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NOVÁKOVÁ, Pavlína. Evakuace zájmových chovů zvířat. Ostrava, 2012. Bakalářská 
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Vedoucí práce MVDr. Tatiana Smržová  

 

Klíčová slova: mimořádná událost, zájmový chov, evakuace, plánování, útulek 

 

Cílem bakalářské práce je zpracování evakuace zájmového chovu zvířat. V první části 

jsou definovány pojmy týkající se krizových stavů, dále zvířat a následné dělení 

ochrany zvířat. Druhá část je věnovaná praktické části, kde je vypracována analýza 

mimořádné události metodou „ What if " a následně zvolen největší útulek 

v Moravskoslezském kraji, který je i zároveň umístěn v zátopové oblasti. Zde jsou 

řešeny stávající možnosti evakuace útulku a následně návrh evakuačního plánu. 

V závěrečné části této práce je řešen návrh doporučení pro zlepšení potřeby plánování 

a hodnocení získaných poznatků. 

 

Anotation 

NOVÁKOVÁ, Pavlína. Evacuation of pet animals. Ostrava, 2012. Thesis. VSB - 

Technical University Ostrava. Supervisor MVDr. Tatiana Smržová 

 

Keywords: emergency, pet evacuation planning, shelter 

 

The aim of the thesis is to discuss evacuation of pet animals. The first section defines 

the terms related to crisis situations, animals and the division of animal protection. 

Another section is devoted to the practical part, looking at analysis of emergency by the 

method ,, What if ”, and then the largest shelter in the Moravskoslezský region is 

chosen, which is also located in floodplains. In this section, existing options of 

evacuation shelter are discussed and subsequently evacuation plans are developed. In 

the final section of this thesis draft recommendations are discussed to improve planning 

and evaluation of needs assessment of lessons learned. 
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1. Úvod 

Evakuace je činnost k zabezpečení přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, 

technického zařízení, případně strojů, materiálu k zachování nutné výroby 

a nebezpečných látek u míst ohrožených mimořádnou událostí. V mé bakalářské práci 

se zaměřím na evakuaci zájmového chovu zvířat, které je velmi důležitým opatřením 

pro jejich záchranu z míst ohrožených mimořádnou situací. Na prvním místě je úkolem 

evakuace zájmového chovu zvířat záchrana jejich života, přemístění neboli transport 

z místa ohrožení na místo, kde již nic nehrozí, anebo ohrožení pominulo. 

Při evakuaci zájmových zvířat musí byt brán v úvahu jejich stres, kterou tato 

mimořádná situace u zvířat vyvolává. Dále jejich strádání, z náhlého opuštění místa, 

na které jsou zvyklí a na jejich celkovou psychickou pohodu. Transport by měl být 

proveden co nejšetrněji a nejcitlivěji s přihlédnutím na chování zvířat. 

Na základě nedostatečných odborných praktik a zkušeností jednotek dobrovolného 

záchranného týmu, anebo zasahujících jednotek požární ochrany, byly činnosti spojené 

s evakuací zvířat ještě před nedávnem neuspokojivě vykonávány. V současné době, kdy 

na našem území přibývá stále více mimořádných událostí, jako jsou například povodně, 

záplavy, vichřice, extrémní mrazy nebo tepla, je tato evakuační činnost hodně důležitá. 

Pro evakuaci zájmového chovu zvířat v útulcích a chovných stanicích se ne vždy musí 

jednat jen o vnější faktory rizika vzniku mimořádné události (povodně, vichřice), 

ale můžou to být i vnitřní rizikové faktory, jako například požáry budov, výbuch plynu, 

narušení příjmu elektrického zdroje, stavební narušení objektu a podobně. Tyto závažné 

důvody nám poukazují na to, že evakuace zájmového chovu zvířat musí být dobře 

promyšlená a naplánovaná činnost [1]. 
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2. Cíl práce 

Cílem této práce je analyzovat nynější stav plánování a provádění evakuačních činností 

spojených s evakuací vybraného zájmového chovu zvířat. Pro účely zpracování této 

práce jsem si vybrala útulek v Ostravě - Třebovicích (Útulek Magistrátu města Ostrava). 

Toto zařízení se s ohledem na počet zvířat řadí mezi největší útulky v ČR. 

Dílčí kroky mé práce jsou vyjádřeny v následujících bodech a samozřejmě respektuji 

problematiku daného útulku. 

 

I. Zjistit možná rizika vzniku mimořádné události. 

II. Analyzovat zjištěná rizika mimořádné události. 

III. Analyzovat nynější možnosti evakuace zájmového chovu zvířat v útulku. 

IV. Vypracovat optimalizaci stávajícího řešení. 
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3. Literární rešerše 

V bakalářské práci jsem čerpala informace z literatury, která se zabývá problematikou 

záchrany a evakuací zájmového chovu zvířat. Taky jsem čerpala z literatury, která 

je zaměřená na problematiku plánování a provádění evakuace při vzniku mimořádné 

události. 

 

 NOVÁK, P., ŠOCH, M., a kolektiv, Záchrana zvířat. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 

1998. 209 s. ISBN: 80-86111-25-3. 

 NOVÁK, P., ŠOCH, M., a kolektiv, Záchrana zvířat II. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 

2003. 164 s. ISBN: 80-86634-32-9. 

 SPURNÁ J., DOUŠEK, J., Zájmové chovy a ochrana zvířat. 1. vyd. Praha: 

Lexis Nexis CZ, 2004. ISBN: 80-86199-88-6. 

 PRCHALOVÁ, J., Právní ochrana zvířat. 1. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2009. 

327 s. ISBN: 978-80-7201-763-8 

 

V této literatuře jsem získala poznatky týkající se záchrany zvířat a zacházení s nimi 

v rámci jejich transportu. Dále jsem se seznámila s pojmem, co jsou zájmová zvířata 

a jaké jsou jejich kategorie. 

 

 KRATOCHVÍLOVÁ, D., Ochrana Obyvatelstva. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 2005. 

140 s. ISBN: 80-86634-70-1 

 

Zde jsem se seznámila s problematikou ochrany obyvatelstva, komplexní specifikaci 

opatření k provádění ochrany obyvatelstva, zvířat, kulturních hodnot a životního 

prostředí. Jsou zde uvedeny i důležité pojmy týkající se rozdělení evakuace. 

 

 FOLWARCNY, L., POKORNÝ, J., Evakuace osob. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 

2006. 125 s. ISBN: 80-86634-92-2 

 

Zde jsem se seznámila s problematikou evakuace. 

 

 Zákon č. 239/2000 sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů. Vyhláška MV č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva obsahuje podrobné rozpracování úkolů v oblasti 
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informování obyvatelstva, evakuace, varování, ukrytí a zřizování zařízení civilní 

ochrany. 

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ukládá, že každý občan je povinen 

si počínat tak aby nezavdal příčinu vzniku požáru a neohrozil, tak život a zdraví 

osob, zvířat a majetek, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 

zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 246/1992 Sb., zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Vyhláška č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a chovu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě 

 Vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 

 

V uvedené legislativě jsem se seznámila se zákony a vyhláškami, které přispívají 

k ochraně zvířat a zacházeni s nimi a také s legislativou integrovaného záchranného 

systému. 

 

 URL: http://www.svscr.cz/index.php?art=1285, ze dne 21. 5. 2010 

 

Na těchto stránkách jsem se seznámila s problematikou přímé a nepřímé ochrany zvířat. 

 

3.1.  Vyhodnocení literární rešerše  

Pro zpracování mé bakalářské práce jsem čerpala informace zejména z literatury 

zabývající se záchranou a evakuací zvířat. Také jsem se zaměřila na problematiku 

týkající se plánování a provádění evakuace. 

 

 NOVÁK, P., ŠOCH, M., a kolektiv, Záchrana zvířat. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 

1998. 209 s. ISBN: 80-86111-25-3. 

http://www.svscr.cz/index.php?art=1285
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 NOVÁK, P., ŠOCH, M., a kolektiv, Záchrana zvířat II. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 

2003. 164 s. ISBN: 80-86634-32-9. 

 KRATOCHVÍLOVÁ, D., Ochrana Obyvatelstva. 1. vyd. Ostrava: SPBI, 2005. 

140 s. ISBN: 80-86634-70-1 

 

Zde jsem získala veškeré poznatky týkající se zvířat, zásady a manipulace s nimi. 
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4. Základní pojmy 

 

4.1. Pojmy týkající se zvířat 

Etologie 

Jako vědecký obor se zabývá chováním živočichů, zákonitostmi životních projevů 

zvířat a jejich způsobem života v přirozených i uměle vytvořených (chovatelských) 

podmínkách. Zahrnuje procesy, kterými živočich přijímá podněty ze svého vnějšího 

i vnitřního prostředí a charakteristicky na ně reaguje. Přímo souvisí s ekologií, 

poněvadž chování živočichů obráží jejich ekologické adaptace a probíhá vždy v určitém 

prostředí. Chování zvířat je řízeno centrální nervovou soustavou, smyslovými orgány 

a žlázami s vnitřní sekrecí [1]. 

Chování můžeme rozdělit na vrozené a získané (adaptivní). 

Vrozené chování je vytvořeno již v okamžiku narození jedince, ale v některých 

případech se plně projeví až během dalšího vývoje jedince po narození. 

Získané chování se vytváří až v průběhu života, obvykle na podkladě učení [1]. 

Sociální chování zahrnuje pro zvířata významné ochranné chování [1]. 

Každá skupina postupně vytváří sociální hierarchii, která je výrazem určité stability. 

V zajetí jsou do hierarchie začleněny i osoby, přicházející do styku se zvířaty – 

chovatel, ošetřovatel, cvičitel. Znalost hierarchie je důležitým mechanismem, který 

brání vážnějším střetům mezi příslušníky society (hejno, stádo, smečka, hnízdní kolonie 

a další), je to soubor jedinců téhož druhu, který se zdržuje ve společném prostoru 

a vyznačuje se vzájemnými společenskými vztahy [1]. 

Zvíře 

Každý živý obratlovec, kromě člověka, včetně volně žijícího zvíře jedince a jeho 

samostatného života schopné formy, nikoliv však plod nebo embryo [2]. 

Volně žijící zvíře 

Zvíře, patřící k druhu, jehož populace se udržuje v přírodě samovolně, a to i případě 

jeho chovu v zajetí [2]. 

Zvíře v lidské péči 

Zvíře, které je přímo závislé na bezprostřední péči člověka [2]. 

Zvíře v zájmovém chovu 

Zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a to buď chované 

v prostorách k tomu určených, nebo v domácnosti, jehož chov slouží především 

k zájmové činnosti člověka nebo zvíře sloužící člověku jako jeho společník [2]. 
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Nebezpečné zvíře  

Zvíře, které v konkrétní situaci bezprostředně ohrožuje člověka [2]. 

Nebezpečný druh zvířete 

Druh zvířete, který vzhledem ke svým biologickým vlastnostem má zvláštní nároky 

na zacházení, umístění, krmení, napájení, případně ošetřování, je běžně způsobilý 

ohrozit zdraví nebo život člověka [2]. 

Toulavé zvíře 

Zvíře v lidské péči, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo 

chovatele a které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo 

domácnost svého chovatelé [2]. 

Opuštěné zvíře 

Zvíře původně v lidské péči, které není pod přímou kontrolou nebo dohledem fyzické 

osoby, nebo chovatele a ze zjištěných zkušeností vyplývá, že ho jeho chovatel opustil 

s úmyslem se jej zbavit nebo ho vyhnal [2]. 

Chovatel 

Každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová (dále jen „chov") zvíře nebo 

zvířata, trvale nebo dočasně, přemísťuje zvíře, nebo obchoduje se zvířaty, provozuje 

jatky, útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro zvířata nebo zoologické zahrady, 

provádí pokusy na zvířeti nebo zvířatech anebo pořádá svody zvířat [2]. 

Utrpení 

Stav zvířete způsobený jakýmkoliv podnětem nebo zákrokem, kterého se zvíře nemůže 

samo zbavit a který u zvířete způsobuje bolest, zranění, zdravotní poruchu anebo smrt 

[2]. 

Nepřiměřená bolest 

Bolest neodpovídající povaze potřebného zákroku [2]. 

Usmrcení 

Jakýkoliv zákrok nebo jednání, které způsobí smrt zvířete [2]. 

Utracení 

Usmrcení zvířete, pokud možno bezbolestně, stanovenými veterinárními prostředky 

a vybavením, provedené veterinárním lékařem, osobou odborně způsobilou nebo 

provedené pod jejich kontrolou [2]. 
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Utýrání 

Přivození smrti zvířete v důsledku bolestivého anebo jinou trýzeň zvířeti působícího 

jednání člověka, které zvíře přežije, ale které má za následek nutnost jeho utracení pro 

následky z utrpení, anebo usmrcení zvířete zakázanými metodami [2]. 

Zařízení 

Podnik, ústav, budovy, komplexy budov nebo jiné prostory, v nichž je provozována 

činnost se zvířaty; může se jednat o zařízení, která nejsou úplně oplocena nebo 

zastřešena, jakož i o pohyblivá zařízení [2]. 

Přeprava 

Přesun živých zvířat v dopravních prostředcích, včetně jejich nakládky, vykládky nebo 

překládky [2]. 

Nákaza 

Je označení pro stav, kdy choroboplodné mikroorganismy pronikají do zvířecího 

či lidského organismu a způsobují mu újmu na zdraví. Zároveň dochází k jejich 

vylučování postiženým organismem a jedinec tak může nakazit další populaci. Jedná 

se tedy o onemocnění přenosná [1]. 

Karanténa 

Dočasně, provozně a místně oddělené umístění zvířat podezřelých z nákazy zvířat nebo 

zvířat podezřelých z nakažení (dále jen „podezřelá zvířata"), v jehož průběhu 

se provádějí preventivní, diagnostické, popřípadě i léčebné úkony k ochraně před 

zavlečením nebo šířením nákazy zvířat [5]. 

 

4.2. Pojmy týkající se krizových stavů 

Mimořádná událost 

Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadující 

provedení záchranných a likvidačních prací [3]. 

Krizové řízení 

Souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení 

bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností 

prováděných v souvislosti s jejich: 

1) přípravou na krizové situace a jejich řešením 

2) ochranou kritické infrastruktury [6]. 
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Krizová situace 

Mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení 

kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, 

nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dale jen „krizový stav")[6]. 

Záchranné práce 

Jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých MU, 

zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, které 

vedou k přerušení jejich příčin [3]. 

Likvidační práce 

Jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí [3]. 

Integrovaný záchranný systém 

Je koordinovaný postup základních a ostatních složek IZS při přípravě na MU a při 

provádění záchranných a likvidačních prací [3]. 

Zařízení CO bez právní subjektivity 

Je součástí právnické osoby nebo obce určené k ochraně obyvatelstva. Tvoří 

je zaměstnanci nebo jiné osoby na základě dohody a věcné prostředky [3]. 

Věcná pomoc 

Je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních prací a při 

cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. Věcnou pomocí 

je i pomoc dobrovolně poskytnutá bez výzvy se souhlasem nebo s vědomím velitele 

zásahu nebo starosty obce [3]. 

Osobní pomoc 

Je činnost nebo služba při provádění záchranných prací a při cvičení na výzvu velitele 

zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. Osobní pomoc je i pomoc dobrovolně 

poskytnutá bez výzvy se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, starosty obce nebo 

hejtmana kraje [3]. 

Ostatní pomoc 

Je využití hospodářských opatření, vojenských útvarů a vojenských zařízení 

ozbrojených sil ČR pro potřebu složek IZS při provádění záchranných a likvidačních 

prací. Poskytuje se na žádost hasičského záchranného sboru kraje, krajského úřadu nebo 

Ministerstva vnitra [3]. 

Plánovaná pomoc na vyžádání 

Je dohodnutý způsob poskytnutí pomoci při provádění záchranných a likvidačních prací 

[3]. 
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Havarijní plán kraje 

Je plán k provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje [3]. 

Vnější havarijní plán 

Je plán k provádění záchranných a likvidačních prací v okolí zdroje nebezpečí [3]. 

Krizový plán kraje 

Je plán, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací 

[3]. 

Havárie 

Je MU vzniklá v souvislosti s provozem technických zařízení a budov, při nakládání 

s nebezpečnými látkami a při jejich přepravě nebo při nakládání s nebezpečnými 

odpady [3]. 

Místo zásahu 

Je místo nasazení složek IZS při záchranných a likvidačních prací a v prostoru 

předpokládaných účinků MU [3]. 

Evakuace 

Jako jeden ze základních způsobů ochrany obyvatelstva, je souhrn opatření 

zabezpečujících přemístění (odsun) osob, hospodářského zvířectva a věcných 

prostředků v daném pořadí priority z ohroženého prostoru na jiné území. Je to 

mimořádné opatření, používané v případech, kdy již nelze účinnou ochranu 

obyvatelstva zabezpečit jiným způsobem [3]. 

Evakuace hospodářského zvířectva a věcných prostředků, předurčených kompetentními 

orgány státní správy a samosprávy, je prováděna v závislosti na jejich: 

 charakteru a časového průběhu ohrožení, 

 použití varianty řešení ohrožení (druhu evakuace) a okamžiku jejího zahájení, 

 souhlasu velitele zásahu jednotek provádějících záchranné práce [3]. 
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5. Stručný přehled předpisů ve vztahu k ochraně zvířat 

 

Ve vztahu k ochraně zvířat, prevenci mimořádných událostí a vlastní záchraně za účasti 

záchranných sborů je zpracována přehledná informace o předpisech platných v ČR 

ve vztahu k předpisům Rady Evropy (dohodám přijatým ČR) s tím, že v konečné části 

výčtu jsou uvedeny vybrané předpisy Evropské Společenství vztahující se rovněž 

k ochraně zvířat [2]. 

 

Česká republika je smluvní stranou pro následující dohody Rady Evropy a smluv: 

 Protokol týkajících se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na 

ochranu zvířat ve vztahu k obchodu k Evropské dohodě zakládající přidružení 

mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich 

členskými státy na straně druhé, č.200/1998 Sb., 

 Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu, č. 19/2000 Sb. m. s., 

 Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě, č. 20/2000 Sb. m. 

s., 

 Evropská dohoda o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely, č. 21/2000 

Sb. m. s., 

Uvedené dohody vytvářejí základ předpisů pro ochranu zvířat i v Evropském 

společenství a jsou v obecných zásadách i součástí českých právních předpisů [10]. 

Pro přehlednost rozsáhlého souboru předpisů budeme nadále dodržovat jejich rozdělení 

do dvou základních oblastí a to: 

1) Přímá ochrana zvířat, zahrnuje ochranu zvířat vymezenou právními předpisy, 

které definují, zakazují a postihují vlastní týrání zvířat [2]. 

2) Nepřímá ochrana zvířat, zahrnuje ochranu zvířat vymezenou právními 

předpisy, které upravují zacházení se zvířaty nebo stanoví způsob a podmínky 

chovu a plemenitby zvířat, tedy předpisy postihující případy, kdy nedochází 

k týrání zvířat definovanému zvláštním zákonem, ale mohlo by jiným způsobem 

dojít k poškození zdraví, utrpení nebo narušení pohody zvířat [2]. 

  

5.1. Přímá ochrana zvířat 

Problematika přímé ochrany zvířat souvisí s následujícími právními předpisy: 

Zákon č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., 

zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 30/1998 
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Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 77/2006 Sb., zákona 

č. 312/2008 sb., a zákona č. 291/2009 Sb., 

Vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat, ve znění 

vyhlášky č. 39/2009 Sb., 

Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských 

zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb., a vyhlášky č. 464/2009 Sb., 

Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při poražení, utracení nebo 

jiném usmrcování, ve znění vyhlášky č. 424/2005Sb., 

Vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat 

Vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 

Vyhláška č. 3/2009 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany 

zvířat proti týrání [10]. 

 

5.2. Přímá ochrana zvířat podle EU 

Vzhledem k tomu, že je Česká republika členem Evropské Unie, je v rámci přímé 

ochrany nutno dodržovat nařízení ES a to: 

Nařízení Rady (ES) č. 1225/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství 

pro místa zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS. 

Nařízení Rady (ES) č. 1040/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 1225/97, pokud jde o použití míst zastávek. 

Nařízení Rady (ES) č.1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během 

přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64//432/EHS a 93/119/ES 

a nařízení (ES) č. 1255/97., 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 

o úředních kontrolách za účelem ověřování, zda jsou dodržovány právní předpisy 

o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách 

zvířat. 

Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování 

(nařízení nabude účinnost dne 1. 1. 2013) [10]. 

 

5.3. Nepřímá ochrana zvířat 

Nepřímá ochrana zvířat je obsažena především v následujících právních předpisech: 
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Zdraví zvířat – veterinární péče: 

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000Sb., zákona 

č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 

Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 sb., zákona č. 316/2004 Sb., atd. 

Vyhláška č.296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemisťování a přepravě 

zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných 

veterinárních činností, ve znění vyhlášky č. 610//2004 Sb., vyhlášky č. 330/2005 Sb., 

vyhlášky č. 8/2007 Sb., Vyhlášky č. 134/2007 sb., Vyhlášky č. 21/2009 Sb.,  

Vyhláška č. 610/2004 sb., o označování a pásech psů, koček a fretek v zájmovém 

chovu při jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví 

zvířat a jeho ochraně, o přemisťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné 

způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností [10]. 

Chov zvířat: 

Zákon č. 154/2000 sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 

a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich 

evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat 

[10]. 

 

5.4. Ochrana zvířat proti týrání 

Základním právním předpisem na úseku ochrany zvířat proti týrání je zákon č. 246/1992 

Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona"). 

Tento zákon vychází z myšlenky, že zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, 

schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, 

péči a ochranu ze strany člověka“ (preambule zákona). Základním cílem zákona 

je zacházet se zvířaty šetrně a snaha je ochránit před týráním, poškozováním jejich 

zdraví nebo bezdůvodným usmrcováním v důsledku lidského jednání, ať již se jedná 

o zvířata v lidské péči či volně žijící. U domestikovaných zvířat nebo jiných zvířat 

držených v lidské péči se jedná hlavně o to, aby měly příznivé životní podmínky 
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(welfare), zejména dostatek krmiva, napájení, dostatek prostoru a jiné nezbytné 

podmínky k životu včetně šetrného nakládaní. Pokud jde o volně žijící zvířata v přírodě, 

zákon jejich ochranu zajišťuje jen dílčím způsobem – stanoví zakázané způsoby jejich 

usmrcování a odchytu, zakázané činnosti s volně žijícími zvířaty a zajišťování welfare 

pro odchycená handicapovaná zvířata. Další ochranu volně žijících zvířat zajišťuje jiná 

legislativa na úseku ochrany přírody (např. zákaz usmrcování a odchytu zvláště 

chráněných živočichů, péče o jejich stanoviště). Lze říci, že základní pohnutkou pro 

vznik tohoto zákona byly důvody etické – etické smyšlení naší společnosti [4]. 
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6. Pravidla útulku a odchytu 

 

Útulky 

Obce mohou podle § 24 odst. 1 zákona zřizovat provozovat a rušit útulky pro zvířata 

(zejména se jedná o opuštěné nebo ztracené psy a kočky). Obce mohou zřizovat útulky 

samy nebo uzavírat smlouvy o péči s jinými právními subjekty, zejména útulky 

soukromými [viz též podobný text § 46 písm. c) veterinárního zákona]. Větší města 

mají též smlouvu s odchytovou firmou. Pečovat o toulavá a opuštěná zvířata v útulcích 

pro zvířata mohou pouze osoby, které mají osvědčení o odborné způsobilosti (§ 42 odst. 

2 veterinárního zákona). Útulek si stanoví svůj provozní řád zabezpečující ochranu 

pohody zvířat a organizaci práce a pracovních postupů. Obce by se vždy měly 

přesvědčit, zda útulek může splňovat požadavky zákona [4]. 

Podle § 25 odst. 3 zákona musí provozovatel útulku vést a popř. poskytnout 

pracovníkům orgánů ochrany zvířat, provádějícím dozor nad dodržováním právních 

předpisů na úseku ochrany zvířat, tyto informace a doklady: 

a) Provozní řád zabezpečující ochranu pohody zvířat a organizaci práce 

a pracovních postupů stanovených pracovněprávními předpisy. 

b) Seznam přijatých zvířat s uvedením počtu, druhu, popisu včetně identifikačních 

znaků, hmotnosti, data a místa nálezu zvířat nebo uvedení jejich původních 

chovatelů (rozumí se v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů) 

c) Seznam vydaných zvířat a jejich nový chovatel, včetně data předání, adresy, kde 

budou zvířata chovaná, nebo míst, kde byla zvířata opětně vypuštěna 

do původních prostředí. 

d) Evidenci úniků zvířat z útulku. 

e) Doklad o odborné způsobilosti.  

Provozovatel útulku je též povinen spolupracovat s dozorem ze strany orgánů ochrany 

zvířat a poskytnout jim součinnost podle zákona (§ 25 odst. 2 zákona). Při nálezu 

opuštěného nebo ztraceného zvířete se obvykle v praxi nález hlásí obecnímu úřadu, 

ve větších městech je možno jej hlásit městské policii, pak nastupuje odchytová služba 

a zvíře je umístěno v útulku. Je možné též zvíře rovnou předat do útulku. Útulek by to 

měl příslušnému obecnímu úřadu neprodleně ohlásit. Důležitá je činnost útulku 

v nalézání nových chovatelů pro tato zvířata. V současné době jsou úspěšné různé 

umísťovací výstavy, dobročinné akce, oznámení na internetu atd. [4]. 
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Odchyt 

Odchyt toulavých a opuštěných zvířat, zejména psů a koček, je upraven rovněž 

ve veterinárním zákoně. Provádí jej osoba odborně způsobilá vykonávající tak zvanou 

veterinární asanci (§ 42 odst. 2 veterinárního zákona), a to na žádost obce, Policii ČR 

nebo obecní policie [4]. 
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7. Útulek Magistrátu města Ostravy 

 

Pro vypracování bakalářské práce je zvolen největší útulek pro psy 

v Moravskoslezském kraji (viz obrázek č. 1), který se nachází v povodňové oblasti. 

Proto je potřeba zajistit jejich připravenost pro případnou evakuaci. V této kapitole 

definuji podrobnější informace. 

 

Obrázek 1 - Útulek magistrátu města Ostrava [15] 

 

7.1. Historie a činnost útulku 

Výskyt toulavých zvířat, která ohrožují zdraví a život občanů, mohou být nositeli 

infekcí různých nemocí a v neposlední řadě ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního 

provozu, je problémem téměř v každém větším městě. Z tohoto důvodu je nutno taková 

zvířata nějakým způsobem odchytit a na nezbytně nutnou dobu izolovat od ohroženého 

okolí [9]. 

Město Ostrava z těchto důvodů v roce 1998 zřídilo Útulek pro nalezené psy v Ostravě – 

Třebovicích. Jeho kapacita je 149 kotců, z toho 119 kotců je určeno pro zdravé psy 

a ostatní kotce jsou vyhrazeny pro umístění nově přijatých a nemocných psů. Pokud 

jsou obsazeny všechny kotce, jsou prováděny odchyty pouze těch zvířat, které jsou 

nebezpečné pro okolí a představují bezprostřední riziko pro život či zdraví osob. 

Kapacita třebovického útulku neumožňuje umístění všech toulavých psů ve městě. 

Ostatní zvířata (hadi, ptáci, kožešinová zvířata a jiné) jsou umisťována v zoologické 
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zahradě, záchranných stanicích pro zvířata, nebo pokud to okolnosti dovolují, jsou 

vypuštěna do volné přírody daleko od lidí [9]. 

Odborně vyškolení zaměstnanci Městské policie Ostrava, kteří působí na území celého 

města Ostravy, provádí odchyt psů i jiných zvířat, která ohrožují život, zdraví nebo 

majetek osob, a která se pohybují bez dozoru na veřejném prostranství, ve veřejně 

přístupných objektech, v hromadných dopravních prostředcích nebo ve společenských 

prostorách obytných domů. Při své činnosti jsou pracovníci úseku vybaveni potřebnými 

pomůckami pro běžný odchyt a manipulaci s odchytávaným zvířetem, například chytací 

síti, nebo odchytovou tyčí [9]. 

K zajištění bezpečnosti osob, ochrany života a zdraví a bezpečnosti silničního provozu 

byl v roce 2010 proveden odchyt 1 010 zvířat (773 psů, 74 koček a 163 jiných zvířat). 

V rámci regulace populace toulavých koček bylo odchyceno 51 koček, které byly 

po veterinárním zákroku opět vypuštěny do původních lokalit [7]. 

 

7.2. Základní informace o útulku 

Provozovatel: Městská policie Ostrava 

Sídlo: Provozní 4, Ostrava – Třebovice, 722 00 

Právní forma: Rozpočtová organizace 

Tel.: 596 967 288 

Fax.: 596 967 287 

Internet: http://www.mpostrava.cz/WebForms/Stranky/Detail.aspx?Id=62&IdParent=0 

E-mail: info@mpostrava.cz 

 Zřizovatel útulku: Statutární město Ostrava 

Počet zaměstnanců: 21 

Struktura řízení:  

 

 

Obrázek 2 - Struktura řízení 

 

mailto:info@mpostrava.cz
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Vedoucí útulku: pracuje v 8 hodinových směnách, a to od 8-16 hodin. 

Pro další pracovníky vytvoří vedoucí útulku každý měsíc předem jednosměnný plán, dle 

kterého se řídí.  

Veterinární technik: počet pracovníku na pracovišti 2 osoby, v rámci denního provozu 

je vždy 1 technik. 

Veterinární referent: počet pracovníku na pracovišti 2 osoby, v rámci denního 

provozu je vždy 1 technik. 

Manuální pracovník: počet pracovníku na pracovišti 8 osob, v rámci denního provozu 

jsou 4 pracovníci. 

Manuální odchytář: počet pracovníku na pracovišti 8 osob, tito pracovníci mají jako 

jediní vytvořený 24 hodinový nerovnoměrný plán směn, aby byl odchyt zvířat zajištěn 

i v nočních hodinách. V rámci denního provozu jsou tři odchytáři  a v nočním provozu 

jeden [8]. 

7.3. Péče o zvířata 

Pokud psa přijmou do útulku, je mu poskytnuto základní veterinární vyšetření. 

Veterinární lékař zkontroluje jeho zdravotní stav, provede odčervení, vakcinaci, ošetření 

zranění a další potřebná opatření. Po nezbytném zajištění veterinární péče jsou psi 

umístěni do karanténních kotců (viz obrázek č. 2), kde zaměstnanci denně sledují jejich 

zdravotní stav a veškeré změny, které mohou mít vliv na stav umístěných zvířat. 

O všech psech, umístěných v útulku je vedená přesná evidence. Do praxe byly zavedeny 

mikročipy k označení psů, kteří prošli branami útulku, což značně usnadnilo jejich další 

identifikaci a případné nalezení zákonného majitele psa. Cílem útulku je poskytnutí 

maximální možné péče všem svým svěřencům. Tuto péči zajišťují právě zaměstnanci 

městské Policie Ostrava na úseku péče o nalezené psy [12,13]. 

Útulek však neslouží k trvalému umístění zvířat nebo jejich odchovu. Snahou 

zaměstnanců je po nezbytném ošetření předat psy, jejichž majitele se nepodaří zjistit, 

do pěstounské péče [12,13]. 
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Obrázek 3 – Karanténní kotce  

 

 

 

7.4. Ekonomika 

Útulek je financován z městského rozpočtu města Ostravy. Mnoho lidí se ptá, jak 

mohou pomoci zvířatům, proto bylo zřízeno konto 110189 – 1649297309 / 0800, kde 

mohou věnovat, jakoukoliv částku a přispět na welfare psů umístěných v útulku. 

 

7.5. Skladování krmiv, léků a ošetřování zvířat 

Pro skladování krmiv je určená jedna suchá místnost, kde jsou krmiva řádně zajištěna, 

aby nedošlo k vniknutí cizích osob a následnému odcizení, nebo případné kontaminaci. 

Sušená krmiva jsou uskladněna na paletách a maso v lednici. Dodavatel krmiv i masa 

zajišťuje veškeré komplexní vybavení a zařízení pro správné uskladnění. Dodavatel 

krmiv je zvolen dle výběrového řízení, které se koná každý rok. V rámci útulku 

je umístěna ordinace s omezenými možnostmi, kde se uskladňují v uzamčených 

skříňkách a lednicích veškeré léky a vakcíny pro zvířata. Vstup do této ordinace 

má pouze oprávněná osoba. Útulek je schopen poskytnout základní ošetření zvířeti, 

ale pokud jeho zdravotní stav bude vyžadovat složitější zákrok je smluvně dohodnutý 

převoz do zařízení, které disponuje pohotovostní péči a to na veterinární klinice 

v Ostravě - Vítkovicích. Krajská veterinární správa pravidelně kontroluje stav psů, 
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hygienu, expirační doby léků a krmiv. V případě výskytu nákazy krajská veterinární 

správa nařídí, jak mají v takovém případě správně postupovat. 

 

7.6. Likvidace odpadů a kadavérů 

Likvidaci komunálních odpadů zajišťuje OZO Ostrava, s.r.o. V rámci objektu 

se nevyskytuje žádná nebezpečná látka. Pro odvoz psích výkalů je smluvně dohodnuta 

společnost SITA CZ, a.s., která dále zpracovává odpad dle pokynů. Kadavéry 

uhynulých zvířat se ukládají do kafilerního boxu, který je umístěn u hlavní budovy 

a řádně uzamčen. Do 24 hodin je kafilerní box odvezen firmou REC, s.r.o. 

MANKOVICE. 

 

7.7. Zajištění objektu 

Celý objekt je v nočních hodinách osvětlen venkovním pouličním osvětlením. Po celém 

areálu jsou rozmístěny hasicí přístroje o celkovém počtu 16 kusů, zejména práškových. 

Revizi provádí firma GROS HYDROSERVIS, s.r.o. V rámci areálu jsou umístěny 

požární poplachové směrnice a provozní řád útulku. Pro ochranu před neoprávněným 

vniknutím je nainstalována signalizace pohybových čidel. Vedoucí útulku je pravidelně 

jednou za rok proškolován techniky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP). Zaměstnanci jsou proškolováni požárním personalistou pravidelně jednou 

za čtvrt roku. 

V samotném útulku není umístěna elektronická požární signalizace a ani kamerový 

systém. Pro zvýšení bezpečnosti bych doporučovala instalaci obou výše uvedených 

systémů. Dodávku elektrického proudu zajišťuje společnost ČEZ, a.s., náhradní zdroj 

elektrického proudu není řešen. V suterénu hlavní budovy je umístěna výměníková 

stanice, která mění páru na teplo. Dodavatelem tohoto zařízení je společnost Dalkia 

Česká republika, a.s. 
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8. Analýza rizik vzniku mimořádné události 

 

Pro zpracování analýzy rizik vzniku mimořádné události, je použita metoda „What if". 

Tato metoda je založena na brainstormingu, kdy se identifikuje havarijní situace 

na základě kladení otázek typu: „Co se stane když…". 
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Tabulka 1 - Analýza metodou What If 

     Co se stane když Příčina Následek Ochrana proti následku Návrh na opatření 

Stávka zaměstnanců 
nespokojenost zaměstnanců s 

interními podmínkami 
ztráta kontroly nad útulkem  

pravidelné sezení se 

zaměstnanci a snaha najít 

kompromis 

v případě stávky, mít 

smluvně k dispozici náhradu 

zaměstnanců pro chod útulku  

Kontaminace skladů s krmivem 

špatné uskladnění krmiv, 

úmyslná kontaminace krmiv, 

špatná úprava a zpracování  

možný vysoký počet otrávených 

zvířat, vznik nákazy 

správné uskladňování krmiv a 

dodržování podmínek pro 

jejich uskladňování 

mít smluvně zajištěné 

náhradní zdroje  

Rozsáhlý výpadek elektrického 

proudu 

poškození elektrárny, 

poškození elektrického vedení 

v útulku 

ztráta kontroly nad zvířaty, není 

možné využití zařízení na 

elektrický proud 

mít k dispozici náhradní zdroj 

elektrického proudu 

pravidelné kontroly 

elektráren a náhradních 

zdrojů pro případné využití 

Epizootie 
nákaza zvířat s virovým 

efektem 

infikování zvířat s následkem 

likvidace, možnost přenesení 

nákazy na člověka 

karanténa infikovaných zvířat, 

snaha lokalizovat původce 

nákazy 

vyčlenění odborníků na 

případnou nákazu a snaha 

minimalizovat následky 

Znečištění zdrojů pitné vody 
 znečištění pitné vody zaviněné 

úmyslně nebo havárií apod. 
bez přísunu pitné vody 

mít k dispozici náhradní zdroj 

pitné vody  

mít smluvně zajištěné 

náhradní zdroje  

Únik nebezpečného zvířete 
špatné zacházení se zvířetem, 

špatné uzavření psa v kotci 

únik nebezpečného zvířete, 

možnost ohrožení člověka 

vhodné zabezpečení kotců, 

manipulovat se zvířaty mohou 

pouze proškolení zaměstnanci 

pravidelné kontroly kotců v 

rámci jejich zabezpečení 

proti úniku zvířete 
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Mechanická porucha stavby opotřebení materiálu 
možnost zhroucení stavby s 

následkem úmrtí osob a zvířat 

mít potvrzení od statika že 

budova je vhodná pro využití 

za daným účelem  

snaha postupně rekonstruovat 

poškozené či zastaralé části 

objektu 

Požár kotců 
závada na elektrickém vedení, 

úmyslné zapálení 

možnost v dechnutí kouře, nebo 

popálení až uhoření s následkem 

úmrtí osob a zvířat  

provádění pravidelných 

kontrol elektroinstalace 

zabudování elektrické 

požární signalizace, zajištění 

hasicími přístroji 

Požár hl. budovy 
závada na elektrickém vedení, 

úmyslné zapálení 

rozšíření požáru na další budovy 

a ohrožení s následkem úmrtí 

osob a zvířat 

provádění pravidelných 

kontrol elektroinstalace 

zabudování elektrické 

požární signalizace, zajištění 

hasicími přístroji 

Chování psa v ohrožení 
příchod nového psa, vyděšení 

člověkem 

možnost ohrožení zdraví až 

životů psů (porvou se mezi 

sebou, nebo si mohou sami 

ublížit) 

snaha zjistit, co způsobilo 

podrážděné chování psů a 

okamžitě reagovat pro získání 

jejich welfare 

připravenost na danou situaci 

a umět rychle reagovat  

Povodeň 
vylití vody z řek, vysoký počet 

srážek 

zaplavení obytného území, polí, 

úmrtí osob a zvířat 

upozornění obyvatel a 

následná evakuace 

ohroženého území 

Mít připravené 

protipovodňové zábrany a 

připravenost IZS na 

případnou evakuaci osob a 

zvířat 

Ekologická havárie 
únik do ovzduší nebezpečné 

látky 
úmrtí osob a zvířat 

včasné varování a následná 

evakuace ohroženého území 

připravenost složek IZS na 

odstranění následků po 

ekologické havárii 

Únik nebezpečné látky do 

životního prostředí 

havárie s únikem NL do 

životního prostředí 

úmrtí vodních živočichů, zničení 

vodních porostů, ohrožení 

vodních zdrojů 

okamžitý zásah HZS, využití 

zábran proti rozšíření NL, 

sanace 

kontrola přepravy NL, 

ochranná pásma vod, 

chráněná území 
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Vichřice, orkán, tornádo 

velmi nebezpečné povětrnostní 

podmínky 

úmrtí osob, zvířat, poškození 

obytných oblastí, životního 

prostředí 

upozornění obyvatel, 

doporučení zákazu vycházení 

z domovů 

zlepšení meteorologických 

modelů ČHMÚ k 

včasnějšímu vyrozumění IZS 

Zemětřesení 

pohyb litosférických desek zemětřesení, zhroucení budov, 

úmrtí osob a zvířat 

upozornění obyvatel, 

doporučení zákazu vycházení 

a následná evakuace 

ohroženého území 

připravenost složek IZS na 

odstranění následků po 

zemětřesení 

Úder blesku 

špatné zabezpečení budovy 

hromosvodem 

vznik požáru s následkem úmrtí 

osob a zvířat 

mít k dispozici hasicí zařízení 

na rychlou reakci pro jeho 

zneškodnění 

proškolení zaměstnanců, jak 

reagovat na případné nebo 

podobné situace 

Dopravní havárie na silničním 

tahu 

srážka aut, havárie auta blokace silničního tahu, možnost 

úniku nebezpečné látky do 

ovzduší 

připravenost jednotek IZS na 

zneškodnění následků po 

havárii 

provádění cvičení složek IZS 

na danou situaci 

Pád letadla 

pád letadla,  úmrtí osob, zasažení havárie 

obytného území 

pravidelné kontroly 

technického stavu letadel, 

kontroly směn leteckých 

dispečerů z důvodu únavy 

pravidelné kontroly na 

technický stav letadel, 

vyhovující fyzický i 

psychický stav pilotů 

Požár lesního porostu 

úmyslné zapálení, odhození 

nedopalku, v období s nízkými 

srážkami a vysokými teplotami,  

zničení lesních porostů, 

miliónové škody 

připravenost jednotek IZS na 

zásah lesního požáru  

provádění cvičení složek IZS 

na danou situaci 

Železniční havárie velkého 

rozsahu 

špatné el. Značení na trati, 

vjezd vozidla na kolejiště, 

havárie vlaku s nákladem NL 

úmrtí osob, ohrožení zvířat, 

majetku, pozastavení železniční 

dopravy 

vyproštění osob, zamezení 

úniku NL, použití sorbentu, 

sanace, vyproštění 

železničních vozů 

pravidelné kontroly 

navěštění, technického stavu 

vozů, školení strojvedoucích, 

absence přejezdů 
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V této analýze mimořádných událostí bylo identifikováno několik možných nehod. 

Ke každé z těchto nehod byly přiřazeny příčiny, následky, dále ochrana proti následkům 

a návrhy na opatření, jak tyto nehody efektivně zvládat. Mezi nejzávažnější a 

nejpravděpodobnější rizika pro útulek patří:  

 Povodeň 

 Požár kotců a hlavní budovy 

 Rozsáhlý výpadek elektrického proudu 

Tyto tři rizika byla zvolena s ohledem na umístění útulku a vnitřního zabezpečení. 
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9. Rozbor stávající možnosti evakuace zvířat 

 

Stávající podmínky útulku pro evakuaci nejsou příliš optimální, protože se přímo 

nachází v zátopové oblasti. Pro případnou evakuaci mají dle poskytnutých informací 

vizi, jak by evakuace měla probíhat. Plán, dle kterého by měli postupovat, však nemají 

k dispozici. Otázky zajištění dopravy a náhradního ubytování psů nejsou řešeny. Útulek 

nemá k dispozici plán areálu, proto je nedílnou součástí této bakalářské práce návrh 

evakuačního plánu v případě hrozící povodně.  
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10. Návrh evakuačního plánu zvířat v případě ohrožení 

 útulku 

 

10.1. Zásady plánu evakuace 

Z hlediska rozsahu opatření se evakuace bude dělit na: 

1) Evakuaci plošnou, která zahrnuje evakuaci osob a zvířat z části, nebo celého 

urbanistického celku, případně většího územního celku. 

2) Půjde o evakuaci všeobecnou, kde podléhají všechny kategorie osob a zvířat 

(veškeré obyvatelstvo). 

3) Z hlediska doby trvání půjde o evakuaci dlouhodobou, kdy ohrožení vyžaduje 

dlouhodobý pobyt mimo domov. Pro evakuované je nutno zabezpečit náhradní 

umístění. 

4) V závislosti na zvolené variantě řešení ohrožení se bude jednat o evakuaci 

se zajištěním dopravy, kdy proces je řízen [3]. 

 

10.2. Předpokládané počty evakuovaných zvířat 

Stávající počet zvířat v útulku je 142 psů. Tento údaj je aktuální ke dni 12. 4. 2012. 

Je nutné počítat i s možným navýšením, neboť kdykoliv může nastat odchyt zvířete. 

Celková kapacita útulku je 149 kotců. V extrémních případech jsou schopni zajistit 

kapacitu pro180 psů. 

 

10.3. Přehled míst náhradního ubytování 

Pro umístění zvířat v rámci evakuace do náhradních prostor byly zvoleny tyto útulky: 

 Psí útulek  

Slezské Pavlovice 224 a 225, Osoblaha 793 99 

Kapacita: 120 

Vedoucí útulku: Tomáš Schulz  

Kontakt: 775 152 080 

 Útulek pro opuštěné psy a drobná zvířata města Havířov  

Stará 1743/20, Havířov – Prostřední suchá 735 64 

Kapacita: 58 

Vedoucí útulku: Dagmar Poláková 

Kontakt: 596 412 412, 737 238 117 
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Pro psy s vyšší agresivitou byl zvolen nejbližší možný prostor pro rychlou evakuaci 

a umístění do karantény. 

 Útulek města Hlučín 

Markvartovická 6, Hlučín 748 01 

Kapacita: 7 

Vedoucí útulku: Eva Dedková 

Kontakt: 595 020 211 

Další možná varianta umístění: 

 Útulek města Orlová 

Zimní důl 868, Orlová – Lazy 735 11 

Kapacita: 29 

Vedoucí útulku: Renáta Olšarová 

Kontakt: 596 511 606, 596 585 562, 596 581 723. [14] 

 

10.4. Zabezpečení dopravy v případě evakuace 

Dopravní zabezpečení bude zprostředkováno ve spolupráci s městkou hromadnou 

dopravou Ostrava, která při vzniku mimořádné události bude schopna přistavit 

8 starších autobusů, aby nedošlo k jejich poškození. Útulek má i svůj automobilový 

prostředek pro přepravu, ale ten bude využit pro odvoz neklidných psů. 

 

10.5. Únikové cesty 

Vjezd do útulku je řešen hlavní bránou, kde byla zvolena první úniková cesta. 

Zde při vzniku povodně hrozí nebezpečí zaplavení a ohrožení vodou. Útulek má z jedné 

strany také malou bránu, která je přímo situována na směr hlavního tahu silnice. 

Zde jsem zakomponovala náhradní únikovou cestu. Pro funkčnost je potřeba provedení 

nezbytných stavebních úprav, neboť nyní není využívaná a v tuto chvíli je neprůchozí 

a neprůjezdná. Detaily únikových cest jsou doloženy v příloze č. 3. 

 

10.6. Koordinace složek zabezpečující evakuaci 

Do příjezdu HZS vše koordinuje vedoucí útulku a následně sdělí složkám IZS, co je 

potřeba pro kompletní zajištění evakuace zvířat z útulku. Je důležité, aby komunikace 

mezi řídícím střediskem a útulkem byla zajištěna. Psi jsou zvyklí na osoby, které se o ně 

starají a důvěřují jim. Po příjezdu HZS vše přebírá do vedení velitel zásahu. 
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11. Návrh doporučení pro potřeby plánování 

Pro zlepšení potřeby plánování bych doporučila nechat zpracovat odborníky přesný plán 

areálu, aby v případě jakékoliv mimořádné události měli pověřené osoby kontrolu 

nad útulkem a věděly přesně, kde se co nachází. Jak už jednou bylo zmíněno, viz 

kapitola 7.7., měl by být instalován kamerový systém a systém pouličního osvětlení 

s centrálou a řídícím pracovištěm umístěným v hlavní budově a zároveň vybudována 

elektronická požární signalizace se samočinným hasícím zařízením.  

 

V areálu útulku by mělo být pracoviště pro operační řízení, kde by byly shromažďovány 

informace týkající se případného ohrožení. Toto pracoviště by hlavně sloužilo 

k zajištění areálu v případě hrozící mimořádné události a ke koordinaci krizového štábu. 

Krizový štáb bych složila ze zaměstnanců útulku (viz. tabulka č. 2). 

 

Tabulka 2 - Krizový štáb útulku 

Členové krizového 

štábu 
Jméno, Příjmení Kontakt Dosažitelnost 

Vedoucí útulku    

Veterinární referent    

Veterinární technik    

Manuální technik    

Manuální odchytář    

 

Náklady na realizaci výše zmiňovaného zařízení nejsou malé. Pokud v budoucnu město 

zváží rekonstrukci útulku, věřím, že zakomponují i tyto bezpečnostní zařízení. Mnohdy 

může tato technologie zachránit daný objekt nebo životy lidí či zvířat, popřípadě 

upozornit na vznikající mimořádnou událost a pomoci k jejímu odstranění. 
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12. Závěr 

Cílem práce bylo analyzovat nynější stav plánování a provádění evakuačních činností 

spojené s evakuací vybraného zájmového chovu zvířat. Pro tyto účely jsem si zvolila 

útulek Magistrátu města Ostravy. Za účelem zjištění možných rizik ohrožující útulek 

byla zvolena metoda „ What if ". Pomocí kladení otázky „ Co se stane když ", byla 

identifikována různá rizika a následně dohledány možné příčiny, následky, ochrana 

proti následkům a návrhy na opatření. Za nejzávažnější rizika pro útulek byla stanovena 

povodeň, požár kotců a hlavní budovy a rozsáhlý výpadek elektrického proudu. 

Po konzultaci s vedoucím útulku jsem provedla vyhodnocení stávající možnosti 

evakuace. Dle informací, které mi byly poskytnuty, jsem zjistila, že podmínky pro 

případnou evakuaci nejsou optimální. Připravenost útulku na případnou evakuaci je sice 

na dobré úrovni, ale evakuační plány, dle kterých by se mělo postupovat, nejsou 

zpracovány. Proto jsem zpracovala návrh, který, dle mého názoru, bude přínosem pro 

útulek v případě nutné evakuace, a který je nedílnou součástí této práce. Evakuace psů 

z areálu je možná dvěma směry a to k hlavní bráně, a po určitých úpravách i boční 

branou přímo k připraveným dopravním prostředkům.  

Z důvodu umístění útulku v zátopové oblasti jsem jako hlavní riziko stanovila povodeň. 

V roce 1997 bylo toto území kompletně zaplaveno. Dále jsem zjišťovala možnost 

přepravy zvířat a jejich náhradní umístění. Zde byla zajištěna spolupráce s městkou 

hromadnou dopravou Ostrava. Náhradní umístění psů bylo dohodnuto s útulkem 

Slezské Pavlovice, který je vzdálen 88 km. Vzdálenost náhradního umístění (útulku) je 

sice značná, ale kapacita je 120 kotců. Tudíž je zajištěn převoz z větší míry na jedno 

místo. A pro welfare psů je to nejdůležitější. V případě temperamentních zvířat, byl 

zvolen nejbližší možný útulek města Hlučín, který je vzdálen pouze 10 km. Kapacita 

tohoto zařízení je jen 7 kotců.   

Pro zlepšení potřeby plánování bych doporučila nainstalování kamerového systému, jak 

pro případ ohrožení z vnější strany, tak i pro lepší kontrolu nad útulkem. Z požárního 

hlediska by bylo vhodné zabezpečení objektu elektronickou požární signalizací se 

samočinným hasicím zařízením, a to alespoň do rizikových míst. Pro rychlejší a 

operativnější sdělování důležitých zpráv v rámci útulku navrhuji instalaci rozhlasového 

zařízení. Cíl vytyčený v této práci jsem tedy splnila následujícím způsobem: 

 Na základě poskytnutých informací a daných možností jsem vypracovala 

evakuační plán pro zvolený druh zájmového chovu, který bude za daných 

okolností přínosem pro praktické využití. 
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