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I.  Souhrnné informace 
 
a) Kontakt 
Název:  IČ:  
Adresa:  
Městská část:  Městský obvod:  
Telefon  Fax  
 

funkce příjmení, jméno mobilní tel. e-mail 
ředitel1    
zástupce řed.    
vedoucí ŠJ2    
správce    
 
b) Údaje o areálu 
Počet objektů  Bezbariérový přístup  
Ubytovací kapacita (1 osoba = 5 m2)  
Možnost napojení na náhradní zdroj elektrické energie  

Počet  
Tělocvična 

Rozměr tělocvičny (délka x šířka)  
Hřiště (rozměr – délka x šířka)  
Plocha vhodná k parkování vozidel (rozměr – délka x šířka)  
 
c) Personál 

 Počet Požadavek na 
doplnění  Počet/smluvní 

zajištění 
Pedagogičtí pracovníci   Psycholog  
Pracovníci školní jídelny   Zdravotník  
Ostatní pracovníci     
 
d) Materiál pro nouzové přežití e) Školní jídelna 
 Počet  Počet 

Lehátka, matrace apod.  Kapacita vývařovny  
Přikrývky, spací pytle apod.  Kapacita jídelny  
  Výdejna stravy – dovoz ze zařízení 
  
  
  

 

 
Za správnost údajů v této dokumentaci odpovídá statutární zástupce zařízení.  Při jakékoli změně na 
této strance odešlete vytištěnou a podepsanou stránku na Magistrát města Pardubic, oddělení 
krizového řízení, náměstí Republiky 12, 530 21 Pardubice 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 Jméno a podpis ředitele zařízení 

 1 statutární zástupce zařízení 
2 vedoucí stravovacího zařízení, které je součástí plánovaného místa nouzového ubytování 



 

 
II.  Jmenný seznam personálu místa nouzového ubytování 
  
a) Stávající personál 

Příjmení a jméno Funkce Kontakt 

 vedoucí MNU  
 zástupce vedoucího  
 zástupce vedoucího  
 správce MNU  
 vedoucí stravování  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
b) Doplněný personál 

Příjmení a jméno Funkce Kontakt 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



 

III. Seznam prostor místa nouzového ubytování 
 
a)  Vstup do místa nouzového ubytování 
 Popis 

Hlavní vchod do prostor MNU  
Záložní vchod do prostor MNU  
 
b)  Seznam předurčených prostor 

 Určený prostor (místnost) 

Místo pro evidenci evakuovaných   
Místo pro poskytování informací   
Místo pro poskytování první pomoci   
Místo pro ubytování nemocných  
Denní místnost (Místo pro příjem návštěv)   
Místo pro zázemí personálu MNU   
Místo pro výdej stravy   
 
c)  Seznam místností pro nouzové ubytování 

Značení místnosti Kapacita  Značení místnosti Kapacita 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
d)  Tělocvična 

Značení místnosti Rozměr Plocha (m2) Kapacita Poznámka 
     
     
     

 



 

 

e)  Sociální zařízení 
WC počet Značení místností 
personál   

pisoár   
muži 

kabinka   
ženy   

 
Sprchy počet Značení místností 
personál   
muži   
ženy   
 
 
 



 

 

  

IV. Harmonogram činností 
 
a)  přípravná fáze 

P.č. Činnost Zodpovídá Spolupracuje Poznámka  

1 Převzetí informace o přeměně zařízení na MNU 
vedoucí místa 
nouzového 
ubytování 

 

informace bude 
předána pověřeným 
pracovníkem 
magistrátu 

 

2   Svolání příslušného personálu 
vedoucí místa 
nouzového 
ubytování 

viz. Část II  

3 Zajištění převzetí potřebných pomůcek a materiálu z magistrátu určený pracovník krizový štáb  
způsob převzetí 
resp. předání bude 
stanoven operativně 

 

4 Označit místo nouzového ubytování     

5 Označit výstupní stanici      

6 

Příprava místa pro evidenci evakuovaných 
- vybavit minimálně dvěma stoly a šesti židlemi 
- vybavit psacími potřebami 
- připravit doplňkové informační letáky 

    

7 

Příprava místností pro ubytování evakuovaných 
- vystěhování nebo sestěhování nábytku v místnostech určených pro 

ubytování evakuovaných 
- vybavení lehátky, matracemi atd. – jsou-li k dispozici 
- vyvěsit kopie ubytovacího řádu do každé místnosti 
- vhodně označit místnosti,  

    

8 Příprava místa pro poskytování informací 
- vhodně označit místo     



 

 

P.č. Činnost Zodpovídá Spolupracuje Poznámka  

9 

Příprava místa poskytování první pomoci 
- vybavit alespoň základní lékárničkou a základními volně prodejnými 

léky 
- vybavit minimálně jedním lehátkem, dvěmi židlemi a stolem 
- vybavit odpadkovým košem na použitý zdravotnický materiál 
- v místnost musí být tekoucí teplá i studená voda a musí být 

vybavena vhodnými dezinfekčními prostředky 
- vhodně označit místo  

  místnost s tekoucí 
vodou  

10 
Příprava místa pro ubytování nemocných 
- prioritně vybavit lehátky, matracemi atd. – jsou-li k dispozici 
- vhodně označit místo 

  
samostatná 
oddělená místnost 
s tekoucí vodou 

 

11 

Příprava denní místnosti 
- ponechat stoly a židle nebo je doplnit 
- vybavit případně televizí nebo rozhlasovým přijímačem pro sledování 

zpráv 
- vhodně místnost označit 

    

12   Označit sociální zařízení  
muži, ženy, 
personál, případně 
pro nemocné 

 

13 Provedení dalšího nezbytného označení dle dispozice budovy   např. směrové šipky   

14       Uzamčení a zabezpečení nepřístupných prostor

15 
Příprava místa pro výdej stravy 
- vybavit stoly a židlemi 
- vhodně místo označit, 

    

16    Kontrola připravenosti zařízení 
vedoucí místa 
nouzového 
ubytování 



 

 

P.č. Činnost Zodpovídá Spolupracuje Poznámka  

17    Nahlášení připravenosti zařízení KŠ města 
vedoucí místa 
nouzového 
ubytování 

 



 

 

  

b)  realizační fáze 

Činnost Zodpovídá Spolupracuje Poznámka  

Příjezd evakuovaných osob 
- u výstupní stanice musí být min. jedna osoba, která odvádí evakuované 

k příjmu 
- osoby se zvířaty přijmout, zaevidovat a ponechat na vhodném místě mimo 

ubytovací část, informovat krizový štáb města 
- poučit ubytované  o potřebě dodržování ubytovacího řádu, předpisů o 

požární ochraně atd. 

    

Evidence evakuovaných osob 
- předat každé rodině doplňkový leták k vyplnění (vyplnění provést po 

ubytování) 
- vyplněné letáky shromáždit po místnostech, na jeden vyznačit označení 

místnosti 
- vyhotovit 2x seznam ubytovaných na určený formulář a odeslat jedno 

vyhotovení KŠ, jedno vyhotovení si ponechat 
- kopii seznamu vyvěsit na dveře jednotlivých místností bez data narození a 

vyplněné poznámky 

    

Ubytování evakuovaných osob 
- rozdělit do skupin dle kapacit jednotlivých místností 
- tělesně nebo zdravotně postižené ubytovat dle možností, počty a stav těchto 

osob oznámit krizovému štábu města 

    

Průkaz evakuovaného (pokud o jejich vydání rozhodl krizový štáb města) 
- každý evakuovaný má svůj průkaz 
- na průkazu musí být razítko (název) zařízení 
- předávat průkazy s vyplněnými osobními údaji evakuovaného 
- pokud kdokoliv ukončí ubytování, průkaz odevzdá  
- čistopisy průkazů v případě potřeby dodá krizový štáb města 

    

Stravování osob 
- nebude-li určeno jinak, strava bude podávána v jídelně zařízení 
- výdej stravy provádět na základě předložené stravenky, které dodá krizový 

štáb města, nebude-li určeno jinak 
- výdej stravenek v potřebném počtu provádět na základě předložení průkazu 

evakuovaného 
- zjistit potřebu přípravy dietní stravy pro evakuované 

    



Činnost Zodpovídá Spolupracuje Poznámka  

 

 

Psychologická služba 
- v případě potřeby žádat cestou krizového štábu města     

Zdravotnická pomoc 
- první pomoc bude poskytována v určené místnosti 
- nemocné ubytovat v místnosti pro ubytování nemocných 
- v případě nutnosti využít telefonní linku 155 

    

Sociální a duchovní pomoc 
- v případě potřeby žádat cestou krizového štábu města     

Humanitární pomoc 
- sklad humanitární pomoci zřídit např. v tělocvičně 
- nabídky a příjem hlásit neprodleně krizový štáb města 
- vše důkladně evidovat 
- každý výdej nechat stvrdit podpisem příjemce 

    

Poskytování informací 
- průběžně poskytovat informace ubytovaným 
- zajistit nepřetržitý provoz místa pro poskytování informací 

    

Podávání informací krizovému štábu 
- informace podávat denně, čas bude určen operativně 

 
    

     

     

     



 

V. Ubytovací řád 
 

UBYTOVACÍ ŘÁD 
 

místa nouzového ubytování <název a adresa zařízení> 
 

 
 
1. Po příjezdu do místa nouzového ubytování jsou evakuovaní povinni se zaevidovat u přijímací 

skupiny místa nouzového ubytování. Pokud jste tak neučinili, proveďte tak nyní. 
 
2. Po zaevidování v místě nouzového ubytování jsou ubytováni povinni se seznámit s ubytovacím 

řádem a dalšími předpisy (např. z oblasti požární ochrany), a jsou povinni se jimi řídit. 
 
3. Ubytovaným může být vydán „Průkaz evakuovaného“, který opravňuje ubytovaného ke vstupu do 

místa nouzového ubytování. Při ukončení ubytování v místě nouzového ubytování je ubytovaný 
povinen průkaz odevzdat personálu zařízení s uvedením místa, kde se bude dále zdržovat, a 
kontaktních informací na sebe. 

 
4. Ubytování bude umožněno pouze osobám, které: 
 

- nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných či psychotropních látek, 
- nemohou šířit infekční či jinak nebezpečné nákazy, 
- svým chováním neohrožují nebo jinak neobtěžují ostatní ubytované osoby nebo své okolí 

(agresivní chování, nadměrné znečištění apod.), 
- dodržují ubytovací řád a obvyklá pravidla slušného chování a dodržují pokyny osob 

odpovědných za provoz zařízení. 
 
5. Evakuovaní jsou ubytováni v místnosti, která jim byla přidělena personálem. Přestěhování do jiné 

místnosti je možnou pouze ze souhlasem vedoucího místa nouzového ubytování a to za 
předpokladu, že se nepřekročí ubytovací kapacita místnosti. 

 
6. Ubytovaní jsou povinni dodržovat ve všech využívaných prostorách zařízení a v jeho okolí 

pořádek a čistotu. 
 
7. Návštěvy je možno přijímat v době od 8:00 do 19:00 hodin, a to v prostoru denní místnosti nebo 

na jiném místě, pokud je určeno. Při vstupu do prostor místa nouzového ubytování se je nutno 
návštěvu nahlásit u personálu zařízení. 

 
8. Pokud je ubytovaným vydávána strana, probíhá v následující době: 
 

snídaně: xx:xx hodin 
oběd: xx:xx hodin 
večeře: xx:xx hodin 
 
- v případě potřeby může být stanovena konkrétní doba pro určitou skupinu místností, v nichž 

jsou umístěny ubytované osoby 
 
9. Noční klid je stanoven na dobu od 22:00 hodin do 6:00 hodin. V době nočního klidu je zakázáno 

jakkoliv rušit ostatní ubytované. 
 
10. Je přísně zakázáno do zařízení donášet: 
 

- alkoholické nápoje v jakémkoliv balení a nealkoholické nápoje v rozbitných obalech, 
- omamné či jiné psychotropní látky, 
- jakékoliv zbraně a střelivo, 
- hořlavé kapaliny, jiné chemické látky a přípravky, 

 



 

- pyrotechnické prostředky. 
 
11. Dále je přísně zakázáno: 
 

- používat vlastní elektrické spotřebiče vyjma mobilních telefonů včetně nabíječek, ručních 
svítilen a přenosných rozhlasových přijímačů; případnou výjimku může udělit vedoucí místa 
nouzového ubytování, nebo jím pověřená osoba, 

- vynášet z prostoru zařízení jakýkoliv majetek, který je jeho součástí a násilně vnikat do 
uzamčených prostor, 

- brát s sebou do zařízení zvířata, 
- kouřit ve všech prostorách zařízení a používat otevřený oheň. 

 
12. Jakékoliv problémy okamžitě nahlásit personálu místa nouzového ubytování. 
 
13. Důležitá telefonní čísla: 
 

HASIČI: 150 
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155 
POLICIE: 158 
MĚSTSKÁ POLICIE: 156 

 
 
14. Závěrečná ustanovení: 
 

Závažné porušení ubytovacího řádu, případné neuposlechnutí pokynů personálu místa 
nouzového ubytování může být důvodem pro vykázání z prostor zařízení. 

 
 
<Místo a datum vyhotovení> 
 
 
 
 
 
 popis vedoucího místa nouzového ubytování 
 
 
 

 



 

VI. Další informace 
 
Kontaktní údaje na krizový štáb města 
 
telefon xxx xxx xxx 
mobilní telefon xxx xxx xxx 
fax xxx xxx xxx 
e-mail xxx xxx xxx 
 
 
Kontaktní údaje na oddělení krizového řízení Magistrátu města Pardubic 
telefon xxx xxx xxx 
fax xxx xxx xxx 
 
Kontaktní údaje na úsek školství Magistrátu města Pardubic 
telefon xxx xxx xxx 
 
 
Telefonní čísla tísňového volání 
 

112 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 150 
 
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje 155  }
 
Policie České republiky 158 
 
Městská policie 156 
 
 
Ostatní důležitá telefonní čísla 
 
Zdravotnická záchranná služba, linka pro odkladné stavy – dospělí 466 650 647 
Zdravotnická záchranná služba, linka pro odkladné stavy – děti a dorost 466 650 658  
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje – KOPIS3   xxx xxx xxx 
Policie České republiky – operační středisko   xxx xxx xxx 
Městská policie Pardubice – operační středisko   xxx xxx xxx  
Magistrát města Pardubic   466 859 111 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje   466 531 930 
 

                                                 
3 krajské operační a informační středisko 

 



 

 
Umístění další dokumentace 
 
 

 



 

VII. Mapa okolí 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zde vložte výřez mapy okolí zařízení s vyznačeným hlavním a záložním vchodem, 
výstupním místem a trasou přechodu z výstupního místa k místu nouzového ubytování 



 

Příloha č. 2 – Seznam zařízení vytypovaných jako místa nouzového 

ubytování ve správním obvodu o ORP Pardubice 

 

 

Zdroj: [1] 



Zóna Po odně n leté průtok Zó  

Q5 Q20 Q100 Q100+BZ *

hotely Harmony Club Hotel Pardubice 60 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
hotely Hostel Trim Pardubice 210 mimo mimo mimo mimo mimo mimo

Zóna 
vnějšího 

havarijního 
plánování

Ubytovací kapacitaTyp zařízení Název zařízení Obec
Povodně n-leté průtoky Zóna 

havarijního 
plánování

hotely Hotel 100 Pardubice 19 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
hotely Hotel Arnošt Pardubice 134 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
hotely Hotel Euro Pardubice 124 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
hotely Hotel Hůrka Pardubice 970 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
hotely Hotel Kristl Pardubice 48 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
hotely Hotel Labe Pardubice 334 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
hotely Hotel Pardubice Pardubice 30 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
hotely Hotel Signal Pardubice 51 mimo mimo mimo mimo mimo mimo
hotely Hotel Sirius Pardubice Pardubice 68 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
hotely Hotel TECHNIK Lázně Bohdaneč 106 mimo mimo mimo mimo mimo mimo
h l H l  Zl éh  A děl P d bi 30 i i i i  ó ě ihotely Hotel u Zlatého Anděla Pardubice 30 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
hotely Hotel Zámeček Pardubice 48 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
hotely Hotel Zlatá štika Pardubice 100 mimo mimo mimo v zóně v zóně mimo
hotely Léčebné lázně Bohdaneč Lázně Bohdaneč 579 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
hotely SMG Sporthotel Pardubice 44 mimo mimo mimo v zóně v zóně mimo
h t l Zá ká t   h t l P d bi 11 i i i i  ó ě ihotely Zámecká restaurace a hotel Pardubice 11 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
kulturní domy DK Dukla Pardubice 203 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
kulturní domy Kulturní centrum Pardubice Pardubice 50 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
kulturní domy Kulturní centrum Pardubice Pardubice 70 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
ostatní ubytovací zařízení Azylový dům pro muže Pardubice 23 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
ostatní ubytovací zařízení Dům na půli cesty Pardubice 11 mimo mimo mimo mimo v zóně mimoostatní ubytovací zařízení Dům na půli cesty Pardubice 11 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
ostatní ubytovací zařízení Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi Pardubice 53 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
ostatní ubytovací zařízení Noclehárna Pardubice 12 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
ostatní ubytovací zařízení Noclehárna pro ženy Pardubice 6 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
penziony OK Centrum Pardubice 43 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
penziony Pension Birdie Pardubice 55 mimo mimo mimo mimo v zóně mimopenziony Pension Birdie Pardubice 55 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
penziony Pension Family Club Libišany 17 mimo mimo mimo mimo mimo mimo
penziony Pension Restaurant Austria Pardubice 18 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
penziony Penzion 2727 Pardubice 10 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
penziony Penzion Ankara Opatovice nad Labem 15 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo

*) V rámci plánování protipovodňových opatření je stanovena bezpečnostní hranice 100 m od urovně průtoku 100leté vody



Zóna Po odně n leté průtok Zó  

Q5 Q20 Q100 Q100+BZ *

Zóna 
vnějšího 

havarijního 
plánování

Ubytovací kapacitaTyp zařízení Název zařízení Obec
Povodně n-leté průtoky Zóna 

havarijního 
plánování

penziony Penzion Art Lázně Bohdaneč 16 mimo mimo mimo mimo mimo mimo
penziony Penzion ATRIUM Pardubice Pardubice 18 mimo mimo mimo mimo v zóně mimoy
penziony Penzion City Pardubice 38 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
penziony Penzion Fajn Pardubice 20 mimo mimo mimo v zóně v zóně mimo
penziony Penzion Hůrka Pardubice 38 mimo mimo mimo mimo mimo mimo
penziony Penzion Kréta Pardubice 21 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
penziony Penzion La Posada Mexikana Pardubice 17 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
penziony Penzion Na Krétě Pardubice 12 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
penziony Penzion Na Výsluní Srch 6 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
penziony Penzion PARKUR Hrobice 37 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
penziony Penzion PLUTO Srch 39 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
penziony Penzion Podkova Pardubice 12 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
penziony Penzion Staré časy Pardubice 18 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
penziony Penzion Šenk Pardubice 50 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
penziony Penzion Škroup Lázně Bohdaneč 40 mimo mimo mimo mimo mimo mimo
penziony Penzion TCV Pardubice 10 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
penziony Penzion Tillerova vila Lázně Bohdaneč 22 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo

i P i  U K h tk P d bi 12 i i i i  ó ě ipenziony Penzion U Kohoutka Pardubice 12 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
penziony Penzion V Zahradě Pardubice 12 mimo mimo mimo v zóně v zóně mimo
penziony Restaurace a penzion BÍLÁ VRÁNA Lázně Bohdaneč 13 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
penziony Restaurace a penzion Pod Vinicí Pardubice 20 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
penziony Restaurace pod Kunětickou horou Ráby 40 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
penziony Restaurant a penzion Zelená Žába Pardubice 14 mimo mimo mimo mimo v zóně mimopenziony Restaurant a penzion Zelená Žába Pardubice 14 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
penziony Ubytování v soukromí Slunečnice Lázně Bohdaneč 8 mimo mimo mimo mimo mimo mimo
školská zařízení Domov mládeže a školní jídelna Pardubice 566 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Domov mládeže SOŠ a SOU Pardubice 90 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Domov mládeže SOŠ a SOU stavební Pardubice 198 mimo mimo mimo mimo v zóně v zóně
školská zařízení Domov mládeže SOU Plynárenské Pardubice 115 mimo mimo mimo mimo v zóně mimoškolská zařízení Domov mládeže SOU Plynárenské Pardubice 115 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Domov mládeže SZŠ Pardubice 200 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Gymnázium Pardubice 288 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Gymnázium Pardubice 84 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Konzervatoř Pardubice 310 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo

*) V rámci plánování protipovodňových opatření je stanovena bezpečnostní hranice 100 m od urovně průtoku 100leté vody



Zóna Po odně n leté průtok Zó  

Q5 Q20 Q100 Q100+BZ *

Zóna 
vnějšího 

havarijního 
plánování

Ubytovací kapacitaTyp zařízení Název zařízení Obec
Povodně n-leté průtoky Zóna 

havarijního 
plánování

školská zařízení Mateřská škola 5. května Pardubice 25 mimo mimo mimo mimo mimo mimo
školská zařízení Mateřská škola Benešovo náměstí Pardubice 73 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola Brožíkova Pardubice 112 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola Češkova Pardubice 27 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola Čtyřlístek Pardubice 50 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola Doubek Pardubice 25 mimo mimo mimo mimo v zóně v zóně
školská zařízení Mateřská škola Dražkovice Pardubice 32 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola Duha Pardubice 45 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola Erno Košťála Pardubice 120 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola Gebauerova Pardubice 100 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola Hostovice Pardubice 30 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola Hostovická Pardubice 24 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola K Polabinám Pardubice 90 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola Kamarád Pardubice 75 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola Kamínek Pardubice 97 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola Klubíčko Pardubice 90 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola Koníček Pardubice 62 mimo mimo mimo v zóně v zóně mimo
šk l ká ří í M t ř ká šk l  K ál k P d bi 78 i i i i  ó ě iškolská zařízení Mateřská škola Korálek Pardubice 78 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola Lány na Důlku Pardubice 32 mimo mimo mimo mimo mimo mimo
školská zařízení Mateřská škola Mladých Pardubice 78 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola Motýlek Pardubice 80 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola Na Třísle Pardubice 21 mimo mimo mimo v zóně v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola nábřeží Závodu míru Pardubice 32 mimo mimo mimo mimo v zóně mimoškolská zařízení Mateřská škola nábřeží Závodu míru Pardubice 32 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola Odborářů Pardubice 140 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola Pastelka Pardubice 76 mimo mimo mimo mimo mimo mimo
školská zařízení Mateřská škola Pištorova Pardubice 105 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola Pospíšilovo náměstí Pardubice 58 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola Prokopa Holého Pardubice 53 mimo mimo mimo mimo v zóně mimoškolská zařízení Mateřská škola Prokopa Holého Pardubice 53 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola Raisova Pardubice 45 mimo mimo mimo mimo mimo mimo
školská zařízení Mateřská škola Sluníčko Pardubice 100 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola Srdíčko Pardubice 80 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola Wintrova II   Pardubice 35 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo

*) V rámci plánování protipovodňových opatření je stanovena bezpečnostní hranice 100 m od urovně průtoku 100leté vody



Zóna Po odně n leté průtok Zó  

Q5 Q20 Q100 Q100+BZ *

Zóna 
vnějšího 

havarijního 
plánování

Ubytovací kapacitaTyp zařízení Název zařízení Obec
Povodně n-leté průtoky Zóna 

havarijního 
plánování

školská zařízení Mateřská škola Za Oborou Pardubice 30 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Mateřská škola Zvoneček Pardubice 80 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubice 120 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Sportovní gymnázium Pardubice 102 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Střední odborná škola a střední odborné učiliště Pardubice 248 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Střední odborná škola a střední odborné učiliště stavební Rybitví 180 mimo mimo mimo mimo v zóně v zóně
školská zařízení Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a SOU Pardubice 200 mimo mimo mimo mimo mimo mimo
školská zařízení Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice 72 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Střední průmyslová škola eletrotechnická a vyšší odborná škola Pardubice 120 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Střední průmyslová škola chemicko-technologická Pardubice 140 mimo mimo mimo (20 m) v zóně v zóně mimo
školská zařízení Střední průmyslová škola potravinářská Pardubice 273 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Střední zdravotnická škola Pardubice 245 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Základní a mateřská škola Mikulovice Mikulovice 110 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Základní a mateřská škola Srch Srch 50 mimo mimo mimo mimo mimo mimo
školská zařízení Základní a mateřská škola Živanice Živanice 45 mimo mimo mimo mimo mimo mimo
školská zařízení Základní škola a mateřská škola Ostřešany Ostřešany 46 mimo mimo mimo mimo mimo mimo
školská zařízení Základní škola a mateřská škola Rokytno Rokytno 41 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
šk l ká ří í Zákl d í šk l   W ld f ká t ř ká šk l St é Ždá i 27 i i i i i iškolská zařízení Základní škola a Waldorfská mateřská škola Staré Ždánice 27 mimo mimo mimo mimo mimo mimo
školská zařízení Základní škola Benešovo náměstí Pardubice 128 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Základní škola Bratranců Veverkových Pardubice 343 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Základní škola Čeperka Čeperka 20 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Základní škola Dašice Dašice 248 mimo mimo mimo mimo mimo mimo
školská zařízení Základní škola Dříteč Dříteč neznámá mimo mimo mimo v zóně mimo mimoškolská zařízení Základní škola Dříteč Dříteč neznámá mimo mimo mimo v zóně mimo mimo
školská zařízení Základní škola Erno Košťála Pardubice 502 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Základní škola Josefa Ressla Pardubice 300 mimo mimo mimo mimo v zóně v zóně
školská zařízení Základní škola Kotkova Pardubice 350 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Základní škola Kyjevská Pardubice 58 mimo mimo mimo v zóně v zóně mimo
školská zařízení Základní škola Lázně Bohdaneč Lázně Bohdaneč 200 mimo mimo mimo mimo v zóně mimoškolská zařízení Základní škola Lázně Bohdaneč Lázně Bohdaneč 200 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Základní škola Montessori Pardubice 317 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Základní škola Moravany Moravany 110 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Základní škola Mozartova Pardubice 155 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Základní škola nábřeží Závodu míru Pardubice 350 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo

*) V rámci plánování protipovodňových opatření je stanovena bezpečnostní hranice 100 m od urovně průtoku 100leté vody



Zóna Po odně n leté průtok Zó  

Q5 Q20 Q100 Q100+BZ *

Zóna 
vnějšího 

havarijního 
plánování

Ubytovací kapacitaTyp zařízení Název zařízení Obec
Povodně n-leté průtoky Zóna 

havarijního 
plánování

školská zařízení Základní škola npor Eliáše Pardubice 582 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Základní škola Opatovice nad Labem Opatovice nad Labem 220 mimo mimo mimo mimo mimo mimo
školská zařízení Základní škola Pod Zahradami Pardubice 440 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Základní škola praktická a speciální mateřská škola Pardubice 72 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Základní škola Prodloužená Pardubice 372 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Základní škola Rohovládova Bělá Rohovládova Bělá 172 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Základní škola Rybitví Rybitví 46 mimo mimo mimo mimo v zóně v zóně
školská zařízení Základní škola Sezemice Sezemice 854 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Základní škola Staňkova Pardubice 348 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Základní škola Školní Pardubice 231 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Základní škola Štefánikova Pardubice 250 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
školská zařízení Základní škola Trnovská Pardubice 256 mimo mimo mimo mimo mimo mimo
školská zařízení Základní škola Waldorfská Pardubice 112 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
tělocvičny TJ LOKO Pardubice Pardubice 60 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
tělocvičny TJ PARAMO Pardubice Pardubice 72 mimo v zóně v zóně v zóně v zóně mimo
tělocvičny TJ Pardubičky Pardubice 74 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
tělocvičny TJ Sokol Mnětice Pardubice 18 mimo v zóně v zóně v zóně v zóně mimo
těl ič TJ S k l R i  /L R i  d L b 20 i i i  ó ě  ó ě itělocvičny TJ Sokol Rosice n/L. Rosice nad Labem 20 mimo mimo mimo v zóně v zóně mimo
ubytovací zařízení města Městská ubytovna Pardubice 150 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
ubytovací zařízení města Městská ubytovna Pardubice 150 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
ubytovny, koleje Harmony Club Hotel - ubytovna Pardubice 177 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
ubytovny, koleje HC SKP - ubytovna Pardubice 36 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
ubytovny  koleje Studentské koleje Univerzity Pce Pardubice 1962 mimo mimo mimo mimo v zóně mimoubytovny, koleje Studentské koleje Univerzity Pce Pardubice 1962 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
ubytovny, koleje Ubytovna D11 Křičeň 140 mimo mimo mimo mimo mimo mimo
ubytovny, koleje Ubytovna DAYS Pardubice 35 mimo mimo mimo v zóně v zóně mimo
ubytovny, koleje Ubytovna Plynostav Svítkov Pardubice 51 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
ubytovny, koleje Ubytovna SH Pardubice 99 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
ubytovny  koleje Ubytovna T-String Pardubice 55 mimo mimo mimo mimo v zóně mimoubytovny, koleje Ubytovna T-String Pardubice 55 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
ubytovny, koleje Ubytovna u Opaťáku Opatovice nad Labem 42 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo
ubytovny, koleje Ubytovna u Perníkové chaloupky Ráby 30 mimo mimo mimo mimo mimo mimo
ubytovny, koleje Ubytovna U Trojice Pardubice 150 mimo mimo mimo mimo v zóně v zóně
ubytovny, koleje Ubytovna Veselka Pardubice 230 mimo mimo mimo mimo v zóně mimo

*) V rámci plánování protipovodňových opatření je stanovena bezpečnostní hranice 100 m od urovně průtoku 100leté vody



 
 
 

Příloha č. 3 – Vzor doplňkového informačního letáku pro evakuované 
 
 

Adresa Ulice Číslo popisné:  Číslo bytu:  
 

Seznam osob: (osoby přihlášené k pobytu na této adrese) 

 
příjmení jméno 

datum 
narození 

kontaktní osoba pro případ vyrozumění 
 (jméno, adresa, telefonní spojení) 

1     

2     

3     

4     

5     

Doplňující informace * 

 

 

 

 

 

V případě potřeby pokračujte na druhé straně  

* uveďte konkrétně důležité informace – např. tělesně postižená osoba (sluchově, zrakově, pohybově), diabetik, potřeba   

   zajištění konkrétní pomoci, nutnost používání zdravotních pomůcek, pravidelné užívání léků, omezení ve stravě aj.  

 
Po vyplnění odevzdejte v místě nouzového ubytování pořadatelské službě! 
 

Adresa Ulice: Číslo popisné: Číslo bytu: 
 

Seznam osob: (osoby přihlášené k pobytu na této adrese) 

 
příjmení jméno 

datum 
narození 

kontaktní osoba pro případ vyrozumění 
 (jméno, adresa, telefonní spojení) 

6     

7     

8     

Doplňující informace * 

 

 

 

 

 

 

 

 

* uveďte konkrétně důležité informace – např. tělesně postižená osoba (sluchově, zrakově, pohybově), diabetik, potřeba  

  zajištění konkrétní pomoci, nutnost používání zdravotních pomůcek, pravidelné užívání léků, omezení ve stravě aj.  

 
 

Zdroj: [1] 



 
 

 
 

Příloha č. 4 – Vzor vyplněného seznamu evakuovaných osob 
 
 

  Seznam evakuovaných osob a evidovaných v evakuačním středisku (ES) – místě nouzového ubytování (MNU) 
  
 

Dislokace ES – MNU*:   

 

 
Příjmení Jméno Datum nar. Obec - trv. pobyt Ulice - trv. pobyt Č.p. Poznámka 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 
 nehodící se škrtněte 

 

Zdroj: [1] 



 
 
 

Příloha č. 5 – Vzor hlášení krizovému štábu 

 
 
 

Zdroj: autor 



PRAVIDELNÉ/MIMOŘÁDNÉ* HLÁŠENÍ MÍSTA NOUZOVÉHO UBYTOVÁNÍ 
KRIZOVÉMU ŠTÁBU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBIC 

 

Datum   čas  počet listů  

 

Název MNU  

Adresa  

Vedoucí MNU  

Kontaktní telefon  email @ 

 

Činnost MNU zahájena dne  hodin   

Činnost MNU ukončena dne  hodin   

 

Počet ubytovaných osob  Kapacita MNU  

Další informace k ubytovaným (např. počet nemocných, tělesně postižených atd.) 

 

 

 

Zajištěno stravování ano/ne
*
 Strava vydávána  krát denně 

počet strávníků  z toho evakuovaných  

 

Doplnění personálu ano/ne
*
 Počet osob na doplnění  

Zde případně specifikujte, pro jaké činnosti personál požadujete 

 

 

 

Psychologická pomoc zajištěno/nezajištěno
 *
 Požadavek na zajištění ano/ne

*
 

Zdravotnická pomoc
 

zajištěno/nezajištěno
 *
 Požadavek na zajištění ano/ne

*
 

Zde případně specifikujte požadavek na zajištění jiné pomoci (viz. metodická pomůcka) 

 

 

 

Doplnění formulářů ano/ne
*
  

Doplňkový informační leták  ks Průkazy evakuovaného
+ 

 ks 

Seznam evakuovaných osob  ks Stravenky
+ 

 ks 

Zde případně upřesněte svůj požadavek 

 

 

 

                                                 
*
 Nehodící se škrtněte 

+ 
V případě, že jsou vydávány 



Požadavky na zajištění materiálu 

Druh komodity 
Množstevní 

jednotka 
Požadovaný 

počet 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Tabulku vyplnit pouze v případě požadavku na zajištění materiálu (např. potraviny, hygienické prostředky, 
spací pytle, lehátka atd.). Pokud jste již materiál jednou žádali, vyplňte pouze rozdíl oproti předchozí žádosti. 
Při nedostatku místa pokračujete na volném listě. 
 
 
Další informace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Při nedostatku místa pokračujete na volném listě. 
 
Hlášení podává 
 

Jméno, příjmení  Podpis  

 



 
 

 
Příloha č. 6 – Seznam materiálu uloženého na oddělení krizového řízení Magistrátu 
města Pardubic a připraveného pro podporu činnosti místa nouzového ubytování 

 
 

 
Obsah jedné sady (celkem 10 sad) 

Označení místa nouzového ubytování – samolepka o rozměrech 100 x 25 cm 1 ks 

Vesta reflexní oranžová s nápisem “VEDOUCÍ MNU“ 1 ks 

Vesta reflexní žlutá 6 ks 

Doplňkový informační leták – 100 ks letáků vel. A5 v jednom "trhacím" bloku  1 ks 

Seznam evakuovaných osob – 50 ks oboustranných formulářů vel. A4 v jednom "trhacím" 
bloku 1 ks 

Označení místa pro poskytování informací 1 ks 

Označení místa pro poskytnutí první pomoci 1 ks 

Označení denní místnosti 1 ks 

Označení místa pro ubytování nemocných 1 ks 

Označení výstupní stanice MNU 1 ks 

Označení místnosti pro ubytované 10 ks 

Formulář hlášení krizovému štábu 10 ks 

 
 

 
Ukázka připraveného materiálu 
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