Evakuační plán
pro akci „ T Á B O R S K Á S E T K Á N Í 2020“ 11. 9. - 13. 9. 2020
Organizátor akce: Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor, IČ: 00253014,
zastoupen Ing. Štěpánem Pavlíkem, starostou
Účel
Evakuační plán byl vytvořen pro konkretizaci zajištění bezpečného úniku osob z vybraných
míst konání akce Táborská setkání 2020, tzn. z venkovních shromažďovacích prostor a
veřejných prostranství dle Nařízení Jihočeského kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen
„nařízení“).
Vyhodnocení únikových cest pro evakuaci osob z jednotlivých prostranství:
Podle využitelnosti ploch jednotlivých prostranství, dostupnosti městských komunikací a
podmínek příslušných technických normativů požární bezpečnosti staveb (PBS) tj.
ČSN 73 0802:2000 – PBS – Nevýrobní objekty
ČSN 73 0818:2002 – PBS – Obsazení objektů osobami
ČSN 73 0831:2001 – PBS – Shromažďovací prostory
se vyhodnocují možnosti evakuace předpokládaných počtů osob v případě nebezpečí.
Žižkovo náměstí navrhované únikové cesty jsou volné, bez zátarasů a omezení
Pražská ulice
Střelnická ulice
Svatošova
Tržní ulice
Špitálská ulice
Křížkova ulice
Martínka Húsky
Klokotská ulice
Koželužská ulice
= určené únikové cesty ze Žižkova náměstí
vyhovují !
Náměstí Mikuláše z Husi navrhované únikové cesty jsou volné, bez zátarasů a omezení
Převrátilská
+ Mar. brána
Svatošova
Arbeiterova
Filipovská
+ Soukenická
= určené únikové cesty z náměstí Mikuláše z Husi
vyhovují !
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Tržní náměstí – navrhované únikové cesty jsou volné, bez zátarasů a omezení
Dlouhá
Žižkova
Betlémská
Pod Trž. nám
= určené únikové cesty z Tržního náměstí
vyhovují !
Organizační opatření k zajištění evakuace osob v případě nebezpečí
V případě vzniku krizové situace v průběhu akce Táborská setkání 2020 bude zasedat štáb
krizového řízení evakuace ve vyhrazeném prostoru – kancelář starosty města Ing. Štěpána
Pavlíka.
Určení osob, které budou řídit evakuaci
Jedná se vždy o osoby (hlavní pořadatele), určené pořadatelem „Táborských setkání“,
tj. Město Tábor.
- pro Žižkovo náměstí:
Ing. Radka ŠIMKOVÁ, Milena Soukupová
- pro náměstí Mikuláše z Husi:
Ing. Radka ŠIMKOVÁ, Jana Nováková
- pro Tržní náměstí:
Ing. Radka ŠIMKOVÁ, Ing. Michaela Kalousková
- pro Jordánskou pláž:
Ing. Radka ŠIMKOVÁ, Ing. Jana Lorencová
- pro zahradu Střelnice:
Ing. Radka ŠIMKOVÁ, Jana Nováková
- pro nám. T. G. Masaryka:
Ing. Radka ŠIMKOVÁ, Nikola Kubišová
Určení míst, ze kterých bude evakuace řízena
- na Žižkově náměstí - pomocí varovného systému v prostoru kanceláře informací MěÚ
v přízemí, popř. pomocí zvukové aparatury vozidel policie, hasičů
- na náměstí Mikuláše z Husi – v prostoru hlavního vchodu do budovy ZŠ a MŠ Tábor za
pomoci městského rozhlasu, popř. pomocí zvukové
aparatury vozidel policie, hasičů
- na Tržním náměstí - pomocí varovného systému v prostoru kanceláře informací MěÚ
v přízemí, popř. pomocí zvukové aparatury vozidel policie, hasičů.
2
Táborská setkání 2020

- na Jordánská pláži - v návaznosti na místo ovládání zvukové aparatury, popř. pomocí
zvukové aparatury vozidel policie, hasičů
- na zahradě Střelnice - v návaznosti na místo ovládání zvukové aparatury, popř. pomocí
zvukové aparatury vozidel policie, hasičů
- na Velkém šanci - pomocí zvukové aparatury vozidel policie, hasičů
- na nám. T. G. Masaryka – v návaznosti na místo ovládání zvukové aparatury, popř. pomocí
zvukové aparatury vozidel policie, hasičů
Určení osob, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna
Jedná se o osoby, provádějící pořadatelskou službu na přístupech na jednotlivá prostranství,
kde akce, vykázané v úvodu tohoto požárního evakuačního plánu probíhají. Tyto osoby –
pořadatelé – jsou současně určeny do preventivních požárních hlídek JSDHo a v době
přípravy uvedených akcí absolvují odbornou přípravu v rozsahu, stanoveném v § 24 vyhlášky
č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů. Tuto odbornou
přípravu provádí ve smyslu ustanovení § 16 a) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve
smyslu pozdějších předpisů osoba odborně způsobilá.
Pořadatelé, určení do požárních hlídek a k provádění evakuace návštěvníků jednotlivých
akcí¨v případě nebezpečí, budou označeni výstražnými vestami s nápisem
„POŘADATEL“
- podle navrhovaných únikových viz výše
- pro Žižkovo náměstí
- pro nám. Mikuláše z Husi
- pro Tržní náměstí

9 únikových cest
4 únikové cesty
4 únikové cesty

Po vyhlášení o možném nebezpečí pro osoby v uvedených prostorách a výzvě k opuštění
těchto prostor zajišťují pořadatelé průběh evakuace návštěvníků směrem do určených ulic,
poskytují evakuovaným osobám potřebné informace nebo jinou pomoc, zejména osobám se
sníženou schopností pohybu a orientace.
Podle konkrétní situace se na Žižkově náměstí zapojí do provádění evakuace návštěvníků
z prostoru náměstí i členové požárních preventivních hlídek Jednotky Sboru dobrovolných
hasičů (JSDHo) města Tábora, pokud nebudou vázáni prováděním protipožárního zásahu
nebo srovnatelného zákroku technického charakteru k odstranění hrozícího nebo existujícího
nebezpečí v prostoru náměstí.
Způsob vyhlášení evakuace
Pokud dojde ke komplikacím v bezproblémovém průběhu programu a navazujících činností
v prostoru jednotlivých náměstí, posoudí hlavní pořadatel podle získaných poznatků a
informací rozsah rizika, vyplývajícího z těchto komplikací pro bezpečnost návštěvníků,
účinkujících a dalších účastníků a na základě toho se rozhodne v případě nutnosti o vyhlášení
evakuace osob.
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V případě nebezpečí, hrozícího návštěvníkům konkrétní akce, využije hlavní pořadatel
umístěnou zvukovou aparatur, zvukovou vozidel městské policie, hasičů, popř. vyrovný
systém v prostoru kanceláře informací MěÚ v přízemí a zajistí vyhlášení této zprávy:

Vážení návštěvníci, věnujte prosím pozornost tomuto hlášení. Z důvodů nečekaných
technických problémů Vás žádáme, abyste neprodleně opustili prostor XY a odebrali se
nejbližšími východy mimo prostor XY. Řiďte se pokyny našich pořadatelů a členů
preventivních požárních hlídek.
Pozn. Hlášení bude přizpůsobeno konkrétní situaci tzn. že místo „XY“ bude řečeno ohrožené
místo konání.
O vzniklé situaci současně hlavní pořadatelé z těchto prostor informují pomocí pojítek
městské policie
- Operační středisko Hasičského záchranného sboru č. tel. 150, 112.
- jednotku SDHo tel. 381252022, velitel SDH – 778719494,
- odborně způsobilou osobu – Lenka Jedličková - 604645894
3. Zajištění první pomoci postiženým osobám
Jako hlavní a označené stanoviště pro poskytnutí základní zdravotní pomoci je určena budova
na adrese Žižkovo náměstí, čp. 11, Tábor. Zde jsou přítomni zástupci městské policie nebo
pracovníci městského úřadu a ve vybraných časech hlídka Českého červeného kříže.
Pracovníci Českého červeného kříže se dále v průběhu akce ve dnech 12. – 13. 9. 2020
v místě konání akce pohybují. Případnou potřebnou první pomoc jsou připraveny poskytnout i
členové preventivní požární hlídky.
Ostatní
Pro všechny účastníky festivalu jsou současně závazná ujednání vyplývající z dokumentu
Podmínky účasti na festivalu Táborská setkání.

V Táboře dne 8. 9. 2020

Schválil: Ing. Štěpán Pavlík, starosta města

Podpis: ……………………………………………………
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