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Diplomová práce se zabývá problematikou zabezpečení evakuace při bleskových 

povodních. Úvod práce obsahuje teoretické vymezení řešené problematiky. Následně jsou 

provedeny tři analýzy a to analýza rizikových faktorů bleskových povodní, analýza 

stávajících opatření k zabezpečení evakuace a analýza možností integrovaného 

záchranného systému. Na základě těchto analýz byl vypracován návrh protipovodňových 

opatření a organizačních a technických opatření k zabezpečení evakuace. 
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Úvod 

Obyvatelstvo je v současné době vystavováno působení celé řady antropogenních 

a přírodních nebezpečí. Stále více přibývá živelných pohrom, které působí velké škody 

a dokáží ochromit život v postiženém území. 

Voda byla, je a bude činitelem, který ovlivňuje naše životy více než kterýkoliv jiný. Je to 

živel, který může způsobit pohromu nevyčíslitelných hodnot. S povodněmi lidstvo 

bojovalo již po celá staletí, avšak tento boj je složitý, protože povodně nemůžeme 

zastavit, můžeme pouze tlumit jejich následky. 

V poslední době se stále častěji setkáváme s výskytem povodní, které byly zapříčiněny 

extrémními srážkami ve velmi krátké době. Tyto srážky se začaly označovat přívalovými 

dešti. Povodně způsobené těmito srážkami měly velmi rychlý nástup. Tento jev je 

přirovnáván blesku z čistého nebe. Odtud se setkáváme s pojmem blesková povodeň, 

z anglického výrazu flash floods. 

Ochrana před bleskovými povodněmi je velmi složitá. Mají rychlý vývoj, který 

znesnadňuje jejich předpovídání. Neustále jsou vyvíjeny předpovědní modely, které by 

byly schopny na povodeň upozornit včas. Přinejlepším alespoň s takovým předstihem, 

aby bylo obyvatelstvo varováno a bylo schopno zareagovat na přicházející nebezpečí. 

Pokud k včasnému varování nedojde, dalším důležitým krokem ke zmírnění ztrát 

na životech je dobře provedená evakuace. 

V souvislosti s klimatickými změnami je pravděpodobné, že extrémním projevům počasí 

budeme vystavováni stále častěji. Důležité je tyto události analyzovat a rozhodnout, jaká 

opatření je třeba přijmout, aby následky byly co nejnižší. Vyhodnocením uplynulých 

povodní vznikají podklady pro povodňovou prevenci a řízení protipovodňových opatření, 

která jsou důležitá pro budoucí řešení bleskových povodní. 

Cílem této diplomové práce je provedení analýzy rizikových faktorů bleskových povodní, 

dále je provedena analýza a deskripce opatření k zabezpečení evakuace obyvatelstva při 

bleskových povodních a analýza možností integrovaného záchranného systému. Na závěr 

bude vypracován návrh organizačních a technických opatření k zabezpečení evakuace 

obyvatelstva při bleskových povodních v České republice. 
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1 Rešerše 

KRATOCHVÍLOVÁ, D. Ochrana obyvatelstva 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2005. 140 s. ISBN 80-86634-70-1. 

Tato kniha popisuje veškerá opatření prováděná k ochraně obyvatelstva, zvířat, kulturních 

hodnot a životního prostředí. Je zde popsána historie ochrany obyvatelstva, varování 

a vyrozumění, evakuace, nouzové přežití, organizování a poskytování úkrytů, individuální 

ochrana, zajišťování a označování nebezpečných oblastí, dekontaminace, realizace 

opatření ochrany obyvatelstva a požadavky ochrany obyvatelstva.  

 

DAŇHELKA, J., KUBÁT, J. Přívalové povodně na území České republiky v červnu 

a  červenci 2009. 1. vyd. Praha: Nakladatelství ČHMÚ, 2009. 72 s. ISBN 978-80-

86690-75-9. 

Publikace se zabývá přívalovou povodní, která v roce 2009 zasáhla Českou republiku. 

Popisuje historii přívalových povodní, jejich příčiny a způsoby, jak je předpovídat. Dále 

obsahuje možnosti ochrany před těmito povodněmi. 

 

ČAMROVÁ, L., JÍLKOVÁ, J. Povodně v území: institucionální a ekonomické 

souvislosti. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. 172 s. ISBN 80-7379-000-9. 

Tato kniha je určena studentům vysokých škol, pracovníkům veřejné správy a dalším 

odborníkům. Obsahuje příčiny povodní a povodňové škody na území České republiky. 

Dále se publikace zabývá lokálními bleskovými povodněmi na území České republiky, 

konfliktem zájmů ochrany před povodněmi a mírou vlivu povodňových katastrof 

na změnu politické reprezentace samosprávných obcí v České republice. 

 

FOLWARCZNY, L., POKORNÝ, J. Evakuace osob. 1. vyd. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. 125 s. ISBN 80-86634-92-2. 

Publikace se zabývá evakuací osob z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

Jsou zde popsány metody hodnocení evakuace na území České republiky a poznatky 

zahraničních autorů. 
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KOVÁŘ, M. Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi. 1. vyd. Praha: MV –

generální ředitelství HZS ČR, 2003. 39 s. ISBN 80-86640-17-5. 

Příručka pro orgány státní správy, územní samosprávy, podnikající fyzické osoby 

a právnické osoby, která obsahuje zabezpečení ochrany obyvatelstva před přirozenými 

i zvláštními povodněmi. 

 

Zákon č. 239 ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů. 

Tento zákon vymezuje základní pojmy jako je integrovaný záchranný systém, mimořádná 

událost nebo záchranné a likvidační práce. Je složen ze dvou částí. První upravuje 

působnost integrovaného záchranného systému, postavení státních orgánů a orgánů 

územních samosprávných celků při přípravě na mimořádné události a způsob organizace 

záchranných a likvidačních prací v místě zásahu. V druhé části jsou pak zahrnuta práva 

a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na tyto situace. 

 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380 ze dne 9. srpna 2002 k přípravě a provádění 

úkolů ochrany obyvatelstva. 

Vyhláška obsahuje postupy při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě 

jejich personálu. Dále se zabývá varováním a vyrozuměním, ukrytím a v části čtvrté této 

vyhlášky jsou popsány způsoby provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení 

a popisuje orgány řízení evakuace.  
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2 Teoretické vymezení řešené problematiky  

Pro seznámení se s řešenou problematikou, týkající se technických a organizačních 

zabezpečení evakuace při bleskových povodních v České republice, je v této kapitole 

vymezen terminologický rámec, právní úprava a současný stav problematiky. 

2.1 Terminologický rámec 

Povodeň představuje přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků či jiných 

povrchových vod, kdy voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může dojít 

ke škodám. Povodní rozumíme i stav, kdy může voda způsobit škody tím, že nemůže 

z určitého území dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo je její odtok nedostatečný. 

Povodeň dělíme na přirozenou a zvláštní. [1] 

Přirozená povodeň vzniká působením přírodních jevů, jako jsou tání, dešťové srážky 

nebo chod ledů. 

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy, zejména poruchou vodního díla 

vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu, která může vést až k jeho havárii, nebo 

nouzovému řešení kritické situace na vodním díle. [2] 

Blesková povodeň je povodeň vznikající po krátkém přívalovém dešti. Za intenzivní 

srážky způsobující bleskové povodně se považuje cca 30 mm/h, 45 mm/2h, 55 mm/3h 

a 60 mm/5h a více. [2] 

Evakuace je základní způsob ochrany obyvatelstva. Evakuace zahrnuje opatření, které 

zabezpečují odsun osob, hospodářského zvířectva a majetku z ohrožených míst na místa 

jiná. Probíhá v daném pořadí priority. [3] 

Varování obyvatelstva je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních 

opatření zabezpečující včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé 

MU obyvatelstvu. [4] 

Ochrana obyvatelstva dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů, je plnění úkolů civilní ochrany. Jsou to zejména evakuace, 

varování, nouzové přežití, ukrytí a další opatření zabezpečující život, zdraví a majetek 

obyvatelstva. [4] 
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Mimořádnou událost můžeme definovat jako škodlivé působení sil a jevů vyvolaných 

činností člověka, přírodními vlivy nebo havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo 

životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [4] 

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup základních a ostatních složek 

integrovaného záchranného systému při přípravě na mimořádnou událost a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. [4] 

Riziko je kombinací následků mimořádné události a s ní související pravděpodobnosti 

výskytu. [5] 

Analýza rizik je užitečná pro identifikaci zdrojů rizik a vhodných přístupů k jejich 

snížení, poskytuje objektivní informace pro rozhodování a splnění regulačních 

požadavků, např. požadavků právních předpisů. Výsledky analýzy rizik jsou pak 

podkladem pro rozhodování, zda je riziko možno přijmout, či zda jej musíme snížit. [31] 

2.2 Základní právní úprava 

Základní právní úprava je rozdělena do dvou oblastí. První oblast se zabývá evakuací, kde 

jsou obsaženy zákony a vyhlášky, které ji řeší. Druhá oblast je zaměřena na legislativu 

týkající se povodní a ochrany před nimi. 

Evakuace 

Základní právní úpravou v oblasti evakuace je zákon o integrovaném záchranném 

systému [7]. Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanovuje složky 

integrovaného záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní 

právní předpis. Dále určuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě 

na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně 

obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení 

státu a válečného stavu.  

Dalším právním předpisem je zákon o krizovém řízení [8], který stanovuje působnosti 

a pravomoci státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva 

a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě a řešení krizových situací, které 

nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením. 
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Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva [9] blíže specifikuje 

jednotlivé úkoly ochrany obyvatelstva. Řeší zařízení civilní ochrany, jejich zřizování 

a personální složení. Evakuací se zabývá čtvrtá část této vyhlášky. Přibližuje způsob 

provádění evakuace a její všestranné zabezpečení. 

Konkrétními opatřeními v této oblasti se zabývá vyhláška o některých podrobnostech 

zabezpečení IZS [10]. Tato opatření jsou zahrnuta do plánů konkrétních činností jako 

součást havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu. Mimo jiné také 

koordinuje složky IZS při společném zásahu. 

Povodně 

Základní právní úpravou v oblasti povodní je zákon o vodách [1]. Účelem tohoto zákona 

je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání 

vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, 

vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit 

bezpečnost vodních děl. Také přispívá k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou 

a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských 

ekosystémů.  

S povodněmi také úzce souvisí zákon o integrovaném záchranném systému [7]. Tento 

zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanovuje složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis. 

Dále určuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných 

celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné 

události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po 

dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. 

Zákon o krizovém řízení [8] stanovuje působnosti a pravomoci státních orgánů a orgánů 

územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při 

přípravě a řešení krizových situací, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České 

republiky před vnějším napadením. 

Dále zde můžeme uvést zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy [11] 

zabývající se vymezením základních pojmů k hospodářským opatřením pro krizové stavy 

a působností orgánů v systému těchto opatření. Stanovuje práva a povinnosti fyzických 

a právnických osob a pravomoc vlády a správních úřadů při přípravě a přijetí 

hospodářských opatření pro krizové stavy.  
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Je třeba zmínit zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou 

pohromou [12], který stanovuje zásady poskytnutí finanční pomoci při obnově území 

a postup předcházející poskytnutí státní pomoci. 

Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky [13] charakterizuje Hasičský 

záchranný sbor ČR z hlediska jeho organizace, úkolů a postupů řízení. Jsou zde také 

uvedena práva a povinnosti všech příslušníků HZS ČR.  

Problematikou ochrany před povodněmi se zabývá i zákon o ozbrojených silách České 

republiky [14] upravující postavení, úkoly, řízení a členění ozbrojených sil České 

republiky, jejich řízení, přípravu a vybavení vojenským materiálem. Zákon dále upravuje 

použití vojenské zbraně vojáky v činné službě a náhradu škody. 

Usnesení vlády [15] schvalující strategii ochrany před povodněmi pro území České 

republiky a vyhláška o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových 

území [16]. 

2.3 Charakteristika povodní 

Pro Českou republiku představují povodně největší přímé nebezpečí v oblasti přírodních 

pohrom. Povodeň se vyznačuje přechodným výrazným zvýšením hladiny vodních toků 

či jiných povrchových vod, kdy voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může 

dojít ke škodám. 

Typy povodní 

V České republice jsou známy dva základní typy povodní, a to přirozené a zvláštní. 

Přirozené povodně vznikají působením přírodních jevů, jako jsou tání, dešťové srážky 

nebo chod ledů. Tento typ povodní můžeme dále dělit na povodně [17]: 

 zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky,  

 letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti, 

 letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity, 

 zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích.  

Povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity, převážně v letních měsících, 

jsou označovány jako bleskové povodně. Tyto povodně ani v současné době nejde dobře 

předpovídat. Poměrně často zasahují menší území a vyskytují se na malých tocích. 

Vysoká intenzita srážek překročí infiltrační kapacitu půdy a poté dochází k povrchovému 
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odtoku i mimo koryta toků. Dalším problémem jsou zpevněné plochy, které komplikují 

odtok vody. Termín blesková povodeň není obsažena v žádném zákoně. [18] 

Při zvláštní povodni jde většinou o protržení hráze vodního díla způsobené zejména: 

 technickou příčinou, 

 zemětřesením, 

 teroristickým útokem, 

 válečným konfliktem. 

Ovšem riziko jejich vzniku je velmi nízké. 

Stupně povodňové aktivity 

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím, 

nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity, a to 

jak na vodních tocích, tak na vodních dílech. 

I. stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI 

Nastává při nebezpečí přirozené povodně, činnost zahajuje hlásná a hlídková služba 

na vodních tocích. Na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot 

sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla, jež by mohly vést 

ke vzniku zvláštní povodně. 

II. stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI 

Příslušný povodňový orgán vyhlašuje tento stav, přerůstá-li nebezpečí přirozené povodně 

v povodeň. Také se vyhlašuje při překročení mezních hodnot sledovaných jevů 

a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.  

III. stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ 

Příslušný povodňový orgán vyhlašuje tento stav při nebezpečí vzniku škod většího 

rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetků v zaplaveném území. Dále se vyhlašuje také 

při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska 

jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. [19] 
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Přehled bleskových povodní v České republice 

Zde jsou uvedeny příklady nejničivějších bleskových povodní, které zasáhly území České 

republiky v posledních třiceti letech. 

Červen 1987 – Dřevnice a Vsetínská Bečva 

Dne 26. června 1987, kdy ranní teplota dosahovala 10°C a odpolední teplota 23°C, došlo 

večer k silné bouřce a přeháňkám. Okolo 22 hodiny vypukla průtrž mračen [20] 

a následně udeřila blesková povodeň. Ke kulminaci vody došlo dvakrát v brzkých ranních 

hodinách 27. června. Následně došlo k rychlému poklesu. Obce, které byly nejvíce 

zasaženy - Libouchec a město Děčín. 

Červen 1995 – Litavka  

Dne 25. – 26. června došlo k mimořádné srážkové činnosti, která zasáhla území o rozsahu 

cca 400 km2. V horní části povodí Červeného potoka se nacházelo epicentrum. Ve stanici 

Hvozdec - Mrtník 128,8 mm [21] byl naměřen největší srážkový úhrn. Příčinou 

bleskových povodní byly extrémní srážky, zesílené pohořím Brdy. Průtokové vlny 

s extrémně rychlým vzestupem hladiny se vytvořily na hlavních tocích i přítocích. Jak 

rychlý byl nástup povodní, tak rychlá byla i odtoková odezva.  

Červenec 1998 – Dědina a Bělá na Rychnovsku 

V ranních hodinách 23. července nastal na tocích pramenících v Orlických horách prudký 

vzestup průtoků. Nejvíce byly zasaženy vodní toky Dědina, Bělá a levostranný přítok 

Metuje - Olešenka. V Bělé byl postup povodňové vlny extrémně rychlý, kdežto v dolní 

polovině Dědiny postupovala mimořádně pomalu. Důvodem byl vliv retence v rybnících 

nad Opočnem a také postupné zaplavování rozsáhlého území pod Dobruškou a Opočnem 

(viz obrázek 1). [22]  

Červen 2009   

Během večera a noci 24. června došlo k intenzivním lokálním bouřkovým srážkám 

na horách v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Tyto srážky způsobily bleskové 

povodně. Příčinou bylo rychlé vyčerpání fyzikální retenční kapacity půdy v povodí. 

Přívalové deště neměly možnost vsakování do podloží a zůstaly ve formě povrchových 

vod. Devastující charakter těchto povodní neměly jen samotné vodní toky, ale zejména 

povrchový odtok z krajiny. K lokálním záplavám způsobeným povrchovým odtokem 

z okolního terénu došlo z důvodu nasycení půdy vodou. Blesková povodeň rychle 
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odezněla. Tyto povodně zasáhly zejména menší toky. Na srážkoměrech byly v tomto 

období zaznamenány úhrny 80 - 95 mm v průběhu 2 hodin. [23] Jak zasáhly povodně 

obec Hustopeče nad Bečvou je patrné z obrázku 2. 

 

 
Obrázek 1 – Povodně v Dobrušce 1998 [24] 

 

 
Obrázek 2 – Povodně v Hustopečích n.B. 2009 (Foto: autor) 
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Květen a červen 2010 

Dvě významné povodňové situace zasáhly Českou republiku v měsících květnu a červnu. 

Výrazné vzestupy hladin a průtoků zapříčinila srážková činnost zejména v Olomouckém, 

Zlínském a následně Jihomoravském kraji. Nejvážnější byla situace 17. – 22. května, kdy 

došlo ke kulminacím při dosažení třetího stupně povodňové aktivity [25]. Na obrázku 3 je 

zaznamenán letecký pohled místa zasaženého povodní.  

 

 
Obrázek 3 – Povodně květen 2010 [26] 

Srpen 2010  

V srpnu zasáhly Čechy vydatné deště, které způsobily povodňové stavy. Srážky ve dnech 

6. a 7. srpna byly nejvýznamnějšími v severních Čechách a následné povodně měly 

až katastrofálními důsledky. Negativně se projevil návětrný efekt horských hřebenů. 

Nejednalo se o typické přívalové srážky. Přesto 7. srpna vznikaly uvnitř oblasti trvalého 

deště srážky, které převyšovaly i 50 mm za hodinu [27]. V severní části Jizerských hor 

došlo k vysokým srážkovým úhrnům. V mnoha stanicích překračovala extremita 

srážkových úhrnů průměrnou dobu opakování 100 let. Nejvíce zasaženy byly povodí 

Lužické Nisy a Smědé ve Frýdlantském výběžku a povodí Ploučnice a Kamenice 

na Českolipsku a Děčínsku. 
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2.4 Evakuace 

Dle praktických zkušeností se evakuace plánuje zejména pro ohrožení přirozenou 

či zvláštní povodní. Řešena je v plánu evakuace obyvatelstva, který je obsažen v plánech 

konkrétních činností havarijního plánu kraje. [3] 

Základní pojmy evakuace 

Pro ucelený přehled o evakuaci jsou zde uvedeny základní pojmy evakuace. 

Evakuační zóna – místo, odkud se musí provést evakuace. Provádějí se zde nezbytné 

záchranné práce. 

Uzávěra – místo určené pro zabránění vstupu neoprávněných osob do evakuační zóny. 

Místo shromažďování – místo, kde se soustředí evakuovaní, vně nebo uvnitř evakuační 

zóny. 

Evakuační trasa – cesta, která je vyhrazena k evakuaci. 

Evakuační středisko – místo, kde jsou shromažďovány evakuované osoby. Zpravidla 

se nachází mimo evakuační zónu. 

Příjmové území – území mimo dosah ohrožení určeno k příjmu evakuovaných. 

Přijímací středisko – místo, kde jsou evakuované osoby informovány, evidovány 

a přerozdělovány do dalších cílových míst.  

Místo nouzového ubytování – objekt či zařízení v cílovém místě přemístění sloužící 

k přechodnému pobytu evakuovaných osob. 

Evakuační zavazadlo – osobní zavazadlo evakuované osoby. Váha by neměla překročit 

u dospělého 25 kg a u dětí 10 kg. [4] 

Schéma evakuace je viditelné na obrázku 4. 
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Obrázek 4 – Schéma evakuace [28] 

 

Rozdělení evakuace 

Evakuace se dle rozsahu opatření [4] dělí na evakuaci objektovou (evakuace 

obyvatelstva budovy nebo malého počtu obytných budov, technologických provozů 

a dalších objektů), na evakuaci plošnou (evakuace obyvatelstva části nebo celého 

urbanistického celku), evakuaci všeobecnou (podléhá jí veškeré obyvatelstvo) a evakuaci 

částečnou (nepodléhá jí veškeré obyvatelstvo, jen určené kategorie rozdělené na děti do 

6 let s individuálním doprovodem, děti od 6 do 15 let se společným doprovodem, pacienti 

zdravotnických lůžkových zařízení a osoby přestárlé a osoby tělesně postižené). 

Dle doby trvání [4] se evakuace dělí na evakuaci krátkodobou, kdy ohrožení nevyžaduje 

dlouhodobé opuštění domova, a na evakuaci dlouhodobou, kdy ohrožení vyžaduje 

dlouhodobé opuštění domova. 

Dále se evakuace obyvatelstva dělí na [4] evakuaci přímou (bez předchozího ukrytí 

osob), evakuaci s ukrytím (po předchozím ukrytí osob), evakuaci samovolnou 

(obyvatelstvo jedná dle vlastního uvážení v potřebě úniku před nebezpečím) a na 

evakuaci řízenou (proces evakuace je řízen odpovědnými orgány). 
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Plán evakuace obyvatelstva 

Soubor vybraných informací a přípravy nezbytných opatření k provedení evakuace 

obyvatelstva, hospodářského zvířectva a věcných prostředků, v daném pořadí priority. 

Umožňuje efektivní spolupráci všech zúčastněných. Zejména se vypracovává 

pro evakuaci dlouhodobou, ale lze přiměřeně využít i pro evakuaci krátkodobou. Plán 

evakuace obyvatelstva je součástí havarijního plánu kraje, krizového plánu kraje 

a vnějšího havarijního plánu. V případě vojenského ohrožení se vychází ze zpracovaného 

krizového plánu kraje. Plán evakuace obyvatelstva se dělí na textovou a grafickou část. 

2.5 Současný stav řešené problematiky 

Evakuace je souhrn technických a organizačních opatření, které je nutné provádět v co 

nejkratší době. Je tedy důležité vědět vše o řešené problematice. 

V případě zasažení území povodní vyhlašuje evakuaci příslušný povodňový orgán. Dále 

pak velitel zásahu v místě činnosti, starosta dotčené obce pro území obce nebo jeho část, 

starosta obce s rozšířenou působností pro celý správní obvod nebo jeho část, hejtman pro 

území kraje nebo jeho část a vláda v době trvání nouzového stavu. 

Evakuaci podléhají všechny osoby, nacházející se v místech ohrožených nebo 

postižených mimořádnou událostí. Výjimkou jsou osoby podílející se na záchranných 

pracích, na řízení evakuace nebo vykonávající jinou neodkladnou činnost. Evakuace může 

být organizovaná nebo samovolná, kdy se osoby evakuují svépomoci. 

Evakuaci zabezpečuje zpracovatel evakuačního plánu společně s příslušným orgánem 

veřejné správy. Cílem je zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti během celé evakuace, 

dopravní zabezpečení, zdravotnické zabezpečení, ubytování, zásobování a distribuce 

zásob. Dále pak zpracovatel evakuačního plánu zajišťuje mediální zabezpečení obsahující 

varování obyvatelstva a předání tísňových informací.[9] 

Orgány pro řízení evakuace 

Pracovní skupina krizového štábu, která řídí průběh evakuace, koordinuje přepravu 

z míst shromažďování do evakuačních středisek, řídí přepravu do přijímacích středisek 

a do cílových míst přemístění, zajišťuje dopravní prostředky, řídí nouzové zásobování, 

koordinuje činnosti evakuačních středisek a přijímacích středisek, spolupracuje s orgány 
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veřejné správy a se zdravotnickými a humanitárními organizacemi a dokumentuje 

průběhu celé evakuace. 

Evakuační středisko, které vede evidence příchozích a rozděluje evakuované 

do předurčených příjmových oblastí a přijímacích středisek, řídí přepravu z evakuačního 

střediska do příjmových míst, vytváří a označuje místa pro podávání základních informací 

v prostoru evakuačního střediska, poskytuje první zdravotnickou pomoc, popřípadě 

přednemocniční neodkladnou péči a převoz zraněných nebo nemocných 

do zdravotnických zařízení a udržuje veřejný pořádek v prostoru evakuačního střediska. 

Přijímací středisko, které přijímá a eviduje evakuované osoby, přerozděluje evakuované 

do cílových míst ubytování, informuje evakuované o způsobu jejich kompletního 

zabezpečení, vede stanovenou dokumentaci a podává informace o průběhu evakuace 

pracovní skupině krizového štábu. [9]  

Vykonavatelé evakuace 

Hasičský záchranný sbor zabezpečuje vyrozumění řídících orgánů a vykonavatelů 

evakuačních opatření, technicky se podílí na předávání nařízení, zpráv a informuje 

obyvatelstvo, kontroluje opuštění evakuovaného prostoru a provádí neodkladná opatření 

pro nouzové přežití obyvatelstva.  

Policie ČR zajišťuje bezpečnost osob a majetku, dohlíží a řídí plynulost silničního 

provozu, spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření 

k jeho obnovení, uzavírá evakuovaný prostor obsazením určených pevných stanovišť 

hlídkami policie, reguluje vjezd vozidel a vstup osob na místo zásahu a hlídkuje 

v evakuovaném prostoru. 

Záchranná služba zajišťuje rychlou lékařskou pomoc v průběhu evakuace podle 

okamžité potřeby.  

Ostatní vykonavatelé podle svého předurčení plní úkoly na vyžádání velitele zásahu. 

Provedení evakuace se neobejde bez zapojení dobrovolných občanských sdružení 

a pomoci jednotlivců. [29] 

Během evakuace však dochází ke komplikacím, které mají vliv na průběh. Při 

bleskových povodních je to nejčastěji časová tíseň, nedostatek sil a prostředků a panika 

vznikající mezi lidmi. Stále častěji se setkáváme s případy, kdy obyvatelé evakuaci 

odmítají. 
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Evakuace se plánuje v havarijním plánu kraje pro mimořádné události vyžadující 

vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu. Zkušenosti z řešení minulých 

závažných mimořádných událostí prokázaly, že přijatá opatření se osvědčila. 

V havarijním a krizovém plánu kraje byla některá organizační a personální opatření 

evakuace více upřesněna. V současné době se tato situace řeší v bývalých okresních 

městech, určením pracovníků městských úřadů, personálu jednotlivých ubytovacích míst 

a členů občanských sdružení do pracovních skupin příjmových středisek v těchto 

objektech. [30] 

2.6 Dílčí závěr 

V kapitole teoretické vymezení řešené problematiky byly vysvětleny jednotlivé pojmy, 

jako např. povodně, evakuace, ochrana obyvatelstva, které jsou důležité k pochopení 

diplomové práce. V dalším bodě byla přiblížena dotčená právní úprava, v jejímž rámci 

byly představeny nejvýznamnější zákony a vyhlášky vztahující se k dané problematice. 

Z důvodu nastínění řešené problematiky, jsou zde podrobněji rozebrány povodně 

a evakuace. Součástí je také přehled největších bleskových povodní, které zasáhly Českou 

republiku v posledních třiceti letech. Zde je patrné, že se bleskové povodně vyskytují stále 

častěji a mají rozsáhlé následky. V závěru kapitoly je popsán stav řešené problematiky, 

který obsahuje postup od vyhlášení evakuace, tedy kdo evakuaci vyhlašuje, zabezpečuje 

a řídí, až k jejímu provedení. 
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3 Metody zpracování práce 

Pro zpracování diplomové práce jsou použity obecné a specifické metody. Ucelený 

přehled metod pro zpracování diplomové práce je uveden v obecných metodách. 

Specifické metody obsahují metodu HVA, která byla použita při analýze rizikových 

faktorů bleskových povodní. 

3.1 Obecné metody 

Deskripce – je popis stavu. Tato metoda byla použita pro popis současného stavu řešené 

problematiky. 

Analýza – myšlenkové rozčleňování zkoumaného objektu na jednotlivé, jednodušší části, 

aby mohly být stanoveny podstatné znaky [31]. Metoda analýza byla použita v celé 

kapitole Analýza řešené problematiky. 

Dedukce – důkaz nebo odvození tvrzení z jednoho nebo několika jiných tvrzení 

na základě zákonů logiky [31]. Tato metoda byla použita u sestavování návrhových 

opatření a u dílčích závěrů. 

Indukce – forma úsudku, kterým se ze zvláštních výroků získávají výroky všeobecné 

[31]. Metoda byla využita při sestavování jednotlivých dílčích závěrů a při vypracování 

samotného závěru. 

Komparace – porovnání objektů za účelem stanovení jejich shodných nebo rozdílných 

znaků [31]. Metoda komparace byla použita při zhodnocení výsledků analýzy. 

Syntéza – vytvoření určitého celku procesem sjednocování částí, vlastností a vztahů, 

vyčleněných prostřednictvím analýzy [31]. Tato metoda byla použita při sestavování 

kapitoly návrhová opatření a při sestavování dílčích závěrů. 

3.2 Specifické metody 

Pro diplomovou práci byla použita jedna specifická metoda, a to metoda HVA (Analýza 

rizik a zranitelnosti), v analýze rizikových faktorů bleskových povodní. 



 20 

Metoda HVA 

HVA (Analýza rizik a zranitelnosti) je založena na hodnocení rizika pro výskyt 

konkrétního typu MU v území.  Sleduje se pravděpodobnost výskytu MU, její závažnost, 

působení a následky. Při provádění analýzy rizik a zranitelnosti pomocí současných 

poznatků a získaných zkušeností se zjišťují ohrožené prvky na území, které jsou 

zranitelné při jednotlivých typech mimořádných událostí. Identifikace zranitelnosti určuje 

působení rizika tzn. do jaké míry může zasáhnout a ovlivnit okolní prvky a území. Výše 

uvedený proces umožňuje osobám odpovědným za přípravu a řešení mimořádných 

událostí předvídat ztráty, hodnotit možné dopady a podpořit efektivní řízení rizika. [32] 

Proces mapování rizik se realizuje v následných krocích: 

 hodnocení pravděpodobnosti vzniku MU, 

 hodnocení zranitelnosti, 

 hodnocení rizika. 
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4 Analýza řešené problematiky 

Při zpracování analýzy řešené problematiky byly použity specifické a obecné metody. 

Pro splnění cílů analýzy rizikových faktorů bleskových povodní byla použita specifická 

metoda zahrnující analýzu HVA. Pro analýzu stávajících opatření k zabezpečení evakuace 

a analýzu možností integrovaného záchranného systému byly použity obecné metody. 

4.1 Analýza rizikových faktorů bleskových povodní 

Cílem této podkapitoly je analyzovat rizikové faktory, které nejvíce ovlivňují bleskové 

povodně, za použití metody HVA. 

Faktory ovlivňující průběh povodní 

Voda z vydatného deště, ještě nemusí být příčinnou povodní. Záleží také na hydrologické 

situaci v povodí. Ke vzniku povodňového nebezpečí může dojít až po překročení určitého 

množství spadlých srážek, nebo až po určité délce trvání kladných teplot vzduchu. 

Zjednodušeně můžeme říct, že kromě počasí rozhoduje o povodni také stav krajiny. Vznik 

a průběh povodní ovlivňují faktory, které lze rozdělit na předběžné, příčinné 

a ovlivňující. 

Do předběžných faktorů řadíme stav krajiny před vlastní příčinnou událostí. Tyto 

faktory působí dny až měsíce před vznikem povodně (nasycenost povodí, promrznutí 

půdy). Rozhodující vlivy: 

 intercepce je schopnost vegetace zadržet padající srážky, která je dána druhem, 

hustotou a vývojovým stavem porostu. Zpomaluje pohyb vody na povrchu a tím 

prodlužuje dobu možného vsaku, 

 detence zpomaluje odtok ze spadlých srážek, což může vést k dočasné akumulaci 

většího množství vody v rovinném terénu, 

 infiltrace je vsak vody do půdních vrstev a podzemních vod závislý na typu půdy, 

 objem říční sítě, tj. kapacita plnění koryt toků. 

Do příčinných faktorů patří příčinná událost, která vyvolává povodeň. Působí hodiny 

až dny před vznikem povodně. Můžeme zde zařadit přívalové srážky, tání sněhu, ledové 

jevy na tocích, svahové pohyby a kombinace více příčin. [38] 
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Ovlivňující faktory jsou vnější faktory, které ovlivňují průběh a následky povodně. 

Působí dlouhodobě.  Mezi tyto faktory můžeme zařadit úpravy vodních toků, výrazné 

antropogenní ovlivnění hydrologického režimu krajiny, napřímení toků, likvidace 

přirozené zásoby vody (mokřady), kácení lesů a přeměňování přirozené říční nivy 

v kulturní krajinu. 

Provedení metody HVA  

Pro vypracování analýzy rizikových faktorů bleskových povodní jsem zvolila letní 

bleskovou povodeň, zapříčiněnou kombinaci faktorů předběžných a příčinných, kdy 

je půda přesycená vodou a dojde k přívalovým srážkám. Pro druhou analýzu jsem zvolila 

zimní bleskovou povodeň, zapříčiněnou náhlým oteplením a táním sněhové pokrývky 

v kombinaci s dešťovými srážkami. Riziko vzniku povodní je pro celé území České 

republiky. Na závěr se obě povodně porovnají a zhodnotí se, které faktory jsou 

nejrizikovější. [32] 

Letní bleskové povodně 

1. Fáze - hodnocení pravděpodobnosti výskytu bleskové povodně dané závažnosti 

v rámci určitého časového období pro území České republiky. Vznik MU může být 

zdrojem potencionálního ohrožení. Hodnocení pravděpodobnosti výskytu MU se provádí 

definováním a popisem možností vzniku této události (fyzikální charakteristiky, 

závažnost a síla, pravděpodobnost a frekvence vzniku, příčinné faktory).  

Blesková povodeň má velmi rychlý nástup a může se objevit na jakémkoliv území České 

republiky. Přívalové srážky mají silnou intenzitu, kdy úhrny mohou přesáhnout 50 mm 

za hodinu. Pokud dojde k přesycení půdy vodou, zem ztrácí schopnost absorpce. 

V posledních letech se bleskové povodně opakují stále častěji, vyskytují se nejméně 

jednou za rok. Z těchto důvodů je zvolena pravděpodobnost vzniku MU vysokou H3. 

Přiřazení Hn ukazatele je znázorněno v tabulce 1. 
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Tabulka 1 – Přiřazení ukazatele Hn letní bleskové povodně 

PRAVDĚPODOBNOST VZNIKU MU 

Ukazatel Úroveň 

H0 žádná 

H1 nízká 

H2 střední 

H3 vysoká 

H4 velmi vysoká 

 

2. Fáze – hodnocení zranitelnosti. 

Při zásahu území letní bleskovou povodní dochází k vysokým škodám jak na majetku, tak 

na životech obyvatel. Po konzultaci s odborníkem byla pro území celé České republiky 

zvolena zranitelnost vysoká V3. Přiřazení zranitelnosti je uvedeno v tabulce 2. 

Tabulka 2 – Přiřazení ukazatele Vn letní bleskové povodně 

ZRANITELNOST OHROŽENÉ PRVKY 

Index Úroveň 

L
id

é 

B
ud

ov
y 
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ro

du
kt

iv
ní

 o
bl

as
ti
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í p
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tr
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tu

ra
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ě 

P
ří

ro
dn

í p
am

át
ky

 

V0 žádná žádná žádná žádná žádná žádná žádná žádná 

V1 nízká 
nízká 

hustota 
zalidnění 

vysoká 
kvalita/ 
nízka 

kvantita 

nevýznamné 
aktivity 

žádná 
infr. malého 

významu 

sítě 
omezeného 
významu 

žádná 

V2 střední 
střední 
hustota 

zalidnění 

vysoká 
kvalita/ 
střední 

kvantita 

středně 
významné 

aktivity 
žádná 

infr. 
místního 
významu 

sítě místního 
významu 

žádná 

V3 vysoká 
vysoká 
hustota 

zalidnění 

střední 
kvalita/ 
vysoká 

kvantita 

významné 
aktivity 

méně 
významné 
památky 

sekundární 
infr. 

sekundární 
sítě 

méně 
významné 
památky 

V4 
velmi 

vysoká 

velmi 
vysoká 
hustota 

nízká 
kvalita/ 
velmi 

vysoká 
kvantita 

velmi 
významné 

aktivity 

významné 
památky 

primární infr. primární sítě 
významné 
památky 
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3. Fáze – hodnocení rizika přiřazením Rn ukazatele je uvedeno v tabulce 3. Pro 

kombinaci pravděpodobnosti H3 a zranitelnosti V3 podle tabulky 3 vyšlo výsledné riziko 

R3. Tabulka 4 obsahuje popis zjištěného výsledného rizika. 

Tabulka 3 – Přiřazení ukazatele Rn letní bleskové povodně 

ZRANITELNOST 

V0 V1 V2 V3 V4 RIZIKO 

žádná nízká střední vysoká 
Velmi 
vysoká 

H0 Žádné R0 R0 R0 R0 R0 

H1 Nízké R0 R1 R1 R1 R1 

H2 Střední R0 R1 R2 R2 R3 

H3 Vysoké R0 R1 R2 R3 R4 

P
R

A
V

D
Ě

P
O

D
O

B
N

O
ST

 
V

Z
N

IK
U

 M
U

 

H4 Vemi vysoké R0 R1 R3 R4 R4 

 

Tabulka 4 – Popis zjištěného výsledného rizika 

ZRANITELNOST OHROŽENÉ PRVKY 

Index Úroveň 

L
id

é 

B
ud

ov
y 

P
ro

du
kt

iv
ní

 o
bl
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ti
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ul

tu
rn

í p
am

át
ky
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tu
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ec
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ě 

P
ří

ro
dn

í p
am

át
ky

 

R1 nízká 
Bezpečnost 

nemusi 
selhat 

Malá 
škoda 

Malá škoda 
Malá 
škoda 

Malá 
škoda 

Malá škoda 
Malá 
škoda 

R2 střední 
Bezpečnost 

nemusí 
selhat 

Malá 
estetická 

nebo 
funkční 

škoda bez 
evakuace 

Malá škoda 
bez 

přerušení 
činnosti 

Malá 
estetická 

nebo 
funkční 
škoda 

Malá 
škoda bez 
evakuace 

Malá škoda 
bez 

přerušení 
služeb 

Malá 
škoda 

R3 vysoká 
Možné 

problémy s 
bezpečností 

Důležité 
funkční 

poškození 
a 

následná 
evakuace 

Důležitá 
škoda s 

dočasným 
přerušení
m činnosti 

Důležitá 
škoda 

Důležitá 
škoda a 

následná 
evakuace 

Důležitá 
škoda s 

dočasným 
přerušení
m činnisti 

Důležitá 
škoda 

R4 
velmi 

vysoká 

Možné ztráty 
na životech a 

vážná 
zranění osob 

Velká 
škoda a 
následná 
evakuace 

Vážná 
škoda s 

přerušením 
nebo 

zrušením 
činnosti 

Vážná 
škoda 

Velká 
škoda a 
následná 
evakuace 

Vážná 
škoda s 

přerušením 
nebo 

zrušením 
činnosti 

Vážná 
škoda 
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Dle analýzy vyšlo výsledné riziko letních bleskových povodní, způsobených přívalovými 

srážkami a přesyceností půdy, vysoké R3, což může mít za následek důležité poškození 

ohrožených prvků. 

Zimní bleskové povodně 

1. Fáze - hodnocení pravděpodobnosti výskytu bleskové povodně.  

Zimní bleskové povodně způsobené náhlým oteplením a táním sněhové pokrývky, 

popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami, se vyskytují nejvíce na podhorských tocích 

a postupují dále do nížin. Pro jejich výskyt je charakteristická vysoká nepravidelnost. 

Proto byla zvolena pravděpodobnost H1. Přiřazení Hn ukazatele je znázorněno v tabulce 

5. 

Tabulka 5 – Přiřazení ukazatele Hn zimní bleskové povodně 

PRAVDĚPODOBNOST VZNIKU MU 

Ukazatel Úroveň 

H0 žádná 

H1 nízká 

H2 střední 

H3 vysoká 

H4 velmi vysoká 

 

 

2. Fáze – hodnocení zranitelnosti. Zimní bleskové povodně se vyskytují častěji u větších 

toků a nezasahují rozsáhlá území. Po konzultaci s odborníkem byla zvolena střední 

zranitelnost V2 znázorněna v tabulce 6. 
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Tabulka 6 – Přiřazení ukazatele Vn zimní bleskové povodně 

ZRANITELNOST OHROŽENÉ PRVKY 

Index Úroveň 

L
id

é 

B
ud

ov
y 

P
ro

du
kt

iv
ní

 o
bl

as
ti

 

K
ul

tu
rn

í p
am

át
ky

 

In
fr
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tr
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tu

ra
 

T
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hn
ol
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ic
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 s
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ě 

P
ří

ro
dn

í p
am

át
ky

 

V0 žádná žádná žádná žádná žádná žádná žádná žádná 

V1 nízká 
nízká 

hustota 
zalidnění 

vysoká 
kvalita/ 
nízka 

kvantita 

nevýznamné 
aktivity 

žádná 
infr. 

malého 
významu 

sítě 
omezeného 
významu 

žádná 

V2 střední 
střední 
hustota 

zalidnění 

vysoká 
kvalita/ 
střední 

kvantita 

středně 
významné 

aktivity 
žádná 

infr. 
místního 
významu 

sítě místního 
významu 

žádná 

V3 vysoká 
vysoká 
hustota 

zalidnění 

střední 
kvalita/ 
vysoká 
kvantita 

významné 
aktivity 

méně 
významné 
památky 

sekundárn
í infr. 

sekundární 
sítě 

méně 
významné 
památky 

V4 
velmi 

vysoká 

velmi 
vysoká 
hustota 

nízká 
kvalita/ 
velmi 

vysoká 
kvantita 

velmi 
významné 

aktivity 

významné 
památky 

primární 
infr. 

primární sítě 
významné 
památky 

 

3. Fáze – hodnocení rizika. 

Pro kombinaci pravděpodobnosti H1 a zranitelnosti V2 podle tabulky 7 vyšlo výsledné 

riziko R1.  Tabulka 8 obsahuje popis zjištěného výsledného rizika. 

Tabulka 7 – Přiřazení ukazatele Rn zimní bleskové povodně 

ZRANITELNOST 

V0 V1 V2 V3 V4 RIZIKO 

žádná nízká střední vysoká 
Velmi 
vysoká 

H0 Žádné R0 R0 R0 R0 R0 

H1 Nízké R0 R1 R1 R1 R1 

H2 Střední R0 R1 R2 R2 R3 

H3 Vysoké R0 R1 R2 R3 R4 

P
R

A
V

D
Ě

P
O

D
O

B
N

O
ST

 
V

Z
N

IK
U

 M
U

 

H4 Vemi vysoké R0 R1 R3 R4 R4 
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Tabulka 8 – Popis zjištěného výsledného rizika 

ZRANITELNOST OHROŽENÉ PRVKY 

Index Úroveň 

L
id

é 

B
ud

ov
y 

P
ro

du
kt

iv
ní

 o
bl

as
ti

 

K
ul

tu
rn

í p
am

át
ky

 

In
fr

as
tr

uk
tu

ra
 

T
ec

hn
ol

og
ic

ké
 s

ít
ě 

P
ří

ro
dn

í p
am

át
ky

 

R1 nízká Bezpečnost 
nemusi selhat 

Malá 
škoda 

Malá škoda 
Malá 
škoda 

Malá 
škoda 

Malá škoda 
Malá 
škoda 

R2 střední Bezpečnost 
nemusí selhat 

Malá 
estetická 

nebo 
funkční 

škoda bez 
evakuace 

Malá škoda 
bez přerušení 

činnosti 

Malá 
estetická 

nebo 
funkční 
škoda 

Malá 
škoda bez 
evakuace 

Malá škoda 
bez přerušení 

služeb 

Malá 
škoda 

R3 vysoká 
Možné 

problémy s 
bezpečností 

Důležité 
funkční 

poškození 
a následná 
evakuace 

Důležitá 
škoda s 

dočasným 
přerušením 

činnosti 

Důležitá 
škoda 

Důležitá 
škoda a 
následná 
evakuace 

Důležitá 
škoda s 

dočasným 
přerušením 

činnisti 

Důležitá 
škoda 

R4 
velmi 

vysoká 

Možné ztráty 
na životech a 
vážná zranění 

osob 

Velká 
škoda a 
následná 
evakuace 

Vážná škoda 
s přerušením 

nebo 
zrušením 
činnosti 

Vážná 
škoda 

Velká 
škoda a 
následná 
evakuace 

Vážná škoda 
s přerušením 

nebo 
zrušením 
činnosti 

Vážná 
škoda 

 

Dle analýzy vyšlo výsledné riziko zimních bleskových povodní, způsobených náhlým 

zvýšením teploty a táním sněhové pokrývky v kombinací se srážkami, nízké R1. Nemusí 

tedy dojít k poškození ohrožených prvků. 

Zhodnocení výsledků analýzy 

Nejzávažnější vlastností bleskových povodní je jejich rychlost vzniku. Dostavuji se již 

během několika desítek minut. Ovlivňují plochu jen několika km2 a projevují se rychlým 

vzestupem vodních stavů. Tento druh povodní lze sice předpokládat, ale nikoliv 

s přesností předpovědět. Z analýzy vyplynulo, že letní povodně ovlivněné danými faktory 

mají vyšší výsledné riziko než zimní bleskové povodně, které se nevyskytují tak často. 

Proto můžeme říct, že faktory nejvíc ovlivňující tuto povodeň jsou rychlost vzniku, 

intenzivní přívalové srážky a přesycenost půdy vodou. Mohli bychom zde zahrnout další 

faktory, jako je narovnávání koryt potoků, kácení lesů, které zadržují velké množství 

dešťové vody a urbanizaci. Všechny tyto faktory mají za následek ničivé povodně, kterým 

lze jen stěží zabránit. 
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4.2 Analýza stávajících opatření k zabezpečení evakuace 

Největším problémem bleskových povodní je jejich rychlý průběh. Zpravidla nezbývá 

potřebný prostor na reakci, včetně evakuace. Efektivní evakuace může proběhnout 

za předpokladu, že dojde k včasnému varování a následně k velmi rychlé základní reakci 

na evakuaci. 

Efektivní spolupráci všech zúčastněných a účinné řízení evakuace umožňuje proces 

přípravy plánování evakuace obyvatelstva. Důležité je, aby byla veřejnost dostatečně 

informována o připravených opatřeních v předstihu před vznikem povodně. Při plánování 

je nutno vycházet ze závislosti mezi velikostí ohrožení a rozsahem opatření, které 

je potřeba provést. Nejpodstatnějším dokumentem vztahujícím se k evakuaci je havarijní 

plán kraje, který obsahuje evakuační plán. Některé obce podceňují nebezpečí povodně 

a plány nemají v pořádku. Někde nemají plány aktualizovány i několik let a nejsou 

k dispozici v elektronické podobě. 

Plánování evakuace obyvatelstva zahrnuje [33]: 

 stanovení evakuačních prostorů a pořadí jejich evakuace, vymezení evakuačních 

tras s dostatečnou propustností vozidel, stanovení potřeby a zajištění dopravních 

prostředků, zabezpečení činnosti evakuačních a přijímacích středisek, stanovení 

míst nouzového ubytování a vytvoření podmínek pro ubytování evakuovaného 

obyvatelstva,  

 zajištění propustnosti evakuačních tras, regulaci pohybu obyvatelstva při evakuaci 

a provedení uzávěry evakuovaného prostoru,  

 stanovení, přípravu a zajištění označení míst shromažďování, stanovení postupu při 

evakuaci ohroženého prostoru a kontrola opuštění obydlí, zajištění ostrahy 

evakuovaného prostoru,  

 příprava podkladů pro provedení příjmu evakuovaných osob, upřesnění potřeby 

nouzového ubytování, přípravu podkladů pro rozdělování evakuovaného 

obyvatelstva v evakuačních střediscích k přepravené do přijímacích středisek, 

 přípravu a řízení dopravy s využitím grafikonů přepravy, založenou na analýze 

evakuačních tras a z ní vyplývající kapacitě,  

 přípravu dokumentace pro příjem evakuovaných osob v přijímacích střediscích, pro 

přerozdělení evakuovaných osob a jejich přepravu do obcí přijímacích evakuované 

osoby,  
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 zajištění nouzového ubytování a přípravu dokumentace pro příjem evakuovaných 

osob v místech nouzového ubytování,  

 přípravu postupů pro evakuaci a umístění hospodářského zvířectva, strojů, předmětů 

kulturní hodnoty, technických zařízení a materiálu k zachování nutné výroby, 

 přípravu postupu informování osob, 

 psychologickou přípravu osob před a v průběhu evakuace a při dlouhodobém 

pobytu v náhradních ubytovacích zařízení, 

 zabezpečení dokumentace přijatých rozhodnutí a opatření realizovaných v průběhu 

celé evakuace.  

Mít naplánovanou evakuaci ještě neznamená dobře ji provést. Vše závisí na její realizaci, 

která bývá mnohdy odlišná z důvodu časové tísně.  

Zařízení civilní ochrany 

Zřizování zařízení civilní ochrany je upraveno ve vyhlášce k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva [9]. Zařízení musí byt uvedeno v havarijním plánu kraje nebo 

ve vnějším havarijním plánu. Některé druhy zařízení civilní ochrany: 

 zařízení pro zajištění evakuace,  

 zařízení pro zajištění nouzového přežití a organizované humanitární pomoci, 

 zařízení pro nouzové zásobování vodou, zařízení pro poskytování první pomoci. 

Pro evakuaci je nejdůležitější zařízení pro zajištění evakuace. Účelem zřizování těchto 

zařízení civilní ochrany je příprava, organizace, realizace a koordinace evakuačních 

opatření k zabezpečení ochrany obyvatelstva a doplnění působnosti složek IZS pro řešení 

MU vyžadujících vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu a pro provádění 

evakuace v rámci povodňové ochrany. Vzhledem k možnostem zpohotovení se nasazují 

ve druhém sledu, a to zejména při dlouhodobějším řešení mimořádné události (několik 

hodin až dní). 

Postup při evakuaci 

 varování obyvatelstva, 

 vyhlášení evakuace obyvatelstva, 

 provedení evakuace obyvatelstva. 
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Varování obyvatelstva 

Efektivní evakuace je závislá na včasném varování obyvatelstva. V případě vzniku 

povodně je obyvatelstvo varováno prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná 

výstraha“. Vyhlašován je kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít 

třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Bezprostředně po signálu následuje 

mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o nebezpečí vzniku 

nebo již nastalé povodni a opatření k ochraně obyvatelstva. Následně může být 

obyvatelstvo informováno sdělovacími prostředky, mluvícími sirénami, vozidly složek 

IZS nebo jiným způsobem. Pokud dojde k výpadku elektrické energie, nemusí k varování 

vůbec dojít. Nedostatkem jsou také rotační sirény, které jsou nahrazovány elektronickými 

z důvodu modernizace koncových prvků varování. Elektronické sirény jsou 

provozuschopné i po výpadku elektrické energie z důvodu vestavěného zdroje napájení 

(akumulátor).  

V krizovém plánu, povodňovém plánu a dokumentaci IZS by mělo být upřesněno 

provádění varování na určitém území. OPIS jsou oprávněna při nebezpečí z prodlení 

provést přímé varování obyvatelstva. Varování za orgány kraje a obcí s rozšířenou 

působností zajišťuje HZS kraje. Obecní úřad provádí varování na svém území. 

Bleskové povodně však mívají rychlý nástup, proto se můžeme setkat s tím, že 

k včasnému varování vůbec nedojde. 

Vyhlášení evakuace obyvatelstva 

V případě zasažení území povodní vyhlašuje evakuaci příslušný povodňový orgán, dále 

pak záchranné složky IZS, v místě záchranných akcí je to velitel zásahu, starosta dotčené 

obce pro území obce nebo jeho část, starosta obce s rozšířenou působností pro celý 

správní obvod nebo jeho část, hejtman pro území kraje nebo jeho část a vláda v době 

trvání nouzového stavu. Z důvodu rychlého neočekávaného nástupu bleskové povodně 

může dojít k prodlení vyhlášení evakuace. 

Dojde-li k vyhlášení evakuace, doporučuje se občanům zachovat klid a rozvahu. 

Obyvatelé by se měli ujistit, zda o evakuaci ví i sousedé a v případě dostatku času 

si nachystat evakuační zavazadlo. Velmi důležité je sledovat následné pokyny 

a informace. Doporučení se však velmi liší od reálného lidského jednání. Po zasažení 

území povodní často dochází ke vzniku paniky. Člověk, který prožívá paniku, se cítí silně 

ohrožen a chová se nepřiměřeně k situaci.  
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Provedení evakuace obyvatelstva 

Způsob provádění evakuace spočívá v organizované péči o obyvatelstvo od vyhlášení 

evakuace po dobu jejího trvání. Postup provedení evakuace je řešen rozhodnutím 

o evakuaci na základě dané situace a možném ohrožení obyvatel. Obecně 

charakterizovaný proces se pak dělí na jednotlivé činnosti, které je nutno pro efektivní 

výsledky zabezpečit. Evakuace se vztahuje na všechny osoby s výjimkou těch osob, které 

se podílejí na záchranných pracích, řízení evakuace nebo vykonávají jinou neodkladnou 

činnost. Důležitá je vhodná a důsledná koordinace celého systému opatření, která vedou 

k bezpečnému přesunu evakuovaných obyvatel z postižených oblastí. Nutné je také 

zajistit bezpečnost zúčastněných záchranných složek. Způsob provedení evakuace je 

závislý na faktorech a rizicích, způsobených vyhlášením evakuace, a na místních 

podmínkách. Evakuace může být doprovázená množstvím rizik, která mohou danou 

situaci zkomplikovat. Zcela zásadní je využitelnost veškerých lidských zdrojů 

a materiálních prostředků. Z důvodu rychlého nástupu povodně může dojít k tomu, že se 

na místo zásahu nedopraví včas dostatek sil a prostředků k záchraně obyvatelstva. Dalším 

problémem je neochota zachraňovaných občanů spolupracovat se složkami IZS. Mnoho 

lidí evakuaci neuposlechne, čímž ohrožují nejen své životy, ale i životy zasahujících 

složek IZS. To vše má velký vliv na efektivnější zabezpečení evakuace a její provedení.  

Zodpovědnost za provedení evakuace 

Hejtman kraje zodpovídá za evakuaci, která se provádí z míst překračující hranice 

správního obvodu alespoň jedné ORP.  Starosta obce s rozšířenou působností 

zodpovídá za evakuaci provedenou ve správním obvodu dané ORP.  Starosta obce 

zodpovídá za evakuaci provedenou v rámci území dotčené obce nebo její části.  Velitel 

zásahu zodpovídá za provedení okamžité evakuace z míst, kde by při prodlení došlo 

k ohrožení života a zdraví občanů. Zajišťuje vyvedení obyvatelstva a zabezpečuje jeho 

nouzové přežití.  

Orgány řídicí evakuaci jsou pracovní skupina krizového štábu, evakuační středisko 

a přijímací středisko. Evakuační střediska a přijímací střediska se řídí pokyny příslušné 

pracovní skupiny krizového štábu pro zajištění evakuace. Nutné je také dostatečné 

množství zřízených zařízení civilní ochrany. 
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Pracovní skupina krizového štábu zajišťuje zejména: 

 řízení průběhu evakuace, koordinaci přepravy z míst shromažďování do přijímacích 

středisek, dopravní prostředky a jejich přerozdělování, řízení nouzového 

zásobování, koordinaci činnosti evakuačních a přijímacích středisek, spolupráci 

s orgány veřejné správy a s humanitárními organizacemi a zdravotnickými 

zařízeními, dokumentování průběhu evakuace. 

Evakuační středisko je zařízení zřetelně označeno nápisem či mezinárodně platným 

rozeznávacím znakem (viz obrázek 5). Je zpravidla umístěno mimo evakuační prostor. 

Je zřízeno pro přesně vymezené území. 

 
Obrázek 5 – Mezinárodně platný rozeznávací znak [28] 

Evakuační středisko zajišťuje zejména řízení přepravy z míst shromažďování 

do evakuačního střediska, vedení evidence o příjmu evakuovaných osob a poskytování 

pomoci při slučování evakuovaných rodin, přerozdělování evakuovaných osob 

do předurčených příjmových oblastí a přijímacích středisek, vytvoření a označení místa 

pro podávání základních informací v prostoru evakuačního střediska, první zdravotnickou 

pomoc a převoz zraněných nebo nemocných do zdravotnických zařízení, nocleh 

a stravování pro personál a evakuované obyvatelstvo, které se zdrží v evakuačním 

středisku déle než 12 hodin, udržování veřejného pořádku v prostoru evakuačního 

střediska, podávání informací o průběhu evakuace pracovní skupině krizového štábu. 

Přijímací středisko je zařízení zřetelně označeno nápisem či mezinárodně platným 

rozeznávacím znakem civilní ochrany. Je zpravidla umístěno mimo evakuační prostor.  

Přijímací středisko zajišťuje zejména příjem evakuovaných osob, přerozdělení 

evakuovaných osob do cílových míst, první zdravotnickou pomoc a případný odvoz 

do zdravotnických zařízení, informování orgánů příslušného krizového štábu o průběhu 

evakuace, informování evakuovaných osob, informování orgánů veřejné správy, 

dotčených evakuačními opatřeními, o počtech a potřebách evakuovaných osob. [28] 
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Nutností je mít dobře zpracovanou dokumentaci evakuačního a přijímacího střediska. 

Problémem se může stát nedostatečná odborná příprava personálu. 

Odborné zabezpečení evakuace 

Zabezpečení evakuace dělíme [33]:  

 pořádkové zabezpečení, 

 dopravní zabezpečení, 

 zdravotnické zabezpečení, 

 ubytování a stravování, 

 mediální zabezpečení. 

Pořádkové zabezpečení evakuace má v kompetenci Policie České republiky, Městská 

policie a Vojenská policie. Založeno je na důsledné součinnosti složek IZS 

s evakuovanými lidmi. Pro úspěšné zvládnutí je důležité pevné vymezení jednotlivých 

evakuačních tras, které se dále mohou měnit podle potřeby. Vozidla zasahujících jednotek 

využívají přednostní právo pohybu na vymezených trasách. Uniformované složky Policie 

České republiky, Městské policie, Vojenské policie, Celní správy a v krajním případě 

i příslušníci Hasičského záchranného sboru jsou pověřeny k zajištění evakuačních tras 

a řízení provozu. V kompetenci mají pak i následnou ostrahu a průzkum opuštěných 

objektů. Práci jim ztěžuje obyvatelstvo samovolně opouštějící zasažené území, kdy může 

dojít ke vzniku kolon. Dalším problémem je výskyt rabování, kdy lidé využívají toho, 

že postižení občané opustili své domovy. 

Dopravní zabezpečení evakuace zajišťuje městská hromadná doprava, ČSAD a dále 

smluvní soukromí dopravci. Úzce souvisí s dopravní obslužností jednotlivých území. 

V první řadě jde o bezpečný přesun evakuovaných obyvatel z míst ohrožení 

do  evakuačních středisek. Přesun evakuovaných obyvatel probíhá po přesně vymezených 

evakuačních trasách. Smlouvy se soukromými dopravci jsou uvedeny v přílohách 

evakuačních plánů. Dopravní zabezpečení evakuace může selhat z důvodu zaplavení 

či jiného poškození komunikací, které byly vyznačeny jako evakuační trasy. 

Zdravotnické zabezpečení evakuace má ve své kompetenci Ministerstvo zdravotnictví. 

Zabezpečení provádí prostřednictvím sítě zdravotnických zařízení, předlékařské pomoci 

a psychologické pomoci. Hlavním úkolem je poskytnout přednemocniční neodkladnou 

péči. Zajišťují ji od začátku vzniku povodně. Tvořena je Rychlou lékařskou pomocí 

a Rychlou záchrannou pomocí. Při bleskových povodních se stává, že záchranná služba 
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nemůže včas dojet ke zraněným osobám. A to z důvodu zaplavení či poškození 

příjezdových komunikací.  

Ubytování a stravování zabezpečuje humanitární pomoc či smluvní partneři.  V první 

řadě se zajišťuje nouzové stravování a zásobování pitnou vodou, potravinami 

a nouzovými příděly předmětů, nezbytných k přežití. Náhradní ubytování na dobu 

potřebně nutnou se řeší podle počtu a potřeb evakuovaných osob. Každé město a obec má 

uzavřené smlouvy s náhradními ubytovacími prostory. V prvních hodinách evakuace 

může dojít k situaci, kdy není k dispozici dostatek pitné vody a potravin. 

Mediální zabezpečení evakuace zajišťuje zpracovatel evakuačního plánu. Základním 

úkolem je zabezpečit varování obyvatelstva, vydání návodů pro chování obyvatelstva 

a následné předání potřebných tísňových informací. K předání informací se využívají 

veškeré dostupné prostředky. Výpadek elektrické energie může mít za následek 

špatné mediální zabezpečení evakuace. 

Organizační a technické zabezpečení evakuace 

Základními prvky organizačního a technického zabezpečení evakuace jsou: 

 dokumentace pro zpohotovení a funkčnost zařízení, 

 finanční zabezpečení, 

 odborná příprava personálu. 

Základní dokumentací pro zajištění evakuace je plán evakuace obyvatelstva. Dále 

se zpracovává dokumentace evakuačního střediska a dokumentace přijímacího střediska.  

Plánování evakuace zahrnuje i tvorbu podkladů pro orientační vyčíslení předpokládaných 

nákladů na evakuační opatření. Tyto podklady vyjadřují celkové náklady na evakuaci. 

Každá právnická a fyzická osoba, která poskytla síly a prostředky pro evakuaci, má právo 

na úhradu nákladů s tímto spojených. Ty uplatňuje u orgánů státní správy daného území. 

Celkové finanční náklady na evakuaci se zahrnují do celkových nákladů na likvidaci MU. 

Při plnění úkolů havarijního plánu kraje přísluší náhrady výdajů k zabezpečení činnosti 

zařízení CO pro zajištění evakuace zřizovatelům zařízení CO bez právní subjektivity. 

Jedná se o pořízení, opravy a údržbu hmotného a nehmotného investičního majetku, 

vyplacení cestovních náhrad, nákladů na mzdy a platy a náhrady mezd účastníků přípravy 

a výcviku ve výši průměrného výdělku a organizování cvičení. Zařízení CO musí být 

zahrnuto v havarijním plánu, aby splnilo podmínku pro vyplacení náhrad. [28] 
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Odborná příprava zařízení CO pro zajištění evakuace je zaměřena na objasnění místa 

a úlohy při vzniku MU, na součinnost se složkami IZS a na plnění úkolů evakuace. 

Zhodnocení stávajících opatření k zabezpečení evakuace 

Rozhodnutí o zahájení evakuace při bleskových povodních vydává územně příslušný 

povodňový orgán. Při vyhlášení stavu nebezpečí a nouzového stavu rozhoduje o zahájení 

příslušný orgán veřejné správy. Realizace evakuace náleží záchranným složkám, které 

spolupracují s úřady měst a obcí a s dotčenými právnickými nebo podnikajícími 

fyzickými osobami. Postup evakuace probíhá podle předem vytvořeného evakuačního 

plánu, nebo havarijního plánu. Některé obce vypracování těchto plánu podceňují, nemají 

vše v pořádku a nejsou schopny podle nich postupovat.  

Při zabezpečení evakuace je nutno počítat s komplikacemi, které výrazně průběh 

evakuace narušují. Nejčastěji je to u bleskových povodní časová tíseň, zapříčiněna 

rychlostí vzniku MU. Orgány vykonávající evakuaci nemají dostatek času na provedení 

opatření. Dále se může stát, že nebude k dispozici dostatek sil a prostředků k zabezpečení 

evakuace. Hrozí také možný vznik paniky a ze strany evakuovaných dochází 

k nedodržování vydaných pokynů popřípadě neuposlechnutí evakuace. Mnozí z obyvatel 

nejsou dostatečně seznámení s tím, jak se mají během povodní chovat. Problémem může 

být zaplavení a poškození komunikací, které slouží jako evakuační trasy. Ohrozit životy 

obyvatelstva může také to, že se zdravotnická záchranná služba nedostane na místo včas. 

4.3 Analýza možností integrovaného záchranného systému 

Integrovaný záchranný systém je definován zákonem o IZS [7]. Hlavní důvod vzniku 

IZS je koordinace základních a ostatních složek IZS, které se podílí na záchranných 

a likvidačních pracích. Působnost základních složek je celorepubliková a jsou k dispozici 

24 hodin denně. Povolat je můžeme přes tísňové linky (150, 155, 156, 158 a 112). Mezi 

základní složky patří Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany, Policie ČR, 

Zdravotnická záchranná služba. Ostatní složky IZS provádí záchranné a likvidační práce 

jako plánovanou pomoc na vyžádání. Jedná se o předem domluvený způsob poskytnutí 

pomoci. Mezi ostatní složky IZS patří vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní 

ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, 

havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové 

organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. 
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Koordinace složek IZS 

Koordinací složek IZS při společném zásahu se rozumí koordinace záchranných 

a likvidačních prací včetně řízení jejich součinnosti. Mimo jiné spočívá koordinace 

v zajišťování těchto činností [7]: 

 vyhodnocení druhu a rozsahu MU a jí vyvolaných ohrožení, 

 uzavření místa zásahu a omezení vstupu osob na místo zásahu, jejichž přítomnost 

zde není nutná, 

 záchrana bezprostředně ohrožených osob, zvířat nebo majetku, popřípadě jejich 

evakuace, 

 poskytnutí neodkladné zdravotní péče zraněným osobám, 

 přijetí nezbytných opatření pro ochranu životů a zdraví osob ve složkách, 

 přijetí odpovídajících opatření v místech, kde se očekávají účinky při 

předpokládaném šíření MU, které zajistí: 

o průzkum šíření MU, 

o informování nebo varování obyvatelstva na ohroženém území, 

o evakuace obyvatelstva, popřípadě zvířat, 

o vyhledávání zraněných osob, ošetření zraněných osob, 

o střežení evakuovaného území a majetku. 

 poskytnutí nezbytné humanitární pomoci, 

 poskytování nutných informací příbuzným osobám výrazně postižených MU. 

Stanovení přesných řídících struktur a vymezení působnosti jednotlivých řídících stupňů 

vede k úspěšnému zvládnutí MU. Pro dosažení maximální účinnosti je potřeba 

usměrňovat a zharmonizovat tyto práce jedním odpovědným funkcionářem – velitelem 

zásahu. Velitelem zásahu se zpravidla stává velitel jednotky požární ochrany nebo 

příslušný funkcionář hasičského záchranného sboru s právem přednostního velení. [7] 

Je-li koordinace a komunikace mezi složkami IZS narušena, dochází ke snižování kvality 

záchranných a likvidačních prací. Největším problémem při bleskových povodních je 

časová tíseň. Vzhledem k nedostatku času dochází k některým úkonům opožděně. Dále 

znesnadňují práci složkám IZS samotní obyvatelé zasaženého území. Dochází k panice, 

neuposlechnutí vyhlášení evakuace a k rabování opuštěných objektů. Voda také může 

poškodit příjezdové komunikace a záchranné složky se nedostanou na místo včas. 



 37 

Činnosti a úkoly složek IZS  

Činnosti a úkoly složek IZS se rozlišují podle toho, v jaké fázi bleskové povodně se tyto 

složky nasazují. Prioritně se orientují na záchranu a evakuaci osob, zvířat a majetku. 

Následně se snaží zabránit dalším škodám způsobených povodní. V prvních hodinách 

příchodu bleskové povodně jsou především nasazovány základní složky IZS, které 

provádí záchranu a evakuaci osob, zvířat, popřípadě pátrají po pohřešovaných osobách. 

Záchrana a evakuace osob z míst zasažených bleskovou povodní, kde už není možnost 

samostatného odchodu, se provádí několika způsoby: 

 Záchrana a evakuace osob ze zaplavených obydlí se provede na střechách mobilních 

prostředků JPO. Tímto způsobem lze zachraňovat jen, když je hladina okolní vody 

relativně nízká. 

 Záchrana a evakuace osob využitím člunů. Avšak ne všechny jednotky SDH jsou 

čluny vybaveny, proto může dojít k nedostatku prostředků pro množství ohrožených 

osob. 

 Záchrana a evakuace osob využitím vrtulníků. Tato možnost závisí na tom, zda je 

vrtulník momentálně k dispozici a na meteorologických podmínkách. 

Hasičský záchranný sbor během evakuace zabezpečuje vyrozumění orgánů 

a vykonavatelů evakuačních opatření. Technicky se podílí na předávání nařízení, zpráv 

a informování obyvatelstva. Dále pak pomáhá při evakuaci imobilních občanů, 

hospodářského zvířectva, kulturních památek, odborných pracovišť a speciálního 

materiálu a techniky. Tyto činnosti provádí především jednotky SDH. Hasičský 

záchranný sbor také kontroluje opuštění evakuovaného prostoru a provádí neodkladná 

opatření pro nouzové přežití obyvatelstva. Zajišťují dostatečné zabezpečení technikou, 

materiálem a silami ke zdolávání MU. Hasičský záchranný sbor má k dispozici kontejnery 

nouzového přežití obyvatelstva (viz obrázek 6), které lze při zásahu bleskové povodně 

uplatnit. Tyto kontejnery jsou určeny k rychlé, účinné a neodkladné pomoci větší skupině 

obyvatelstva. Zajišťuje ochranu před nepříznivými klimatickými podmínkami, poskytuje 

nápoje, stravu a základní hygienické zabezpečení. Slouží také k předlékařskému ošetření 

nebo k odpočinku. Evakuaci obyvatelstva může ovlivnit nedostatek sil a prostředků HZS. 
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Obrázek 6 – Kontejner nouzového přežití [34] 

Policie České republiky během evakuace chrání bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí 

při zajišťování veřejného pořádku. Pokud je pořádek porušen, činí opatření k jeho 

obnovení. Dalším úkolem Policie ČR je dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního 

provozu a spolupůsobit při jeho řízení. Hlídky policie poskytují nezbytné informace 

obyvatelstvu, zasaženému MU. Pro provedení evakuace uzavírá evakuovaný prostor 

obsazením určených pevných stanovišť hlídkami policie a reguluje vjezd vozidel a vstup 

osob na místo zásahu. Důležitá je hlídková činnost v evakuovaném prostoru a monitoring 

situace v oblasti dopravy a pohybu osob v rámci výkonu služby. Neméně důležitým 

úkolem Policie ČR je pátrání po pohřešovaných osobách a účastní se i výdeje humanitární 

pomoci. Významnou pomocí je i nasazení vrtulníků, člunů a brodivých aut Policie ČR. 

Zdravotnická záchranná služba během evakuace zajišťuje rychlou předlékařskou 

pomoc podle okamžité potřeby. V KS také dochází k posílení dispečerů na tísňové lince 

na Krajském operačním středisku ZZS. První zdravotní péče bývá poskytnuta 

prostřednictvím mobilních skupin (ve vozidlech). Zřízením mobilních pracovišť je 

zajištěna dostupnost přednemocniční neodkladné péče. Dle potřeby jsou nasazeny 

vrtulníky Letecké záchranné služby. Nasazení je však ovlivněno povětrnostními 

podmínkami. Rychlost vzniku bleskové povodně může mít za následek, že se ZZS 

nedostaví k postiženému obyvatelstvu včas.  

ZZS úzce spolupracuje s humanitární organizací Český červený kříž. 
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JPO zabezpečuje úkoly na úseku ochrany obyvatelstva při vzniku MU. Následně doplňují 

činnosti při zajišťování úkolů záchranných a likvidačních prací. Vybavení jednotek, 

vnitřní organizace a dislokace JPO je volena tak, aby byla obec zabezpečena 

požadovaným množstvím sila a prostředků podle stupně nebezpečí. Jednotky PO 

spolupracují zejména s Policií ČR, Armádou ČR, nevládními humanitárními 

organizacemi, městskou policií a obcemi. Dle požadavků zajišťují techniku a materiál. 

Může se vyskytnout problém, kdy JPO nemají k dispozici dostatek techniky potřebné 

k evakuaci. 

Pomoc sil a prostředků Armády ČR se vyžaduje na základě zákona o ozbrojených 

silách [14]. Síly a prostředky Armády ČR jsou nasazovány zejména na likvidační práce. 

Využívá se specializovaná technika, jako jsou plavoucí transportéry a armádní kontejnery. 

K letecké záchraně osob se využívají vrtulníky AČR. Nasazení AČR ovlivňuje neznalost 

starostů způsobu vyžadování sil a prostředků AČR. V takové situaci může dojít k tomu, 

že se příslušníci Armády do zasažených oblastí vůbec nedostaví. 

Humanitární organizace zajišťují monitoring potřeb, organizaci příjmu a distribuci 

humanitární pomoci od občanů k postiženým. Poskytuje psychosociální, zdravotnickou 

a materiální pomoc, organizuje provádění likvidačních prací dobrovolníky. Humanitární 

pomoc reaguje na momentální krizi. Řeší otázky přežití, zdraví, přístřeší, přísunu 

potravin, zajištění základní hygieny. Nejznámější humanitární organizací u nás i ve světě 

je Červený kříž. ČČK působí v oblasti civilní ochrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje 

pomoc při MU [35]. Dále poskytuje záchranné, zdravotnické, sociální a další služby. 

Logo ČČK je znázorněno na obrázku 7. 

 

 
Obrázek 7 – Logo Českého červeného kříže [35] 
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Ostatní vykonavatelé plní úkoly na vyžádání velitele zásahu. Provedení evakuace 

se neobejde bez zapojení dobrovolných občanských sdružení a pomoci jednotlivců. 

Činnost složek IZS bývá ve většině případů hodnocena obyvatelstvem kladně! 

Zhodnocení možností integrovaného záchranného systému 

Hlavní roli při evakuaci hrají složky integrovaného záchranného systému. Při bleskových 

povodních zasahují všechny základní složky a podle potřeby jsou povolány i ostatní 

složky IZS. Důležitá je jejich organizace a řízení. Pro dosažení maximální účinnosti 

je potřeba usměrňovat a slaďovat záchranné a likvidační práce velitelem zásahu. Činnosti 

a úkoly složek IZS se rozlišují podle toho, v jaké fázi bleskové povodně se nasazují. 

Nejdůležitější při bleskových povodních je jednat organizovaně, ale zároveň rychle 

z důvodu časové tísně. Složky IZS mají k dispozici techniku a materiály nutné 

ke zdolávání MU, avšak neochota obyvatelstva spolupracovat jim evakuaci ztěžuje. 

Z důvodu rychlosti vzniku bleskové povodně nedochází k včasnému varování 

obyvatelstva. Poté dochází k prodlení a do evakuace musí být zapojena speciální technika. 

Použití vrtulníku je z povětrnostních podmínek možné jen v určité situaci. Může také dojít 

k nedostatku sil a prostředků potřebných k záchranným a likvidačním pracím. Při 

povodních se setkáváme s problémem, že starostové dostatečně neznají způsob 

vyžadování sil a prostředků Armády ČR. Z tohoto důvodu se členové AČR do některých 

obcí vůbec nedostaví. 

4.4 Dílčí závěr 

Kapitola Analýza řešené problematiky je rozdělena do tří částí. První část se zabývá 

analýzou rizikových faktorů bleskových povodní. Obsahem je provedení analýzy faktorů, 

které nejvíce ovlivňují bleskové povodně. Byla provedena metoda HVA, ve které byly 

analyzovány dva druhy bleskových povodní, a to letní bleskové povodně způsobené 

přívalovými srážkami a zimní povodně zapříčiněné náhlým oteplením a následným táním 

sněhové pokrývky. Z této analýzy vyplynulo, že mnohem rizikovější jsou letní povodně, 

které se na našem území vyskytují častěji, než zimní bleskové povodně, které nemívají tak 

ničivé následky. Nejrizikovějšími faktory ovlivňující bleskové povodně je rychlost 

a intenzita srážek, přesycenost půdy vodou, narovnávání koryt potoků a kácení lesních 

porostů, které zachycují velké množství srážek. 
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V další části kapitoly byla provedena analýza stávajících opatření k zabezpečení 

evakuace, která obsahuje postup evakuace od počátečního plánování, až po její provedení. 

Je zde také uvedeno varování obyvatelstva, které hraje při evakuaci důležitou roli. Bez 

včasného varování se efektivnost evakuace snižuje. Vzhledem k rychlosti vzniku bleskové 

povodně, zbývá na evakuační opatření málo času, proto je důležité mít předem 

zpracovány evakuační plány. Tyto dokumenty obsahují veškeré zabezpečení a postupy 

evakuace. Některé obce však podceňují vypracování evakuačních plánů a v praxi je 

nedokáží použít. Dalším problémem může být nedostatek sil a prostředků potřebných při 

povodních. Důležité je i chování obyvatelstva po vzniku MU. Vzniká panika a mnoho 

zasažených obyvatel evakuaci neuposlechne. Velký vliv má také nedostatečná 

informovanost obyvatelstva o chování při bleskové povodni.  

V závěru kapitoly je provedena analýza možností integrovaného záchranného systému. 

Tato část řeší organizaci a řízení IZS při povodni, dále pak koordinaci všech zúčastněných 

složek IZS a činnosti a úkoly složek IZS při evakuaci. Složky IZS se prioritně orientují 

na záchranu a evakuaci osob, zvířat a majetku. Až následně se snaží zabránit dalším 

škodám, které můžou povodně způsobit. Největším faktorem ovlivňujícím možnosti 

složek IZS je časová tíseň způsobena rychlostí vzniku bleskové povodně. Dalším 

problémem je špatná spolupráce s obyvatelstvem, které evakuaci neuposlechne.  

Provádění prací mohou komplikovat složité podmínky, jak nesjízdné komunikace, tak 

i nedostatek sil a prostředků. Dochází také k výpadkům telefonních a radiových sítí. 

V obcích bývá také problematické nedostatečné zajištění pokrytí signálem, což znamená, 

že obce nejsou 100% pokryty. Všechny tyto komplikace ztěžují práci složkám IZS 

a mohou mít za následek, že se pomoc k postiženým nedostane včas. 
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5 Návrhová část 

V dnešní době se na území České republiky stále častěji vyskytují bleskové povodně. 

Jejich nástup je velmi rychlý a nečekaný. Výrazně ovlivňuje celkový život v zasažené 

oblasti, jak z pohledu obyvatelstva, tak i z hlediska životního prostředí. Proto je nutné 

zejména minimalizovat jejich následky. Pro záchranu životů postiženého obyvatelstva je 

důležitá včasně a efektivně provedená evakuace. 

Z výsledků analýzy provedené v předchozí kapitole vyvstaly některé problémové faktory, 

které ovlivňují povodeň a následně znesnadňují práci složkám integrovaného záchranného 

systému. V rámci této kapitoly je navrženo několik opatření, která by měla minimalizovat 

následky povodní a zlepšit technické a organizační zabezpečení evakuace.  

5.1 Návrh protipovodňových opatření 

Na ochranu před povodněmi je nejdůležitější volba protipovodňových opatření. Tato 

opatření se dělí na technického a netechnického charakteru (viz obrázek 8) a zahrnují jak 

jednoduché a levné varianty, tak drahé a složitější. 

 

 
Obrázek 8 – Protipovodňová opatření  

Protipovodňová opatření 

Technická 
Drž povodeň od lidí 

Netechnická 
Drž lidi od povodně 

Retence 

Zkapacitnění koryt 

Ochranné hráze 

Stabilizace koryt 

Regulace lesního 
hospodářství 

Regulace 
zemědělské činnosti 

Definování 
záplavových zón 

Právní zajištění 
záplavových zón 

Předpovědní 
systémy 

Varovné systémy 

Výchova veřejnosti 
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Jedním z faktorů ovlivňujících povodeň je urbanizace území. V tomto případě 

by protipovodňová opatření směřovala k zvyšování retenční schopnosti krajiny. Toho 

lze dosáhnout změnou využití území v záplavových oblastech. Krajina není schopna 

zachytit veškeré srážky, ale jsou zde místa, kde je voda zadržována delší dobu. 

I krátkodobé zadržení je příznivé pro průběh povodně. Zpomalení odtoku vody do koryt 

řek výrazně ovlivňují lesní porosty. Účinným opatřením je tedy výsadba nových lesů 

a změna dřevinných monokultur na smíšené porosty. V zemědělství by se protipovodňová 

opatření měla soustředit na omezení výsadby širokořádkových plodin (kukuřice) 

a na orbu po vrstevnici. 

Aby nedocházelo k zaplavování obydlených oblastí, slouží k ochraně vytváření suchých 

poldrů (viz obrázek 9), rybníků a malých nádrží. Zde může dojít k rozlivům, aniž by byl 

poškozen majetek obyvatel. S ohledem k přírodě splňují svou funkci více polosuché 

poldry. Vyznačují se částečným trvalým zadržením vody. Tvoří se zde mokřady a tůně, 

které budou stále zvlhčovat hráz a tím zabraňují jejímu proschnutí. Pokud je hráz příliš 

suchá, ztrácí schopnost odolávat plnému zatížení. Tyto hráze je třeba citlivě zasadit 

do krajiny a pokusit se maximálně využít přirozených tvarů terénu. 

 

 
Obrázek 9 – Schéma suchého poldru [36] 

Legenda: 

Q200  Dvousetletý průtok 

Q20  Dvacetiletý průtok 

Qa  Průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku 

 

V minulosti často docházelo k narovnávání koryt řek a potoků. Tím dochází k zmenšení 

drsnosti, zkrácení délky říční sítě, což způsobuje zrychlení odtoku vody. Zapotřebí je tedy 

revitalizovat takto upravené toky a nadále se o ně pravidelně starat. 
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5.2 Návrh evakuačních opatření 

V případě, že selžou protipovodňová opatření, je dalším nutným krokem, pro záchranu 

lidských životů, mít dobře zabezpečena evakuační opatření. Tato zabezpečení jsou 

v kapitole rozdělena na opatření organizačního charakteru a technického charakteru. 

Opatření organizačního charakteru 

Organizační opatření představují významnou součást preventivního přístupu 

k zabezpečení evakuace obyvatelstva. Nutným opatřením je kladení důrazu na zvyšování 

povědomí občanů o možnosti vzniku bleskové povodně. Je třeba informovat občany, jak 

se v takových situacích mají chovat. Informování obyvatelstva probíhá při MU 

prostřednictvím místních rozhlasů, avšak důležitá je i prevence. Obec by měla přispívat 

ke vzdělávání veřejnosti průběžně. V takových případech by bylo užitečné pořádat besedy 

na téma, jak se chovat při vyhlášení evakuace. Vytvářet a propagovat letáky obsahující 

návod chování při povodni a evakuaci. Vytvořit spolupráci kraje s hromadnými 

sdělovacími prostředky se snahou zapojit seznamování obyvatelstva s realizací úkolů 

evakuace. Vhodné by bylo, aby obec vyvěsila povodňové a evakuační plány na veřejných 

portálech, kde se s nimi může obyvatelstvo seznámit. Do učebního plánu základních 

škol by měla být ve větší míře zahrnuta ochrana obyvatelstva a vše, co se jí týče a hlavně 

by měli být žáci seznamováni s MU, které se na našem území stále častěji vyskytují. 

Dalším problémem je, že mnoho lidí v zatopených oblastech evakuaci neuposlechne. 

Pak dochází k evakuaci těchto lidí za pomoci vrtulníků. Možným řešením je pozměnit 

zákon takovým způsobem, aby evakuaci nemohli neuposlechnout. Obyvatelstvo by si 

mělo uvědomit, že svým chováním neohrožují jen sebe, ale i zasahující složky IZS. Pokud 

tedy evakuaci neuposlechnou, měli by být potrestáni pokutou. To by platilo pouze 

v případě, že by byl pro jejich další záchranu použit vrtulník nebo jiná technika. 

Během povodně se projevují nedostatky při zpracování povodňových a evakuačních 

plánů. Tyto plány je třeba pravidelně aktualizovat. Dalším návrhem je aplikovat specifika 

bleskových povodní do plánů, konkrétně definovat organizační zajištění opatření 

prováděných v průběhu povodně a pravidelné školení povodňových orgánů. Důležité je 

mít dobře zpracované dokumentace evakuačního a přijímacího střediska. Ty obsahují 

úkoly středisek i jednotlivců, odpovědnosti za provádění úkolů, seznamy obsluhy, 
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grafické plány a další. Podle dobře vypracované dokumentace bude evakuace probíhat 

přehledněji a organizovaněji.  

Provádění taktických cvičení složek IZS, krizových orgánů a povodňových orgánů 

na téma blesková povodeň a evakuace, povede ke zlepšení spolupráce mezi složkami IZS, 

povodňovými orgány, krizovými orgány a dotčenými obcemi.  

Odborná příprava personálu zařízení civilní ochrany je dalším potřebným krokem 

ke zlepšení současného stavu zabezpečení evakuace. Tato příprava bude zaměřena 

na objasnění místa a úlohy zařízení CO při vzniku povodně a na součinnost se složkami 

IZS. Důležitý bude nácvik činnosti evakuačních a příjmových středisek pro evakuaci 

při bleskových povodní. V takovém nácviku bude brán ohled na časovou tíseň všech 

prováděných úkolů. 

Opatření technického charakteru 

Včasné varování obyvatelstva před blížící se, nebo již nastalou povodní, je klíčovým 

opatřením k provedení evakuace. Při bleskových povodních na varování nezbývá moc 

času. V některých případech k němu vůbec nedojde. Nutné je nastavit varovný systém 

tak, aby pracoval i při výpadku elektrické energie. Toho lze dosáhnout instalací 

bezdrátového rozhlasu (viz obrázek 10). Ten umožňuje srozumitelně, operativně 

informovat a varovat v jakékoliv denní i noční hodině. Má možnost dálkového ovládání 

přes pevnou telefonní linku nebo pomocí sítě GSM. 

 
Obrázek 10 – Bezdrátový rozhlas [37] 
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Dalším opatřením je finanční podpora obcí pro lokální výstražné systémy (LVS), které 

mohou zlepšit varování před bleskovou povodní. LVS slouží k získání okamžitých 

informací o přívalových srážkách a z nich vznikajících bleskových povodní. Jednou 

z možností je instalace měřící záznamové a vyhodnocovací stanice s přenosným 

modulem, která řídí sběr dat z připojených čidel, provádí vyhodnocení měřených dat 

a jejich archivaci. Přenosový modul zabezpečuje odesílání alarmových zpráv 

provozovateli systému. Tento systém poskytuje odpovídající údaje, které jsou potřebné 

pro práci povodňových orgánů v ochraně před povodněmi. Včasné varování pak pomůže 

obyvatelstvu získat prostor na reakci dřív, než bude území zcela zasaženo. 

Z vyhodnocení minulých povodní je třeba určit, zda složky IZS měly k dispozici dostatek 

sil a prostředků. V obcích s jednotkami SDH je řešením průběžné vybavování novou 

technikou vhodnou pro práci na vodě (např. čluny). Avšak pro většinu obcí je to finančně 

velmi náročné, proto by stát měl tyto obce podporovat. Také další složky IZS by podle 

potřeby měly být vybaveny prostředky potřebnými k evakuaci a záchranným pracím.  

Pro rychlejší a kvalitnější záchranu osob pomocí vrtulníků by mohlo posloužit založení 

odborně organizované a adekvátně vybavené skupiny leteckých záchranářů pro každé 

území kraje. Tato skupina by řešila i dopravu hasičů vrtulníkem na místo zasažené 

povodní, což by vedlo ke snížení rizika nedostatečného počtu hasičů včas dopravených 

do zasažených oblastí. V České republice působí odřad USAR (vyhledávací a záchranný 

odřad do obydlených oblastí). Návrhem je, aby byl v každém kraji odřad podobný USAR 

a aby byl zaměřen na záchranu osob při bleskových povodních. 

5.3 Dílčí závěr 

Kapitola Návrhová opatření je zaměřena na hlavní opatření, která slouží ke zmírnění 

následků bleskových povodní a ke zlepšení technických a organizačních zabezpečení 

evakuace. V první řadě jsou zde navržena opatření, která se soustředí na faktory 

ovlivňující vznik povodní. Nejzávažnějším faktorem, který výrazně ovlivňuje průběh 

bleskové povodně, je retenční schopnost krajiny. Lesy mají při přívalových srážkách 

významnou úlohu a tou je, že zadržují největší množství spadlých srážek. Stále častějším 

kacením lesů dochází ke změně retenční schopnosti krajiny. Dále ovlivňují odtok 

spadlých srážek širokořádkové plodiny. I krátkodobé zadržení vody je velmi příznivé pro 

průběh povodně, proto je nutno se tímto problémem zabývat. 
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V návrhu evakuačních opatření organizačního charakteru je hlavním úkolem 

informovanost a vzdělanost obyvatelstva o vzniku povodně a následné evakuaci. V dnešní 

době lidé tyto informace podceňují a nevěnují jim dostatečnou pozornost. Proto je 

důležité, aby se tento problém začal řešit. Obce by měly pořádat semináře a besedy pro 

občany, kde by byli seznámeni s danou problematikou a jak se při takové situaci mají 

zachovat. Další možností je informovanost pomocí hromadných sdělovacích prostředků. 

Formou krátkých a zajímavých spotů by bylo obyvatelstvo každodenně seznamováno 

s bleskovými povodněmi a následnou evakuací k záchraně jejich životů. Významným 

opatřením je také snižování počtu osob, které evakuaci neuposlechnou. Toho lze 

dosáhnout pozměněním zákona takovým způsobem, že za neuposlechnutí evakuace 

budou potrestáni pokutou. Zasaženým občanům nedochází, že svým chováním neohrožují 

jen sebe, ale i složky integrovaného záchranného systému. Na závěr je věnována 

pozornost nedostatkům při zpracování povodňových a evakuačních plánů. Je třeba tyto 

nedostatky eliminovat a zahrnout do plánů přímo bleskové povodně. 

Návrh opatření technického charakteru se z větší části věnuje varování obyvatelstva. 

Vzhledem k rychlosti vzniku povodně je třeba provést varování v co nejkratším čase. 

Během zásahu území povodní dochází k častým výpadkům elektrické energie, proto 

je třeba zajistit, aby byl varovný signál vyslán. K tomu může posloužit instalace 

bezdrátových rozhlasů. Problémem se může stát i nedostatek sil a prostředků ke zdolávání 

MU. Proto je třeba průběžně vybavovat složky IZS potřebnou technikou. 
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vypracovat návrhy organizačních a technických opatření 

zabezpečení evakuace obyvatelstva při bleskových povodních v České republice. 

Charakteristické pro tyto povodně je jejich rychlý nástup, což výrazně ovlivňuje průběh 

evakuace obyvatelstva. Je možné konstatovat, že povodně jsou nejčastěji se vyskytující 

a nejničivější živelní pohromou v České republice z pohledu ztrát na lidských životech 

a materiálních škod. 

Diplomová práce sestává ze tří stěžejních kapitol. V rámci první kapitoly jsou vysvětleny 

jednotlivé pojmy řešené problematiky. Dále je v kapitole rozebrána právní úprava, 

obsahující zákony a vyhlášky týkající se evakuace a povodní. Pro lepší pochopení dané 

problematiky jsou zde podrobněji popsány povodně a evakuace. V závěru kapitoly 

je zhodnocen současný stav řešené problematiky. Zde je uveden postup evakuace 

od vyhlášení až po její provedení. 

Druhá kapitola je zaměřena na provedení analýz, potřebných pro vyhodnocení 

návrhových opatření. Jako první je provedena analýza rizikových faktorů bleskových 

povodní specifickou metodou HVA (Analýza rizik a zranitelnosti). Zde jsou porovnávány 

dva druhy bleskových povodní, a to letní bleskové povodně zapříčiněné intenzivními 

přívalovými srážkami a nasyceností půdy a zimní bleskové povodně způsobené náhlým 

oteplením a následným táním sněhové pokrývky v kombinaci s deštěm. Po zhodnocení 

analýzy vyšly jako rizikovější letní bleskové povodně. Z toho vyplynulo, že nejhoršími 

faktory ovlivňující bleskové povodně jsou rychlost vzniku, intenzivní přívalové srážky 

a přesycenost půdy vodou. Jako druhá byla provedena analýza stávajících opatření 

k zabezpečení evakuace obyvatelstva. Postup evakuace probíhá podle předem 

vytvořeného evakuačního plánu. Zde se do popředí dostává špatné vypracování těchto 

plánů. Obce nemají vše v pořádku a nejsou schopny podle evakuačních plánů postupovat. 

Při zabezpečení evakuace je také nutno počítat s komplikacemi, které výrazně narušují 

průběh evakuace. Orgány, které evakuaci vykonávají, nemají dostatek času na provedení 

evakuačních opatření. Ze strany zasaženého obyvatelstva hrozí možný vznik paniky 

a dochází k nedodržování vydaných pokynů popřípadě neuposlechnutí evakuace. 

Na závěr byla provedena analýza možností IZS. Nejdůležitější pro efektivní provedení 

evakuace při bleskových povodních je jednat organizovaně, ale zároveň rychle z důvodu 

časové tísně. Velkou komplikací se může stát neochota zasaženého obyvatelstva 
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spolupracovat se složkami IZS. Také dochází k tomu, že se záchrana nedostane 

do zasaženého území včas a nemá k dispozici dostatek sil a prostředků. To vše může 

zapříčinit ztráty na lidských životech. 

Třetí kapitola je zaměřena na návrhová opatření, která jsou rozdělena do tří oblastí. Jako 

první jsou řešena protipovodňová opatření, která mají za cíl snížit následky bleskových 

povodní.  Nejzávažnějším, pro průběh bleskové povodně, je retenční schopnost krajiny. 

V tomto případě hrají velkou úlohu lesy, které odtok vody zpomalují. Druhá oblast řeší 

evakuační opatření organizačního charakteru. Tato opatření obsahují v první řadě 

informovanost obyvatelstva o hrozící povodni a o chování při evakuaci. Důležitá je také 

výuka základních škol zaměřena na MU, stále častěji se vyskytujících na území České 

republiky. Významným opatřením může být potrestání postiženého obyvatelstva, které 

evakuaci neuposlechne, pokutou. To by hrozilo jen v případě, že by pro jejich další 

záchranu byl použit vrtulník, či jiná technika. Pozornost je zde věnována i nedostatkům 

při zpracování povodňových a evakuačních plánů. Opatření technického charakteru se 

především soustředí na včasné provedení varování obyvatelstva. Vzhledem k rychlosti 

vzniku bleskové povodně se stává, že k varování ani nedojde. Lokální výstražné systémy 

mohou napomoci k získání okamžitých informací o přívalových srážkách. Pak může dojít 

k včasnému varování obyvatelstva. V závěru je řešen problém nedostatku sil a prostředků 

ke zdolávání bleskových povodní. 

Nejvýznamnějším činitelem vzniku bleskové povodně je její rychlost a z toho vyplývající 

časová tíseň na provedení evakuace obyvatelstva. Předešlé bleskové povodně nám 

dokazují, že činnost integrovaného záchranného systému je na dobré úrovni, nachází se 

zde však prostor pro další zlepšování.  
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KS   Krizová situace 

MU   Mimořádná událost 

ČR   Česká republika 

HZS   Hasičský záchranný sbor 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

ZZS   Zdravotnická záchranná služba 

AČR   Armáda České republiky 

OPIS   Operační a informační středisko 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

ČSAD   Česká autobusová doprava 

CO   Civilní ochrana 

PO   Požární ochrana 

FO   Fyzická osoba 

PO   Právnická osoba 

MV   Ministerstvo vnitra 

JPO   Jednotky požární ochrany 

SDH   Sbor dobrovolných hasičů 

ČČK   Český červený kříž 

LVS   Lokální výstražné systémy 

USAR   Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí 
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