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a) Zásady provádění evakuace 

 

Evakuace obyvatelstva (dále jen ”evakuace”), jako jeden ze základních způsobů 
ochrany obyvatelstva v případě vzniku krizových situací, je souhrnem opatření 
zabezpečujících přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, 
případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst 
ohrožených mimořádnou událostí do vybraných míst a prostorů.  

Základní zásady provádění evakuace  

Obecně se evakuace provádí dle zásad stanovených § 12 a 13 vyhlášky 
Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva (dále „vyhláška“).  

Podle charakteru ohrožení se evakuace uskutečňuje s těmito dodatečnými 
zásadami: 

Při vzniku živelních pohrom se v prvním pořadí evakuují osoby chůze 
neschopné nebo jinak postižené. Ve druhém pořadí, podle vývoje situace, se provádí 
evakuace ostatního obyvatelstva. 

Při vzniku technologických havárií spojených s únikem toxických látek se 
v prvním pořadí provádí evakuace obyvatelstva z nebezpečné zóny. Ve druhém 
pořadí evakuace z vnější zóny v sektoru převládajícího směru větru a ve dvou 
sousedních sektorech na levé straně a ve dvou sousedních sektorech na pravé 
straně od sektoru převládajícího směru větru. Velikost nebezpečné a vnější zóny a 
evakuované sektory stanovuje velitel zásahu. Krizový štáb na základě monitorování 
situace může velikost jednotlivých zón a sektorů korigovat. 

 

Výzvy oprávněných orgánů k evakuaci je fyzická osoba povinna se podrobit. 
Povinnost může odmítnout, pokud by tím ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo 
jiných osob.  

Občané po vyhlášení evakuace opouštějí svá obydlí za dodržení všeobecných 
zásad, uvedených v příručce pro obyvatele „Pro případ ohrožení“, vydané 
Ministerstvem vnitra – generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR), nebo dle doporučených pokynů, které jsou pro 
občany dostupné na internetových stránkách MV-GŘ HZS ČR a HZS Plzeňského 
kraje. 

Členění evakuace podle hledisek 

Z hlediska rozsahu opatření se evakuace dělí na: 

 Evakuaci objektovou, která zahrnuje evakuaci jedné nebo malého počtu 
obytných budov, administrativně správních budov, technologických provozů nebo 
dalších objektů. Evakuaci objektovou řídí velitel zásahu, v obci popřípadě 
v součinnosti se starostou obce. V objektech právnických osob řídí evakuaci 
vedoucí pracovníci podle požadavků velitel zásahu. 
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 Evakuaci plošnou, která zahrnuje evakuaci části či celého urbanistického celku, 
případně většího územního prostoru. Evakuace plošná se plánuje a provádí jako 
evakuace všeobecná. Plošnou evakuaci vyhlašují a řídí orgány obce. 

Z hlediska doby trvání se evakuace dělí na : 

 Evakuaci krátkodobou, kdy doba nutná k opuštění obydlí z důvodu ohrožení  
obyvatelstva není delší jak 24 hodin. Pro evakuované osoby se nezajišťuje 
náhradní ubytování. Opatření k zajištění nouzového přežití jsou prováděna 
v omezeném rozsahu. Evakuovaným se poskytuje přístřeší, za chladu teplé 
nápoje, deky apod. 

 Evakuaci dlouhodobou, kdy ohrožení vyžaduje dlouhodobý 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), se zajišťuje náhradní (nouzové) ubytování a jsou 
v potřebném rozsahu činěna opatření k zajištění nouzového přežití obyvatelstva.  

 

b)  Rozsah evakuačních opatření 

 

Evakuace se plánuje: 

 pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního 
stupně poplachu1; 

 ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými 
látkami2; 

 ze záplavových území3 ohrožených přirozenými a zvláštními povodněmi4; 

 
Rozsah evakuačních opatření za vzniku přirozených povodních  

V návaznosti na povodňový plán se podle místních podmínek určí počet 
obyvatel vyžadujících evakuaci. 

Do počtu 25 evakuovaných osob zajišťuje evakuaci starosta obce. Evakuace 
se provede prostředky obce a obyvatel. Obecní úřad v rámci příprav může po 
rozhodnutí starosty samostatně zřídit evakuační a přijímací středisko. 

Při evakuaci většího počtu osob dotčený obecní úřad zřizuje evakuační 
středisko a přijímací středisko. V případě, že se pro evakuované obyvatelstvo obce 
plánuje jediné místo nouzového ubytování, zřizuje obecní úřad jen evakuační 
středisko, které plní zároveň úlohy přijímací střediska. 

                                                
1 §  23,  24   a  25  vyhlášky MV č. 328/2001  Sb.,  o  některých   podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému. 
2 zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených  vybranými   nebezpečnými   

chemickými   látkami   a  chemickými  přípravky, 
3 § 66 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
4 § 64 a 69 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),  
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Evakuační středisko se zřizuje s průchodností 100% evakuovaných. Přijímací 
středisko se zřizuje na kapacitu 60% všech evakuovaných. Dopravní zabezpečení 
z evakuačního střediska do přijímacího střediska se plánuje pro 20% evakuovaných 
osob. Ostatní evakuovaní využívají vlastní dopravu.  

Vlastní evakuace a její zabezpečení se provádí prostředky a silami, které se 
nacházejí v obci a za využití jednotek IZS, které zasahují v místě povodně. Není-li 
obec schopna zvládnout evakuační opatření svými silami a prostředky, vyžádá 
starosta obce cestou operačního střediska IZS pomoc od základních složek IZS. 

Nouzové ubytování a stravování a zabezpečení evakuace se řeší v závislosti 
na zhodnocení konkrétní situace v návaznosti na „Plán nouzového přežití 
obyvatelstva“, případně výzvou k poskytnutí osobní a věcné pomoci. 

V obcích, ve kterých je naplánována evakuace pod vodním dílem – rybník 
Strašil budou k řešení evakuačních opatření za přirozené povodně přiměřeně využity 
evakuační opatření uvedené v těchto plánech. 

 

Přehled obcí, které jsou ohroženy přirozenou povodní vyžadující  
dlouhodobou evakuaci 

 

Správní obvod obce s rozšířenou působností NEPOMUK 

Ohrožená obec Předpokládaný 
počet 

evakuovaných 
osob 

Ohrožená obec Předpokládan
ý počet 

evakuovanýc
h osob 

Obecní úřad Část obce Obecní úřad Část obce 

řeka Úslava řeka Úslava 

Klášter Klášter 50 Vrčeň Vrčeň 40 

Prádlo Prádlo 10 Žinkovy Žinkovy 40 

Srby Srby 40 Kokořov 70 

 

Rozsah evakuačních opatření v případě zvláštních povodní  

Dlouhodobá evakuace se v plném rozsahu evakuačních opatření plánuje pro 
ohrožené prostory pod vodními díly I. a II. kategorie a pod vytipovanými vodními díly 
III. kategorie. 

 Na území obce s rozšířenou působností Nepomuk je to: VD rybník Strašil. 
Vlastní plán evakuace je uveden v příloze č. 1 tohoto plánu. 

Při nebezpečí zvláštní povodně pod vodními dílem Strašil se postupuje 
obdobně jako při organizování evakuace za vzniku přirozených povodní. 
 

Rozsah evakuačních opatření za ostatních mimořádných událostí 

Při ostatních mimořádných událostech, vyžadujících provedení evakuačních 
opatření, se předpokládá provedení částečné (objektové) krátkodobé evakuace. 
Mezi ně se řadí technologické havárie s únikem nebezpečených látek či ohrožující 
výbuchem, nebo ostatní živelní pohromy – záplavy po přívalových deštích, sesuvy 
půdy a skal, větrné smrště apod. 
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Rozsah evakuačních opatření se stanoví na základě vyhodnocení konkrétní 
situace. Přiměřeně ke vzniklé situaci se pro postižené (ohrožené) obyvatele 
organizuje krátkodobá (objektová), případně dlouhodobá evakuace.  

Dlouhodobá evakuace se organizuje v rozsahu, který je uveden ve stati 
„Rozsah evakuačních opatření za vzniku přirozených povodní“, přičemž se zpravidla 
evakuační střediska nezřizují.  

Při organizování krátkodobé evakuace se pouze stanovuje shromaždiště a v něm se 
na potřebnou dobu zajišťují pro evakuované nezbytně nutné potřeby. 

     c) Zabezpečení evakuace 

 

Koordinaci opatření pro zabezpečení evakuace zabezpečuje pracovní skupina 
krizového štábu ve spolupráci s orgány veřejné správy a dotčenými právnickými  
a podnikajícími fyzickými osobami. Evakuace bude prováděna podle konkrétní 
situace. 

Zabezpečení evakuace zahrnuje5: 

 Pořádkové zabezpečení   

 Dopravní zabezpečení 

 Zdravotnické zabezpečení 

 Zabezpečení ubytování, zásobování a distribuce zásob 

 Informační zabezpečení 

 

Pořádkové zabezpečení  zahrnuje zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti 
v průběhu celé evakuace. 

Bude realizováno silami a prostředky Policie ČR a v případě nutnosti armády 
ČR s důrazem na : 

 zabezpečení klidu a pořádku ve všech evakuačních zařízeních  
a evakuovaných prostorech s cílem zajistit rychlý a organizovaný odsun osob, 
zabránit panice, 

 ochrana majetku v opuštěných domech v evakuačních zónách, 

 zajištění dopravní bezpečnosti, kázně a průjezdnosti na evakuačních trasách 

Dopravní zabezpečení zahrnuje zabezpečení dopravními prostředky  
a pohonnými hmotami. 

Je realizováno: 

 na základě Dohody o spolupráci mezi HZS Plzeňského kraje a ČSAD 
autobusy Plzeň, a.s. 

 dopravními prostředky, jimiž obec disponuje, nebo výzvou starosty obce 
místním dopravcům k poskytnutí dopravních prostředků 

                                                
5 § 13 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva,  
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Zdravotnické zabezpečení zahrnuje zabezpečení poskytování předlékařské 
zdravotnické pomoci, převozu do zdravotnických zařízení a zabezpečení hygienicko-
epidemiologických opatření. 

Bude realizováno silami a prostředky Záchranné zdravotnické služby 
Plzeňského kraje, Dopravní zdravotnické služby, zdravotnickými zařízeními a orgány 
veřejného zdraví s důrazem na : 

 zachování hygienických a protiepidemiologických opatření, 

 poskytování odborné zdravotnické pomoci. 

 

Zabezpečení ubytování, zásobování a distribuce zásob zahrnuje 
zabezpečení  nouzového ubytování, stravování a zásobování pitnou vodou, 
potravinami a nouzovými příděly předmětů nezbytných k přežití. 

Bude realizováno s důrazem na využití : 

 ubytování ve stálých lůžkových zařízeních (hotely, ubytovny apod.), 

 ubytování v provizorních zařízeních umožňujících dovoz lůžek (tělocvičny, 
haly, stany apod.), 

 nouzového přístřeší při vyhlášení krátkodobé evakuace (tělocvičny, haly 
apod.) 

 opatření nouzového stravování a zásobování pitnou vodou. 

 

Informační zabezpečení bude realizováno z důrazem na : 

 varování obyvatelstva, vydání pokynů pro chování obyvatelstva, 

 následné poskytování potřebných informací. obyvatelstvu k provedení 
evakuace, 

 informování hromadných sdělovacích prostředků. 

Varování obyvatel provést sirénami signálem všeobecná výstraha – viz „Plán 
varování obyvatelstva“. 

Po akustickém tónu sirén bude v případě vyhlášení evakuace pod vodním 
dílem následovat krátká tísňová informace vyhlášena elektronickými sirénami slovy: 
„Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. 
Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí 
zátopové vlny“. 

Při vyhlášení evakuace na rozsáhlém území kraje budou podávány 
obyvatelstvu  tísňové informace cestou hromadných informačních prostředků. 
Organizaci předávání tísňových informací zajišťují krizové štáby nebo orgány 
krizového řízení.  

V obci zajišťují předání tísňových informací orgány obce v souladu s „Plánem 
varování obyvatelstva“. 

V evakuačních střediscích, přijímacích střediscích a v místech nouzového 
ubytování se poskytují instrukce a informace obyvatelstvu prostřednictvím vývěsek, 
letáků nebo osobním hovorem. 
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d) Orgány pro řízení evakuace a způsob jejich vyrozumění 

 

Orgány pro řízení jsou a evakuaci zajišťují6: 

 pracovní skupina krizového štábu, 

 evakuační středisko, 

 přijímací středisko. 

Orgány pro řízení evakuace při evakuaci plánované tímto plánem plní úkoly 
v rozsahu stanoveném § 14 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění 
úkolů ochrany obyvatelstva, k tomu zpracovávají svoji řídící a prováděcí 
dokumentaci.   

 

e)  Rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace obyvatelstva 

 

Rozhodnutí o provedení objektové evakuace při vzniku mimořádné události 
přísluší veliteli zásahu, který v místě zásahu řídí záchranné a likvidační práce.  
Je oprávněn zakázat nebo omezit vstup na místo zásahu, nařídit evakuaci osob.7  
Do doby, než se ujme řízení záchranných a likvidačních prací velitel zásahu, může 
s ohledem k vývoji situace v souladu s vnitřním požárním nebo havarijním plánem 
vyhlásit evakuaci vedoucí zaměstnanec objektu. 

Rozhodnutí o provedení plošné evakuace přísluší představitelům státní 
správy a samosprávy, oprávněným podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Evakuace při přirozených povodních se zahajuje na základě rozhodnutí 
územně příslušných povodňových orgánů8. 

Tito představitelé jsou odpovědni za účelnost a úspěšné provedení evakuace. 
Při nebezpečí z prodlení může evakuaci nařídit velitel zásahu. 

Přípravy na evakuace v obci zajišťuje obecní úřad, který seznamuje právnické 
a fyzické osoby v obci s připravovanými opatřeními k ochraně obyvatelstva9, jejichž 
součástí jsou plánovaná evakuační opatření. Vlastní evakuaci z ohroženého území 
při provádění záchranných a likvidačních prací v obci organizuje starosta obce 
v dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou obce s rozšířenou působností10. 

                                                
6 § 14 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, 
7 § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně 

některých zákonů, ve znění pozdějšího předpisu 
8 § 77 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),  
9 § 15 odst. 1, 2, 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých 

zákonů, ve znění pozdějšího předpisu 
10 § 16 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých 

zákonů, ve znění pozdějšího předpisu  
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V době krizového stavu starosta obce nařizuje a organizuje evakuaci osob 
z ohroženého území obce11. 

Při evakuaci většího počtu osob využívá starosta obce k jejímu řízení  
a hladkému průběhu orgány řízení evakuace: pracovní skupinu pro řízení evakuace 
krizového štábu obce, evakuační středisko, přijímací středisko12. Obcím, kterým tato 
povinnost nebyla plánem stanovena, mohou zřizovat orgány pro řízení evakuace  
ve své působnosti13. Úkoly a povinnosti těmto orgánům stanoví starosta obce 
s ohledem ke vzniklé situaci. 

Plošnou evakuaci na území Plzeňského kraje organizuje a koordinuje 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje14. V době krizového stavu je oprávněn  
ji  nařídit15  hejtman Plzeňského kraje.   

 

 
 

 
 
 
 

                                                
11 § 21 odst.3 písm. b) zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějšího předpisu 
12 § 14 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva  
13 § 15 odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých 

zákonů, ve znění pozdějšího předpisu 
14 § 10 odst. 5  písm. f) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně 

některých zákonů, ve znění pozdějšího předpisu 
15 § 14 odst. 4 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve 

znění pozdějšího předpisu 


