
1110 Evakuace 
 
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 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 děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických 
zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené a doprovod pro 
všechny tyto skupiny. 

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 například (taxativní výčet uveden v §12 vyhlášky 380/2002 
Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva)1: 

• stanovení evakuačních prostorů a pořadí jejich evakuace, vymezení evakuačních tras  
s dostatečnou propustností vozidel, zabezpečení činnosti evakuačních a přijímacích středisek, 
a stanovení míst nouzového ubytování, 

• 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, 

• zabezpečení dokumentace přijatých rozhodnutí a opatření realizovaných v průběhu celé 
evakuace. 

Zabezpečení evakuace zajišťuje zpracovatel evakuačního plánu v součinnosti s příslušným orgánem 
veřejné správy nebo na základě uzavřených smluv s dalšími subjekty. 

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.  

Při přirozených a zvláštních povodních se evakuace 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 a plánuje se s důrazem na rychlost  
a komplexnost přemístění obyvatelstva a zaměstnanců s ohledem na dobu příchodu průlomové vlny.  

Pro evidenci evakuovaných osob za stavu nebezpečí (tzn. vyhlášený krizový stav), se používá 

směrnice  č. j. MV- 55649-20/PO-OKR-2013
2
, pokud doba pobytu bude pravděpodobně delší než 3 

dny. Pokud je doba pobytu kratší, může se pro evidenci osob tato směrnice také použít (rozsah údajů, 

který bude orgán KŘ pro evidenci potřebovat). 

 

                                                           
1
 ČESKO. §12 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva, [Online], [cit. 2015], Zdroj 

dostupný z: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=53776&nr=380~2F2002&rpp=15#local-content 
2
 ČESKO. Směrnice MV č. j. MV- 55649-20/PO-OKR-2013, Věstník MV (č. 5/2013), [Online], [cit. 2015], Zdroj dostupný z: 

http://www.mvcr.cz/soubor/vestnik-vlady-pro-kraje-a-obce-5-2013.aspx 


