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Vážení občané, v měsíci září nebo říjnu letošního roku budou v okolí pardubické společnosti PARAMO, a.s. zahájeny různé 

stavební a výkopové práce. Vzhledem k tomu, že se tato společnost stala během 2. světové války terčem několika spojeneckých 

náletů, není vyloučeno, že při těchto pracích může dojít k nálezu nevybuchlé munice, konkrétně leteckých bomb o hmotnosti až 

500 liber, tedy cca 230 kg (dále jen „nález“). Vždyť naposledy se tak stalo nedávno, a to v roce 1995.

Složky integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) i orgány samosprávy si jsou plně vědomy toho, že zneškodnění 

staré, ale většinou plně funkční munice, je spojeno s určitým rizikem. K samotnému nálezu nemusí dojít, ale pokud se tak stane, 

musí být přijata maximální bezpečnostní opatření, na která vás chceme i prostřednictvím tohoto článku včas připravit.

V rámci přípravných prací došlo a i v průběhu samotných prací bude docházet k pyrotechnickému průzkumu, jehož účelem 

je v maximální možné míře snížit riziko nechtěné iniciace munice. Pokud dojde k nálezu, bude na místo přivolán policejní pyro-

technik, jehož úkolem bude posoudit, o jaký druh munice se jedná a jakým způsobem bude probíhat její likvidace. Protože bez-

pečnost osob je samozřejmě na prvním místě, není vyloučena vaše evakuace, pokud se místo vašeho bydliště nebo místo vašeho 

podnikání nachází v zónách možného ohrožení. Bez provedené evakuace nemůže totiž dojít k zahájení úplné likvidace nálezu. 

To, zda se vaše bydliště nachází v zóně předpokládané evakuace, zjistíte na mapce, která je součástí tohoto článku. Podrobnější 

mapu, s přesným vyznačením evakuovaných zón, naleznete na internetových stránkách města.

Evakuaci bude v dohodě s velitelem zásahu koordinovat pardubický magistrát, přičemž je nezbytné, abyste dodržovali poky-

ny složek IZS a pracovníků magistrátu či úřadů městských obvodů zasahujících na místě. Tedy i bezodkladně opustit evakuova-

né území. V prostoru, který bude označen za ohrožený, bude po celou dobu probíhajících pyrotechnických prací zastavena také 

jakákoliv doprava, včetně vlakové, autobusové i letecké, a to až do doby, než bude nebezpečná munice zneškodněna.

Pokud pyrotechnik rozhodne, že nalezenou munici není možné zneškodnit na místě, dojde k jejímu převozu do bezpečného 

prostoru, kde bude zlikvidována. I samotný převoz však bude vyžadovat určitá bezpečnostní opatření spojená se zastavením 

dopravy a evakuací obyvatel v okolí vytyčené trasy.

Jak bude tedy samotná evakuace probíhat a jak se dozvíte o tom, že máte nebezpečnou zónu opustit? 
O případném nálezu budete informováni zejména prostřednictvím sirén a místního rozhlasu, a to nejprve spuštěním tónu 

všeobecné výstrahy (kolísavý tón v délce 140 vteřin), která bude následně doplněna tam, kde je to technicky možné, o potřebné 

verbální informace, např. o tom, zda a jaká zóna je určena k evakuaci (viz dále). Následně se budou v zónách určených k eva-

kuaci pohybovat také složky IZS (policisté, strážníci a hasiči), pracovníci magistrátu a úřadů městských obvodů, kteří vám po-

skytnout další informace a rady. Ty budou také vysílány veřejnoprávními médii, zejména na ČT1, ČT24, Českém rozhlasu 1 

– Radiožurnál a případně dalšími rozhlasovými stanicemi. O přijatých a probíhajících opatřeních vás budeme informovat také 

na internetových stránkách města.

Z informací se v první řadě dozvíte, jaké zóny se evakuace týká. Od doby uskutečnění nálezu bude prostor v okruhu 600 a ná-

sledně až 1100 metrů uzavřen a nebude do něj umožněn vstup ani vjezd. Na připojené mapce zjistíte, kam tyto prostory, v nichž 

se nesmíte po stanovenou dobu nacházet, zasahují. Evakuujte se tedy mimo vyznačené zóny. Doba evakuace se bude pohy-

bovat v řádech hodin, předpoklad je asi 8 - 12 hodin. Pokud však bude nalezena letecká bomba s nestabilním (tzv. chemickým) 

zapalovačem, může se doba evakuace prodloužit na 24 hodin i více. Po opuštění svého domu nebo bytu jej uzamkněte, pokud 

je to možné, stáhněte okenní žaluzie a vypněte všechny nepotřebné spotřebiče. Připravte si a vezměte s sebou tzv. evakuační 
zavazadlo. To by mělo v tomto případě obsahovat zejména doklady totožnosti, odpovídající finanční hotovost a platební karty, 

nezbytné léky a zdravotnické pomůcky, nealkoholické nápoje a základní trvanlivé potraviny alespoň na 1 den. Dále by mělo ob-

sahovat potřeby pro odpočinek a zábavu zejména malých dětí. Zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vložte např. 

do kapsy jmenovku pro případ, že by se vám v průběhu evakuace ztratily. Pokud toto zavazadlo nebudete mít ( k evakuaci dojde 

v době, kdy budete např. v zaměstnání nebo jinde mimo místo svého bydliště), oznamte tuto skutečnost v evakuačním středisku 

nebo na jednom z dále uvedených telefonních čísel. Před opuštěním bydliště se postarejte také o domácí zvířata, která ponechej-

te zavřená doma, a to zejména pokud využijete organizované evakuace (viz dále).

Evakuace bude probíhat ve třech fázích, přičemž první fáze proběhne neprodleně po nálezu, a týká se oblasti vytýčené 

zónou 600 metrů. Druhá fáze nastane za předpokladu, že pyrotechnik vyhodnotí situaci jako nebezpečnou a rozhodne o eva-

kuaci osob v okruhu až 1100 metrů. V této fázi evakuace budou evakuovány také dotčené mateřské a základní školy. Vaše dítě 

Informace obyvatelstvu pro případ nařízení evakuace v souvislosti 
nebo přímo vy se však již předem dozvíte od „svého“ učitele, do jakého zařízení bude evakuováno, a kde si jej případně budete 

moci vyzvednout. Pokud vaše dítě navštěvuje školské zařízení, které je mimo zóny evakuace, avšak v této zóně bydlíte, nebude 

mu umožněno ze školy odejít, dokud evakuace nebude ukončena nebo pokud si jej sami dříve nevyzvednete. V případě potřeby 

informace k této problematice získáte také na dále uvedených telefonních číslech. Třetí a poslední fáze se týká zmíněného pře-

vozu nálezu k likvidaci do neobydlené a tedy bezpečné oblasti. Zóna ohrožení respektive zóna evakuace je v tomto případě dána 

vzdáleností 1000 metrů podél trasy. První dvě fáze mohou od nařízení evakuace a uzavření prostoru, do zrušení všech opatření, 

trvat již zmíněných 12 hodin. Třetí fáze může trvat cca 2 – 3 hodiny.

Pokud tedy bydlíte v některé z uvedených zón, musíte ji po vyrozumění o nařízené evakuaci neprodleně opustit. V této situaci 

máte dvě možnosti, a to evakuovat se samovolně, např. odjet ke svým známým, kteří bydlí mimo vyznačené zóny ohrožení, nebo 

podle pokynů využít evakuace organizované. To znamená nastoupit do postupně přistavovaných autobusů. Místo nástupu, tzv. 

místo shromáždění, vám bude sděleno pracovníky magistrátu nebo zasahujícími složkami IZS a budou uveřejněna také na in-

ternetových stránkách města. Všechna nástupní místa jsou také znázorněna na připojené mapce.

 Autobusy budete následně odvezeni do evakuačního střediska, kterým bude zimní stadión nebo některá ze základních škol. 

Zde můžete setrvat do doby, než se budete moci vrátit bezpečně domů. Poté budete v případě zájmu opět odvezeni autobusy 

do lokality, v níž máte své bydliště. Uchýlit se do evakuačního střediska můžete i za předpokladu, že nevyužijete možnosti pře-

pravy autobusem nebo se o evakuaci místa vašeho bydliště dozvíte jinde (např. v zaměstnání či ve škole). Evakuační středisko 

můžete samozřejmě kdykoliv opustit a opět se do něj vrátit, pokud to bude vaše situace vyžadovat. Vstup do evakuačního stře-

diska bude umožněn pouze osobám z evakuovaných oblastí nebo osobám zajišťujících prokazatelně jejich doprovod. V přípa-

dě třetí fáze se jeví jako nejvhodnější opustit bydliště a stanovenou dobu strávit mimo vyznačeno zónu, není nutné s ohledem 

na krátkou dobu evakuace, se evakuovat do evakuačního střediska. Pokud však požadujete, např. s ohledem na zdravotní stav, 

vaši evakuaci i v tomto případě zajistit, využijte jedno z nástupních míst, kde budou opět přistaveny autobusy.

Pokud se vaše rodina během evakuace jakýmkoliv způsobem rozdělí, obraťte se v evakuačním středisku na pracovníky, kteří 

zajišťují jeho provoz. Ti následně předají informaci krizovému štábu, který situaci začne řešit. Níže naleznete i telefonní kontak-

ty, na které je možné se po nařízení evakuace obracet s žádostí o pomoc, radu či poskytnutí informace. Na uvedený e-mail můžete 

již nyní zasílat dotazy k problematice možného nálezu respektive evakuace. Odpovědi budou uveřejňovány na internetových 

stránkách města.

Pokud váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní péči (např. imobilita, závažný tělesný hendikep), oznamte to pracovníkům, kteří 

vás budou o evakuaci informovat, nebo se obraťte na jedno z uvedených telefonních čísel.

Uvedená opatření, zejména velikosti zón, počty evakuovaných objektů a samotná doba provedení evakuace se mohou lišit, 

a to v závislosti na stavu nalezené munice, denní době či povětrnostní situaci.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost při realizaci výše uvedených bezpečnostních opatření.
                   za orgány krizového řízení MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka města

Důležitá telefonní čísla:

Magistrát města Pardubic
- informace o průběhu evakuace a požadavek na zajištění zvláštní zdravotní péče 466 859 885

- vyhledání rodinných příslušníků       466 859 886

- e-mail                   krizove@mmp.cz

Složky integrovaného záchranného systému
- hasičský záchranný sbor kraje        150, 112

- policie           158

- městská policie         156

- zdravotnická záchranná služba kraje       155

s možným nálezem nevybuchlých leteckých bomb z 2. světové války




