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• Jižní Město patří mezi největší sídliště v ČR. Zaujímá plochu 979 ha a se svými skoro 80 tisíci
obyvateli je srovnatelné s leckterým větším městem u nás. I přes tyto dané geografické a
demografické faktory (velká koncentrace obyvatel, anonymita, panelová zástavba, okraj
metropole atd.) chce Městská část Praha 11 nabídnout svým občanům plnohodnotný život a
změnit místo bydliště ve skutečný domov.

• Prioritním cílem projektu Bezpečné Jižní Město, který je realizován od roku 2008 je trvalé a
systematické zvyšování bezpečnosti a snižování kriminality zejména s důrazem na
bezpečnost, ochranu občanů a jejich majetku, stejně tak jako majetku MČ. Součástí projektu
jsou mimo jiné tedy zejména prioritní oblasti týkající se bezpečnosti všech občanů JM.

Klíčové projekty BJM s důrazem na bezpečnost a ochranu obyvatel:

– Kamerové systémy a MDC
– Integrovaný záchranný systém (IZS)
– Městská policie Praha 11 a Policie ČR
– Doprava v klidu / Obytné zóny / Průjezdnost IZS
– Bezpečnostně krizová prevence



• 2008
– cvičná evakuace

• ZŠ Donovalská 1684 

• 2009
– cvičné evakuace

• ZŠ Mikulova 1594 
• ZŠ Donovalská 1684
• ZŠ Mendelova 550
• ZŠ K Milíčovu 674
• ZŠ Ke Kateřinkám 1400

– Bajkonurská 736 
o evakuace obytného domu - požár

– Archiv hl. m. Prahy
• dekontaminace

– Metro Háje
• požár vlakové soupravy

– Cvičení Šeberov
• cvičení - voda

– Klip pro ČT
• problémová průjezdnost IZS

• 2010
– cvičná evakuace

• ZŠ Chodov 

– Skanska a.s.
• cvičná evakuace sídla společnosti

• 2011
– Skanska a.s. 

• cvičení lezecké skupiny – nehoda na 
jeřábu

– T-Mobile a.s.
• hasičské prověřovací cvičení v sídle 

telekomunikační společnosti

– Dům seniorů Donovalská
• cvičení zaměřeno na evakuaci seniorů

– Horolezecká hala
• technické zásah

2012
– ZŠ Mikulova 1594

• (evakuace + invakuace)

– Hotel Opatov
• taktické cvičení SDH



Základní terminologické vymezení
Evakuace
§ „souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících přemístění osob, zvířat a

věcných prostředků v daném pořadí priority z míst ohrožených mimořádnou událostí do
míst, ve kterých je zajištěno pro osoby náhradní ubytování a stravování (nouzové přežití),
pro zvířata ustájení a pro věcné prostředky uskladnění“.
(Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva)

Invakuace
§ inverzní evakuace - situace, kdy nebezpečí nehrozí uvnitř budovy, ale naopak v jejím

bezprostředním okolí a je nebezpečné např. žáky či zaměstnance pustit volně ze školy.
Učitelé, vedení školy, rodiče a návštěvníci, žáci, ale i samotní záchranáři se této specifické
situaci musí přizpůsobit s ohledem na možné zajištění nouzového ubytování ve škole na
dobu nezbytně nutnou.“

Lockdown
§ stav, kdy nebezpečí překročilo práh budovy a je třeba provést preventivní bezpečnostní

opatření včetně urychleného přesunu v rámci budovy školy (vnitřní evakuace)



Námět cvičení:
§ V okolí školy došlo k havárii nákladního automobilu přepravujícího nebezpečné látky,

které se po havárii uvolnily do ovzduší a ohrožují širší okolí školy (samotná škola a její
bezprostřední okolí zatím nejsou v ohrožení). Děti, kterým právě končí výuka, nemohou z
bezpečnostních důvodů opustit školu a odejít do svých domovů. Rovněž se zjistilo, že je
třeba zajistit jejich uspořádaný přesun z jednoho pavilonu do druhého, který umožňuje
vyšší stupeň ochrany. Podle sdělení PČR byla celá čtvrť uzavřena a pohyb mimo areál
školy zakázán. Samotný pohyb na hranicích pozemku školy není zatím nebezpečný.

Charakteristika cvičení:
§ Nácvik činností a společných postupů v souvislosti s uzavřením skupiny obyvatel (dětí)

uvnitř budovy školy, a to z důvodu hrozícího nebezpečí v bezprostředním nebo širším
okolí dané budovy (chemická havárie, blackout, aktivní střelec atd.).

§ Míra ochrany uvnitř budovy je závislá na míře nebezpečí venku.
§ V případě školy dochází podle vyhlášky č. 281/2001 Sb. k přechodu jejího školního

režimu do režimu nouzového ubytování na dobu určitou



Procvičované situace / postupy:
§ vybudování nouzového ubytování a zajištění péče o žáky školy při krizové situaci (viz. krizový

zákon č.240/2000 Sb. a vyhláška MŠMT č. 281/2001 Sb.).
§ zajištění nouzového ubytování v tělocvičně, cvičení přesunu žáku na stravování,

první pomoc, psychologická a zdravotní péče, pomoc žákům při vyhledávání jejich
zákonných zástupců a dalších potřeb vyvolaných danou krizovou situací /
mimořádnou událostí.

§ evakuace vs. invakuace
§ lockdown – stav, kdy nebezpečí (chemický mrak) překročilo práh budovy a je třeba provést

urychlený přesun v rámci budovy školy (vnitřní evakuace)

Cíl cvičení:
§ součinnost složek IZS v průběhu zřízení nouzového ubytování ve škole, invakuace a

„lockdown“
§ naučit zaměstnance školy a žáky, jak se v daných situacích chovat a postupovat



Taktické cvičení – přehled zapojených složek 

Cvičení se zúčastnilo:

• 342 žáků + 31 učitelů + 2 vychovatelky ŠD + členové vedení školy

Výčet jednotlivých záchranných a bezpečnostních složek

• OS ČČK Praha 1, OŘ MP Praha 11 , OŘ Praha IV – odd. hlídkové služby, odd. krizového řízení , 
odbor školství MČ Praha 11, HZS (HS č. 4 – Chodov), HZS (odbor ochrany obyvatelstva a 
krizového řízení), SDH Praha 11 – Chodov, SOSAN – soukromá sanita



Základní informace o základní škole:



Orientační plánek školy s rozmístěním jednotlivých stanovišť



Plánované zátěžové prvky v průběhu cvičení
• ztráta 2 žáků a 1 učitele, zahájení pátrání v okolí školy
• edukace: samospráva ve třídách, sestavení jídelníčku nouzového stravování, evakuační zavazadlo,

PIO
• modelové situace několika lehčích a středních zranění
• zřízení krizové telefonní linky pro rodiče
• kolaps učitele
• modelové situace pro poskytnutí psychosociální pomoci dětem / rodičům / učitelům

Cíl a průběh cvičení (plán na 200 – 240 minut)
• evakuace a následné invakuace se zúčastní všechny (30-32 tříd). Všechny třídy se budou invakuovat
• skupinově, pouze jedna třída individuálně (jako náhodné děti z okolí).

o 06.30 – 8.00  - příprava školy na invakuaci a nouzové ubytování  (ČČK)
o 08.15               - evakuace školy (SDH)
o 08.40 – 09.30 - invakuace (HZS + ČČK + Městská policie)
o 09.30 – 11.30 - režim nouzového ubytování a stravování (ČČK + Městská policie)
o 11.00 – 11.20  -lockdown



08.15

Zahájena evakuace celé školy.

• Pod vedení SDH byli evakuováni všichni
žáci, učitelé i zaměstnanci.

• Cílem evakuace bylo přesunout všechny
osoby z budov školy na shromaždiště 100
m od hlavní budovy školy.

• Proběhla kontrola počtu osob a předání
hlášení řediteli školy a veliteli SDH.
Evakuace přímo s invakuací nesouvisela,
pouze se využila příležitost k jejímu
nácviku.



08.25

Z oddělení krizového řízení MČ Praha 11 
přichází informace o hrozbě chemického 
nebezpečí a je nařízena okamžitá 
invakuce do školních budov. 

Přesun probíhá po jednotlivých třídách 
za pomoci členů SDH. 

Cestou krajského operačního střediska 
dochází k povolání jednotek PČR a ZZS.



08.30

Uvnitř školní budovy je otevřeno přijímací středisko 
ČČK. 

Probíhá evidence příchozích skupin, poučení 
doprovázejících učitelů a rozmístění skupin do tříd.



08.35

V učitelské sborovně je zahájena činnost Skupiny
krizového řízení (dále SKŘ) ve složení zástupce
školy, ČČK, SDH, ÚMČ, PČR a Městské policie.

Ředitel školy pověřuje vedením SKŘ zástupce
ČČK.

První pokyny jsou směřovány k zjištění aktuálního
počtu invakuovaných, bezpečnostní situace
uvnitř budovy a kapacitních možností objektu
(pro denní provoz, ubytování a stravování).



08.45

Jsou ustanovena:
• stanoviště ČČK na každém patře 

budovy, každého pavilonu, 

• ošetřovna 

• psychosociální stanoviště ČČK (ve 
spolupráci s psychologem HZS   
Praha), 

• stanoviště pro přípravu nouzového  
ubytování v tělocvičně (ČČK), 

• stanoviště pro zajištění nouzového 
stravování ve školní jídelně 
(personál jídelny a ČČK). 



08.45

Zároveň jsou ustanoveny mobilní týmy z řad 
ČČK s úkolem provádět monitoring 
v jednotlivých pavilonech a operativně řešit 
vzniklé problémy. 

Bezpečnost budovy je zajištěna ze strany
Městské policie a Policie ČR.

Současně je zřízena krizová telefonní linka
určená pro rodiče a příbuzné žáků.



08.50

Přijímací středisko ČČK hlásí SKŘ
pohřešované 2 žáky a 1 učitele
(jednalo se o součást scénáře
cvičení).

SKŘ předává oznámení zástupci
PČR, který zahajuje nezbytné
úkony vedoucí k vyhlášení pátrání,
včetně vytěžování spolužáků.
Pátrání probíhá v širším okolí školy.



09.00 – 11.00

Probíhá „klidový“ režim invakuace, během
něhož dochází k několika plánovaným i
neplánovaným událostem, na které musejí
jednotlivá stanoviště a SKŘ adekvátně
reagovat.

Mezi tyto události patří (příchod
nehlášených osob do budovy, zdravotní
komplikace a zranění, psychické obtíže,
vyřizování příchozích hovorů na krizové
lince, přesun vybraných skupin žáků do
prostor nouzového ubytování a
nouzového stravování, kolaps učitelky atd.



11.00 – 11.20 

Do budovy doráží družstvo HZS Praha
monitorující stav ovzduší v bezprostředním
okolí budovy a velitel zásahu vyhlašuje
okamžitý přesun osob do bezpečných prostor
s ohledem na proudění větru a postupující
chemickou hrozbu.

Je vyhlášen lockdown, tedy okamžité uzavření
budovy a řízený přesun žáků, učitelů a
personálu (včetně ošetřovny a
psychosociálního stanoviště) do vyšších pater
a do tříd nejvíce vzdálených od postupu
chemického nebezpečí.



Základní prvky zajištění chodu školy lze shrnout do následujícího přehledu:

V případě zahájení provozu i samotném průběhu fungování invakuačního centra v režimu krizové
situace bylo potřeba klást důraz zejména na:



Děkujeme za pozornost

Kontakt

Ing. Richard Smejkal 
OS ČČK Praha 1, Hellichova 11b, Praha 1, 118 00

smejkal@cckpraha1.cz

Mgr. et Bc. Pavel Krčílek
ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 4, 149 41

krcilekp@praha11.cz


