pviřenl plánu evakuace
Pardubic při cvičení .. EVA

I

Statutární město Pardubice leží na soutoku řek Labe a Chrudimky, má rozlohu téměř 78 km 2 , přibližně 90 tisíc obyva
tel a leží v nadmořské výšce 215 až 237 metrů. Krajské město je zejména průmyslovým centrem, kde je soustředěno
množství chemického, petrochemického a elektrotechnického průmyslu. Průmysl zaměstnává množství občanů, kte
ří sem za prací dojíždějí, včetně zahraničních pracovníků, a tím se počet osob nacházejících se na území města ještě
velmi podstatně zvyšuje. Pardubice, které jsou územně členěným statutárním městem a mají osm městských obvodů
se svými vlastními úřady a starosty, jsou také velkým dopravním uzlem, a to nejen železničním, ale dnes již také le
~eckým, neboť pardubické letiště má statut mezinárodního civilního letiště.

Tvorba plánu evakuace
Po jedné z etap reformy územní veřejné
správy, která proběhla k 1. lednu 2003,
a kdy vznikly obce s rozšířenou působ
nosti, došlo k organizačním změnám
také na magistrátu města a v rámci jeho
organizační struktury vzniklo oddělení
krizového řízeni. Jedním z prvních úko
lů tohoto odděleni bylo zahájení příprav
ných prací na tvorbě dokumentu, kte
rý bude řešit evakuaci obyvatelstva při
přirozených povodních a bude součas
ně využitelný i při provádění evakuace
z jiného důvodu, včetně evakuace pro
váděné v případě vyhlá,šeni ,krizových
stavů STAV OHROZENI STATU nebo
VÁLEČNÝ STAV. Sběr potřebných infor
mací probíhal téměř dva roky a zahrno
val zejména zjíšťování informací o po
tencionálních evakuačních střediscích
a místech nouzového ubytováni. Byla
zpracována vlastní, velice jednoduchá,
metodika, která byla zaslána provozo
vatelům vytypovaných zařízení, a na zá
kladě které byly jimi vyplněny požado
vané informace do stejně jednoduché
tabulky. Tyto informace se týkaly ze
jména tzv. "nouzových ubytovacích ka
pacit", neboť např. kapacita školy pro
běžné činnosti není samozřejmě stejná
jako kapacita při nouzovém ubytování.
Dále byly zjišťovány informace o kapa
citách stravovacích zařízení, respektive
školních jídelnách a dalším využitelném
potenciálu. V neposlední řadě metodika
zahrnovala samozřejmě zjišťování infor
mací o kontaktech na odpovědné oso
by. Mezi vytypovaná zařízení patří např.
školy a školská zařízení (zřizovaná měs
tem nebo krajem), zimní stadion, tělo
cvičny, vybraná kulturní zařízení, ale
i vhodná veřejná ubytovací zařízeni. In
formace byly zadány do prostředí geo
grafického informačního systému (od
dělení má k dispozici aplikace ArcView
3.3, ArcGIS Desktop 9.3.1 a Kristýna
GIS 3.01), přičemž v něm byly provede
ny nejrůznější analýzy, ze kterých vyply
nulo, zda a v jaké zóně ohrožení se ob
jekty nacházejí (záplavové území, zóny
havarijního a vnějšího havarijního plá
nování), v jaké etapě evakuace respekti
ve v jakém časovém sledu budou využí
vány apod. Geografický informační sys
tém umožňuje v neposlední řadě i pro
vádění poměrně přesných analýz ve
vztahu k počtu ohrožených trvale bydlí
cích obyvatel, neboť oddělení krizového

Časopis 112 číslo 9/2009

řízení získává prostřednictvím SQL do
tazu informace z databáze městské evi
dence obyvatel vedené v programu "Re
gistr obyvatel" (Geovap, spol. s r.o.). Po
~ískání a shromáždění nezbytných pod
kladů byla zahájena práce na dokumen
tu samotném.

Prověřovacícvičení
Plán evakuace byl v první verzi připra
ven v roce 2005 a jeho navržená kon
cepce byla v témže roce projednána
a schválena bezpečnostní radou měs
ta. Ta rozhodla o nutnosti ověření navr
hované organizace evakuace, a to for
mou praktického cvičení subjektů, které
se na zajištění evakuace budou podílet.
Proto již v roce 2006 proběhlo první cvi
čení s pracovním názvem "EVAKUACE
2006". Zkušenosti ze cvičení a zkuše
nosti získané z obcí zasažených ve stej
ném roce povodněmi, byly zapracová
ny do konečné podoby plánu evakuace,
který byl projednán a schválen bezpeč
nostní radou města v roce 2008. Sou
časně byla zadána výroba informačních
letáků pro obyvatelstvo, formulářů pro
vedení evidence evakuovaných, byly na-o
koupeny reflexní vesty pro obsluhy eva
kuačních středisek a míst nouzového
ubytování (s patřičným potiskem) a vy
roben byl i dostatečný počet označení
objektů, kde budou tato místa při evaku
aci zřízena. Z tohoto materiálu byly vy-

tvořeny sady, které obsahují vše potřeb
né, včetně nejrůznějšího kancelářského
materiálu tak, aby činnost evakuačních
středisek nebo míst nouzového ubyto
vání mohla být zahájena 'bez ohledu na
denní nebo noční dobu a bez potřeby
shánět nejrůznější pomůcky a potřeby.
Tyto sady jsou umístěny trvale dosaži
telné ve skladech oddělení krizového ří
zení (obrázek č. 1).
Přestože po dokončení větší části proti
povodňových opatření na území města
v roce 2006, kdy byl podstatným způso
bem snížen počet obyvatel ohrožených
přirozenou povodní v úrovni stoleté
vody, a to z přibližně 27 tisíc na dneš
ních 629 osob (oddělení krizového řízení
pracuje dále s vlastní tzv. "bezpečnost
ní zónou", která je vy týčena ve vzdále
nosti 100 metrů za hranicí stoleté vody,
a ve které se nachází dalších 5707 trva
le žijících obyvatel), je problematice eva
kuace věnována ze strany orgánů měs
ta stále velká pozornost. Důvodem jsou
samozřejmě stále se opakující povodně,
ale také ustanovení § 15 odst. 2 písm. c)
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně někte
rých zákonů, které mimo jiné uvádí, že
obecní úřad při výkonu státní správy za
jišťuje mj. evakuaci osob před hrozícím
nebezpečím. Z toho důvodu bylo opět
bezpečnostní radou města rozhodnuto,
že se uskuteční další cvičeni orgánů kri

zového řízení města, zaměstnanců ma
gistrátu města, úřadů městských obvo
dů a dalších subjektů, podílejících se na
zabezpečení evakuace obyvatel města.
Stejně jako v roce 2006 i cvičení .. EVA
KUACE 2009", jež proběhlo ve dnech
23. až 24. června 2009, nebylo určeno
prioritně pro základní složky integrova
ného záchranného systému, ale pro uve
dené orgány samosprávy, subjekty mají
cí vztah k městu (např. Dopravní podnik
města Pardubic, a.s., Městský rozvojový
fond Pardubice, a.s. a další), zejména ob
čanská sdružení, o kterých bude zmín
ka dále.
Příprava a průběh cvičení
"EVAKUACE 2009"
Cvičení bylo dvoudenní, mělo tří etapy
a probíha,lo současně s cvičením orgá
nů krizového řízení na úrovni kraje pod
názvem .. POVODEŇ 2009". Díky tomu
bylo možné, poprvé v historií existen
ce aktivních záloh Krajského vojenské
ho velitelství Pardubíce, využít příslušní
ky Armády ČR k plnění úkolů spojených
s výstavbou protipovodňových hrází na
území města (POVODEŇ 2009) respek
tive plnění úkolů Policie České republiky
při střežení objektu hlavního evakuační
ho střediska (EVAKUACE 2009). Přípra
va cvičení probíhala v souladu se ..Zása
dami pro přípravu a provedení cvičení
orgánů krizového řízení České republi
ky", kdy v průběhu tří měsíců proběh
la tři společná jednání se zástupci všech
účastníků cvičení, kterým předcháze
la řada dílčích jednání s vybranými zá
stupci nejvíce zainteresovaných subjek
tů. Cvičení, kterého se celkem účastnilo
téměř 400 osob (z toho 202 evakuova
ných) a více než 30 cvičících subjektů,
bylo připravováno téměř rok. Všichni
cvičící obdrželi v písemné podobě plán
provedení cvičení, jehož součástí bylo
i CD-R, které obsahovalo řadu dalších
nezbytných a souvisejících informací.
Součástí plánu cvičení byly i nezbytné
mapové podklady a podrobný časový
harmonogram cvičení.
Prvni den cvičeni proběhlo, na zákla
dě rozhodnutí primátora města, svo
lání krizového štábu města k úvodní
mu jednání. Jednání bylo využito ne
jen k procvičení samotné organizace
svolání, ale také jako odborná příprava
členů krízového štábu, kde jim byl vy
světlen význam tohoto zvláštního or
gánu města, ale připomenuta byla í ne
zbytná znalost úkolů vyplývajících jed
notlivým členům ze statutu a jednacího
řádu. Na základě závěrů z úvodního jed
nání krizového štábu byly připraveny zá
kladní dokumenty, které jsou nezbytné
pro co nejhladši průběh evakuace. Pri
mátorem města byla odeslána žádost
hejtmanovi o vyhlášení krizového sta
vu STAV NEBEZPEČí (vyhlášení krizo
vého stavu bylo plánováno také v rám
ci již zmiňovaného cvičení .. POVODEŇ
2009"). Primátor následně vydal, v sou
ladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. b)
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém říze

ní a o změně některých zákonů (krizový
zákon), rozhodnutí o nařízení evakuace.
Na krajské operační a informační stře
disko HZS Pardubického kraje (KOPIS)
byly zasílány standardizované průvodky
krizové korespondence spolu s nezbyt
nými hlášeními, jež jsou součástí přílohy
č. 1 Směrnice Ministerstva vnítra ze dne
8. října 2004, čj.: PO-365/IZS-2004, kte
rou se stanoví jednotná pravidla organi
začního uspořádání krizového štábu kra
je a obce, jeho uvedení do pohotovosti,
vedení dokumentace a některé další po
drobnosti (informace o svolání krizové
ho štábu, hlášení o mimořádné událos
ti, žádost o poskytnutí pomoci apod.).
Současně byly odesílány i žádosti k od
vysílání fíktivní zprávy o nařízené evaku
aci na vybrané provozovatele hromad
ných informačních prostředků, a to kon
krétně na některá regionální rádia. Nut
no podotknout, že všechny žádosti byly
přijaty, příčemž potvrzené žádosti byly
opětovně zaslány jak KOPIS, tak i pro
vozovateli hromadných informačních
prostředků zpět do místa jednání stálé
pracovní skupiny krízového štábu. Prv
ní den cvíčení byl zakončen výběrem do
davatelů vhodných věcných prostředků,
k čemuž byl využit aplikačni software
Správy státních hmotných rezerv .. Kri
zdata" a vyhotoven seznam osob vhod
ných pro uložení tzv... pracovní výpomo
ci". K tomu slouží na oddělení krizového
řízení opět aplíkace .. Registr obyvatel",
která je pro tento případ vhodně uzpůso
bena. Ve vytypovaných veřejných ubyto
vacích zařizeních byla ověřena okamži
tá volná kapacita, která činila 1617 vol
ných míst z celkového počtu 3076 lůžek
(informace byly získávány pouze z části
dostupných zařízení).
Druhý den proběhla z hlediska význa
mu velmi důležitá, praktická část cviče
ní, přičemž činnost byla zahájena přípra
vou pracoviště stálé pracovní sklJpiny
na nouzový provoz, tzn. přípravou zálož
niho zdroje (elektrocentrály vhodné pro
napájení citlivých elektroníckých zaříze
ní), nouzového osvětlení apod. V rámci
procvíčení nejrůznějšíchzpůsobů komu
nikace byla odeslána všem účastníkům

cvičení SMS zpráva o zahájení druhé
etapy cvičení, a to z vlastní GSM brány,
která je součástí systému varování a vy
rozumění DOMINO ll., a který město po
stupně od roku 2005 buduje (v průběhu
cvičení bylo celkem odesláno téměř 100
SMS zpráv nejrůznějšího charakteru).
V souladu s plánem evakuace, respek
tive plánem provedení cvičení, byla za
hájena příprava evakuačních středisek
a míst nouzového ubytování. Hlavním
evakuačním střediskem byl zimní stadí
on, který skýtá velké možnosti, jež mo
hou být při soustředění velkého množ
ství evakuovaných osob využity. Jako
záložní evakuační středisko byl součas
ně přípraven objekt jedné základní ško
ly, který byl po ukončeni příjmu evaku
ovaných využit také jako jedno z míst
nouzového ubytování. Další místo nou
zového ubytování bylo připraveno na
zcela opačné straně města rovněž v ob
jektu základní školy.
S využitím registru obyvatel byl vyho
toven seznam evakuovaných osob a ve
12.00 hodin proběhla na území měs
ta zkouška koncových prvků jednotné
ho systému varování a vyrozumění, je
jíž součástí byl i vstup primátora města
do systému prostředníctvím mobilního
telefonu, kdy obyvatelstvu oznámil za
hájení praktické části cvičení. Ve 12.30
hodin byla na dvou různých místech za
hájena evakuace osob z ohrožených úze
mí. Jako evakuované osoby byli využiti
žáci několika místních základních škol,
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Třetí

ze kterých byly vytvořeny fiktivní rodi
ny, jež korespondovaly se zpracovaný
mi seznamy. V místech shromáždění
osob zajišťoval organizaci evakuace do
tčený úřad městského obvodu a pro zvý
šení bezpečnosti byla vždy na místě pří
tomna hlídka městské policie a Policie
České republiky. Dopravní zabezpečení
bylo, dle předem přípraveného grafiko
nu, zajištěno šesti označenýmí autobusy
dopravního podniku, které evakuované
postupně odvážely do evakuačnich stře
dísek (obrázek č. 2). V evakuačních stře
discích probíhala prostřednictvím pra
covníků magístrátu města, respektive
zaměstnanců školského zařízení evíden
ce osob, vydávání občerstvení a posky
tování ínformací o dalším průběhu. Za
jištěno bylo i poskytování první pomoci,
a to prostřednictvím členů pardubické
ho oblastního spolku Českého červené
ho kříže a členů občanského sdružení
Rescue Pardubice. Některé evakuované
osoby byly předem vybaveny informa
cemi o svém fiktivním zranění a potře
bě poskytnuti ošetření, vyzkoušena byla
i situace, kdy se jeden ze cvičících po ce
lou dobu pohyboval na invalidním vo
zíku. Výše uvedené občanské sdružení
připravilo pro evakuované osoby (žáky)
v prostoru zimního stadionu praktic
kou ukázku provedení laické resuscita
ce a použití automatických defíbriláto
rů, které jsou na území města dnes již
k dispozici v objektech, v nichž se shro
mažďuje velké množství osob (zimní
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stadion, divadlo, letiště, plavecký areál
atd.). Na obří obrazovce, která je využí
vána při sportovních akcích, byly promí
tány krátké filmy s tématíkou poskyto
váni první pomoci. Zapojeno bylo i dal
ší občanské sdružení Rescueinfo, kte
ré po celou dobu cvičení zajišťovalo rá
díovou komunikaci mezi jednotlivými
prostory cvičení a stálou pracovní sku
pinou krizového štábu, která celou čín
nost organizovala. To umožnilo sledovat
průběh cvíčení v jednotlivých lokalitách
a vhodně reagovat, pokud to bylo nutné,
na vzniklou situaci.
Po ukončení první části evakuace byl
zahájen přesun evakuovaných osob do
míst nouzového ubytování, kde byla
činnost zajišťována pracovníky daného
školského zařízení. Tito byli, stejně jako
ostatní účastníci zajišťující průběh cvi
čení, vybaveni reflexními vestami stejné
barvy, pouze vedoucí evakuačního stře
diska respektive místa nouzového uby
tování byl vždy barevně odlišen, včetně
označení nápisem. V místech nouzové
ho ubytování proběhla druhotná eviden
ce a evakuovaným byly rozdány k vypl
nění doplňkové informační letáky (ob
rázek č. 3). Tyto slouží k poskytnutí in
formací o celé rodině, jejím zdravotním
stavu (závislosti na lécích, zdravotních
pomůckách apod.), informacích o kon
taktních osobách, které mají být případ
ně vyrozuměni o evakuaci apod. Násled
ně byly evakuované osoby ubytovány
v předem připravených a uzpůsobených
prostorách škol, zejména tělocvičnách
a třídách. V jednom z míst nouzového
ubytování byly evakuovaným vydávány
též průkazy evakuovaných a speciální
stravenky umožňující odběr stravy (od
lišné od těch, jež jsou připraveny pro re
álnou situaci).
V návaznosti na cvičení "POVODEŇ
2009" a tedy aktuální vývoj fiktivní po
vodňové situace, bylo dalším rozhodnu~
tim primátora města vydáno v 15.00 ho
din nařízení o ukončení evakuace. Po
stupně tedy došlo k ukončení činností
v evakuačních střediscích a místech
nouzového ubytování, čímž byla završe
na druhá etapa cvíčenÍ.

etapa cvičení se již netýkala sa
motné evakuace, ale byla věnována
preventivně výchovné činnosti, zejmé
na v oblasti ochrany obyvatelstva. Od
dělení krizového řízení připravilo v pro
storách staníce HZS Pardubického kra
je pro účastníky (žáky škol) krátkou
soutěž. Otázky v písemném testu byly
věnovány první pomoci, chováni oby
vatelstva za mimořádných událostí
apod. a vyhodnoceny byly okamžitě po
ukončení soutěže. Ti, kteří odpověděli
správně, byli zařazeni do losování o vel
mi zajímavé věcné ceny, které do soutě
že věnovala společnost SATTURN HO
LEŠOV, spol. s LO., a společnost R.D.
Engineering, s.r.o. Pardubice, které na
území města provádějí výstavbu, re
spektive servis systému varováni a vy
rozumění DOMINO ll. V rámci této čás
ti cvičení proběhla, díky veliteli stanice
a sloužící směně HZS Pardubického
kraje, i velice poutavá exkurze a ukáz
ka nejrůznější techniky a věcných pro
středků požární ochrany.
Závěr

V následujícím období bude provedeno
vyhodnocení cvičení, a to na základě při
pomínek zaslaných jednotlivými účast
níky cvičení a dalšími osobami, které
byly požádány o účast na cvičení v po
zici hodnotitelů. Jednalo se jak o přísluš
níky HZS Pardubického kraje, tak o ko
legy zabývajícími se problematikou kri
zového řízení na obecních úřadech obcí
s rozšířenou působnosti v rámci Pardu
bického kraje. Cvičení se účastnili í zá
stupci hromadných informačních pro
středků a pracovníci Institutu ochrany
obyvatelstva Lázně Bohdaneč, kteří prů
běh cvičení zdokumentovali.
Cvičeni "EVAKUACE 2009" simulovalo
nejsložitější variantu evakuace, která by
byla zvolena v případě, kdy bude k dis
pozici dostatečně dlouhá doba na její
přípravu. Plán evakuace města při při
rozených povodních počítá s dobou při
pravy tohoto způsobu evakuace v roz
sahu 18 hodin. Pokud tato doba nebude
k dispozici, lze vhodnými organizačními
změnami provést evakuaci rychlejším
způsobem a některé činnosti provádět
až následně (přesná evidence, vyhledá
vání chybějících rodinných příslušníků,
repatriace do zdravotnických zařízení
apod.).
Na závěr je nutné touto cestou opět po
děkovat všem účastníkům za jejich
vstřícnost a spolupráci při přípravě a re
alizaci cvičenÍ. Jejich přístupu si město
cení o to více, že se v řadě případů jed
nalo o členy občanských sdružení, kteří
čerpali vlastní dovolenou, aby se cvičení
mohli zúčastnít. Rovněž tak žádný z více
jak třiceti zúčastněných subjektů nepo
žadoval úhradu vzniklých nákladů, resp.
úhradu ušlého zisku.

lnI_ Jiří KYNCL, oddělení krizového
řízení magistrátu města IPa,rdubic[ foto
Magistrát města Pardubic[ Městský
úřad Polička[ Městský úřad Žamberk

