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Č.j. 17/2017/Br  Schválil: 
 

  V: V Bukové u Příbramě          Václav Brejcha  

Dne: 9. 6. 2017           starosta obce 
 

PLÁN ODEZVY  

ORGÁNŦ OBCE Buková u Příbramě 

NA VZNIK MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
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Základní informace o plánu  
(důvod zpracování, náležitosti, zpracovatel) 
 Zásady pouţívání plánu  
(zásady manipulace s plánem, uložení, aktualizace) 
 

Údaje o obci  
(demografické údaje, infrastruktura) 

Práva a povinnosti orgánů obce při přípravě a řešení mimořádné události  
(zákon č. 239/2000 Sb.) 

Práva a povinnosti orgánů obce při přípravě a řešení krizové situace  
(zákon č. 240/2000 Sb.) 
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B1 analýza + postupy: ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ 

B2 analýza + postupy: PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ 

B3 analýza + postupy: VICHŘICE 

B4 analýza + postupy: POŢÁR LESNÍ / V OBCI 

B5 analýza + postupy: NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTRICKÉ ENERGIE 

B6 
 

Bx 
analýza + postupy: ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY ZE STACIONÁRNÍHO 
ZAŘÍZENÍ 

Bx analýza + postupy: PŘIROZENÁ POVODEŇ 

Bx analýza + postupy: ZVLÁŠTNÍ POVODEŇ 

Bx analýza + postupy: HROMADNÁ SILNIČNÍ NEHODA 

  
Bx analýza + postupy:  NARUŠENÍ  DODÁVEK  PLYNU 

Bx analýza + postupy: RADIAČNÍ HAVÁRIE  

Bx analýza + postupy: RADIAČNÍ HAVÁRIE (PŘÍJMOVÁ OBEC) 
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C1 Tísňové zprávy obyvatelstvu  
 

C2 Varování a informování 
 

C3  Nouzové přeţití 

C4  Kde hledat potřebné informace 
 

C5  Evakuace 
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 ZÁKLADNÍ ČÁST 
 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLÁNU 

Plán odezvy orgánŧ obce Buková u Příbramě na vznik mimořádné 
události (dále jen „plán“) je zpracováván pro přípravu a řešení mimořádných 
událostí, které se mohou vyskytnout na území obce. Je základním dokumentem 
orgánů obce pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu ţivotů, zdraví, majetku 
nebo ţivotního prostředí při vzniku mimořádných událostí. Plán je vyuţitelný i při 
přípravě a řešení krizových situací. 

Stěţejní část plánu tvoří dokumenty v Operativní části (postupy řešení), kde je 
uvedena pro jednotlivé mimořádné události analýza ohroţení a doporučené postupy 
a opatření při jejím řešení. Důleţitou součástí plánu jsou dva listy - List 1 (skupina 
krizového řízení obce) a List 2 (Důleţité kontakty). V pomocné části jsou pak 
uvedeny další dokumenty, které mohou být vyuţity skupinou krizového řízení. 

Zpracovatelem plánu jsou orgány obce v součinnosti s hasičským záchranným 
sborem kraje nebo s pracovníkem krizového řízení obce s rozšířenou působností, do 
které obec spadá. Tito poskytují obcím metodickou pomoc při zpracování (seznamují 
obce na jejich ţádost s charakterem moţného ohroţení, s připravenými krizovými 
opatřeními a se způsobem jejich provedení).  

Plán schvaluje starosta obce.  
 

zpracovatel Václav Brejcha, starosta obce 

adresa Buková u Příbramě 75, 262 23 Jince 

kontakt tel: 318 625 507 OÚ, mobil: 725 021 723 

 

2. ZÁSADY POUŢÍVÁNÍ PLÁNU 

Plán není označen ţádným stupněm utajení. Jedná se však o neveřejný 
dokument, se kterým se mohou seznamovat jen členové skupiny krizového řízení 
obce, příp. další osoby, které určí starosta obce. 

Za manipulaci s plánem, resp. s jeho částmi odpovídá starosta obce /jím 
pověřený pracovník: (dále i „odpovědná osoba“). Odpovědná osoba je oprávněna 
povolovat opisy a výpisy z plánu. V případě zjištění neoprávněné manipulace 
s plánem je odpovědná osoba povinna přijmout nezbytné kroky k zamezení nebo 
zmírnění následků neoprávněné manipulace s plánem. 

Plán je uloţen v elektronické podobě u starosty obce a u členů skupiny 
krizového řízení obce. V listinné podobě je uloţen u starosty obce.  
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3. ÚDAJE O OBCI 

Geografické údaje 

- rozloha katastru obce 7/ 82 km2 

- poloha obce: 49 45’19“ s. š., 14 3‘60“ v. d. 

- charakteristika terénu katastru obce 

- vodstvo: v areálu zámku, obec - náves, 1.5 km východně na hranici katastru u 
chatové oblasti- Vackův rybník 

 

Demografické údaje 
 

obec, místní část, 
osada 

celkový 
počet 

předproduktivní 
věk 

produktivní věk poproduktivní 
věk muţi ţeny 

Buková u Příbramě 379 94 109 106 
70 

Malá Buková 
 

3 1 1 1  
 

celkem 382 95 110 107 70 

  
 

 

Popis infrastruktury 

- silniční, komunikace III tř., místní a obslužné komunikace 

- technická infrastruktura  plyn, elektřina, kanalizace, splašková kanalizace, ČOV.) 

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI ORGÁNŦ OBCE PŘI PŘÍPRAVĚ A ŘEŠENÍ 
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

Působnost a pravomoc orgánů obce (starosta, obecní úřad) při přípravě na 
mimořádné události, při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně 
obyvatelstva před a po dobu vyhlášení krizového stavu jsou stanoveny v § 15 a 16 
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.  

Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na 
provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.  

Obecní úřad při výkonu státní správy za tímto účelem:  

- organizuje přípravu obce na mimořádné události, 

- podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným 
záchranným systémem, 

- zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím,  

- hospodaří s materiálem civilní ochrany, 

- poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace potřebné 
ke zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu (např. 
prostřednictvím HZS  informace o zdrojích ohrožení v dané obci apod.), 
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- podílí se na zajištění nouzového přeţití obyvatel obce (tzn. zejména zajištění 
nouzového ubytování a stravování pro evakuované osoby), 

- vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených 
poţadavky civilní ochrany v obci. 

K plnění výše uvedených úkolů je obec oprávněna zřizovat zařízení civilní 
ochrany. Při zřizování těchto zařízení a plnění úkolů ochrany obyvatel jsou orgány 
obce povinny postupovat podle zákona o IZS a podle zákona o poţární ochraně. 

Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem 
moţného ohroţení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou 
obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení.  

Obecní úřad je dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva při 
rozhodování o umisťování a povolování staveb, změnách staveb a změnách v 
uţívání staveb, odstraňování staveb a při rozhodování o povolení a odstraňování 
terénních úprav a zařízení. 

Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací: 

- zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím 
nebezpečím, 

- organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou ORP evakuaci osob z 
ohroţeného území obce,  

- organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přeţití obyvatel obce (tzn. 
zejména zajištění nouzového ubytování a stravování pro evakuované osoby), 

- je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné 
pomoci. 

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGÁNŦ OBCE PŘI PŘÍPRAVĚ A ŘEŠENÍ KRIZOVÉ 
SIUTACE 

Působnost a pravomoc orgánů obce (starosta, obecní úřad) při přípravě na 
krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany ČR před vnějším 
napadením a při jejich řešení, jsou stanoveny v § 21, 21a a 22 zákona č. 240/2000 
Sb., o krizovém řízení.  

Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací; ostatní 
orgány obce se na této připravenosti podílejí.  

 

Starosta obce dále: 

- za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení můţe zřídit krizový štáb, 
skupinu krizového řízení  obce  jako svůj pracovní orgán, 

- zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v 
podmínkách správního obvodu obce; správní úřady se sídlem na území obce, 
právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová 
opatření splnit, 
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- plní úkoly stanovené starostou ORP a orgány krizového řízení při přípravě na 
krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu 
ORP, 

- odpovídá za vyuţívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek 
krizového řízení určených Ministerstvem vnitra. 

V době krizového stavu starosta obce: 

- zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před 
hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak jiţ 
neučinil HZS kraje, 

- nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroţeného území obce, 

- organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přeţití obyvatelstva, 

- zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace. 

Pokud starosta obce neplní v době krizového stavu úkoly stanovené tímto 
zákonem, můţe hejtman převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na 
zmocněnce, kterého za tím účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně 
informuje obec a ministra vnitra, který můţe rozhodnutí hejtmana zrušit. 

Obecní úřad dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových 
situací: 

- organizuje přípravu obce na krizové situace, 

- poskytuje obecnímu úřadu ORP podklady a informace potřebné ke zpracování 
krizového plánu ORP, 

- vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí, 
nouzového stavu a stavu hroţení státu, pro kterou shromaţďuje údaje, a předává 
údaje v ní vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehoţ 
správním obvodu se nachází, 

- se podílí na zajištění veřejného pořádku, 

- plní úkoly stanovené krizovým plánem obce s rozšířenou působností při přípravě 
na krizové situace a jejich řešení. 

Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým 
s charakterem moţného ohroţení, s připravenými krizovými opatřeními a se 
způsobem jejich provedení.  

   Povinnost seznámit právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného 
ohrožení s připravenými  krizovými  opatřeními a se způsobem jejich provedení splní 
obecní úřad např. vložením /odkazu na portál krizového řízení / 

Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí starosta obce zajišťuje 
provedení krizových opatření v podmínkách obce. Je-li k tomuto účelu nutné vydat 
nařízení obce, nabývá nařízení obce účinnosti okamţikem jeho vyvěšení na úřední 
desce obecního úřadu. Nařízení obce se zveřejní téţ dalšími způsoby v místě 
obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního 
rozhlasu. Stejný postup se pouţije při vyhlašování změn obsahu jiţ vydaného 
nařízení obce. 

Náklady vynaloţené na provedení krizových opatření stanovených obcí 
uhrazuje obec z obecního rozpočtu. 
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Krizový zákon ukládá obcím ve svých rozpočtech na příslušný rok vyčlenit 
objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace a 
účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování 
jejich následků. Ve výjimečných případech, kdy finanční rezerva na úrovni obce 
nedostačuje, můţe se starosta obce obrátit na krajský úřad.  

Starosta obce je oprávněn při krizových stavech uloţit právnickým osobám a 
podnikajícím fyzickým osobám povinnost poskytnout věcný prostředek a to při 
nebezpečí z prodlení. Starosta obce následně informuje o uloţení této povinnosti 
hejtmana. Starosta obce zabezpečí jeho vrácení tomu, jenţ věcný prostředek 
poskytl, a současně mu vydá potvrzení o vyuţití tohoto prostředku. Potvrzení 
obsahuje zejména údaje o uţivateli, popřípadě vlastníkovi věcného prostředku, 
nezbytné identifikační údaje věcného prostředku, datum a hodinu poskytnutí a 
vrácení věcného prostředku, stav opotřebení a poškození, poučení o náhradě a 
označení orgánu, který potvrzení vydal. 

Orgány obcí stanoví, organizují a provádějí opatření uvedená v krizovém 
zákoně v mezích své působnosti vymezené zvláštními právními předpisy (zejm. 
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích). Působnosti jim stanovené jsou výkonem státní 
správy v přenesené působnosti. 
 

 

LIST 1 
  SKUPINA KRIZOVÉHO       

             ŘÍZENÍ    
 
6. SLOŢENÍ + KONTAKTY 

Skupina krizového řízení obce („SKŘ“) je: 

- pracovním orgánem starosty obce pro řešení mimořádných událostí a krizových 
situací, 

Předsedou SKŘ je starosta obce.  

 

funkce jméno, příjmení kontakt (MT) doporučená činnost ve 
štábu 

starosta Brejcha Václav 725 021 723 řídí 1. směnu 

místostarosta Janota Miroslav 720 192 180 řídí 2. směnu 

sekretářka, 
účetní 

 Vospělová Zuzana 
Bc. 

604 347 092 
tajemník SKŘ / 
zapisovatel 

velitel  SDH  Hošek Stanislav 778 743 064 
zabezpečuje monitoring 
situace 

strojník SDH  Batulka Josef 724 359 490 zabezpečuje informování 
 
 člen SDH  Peták Jaroslav 725 977 188 zabezpečuje evakuaci 
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podnikatel- 
místní fa  

 Pomahač Petr 739 024 126 
zabezpečuje další síly a 
prostředky 

sekretářka, 
účetní 

 Bálek František. 737 525 254 
zabezpečuje nouzové 
přeţití  

hostinský   Lojín Jan 602 125 893 
zabezpečuje zázemí 
evak. osob 
 podnikatel Zelený Josef 737 958 484 elektro 

 

7. ZPŦSOB AKTIVACE  SKUPINY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 

SKŘ je aktivován na základě rozhodnutí starosty obce nebo místostarosty obce.  

Svolání členů SKŘ zajišťuje starosta obce / pracovník pověřený starostou obce 
(místostarosta.).  

Členové SKŘ jsou svoláni prostřednictvím mobilního telefonu.  

Členové SKŘ se dostaví na určené místo, kde budou seznámeni s charakterem 
mimořádné události a s úkoly.  
 

8. PRACOVIŠTĚ 

Pracoviště SKŘ: OÚ 

Náhradní pracoviště  SKŘ:  restaurace  salónek  

Materiální a technické zabezpečení SKŘ: poţární zbrojnice 

Zázemí pro stravování, odpočinek a hygienické potřeby: restaurace salónek, sál  
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LIST 2 DŦLEŢITÉ KONTAKTY 

 
     1. SLOŢKY INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU 

sloţka IZS Kontakt poznámka 

Hasičský záchranný sbor  150, 112,  
KOPIS IZS, *operační důstojník 
950 874 400 

Zdravotnická záchranná sluţba  155  

Policie ČR 158  

PANEL NNO  (humanitární a psychos. pomoc, 
dodávka stravy a nápojů při MU/KS) 

vyţádat prostřednictvím velitele 
zásahu nebo KOPIS 950 874 444 

 

Armáda ČR 
vyţádat prostřednictvím velitele 

zásahu nebo KOPIS 950 874 444 
Pozor - zpohotovení a dojezd – 
v řádu desítek hodin! 

.........   

 

2. ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A KRIZOVÉ ŠTÁBY  

orgán krizového řízení / 
krizový štáb 

kontaktní osoba kontakt poznámka 

        Příbram                                    Ing. Jindřich Vařeka 318 402 228    602 462 759  předseda 

        Příbram 
HZS  Stř. kraje, ÚO 
Příbram 

950 831 111   
Školní  70,  
nepřetrţitě 

                

    

3. PRÁVNICKÉ A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY V OBCI  

subjekt kontaktní osoba kontakt poznámka 

                            

                    

*zde uvádět právnické a podnikající fyzické osoby, které mají alespoň 5 zaměstnanců 

 

4. OHROŢUJÍCÍ SUBJEKTY 

subjekt kontaktní osoba kontakt 
Druh nebezpečné látky 

/ mnoţství 
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5. POSKYTOVATELÉ NOUZOVÝCH SLUŢEB (UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ) 

subjekt kontaktní osoba kontakt poznámka 

podnikatel, fyzická osoba  Lojín Jan 602 125  893 restaurace / sál/ 

    

    

6.  HAVARIJNÍ A POHOTOVOSTNÍ SLUŢBY 

subjekt kontakt poznámka 

Plyn – dispečink/ RWE zákaznická linka/ 840 11 33 55 nonstop, info@rwe.cz 

Plyn- RWE / pohotovost/ 1239  

ČEZ  840 850 860  

   

 

7. SLOŢKY INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU 

sloţka IZS kontakt poznámka 

Tísňová linka           112  

HZS Příbram   150, 112,    950  831 111 Školní 70, Příbram 

Zdravotnická záchranná sluţba Příbram           155,    318  494  901  

Policie ČR Příbram           158,    974  879  111  

 
    

 

8. DALŠÍ KONTAKTY 

subjekt kontaktní osoba kontakt poznámka 
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č. kapitola 

1 CHARAKTERISTIKA OHROŢENÍ  

2 POSTUPY A OPATŘENÍ  

3 KDE MOHU NALÉZT DALŠÍ INFORMACE  

 

 

1. Charakteristika ohroţení 
 

obecný popis  

- k úniku nebezpečné látky můţe dojít při její přepravě po pozemní komunikaci  
(silnice) 

- můţe dojít k úniku kapalné látky do půdy, podzemní nebo povrchové vody, 
plynné látky do vzduchu (nejnebezpečnější  případ  z hlediska ohroţení 
obyvatel), v krajním případě můţe být únik doprovázen poţárem nebo 
výbuchem 

dopady - ohroţení zdraví a ţivotů osob, zvířat, ţivotního prostředí 

preventivní 
opatření 

- nelze stanovit 

 

2. postupy a opatření 
 

Krok 1: PŘEVZETÍ ZPRÁVY O VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

převzít zprávu o vzniku mimořádné události  starosta KOPIS  

ověřit zpětným dotazem starosta KOPIS  

Krok 2: VAROVÁNÍ A INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA, VYROZUMĚNÍ  DALŠÍCH SUBJEKTŦ 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

varovat obyvatelstvo spuštěním sirény  
starosta,  

pověřený člen SKŘ 
  

v případě selhání sirény provést varování náhradním 
způsobem 

pověřený člen SKŘ   

Odvysílat   prostřednictvím  rozhlasu  připravenou 
informaci pro obyvatelstvo – C1 Vzory tísňových a 
dalších zpráv obyvatelstvu (SITUACE č. 1) 

starosta,  
pověřený člen SKŘ 

  

1. 
ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY  

PŘI PŘEPRAVĚ 

file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.11468/01_únik%20NL%20při%20přepravě.doc%23_Charakteristika_ohrožení
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.11468/01_únik%20NL%20při%20přepravě.doc%23_postupy_a_opatření
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.11468/01_únik%20NL%20při%20přepravě.doc%23_KDE_MOHU_NALÉZT
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C1_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C1_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc
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vyrozumění osad a samot (popř. rekreačních míst) 
podle stanoveného přehledu – List 2 Důleţité 
kontakty 

pověření členové 
SKŘ  

kontaktní 
osoby  

 

vyrozumění školských zařízení, právnických a 
podnikajících fyzických osob v katastrálním území 
obce podle stanovených přehledů - List 2 Důleţité 
kontakty 

pověření členové 
SKŘ  

kontaktní 
osoby  

 

??? 

Varování obyvatelstva v obci provést:  
a) spuštěním poplachové sirén/y  tlačítkem lokálního ovládání signálem „VŠEOBECNÁ 

VÝSTRAHA“ (tj. kolísavý tón sirény o délce 140 s. Signál může být vyhlášen třikrát za sebou 
v cca tříminutových intervalech)  

 

zazní-li varovný signál, aniţ by o něm představitel obce byl předem informován, starosta nebo jím 
pověřený zaměstnanec OÚ tuto skutečnost okamţitě ověří u KOPIS  

při falešném spuštění sirény (signál je kratší nebo delší než stanovený, není opakovaný, příp. jiná 
odchylka, spuštění omylem, apod.) ihned informovat o této skutečnosti obyvatelstvo a KOPIS; při 
pochybnostech si skutečnost ověřit u KOPIS  

jaké jsou druhy signálů, co dělat, kdyţ se siréna nespustí, jak se zachovat po spuštění varovného 
signálu - C2 Varování a informování 

základní a náhradní prostředky varování na území obce - C2 Varování a informování 

Krok 3: SVOLÁNÍ SKŘ / ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ  SKŘ 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

dle vývoje situace a rozhodnutí starosty obce svolat 
skupinu krizového řízení obce, příp. vybrané 
pracovníky, kteří se budou podílet na řešení 
mimořádné události, na určené místo - List 1 
SKUPINA  KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 

starosta,  
pověřený člen SKŘ 

  

seznámit se situací a rozdělit úkoly 
starosta,  

pověřený člen SKŘ 
  

provést opatření k zamezení případného vniku 
nebezpečné látky do místa působiště SKŘ  

pověřený člen SKŠ   

Krok 4: PROVÉST NEZBYTNÁ OPATŘENÍ  

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

zamezit svévolnému pohybu osob v nechráněném 
prostoru 

starosta,  
pověřené osoby 

  

zabezpečit poskytnutí zdravotnické pomoci starosta 
zdravotnická 

sluţba 
 

provést opatření k zamezení vzniku paniky a 
nekázně 

starosta,  
pověřené osoby 

Policie ČR,  
pořádkové  

hlídky 

 

v případě potřeby vydávat obyvatelům doplňkové 
informace a pokyny 

starosta, obsluha 
rozhlasového / 
jiného zařízení 

  

spolupracovat s policií při regulaci pohybu osob starosta Policie ČR   

Krok 5: OBECNĚ 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

spolupracovat s velitelem zásahu starosta 
velitel 

zásahu 
 

file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/04_List_2_Dulezite%20kontakty.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/04_List_2_Dulezite%20kontakty.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/04_List_2_Dulezite%20kontakty.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/04_List_2_Dulezite%20kontakty.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C2_varování%20a%20informování.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C2_varování%20a%20informování.doc
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Krok 6: OSTATNÍ (DLE ZÁVAŢNOSTI SITUACE) – EVAKUACE, NOUZOVÉ PŘEŢITÍ 

??? 
 - C3 Evakuace (viz složka „Postupy - checklisty“) 

- postupy pro zajištění nouzového přežití - C4 Nouzové přežití 

 

 

3. KDE MOHU NALÉZT DALŠÍ INFORMACE  
- dopravní informační systém DOK (http://cep.mdcr.cz/dok2/DokPub/dok.asp)      
- informace o nebezpečných látkách (http://krizport.firebrno.cz/ohrozeni/nebezpecne-latky) 

- projekt „Vaše cesty k bezpečí“ - téma „Nebezpečné látky“ 
(http://krizport.firebrno.cz/navody/nebezpecne-latky#adr  

file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C3_evakuace
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C4_nouzové%20přežití.doc
http://cep.mdcr.cz/dok2/DokPub/dok.asp
http://krizport.firebrno.cz/ohrozeni/nebezpecne-latky
http://krizport.firebrno.cz/navody/nebezpecne-latky#adr
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. kapitola 

1 CHARAKTERISTIKA OHROŢENÍ  

2 POSTUPY A OPATŘENÍ  

3 KDE MOHU NALÉZT DALŠÍ INFORMACE  

4 MAPA S VYZNAČENÍM OHROŢENÉHO ÚZEMÍ 

 

 

4. Charakteristika ohroţení 

obecný popis  - těţko předvídatelný intenzivní déšť 

dopady 

- ohroţení ţivotů a zdraví osob a zvířat  
- náhlé zaplavení sklepů obytných domů, komunikací, ucpání kanalizace a 

úzkých profilů mostů bahnem, listím apod., eroze na nezpevněných cestách a 
také polích a zahradách, sesuvů půdy, protrţení hrází rybníků, odplavení a 
poškození nedostatečně upevněných předmětů, poškození břehů vodních toků 

preventivní 
opatření 

- je-li ČHMÚ vydána výstraha, ţe hrozí nebezpečí povodně, je třeba o tom 
informovat obyvatele obce (rozhlasy, megafony apod.) s doporučením 
provedení patřičných opatření 

- provést přípravu na moţnou aktivaci skupiny krizového řízení obce 

5. postupy a opatření 
 

Je-li vypracován povodňový plán obce, postupovat dle něj! 

Krok 1: PŘEVZETÍ ZPRÁVY O HROZBĚ VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

převzít zprávu o hrozbě vzniku mimořádné události 
(SMS, email) 

starosta KOPIS  

ověřit zpětným dotazem starosta KOPIS  

??? ČHMÚ bude vydána výstraha o hrozícím nebezpečí (KOPIS zašle starostovi obce SMS a email) 

Krok 2: VAROVÁNÍ A INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA, VYROZUMĚNÍ DALŠÍCH SUBJEKTŦ 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

varovat obyvatelstvo spuštěním siréna, rozhlas starosta,    

2. 
PŘÍVALOVÉ  

DEŠTĚ 

file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.14254/02_přívalové%20deště.doc%23_Charakteristika_ohrožení
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.14254/02_přívalové%20deště.doc%23_postupy_a_opatření
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.14254/02_přívalové%20deště.doc%23_kde_mohu_nalézt
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.14254/02_přívalové%20deště.doc%23_Mapa_s_vyznačením
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(není-li v obci umístěna, doplnit jiný prostředek 
varování)  

pověřený člen KŠO 

odvysílat prostřednictvím rozhlasu (jinak) připravenou 
informaci pro obyvatelstvo – C1 Vzory tísňových a 
dalších zpráv obyvatelstvu (SITUACE č. 4) 

starosta,  
pověřený člen SKŘ 

  

v případě selhání sirény provést varování náhradním 
způsobem, rozhlasem 

pověřený člen SKŘ   

vyrozumění osad a samot (popř. rekreačních míst) 
podle stanoveného přehledu - List 2 Důleţité kontakty 

pověření členové 
SKŘ  

kontaktní 
osoby  

 

vyrozumění, právnických a podnikajících fyzických 
osob v katastrálním území obce podle stanovených 
přehledů - List 2 Důleţité kontakty 

pověření členové 
SKŘ  

kontaktní 
osoby  

 

??? 

Varování obyvatelstva v obci provést:  
b) spuštěním poplachové sirén/y, (rozhlas) tlačítkem lokálního ovládání signálem „VŠEOBECNÁ 

VÝSTRAHA“ (tj. kolísavý tón sirény o délce 140 s. Signál může být vyhlášen třikrát za sebou v 
cca tříminutových intervalech)  
 

zazní-li varovný signál, aniţ by o něm představitel obce byl předem informován, starosta nebo jím 
pověřený zaměstnanec OÚ tuto skutečnost okamţitě ověří u KOPIS  

při falešném spuštění sirény (signál je kratší nebo delší než stanovený, není opakovaný, příp. jiná 
odchylka, spuštění omylem, apod.) ihned informovat o této skutečnosti obyvatelstvo a KOPIS; při 
pochybnostech si skutečnost ověřit u KOPIS  

jaké jsou druhy signálů, co dělat, kdyţ se siréna nespustí, jak se zachovat po spuštění varovného 
signálu - C2 Varování a informování 

základní a náhradní prostředky varování na území obce - C2 Varování a informování 

Krok 3: SVOLÁNÍ SKUPINY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ / ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ  SKŘ 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

dle rozhodnutí starosty obce svolat  SKŘ  obce, příp. 
vybrané pracovníky, kteří se budou podílet na řešení 
mimořádné události, na určené místo - List 1 Skupina 
krizového řízení 

starosta,  
pověřený člen SKŘ 

  

seznámit se situací a rozdělit úkoly 
starosta,  

pověřený člen SKŘ 
  

zabezpečit pracoviště SKŘ pověřený člen SKŘ   

Krok 4: PROVÉST NEZBYTNÁ OPATŘENÍ 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

zabezpečit poskytnutí zdravotnické pomoci starosta 
zdravotnická 

sluţba 
 

provést opatření k zamezení vzniku paniky a nekázně 
starosta,  

pověřené osoby 

Policie ČR,  
pořádkové  

hlídky 
 

v případě potřeby vydávat obyvatelům doplňkové 
informace a pokyny 

starosta, obsluha 
rozhlasového / 
jiného zařízení 

  

Krok 5: OBECNĚ 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C1_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C1_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/04_List_2_Dulezite%20kontakty.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/04_List_2_Dulezite%20kontakty.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C2_varování%20a%20informování.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C2_varování%20a%20informování.doc
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spolupracovat s velitelem zásahu starosta 
velitel 

zásahu 
 

vyzývat právnické a fyzické osoby k poskytnutí 
potřebné osobní nebo věcné pomoci  

starosta  
právnické a 

fyzické 
osoby  

 

 

 
6. kde mohu nalézt další informace 

 
- stavy a průtoky na stránkách POVODÍ VLTAVY 
- hlásná a předpovědní povodňová sluţba ČHMÚ 

(http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_main.php)     
- projekt „Vaše cesty k bezpečí“ - téma „Extrémní klimatické jevy“ 

(http://krizport.firebrno.cz/navody/extremni-klimaticke-jevy)  
- rady pro občany - povodně (http://krizport.firebrno.cz/navod/povodnovy-balicek)  

http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_main.php
http://krizport.firebrno.cz/navody/extremni-klimaticke-jevy
http://krizport.firebrno.cz/navod/povodnovy-balicek
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č. kapitola 

1 CHARAKTERISTIKA OHROŢENÍ  

2 POSTUPY A OPATŘENÍ  

3 KDE MOHU NALÉZT DALŠÍ INFORMACE  

 

 

7. Charakteristika ohroţení 
 

obecný popis  

Vichřice 

- jedná se o dlouhodobější atmosférický jev na rozsáhlém území (zvláště častý 
v horských oblastech), většinou spojený se změnou tlaku a přechodem 
atmosférické fronty 

- intenzita se udává v metrech za sekundu - vichřice od 25 m/s (90 km/h) 
 

dopady 

- ohroţení zdraví a ţivotů osob a zvířat,  výpadky el. energie, přerušení 
dopravních komunikací, značné škody na budovách, vegetaci a elektrickém 
vedení 

preventivní 
opatření 

- je-li ČHMÚ vydána výstraha, ţe  hrozí nebezpečí vichřice  je  třeba o tom 
informovat obyvatele obce (systém SMS, rozhlasy, apod.) s doporučením 
provedení patřičných opatření  

- provést přípravu na moţnou aktivaci skupiny krizového řízení 

 

 

8. postupy a opatření 
 

Krok 1: PŘEVZETÍ ZPRÁVY O HROZBĚ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

převzít zprávu o hrozbě mimořádné události  starosta   

??? ČHMÚ bude vydána výstraha o hrozícím nebezpečí (KOPIS zašle starostovi obce SMS a email) 

Krok 2: VAROVÁNÍ A INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

varovat obyvatelstvo spuštěním sirény (není-li v obci 
umístěna, doplnit jiný prostředek varování) 

starosta,  
pověřený člen SKŘ 

  

v případě selhání sirény provést varování náhradním 
způsobem 

pověřený člen SKŘ   

odvysílat prostřednictvím rozhlasu (jinak) připravenou 
informaci pro obyvatelstvo – C1 Vzory tísňových a 

starosta,  
pověřený člen SKŘ 

  

3. 
  

      VICHŘICE 

file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.16799/03_vichřice_tornáda.doc%23_Charakteristika_ohrožení
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.16799/03_vichřice_tornáda.doc%23_postupy_a_opatření
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.16799/03_vichřice_tornáda.doc%23_KDE_MOHU_NALÉZT
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C1_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc
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dalších zpráv obyvatelstvu (SITUACE č. 9) 

??? 

Varování obyvatelstva v obci provést:  
c) spuštěním poplachové sirén/y (rozhlas) tlačítkem lokálního ovládání signálem „VŠEOBECNÁ 

VÝSTRAHA“ (tj. kolísavý tón sirény o délce 140 s. Signál může být vyhlášen třikrát za sebou v 
cca tříminutových intervalech)  
 

zazní-li varovný signál, aniţ by o něm představitel obce byl předem informován, starosta nebo jím 
pověřený zaměstnanec OÚ tuto skutečnost okamţitě ověří u KOPIS  

při falešném spuštění sirény (signál je kratší nebo delší než stanovený, není opakovaný, příp. jiná 
odchylka, spuštění omylem, apod.) ihned informovat o této skutečnosti obyvatelstvo a KOPIS; při 
pochybnostech si skutečnost ověřit u KOPIS  

jaké jsou druhy signálů, co dělat, kdyţ se siréna nespustí, jak se zachovat po spuštění varovného 
signálu - C2 Varování a informování 

základní a náhradní prostředky varování na území obce - C2 Varování a informování 

Krok 3: SVOLÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU / ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉHO ŠTÁBU 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

dle vývoje situace a rozhodnutí starosty obce svolat 
skupinu krizového řízení obce, příp. vybrané 
pracovníky, kteří se budou podílet na řešení 
mimořádné události, na určené místo - List 1 Skupina 
krizového řízení 

starosta,  
pověřený člen SKŘ 

  

seznámit se situací a rozdělit úkoly 
starosta,  

pověřený člen SKŘ 
  

zabezpečit pracoviště skupiny krizového řízení pověřený člen SKŘ   

Krok 4: PROVÉST NEZBYTNÁ OPATŘENÍ 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

zabezpečit poskytnutí zdravotnické pomoci starosta 
zdravotnická 

sluţba 
 

Krok 5: OBECNĚ 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

spolupracovat s velitelem zásahu starosta 
velitel 

zásahu 
 

Krok 6: OPATŘENÍ V KONKRÉTNÍCH PŘÍPADECH 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

výpadek elektřiny  
- kontaktovat energetické pracoviště - List 2 Důleţité 
kontakty 

starosta, 
pověřený pracovník 

  

rozsáhlé poškození majetku (částečná nebo úplná 
destrukce budovy, movitého majetku) 
- zkompletovat důkazní materiály o rozsahu 
poškození 

pověřený člen SKŘ   

 

 
9. KDE MOHU NALÉZT DALŠÍ INFORMACE    

- projekt „Vaše cesty k bezpečí“ - téma „Extrémní klimatické jevy“ 
(http://krizport.firebrno.cz/navody/extremni-klimaticke-jevy)   

file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C1_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C2_varování%20a%20informování.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C2_varování%20a%20informování.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/04_List_2_Dulezite%20kontakty.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/04_List_2_Dulezite%20kontakty.doc
http://krizport.firebrno.cz/navody/extremni-klimaticke-jevy
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č. kapitola 

1 CHARAKTERISTIKA OHROŢENÍ  

2 POSTUPY A OPATŘENÍ  

3 KDE MOHU NALÉZT DALŠÍ INFORMACE  

 

 

10. Charakteristika ohroţení 
 

obecný popis  

- v obci mohou být nejvíce ohroţeny výrobní objekty zařazené do vyšší kategorie 
poţárního nebezpečí, stodoly s uskladněnou slámou, senem, starší budovy 
v horším technickém stavu (zejm. komín a střecha) 

- k poţárům v krajině (lesní poţáry, poţáry trávy) dochází především v letních 
měsících (extrémní sucho) vlivem blesku, lidské nedbalosti nebo úmyslného 
zapálení 

dopady 
- ohroţení zdraví a ţivotů osob, hospodářských i volně ţijících zvířat, majetku, 

ţivotního prostředí sáláním tepla a zplodinami hoření 

preventivní 
opatření 

- dodrţovat protipoţární předpisy, udrţovat budovy a technická zařízení 
v dobrém stavu, provádět pravidelné revize a údrţbu technických zařízení, 
nemanipulovat s otevřeným ohněm v přírodě za nepříznivých klimatických 
podmínek (sucho, vítr) 

 

 

11. postupy a opatření 
 

Krok 1: PŘEVZETÍ ZPRÁVY O VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

převzít zprávu o vzniku mimořádné události  starosta KOPIS  

ověřit zpětným dotazem starosta KOPIS  

Krok 2: VAROVÁNÍ A INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

ohroţuje-li poţár přímo obyvatele obce, varovat 
obyvatelstvo spuštěním sirény (není-li v obci umístěna, 
doplnit jiný prostředek varování)  

starosta,  
pověřený člen SKŘ 

  

v případě selhání sirény provést varování náhradním 
způsobem / siréna vozidla SDH obce/. 

pověřený člen SKŘ   

4. 
POŢÁR LESNÍ  

POŢÁR V OBCI 

file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.18582/04_požár_lesní_v%20obci.doc%23_Charakteristika_ohrožení
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.18582/04_požár_lesní_v%20obci.doc%23_postupy_a_opatření
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.18582/04_požár_lesní_v%20obci.doc%23_kde_mohu_nalézt
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odvysílat prostřednictvím rozhlasu (rozhlas) 
připravenou informaci pro obyvatelstvo – C1 Vzory 
tísňových a dalších zpráv obyvatelstvu (SITUACE č. 
2) 

starosta,  
pověřený člen SKŘ 

  

??? 

Varování obyvatelstva v obci provést:  
d) spuštěním poplachové sirény, (rozhlas)) tlačítkem lokálního ovládání signálem „VŠEOBECNÁ 

VÝSTRAHA“ (tj. kolísavý tón sirény o délce 140 s. Signál může být vyhlášen třikrát za sebou v cca 
tříminutových intervalech)  

 

zazní-li varovný signál, aniţ by o něm představitel obce byl předem informován, starosta nebo jím 
pověřený zaměstnanec OÚ tuto skutečnost okamţitě ověří u KOPIS  

při falešném spuštění sirény (signál je kratší nebo delší než stanovený, není opakovaný, příp. jiná 
odchylka, spuštění omylem, apod.) ihned informovat o této skutečnosti obyvatelstvo a KOPIS; při 
pochybnostech si skutečnost ověřit u KOPIS  

jaké jsou druhy signálů, co dělat, kdyţ se siréna nespustí, jak se zachovat po spuštění varovného signálu - 
C2 Varování a informování 

základní a náhradní prostředky varování na území obce - C2 Varování a informování 

Krok 3: SVOLÁNÍ SKŘ / ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ SKŘ 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

dle vývoje situace a rozhodnutí starosty obce svolat 
skupinu krizového řízení obce, příp. vybrané 
pracovníky, kteří se budou podílet na řešení 
mimořádné události, na určené místo - List 1 Skupina 
krizového řízení 

starosta,  
pověřený člen SKŘ 

  

seznámit se situací a rozdělit úkoly 
starosta,  

pověřený člen SKŘ 
  

zabezpečit pracoviště skupiny krizového řízení pověřený člen SKŘ   

Krok 4: OBECNĚ 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

spolupracovat s velitelem zásahu starosta   

Krok 5: OSTATNÍ (DLE ZÁVAŢNOSTI SITUACE) – EVAKUACE, NOUZOVÉ PŘEŢITÍ 

??? 
- postupy pro zabezpečení evakuace osob jsou uvedeny v „Zásadách provádění evakuace V- C3 

Evakuace (viz sloţka „Postupy - checklisty“) 
- postupy pro zajištění nouzového přeţití - C4 Nouzové přeţití 

Krok 8: NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

zkompletovat důkazní materiály o rozsahu poškození pověřený člen SKŘ   

 
 

12. kde mohu nalézt další informace 

 
- projekt „Vaše cesty k bezpečí“ – téma „Chování při poţáru“ 

(http://krizport.firebrno.cz/navody/chovani-pri-pozaru)   

file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C1_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C1_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C1_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C2_varování%20a%20informování.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C2_varování%20a%20informování.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C3_evakuace
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C3_evakuace
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C4_nouzové%20přežití.doc
http://krizport.firebrno.cz/navody/chovani-pri-pozaru
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č. kapitola 

1 CHARAKTERISTIKA OHROŢENÍ  

2 POSTUPY A OPATŘENÍ  

 

 

13. Charakteristika ohroţení 
 

obecný popis  

- k narušení dodávek elektrické energie můţe dojít zejm. v důsledku ţivelních 
pohrom (např. vichřice, silná námraza apod.) – pády stromů do elektrického 
vedení 

- níţe uvedené postupy jsou uplatnitelné pouze při lokálním výpadku elektrické 
energie nikoliv při rozsáhlém výpadku (tzv. blackout) 

dopady - zvýšené riziko vzniku poţárů (nouzové svícení svíčkami)  

preventivní 
opatření 

- nelze stanovit 

 

 

14. postupy a opatření 
 

Krok 1: NAHLÁSIT ZPRÁVU O VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

nahlásit zprávu o vzniku mimořádné události  starosta   

Krok 2: INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

odvysílat prostřednictvím  rozhlasu  připravenou 
informaci pro obyvatelstvo – C1 Vzory tísňových a 
dalších zpráv obyvatelstvu (SITUACE č. 8) 

starosta,  
pověřený člen SKŘ 

  

Krok 3: OSTATNÍ 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

kontaktovat pracovníky dodavatelů elektřiny – List 2 
Důleţité kontakty 

starosta,  
pověřený člen SKŘ 

  

zjistit předpokládanou délku výpadku elektřiny 
starosta,  

pověřený člen SKŘ 
  

v případě výpadku delšího neţ 24 h., poţádat 
prostřednictvím ORP o zabezpečení náhradních zdrojů 
(HOPKS) 

starosta,  
pověřený člen SKŘ 

ORP  

je-li předpoklad dlouhodobého výpadku elektřiny (více starosta, pověření ORP  

5. 
NARUŠENÍ DODÁVEK  

ELEKTRICKÉ ENERGIE 

file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.21694/05_narušení%20dodávek%20elektřiny.doc%23_Charakteristika_ohrožení
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.21694/05_narušení%20dodávek%20elektřiny.doc%23_postupy_a_opatření
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C1_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C1_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/04_List_2_Dulezite%20kontakty.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/04_List_2_Dulezite%20kontakty.doc
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neţ 72 hodin), zabezpečit nouzové přeţití členové SKŘ 

??? 
- postupy pro zabezpečení evakuace osob jsou uvedeny v „  - C3 Evakuace (viz sloţka „Postupy - 

checklisty“) 
- postupy pro zajištění nouzového přeţití - C4 Nouzové přeţití 

 

 

15. kde mohu nalézt další informace 
 
projekt „Vaše cesty k bezpečí“ – téma „BLACKOUT“   
http://krizport.firebrno.cz/navody/rady-pro-obcany-blackout   

file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C3_evakuace
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C4_nouzové%20přežití.doc
http://krizport.firebrno.cz/navody/rady-pro-obcany-blackout
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č. kapitola 

1 CHARAKTERISTIKA OHROŢENÍ  

2 POSTUPY A OPATŘENÍ  

 

 

16. Charakteristika ohroţení 
 

obecný popis  

- tato situace má teritoriální charakter a je zpravidla spojena se vznikem jiné 
mimořádné události a jejím sekundárním dopadem (např. extrémní dlouhodobá 
sucha, povodně, výpadky el. energie, technické a technologické havárie, 
terorismus) 

dopady 

- ohroţení ţivota a zdraví poţitím  kontaminované  pitné vody nebo vody z jiných 
neověřených zdrojů a nedostatečné hygieny,  

- vznik epidemií nebo hromadných onemocnění,  
- poškození cisteren či jiných výdejních zařízení k výdeji pitné vody při moţné 

panice nebo nepokojích,  
- rabování u prodejců balené pitné vody a další 

preventivní 
opatření 

- nelze stanovit 

 

17. postupy a opatření 
 

Krok 1: NAHLÁSIT ZPRÁVU O VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

nahlásit zprávu o vzniku mimořádné události  starosta   

Krok 2: INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

odvysílat prostřednictvím rozhlasu (jinak) připravenou 
informaci pro obyvatelstvo – C1 Vzory tísňových a 
dalších zpráv obyvatelstvu (SITUACE č. 8) 

starosta,  
pověřený člen SKŘ 

  

Krok 3: OSTATNÍ 

činnost provede/zabezpečí součinnost poznámka 

dle vývoje situace zabezpečit nouzové zásobování 
pitnou vodou 

starosta 

ORP, 
vodárenská 
společnost 

 

při dlouhodobějším  nedostatku  pitné vody zakázat 
pouţívání vody na zahrádkách a další omezení 
pouţívání vody 

starosta   

6. 
NEDOSTATEK A HAVÁRIE 

PITNÉ VODY 

file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.23881/06_narušení%20dodávek%20pitné%20vody.doc%23_Charakteristika_ohrožení
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.23881/06_narušení%20dodávek%20pitné%20vody.doc%23_postupy_a_opatření
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C1_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/06_Pomocná%20část/C1_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc
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č. situace 

1 ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ / ZE STACIONÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ 

2 REÁLNÉ NEBEZPEČÍ VICHŘICE 

3 REÁLNÉ NEBEZPEČÍ PŘIROZENÉ POVODNĚ 

4 REÁLNÉ NEBEZPEČÍ PŘÍVALOVÉHO DEŠTĚ 

5 HROZBA VZNIKU ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ  

6 VZNIK ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ 

7 SILNIČNÍ NEHODĚ 

8 NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY  / PLYNU / PITNÉ VODY  

9 POŢÁR LESNÍ / POŢÁR V OBCI 

10 RADIAČNÍ HAVÁRIE (obec v ZHP JE TEMELÍN / příjmová obec) 

11 MOŢNÝ TEXT INFORMACE PRO OBYVATELSTVO PŘI VYHLÁŠENÍ EVAKUACE  

  

C1 
VZORY TÍSŇOVÝCH ZPRÁV 

OBYVATELSTVU 

file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.28945/C1_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc%23_ÚNIK_NEBEZPEČNÉ_LÁTKY_
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.28945/C1_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc%23_REÁLNÉ_NEBEZPEČÍ_PŘIROZENÉ
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.28945/C1_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc%23_REÁLNÉ_NEBEZPEČÍ_PŘÍVALOVÉHO
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.28945/C1_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc%23_HROZBA_VZNIKU_ZVLÁŠTNÍ
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.28945/C1_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc%23_VZNIK_ZVLÁŠTNÍ_POVODNĚ
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.28945/C1_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc%23_NARUŠENÍ_DODÁVEK_ELEKTŘINY
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.28945/C1_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc%23_POŽÁR_LESNÍ_/
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.28945/C1_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc%23_RADIAČNÍ_HAVÁRIE
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.28945/C1_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc%23_Možný_text_informace
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1 
1.1.1 ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI 

PŘEPRAVĚ / ZE STACIONÁRNÍHO 
ZAŘÍZENÍ 

 
 

Váţení občané,  

věnujte pozornost následující závaţné zprávě.  

 

Dnes ve čas hodin došlo k úniku druh nebezpečné látky z objektu doplnit / při její-

jeho přepravě na doplnit (ulici-silnici-dálnici-železnici). Událostí jsou ohroţeny výčet 

ulic / ohraničený prostor. Jsou prováděna opatření ke sníţení následků. 

 

Řiďte se těmito pokyny:  

- nacházíte-li se v blízkosti vzniku mimořádné události, ihned se vzdalte ve směru 

kolmém na směr větru a ukryjte se v nejbliţší budově,  

- při úniku z ohroţeného prostoru si chraňte zejména dýchací cesty (pouţijte 

kapesník, příp. jinou látku, máte-li moţnost, navlhčete ji vodou), 

- pokud jste v budovách, uzavřete a utěsněte okna, dveře a všechny ventilační 

otvory, vypněte všechna ventilační zařízení,  

- v případě zdravotních potíţí vyhledejte ihned lékařskou pomoc,  

- pomozte ve vašem okolí starým a nemocným spoluobčanům, postarejte se o děti 

bez dozoru,  

- uzavřete domácí zvířata,  

- ohroţený prostor bude označen a střeţen policií,  

- mějte zapnutý radiopřijímač s naladěnou stanicí rádio, frekvence doplnit, věnujte 

pozornost i místnímu rozhlasu a rozhlasovým vozům, okna neotvírejte, 

zachovávejte klid, rozvahu a kázeň, nevycházejte z budov, 

- řiďte se výhradně pokyny orgánů obce a záchranářů. 

 

!!!!! OPAKOVAT !!!!! 
 
 

2 1.1.2 REÁLNÉ NEBEZPEČÍ VICHŘICE   

 
 

Váţení občané,  

věnujte pozornost následující závaţné zprávě.  
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Českým hydrometeorologickým ústavem byla vydána výstraha pro území 

Středočeského  kraje s moţností vzniku vichřice. Můţe dojít k výpadkům elektrického 

proudu, poranění osob letícími předměty či poškození majetku.  

 

V případě, ţe  vichřice  zasáhne naši obec, řiďte se těmito pokyny: 

- Zůstaňte doma a pokud to není nezbytně nutné, nikam nevycházejte ani 

nevyjíţdějte, 

- zkontrolujte uzavření všech oken a dveří, 

- v blízkosti domu (na zahradě) upevněte nebo uschovejte volně poloţené předměty, 

- odveďte do bezpečí zvířata, 

- odvezte do garáţe, příp. jiného krytého místa automobil, 

- drţte se dál od oken a nezdrţujte se v místnostech těsně pod střechou,  

- najděte si bezpečnou místnost v niţších podlaţích nebo ve středu budovy, 

- nadále se řiďte pokyny orgánů obce a záchranářů. 

-  

!!!!! OPAKOVAT !!!!! 
 
 

 

3 
1.1.3 REÁLNÉ NEBEZPEČÍ PŘIROZENÉ 

POVODNĚ 

 
Váţení občané,  

věnujte pozornost následující závaţné zprávě.  

 

Pokračující vydatné dešťové sráţky i předpověď počasí na nejbliţší období vytváří 

reálné nebezpečí záplavy části obce v okolí řeky doplnit. Ohroţeny jsou ulice doplnit. 

V případě, ţe povodeň zasáhne naši obec, řiďte se těmito pokyny: 

- pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo ho včas odvezte na bezpečné 

místo, 

- odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata, 

- připravte si prostředky pro zabezpečovací práce (pytle s pískem), 

- přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou ohroţena povodní (vyšší 

podlaţí), 

- utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech, 

- odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy, 
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- v budově ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody nebezpečné látky 

(chemikálie, apod.), 

- sledujte zprávy sdělovacích prostředků,  

- připravte si evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny, 

- do evakuačního zavazadla (batoh, cestovní taška, kufr) uloţte zejména osobní 

doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti, osobní léky, toaletní a hygienické 

potřeby, oblečení a vybavení pro přespání, základní trvanlivé potraviny, pitnou vodu 

a dále si vezměte s sebou mobilní telefon s nabíječkou a FM rádio (postačí MP3 

přehrávač s nabíječkou), berete-li s sebou domácího mazlíčka, nezapomeňte 

přibalit pro něj krmivo a misku, 

- evakuační zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vloţte do kapsy 

lístek s osobními údaji, 

- nadále se řiďte pokyny orgánů obce a záchranářů, 

- o reálné moţnosti evakuace a dalším postupu Vás budeme dále informovat. 

 

Občané části obce, která není ohroţena povodní, mohou pomoci zejména se 

zabezpečovacími pracemi (plnění pytlů s pískem / jiná činnost). Jste-li zdravotně 

způsobilí a chcete-li pomoci, hlaste se na obecním úřadě / jinde u pana (-í) doplnit. 

Děkujeme. 

 

!!!!! OPAKOVAT !!!!! 
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4 1.1.4 REÁLNÉ NEBEZPEČÍ PŘÍVALOVÉHO 
DEŠTĚ 

 
Váţení občané,  

věnujte pozornost následující závaţné zprávě.  

 

Českým hydrometeorologickým ústavem byla vydána výstraha pro území 

Středočeského  kraje  s moţností vzniku přívalového deště. Hrozí zaplavení zejména 

níţe poloţených objektů a budov v blízkosti vody. 

V případě, ţe přívalový déšť zasáhne naši obec, řiďte se těmito pokyny: 

- pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo ho včas odvezte na bezpečné 

místo, 

- odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata, 

- připravte si prostředky pro zabezpečovací práce (pytle s pískem), 

- přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou ohroţena povodní (vyšší 

podlaţí), 

- utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech, 

- odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy, 

- v budově ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody nebezpečné látky 

(chemikálie, apod.), 

- sledujte zprávy sdělovacích prostředků,  

- připravte si evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny, 

- do evakuačního zavazadla (batoh, cestovní taška, kufr) uloţte zejména osobní 

doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti, osobní léky, toaletní a hygienické 

potřeby, oblečení a vybavení pro přespání, základní trvanlivé potraviny, pitnou vodu 

a dále si vezměte s sebou mobilní telefon s nabíječkou a FM rádio (postačí MP3 

přehrávač s nabíječkou), berete-li s sebou domácího mazlíčka, nezapomeňte 

přibalit pro něj krmivo a misku, 

- evakuační zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vloţte do kapsy 

lístek s osobními údaji,  

- nadále se řiďte pokyny orgánů obce a záchranářů, 

- o reálné moţnosti evakuace a dalším postupu Vás budeme dále informovat. 

-  

!!!!! OPAKOVAT !!!!! 
 
 



30 

 

5 1.1.5 HROZBA VZNIKU ZVLÁŠTNÍ 
POVODNĚ 

  

     
 
 
 
 
 

_ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

6 1.1.6 VZNIK ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ 

 
  

 
   

 

 

                                                              _ 
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7 1.1.7 SILNIČNÍ  NEHODA 

1.1.8  

 

 

 

Váţení občané,  

věnujte pozornost následující zprávě.  

 

Dnes ve čas došlo k hromadné silniční nehodě- nehodě na doplnit přesně místo 

nehody. Ţádáme Vás, abyste se nepřibliţovali k místu nehody. Jsou zde prováděny 

záchranné práce. Děkujeme za pochopení 

 

 

 

!!!!! OPAKOVAT !!!!! 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 1.1.9 NARUŠENÍ DODÁVEK  ELEKTŘINY /   
PLYNU / PITNÉ VODY 

 

 
Váţení občané,  

věnujte pozornost následující zprávě.  

 

Z důvodu doplnit došlo k narušení dodávky elektřiny--plynu- doplnit. Jsou prováděny 

práce na zajištění obnovy dodávky. Zachovejte prosím strpení. V případě potřeby 

Vás budeme dále informovat. Děkujeme za pochopení. 

 

 

!!!!! OPAKOVAT !!!!! 
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9 1.1.10 POŢÁR LESNÍ / POŢÁR V OBCI 

 
 
Váţení občané,  

věnujte pozornost následující zprávě.  

 

Dnes v část dne došlo ke vzniku poţáru doplnit místo. Hasičský záchranný sbor 

provádí opatření k zamezení šíření poţáru. I přesto však není vyloučeno rozšíření 

poţáru do obytné části obce. Vyzýváme vás, abyste se nepřibliţovali k místu poţáru. 

Z důvodu zplodin vzniklých při hoření uzavřete okna a nevětrejte. Děkujeme za 

pochopení. 

 

 

 

!!!!! OPAKOVAT !!!!!  
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10 1.1.11 RADIAČNÍ HAVÁRIE 

 
 
a) OBEC V ZHP JE TEMELÍN 

 

Váţení občané, 

věnujte, prosím, pozornost následující mimořádné závaţné zprávě. 

 

V objektu Jaderné elektrárny Temelín byla vyhlášena mimořádná událost třetího 

stupně, radiační havárie. Pracovníci jaderné elektrárny pracují na odstranění havárie 

a průběţně vyhodnocují radiační situaci. Jsou prováděna všechna dostupná opatření 

k minimalizaci úniku radioaktivních látek. Zachovejte klid a řiďte se těmito pokyny: 

- ukryjte se do obytných budov, soustřeďte všechny právě přítomné osoby nejlépe do 

střední, případně suterénní, místnosti s minimálním počtem oken, dveří a jiných 

větracích otvorů, 

- nemáte-li tuto moţnost, zvolte místnost s okny a dveřmi na straně odvrácené od 

elektrárny, ani tam se však nezdrţujte u oken, 

- uzavřete a utěsněte okna, dveře, uzavřete všechny ventilační otvory, vypněte 

větrací, klimatizační zařízení a uhaste oheň v kamnech a jiných spalovacích 

zařízeních, 

- poţijte neprodleně jednu dávku jodidu draselného v souladu s příbalovým letákem 

v tomto dávkování: 

- novorozenci do jednoho měsíce věku podat 1/4 tablety 

- kojenci a děti do tří let dostanou 1/2 tablety 

- děti ve stáří od tří do dvanácti let poţijí 1 celou tabletu 

- mladiství starší dvanácti let a dospělí poţijí 2 tablety. 

- k poţití další dávky, bude-li to situace vyţadovat, budete opět vyzváni místním 

rozhlasem. 

 

Další informace, pokyny a instrukce budou sdělovány Českým rozhlasem na 

stanicích ČRo - 1 Radioţurnál, ČRo – 2 Praha a Českou televizí na okruhu ČT1. 

Proto nepřelaďujte ani nevypínejte váš rozhlasový nebo televizní přijímač. Důleţité 

informace budou také předávány prostřednictvím místních rozhlasů v obcích v okolí 

jaderné elektrárny. 
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Ve vlastním zájmu dodrţujte všechny pokyny orgánů obce a orgánů krizového řízení. 

Bliţší informace o opatřeních, omezeních a postupech v havarijní situaci najdete 

v  příručce pro ochranu obyvatelstva pro případ vzniku radiační havárie, kterou jste 

jiţ obdrţeli. Naleznete v ní důleţité informace o opatřeních, omezeních a postupech 

platných pro tuto mimořádnou situaci. 

Do obdrţení další informace neopouštějte ve vlastním zájmu úkryt. 

 

!!!!! OPAKOVAT !!!!! 
 

b) PŘÍJMOVÁ OBEC 

 

Váţení občané,  

věnujte pozornost následující zprávě.  

 

Z důvodu vzniku havárie v jaderné elektrárně TEMELÍN s následným únikem 

radioaktivních látek do okolí, bude naše obec přijímat evakuované obyvatelstvo ze 

zasaţené oblasti. Ţádáme vás o strpení při příjezdu a ubytování evakuovaného 

obyvatelstva. Děkujeme za pochopení. 

 

!!!!! OPAKOVAT !!!!! 
 
 
 

11 
1.1.12 MOŢNÝ TEXT INFORMACE PRO 

OBYVATELSTVO PŘI VYHLÁŠENÍ 
EVAKUACE 

 
 
a) OBECNĚ 

 

Váţení občané,  

věnujte pozornost následující závaţné zprávě.  

 

Z důvodu zhoršení doplnit bylo rozhodnuto o provedení evakuace.  

 

K přípravě a provedení evakuace vydávám tyto pokyny:  

Evakuace bude provedena z části obce-prostoru ohraničeného doplnit. 
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Evakuaci podléhá veškeré obyvatelstvo z tohoto prostoru. Všichni občané zde bydlící 

se dostaví s evakuačním zavazadlem do čas hodin k budově obecního úřadu-jinam 

doplnit.  

- do evakuačního zavazadla (batoh, cestovní taška, kufr) uloţte zejména osobní 

doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti, osobní léky, toaletní a hygienické 

potřeby, oblečení a vybavení pro přespání, základní trvanlivé potraviny, pitnou vodu 

a dále si vezměte s sebou mobilní telefon s nabíječkou a FM rádio (postačí MP3 

přehrávač s nabíječkou), berete-li s sebou domácího mazlíčka, nezapomeňte 

přibalit pro něj krmivo a misku, 

- evakuační zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vloţte do kapsy 

lístek s osobními údaji,  

- občané, kteří se přemístí do místa ubytování mimo naši obec vlastním vozidlem, 

oznámí tuto skutečnost na obecní úřad do čas  hodin, 

- domácí mazlíčky je moţno vzít s sebou, ostatní zvířata – máte-li čas – odveďte do 

bezpečí a zabezpečte krmivem a vodou; v opačném případě vypusťte, 

- před opuštěním obydlí uhaste otevřený oheň v topidlech, vypněte elektrické 

spotřebiče mimo chladničky a mrazničky (v případě povodně i tyto spotřebiče), 

uzavřete přívod vody a plynu (v případě povodně i elektřinu), ověřte situaci u 

sousedů, uzamkněte byt a s evakuačním zavazadlem se dostavte na obecní úřad-

určené místo doplnit.   

(V případě úniku nebezpečné látky doplnit navíc: Při překonávání zamořeného 

prostoru použijte prostředky improvizované ochrany). 

- v případě potřeby poskytněte pomoc nemocným a starším spoluobčanům. 

Pozornost věnujte i dětem bez dozoru, 

- s problémy, spojenými s evakuací, které nemůţete vyřešit vlastními silami, se 

obraťte na obecní úřad (kontaktní osoba doplnit, telefon doplnit).  

-  

!!!!! OPAKOVAT !!!!! 
 
 

 

b) V PŘÍPADĚ VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V J E TEMELÍN 

Váţení občané, 

v souvislosti s vývojem radiační situace po havárii na jaderné elektrárně TEMELÍN 

bylo v zájmu ochrany zdraví obyvatelstva nadřízenými orgány státní správy 

rozhodnuto  obec  evakuovat. 
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Evakuace bude zahájena dne doplnit v čas hodin. Bude provedena pod vedením   

obecního úřadu po trase doplnit do obce určené starostou obce, kde se spojíte se 

svými rodinnými příslušníky. 

Řiďte se těmito pokyny: 

- připravte si neprodleně evakuační zavazadla, 

- domácí mazlíčky (psi, kočky a drobné zvířectvo) vezměte s sebou, ostatní domácí 

zvířata uzavřete a opatřete zásobou nezamořeného krmiva a vody na 2 – 3 dny. 

Tam, kde jsou ponechána domácí zvířata, vyplňte připravený lístek, který upevněte 

na venkovní dveře, 

- v průběhu evakuace poskytujte pomoc osamělým, starým nebo nemocným 

spoluobčanům a postarejte se o děti bez dozoru, 

- kde zůstávají v bytech osoby upoutané na lůţko nebo z jakýchkoli důvodů 

neschopné vlastního pohybu, upevněte na vnější straně okna nebo na venkovní 

dveře bílý ručník nebo prostěradlo tak, aby bylo vidět z ulice, 

- před odchodem z budov uhaste oheň v topidlech, vypněte elektrické spotřebiče 

(mimo ledničky a mrazáky), hlavní uzávěr vody a plynu, hlavní vypínač elektřiny 

nevypínejte, 

- po výzvě k nasednutí do přistavených dopravních prostředků nasaďte dětem i sobě 

improvizované roušky k ochraně dýchacích cest, čepice, rukavice, igelitové návleky 

na obuv a ruce, pláštěnky do deště s nasazenou kapucí nebo jiné ochranné 

prostředky, které máte k dispozici, 

- vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a budovu (kromě přístupu 

k hospodářskému zvířectvu) a podle pokynů pořádkových orgánů zaujměte místo 

v  přistaveném dopravním prostředku, 

- pořádkové orgány upozorněte na osoby neschopné vlastního pohybu ponechané 

v bytech, 

- v případě, ţe máte v bezprostřední blízkosti místa Vašeho ukrytí k dispozici 

soukromé vozidlo, můţete jej pouţít k evakuaci za předpokladu, ţe je vozidlo 

v dobrém technickém stavu a zásoby pohonných hmot v nádrţi vystačí na 80 – 100 

km jízdy, 

- vezměte podle moţnosti s sebou sousedy nebo spolupracovníky, 

- před zahájením jízdy vypněte (uzavřete) veškerou ventilaci vnitřního prostoru 

vozidla, 

- přesunout se musíte po vyhrazené trase!!!, 

- před odjezdem nahlaste obecnímu úřadu místo svého nového ubytování 
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- v případě, ţe jste toto před odjezdem nestihli, nahlaste místo nového ubytování 

v přijímacím středisku v příjmové obci, 

- ve vlastním zájmu se zdrţujte v nechráněném prostoru co nejkratší dobu, 

- počínejte si klidně, rozváţně a rychle, 

- po celou dobu přípravy a provedení evakuace se důsledně řiďte pokyny obecního 

(městského) úřadu, orgánů Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a 

evakuačních orgánů.   

 

!!!!! OPAKOVAT !!!!! 
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č. kapitola 

1 PŘEHLED PROSTŘEDKŦ VAROVÁNÍ A INFORMOVÁNÍ  

2 JAK FUNGUJE VAROVNÝ SYSTÉM V ČR A K ČEMU SLOUŢÍ 

3 DRUHY SIGNÁLŦ  

4 ZAJIŠTĚNÍ VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA V OBCI  

5 CO DĚLAT, JESTLIŢE SE SIRÉNA NESPUSTÍ  

 
 
 

1 
1.1.13 PŘEHLED PROSTŘEDKŦ VAROVÁNÍ A 

INFORMOVÁNÍ 

 
 
Základní prostředek varování obyvatelstva v obci: ( siréna) 
 
Základní prostředek pro informování obyvatelstva v obci: ( místní rozhlas) 
Tísňová informace je předávaná bezodkladně po vyhlášení varovného signálu všemi 
dostupnými prostředky. 
 

prostředek*  ovládání** 
název objektu a adresa 

umístění (sirény) 
poznámka 

 siréna rotační, místní                                 spínačem   
Prodejna  potravin,      
Buková u Příbramě 15 

venkovní část budovy 

  rozhlas, místní   ovládací panel 
  OÚ,    
Buková u Příbramě 109 

 1.patro 

  

 
Náhradní způsob varování a informování obyvatelstva v obci:  siréna, spojkami 
Náhradní způsob varování musí být vždy doprovázen verbálním sdělením upřesňující 
informace. 
 
 

 

 

C2 VAROVÁNÍ A INFORMOVÁNÍ 

file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.31257/C2_varování%20a%20informování.doc%23_PŘEHLED_PROSTŘEDKŮ_VAROVÁNÍ
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.31257/C2_varování%20a%20informování.doc%23_JAK_FUNGUJE_VAROVNÝ
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.31257/C2_varování%20a%20informování.doc%23_DRUHY_SIGNÁLŮ
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Rar$DIa1328.31257/C2_varování%20a%20informování.doc%23_ZAJIŠTĚNÍ_VAROVÁNÍ_A
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2 
1.1.14 JAK FUNGUJE VAROVNÝ SYSTÉM 

V ČR A K ČEMU SLOUŢÍ 

 
 

V České republice je zaveden systém varování obyvatelstva, který pokrývá 
téměř 100% všech trvale osídlených oblastí naší země.  

Je tvořen převáţně sirénami, ale také obecními rozhlasy, napojenými na 
dálkové ovládání nebo ovládanými ručně/místně. Některé sirény (elektronické) „umějí 
mluvit“, tj. po zaznění signálu je automaticky sdělena tísňová informace. Obdobně to 
platí i pro některé obecní rozhlasy (plní funkci místních informačních systémů). 
Většina sirén je však staršího typu (rotační), pouze „houkají“ a po zaznění signálu 
není moţné prostřednictvím sirény sdělit obyvatelům obce druh ohroţení. 

Celý systém slouţí k okamţitému varování obyvatelstva při ohroţení takového 
charakteru, kdy je nezbytné okamţité ukrytí nebo evakuace. 
 
 

3 1.1.15 DRUHY SIGNÁLŦ 

 
 
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA – tento signál oznamuje hrozící nebezpečí a můţe zaznít 
kdykoli, v kteroukoli denní i noční dobu. Signál „Všeobecná výstraha“ je kolísavý tón 
po dobu 140 sekund a můţe zaznít 3x po sobě. U „mluvících“ sirén následuje 
informace o druhu ohroţení, např. „Nebezpečí zátopové vlny“, v kaţdém případě 
ale příslušná tísňová informace zazní v nejbliţší moţné době po odeznění signálu 
zpravidla v obecním rozhlase, vysílají ji radiovozy policie / hasičů nebo také zazní 
v televizi a rozhlase. 
 

 
ZKOUŠKA SIRÉN – tento signál uslyšíte nejčastěji, a to zpravidla kaţdou první 
středu v měsíci ve 12.00 hodin. Ověřuje se jím funkčnost systému a také slyšitelnost 
sirén. Signál „Zkouška sirén“ je nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 sekund. U 
„mluvících“ sirén a některých obecních rozhlasech je doplněn informací „Zkouška 
sirén“. Zkouška sirén není tedy varovným signálem! 
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POŢÁRNÍ POPLACH – tento signál slouţí pouze ke svolání jednotek poţární 
ochrany k výjezdu na zásah. Signál „Poţární poplach“ je 1x přerušený tón po dobu 
60 sekund, u elektronické sirény napodobující zvuk trubky HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ. Poţární 
poplach také není varovným signálem! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4 
1.1.16 ZAJIŠTĚNÍ VAROVÁNÍ A 

INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA V OBCI 

 

Starosta obce odpovídá za zajištění varování osob v obci. Starosta nebo jím 
pověřený zaměstnanec obecního úřadu spustí sirénu lokálním ovládáním nebo 
vyţádá aktivaci sirény dálkovým ovládáním z vyrozumívacího centra KOPIS IZS a 
všemi dostupnými prostředky doplní varovný signál verbální informací o druhu 
nebezpečí a způsobu ochrany. 

O lokálním spuštění sirény v obci neprodleně informuje starosta obce nebo jím 
pověřený zaměstnanec obecního úřadu  KOPIS IZS – kontakt viz část „List 2 
Důleţité kontakty“. 
 
 

5 
1.1.17 CO DĚLAT, JESTLIŢE SE SIRÉNA 

NESPUSTÍ 

 
 

V případě nefunkčnosti sirény zajistí neprodleně starosta obce nebo jím 
pověřený zaměstnanec obecního úřadu varování obyvatelstva adekvátním 
náhradním způsobem. O nefunkčnosti sirény neprodleně vyrozumí KOPIS IZS – 
kontakt viz část „List 2 Důleţité kontakty“. 
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č. kapitola 

1 CHARAKTERISTIKA NOUZOVÉHO PŘEŢITÍ  

2 POSTUP PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ NOUZOVÉHO PŘEŢITÍ 

 
 

1 
1.1.18 CHARAKTERISTIKA NOUZOVÉHO 

PŘEŢITÍ 

 
 

Zabezpečení opatření nouzového přeţití představuje souhrn činností a postupů 
věcně příslušných orgánů (státní správa a samospráva), dalších zainteresovaných 
subjektů a samotných občanů prováděných s cílem minimalizovat negativní dopady 
mimořádných událostí na zdraví a ţivoty postiţeného obyvatelstva. Opatření 
nouzového přeţití navazují zpravidla na evakuaci obyvatelstva z postiţeného území 
nebo jsou realizována přímo v prostoru ohroţeném následky mimořádné události 
(krizové situace). 

Opatření nouzového přeţití vyjadřují nezbytně nutnou pomoc obyvatelstvu 
postiţenému mimořádnou událostí, které se nachází bez přístřeší, nemůţe se 
běţným způsobem stravovat, zásobovat a vyuţívat dalších nezbytných sluţeb. 

Na základě druhu, předvídatelnosti a rozsahu mimořádné události (krizové 
situace), připravených opatření, pouţívaných postupů a odpovědnosti orgánů za 
řešení, lze opatření nouzového přeţití rozdělit do tří oblastí. 

 

1.1. Opatření nouzového přeţití v havarijních plánech 

Z hlediska předvídatelnosti rizik ohroţení, která mohou vést ke vzniku 
mimořádných   událostí, zejména přirozené a zvláštní povodně, radiační, průmyslové 
a ekologické havárie, se při opatřeních nouzového přeţití vychází z principů: 

- předvídatelná ohroţení lze prostorově a časově ohraničit, jde o ohroţení 
území na místní aţ regionální úrovni, 

C3 NOUZOVÉ PŘEŢITÍ 
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- s předstihem lze stanovit druh ohroţení, pravděpodobný počet ohroţených 
osob a rozsah nezbytných opatření k nouzovému přeţití, 

- fungování veřejné správy, infrastruktury veřejných a privátních zařízení a 
sluţeb na postiţeném území bude probíhat zpravidla v omezeném rozsahu, 

- na neohroţených územích nebude narušeno fungování veřejné správy a 
vybudované infrastruktury, 

- infrastruktura veřejných a privátních zařízení a sluţeb na neohroţených 
územích umoţní postupné zabezpečení nezbytných opatření pro nouzové 
přeţití všech postiţených osob. 

V zónách havarijního plánování jaderných zařízení nebo pracovišť s velmi 
významnými zdroji ionizujícího záření (viz zákon č. 18/1997 Sb.) a v zónách 
havarijního plánování objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými látkami (viz 
zákon č. 59/2006 Sb.) se vybraná opatření k nouzovému přeţití obyvatelstva pro 
případ mimořádné události zapracovávají přímo do „Plánu evakuace osob“, který je 
součástí příslušného vnějšího havarijního plánu. 

 

1.2. Opatření nouzového přeţití v krizových plánech 

K řešení následků krizových situací jsou opatření nouzového přeţití v krizových 
plánech (Krizový plán ) rozpracovány zejména formou „Plánu nezbytných dodávek“ a 
dílčím způsobem v jednotlivých postupech řešení. 

 

1.3. Opatření nouzového přeţití pro nepředvídatelné mimořádné události 

Pro případy mimořádných událostí, např. velké dopravní havárie, teroristické 
akce, rozsáhlé poţáry, větrné smršti, sněhové kalamity a podobně, jejichţ vznik a 
působení nelze časově, prostorově a co do počtu postiţených osob předvídat, jsou 
v působnosti HZS ČR připravována další dílčí opatření k nouzovému přeţití osob 
postiţených důsledky obtíţně předvídatelné mimořádné události. 

Jedná se zejména o poskytnutí nouzového přístřeší, náhradního ošacení, 
stravy a nápojů po dobu nezbytně nutnou, neţ se budou postiţené osoby moci vrátit 
do svých obydlí nebo neţ budou zahájeny standardní postupy podle havarijních, 
povodňových a krizových plánů. Tato opatření se v působnosti HZS ČR připravují na 
centrální, krajské i územní úrovni.  
 
 

2 
1.1.19 POSTUP PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ 
               NOUZOVÉHO PŘEŢITÍ 

 
 
Případ 1 - nouzové přeţití občanŧ mimo domov 

Jedná se o nejčastější případ a nouzové přeţití je třeba řešit od okamţiku, kdy 
doba mimo domov přesáhne 24 hodin, tj. je nezbytné zajistit především nouzové 
ubytování. Z našich zkušeností vyplývá, ţe většina evakuovaných dříve nebo později 
odchází k příbuzným a počet osob, o které je třeba se trvale starat, se postupně 
sniţuje.  

Ubytovaným je především nutné zajistit alespoň provizorní lůţko / lehátko / 
karimatku. Je-li to moţné, umístěte rodiny pohromadě, není-li to moţné 
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(pohostinství), oddělte od sebe ţeny a muţe (např. zástěnou, plachtou), příp. je 
umístěte do dvou různých prostor. 

Pokud byla evakuace velmi rychlá, je moţné, ţe evakuovaní budou potřebovat 
náhradní oblečení, které lze získat prostřednictvím Obecního úřadu,  

Ubytovaným je třeba dát k dispozici sociální a hygienická zařízení v daném 
objektu, a to v dostatečném mnoţství. Pokud kapacita nestačí, lze zajistit cestou 
krizového štábu mobilní WC, cisterny s pitnou vodou, apod.  

Zajištění stravování (nejsou-li stravovací kapacity v daném objektu) je velmi 
sloţité. Dováţku hotové stravy lze zajistit externím dodavatelem. Není nikde 
stanoveno, kdo hradí objednanou a dováţenou stravu, obecně platí to, ţe po prvních 
třech dnech by si stravu měli zajistit a hradit evakuovaní sami, v případě krizové 
situace hradí náklady obecní úřad.  

Evakuovaní by dále měli mít moţnost vyuţít sluţeb lékaře, psychologa nebo 
sociálních pracovníků. Nejsou-li v obci k dispozici, lze je zajistit cestou HZS.   

  

Případ 2 - nouzové přeţití občanŧ v domácnosti 

Typickým příkladem této situace by byl rozsáhlý výpadek el. energie, který 
postupně ochromí i dodávky plynu a vody. Je jasné, ţe kaţdá domácnost je na tuto 
situaci jinak připravena. 

Nejdůleţitějším úkolem orgánů obce je komunikovat s občany, tj. zjistit stav na 
svém území a poskytnout pomoc potřebným. Nejvhodnějším způsobem je vyuţít 
veřejné budovy  kam by občané mohli přijít se například ohřát, dostat teplou stravu, 
nabýt mobilní telefon a získat nové informace v  tomto případě lze vyuţít veřejné 
budovy, ideálně vybavené nouzovým zdrojem el.  

 
 

3 1.1.20 ÚHRADA NÁKLADŦ 

 
 

Náhrady za poskytnutí věcné a osobní pomoci při koordinovaném řešení 
následků mimořádných událostí v rámci IZS a za krizových stavů jsou hrazeny na 
základě ustanovení zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
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C4 
KDE HLEDAT POTŘEBNÉ 

INFORMACE 
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Zákonná povinnost informovat své občany o možných 

nebezpečích a mimořádných událostech a připravit je na ně 
 

 Legislativní předpoklady (odkazy na zákony) 

  
Z § 25 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o IZS) vyplývá, že 

fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na informace o opatřeních 

k zabezpečení ochrany obyvatelstva a na poskytnutí instruktáže a školení ke své činnosti 

při mimořádných událostech.  
Z § 31 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., (dále jen zákon o krizovém řízení) vyplývá, 

že fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na nezbytné informace 

o připravovaných krizových opatřeních k ochraně jejího života, zdraví a majetku.  
 

Povinnost poskytovat výše uvedené informace obyvatelstvu a věnovat se preventivně 

výchovné činnosti na úsecích požární ochrany a ochrany obyvatelstva je uložena obci 

následujícími zákony: 

 

Obec  
§ 29 odst. 1 písm. n) zákona o požární ochraně:  

„v samostatné působnosti na úseku požární ochrany organizuje preventivně výchovnou 

činnost“.  

 

Obecní úřad  
§ 15 odst. 4 zákona o IZS:  

„seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s 

připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto 

účelem organizuje jejich školení“.  

§ 21 odst. 3 zákona o krizovém řízení:  

„seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými 

krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení“. 

 
Doporučujeme stáhnout si z webu HZS  bannery a umístit je na webové stránky Vaší obce: 

 

 projektu „Vaše cesty k bezpečí“. Informační a vzdělávací projekt HZS partnerů k 

přípravě veřejnosti na mimořádné události. Vydáno 33 témat z oblasti ochrany 

obyvatelstva, požární prevence a bezpečnosti občana, 2 kalendáře, 2 příručky 

Na webu HZS  (www.firebrno.cz/vase-cesty-kbezpeci) naleznete veškeré materiály, 

které byly v rámci projektu vydány. 

 

 

http://www.firebrno.cz/vase-cesty-kbezpeci


 

0 

 

Manipulace s plánem 

 

Plán je uloţen v objektu obecního úřadu Buková u Příbramě v elektronické a listinné 

podobě. 

V elektronické podobě je plán uloţen u: 

- starosty obce, kancelář OÚ 

 

V listinné podobě je plán uloţen u: 

- starosty obce, kancelář  OÚ 
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2. Legislativa 

a) Základní : 

- Zákon 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 

- Zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon) 

- NV 462/2000 Sb., k provedení § 27, 28 z č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení 

- V MV 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS 

- V MV 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

 

b)   Ostatní :  

- Zákon 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými NCHL … 

- Zákon 18/1997 Sb., o mírovém vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření 

- Zákon 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) 

3. Povinnosti a oprávnění orgánŧ obce při přípravě a řešení 

mimořádných událostí a krizových situací 

 

 

 § 15 zákona č. 239/2000 Sb.: Orgány obce (obecní úřad) 

Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na 

provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. 

Obecní úřad při výkonu státní správy za tímto účelem:  

a) organizuje přípravu obce na mimořádné události, 

b) podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným 

systémem, 

c) zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím,  

d) hospodaří s materiálem civilní ochrany, 

e) poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace potřebné ke 

zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu, 

f) podílí se na zajištění nouzového přeţití obyvatel obce, 

g) vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených 

poţadavky civilní ochrany v obci. 

K plnění výše uvedených úkolů je obec oprávněna zřizovat zařízení civilní ochrany. 

Při zřizování těchto zařízení a plnění úkolů ochrany obyvatel jsou orgány obce povinny 

postupovat podle zákona o IZS a podle zákona o poţární ochrana 
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Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem moţného 

ohroţení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za 

tímto účelem organizuje jejich školení. 

Obecní úřad je dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva při rozhodování o 

umisťování a povolování staveb, změnách staveb a změnách v uţívání staveb, odstraňování 

staveb a při rozhodování o povolení a odstraňování terénních úprav 

 

§ 16 zákona č. 239/2000 Sb.: Starosta obce 

 

Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací: 

a) zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím, 

b) organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou ORP evakuaci osob z 

ohroţeného území obce, 

c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přeţití obyvatel obce, 

d) je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoc 

 

§ 21 zákona č. 240/2000 Sb.: Starosta obce 

Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací; ostatní orgány 

obce se na této připravenosti podílejí. 

Starosta obce dále: 

a) za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení můţe zřídit krizový štáb obce jako 

svůj pracovní orgán, 

b) zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách 

správního obvodu obce; správní úřady se sídlem na území obce, právnické osoby a 

podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit, 

c) plní úkoly stanovené starostou ORP a orgány krizového řízení při přípravě na krizové 

situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu ORP, 

d) odpovídá za vyuţívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového 

řízení určených Ministerstvem vnitra. 

V době krizového stavu starosta obce: 

a) zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím 

nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak jiţ neučinil HZS kraje, 

b) nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroţeného území obce, 

c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přeţití obyvatelstva, 

d) zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace. 

                                                                                                                                               

Pokud starosta obce neplní v době krizového stavu úkoly stanovené tímto zákonem, 

můţe hejtman převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za 
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tím účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec a ministra vnitra, 

který můţe rozhodnutí hejtmana zrušit 

 

§ 21a  zákona č. 240/2000 Sb.: Obecní úřad 

Obecní úřad dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací: 

a) organizuje přípravu obce na krizové situace, 

b) poskytuje obecnímu úřadu ORP podklady a informace potřebné ke zpracování krizového 

plánu ORP, 

c) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (§ 39d krizového zákona), pro 

kterou shromaţďuje údaje, a předává údaje v ní vedené obecnímu úřadu obce s 

rozšířenou působností, v jehoţ správním obvodu se nachází, 

d) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí (§ 39e 

krizového zákona), pro kterou shromaţďuje údaje, a předává údaje v ní vedené 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehoţ správním obvodu se nachází, 

e) se podílí na zajištění veřejného pořádku, 

f) plní úkoly stanovené krizovým plánem obce s rozšířenou působností při přípravě na 

krizové situace a jejich řešení. 

 

Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým s 

charakterem moţného ohroţení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich 

provedení. 

 

 

 

Ostatní 

Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí starosta obce zajišťuje 

provedení krizových opatření v podmínkách obce. Je-li k tomuto účelu nutné vydat nařízení 

obce, nabývá nařízení obce účinnosti okamţikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního 

úřadu. Nařízení obce se zveřejní téţ dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména 

prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. Stejný postup se 

pouţije při vyhlašování změn obsahu jiţ vydaného nařízení obce. 

Náklady vynaloţené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje 

obec z obecního rozpočtu. 
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                 OBEC  BUKOVÁ U PŘÍBRAMĚ  

 

Portál KŘ / Krajského úřadu 

Středočeského kraje. /  
Portál zřízen mimo jiné pro komunikaci obcí v rámci krizového řízení 

v návaznosti na  zákon  č. 240/2000  Sb., ( §18, § 19, § 21   zajištění 

připravenosti obce na řešení krizových situací). 
Evidence / Systém komunikace obcí (  https://pkr.kr-

stredocesky.cz/sypos/admin/kontakty/strukturauradu/ ). 

Pro obce jsou nejdůležitější dvě sekce:  - Systém komunikace obcí                                       

                                                                - Vyhlášení krizového stavu 

Údaje pro vstup:  

Uživatel-  00 24 20 42                                        

Heslo -  H5Y01G4B 

  
 

 
 

 

https://pkr.kr-stredocesky.cz/sypos/admin/kontakty/strukturauradu/
https://pkr.kr-stredocesky.cz/sypos/admin/kontakty/strukturauradu/
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ZVLÁŠTNOSTI PROVÁDĚNÍ EVAKUAČNÍCH OPATŘENÍ 
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11 EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO 8 

 

 

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, 

technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných 

látek z míst ohrožených mimořádnou událostí. 

  

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která 

zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata 

ustájení a pro věci uskladnění. 

  

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s 

výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo 

budou vykonávat jinou neodkladnou činnost. 

 

Přednostně se plánuje pro následující skupiny obyvatelstva: 

a) děti do 15 let, 

b) pacienty ve zdravotnických zařízeních, 

c) osoby umístěné v sociálních zařízeních, 

d) osoby zdravotně postižené, 

e) doprovod výše uvedených osob. 

EVAKUACE, EVAKUAČNÍ 

ZAVAZADLO 

4. Zpŧsob provádění evakuace 
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Evakuace se plánuje: 

a) pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního 

stupně poplachu, 

b) ze zón havarijního plánování jaderných zařízení nebo pracovišť s velmi významnými 

zdroji ionizujícího záření, 

c) ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými 

látkami, při hrozbě možného ozbrojeného konfliktu z území vyčleněného pro potřeby 

operační přípravy, předpokládané bojové činnosti a dalších zájmových prostorů 

ozbrojených sil v souladu s potřebami zajištění obrany státu. Opuštění míst ohrožených 

mimořádnou událostí se plánuje do 48 hodin a u velké sídelní a průmyslové aglomerace 

až do 72 hodin od vyhlášení evakuace. 

  

Plánování evakuačních opatření zahrnuje: 

a) 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, 

b) zajištění propustnosti evakuačních tras, regulaci pohybu obyvatelstva při evakuaci a 

provedení uzávěry evakuovaného prostoru, 

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

evakuaci ohroženého prostoru a kontrole opuštění obydlí, zajištění ostrahy 

evakuovaného prostoru, 

d) přípravu podkladů pro provedení příjmu evakuovaných osob, upřesnění potřeby 

nouzového ubytování, přípravu podkladů pro rozdělování evakuovaného obyvatelstva v 

evakuačních střediscích k přepravě do přijímacích středisek, 

e) přípravu na řízení dopravy s využitím grafikonů přepravy, založenou na analýze 

evakuačních tras a z ní vyplývající kapacitě, 

f) přípravu dokumentace pro příjem evakuovaných osob v přijímacích střediscích, pro 

přerozdělení evakuovaných osob a jejich přepravu do obcí přijímajících evakuované 

osoby, 

g) zajištění nouzového ubytování a přípravu dokumentace pro příjem evakuovaných osob 

v místech nouzového ubytování, 

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

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

i) přípravu postupu informování osob, 

j) psychologickou přípravu osob před a v průběhu evakuace a při dlouhodobém pobytu v 

náhradním ubytovacím zařízení a 

k) zabezpečení dokumentace přijatých rozhodnutí a opatření realizovaných v průběhu celé 

evakuace. 

  

 

Pořádkové zabezpečení evakuace  

Zahrnuje zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti v průběhu celé evakuace. Pořádkové 

zabezpečení evakuace se zajišťuje v součinnosti s orgány Policie ČR, městské (obecní) 

policie a v případě velkého rozsahu mimořádné události (krizové situace) po schválení vládou 

ČR též jednotkami Armády ČR. Pořádkové a bezpečnostní opatření představují: 
 

- uzavření ohroženého prostoru, 

- bezpečnost a usměrnění dopravy, 

5. Zabezpečení evakuace 
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- regulaci dopravy samovolné evakuace, 

- ochranu a střežení majetku, 

- udržení veřejného pořádku a zamezení panice, 

- zamezení vstupu nepovolaným osobám do vymezeného prostoru, 

- uzavírání určených komunikací, 

- evidenci evakuovaných osob a jejich registraci v místě ubytování (v součinnosti s orgány 

místní samosprávy). 

 

Dopravní zabezpečení evakuace 

Zajišťuje obec v součinnosti místním dopravcem nebo s příslušným úřadem ORP. U 

organizované hromadné přepravy osob zabezpečuje zásobování pohonnými hmotami. 

  

Zdravotnické zabezpečení evakuace 

V prvé řadě zahrnuje zabezpečení poskytování  předlékařské zdravotnické pomoci, převozu 

do zdravotnických zařízení a zabezpečení hygienicko-epidemiologických opatření. Zajišťuje 

obec v součinnosti se Zdravotnickou záchrannou službou a s příslušným orgánem veřejné 

správy. 

  

Zabezpečení nouzového ubytování, zásobování a distribuce zásob  

Zajišťuje obec ve spolupráci s příslušným úřadem ORP a PANELem NNO SCK.  Zahrnuje v 

prvé řadě zabezpečení nouzového stravování a zásobování pitnou vodou, potravinami a 

nouzovými příděly předmětů nezbytných k přežití. K tomu využije možnosti dle Havarijního 

plánu kraje, část C7-1. 

 

Mediální zabezpečení evakuace 

Zajišťuje obec ve spolupráci s obecní nebo státní policií. Mediální zabezpečení evakuace 

zahrnuje zejména zabezpečení varování obyvatelstva, vydání návodů pro chování 

obyvatelstva a následné předání potřebných tísňových informací - viz příloha B3 Vzory 

tísňových a dalších zpráv obyvatelstvu. 

  

 

Z hlediska rozsahu se evakuace dělí na: 

 

a) Evakuaci objektovou, která zahrnuje evakuaci obyvatelstva jedné nebo malého počtu 

obytných budov, administrativně správních budov, technologických provozů nebo dalších 

objektů. 

b) Evakuaci plošnou, která zahrnuje evakuaci obyvatelstva části či celého urbanistického 

celku, případně většího územního prostoru. 
Evakuace plošná se plánuje a provádí jako evakuace všeobecná (při živelních pohromách a 

průmyslových haváriích) nebo částečná (v některých případech vojenského ohrožení). 

Evakuaci všeobecné podléhají všechny skupiny osob (s výjimkou pracovníků určených 

k činnosti v ohroženém prostoru). 

Evakuaci částečné podléhají některé nebo všechny zvláštní skupiny osob vyžadující 

zvýšenou péči. 

   

Z hlediska doby trvání se evakuace dělí na: 

 

a) Evakuaci krátkodobou, kdy ohrožení nevyžaduje dlouhodobé opuštění domova. Pro 

evakuované osoby není zabezpečováno náhradní ubytování. Opatření k zajištění 

6. Druhy evakuace 

http://www.jesenice-obec.cz/B_pomocná%20část%20konkrétní/B3_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc
http://www.jesenice-obec.cz/B_pomocná%20část%20konkrétní/B3_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc
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nouzového přežití obyvatelstva nejsou prováděna nebo jsou prováděna v omezeném 

rozsahu (např. teplé nápoje, deky). 

b) Evakuaci dlouhodobou, kdy ohrožení vyžaduje dlouhodobý, více než 24 hodinový pobyt 

mimo domov. Pro evakuované osoby, postižené ztrátou trvalého bydliště v evakuační 

zóně, které nemají možnost vlastního náhradního ubytování (např. na chatě, chalupě nebo 

u příbuzných), je zabezpečováno přechodné náhradní (nouzové) ubytování a jsou 

v potřebném rozsahu prováděna opatření k zajištění nouzového přežití obyvatelstva. 

 

V závislosti na zvolené variantě řešení ohrožení se evakuace dělí na: 

 

a) Evakuaci přímou, prováděnou bez předchozího ukrytí evakuovaných osob. 

b) Evakuaci s ukrytím, prováděnou po předchozím ukrytí evakuovaných osob a po snížení 

stupně prvotního ohrožení. 

 

Z hlediska způsobu realizace se evakuace dělí na: 

 

a) Evakuaci samovolnou, kdy proces evakuace není řízen a obyvatelstvo v potřebě úniku 

před nebezpečím jedná dle vlastního uvážení (vesměs za využití vlastních vozidel). Nelze 

jí zabránit. Je však nutné vyvinout maximální úsilí řídících orgánů k získání kontroly nad 

jejím průběhem. 

b) Evakuaci řízenou, kdy proces evakuace je řízen orgány pro řízení evakuace od jejího 

vyhlášení. Evakuované osoby se přemísťují po předem stanovených trasách organizovaně 

pěšky, s využitím vlastních dopravních prostředků nebo s využitím zajištěných prostředků 

hromadné přepravy.   

 

 

Soubor evakuačních opatření zahrnuje 

 

- Stanovení evakuačních zón 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. 

 

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

evakuaci evakuační zóny a kontrole opuštění obydlí. 

 

- Zajištění propustnosti evakuačních tras, regulaci pohybu obyvatelstva při evakuaci, 

provedení uzávěry evakuovaného prostoru a zajištění jeho ostrahy. 

 

- Přípravu podkladů pro provedení příjmu evakuovaných osob, upřesnění potřeby 

nouzového ubytování, přípravu podkladů pro rozdělování evakuovaného obyvatelstva 

v evakuačních střediscích k přepravě do přijímacích středisek. 

 

- Přípravu na řízení dopravy s využitím grafikonů přepravy, založenou na analýze 

evakuačních tras a kapacitě z ní vyplývající. 

 

- Přípravu dokumentace pro příjem evakuovaných osob v přijímacích střediscích, pro 

přerozdělení evakuovaných osob a jejich přepravu do příjmových obcí. 

 

7. Rozsah evakuačních opatření 
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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 náhradním ubytovacím zařízení. 

 

- Zabezpečení řádného dokumentování přijatých rozhodnutí a opatření realizovaných 

v průběhu celé evakuace. 

 

- Formuláře viz B6 Tiskopisy.  

 

 

Evakuaci zajišťují: 

a) obecní úřad 

b) pracovní skupina krizového řízení, je-li zřízen, 

c) evakuační středisko, 

d) přijímací středisko. 

 

Pracovní skupina krizového řízení zajišťuje zejména: 

a) řízení průběhu evakuace, 

b) koordinaci přepravy z míst shromažďování do evakuačních středisek, 

c) řízení přepravy z nástupních stanic hromadné přepravy do přijímacích středisek a dále 

do cílových míst přemístění, 

d) dopravní prostředky a jejich přerozdělování mezi evakuační střediska, 

e) řízení nouzového zásobování pro obyvatelstvo, 

f) koordinaci činnosti evakuačních středisek a přijímacích středisek, 

g) spolupráci s orgány veřejné správy a se zdravotnickými a humanitárními organizacemi, 

h) dokumentování průběhu celé evakuace. 

 

Evakuační středisko  

Zařízení zřetelně označené nápisem, případně mezinárodně platným rozeznávacím 

znakem civilní ochrany. Umísťuje se zpravidla v místě mimo evakuační prostor, ve kterém 

jsou evakuované osoby shromažďovány a informovány o dalším postupu.  

 

Evakuační středisko zajišťuje zejména: 

a) řízení přepravy z míst shromažďování do evakuačního střediska s využitím dostupných 

dopravních prostředků, 

b) vedení evidence o příjmu evakuovaných osob a poskytování pomoci při slučování 

evakuovaných rodin, 

c) přerozdělování evakuovaných osob do předurčených příjmových oblastí a přijímacích 

středisek, 

d) vytvoření a označení místa pro podávání základních informací v prostoru evakuačního 

střediska, 

e) první zdravotnickou pomoc, popřípadě přednemocniční neodkladnou péči a převoz 

zraněných nebo nemocných do zdravotnických zařízení, 

8. Orgány pro řízení evakuace 

http://www.jesenice-obec.cz/B_pomocná%20část%20konkrétní/B6_tiskopisy.doc
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f) vytýčení tras k nástupním stanicím hromadné přepravy, 

g) nocleh a stravování pro personál a evakuované obyvatelstvo, které se zdrží v 

evakuačním středisku déle než 12 hodin, 

h) udržování veřejného pořádku v prostoru evakuačního střediska, 

i) podávání informací o průběhu evakuace pracovní skupině krizového štábu. 

  

Přijímací středisko 

Zařízení zřetelně označené nápisem, případně mezinárodně platným rozeznávacím 

znakem civilní ochrany.  

 

Přijímací středisko zajišťuje: 

a) příjem evakuovaných osob, 

b) přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst přemístění a míst 

nouzového ubytování, 

c) první zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných 

zdravotnických zařízení, 

d) informování orgánů o průběhu evakuace, 

e) informování evakuovaných osob, zejména o místě nouzového ubytování a stravování, 

f) informování orgánů veřejné správy, dotčených evakuačními opatřeními, o počtech a 

potřebách evakuovaných osob. 

 

V podmínkách malých obcí může být při krátkodobé evakuaci evakuační a přijímací středisko 

totožné. 

 

 

- předat rozhodnutí k evakuaci organizátorům v prvé řadě na dotčené předškolní, školská, 
zdravotnická a sociální zařízení a dále na ostatní subjekty v obci,  

- vydat prostřednictvím místního rozhlasu opakovaně pokyny k přípravě evakuace – moţný 
text informace pro obyvatelstvo při vyhlášení evakuace viz část „B3 Vzory tísňových a 
dalších zpráv obyvatelstvu“,  

- vést evidenci evakuovaných osob – vzor formuláře pro evidenci evakuovaných osob viz 
část „B6 Tiskopisy“,  

- mít přehled o osobách, které zůstanou v evakuovaném prostoru, zabezpečit ukrytí, 
stravování, včasné vystřídání, hygienickou očistu a zdravotní vyšetření,  

- organizovat regulaci dopravních prostředků k provedení evakuace,  

- zajistit pomoc imobilním osobám a školským zařízením,  

- postarat se o děti bez dozoru,  

- organizovat pořádkovou sluţbu při nastupování, určit vedoucí autobusů,  

- mít přehled o samovolné evakuaci,  

- zajistit sběr údajů a vyhodnocení hlášení o postupu evakuace,  

- organizovat kontrolu opuštěného prostoru, úplnost provedení evakuace včetně 
nemocných a dětí bez dozoru, uzavření bytů a budov, evidence, ukrytí a zabezpečení 
osob ponechaných v prostoru (spojení), označení a přehled míst s ponechanými 
domácími zvířaty,  

- v příjmové obci spolupracovat s obecním úřadem při evidenci obyvatel,  

- o plněných opatřeních průběţně informovat OPIS IZS a starostu ORP (OÚ nebo KŠ). 
 

 

9. Činnost krizového štábu obce při realizaci evakuace 

10. Zvláštnosti provádění evakuace v rámci povodňové 
ochrany 

http://www.jesenice-obec.cz/B_pomocná%20část%20konkrétní/B3_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc
http://www.jesenice-obec.cz/B_pomocná%20část%20konkrétní/B3_vzory%20tísňových%20zpráv%20obyvatelstvu.doc
http://www.jesenice-obec.cz/B_pomocná%20část%20konkrétní/B6_tiskopisy.doc
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Plánování evakuace ze záplavových území ohrožených přirozenými a zvláštními 

povodněmi vychází z hydrologických výpočtů, analýzy povodňového ohrožení, z dostupných 

podkladů správců povodí a správců vodních toků o pravděpodobné hranici území ohroženého 

přirozenými povodněmi a zvláštními povodněmi. Dotčený územně příslušný vodoprávní 

úřad, který záplavová území stanovuje, předává mapovou dokumentaci těchto území 

dotčeným stavebním úřadům a Ministerstvu životního prostředí. 

 

Evakuace se při přirozených a zvláštních povodních zahajuje na základě rozhodnutí 

územně příslušných povodňových orgánů, v případě vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového 

stavu na povodní ohroženém území, na základě rozhodnutí příslušného orgánu veřejné 

správy. Evakuace se provádí podle zpracovaných povodňových nebo havarijních plánu. 

 

Při plánování evakuace je třeba respektovat rozdílné působení dvou základních typů 

povodňového ohrožení a vycházet z podkladů příslušných povodňových plánů územního 

celku a havarijních plánů vybraných vodních děl. 

Při ohrožení přirozenými povodněmi se evakuace provádí z prostorů ohrožených 

záplavami na základě rozhodnutí územně příslušného povodňového orgánu v závislosti na 

vyhodnocení aktuální povodňové situace a s ohledem na průběh a dobu příchodu záplavové 

vlny. 

 

Při bezprostředním ohrožení bezpečnosti vodních děl a vývoji směřujícímu k narušení 

jejich funkce a vzniku zvláštní povodně varují vlastníci vodních děl po vodním toku níže 

položené povodňové orgány, Hasičský záchranný sbor ČR a v případě nebezpečí z prodlení i 

bezprostředně ohrožené subjekty. 

 

Při ohrožení zvláštní povodní, při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a 

pokud hrozí bezprostřední havárie vodního díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové 

vlny, se provádí okamžitá evakuace ihned po varování obyvatelstva a nařízení evakuace, a to 

všemi dostupnými prostředky do předem stanovených prostorů. 

 

Evakuace se plánuje s důrazem na rychlost a komplexnost přemístění obyvatelstva a 

zaměstnanců s ohledem na dobu příchodu čela průlomové vlny. 

 

V případě bezprostřední hrozby nebo vzniku mimořádné situace na vodním díle, která 

vyžaduje záchranné povodňové práce, se evakuace provádí na základě rozhodnutí územně 

příslušného povodňového orgánu. V případě vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu 

na území ohroženém mimořádnou situací na vodním díle se evakuace provádí z tohoto území 

na základě rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy. 

 

 

V zónách havarijního plánování jaderných zařízení  se plánuje evakuace, která se týká 

obyvatelstva z části či z celého urbanistického celku, případně většího územního prostoru. 

 

Přitom se vychází z následujících zásad: 

a) v případě poruchy na technologickém zařízení jaderné elektrárny, která by mohla 

vyústit ve vznik radiační havárie, se zahajuje příprava přímé evakuace. Přímou  

evakuací se rozumí evakuace, prováděná bez předchozího ukrytí evakuovaných osob. 

 

11. Zvláštnosti provádění evakuačních opatření v okolí 
jaderných zařízení 
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b) v případě vzniku radiační havárie se provádí ze středového prostoru a z vybraných 

sektorů v závislosti na směru větru evakuace s ukrytím. Evakuací s ukrytím se rozumí 

evakuace provedená po předchozím ukrytí evakuovaných osob a po snížení prvotního 

nebezpečí ozáření z radioaktivního oblaku. 

 

 

Pokud lze předpokládat, že se občané budou moci vrátit do svého domova již za 

několik hodin, postupuje se takto:   

- vypnout všechny plynové a elektrické spotřebiče, které máte v provozu,  

- elektrické spotřebiče odpojit ze zásuvky (mimo ledničky a mrazničky),  

- uhasit otevřený oheň (krb, kamna, svíčky…), 

- vypnout topení (plynový kotel), 

- zhasnout před odchodem všechna světla, 

- vzít s sebou i své domácí mazlíčky, 

- uzamknout byt, 

- ověřit, zda i ostatní v budově vědí o evakuaci, 

- opustit budovu podle únikového značení nebo podle pokynů toho, kdo evakuaci řídí. 

Při opouštění budovy se chovat klidně, pomáhat osobám se sníženou pohyblivostí a po 

opuštění budovy se shromáždit na místě, určeném k evidenci evakuovaných. Je nezbytné se 

zaevidovat, aby záchranáři při případné havárii po občanech nepátrali zbytečně v troskách 

budovy. 

 

 

Při dlouhodobém opuštění domácnosti je nejdůležitějším úkolem občanů si sbalit 

evakuační zavazadlo.  

 

Pokud má občan sbaleno evakuační zavazadlo a byl dán pokyn k opuštění domácnosti, 

postupuje jako při krátkodobém opuštění domácnosti.  

 

Mimo to ale při dlouhodobé evakuaci je třeba také vypnout i hlavní uzávěr plynu a 

vody (v případě povodně i elektřiny) a na vchodové dveře bytu umístit zprávu o tom, kdo, 

kdy a kam se občan evakuoval a kontakt, na kterém bude k zastižení. Toto platí zejména 

pro případ, kdy hodlají občané pobývat mimo oficiální místa, určená k nouzovému ubytování 

evakuovaných (např. na své chatě, u příbuzných).  

 

 

Pokud dojde k takovému druhu ohrožení, kdy je nutné na více než jeden den opustit 

domácnost, je třeba si připravit evakuační zavazadlo pro sebe i ostatní členy domácnosti. Platí 

zásada, že každá osoba by měla mít jen jedno zavazadlo (dospělí do 25 kg, děti do 10 kg), 

ideální je kufr na kolečkách (dobrá skladnost, snadná manipulace), se kterým lze 

manipulovat jen jednou rukou, dále batoh (máte obě ruce volné) anebo taška (nejméně 

vhodná).  Nezapomeňte, že při přesunu se zavazadlem není vždy možné použít vlastní 

12. Jak správně postupovat při krátkodobém opuštění 
domácnosti 

13. Jak správně postupovat při dlouhodobém opuštění 
domácnosti 

14. Evakuační zavazadlo 
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automobil (např. povodně). V mnoha domácnostech je také domácí zvíře, které je třeba vést 

(nést) s sebou.  

 

Pro snadnější zapamatování lze obsah zavazadla rozčlenit do několika logických 

skupin: 

1. jídlo a pití + nádobí, 

2. cennosti a dokumenty, 

3. léky a hygiena, 

4. oblečení a vybavení pro přespání,   

5. přístroje, nástroje a zábava. 

 

Do první skupiny patří zejména trvanlivé a dobře zabalené potraviny, pitná voda (vše na 

2-3 dny pro každého člena domácnosti), krmivo pro domácí zvíře, které berete s sebou, 

hrnek nebo miska, příbor a otvírák na konzervy. V případě, že máte individuální 

dietetický režim (např. bezlepková dieta, vegetariánství apod.), počítejte s tím, že v místech 

náhradního ubytování s hromadným zajištěním stravování bude možné Vám vyjít vstříc jen 

v omezené míře. Mějte tedy své speciální potraviny s sebou v dostatečném množství. 

 

Do druhé skupiny řadíme osobní dokumenty (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, 

kartu zdravotní pojišťovny), jiné důležité dokumenty (pojistné smlouvy, stavební spoření, 

smlouvy o investicích, akcie) a peníze v hotovosti + platební karty. 

 

Ve třetí skupině nesmí chybět především pravidelně užívané léky nebo zdravotní pomůcky, 

také doporučujeme vitamíny a běžné doplňky stravy. Dále si vezměte běžné hygienické 

potřeby v přiměřeném množství.  

 

Čtvrtá skupina zahrnuje oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prádlo a 

obuv, spací pytel, karimatku, pláštěnku nebo deštník.  

 

V páté skupině je důležitý především mobilní telefon s nabíječkou, FM rádio (stačí ve 

formě MP3 přehrávače, discmanu apod.) s nabíječkou nebo bateriemi, svítilna, zavírací nůž, 

šití, psací potřeby a dále předměty pro vyplnění volného času – knihy, hračky pro děti, 

společenské hry.  

 
 

Zdroj: projekt Vaše cesty k bezpečí – dostupný na www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci, 

Havarijní plán Středočeského kraje, 

 vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.  

 

 

 

http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci


 

 

 

A 
Checklist starosty obce k provedení evakuace 

v rámci jedné obce 
 

Příloha 1 
 

p.č. činnost provede 
splněno 

(A/N) 
potřebná 

dokumentace 
poznámka 

1. vydat pokyny k přípravě na evakuaci starosta  Příloha 9 

např.prostřednictvím 
místního rozhlasu 

2. 
převzít rozhodnutí / zpracovat 
rozhodnutí o provedení evakuace, 
informaci ověřit 

starosta  Příloha 8  

3. vyhlásit informaci o provedení evakuace  starosta   v místním rozhlase 

4. 
zveřejnit rozhodnutí o provedení 
evakuace na úřední desce 

starosta    

5. 
předat informaci o provedení evakuace 
na objekty,  v katastru obce 

starosta 
SKŘ 

   

6. 
rozdělit členy SKŘ pro činnost v místě 
ohroţení a v místě příjmu 
evakuovaných osob – stanovit jim úkoly 

starosta    

7. 
informovat  ORP o situaci a 
provedených opatřeních 

starosta    

8. 
vyţádat pomoc PANELu – 
prostřednictvím ORP 

starosta    

9. 

vyţádat techniku na přepravu osob a 
materiálu s uvedením místa 
shromaţdiště, kam je nutné techniku 
dopravit – prostřednictvím OPISu HZS  

starosta    

10. vydat úkoly a materiálně technické starosta   dokumentace přijímacího 

file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Vzory%20dokumentace/Priloha_9_informace%20pro%20obyvatelstvo%20pri%20vyhlaseni%20evakuace_obecne.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Vzory%20dokumentace/Priloha_8_rozhodnuti%20o%20narizení%20evakuace%20za%20krizoveho%20stavu.doc


 

 

p.č. činnost provede 
splněno 

(A/N) 
potřebná 

dokumentace 
poznámka 

zabezpečení skupině osob 
zabezpečujících činnost přijímacího 
střediska 

SKŘ střediska 

11. 

vydat úkoly členům JSDH obce: 
- k organizaci evakuace = označení 

míst nástupu, směru přesunu 
evakuovaných 

- k pomoci imobilním a 
hendikepovaným osobám 

- k přemístění osob a zvířat 
z ohroţených míst  

- k nástupu osob do autobusů 
- k regulaci pohybu samostatně se 

evakuujících osob a jejich vozidel 
- ke kontrole vyevakuovaného prostoru 
- ke zpohotovení přijímacího střediska 

(evakuačního střediska) 
- k podílu na administrativě příjmu 

evakuovaných osob 

starosta ve 
spolupráci s VZ 

 

Příloha 7 
Příloha 12 
Příloha 13 
Příloha 14 
Příloha 15 
 

 

12. 
 

zabezpečit sběr a vyhodnocování 
informací o postupu evakuace – přijímat 
opatření 

starosta 
SKŘ 

   

13. postarat se o děti bez dozoru 
starosta 
SKŘ 

   

14. průběţně komunikovat s ORP (KŠ) 
starosta 
KŠO 

   

15. 
zabezpečit vedení přehledu o evakuaci  
osob 

starosta 
SKŘ 

 Příloha 7  

16. 
zabezpečit vedení přehledu o evakuaci 
zvířat 

starosta 
SKŘ 

 Příloha 7 

vyplnit sloupce „domácí 
zvíře“ a „adresa trvalého 

file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Vzory%20dokumentace/Priloha_7_formular%20k%20evidenci.xls
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Vzory%20dokumentace/Priloha_12_provozni%20rad%20evakuacniho%20strediska.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Vzory%20dokumentace/Priloha_13_provozni%20rad%20prijimaciho%20strediska.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Vzory%20dokumentace/Priloha_14_smerovky%20a%20oznaceni.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Vzory%20dokumentace/Priloha_15_cedule%20na%20stul.doc
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Vzory%20dokumentace/Priloha_7_formular%20k%20evidenci.xls
file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/Vzory%20dokumentace/Priloha_7_formular%20k%20evidenci.xls


 

 

p.č. činnost provede 
splněno 

(A/N) 
potřebná 

dokumentace 
poznámka 

bydliště“   

17. 
zkontrolovat připravenost přijímacího 
střediska 

starosta    

18. 
zabezpečit organizaci nástupu do 
dopravních prostředků a přesun do 
přijímacího střediska 

starosta 
SKŘ 

   

19. 

zabezpečit činnost přijímacího střediska 
při přijmu evakuovaných osob, 
zabezpečení nouzového ubytování a 
stravování 

starosta 
skupina příjmu 
evakuovaných 
osob, SKŘ 

   

20. 

organizovat kontrolu vyevakuovaného 
prostoru: 
- úplnost provedení evakuace, zejména 

imobilních občanů a dětí bez dozoru 
- uzavření budov, bytů 
- střeţení vyevakuovaného prostoru 
- evidenci a zabezpečení osob 

ponechaných v ohroţeném prostoru 

starosta 
SKŘ 

   

21. 
ukončit evidenci přijímaných osob po 
zaevidování poslední evakuované 
osoby 

starosta 
skupina příjmu 

   

22. 
vydat pokyn ke zpracování a předání 
dat získaných v rámci evidence 
evakuovaných na KŠO (starostovi) 

starosta    

 
Poznámka: činnost, přijaté a odeslané zprávy, rozhodnutí atd. průkazně vést např. v deníku zpráv 
 
 

Příloha 2 



 

 

B 
Checklist JSDH obce k provedení evakuace 

v rámci jedné obce 
 

p.č. činnost provede 
splněno 

(A/N) 
potřebná 

dokumentace 
poznámka 

1. dostavit se na místo MU  jednotka  ---  

2. nahlásit přítomnost veliteli zásahu (VZ) velitel jednotky  ---  

3. 
vyslat člena jednotky do SKŘ (je-li 
zřízen) nebo kontaktovat starostu obce 

velitel jednotky po 
dohodě s VZ 

 ---  

4. 
na pokyn VZ se podílet na informování 
obyvatel o provedení evakuace 

určení členové 
jednotky 

 
vydané rozhodnutí o 
provedení evakuace 

zaměřit se zejména na 
sluchově hendikepované 
osoby nebo cizince 

5. 
dle pokynů VZ se podílet na organizaci 
evakuace (označení nástupních míst, 
resp. směru přesunu evakuovaných) 

určení členové 
jednotky 

 --- 
navigování osob na nástupní 
místa, navigování autobusů 
k příjezdu na nástupní místa 

6. 
podílet se na pomoci imobilním a 
hendikepovaným osobám při přesunu 
do autobusu 

určení členové 
jednotky (s HZS) 

 --- 
pomoc s evakuačním 
zavazadlem, při pohybu po 
schodech, apod. 

7. 
podílet se na organizaci nástupu osob 
do autobusů 

určení členové 
jednotky (s PČR, 
MP) 

 ---  

8. 

dle pokynů VZ, resp. PČR nebo MP se 
podílet na regulaci pohybu samovolně 
se evakuujících osob a jejich vozidel 
směrem k evakuačnímu středisku 

určení členové 
jednotky 

 --- 

upřesnit směr trasy 
k evakuačnímu středisku, 
zejm. v případě, kdy jsou 
běžné komunikace nesjízdné 
či PČR uzavřené (povodeň) 

9. 
podílet se na kontrole vyevakuovaného 
prostoru  

určení členové 
jednotky (s PČR, 
MP) 

 --- 
zkontrolovat každou bytovou 
jednotku, na jejichž dveřích 
není umístěno oznámení o 



 

 

p.č. činnost provede 
splněno 

(A/N) 
potřebná 

dokumentace 
poznámka 

provedení evakuace 

10. 
podílet se na evidenci evakuovaných 
osob z vyevakuovaného prostoru 

určení členové 
jednotky (se SKŘ 
obce) 

 Příloha 7 

zjišťování, kdo se kam 
evakuoval samovolně – 
uvedeno na oznámení na 
dveřích 

11. 
podílet se na evidenci zvířat, 
zanechaných v místě bydliště 

určení členové 
jednotky (se SKŘ 
obce) 

 Příloha 7 
zjišťování, kolik a jakých 
zvířat zůstalo v obydlí 
evakuovaných osob 

12. 
podílet se na zpohotovení 
evakuačního střediska 

určení členové 
jednotky (se SKŘ 
obce a 
PANELem) 

 --- 

instalace vybavení pro 
administrativní činnost (stoly, 
židle, výpočetní technika) a 
umístění osob a zvířat 
v objektu (židle, lehátka, 
klece pro zvířata...) 

13. 
podílet se na organizaci příjmu 
evakuovaných v evakuačním středisku  

určení členové 
jednotky (se SKŘ 
obce a 
PANELem) 

 
Příloha 14 
Příloha 15 

označit směr příjezdu k evak. 
středisku, místa parkování, 
vstupu do budovy a do 
místnosti s evidencí, vyčlenit 
prostory pro jednotlivé 
činnosti 

14. 
podílet se na administrativě příjmu 
evakuovaných (evidování osob) 

určení členové 
jednotky (se SKŘ 
obce a 
PANELem) 

 Příloha 7 

formulář vyplňovat 
přednostně v elektronické 
podobě (náhradní způsob – 
listinná podoba)  

15. 
poskytnout pomoc imobilním a 
hendikepovaným osobám  

určení členové 
jednotky 

 ---  

16. 
pokud lze předpokládat, ţe evakuace 
bude dlouhodobá, podílet se na 
přípravě nouzového přeţití (nouzové 

určení členové 
jednotky (se SKŘ 
obce a 

 --- 
zabezpečení lehátek 
(nejsou-li lůžka), stravování, 
pitné vody, posílení 
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p.č. činnost provede 
splněno 

(A/N) 
potřebná 

dokumentace 
poznámka 

ubytování, stravování, nouzové sluţby) PANELem)  hygienických zařízení, 
zajištění veřejného 
pořádku... 

 

 

  



 

 

C 
Checklist starosty obce k provedení evakuace 

z ohroţené obce 
 

Příloha 3 
 

p.č. činnost provede 
splněno 

(A/N) 
potřebná 

dokumentace 
poznámka 

1. přijetí rozhodnutí k evakuaci, ověření starosta    

2. 
zveřejnění rozhodnutí k evakuaci na 
úřední desce 

starosta 
SKŘ 

 rozhodnutí  

3. 

předat rozhodnutí k evakuaci na 
objekty, organizace a školská zařízení, 
zdravotnická a sociální zařízení 
v katastru obce  

starosta 
SKŘ 

   

4. vydat pokyny k přípravě na evakuaci 

starosta 
obsluha místního 
rozhlasu / PČR, 
MP 

 Příloha 9 

prostřednictvím místního 
rozhlasu / jiným způsobem 
opakovaně 

5. 
prostřednictvím OPISu HZS vyţádat 
techniku pro evakuaci osob a materiálu 
s udáním shromaţdiště 

starosta    

6. kontaktovat starostu příjmové obce  starosta  KRIZPORT - Kontakty  

7. 
průběţně komunikovat a předávat 
zprávy KŠ ORP 

starosta    

8. 

určit nezbytný materiál, zařízení, 
dokumentaci obce  k přesunu a pověřit 
konkrétní osoby ke shromáţdění a 
zajištění přepravy do místa příjmu 

starosta, 
zaměstnanci obce 

  
např. dokumentace orgánů 
obce (matrika...) 
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p.č. činnost provede 
splněno 

(A/N) 
potřebná 

dokumentace 
poznámka 

9. 

vydat úkoly JSDH obce: 
- ke kontrole objektů a provozoven 
- k organizaci evakuace = označení  

míst nástupu, směru přesunu 
evakuovaných 

- k pomoci imobilním a 
hendikepovaným osobám, dětem 
bez dozoru 

- k nástupu osob do autobusů 
- k regulaci pohybu samostatně se 

evakuujících osob a jejich vozidel 
- ke kontrole vyevakuovaného 

prostoru 

starosta (v případě 
radiační havárie) 

   

10.  
vytisknout kompletní seznam FO 
s trvalým pobytem 

starosta, 
zaměstnanec obce 

 seznam FO  

11. 
vytisknout kompletní seznam PO a 
jejich provozoven v obci (školy, 
podniky, atd) 

starosta, 
zaměstnanec obce 

 seznam PO  

12. 
zabezpečit regulaci dopravních 
prostředků, přijíţdějících k provedení 
evakuace 

starosta, 
JSDH, PČR 

   

13.  vydat pokyn k evakuaci starosta    

14. 
předat zprávu o zahájení evakuace  
KŠ ORP 

starosta    

15. 
organizovat pořádkovou sluţbu při 
nástupu do autobusu 

starosta, 
JSDH 

   

16. 
vést přehled o evakuaci prováděné 
soukromými vozidly 

starosta, 
zaměstnanec obce 

   

17. 
zabezpečit sběr a vyhodnocování 
informací o postupu evakuace na 

starosta, 
SKŘ 

   



 

 

p.č. činnost provede 
splněno 

(A/N) 
potřebná 

dokumentace 
poznámka 

jednotlivých nástupních místech 

18. 
zabezpečit evidenci osob 
ponechaných v prostoru  

starosta   
osoby, které se odmítly 
evakuovat nebo plní spec. 
úkoly 

19. 
zahájit přesun osob do evakuačního 
střediska 

starosta    

20. 
informovat KŠ ORP a starostu 
příjmové obce o zahájení přesunu 

starosta    

21. 

po dosaţení evakuačního střediska 
spolupracovat se starostou příjmové 
obce při zabezpečení zaevidování 
osob a nouzového ubytování . 

starosta 
evakuované obce, 
starosta příjmové 
obce 

   

22. 

spolupracovat se starostou příjmové 
obce při řešení všech situací 
souvisejících s evakuovanými 
obyvateli 

starosta 
evakuované obce, 
starosta příjmové 
obce 

   

  
Poznámka: činnost, přijaté a odeslané zprávy, rozhodnutí atd. průkazně vést např. v deníku zpráv 
 

 

  



 

 

D 
Checklist JSDH obce k provedení evakuace 

z ohroţené obce 
 

Příloha 4 
 

p.č. činnost provede 
splněno 

(A/N) 
potřebná 

dokumentace 
poznámka 

1. dostavit se na místo MU  jednotka  ---  

2. 
nahlásit přítomnost veliteli zásahu 
(VZ) 

velitel jednotky  ---  

3. 
vyslat člena jednotky do SKŘ (je-li 
zřízena) nebo kontaktovat starostu 
obce 

velitel jednotky po 
dohodě s VZ 

 ---  

4. 
na pokyn VZ se podílet na informování 
obyvatel o provedení evakuace 

určení členové 
jednotky 

 
vydané rozhodnutí k 
evakuaci 

zaměřit se zejména na 
sluchově hendikepované 
osoby nebo cizince 

5. 

dle pokynů VZ se podílet na 
organizaci evakuace (označení 
nástupních míst, resp. směru přesunu 
evakuovaných) 

určení členové 
jednotky 

 --- 

navigování osob na 
nástupní místa, navigování 
autobusů k příjezdu na 
nástupní místa 

6. 
podílet se na pomoci imobilním a 
hendikepovaným osobám při přesunu 
do autobusu 

určení členové 
jednotky (s HZS) 

 --- 
pomoc s evakuačním 
zavazadlem, při pohybu po 
schodech, apod. 

7. 
podílet se na organizaci nástupu osob 
do autobusů 

určení členové 
jednotky (s PČR, 
MP) 

 ---  

8. 
dle pokynů VZ, resp. PČR nebo MP se 
podílet na regulaci pohybu samovolně 
se evakuujících osob a jejich vozidel 

určení členové 
jednotky 

 --- 
upřesnit směr trasy 
k evakuačnímu středisku, 
zejm. v případě, kdy jsou 



 

 

p.č. činnost provede 
splněno 

(A/N) 
potřebná 

dokumentace 
poznámka 

směrem k evakuačnímu středisku běžné komunikace 
nesjízdné či policií 
uzavřené (povodeň) 

9. 
podílet se na kontrole 
vyevakuovaného prostoru  

určení členové 
jednotky (s PČR, 
MP) 

 --- 

zkontrolovat každou 
bytovou jednotku, na 
jejichž dveřích není 
umístěno oznámení o 
provedení evakuace 

10. 
podílet se na evidenci evakuovaných 
osob z vyevakuovaného prostoru 

určení členové 
jednotky (se SKŘ 
obce) 

 Příloha 7 

zjišťování, kdo se kam 
evakuoval samovolně – 
uvedeno na oznámení na 
dveřích 

11. 
podílet se na evidenci zvířat, 
zanechaných v místě bydliště 

určení členové 
jednotky (se SKŘ 
obce) 

 Příloha 7 

zjišťování, kolik a jakých 
zvířat zůstalo v obydlí 
evakuovaných osob - 
vyplnit sloupce „domácí 
zvíře“ a „adresa trvalého 
bydliště“   
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E 
Checklist starosty obce k zabezpečení evakuace 

v příjmové obci 
 

Příloha 5 
 

p.č. činnost provede 
splněno 

(A/N) 
potřebná 

dokumentace 
poznámka 

1. 
přijetí a ověření informace o nařízení 
evakuace 

starosta    

2. svolat krizový štáb obce starosta    

3. 
svolat skupinu osob zabezpečujících 
činnost příjmového střediska 

starosta    

4.  

seznámit krizový štáb, skupinu 
zabezpečující činnost přijímacího 
střediska  a JSDH se situací a vydat jim 
úkoly: 
- určit vedoucího přijímacího střediska 
- kde, jak a do kdy připravit přijímací 

středisko  

starosta    

5. 
vydat potřebnou dokumentaci a tiskopisy 
skupině pro zabezpečení činnosti 
přijímacího střediska 

starosta, 
zaměstnanec 

obce 
 Příloha 13  

6. o zahájení činnosti informovat KŠ ORP starosta    

7. 
předat informaci o evakuaci dotčeným 
FO a PO v obci s uvedením místa příjmu 
a místa nouzového ubytování 

starosta, 
SKŘ 

  
dodavatelé potravin, 
ubytovací zařízení... 

8.  
odvysílat prostřednictvím rozhlasu 
připravenou informaci pro obyvatele obce 

starosta, 
obsluha rozhlasu 

 Příloha 9  
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p.č. činnost provede 
splněno 

(A/N) 
potřebná 

dokumentace 
poznámka 

9. 
prostřednictvím KŠ ORP vyţádat 
psychosociální a materiální pomoc 
PANELu 

starosta, 
SKŘ 

   

10. 
vyhradit vhodné parkovací plochy pro 
osobní vozidla samostatně se 
evakuujících osob 

starosta, 
JSDH 

   

11. 
vyčlenit prostor pro uloţení uzavřených 
schránek evakuovaných psů a koček 

starosta.  
JSDH 

  
o domácí zvířata se musí 
starat majitelé 

12. 
průběţně získávat informace od starosty 
evakuované obce o stavu evakuace 

starosta, 
určení čl. SKŘ 

   

13. 
provést kontrolu připravenosti přijímacího 
střediska 

starosta,  
určení čl. SKŘ 

   

14. 
zabezpečit příjem evakuovaného 
obyvatelstva 

starosta, 
členové PS 

 
Příloha 7 
Příloha 12 
Příloha 13 

 

15. 

po zaevidování poslední evakuované 
osoby nechat ukončit evidenci 
přijímaných osob, v místě evidence 
ponechat omezený počet pro případnou 
další potřebu 

starosta, 
členové PS 

   

16. 
zabezpečit sledování dodrţování 
hygienických a protiepidem. opatření 

starosta, PANEL  Příloha 13 

určená služba v prostoru 
ubytování 

17. 

zabezpečit kontrolu dodrţování klidu a 
pořádku v prostorách nouzového 
ubytování a stravování evakuovaných 
osob 

starosta  Příloha 13 

určená služba v prostoru 
ubytování 

18. 
umoţnit, zprostředkovat styk s ostatními 
členy rodin, příbuzných a známých 

starosta   
určená služba v prostoru 
ubytování 

19. zabezpečit zdravotnickou pomoc starosta, PANEL    
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p.č. činnost provede 
splněno 

(A/N) 
potřebná 

dokumentace 
poznámka 

20. 
se starostou evakuované obce průběţně 
řešit vzniklé problémy evakuovaných 
osob 

starosta+ 
starosta 

evakuované obce 
   

 
Poznámka: činnost, přijaté a odeslané zprávy, rozhodnutí atd. průkazně vést např. v deníku zpráv 
 
 

  



 

 

F 
Checklist JSDH obce k zabezpečení evakuace 

v příjmové obci 
 

Příloha 6 
 

p.č. činnost provede 
splněno 

(A/N) 
potřebná 

dokumentace 
poznámka 

1. dostavit se na místo MU  jednotka  ---  

2. nahlásit přítomnost veliteli zásahu (VZ) velitel jednotky  ---  

3. 
podílet se na zpohotovení 
evakuačního střediska 

určení členové 
jednotky (se SKŘ 
a PANELem) 

 --- 

instalace vybavení pro 
administrativní činnost (stoly, 
židle, výpočetní technika) a 
umístění osob a zvířat 
v objektu (židle, lehátka, 
klece pro zvířata...) 

4. 
podílet se na organizaci příjmu 
evakuovaných v evakuačním středisku  

určení členové 
jednotky (se SKŘ 
a PANELem) 

 
Příloha 14 
Příloha 15 

označit směr příjezdu k evak. 
středisku, místa parkování, 
vstupu do budovy a do 
místnosti s evidencí, vyčlenit 
prostory pro jednotlivé 
činnosti 

5. 
podílet se na administrativě příjmu 
evakuovaných (evidování osob) 

určení členové 
jednotky (se SKŘ 
a PANELem) 

 Příloha 7 

formulář vyplňovat 
přednostně v el. podobě 
(náhr. způsob - list. podoba)  

6. 
poskytnout pomoc imobilním a 
hendikepovaným osobám při příjmu 
evakuovaných  

určení členové 
jednotky 

 ---  

7. 
pokud lze předpokládat, ţe evakuace 
bude dlouhodobá, podílet se na 

určení členové 
jednotky (se SKŘ 

 --- 
zabezpečení lehátek (nejsou-
li lůžka), stravování, pitné 
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p.č. činnost provede 
splněno 

(A/N) 
potřebná 

dokumentace 
poznámka 

přípravě nouzového přeţití (nouzové 
ubytování, stravování, nouzové sluţby) 

a PANELem)  vody, posílení hygienických 
zařízení, zajištění veřejného 
pořádku... 

 

 

 

  



 

 

 


