Metodika pro plánování, přípravu a provedení evakuace obyvatelstva ze zóny
havarijního plánování
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Metodika pro plánování, přípravu a provedení evakuace obyvatelstva je zpracována
v souladu s § 7 odst. 8 písm. f zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů ve znění (§12,13,14) a vyhlášky MV č. 380/2002
Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva (§12,13,14).
(2) Metodika slouží k zajištění jednotného přístupu orgánů zabezpečujících plánování,
přípravu a provedení evakuace ze zón havarijního plánování. Jejím účelem je vytvořit
podmínky pro zajištění připravenosti na mimořádné události, krizové situace a jejich
řešení pro složky integrovaného záchranného systému a další dotčené subjekty.
(3) Metodika se nevztahuje na provádění objektové evakuace, tzn. na evakuaci osob, zvířat
a materiálů z objektů zasažených nebo ohrožených požárem, evakuaci zvířat a majetku
v rámci záchranných a likvidačních prací mimo stanovené zóny havarijního plánování
a organizaci přechodné změny pobytu osob. Metodika se dále nevztahuje na realizaci
opatření nouzového přežití s výjimkou nouzového ubytování ve vztahu k evakuovaným.
Čl. 2
Pojmy
Pro potřeby této metodiky se rozumí:
Plán evakuace obyvatelstva je nástrojem k zajištění připravenosti subjektu a orgánů
zabezpečujících plánování, přípravu a provedení evakuace. Evakuací se zabezpečuje
přemístění osob z míst ohrožených mimořádnou událostí.
Evakuace je 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 míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo
náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.
Evakuovaná obec je obec v místě ohroženém mimořádnou událostí nebo krizovou situací,
ze které je prováděna evakuace.
Evakuační zóna vymezuje území ohrožené mimořádnou událostí nebo krizovou situací,
ze kterého je nutné provést evakuaci obyvatelstva.
Místo shromažďování je místo, kde se soustřeďují evakuované osoby uvnitř nebo vně
evakuační zóny, a odkud je zajištěno přemístění evakuovaných osob mimo evakuační zónu

do evakuačních středisek. Je výchozím bodem na evakuační trase. V některých případech
může být místo shromažďování totožné s evakuačním střediskem.
Evakuační trasa je předem připravená nebo na základě aktuální situace určená trasa
k provedení evakuace z evakuační zóny, konec evakuační trasy je v evakuačním středisku
(v místě nouzového ubytování). Na evakuační trase mohou být kontrolní body, které
usměrňují dopravu a průběh evakuace.
Evakuační středisko je zařízení v místě mimo evakuační zóny, ve kterém jsou evakuované
osoby shromažďovány a informovány o dalším postupu. Toto zařízení musí být zřetelně
označené nápisem, případně mezinárodně platným rozeznávacím znakem civilní ochrany a je
výchozím bodem přemístění pro evakuované osoby.
Příjmová obec je obec mimo místo ohrožené mimořádnou událostí nebo krizovou situací,
která zajišťuje příjem evakuovaných osob.
Přijímací středisko je zařízení, které zajišťuje zejména příjem evakuovaných osob,
přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst přemístění a míst
nouzového ubytování, první zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných
do vyčleněných zdravotnických zařízení, informování evakuovaných osob (zejm. o místě
nouzového ubytování a stravování), informování orgánů veřejné správy dotčených
evakuačními opatřeními o počtech a potřebách evakuovaných osob. Toto zařízení musí být
zřetelně označené nápisem, případně mezinárodně platným rozeznávacím znakem civilní
ochrany.
Zóna havarijního plánování (dále jen ZHP) je území v okolí provozovatelů zařazených do
skupiny B, dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných
havárií)a dle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího
záření.
Vnější havarijní plán (dále jen VHP) je plán pro řešení možné antropogenní havárie, která
ohrožuje životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí. Obsahuje činnosti
plánování a řízení postupu integrovaného záchranného systému.
Evakuační zavazadlo je zavazadlo s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění
domova, které je připravené na dobu delší než jeden den.
Improvizovaná ochrana je využití prostředků, které jsou k dispozici v každé domácnosti to je
oděvní součásti a další prostředky, pomocí kterých je možné chránit jak dýchací cesty, tak
celý povrch těla.
Osoba s omezenou pohyblivostí je osoba s omezenou schopností pohybu a orientace, osoby
postižené pohybově, zejména osoby na vozíku pro invalidy (dále jen “vozík”), zrakově,
sluchově, osoby pokročilého věku, těhotné ženy a osoby doprovázející dítě v kočárku, dítě
do tří let, popřípadě osobu s mentálním postižením; (vyhláška MMR č. 369/2001 Sb.
o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace ze dne 24. října 2001)

Významná chovná stáda genetický zdroj hospodářských zvířat. Národní program ochrany a
využití genetických zdrojů hospodářských a užitkových zvířat, ryb a včel v České republice
zahrnuje mezi genetické zdroje některá původní plemena či linie. (Zákon č. 154/2000 Sb.,
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících
zákonů (plemenářský zákon) a jeho poslední úprava, zákon č. 344/2006 Sb. a jeho prováděcí
vyhlášky č. 447/2006 a 448/2006 Sb.)
Zvířetem v zájmových chovech se rozumí každé zvíře držené či určené k držení člověkem,
zejména v jeho domácnosti, pro jeho potěšení a jako společník. (= domácí mazlíček).
Nouzovým ubytováním se rozumí ubytování evakuovaného obyvatelstva v objektech, které
pro ubytování osob nejsou běžně určené nebo používané, ale jsou pro tento účel dočasně
využitelné a vybavené tak, aby splňovaly základní požadavky na spánek, odpočinek
a hygienické potřeby osob. Jedná se zejména o sportovní haly, školy, tělocvičny, kulturní
domy, další kulturní zařízení a podobně. Jejich výhodou je, oproti místům náhradního
ubytování, že je lze využít pro potřeby ubytování evakuovaných osob téměř okamžitě.
Nevýhodou je složitější a náročnější materiální zabezpečení těchto zařízení, zejména
zabezpečení stravování.
Náhradním ubytováním se rozumí dočasné ubytování evakuovaného obyvatelstva, a to
v objektech, které jsou pro ubytování osob běžně určené. V tomto případě do úvahy
přicházejí zejména internáty, vysokoškolské koleje, ubytovny, hotely, penziony, rekreační
zařízení a kempy (je třeba brát do úvahy sezónnost těchto zařízení). Výhodou je komplexní
vybavenost pro ubytování (často i stravování), nevýhodou nemožnost okamžitého využití
v plné ubytovací kapacitě.
Čl. 3
Evakuace
(1) Evakuace se rozlišuje podle rozsahu, doby trvání, zvolené varianty řešení a způsobu
realizace.
(2) Evakuace podle rozsahu může být
a) objektová, která zahrnuje evakuaci osob jedné nebo malého počtu budov,
technologických provozů nebo dalších objektů (zahrnuje evakuaci osob, zvířat,
materiálů z objektů zasažených nebo ohrožených mimořádnou událostí),
b) plošná, která 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. Zahrnuje evakuaci
obyvatelstva části či celého urbanistického celku, případně většího územního
prostoru. Plánuje se a provádí jako evakuace všeobecná v rámci vymezené zóny
havarijního plánování.
(3) Evakuace podle doby trvání může být
a) krátkodobá, která vyžaduje opuštění domova delší než 24 hodin a kratší než 72 hodin.
Pro evakuované osoby je zabezpečováno náhradní ubytování. Opatření k zajištění
nouzového přežití obyvatelstva jsou prováděna v omezeném rozsahu dle potřeby
a situace,

b) dlouhodobá, která vyžaduje opuštění domova delší než 72 hodin. Pro evakuované
osoby, postižené ztrátou trvalého bydliště v evakuační zóně, které nemají možnost
náhradního ubytování, je zabezpečováno nouzové ubytování a jsou v potřebném
rozsahu prováděna opatření k zajištění nouzového přežití obyvatelstva.
(4) Evakuace v závislosti na zvolené variantě řešení ohrožení může být
a) přímá, která je prováděná bez předchozího ukrytí evakuovaných osob,
b) nepřímá, která je prováděná po předchozím ukrytí evakuovaných osob a po snížení
stupně prvotního ohrožení.
(5) Evakuace podle způsobu realizace může být
a) samovolná, která není řízena a obyvatelstvo v potřebě úniku před nebezpečím jedná
podle informací předaných při provádění preventivní a výchovné péče. Je však nutné
vyvinout maximální úsilí řídících orgánů k získání kontroly nad jejím průběhem,
b) řízená, která je řízena orgány pro řízení evakuace od jejího vyhlášení a evakuované
osoby se přemísťují po předem stanovených trasách organizovaně pěšky, s využitím
vlastních dopravních prostředků nebo s využitím zajištěných prostředků hromadné
přepravy.

HLAVA II
PLÁNOVÁNÍ EVAKUACE
Čl. 4
Zásady plánování evakuace
(1) Evakuace se plánuje pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího
nebo zvláštního stupně poplachu, ze zón havarijního plánování jaderných zařízení nebo
pracovišť s velmi významnými zdroji ionizujícího záření1 a ze zón havarijního plánování
objektů nebo zařízení zařazených do skupiny B podle zvláštního právního předpisu 2.
(2) Plánováním evakuace se rozumí koordinovaná činnost příslušných orgánů, které
s dostatečným časovým předstihem připravují všechna nezbytná opatření k provedení
přemístění osob, zvířat, movitých věcí, předmětů kulturní hodnoty (dále jen věcí)
z míst ohrožených nebo zasažených mimořádnou událostí do míst, ve kterých
je zajištěno pro osoby ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.
(3) Výstupem procesu plánování evakuace je plán evakuace, který se skládá z textové
a grafické části a je součástí příslušného vnějšího havarijního plánu jako jeden z plánů
konkrétních činností. Zpracovatelem plánu evakuace je příslušný hasičský záchranný
sbor kraje (dále jen HZS).
(4) Plánování evakuace musí vycházet ze známých podmínek území. Před vlastním
plánováním evakuace je nutné v dané zóně havarijního plánování zhodnotit zejména
1

2

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo
chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o prevenci závažných havárií).

a)
b)
c)
d)

geomorfologickou charakteristiku (např. reliéf území),
hydrologickou charakteristiku (významné vodní toky a vodní díla),
klimatologickou charakteristiku (hlavní rysy počasí včetně statistických ukazatelů),
demografickou charakteristiku (např. přehled sídelních celků a počtu obyvatel
v jednotlivých obcích, počty obyvatelstva v rozčlenění dle věkových skupin, osoby
vyžadující zvláštní postup apod.),
e) dopravní infrastrukturu (silniční, železniční, leteckou síť apod.),
f) další infrastrukturu (předškolní zařízení, školy a školská zařízení, sociální zařízení,
zdravotnická zařízení, ubytovací a rekreační zařízení, chovy zvířat, objekty
s nebezpečnými látkami (dále jen „NL“), objekty s movitými kulturními památkami,
nebo jiné specifické objekty,
g) očekávané chování obyvatel zóny havarijního plánování a okolí z hlediska dojíždění
do zaměstnání, předškolních zařízení, škol a školských zařízení, sociálních
a zdravotnických zařízení mimo zónu nebo naopak do zóny havarijního plánování.
(5) Evakuace osob se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou
událostí a krizovou situací s výjimkou těch, kteří se budou podílet na záchranných
pracích, řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost.
(6) Evakuace se přednostně plánuje pro následující skupiny obyvatelstva3 děti
v předškolních zařízeních, žáky ve školách plnící povinnou školní docházku a děti
a mládež ve školských zařízeních, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné
v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob.
(7) Plánování evakuačních opatření zahrnuje
a) stanovení evakuačních sektorů,
b) stanovení evakuačních tras,
c) organizaci dopravního zabezpečení,
d) organizaci míst shromažďování,
e) organizaci zajištění informování osob,
f) organizaci zdravotnického zabezpečení,
g) organizaci evakuace osob ze specifických zařízení,
h) organizaci veterinárních opatření,
i) organizaci regulace pohybu osob a vozidel při evakuaci,
j) organizaci zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku v průběhu evakuace,
k) organizaci dekontaminace,
l) organizaci příjmu evakuovaných,
m) organizaci příjmu evakuovaných osob ze specifických zařízení,
n) organizaci zajištění nouzového ubytování,
o) organizaci zajištění nouzového stravování a zásobování pitnou vodou a potravinami,
p) organizaci psychosociální a duchovní pomoci.

3

§ 12 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

(8) Zásady a opatření uvedené v článcích 5–20 se rozpracují pro území konkrétní zóny
havarijního plánování do příslušného vnějšího havarijního plánu v textové i grafické
podobě jako plán evakuace.
(9) Pokud je daná problematika uvedena podrobněji v jiném plánu konkrétních činností,
uvede se pouze odkaz do daného plánu konkrétní činnosti.
(10) Grafická část plánu evakuace se zpracovává do
a) mapových podkladů v podobě jednoduchých plných, čárkovaných a čerchovaných
čar, kružnic, výsečí, jednoduchých obrázků a ploch,
b) geografického informačního systému integrovaného záchranného systému (dále jen
„GIS“) v podobě ploch, linií a bodů a jsou zobrazeny stejným způsobem, jak
je uvedeno v písm. a) tohoto článku.
Čl. 5
Stanovení evakuačních sektorů
(1) Je-li to vzhledem k charakteru (zejména velkého rozsahu území) zóny havarijního
plánování vhodné, je možné území zóny havarijního plánování rozdělit na evakuační
sektory za účelem usnadnění plánování.
(2) Je-li zóna havarijního plánování
a) kruhového tvaru, mohou být evakuační sektory rozděleny na pravidelné výseče nebo
na soustředné kruhy,
b) nepravidelného tvaru, lze stanovit evakuační sektory individuálně s ohledem
na urbanistický charakter území nebo na specifika ohrožení.
(3) Pokud je zóna havarijního plánování rozdělena na evakuační sektory, je nutné stanovit
hranice sektorů tak, aby bylo v mapě jasně patrné, do kterého sektoru dané území
(zejm. obec nebo její část) spadá. Z tohoto důvodu je možné provádět nezbytné korekce
pravidelných hranic sektorů i zóny havarijního plánování.
(4) Evakuační sektory jsou zobrazeny do aktuálního mapového podkladu, které je součástí
grafické části plánu evakuace. Rovněž jsou zapracovány do GIS.
Čl. 6
Stanovení evakuačních tras
(1) Evakuační trasy jsou stanoveny s ohledem na
a) předpokládané počty evakuovaných osob,
b) druh dopravních prostředků určených pro evakuaci,
c) charakter a průjezdnost komunikací
d) a umístění míst dekontaminace.
(2) Trasy pro provedení evakuace osob ze zóny havarijního plánování jsou stanoveny tak,
aby umožnily operativně provádět evakuaci variantně při
a) změně směru větru,

b) různých klimatických podmínkách,
c) vzniku překážek v důsledku mimořádné události na předem vytipovaných kritických
místech,
d) možném vzniku překážek v důsledku probíhající evakuace na předem vytipovaných
kritických místech.
(3) Evakuační trasy se plánují tak, aby
a) vedly vždy přes místo určené k dekontaminaci,
b) pokud je to možné, nebyly totožné s trasami určenými pro přesun nasazených sil
a prostředků pro záchranné a likvidační práce.
(4) Přehled evakuačních tras a jejich varianty jsou zpracovány v textové a grafické části
plánu evakuace.
Čl. 7
Organizace dopravního zabezpečení
(1) Doprava evakuovaných osob, zvířat a věcí ze zóny havarijního plánování se plánuje
diferencovaně s ohledem na místní podmínky. K dopravě se využívají individuální
i hromadné dopravní prostředky. Pro potřeby plánování evakuace se nepředpokládá
využití jiné než silniční dopravy.
(2) Zajištění dopravy evakuovaných osob je prioritním úkolem. Zabezpečení dopravy zvířat
a věcí se plánuje až po zajištění evakuace osob.
(3) Z hlediska kapacity je doprava plánována v rámci řízené evakuace
a) pro osoby se zabezpečením hromadných dopravních prostředků pro 40 % obyvatel
obcí v zóně havarijního plánování (Příloha A) a pro 100 % osob v předškolních,
ve školských, zdravotnických a sociálních zařízeních,
b) pro zvířata pouze v případě chovatelsky významných chovů pro 100 % kusů,
c) pro věci pouze v případě movitých kulturních památek pro 100 % kusů.
(4) Hromadné dopravní prostředky pro evakuované osoby jsou plánovány hasičským
záchranným sborem kraje na základě předem připravených smluv s příslušným
dopravcem, resp. na základě stanovení úkolu z příslušného krizového plánu
k zabezpečení dopravy evakuovaných. Z hlediska počtu dopravních prostředků se
kalkuluje
a) 1 autobus pro maximálně 50 osob, a to v případě krátkodobé evakuace,
b) 1 autobus pro maximálně 40 osob, a to v případě dlouhodobé evakuace (je nutné do
kalkulace počtu dopravních prostředků brát v úvahu i potřebné prostory pro uložení
evakuačních zavazadel v dopravních prostředcích; doporučuje se; proto redukce
počtu osob o 20 % méně, aby nedocházelo ke komplikacím při nastupování
do dopravních prostředků se zavazadly).
c) pro osoby neschopné samostatného pohybu se plánují speciální dopravní prostředky
(5) Příslušný dopravce před vjezdem do kontaminované oblasti je prostřednictvím HZS
vybaven

a) potřebnou dokumentací k jízdě po evakuační trase (označením trasy, údaji
o nástupních místech, výstupních místech, místech dekontaminace apod.),
b) prostředky individuální ochrany pro řidiče (osobními ochrannými prostředky,
dozimetrem apod.),
c) prostředky pro odkládání svrchních oděvů v místech shromaždiště (velké igelitové
pytle se štítky),
d) poučením pro řidiče k bezpečnému pohybu v kontaminovaném prostoru.
(6) V případě, kdy řidič odmítne vstup do kontaminovaného prostoru z důvodu možného
ohrožení svého zdraví a života4, budou použity pouze dopravní prostředky dopravce
s povolením řízení odborně vzdělaných příslušníků HZS ČR, Policie ČR a Armády ČR.
(7) Lze očekávat, že přibližně 60 % obyvatel zóny havarijního plánování upřednostní
evakuaci vlastními vozidly, což je třeba brát v úvahu z kapacitních důvodů při plánování
organizace dopravy (průjezdnost komunikací, propustnost míst dekontaminace
a parkování v místech nouzového ubytování). (Příloha „A“)
(8) Plánování organizace dopravy musí zohlednit také časové hledisko provádění evakuace
v případě potřeby dekontaminace tak, aby nedošlo k zahlcení dekontaminačních míst.
Čl. 8
Organizace míst shromažďování
(1) Dle místních podmínek (počet obyvatel, rozloha obce, dopravní obslužnost) je vhodné
naplánovat místa shromažďování evakuovaných osob k urychlení provedení evakuace
hromadnými dopravními prostředky.
(2) Místa shromažďování je nutné stanovit s ohledem na co nejkratší docházkovou
vzdálenost v rámci obce z důvodů
a) co nejkratšího časového pobytu evakuovaných v místě mimořádné události nebo
kontaminovaném prostoru,
b) usnadnění manipulace s evakuačními zavazadly,
c) usnadnění přesunu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
(3) Pokud evakuace probíhá v po únikové fázi, je třeba na místech shromažďování vyčlenit
prostory a prostředky k odložení kontaminovaných prostředků improvizované ochrany.
(4) Se stanovenými místy shromažďování je nutné seznámit příslušné dopravce, kteří jsou
plánováni na dopravu evakuovaných.
(5) Činnost na místech shromažďování je zpracována v textové a jednotlivé body a plochy
v grafické části plánu evakuace, včetně GIS.
Čl. 9
Organizace zajištění informování osob
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§ 25 odst. 3 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a § 31 odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

(1) Ve všech fázích procesu evakuace je nezbytné včas a důkladně informovat všechny
osoby o žádoucím chování, a to na území
a) ze kterého bude evakuace prováděna,
b) kam budou evakuované osoby umístěny.
(2) Informování osob zajišťují orgány pro řízení evakuace, kterými jsou podle rozsahu
evakuace velitel zásahu, starosta obce a hejtman kraje.
(3) K informování osob se využívají
a) elektronické sirény s možností verbální komunikace,
b) hromadné sdělovací prostředky,
c) internet,
d) úřední desky obecních úřadů a krajských úřadů,
e) obecní a objektové rozhlasy,
f) místní informační systémy (SMS brány, kabelové televize),
g) mobilní informační systémy (zvláštní světelné a zvukové zřízení na vozidlech Policie
ČR a obecní policie, mobilní sirény apod.),
h) spojky.
(4) Informování osob se zpravidla týká
a) sdělení základních informací o charakteru ohrožení a žádoucím chování v prvotní fázi
po mimořádné události,
b) sdělení o vývoji mimořádné události a očekávaných krocích týkajících se obyvatel,
c) oznámení o nařízení evakuace,
d) upřesnění pokynů k provedení evakuace,
e) upřesnění obsahu evakuačního zavazadla,
f) zásad pro opuštění bytu nebo rodinného domu,
g) průběžného informování během evakuace,
h) informování o připraveném nouzovém přežití.
(5) K informování osob je žádoucí mít zpracované vzory tísňových informací a zpráv
pro obyvatelstvo, a to variantně dle odst. 3, jako součást plánu komunikace s veřejností
a hromadnými informačními prostředky. Vzory tísňových informací jsou uvedeny
v příloze „B“.
(6) Příslušný krizový štáb kraje v případě radiační havárie zřizuje informační linku
pro veřejnost, na které budou průběžně poskytovány aktuální informace o vývoji krizové
situace, včetně údajů o umístění evakuovaných osob.
Čl. 10
Organizace zdravotnického zabezpečení
(1) Za zdravotnické zabezpečení odpovídá útvar zdravotnictví krajského úřadu tvorbou
plánu zdravotnického zabezpečení evakuace. Plánovaná opatření zajišťují organizaci
soustavy poskytovatelů zdravotních služeb a jejich dostupnost.

(2) Organizace zdravotnické pomoci se plánuje jak obecně pro potřeby všech evakuovaných
osob, tak konkrétně pro specifické případy zdravotně postižených osob na základě
zjištěných údajů v zóně havarijního plánování. (Příloha „A“)
(3) Zdravotnickou pomoc zabezpečuje příslušný poskytovatel zdravotnické záchranné služby
ve spolupráci s místně příslušnými poskytovateli zdravotních služeb a smluvními
nestátními neziskovými organizacemi v evakuačních a přijímacích střediscích, kde je
vhodné k běžnému ošetření evakuovaných vyčlenit řádně označené prostory.
(4) K asistenci pro případ manipulace se zdravotně postiženými osobami v průběhu
evakuace lze využít i jednotky požární ochrany.
(5) Je nutné zajistit přípravu personálu pro mimořádnou událost, včetně jejích etických
aspektů (např. základných principů biomedicínské etiky, jako respekt k autonomii,
neškození, spravedlnosti apod.).
(6) Poskytovatelé zdravotnických služeb jsou upozorňováni, jaká rizika se očekávají
u různých skupin nemocných, a to radiační a neradiační rizika, aby mohli zvažovat
priority. Při rozhodnutí o prioritách musí poskytovatele zdravotnických služeb brát
do úvahy i etické principy, které by bylo možné uplatnit (podle nejnovějších doporučení
Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu: důstojnost člověka, neškození,
rozumnost a spravedlnost).
Čl. 11
Organizace evakuace osob ze specifických zařízení
(1) Organizace evakuace osob ze zařízení, která vyžadují specifický přístup při plánování
a provedení evakuace jako jsou předškolní zařízení, školy, školská zařízení, lůžková
zdravotnická zařízení a sociální zařízení (dále jen „specifické zařízení“) obsahuje souhrn
organizačních a technických opatření vedoucích k včasnému a bezpečnému opuštění
nebo vyklizení prostor a budov s cílem snížit úroveň ohrožení zde umístěných osoba
jejich zaměstnanců.
(2) Organizace evakuace ze specifického zařízení, které je umístěno v zóně havarijního
plánování, je plánováno vždy pro úplné opuštění užívaných budov a prostor, a to vždy
pro 100 % počtu osob, včetně jeho zaměstnanců.
(3) Specifické zařízení využívá k organizaci evakuace vlastní zpracovanou plánovací
dokumentaci podle zvláštního právního předpisu5 (dále i „plán evakuace“), která
obsahuje
a) osoby, která bude organizovat evakuaci, a místo ze kterého bude evakuace řízena,
b) způsob jejich vyrozumění, vybavení, přípravy a povolání,
c) osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna,
d) počty osob vyžadujících zvláštní péči,
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§ 4 odst. 2 písm. h a § 15 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 27
vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o
požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

e) cest a způsobu evakuace (evakuační trasy,)
f) místa, kde se evakuované osoby budou soustřeďovat,
g) rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace a zaměstnance, který se bude
věnovat klientům odkázaných na jejich pomoc (imobilní, ležící, se ztrátou orientace
v čase a prostoru apod.),
h) systém evidence evakuovaných osob a zaměstnance, který provede kontrolu počtu
evakuovaných osob,
i) způsobu zajištění první pomoci postiženým evakuovaným osobám,
j) seznam sil a prostředků, pro zabezpečení evakuace,
k) místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál a způsob jeho střežení,
l) osoby, která uvědomí rodinné příslušníky, příbuzné, osoby odpovědné nebo zákonné
zástupce o provedení evakuace jejich příbuzných,
m) osoby, která zabezpečí evakuaci zdravotnických potřeb a zdravotních pomůcek
pro klienty evakuovaného zařízení,
n) osoby, která zabezpečí potřebnou výši tekutin k zajištění pitného režimu klientů,
o) přehled nouzového ubytování evakuovaných a navazujících opatření k zajištění
nouzového přežití
p) grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích,
q) grafické znázornění místa shromažďování v případě plošné evakuace.
(4) Specifické zařízení je k zajištění bezpečného průběhu evakuace vybaveno
a) základními prostředky improvizované ochrany osob (jednorázové pláštěnky, obleky,
návleky, roušky),
b) prostředky pro odkládání svrchních oděvů nebo improvizovaných prostředků
individuální ochrany v místech shromaždiště (velké igelitové pytle se štítky),
c) poučením pro evakuované osoby a personál k bezpečnému pohybu
v kontaminovaném prostoru.
Čl. 12
Organizace veterinárních opatření
(1) V rámci plánování evakuace ze zóny havarijního plánování se nepředpokládá hromadná
evakuace chovů hospodářských zvířat. Výjimkou jsou chovatelsky významné chovy. Více
než 50 % evakuovaných osob, a to v rámci samovolné a řízené evakuace se bude
současně evakuovat i se zvířaty v zájmovém chovu, např. psi, kočky, králici, okrasné
ptactvo apod. (Příloha „A“)
(2) Veterinární opatření je proto nutné plánovat jak pro zvířata ponechaná při evakuaci
v místě chovu, tak pro zvířata, která jsou evakuována. Organizaci veterinárních opatření
zabezpečuje příslušná krajská veterinární správa v součinnosti se zpracovatelem plánu
evakuace a jsou podrobně rozpracována ve veterinárním plánu příslušného vnějšího
havarijního plánu.

(3) Veterinární opatření pro zvířata (hospodářská zvířata musí být chována podle
minimálních standardů, které stanovuje prováděcí právní předpis, vyhláška MZe
č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění
vyhlášky č. 425/2005 Sb.) ponechaná při evakuaci v místě chovu zahrnují
a) uzavření prostor chovů tak, aby nedošlo ke kontaminaci ukrytých zvířat nebo krmiva
a vody nebezpečnou látkou,
b) zajištění pravidelného krmení, napojení a dojení ukrytých zvířat,
c) zajištění pravidelné kontroly zdravotního stavu ukrytých zvířat,
d) rozhodnutí o případné asanaci zvířat.
(4) Veterinární opatření pro zvířata evakuovaná s majiteli zahrnují
a) opatření k bezpečné přepravě zvířat (přepravní boxy, náhubky, vodítka) tak, aby
nedošlo k zdravotní újmě zvířete nebo k nebezpečí pro evakuované osoby,
b) opatření k provedení případné dekontaminace zvířat,
c) opatření ke vhodnému umístění zvířat,
d) zajištění pravidelného krmení, napojení, venčení a kontroly zdravotního stavu zvířat.
(5) Vzhledem k charakteru evakuovaných zvířat lze vyloučit z dopravy hromadnými
dopravními prostředky a z hromadného nouzového ubytování dravá, jedovatá nebo
jinak nebezpečná zvířata. Tuto skutečnost je třeba ve fázi informování o nutnosti
provedení evakuace dostatečně medializovat.
(6) Při ponechání zvířat v zájmových chovech, které nejsou evidovány v havarijním plánu
kraje, je třeba příslušným chovatelem před evakuací zabezpečit
a) zásobu krmení a vody,
b) ukrytí zvířat tak, aby nedošlo ke kontaminaci ukrytých zvířat nebo krmiva
nebezpečnou látkou,
c) zajištění informování orgánů provádějících evakuaci o ponechání zvířat na místě.
Čl. 13
Organizace regulace pohybu osob a vozidel při evakuaci
(1) Cílem regulace pohybu osob a vozidel při evakuaci je maximální urychlení procesu
evakuace z ohroženého nebo postiženého území. Z tohoto důvodu je třeba organizovat
zejména proces samovolné evakuace, kdy je žádoucí regulace pohybu evakuovaných
po stanovených evakuačních trasách. Stanovené evakuační trasy je nutné zabezpečit
tak, aby nebylo možné neúmyslné či úmyslné narušení procesu evakuace. Regulaci
pohybu osob a vozidel organizuje Policie ČR ve spolupráci s obecní policií.
(2) Evakuační trasy jsou v okamžiku evakuace přednostně využívány pouze pro evakuaci
a provoz na nich je regulován tak, aby nedocházelo k dopravním komplikacím, jako
zácpám a nehodám. K tomu slouží i opatření v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti,
která jsou zpracována v plánu veřejného pořádku a bezpečnosti příslušného vnějšího
havarijního plánu.
(3) K regulaci pohybu osob a vozidel slouží tato opatření

a) uzávěra vnějších hranic prostoru určeného k evakuaci,
b) uzávěry komunikací uvnitř zóny havarijního plánování, které nejsou určeny
k evakuaci,
c) instalace přenosného dopravního značení místně příslušným správcem komunikace
k usměrnění průběhu evakuace,
d) umístění hlídek Policie ČR nebo obecní policie k řízení průběhu evakuace
na komplikovaných a nepřehledných místech (křižovatky, místa dekontaminace,
místa shromažďování a nástupu),
e) medializace aktuálně stanovených evakuačních tras pro obyvatele využívající
samovolnou evakuaci.
(4) Z prostoru, odkud probíhá evakuace, jsou z důvodu uzávěry odkloněny všechny
pravidelné linky silniční a železniční hromadné dopravy (tyto nejsou k evakuaci
využitelné).
Čl. 14
Organizace zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku v průběhu evakuace
(1) Zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku zahrnuje jak celý proces samotného průběhu
evakuace, tak i střežení evakuovaného prostoru po celou dobu trvání evakuace
do okamžiku návratu obyvatel do svých obydlí. Garantem je Policie ČR ve spolupráci
s obecní policií.
(2) Na zajištění bezpečnosti průběhu evakuace se dílčím způsobem podílejí také orgány
provádějící evakuaci, zejména orgány příslušné obce v součinnosti se zasahujícími
jednotkami požární ochrany. Za tímto účelem jsou v plošném pokrytí jednotek požární
ochrany příslušného kraje předurčeny jednotky požární ochrany zřízené obcemi
zabezpečující ochranu obyvatelstva.
(3) Organizací zajištění bezpečnosti se rozumí
a) zajištění fyzické bezpečnosti evakuovaných ve vztahu k danému druhu ohrožení,
b) zajištění fyzické bezpečnosti evakuovaných ve vztahu k možným rizikům vzniklým
v průběhu evakuace (např. dopravní nehody),
c) zajištění kontroly evakuovaného prostoru, zda v místě nezůstaly žádné osoby určené
k evakuaci.
(4) Organizací zajištění veřejného pořádku se rozumí
a) zajištění bezproblémového průběhu evakuace ve vztahu k možnému záměrnému
narušení procesu evakuace,
b) řešení problematiky odmítání evakuace (opuštění domovů nebo místa postiženého
mimořádnou událostí),
c) zajištění bezpečnosti majetku evakuovaných (proti rabování),
d) střežení evakuované oblasti do doby návratu obyvatel zpět do svých domovů.

(5) K plnění úkolů uvedených v odst. 3 a 4 využívá Policie ČR nebo obecní policie svých
kompetencí v oblasti preventivní, kontrolní a represivní činnosti (informování obyvatel,
zvýšená hlídková činnost, uzávěry, identifikace osob, zadržení osob apod.).
Čl. 15
Organizace dekontaminace
(1) Pokud se v rámci procesu evakuace předpokládá provedení dekontaminace, je tato
oblast z hlediska technického a logistického zpracována v plánu dekontaminace
příslušného vnějšího havarijního plánu, a to včetně grafického znázornění organizace
činnosti na místech dekontaminace.
(2) V případě radiační havárie je dekontaminace nedílným krokem v procesu evakuace v
po únikové fázi. Místa a způsoby provádění dekontaminace jsou předem stanoveny
v příslušném vnějším havarijním plánu jak pro evakuované osoby, tak pro zasahující
složky, a to variantně dle směru větru a klimatických podmínek. Součinnost složek
provádějících evakuaci a logistické zabezpečení dekontaminačních míst jsou předem
naplánovány v příslušné dokumentaci (vnějším havarijním plánu, havarijním plánu kraje,
plánu krizové připravenosti subjektů podílejících se na provedení dekontaminace
a pod.).
Čl. 16
Organizace příjmu evakuovaných
(1) Orgány zabezpečující evakuaci plánují provedení evidence evakuovaných po evakuaci,
dalšího informování a případně jejich nouzového ubytování. Evidence se provádí
v evakuačních střediscích, kam jsou dopraveny všechny osoby evakuované hromadnými
dopravními prostředky. Cílem také je, aby přes evakuační středisko za účelem evidence
prošly všechny evakuované osoby (tj. i samovolně se evakuující).
(2) Evakuační střediska se zřizují zpravidla v prostorách obce, do které jsou osoby
evakuovány, případně přímo v místě, kde budou osoby nouzově ubytovány, tj. evakuační
středisko je současně přijímacím střediskem.
(3) Evidenci podléhají všechny evakuované osoby, zvířata a věci, čemuž musí odpovídat
personální a logistické vybavení evakuačního střediska. Administrativu související
s evidencí evakuovaných provádějí zejména zástupci obce, do které je naplánována
evakuace za pomoci předurčených jednotek požární ochrany zřízenými obcemi
zabezpečující ochranu obyvatelstva. Dokumentace přijímacího střediska je v příloze "C".
(4) Při příjmu evakuovaných k nouzovému ubytování se zohledňují kapacitní možnosti
nouzového ubytování ve vztahu k sociálním, etickým a zdravotním potřebám
evakuovaných (pokud možno, tak rodiny umisťovat pohromadě, hendikepované
v přízemí budov, osoby různého pohlaví zvlášť apod., (Příloha „C“).

Čl. 17
Organizace příjmu evakuovaných osob ze specifických zařízení
(1) Organizace příjmu evakuovaných osob z předškolních zařízení, škol a školských zařízení
je plánována v prostorách příjmové obce, do které jsou evakuovány osoby z obce,
ve které se dané zařízení nachází, a to podle těchto zásad
a) děti, žáci a studenti z předškolních zařízení, škol a školských zařízení jsou umístění
ve vhodném objektu (zpravidla ve školní budově v příjmové obci), kde si je postupně
vyzvednou rodiče,
b) děti, žáci a studenti, které si nevyzvednou rodiče z důvodu nemožnosti se na místo
dostavit, jsou přemístěny i s personálem do školského zařízení, předurčeného
pro vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou za krizové situace
vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce.
(2) Organizace příjmu evakuovaných osob z lůžkových zdravotnických zařízení se plánuje
do jiných zařízení obdobného typu prioritně v příslušném kraji, případně i v jiných
krajích, pokud to volná kapacita v příslušném kraji neumožňuje. Příjem evakuovaných
osob se plánuje ad hoc dle traumatologického plánu příslušného kraje s ohledem
na počet a charakter postižení zdraví osob na straně jedné a na volné kapacity dané
specializace v lůžkových zdravotnických zařízeních na straně druhé.
(3) Organizace příjmu evakuovaných osob ze sociálních zařízení se plánuje do vhodných
objektů, splňujících tyto požadavky
a) zpracování dokumentace pro příjem evakuovaných osob, která je zpracovaná podle
čl. 16 této metodiky,
b) vlastní prostory a to pro mobilní a imobilní evakuované osoby včetně obslužného
personálu,
c) předem dohodnutý počet lůžek a hygienické zařízení,
d) režimová opatření (vstup do objektu jen pro ubytované osoby, denní řád, udržování
veřejného pořádku a bezpečnosti, evidence stravování apod.),
e) předem dohodnutý počet strávníků k zajištění stravování a pitného režimu,
f) zásobování potravinami a pitnou vodou, je-li kapacita jídelny překročena (režimové
stravování, vydávání balíčků s potravinami a balenou pitnou vodou apod.),
g) služby psychologů, zdravotníků a duchovních.(Příloha „C“)
Čl. 18
Organizace zajištění ubytování evakuovaných
(1) Při plánování příjmu evakuovaných je vhodné přednostně využívat princip
a) evakuace všech osob z jedné evakuované obce do jedné příjmové obce, pokud je to
kapacitně možné,
b) slučování rodinných příslušníků.

(2) Vzhledem k reálným možnostem území, kam je plánován příjem evakuovaných, lze
naplánovat ubytování evakuovaných formou nouzového nebo náhradního ubytování.
(3) V počátku evakuace je vhodné využívat místa nouzového ubytování a v případě potřeby
postupně i místa náhradního ubytování pro potřeby evakuovaných, kteří nemají jinou
možnost dlouhodobého ubytování.
(4) Kapacita nouzového ubytování se plánuje na 60 % celkově evakuovaných osob.
Předpokládá se, že zbylá část evakuovaných osob se ubytuje
a) ve vlastních prostorách (chaty, chalupy, domky a další přístřeší, která splňují
zabezpečení základních životních potřeb),
b) v pronajatých prostorách,
c) u příbuzných,
d) u známých. (Příloha „A“)
(5) V místech nouzového ubytování je třeba zabezpečit
a) přenosná lůžka, žíněnky, karimatky, deky nebo spací pytle pro všechny ubytované
osoby,
b) dostatečnou kapacitu hygienických zařízení; v případě nedostatku a nesplnění
hygienické normy na počet ubytovaných pořízení mobilních WC a sprch,
c) parkovací prostory pro vozidla evakuovaných osob,
d) režimová opatření (vstup do objektu jen pro ubytované osoby, denní řád, udržování
veřejného pořádku a bezpečnosti, evidence stravování apod.),
e) nouzové zásobování potravinami a pitnou vodou (režimové stravování, vydávání
balíčků s potravinami a balenou pitnou vodou apod.),
f) služby psychologů, zdravotníků a duchovních,
g) prostory pro umístění zvířat v zájmovém chovu (vždy dobře větratelné, chráněné
proti přímému slunečnímu svitu apod.).
Čl. 19
Organizace zajištění nouzového stravování a zásobování pitnou vodou a potravinami
(1) Nouzovým stravováním, zásobováním pitnou vodou a potravinami se rozumí zabezpečení
evakuovaných osob v místě nouzového ubytování základními potravinami, balenou
pitnou vodou, případně v místě připravenou nebo dováženou teplou stravou. V prvotní
fázi se jedná zpravidla o studenou stravu a nápoje z termos (várnic).
(2) V závislosti na rozsahu evakuace je vhodné zajistit především nápoje i v evakuačním
středisku.
(3) Kapacita nouzového stravování a zásobování pitnou vodou a potravinami se plánuje
na 60 % celkově evakuovaných osob. Předpokládá se, že velká část evakuovaných osob
se ubytuje ve vlastních prostorách (chaty, chalupy) nebo u příbuzných. (Příloha "A")
(4) Nouzové stravování, zásobování pitnou vodou a potravinami zajišťují orgány obce,
do které jsou evakuované osoby umístěny v součinnosti s příslušným hasičským
záchranným sborem kraje a nestátními neziskovými organizacemi.

(5) Při plánování nouzového stravování je třeba brát v úvahu možné zvláštní stravovací
požadavky evakuovaných osob z hlediska zdravotního, etického nebo náboženského.
Pokud je to možné, lze naplánovat stravování těchto osob ve zvlášť určeném stravovacím
zařízení.
Čl. 20
Organizace psychosociální a duchovní pomoci
(1) Psychosociální a duchovní pomoc pro evakuované osoby organizuje hasičský záchranný
sbor kraje ve spolupráci s Policií ČR a příslušnými nestátními neziskovými organizacemi.
(2) Tato pomoc se plánuje a organizuje zejména v místech, kde se shromažďují evakuovaní
po provedení evakuace, tj. v evakuačních a přijímacích střediscích. K poskytnutí prvotní
psychosociální pomoci je nutné zabezpečit k zajištění soukromí vhodné oddělené
prostory, které jsou viditelně označeny.
(3) Psychosociální pomoc se poskytuje individuálně pohovorem nebo hromadně za pomocí
letáků, informací, zpráv apod. V případě individuální pomoci lze po jejím poskytnutí
okamžitě pokračovat u vybraných osob s pomocí dlouhodobou, která se zpravidla
provádí v příslušných zdravotnických nebo sociálních zařízeních.

HLAVA III
PŘÍPRAVA EVAKUACE
Čl. 21
Zásady přípravy evakuace
(1) Přípravou evakuace se rozumí provedení činností od rozhodnutí k evakuaci do okamžiku
zahájení evakuace.
(2) Součástí přípravy evakuace je vyrozumění:
a) orgánů pro řízení evakuace – jedná se o orgány pro řízení evakuace obce, obce
s rozšířenou působností a orgány kraje.
b) subjektů pro řešení evakuace
i. dopravců a dopravců pro zdravotně postižené obyvatelstvo,
ii. správce komunikací,
iii. subjektů podílejících se na dekontaminaci (HZS ČR a Armáda ČR),
iv. složek pro zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku,
v. psychosociální, posttraumatické péče a duchovní pomoci,
vi. dotčených ostatních složek integrovaného záchranného systému (např.
krajská hygienická stanice, Armáda ČR, krajská veterinární správa, nestátní
neziskové organizace a další dle plánu).
(3) Vyrozumění těchto orgánů bude prováděno na základě požadavků oprávněných orgánů
přes opis integrovaného záchranného systému.
(4) Informace je nutné předávat v celém průběhu přípravy a provádění evakuace
od okamžiku rozhodnutí k provedení evakuace po ukončení evakuace orgánům řídících
evakuaci a obyvatelstvo. Informace musejí být předávány kontinuálně s ohledem
na charakter a průběh evakuace.
V průběhu přípravy evakuace aktivovat připravenou dokumentaci dle Přílohy „C“.
(5) Příprava evakuačních opatření musí zahrnovat
a) výběr evakuačních sektorů,
b) výběr evakuačních tras,
c) příprava dopravního zabezpečení,
d) výběr míst shromažďování,
e) zajištění informování obyvatelstva,
f) příprava zdravotnického zabezpečení,
g) příprava evakuace osob ze specifických zařízení,
h) příprava veterinárních opatření,
i) příprava regulace pohybu osob a vozidel při evakuaci,
j) příprava složek pro zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku v průběhu evakuace,
k) výběr míst dekontaminace,
l) příprava příjmu evakuovaných,
m) příprava příjmu evakuovaných osob ze specifických zařízení,

n) příprava zajištění nouzového ubytování,
o) příprava zajištění nouzového stravování a zásobování pitnou vodou a potravinami,
p) příprava psychosociální a duchovní pomoci.
Čl. 22
Výběr evakuačních sektorů
(1) Na základě obdržených dat o úniku od provozovatele zařízení a meteorologické situace
a doporučení odpovědných orgánů (Státní úřad pro jadernou bezpečnost, krajský úřad,
Ministerstvo životního prostředí ČR a HZS ČR) stanovit rozsah evakuovaného prostoru.
(2) Evakuované sektory stanoví odpovědný orgán pro řízení evakuace, který je podle rozsahu
velitel zásahu, starosta obce a hejtman kraje.
Čl. 23
Výběr evakuačních tras
(1) Na základě stanoveného evakuovaného sektoru vybrat vytipované evakuační trasy
z plánu mimo evakuované prostory s nejkratší dobou přesunu do místa dekontaminace
a následně do místa nouzového ubytování.
(2) Výběr evakuační trasy pro řízení evakuace stanoví odpovědný orgán pro řízení evakuace,
který je podle rozsahu velitel zásahu, starosta obce a hejtman kraje.
Čl. 24
Příprava dopravců
(1) Na základě stanovených evakuačních tras provést přípravu dopravců dle plánu evakuace
podle umístění, časové dostupnosti, kapacity a s ohledem na zdravotně postižené osoby
umístěné v rodinách i ve specializovaných zařízeních.
(2) Jednotlivým dopravcům před vjezdem do kontaminované oblasti hasičský záchranný sbor
připraví dle zpracovaného plánu evakuace
a) dokumentaci dle čl. 7 odst. 5,
b) prostředky individuální ochrany pro řidiče,
c) prostředky pro odkládání svrchních oděvů v místech shromaždiště,
d) poučení pro řidiče k bezpečnému pohybu v kontaminovaném prostoru.
Čl. 25
Výběr míst shromažďování
(1) Za pomoci starostů obcí a orgánů pro řízení evakuace vybrat místa pro shromáždění
evakuovaných osob dle připraveného plánu evakuace.

(2) Pokud je evakuace prováděna v po úniku nebezpečných látek, je třeba na místech
shromáždění vyčlenit prostory a prostředky k odložení kontaminovaných prostředků
improvizované ochrany.
(3) O výběru místa shromáždění informovat v písemné podobě příslušné dopravce, kteří
dostanou v písemné podobě přesnou adresu místa shromáždění.
Čl. 26
Zajištění informování obyvatelstva
(1) Aktualizace vzorů tísňových informací a zpráv pro obyvatelstva pro varianty dle čl. 9
odst. 3.
(2) Aktualizace vzorů informování osob v závislosti na charakteru mimořádné události dle
čl. 9 odst. 4.
(3) V případě radiační havárie je nutné na příslušném krizovém štábu, zřídit informační linku
pro veřejnost (Příloha "B“).
Čl. 27
Aktivace zdravotnického zabezpečení
(1) Aktivaci zdravotnického zabezpečení realizovat cestou krajského zdravotnického
operačního střediska (KZOS) ZZS, které zajišťuje převzetí a vyhodnocení výzev
a vyrozumění přijatých od základních složek integrovaného záchranného systému a od
orgánů krizového řízení.
(2) KZOS ZZS zajišťuje spolupráci s ostatními zdravotnickými operačními středisky,
pomocnými operačními středisky a operačními a informačními středisky integrovaného
záchranného systému; zajišťuje komunikaci mezi poskytovatelem zdravotnické
záchranné služby a poskytovateli akutní lůžkové péče.
(3) Pro zajištění zdravotnického zabezpečení aktivovat místně příslušné poskytovatele
zdravotnických služeb a smluvní nestátní neziskové organizace.
Čl. 28
Příprava evakuace osob ze specifických zařízení
(1) Na základě stanoveného evakuačního sektoru aktivovat „specifická zařízení“ k přípravě
na evakuaci dle plánu evakuace a plánu evakuace zařízení.
(2) Příprava prostředků k evakuaci ve specifických zařízeních.

Čl. 29
Příprava veterinárních opatření
(1) Příprava subjektů podílející se na veterinárních opatřeních k hospodářským a zájmovým
chovům (krajská veterinární správa) ve spolupráci se subjekty zabezpečující
dekontaminaci dle plánu veterinárních opatření.
(2) Příprava subjektů podílející se na evakuaci a ustájení zvlášť významných chovných stád
a zvířat v zájmových chovech.
(3) Příprava veterinárních opatření pro zvířata ponechaná v místě chovu dle čl. 12 odst. 3 a 6
formou informování obyvatelstva.
(4) Příprava veterinárních opatření pro zvířata evakuovaná s majiteli dle čl. 12 odst. 4 a 5
formou informování obyvatelstva.
Čl. 30
Příprava regulace pohybu osob a vozidel při evakuaci
(1) Pro regulaci pohybu osob a vozidel při evakuaci je nutné aktivovat osoby a prostředky
správce komunikací, Policii ČR, obecní policii a v případě potřeby Armádu ČR pro činnosti
dle zpracovaného plánu evakuace
a) uzávěra vnějších hranic vybraného evakuačního prostoru,
b) uzávěry komunikací,
c) instalace přenosného dopravního značení k usměrnění průběhu evakuace,
d) umístění hlídek Policie ČR nebo obecní policie na komplikovaných místech
a nepřehledných místech (křižovatky, místa dekontaminace, místa shromažďování
a nástupu).

Čl. 31
Příprava složek pro zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku
(1) Pro zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku provést jednání k aktivaci Policie ČR,
složek obecní policie a v případě potřeby Armády ČR a také orgány provádějící evakuaci,
zejména příslušné obce v součinnosti se zasahujícími jednotkami požární ochrany.
(2) K organizaci zajištění bezpečnosti
a) připravit zabezpečení fyzické bezpečnosti evakuovaných,
b) aktivovat kontrolu evakuovaného prostoru.
(3) K organizací zajištění veřejného pořádku aktivovat
a) zajištění bezproblémového průběhu evakuace,
b) střežení evakuované oblasti,
c) zajištění veřejného pořádku v místech dekontaminace, v evakuačních a přijímacích
středisek a v místech ubytování.

Čl. 32
Výběr míst dekontaminace
(1) V případě potřeby dekontaminace určit vhodná místa dekontaminace mimo zónu úniku
nebezpečných látek na základě stanovených sektorů a tras evakuace.
(2) Postupně aktivovat a obsazovat místa dekontaminace.
(3) Místa dekontaminace určí hasičský záchranný sbor kraje.
Čl. 33
Příprava příjmu evakuovaných
(1) Za pomoci starostů příjmových obcí a orgánů pro řízení evakuace provést aktivaci
potřebných příjímacích středisek pro evakuované osoby dle vybraných evakuovaných
sektorů.
(2) Evakuační a přijímací střediska se musejí připravit na příjem osob, zvířat a věcí
s potřebnou dokumentací dle plánu evakuace.
Čl. 34
Příprava příjmu evakuovaných osob ze specifických zařízení
(1) Za pomoci starostů příjmových obcí aktivovat dle plánu evakuace zařízení zajišťující
příjem evakuovaných osob ze specifických zařízení.
Čl. 35
Příprava zajištění nouzového ubytování
(1) Za pomoci starostů příjmových obcí a orgánů pro řízení evakuace provést aktivaci
potřebných míst k ubytování.
(2) V případě nouzového ubytování provést aktivaci poskytovatelů prostředků pro nouzové
ubytování dle plánu evakuace.
(3) V případě nouzového ubytování provést aktivaci prostor pro umístění zvířat v zájmovém
chovu dle plánu evakuace.
Čl. 36
Příprava zajištění nouzového stravování a zásobování pitnou vodou a potravinami
(1) Za pomoci starostů příjmových obcí provést aktivaci subjektů zajišťující nouzové
stravovaní, zásobování pitnou vodou a potravinami dle plánu evakuace.

Čl. 37
Příprava psychosociální a duchovní pomoci
(2) Provést cestou HZS kraje aktivaci psychosociální pomoci, posttraumatické péče
a duchovní pomoci z řad HZS ČR, Armády ČR, Policie ČR a nestátních neziskových
organizací.
(3) Pro řešení psychosociální a duchovní pomoci využít Katalogový soubor – Typová činnost
složek IZS při společném zásahu STČ 12/IZS (2012).

HLAVA IV
PROVEDENÍ EVAKUACE
Čl. 38
Zásady provedení evakuace
(1) Provedením evakuace se rozumí činnosti zabezpečované v souvislosti s přemístěním
obyvatelstva od okamžiku zahájení evakuace do okamžiku jejího ukončení, tzn.
do registrace osob v místě nouzového ubytování. Při provádění evakuace se vychází
z naplánovaných a připravených opatření dle plánu evakuace.
(2) provedení evakuace obsahuje
a) zabezpečení evakuačních tras, bezpečnosti a veřejného pořádku,
b) činnost dopravců,
c) shromažďování evakuovaných,
d) informování obyvatelstva a mediální podpora evakuace,
e) zdravotnické zabezpečení,
f) zvláštnosti evakuace škol a školských zařízení,
g) zvláštnosti evakuace poskytovatelů sociálních služeb,
h) zvláštnosti evakuace poskytovatelů zdravotnických služeb,
i) přeprava evakuovaných osob,
j) veterinární opatření,
k) dekontaminace,
l) příjem evakuovaných v evakuačních a přijímacích středisek,
m) psychosociální a duchovní pomoc.
Čl. 39
Zabezpečení evakuačních tras, bezpečnosti a veřejného pořádku
(1) Evakuace obyvatelstva se provede podle naplánovaných evakuačních tras ze zóny
havarijního plánování, příp. po trasách, po kterých se nejrychleji dosáhne hranice zóny
havarijního plánování, a to přes místa dekontaminace.
(2) Pro zabezpečení evakuačních tras musí být provedeny následující činnosti
a) ověření dopravní situace a průjezdnosti evakuačních tras,
b) zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti v průběhu celé evakuace.
(3) Pro zabezpečení průjezdnosti evakuačních tras musí být zajištěna činnost služby Policie
ČR ve spolupráci s obecní policií (resp. městskou policií); regulace dopravy při provádění
evakuace; likvidace následků dopravních nehod.
(4) Prováděná opatření při regulaci pohybu osob a vozidel
a) uzavření a označení zón havarijního plánování a omezení vstupu osob a vozidel, jejichž
přítomnost zde není potřebná,

b) uzavření a označení pozemních komunikací procházejících zónou havarijního
plánování,
c) určení a označení objížďkových tras,
d) zajištění regulace a odklonu dopravy na objížďkových trasách mimo zónu havarijního
plánování,
e) regulaci pohybu osob a vozidel v zóně havarijního plánování,
f) stanovení pravidel pro vjezd vozidel a vstup a pohyb osob v zóně havarijního
plánování,
g) určení a označení přístupových cest pro zasahující síly a prostředky,
h) regulaci evakuace se zvláštním důrazem na řízenou evakuaci s využitím vlastních
dopravních prostředků.
(5) Opatření při regulaci pohybu osob a vozidel na pozemních komunikacích provádí správce
komunikací, která označí pozemní komunikace příslušným označením zákazu vjezdu.
(6) Opatření při regulaci pohybu osob a plavidel na vodních cestách provádí Správa povodí,
která označí vodní cesty znaky „Zákaz plutí“.
(7) Opatření při regulaci pohybu osob a železničních vozidel na železničních dopravních
cestách provádí Správa železniční dopravní cesty, která zastaví provoz a vylučuje tratě
v úseku procházející zónou havarijního plánování.
(8) Opatření regulace pohybu osob a vozidel provádí Policie ČR a obecní policie na předem
určených stanovištích (místa shromaždišť osob, evakuační a přijímací střediska, místa
dekontaminace) a na evakuačních trasách.
(9) V době vyhlášeného stavu nebezpečí obecní úřady obce a obecní úřady obce s rozšířenou
působností vedou údaje o evakuovaných osobách, které přechodně změnily svůj pobyt
a) způsobem umožňujícím dálkový přístup v registru přechodných pobytů nebo
b) v listinné formě.
Čl. 40
Činnost dopravců
(1) Vybavení aktivovaných dopravců potřebnými dokumenty, prostředky individuální
ochrany a poučením pro řidiče dle plánu evakuace a vyslání jejich dopravních prostředků
na místa shromaždišť.
Čl. 41
Shromažďování evakuovaných
(1) Po přistavení hromadných dopravních prostředků pro realizaci řízené evakuace vyzve
starosta obce nebo jím pověřený zástupce obyvatele k nástupu do hromadných
dopravních prostředků na předem vybraných místech shromažďování dle plánu
evakuace. Při nástupu do dopravních prostředků je nutné dbát, aby pobyt na volném
prostranství byl co možná nejkratší.

(2) Před nástupem do hromadných dopravních prostředků určených k evakuaci je nutné
odložit svrchní oděv, prostředky improvizované individuální ochrany do igelitových pytlů,
které se ponechají na místě, vyjma ochranných roušek k ochraně dýchacích cest.
(3) Při nástupu do dopravního prostředku se provede evidence každé osoby, vč. dopravního
prostředku a podávají se informace o doporučeném způsobu chování a dalším postupu.
Čl. 42
Informování obyvatelstva a mediální podpora evakuace
(1) K informování veřejnosti o průběhu evakuace obyvatelstva je nutné využít tiskové
mluvčí, a to subjektu, který nakládá s nebezpečnými látkami, HZS příslušného kraje,
krajského úřadu příslušného kraje.
(2) Mediální zabezpečení bude řešeno v souladu s již plánovanými a existujícími postupy,
bude se vycházet z opatření dle plánů konkrétních činností příslušného vnějšího
havarijního plánu, a to Plánu varování a Plánu komunikace s veřejností a hromadnými
informačními prostředky.
(3) Při informování obyvatelstva je nutné dodržovat etické principy, jako jsou např. empatie,
participace, transparentnost a odpovědnost.
Čl. 43
Zdravotnické zabezpečení
(1) Základní zdravotní péče v rozsahu nezbytné první pomoci (předlékařské nebo lékařské) je
poskytována po směru proudu evakuovaných osob na základě akutní potřeby osob
(náhlá porucha zdraví v důsledku akutního onemocnění nebo úrazového děje). Za tímto
účelem je vytvořená síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb organizovaná
na principu výstavby zdravotnického záchranného řetězce a fungující v odborné linii
posouzení aktuálního stavu a potřeby druhu zdravotní péče.
(2) Jednotlivé druhy zdravotní péče jsou evidovány v dokumentaci daného poskytovatele
zdravotní péče, včetně indikace k transportu a určení cílového zdravotnického zařízení.
(3) První předlékařská pomoc6 se poskytuje na „kontrolních bodech“ evakuační trasy
v rozsahu aktivit
a) označení místa pro poskytování zdravotní pomoci,
b) přítomnost nelékařského zdravotnického pracovníka se základní výbavou,
c) přítomnost dobrovolného zdravotníka s výbavou pro poskytování první pomoci.
(4) Lékařská první pomoc představuje objem aktivit v rozsahu
a) označení místa pro poskytování první lékařské pomoci,
b) přítomnost všeobecného praktického lékaře (lékaře pro děti a dorost),
6
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ČR a MŠMT ČR a MDS ČR jako závazná metodika pro výuku poskytování první pomoci na území České republiky;
revidované v roce 2012.

c) přítomnost nelékařského zdravotnického pracovníka,
d) přítomnost zdravotnického vozidla dopravní zdravotní služby,
e) stanovený hygienický a protiepidemický režim orgánem ochrany veřejného zdraví nebo
s nezbytnou logistikou pro základní hygienická a protiepidemická opatření.
(5) Neodkladnou zdravotní péči v průběhu evakuace zajišťuje poskytovatel zdravotnické
záchranné služby (dále jen ZZS), a to v rozsahu Plánu zdravotnického zabezpečení
evakuace osob, zásadně
a) u stavů bezprostředního ohrožení života nebo zdraví,
b) způsobujících náhlou nebo intenzivní bolest,
c) náhlou změnu chování ohrožující okolí a sebe sama.
(6) V případě hromadného výskytu stavů bezprostředního ohrožení života a zdraví je reakce
podřízena pravidlům traumatologického plánu ZZS.
(7) Zdravotní služby v místech náhradního ubytování provádějí
a) označení místa pro poskytování zdravotní péče v rozsahu všeobecného praktického
lékařství, popř. dětského lékařství,
b) přítomnost příslušného odborného lékaře (všeobecný lékař pro děti a dorost, pro
dospělé),
c) přítomnost nelékařského zdravotnického pracovníka,
d) stanovený hygienicko-epidemiologický režim orgánem veřejného zdraví (dále jen OVZ)
a logistikou pro základní hygienická a protiepidemická opatření v prostorech
nouzového ubytování,
e) přehled cílových zdravotnických zařízení pro zajištění návazné a následné zdravotní
péče.
Čl. 44
Příprava příjmu evakuovaných osob ze specifických zařízení
Jedná se o zvláštnosti evakuace škol a školských zařízení, evakuace poskytovatelů sociálních
služeb a evakuace poskytovatelů zdravotnických služeb.
(1) Odpovědný orgán pro řízení evakuace informuje ředitele školy nebo školského zařízení,
ředitele sociálních zařízení a ředitele zdravotnického zařízení7 o nařízené evakuaci.
(2) Ředitel zařízení postupuje dle plánu evakuace, který má pro tento účel zpracovaný.
Struktura plánu evakuace je uvedena v „čl 11“ této metodiky.
Čl. 45
Přeprava evakuovaných osob
(1) Řízení evakuace probíhá přes místa dekontaminace, kde bude provedena evidence
evakuovaných, až do míst přijímacích středisek.
7
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(2) Speciální zdravotní služby o osoby zdravotně postižené, zejména omezené v pohybu
a vyžadující doprovod člena rodiny, zajistí zdravotnická dopravní služba jako přepravu
pacienta do zdravotnického zařízení nebo do zařízení sociální péče, pokud není možná
péče o postiženou osobu v místech nouzového ubytování v rozsahu rodinné péče8.
(3) Pacienty v domácí péči, kde je nutná nepřetržitá zdravotní péče, přepravuje zdravotnická
záchranná služba za stálého poskytování neodkladné péče během přepravy do cílového
zdravotnického zařízení, která danou péči indikovalo za účelem zajištění daného druhu
péče.
(4) Osoby ze zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče, je-li nezbytné zajišťování
průběžné zdravotní péče, přepravuje poskytovatel zdravotní dopravní služby v režimu
přepravy mezi poskytovateli zdravotních služeb; osoby vyžadující nepřetržité poskytování
neodkladné péče během přepravy pak poskytovatel zdravotnické záchranné služby.
Čl. 46
Příjem evakuovaných v evakuačních a přijímacích střediscích
(1) Evakuační středisko provádí:
a) evidenci evakuovaných osob a poskytování pomoci při sjednocování rodin bydlících
v evakuační zóně,
b) zdravotnickou pomoc,
c) pomoc osobám se zdravotním postižením,
d) poskytování psychosociální pomoci evakuovaným,
e) nezbytnou péči (nápoje, jednoduché občerstvení),
f) nocleh pro personál a evakuované osoby a případně i domácí zvířata, které se zdrží
v evakuačním středisku déle než 12 hodin,
g) udržování veřejného pořádku v prostoru evakuačního střediska,
h) řešení problému s domácími zvířaty, která si evakuovaní s sebou přivezli,
i) přerozdělení evakuovaných osob do předurčených míst nouzového ubytování,
přičemž vychází z informací o volných kapacitách k nouzovému ubytování
z příslušného štábu,
j) podávání informací evakuovaným osobám,
k) podávání informací o průběhu evakuace příslušnému štábu a o osobách, které byly
evakuovány (Příloha „C“).

Čl. 47
Veterinární opatření
(1) Veterinární opatření u hospodářských, zvlášť významných chovných stád a zájmových
chovů budou realizována Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro
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dotčený kraj, dotčenou obcí ve spolupráci se subjekty zabezpečujícími evakuaci dle plánu
veterinárních opatření.
(2) Veterinární opatření u zvířat v zájmových chovech
a) evidence evakuovaných zvířat,
b) poskytování potřebné veterinární péče a pravidelné kontroly zdravotního stavu
evakuovaných zvířat,
c) poskytování nezbytné péče ve spolupráci s majitelem.
(3) Veterinární opatření u zvlášť významných chovných stád
a) evidence evakuovaných zvířat,
b) poskytování potřebné veterinární péče a pravidelné kontroly zdravotního stavu
evakuovaných zvířat,
c) poskytování nezbytné péče ve spolupráci s majitelem.
(4) Veterinární opatření u hospodářských zvířat ponechána při evakuaci v místě chovu
a) poskytování potřebné veterinární péče a pravidelné kontroly zdravotního stavu
evakuovaných zvířat,
b) poskytování nezbytné péče ve spolupráci s majitelem.
(5) Krmivo pro všechny skupiny zvířat (v zájmových chovech, zvlášť významných chovných
stád, hospodářských zvířat) zajistí majitel.
(6) Orgány zabezpečující evakuaci obyvatelstva musí brát v úvahu, že 55 % rodin by vzalo
s sebou zvířata ze zájmových chovů, tzv. domácí mazlíčky. Z tohoto počtu rodin by jich
12 % bralo s sebou 2 zvířata a 11 % i více než 2 zvířata.
(7) Při přepravě maximálně využívat prostředky snižující nebezpečí zvířat pro okolí (např.
náhubky, vodítka, schráně, přenosné voliéry). Dravá, jedovatá a jinak nebezpečná zvířata
vyloučit z přepravy.
(8) Při dekontaminaci využít zvláštní způsoby dekontaminace vhodné pro jednotlivé druhy
zvířat. Preferovat suchou dekontaminaci, která je šetrná pro většinu zvířat a není příliš
časově náročná. Je možné uvažovat, v případě dostatečné kapacity, s vyčleněním
jednoho zařízení pro dekontaminaci osob se zvířaty. Dravá, jedovatá a jinak nebezpečná
zvířata vyloučit z dekontaminace.
(9) Při nouzovém ubytování stanovit povinnost používat u zvířat prostředky snižující jejich
nebezpečí pro okolí. V případě kapacitních možností plánovat oddělené nouzové
ubytování osob se zvířaty. Dravá, jedovatá a jinak nebezpečná zvířata vyloučit z možnosti
jejich přechovávání při ubytování. Tato opatření je nutné popularizovat a zdůrazňovat
v rámci preventivně výchovné činnosti.
(10)
Čl. 48
Dekontaminace
(1) Dekontaminace se uskutečňuje na základě hodnocení výsledků monitorování skutečné
situace a rozhodnutí velitele zásahu, starosty obce, hejtmana kraje.

(2) Nasazení aktivovaných sil a prostředků v místech dekontaminace dle plánu evakuace.
(3) Při provádění dekontaminace jsou dodržovány postupy a opatření dle Bojového řádu
jednotek požární ochrany a Plánu dekontaminace příslušného vnějšího havarijního plánu.
(4) V případě narušení veřejného pořádku na místě dekontaminace je nutné povolat,
na základě požadavku velitele místa dekontaminace, hlídku(y) Policie ČR, příp. příslušné
obecní policie.
Čl. 49
Psychosociální a duchovní pomoc
(1) Provádění psychosociální pomoci, posttraumatické péče a duchovní pomoci odborně
způsobilými osobami z řad HZS ČR, Armády ČR, Policie ČR a nestátních neziskových
organizací.
(2) Realizace psychosociální a duchovní pomoci se provádí v souladu s Katalogovým
souborem – Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci STČ 12/IZS
(2012).
HLAVA V
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účinnost
Tato metodika nabývá účinnosti dnem vydání.

Přílohy:
PŘÍLOHA „A“
Bezpečnostní výzkum MV ČR, Ochrana obyvatelstva v závislosti na diferenciaci populace VG
20132015122
Příloha k metodice pro plánování evakuace obyvatelstva ze zóny havarijního plánování

PŘÍLOHA „B“
VZORY TÍSŇOVÝCH INFORMACÍ:
1. Pro případ informování obyvatel ohrožené obce o nutnosti provedení evakuace
a) V PŘÍPADĚ VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V ZHP OBJEKTU SK. „B“:
Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné 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.
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) uložte 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 vložte 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 možno 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,
nevypínat chladničky a mrazničky, uzavřete přívod vody a plynu, ověřte situaci u sousedů,
uzamkněte byt a s evakuačním zavazadlem se dostavte na obecní úřad-určené místo
doplnit.
- v případě potřeby poskytněte pomoc nemocným a starším spoluobčanům. Pozornost
věnujte i dětem bez dozoru,

- s problémy, spojenými s evakuací, které nemůžete vyřešit vlastními silami, se obraťte
na obecní úřad (kontaktní osoba doplnit, telefon doplnit).
!!!!! OPAKOVAT !!!!!
b) V PŘÍPADĚ VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V JE doplnit
Vážení občané,
v souvislosti s vývojem radiační situace po havárii na jaderné elektrárně doplnit bylo v zájmu
ochrany zdraví obyvatelstva nadřízenými orgány státní správy rozhodnuto obec-město
evakuovat.
Evakuace bude zahájena dne doplnit v čas hodin. Bude provedena pod vedením obecního městského 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 až 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 lůžko 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, nevypínat
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, že máte v bezprostřední blízkosti místa Vašeho ukrytí k dispozici soukromé
vozidlo, můžete jej použít k evakuaci za předpokladu, že je vozidlo v dobrém technickém
stavu a zásoby pohonných hmot v nádrži vystačí na 80 – 100 km jízdy,
- vezměte podle možnosti 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 ubytování

- v případě, že jste toto před odjezdem nestihli, nahlaste místo nového ubytování
v přijímacím středisku v příjmové obci,
- ve vlastním zájmu se zdržujte v nechráněném prostoru co nejkratší dobu,
- počínejte si klidně, rozvážně 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 !!!!!
2. Pro případ informování obyvatel příjmové obce o příjmu evakuovaných z jiné obce
Vážení občané,
věnujte pozornost následující zprávě.
Z důvodu vzniku havárie v doplnit, bude naše obec přijímat evakuované obyvatelstvo
ze zasažené oblasti. Žádáme Vás o strpení při příjezdu a ubytování evakuovaného
obyvatelstva. Děkujeme za pochopení.
!!!!! OPAKOVAT !!!!!

PŘÍLOHA „C“
Přehled příloh dokumentace k metodice a jednotlivá dokumentace.

