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ANOTACE 

KEKELÁKOVÁ, T., Plánování nouzového přežití obyvatelstva při vzniku mimořádné 

události v Jesenku. Bakalářská práce, Ostrava VŠB – TUO, 2009 

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem plánu nouzového přežití obyvatelstva obce 

s rozšířenou působností Jeseník. První teoretická část práce je zaměřená na všeobecnou 

charakteristiku plánování nouzového přežití v České republice. Jsou zde postupně 

vyjmenovány a vysvětleny všechny opatření nouzového přežití obyvatelstva. Druhá 

praktická část řeší problematiku samostatného plánu. V závěru práce je na modelové 

situaci zhodnocena funkčnost plánu nouzového přežití pro Jeseník. 

 

Klí čové slova: nouzové přežití, mimořádná událost, krizová situace,.humanitární pomoc 

 

ANNOTATION 

KEKELAKOVA, T., Planning an emergency survival of people during an extreme 

situation in Jesenik. Bachelor’s work, Ostrava VSB – TUO, 2009.  

 

The bachelors work have been employing with a proposal of a plan to an emergency rescue 

of people of a village with an extensible activity to Jesenik. The first theoretic part is 

directed on a general characteristic planning for emergency survival in the Czech Republic. 

Here are gradually named and explained all of the acquisitions of emergency survival of 

people. The second, practical part is dealing with the problematic of the plan alone. In the 

summary of my work I evaluate the function of the plan of an emergency rescue for 

Jesenik on a model situation.  

 

Key words: emergency survival, extreme situation, critical situation,  humanitarian help. 
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1. Úvod 
 

Umění žít, není uměním hrát s dobrou kartou, ale uměním sehrát se špatnou kartou dobrou 

hru. 

          R. L. Stevenson 

 

 

Lidstvo se za celou dobu své existence střetává s mimořádnými událostmi a krizovými 

situacemi, které ohrožují životy a zdraví lidí, jejich majetek nebo životní prostředí. Lidská 

společnost se snaží vzniku těchto událostí zabránit, případně minimalizovat jejich následky 

na přijatelnou míru. V závislosti na stupni svého vývoje proto buduje různě účinné 

ochranné a obranné mechanismy. 

 

Téma mé bakalářské práce, kterým je „Plán nouzového přežití obyvatelstva“ jsem si 

vybrala, protože mám osobní nezapomenutelný zážitek z ničivých povodní z roku 1997, 

kdy jsme se spolu s rodiči ocitli odříznuti v záplavové oblasti. Ohrožené obyvatelstvo bylo 

odkázáno na vlastní síly a prostředky. V té době nebyla pomoc plánovaná ani 

organizovaná. Situace se v prvních dnech podceňovala a začala se organizovat v době, kdy 

povodeň zničila několik mostů a zaplavila komunikace, čímž se značně omezila možnost 

poskytnutí potřebné pomoci či případné evakuace. Z tohoto důvodu vím, jak je důležité, 

aby orgány krizového řízení měly předem zpracovaný plán nouzového přežití obyvatelstva. 

Tyto plány je zapotřebí pravidelně aktualizovat a prověřovat funkčnost. 

 

Cíle práce: 

� popsat nouzové plánování, 

� vytvoření plánu nouzového přežití pro Jeseník 

� vytvoření modelové situace. 
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2. Rešerše 
Pro potřeby mé bakalářské práce jsem čerpala hlavně informace z literatury zabývající se 

ochranou obyvatelstva. 

 

KRATOCHVÍLOVÁ, D., Ochrana obyvatelstva. Ostrava: SPBI Spektrum, 2005. 

Autorka se v této publikaci zabývá komplexně ochranou obyvatelstva v České republice. 

Jsou zde podrobně popsány jednotlivé úkoly náležící ochraně obyvatelstva. 

 

Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů č. 239/2000 Sb. 

Zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost. Stanoví práva a povinnosti právnických a 

podnikajících fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a 

likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva po dobu vyhlášení krizového stavu. 

 

Internetový portál Ministerstva vnitra ČR URL: http://www.mvcr.cz 

Internetový portál obsahuje důležité informace o Ministerstvu vnitra České republiky a 

všech jeho složkách. Dále jsou zde zveřejněny veškeré státní smlouvy, zákony, vyhlášky a 

nařízení vlády vydané ve sbírce zákonů. Jeho součástí je i řada příruček, které poskytují 

informace, jak se zachovat při různých mimořádných situacích. 

 

Internetové stránky: Global Survival Training, Emergency, Response, International URL: 

http://www.eri-online.com/Global_Survival.html 

Tyto stránky jsou o společnosti odborníků, zabývající se přežitím lidí kdekoliv na světě. 

Řeší se zde přežití v různých životních situacích od přežití v zimě až po přežití na moři. 

Tato společnost zde nabízí i odborné publikace. 
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3. Vymezení základních pojmů 
Zde uvádím pojmy, nejvíce související s problematikou ochrany obyvatelstva a nouzovým 

přežitím. Uvedené pojmy je potřeba vysvětlit pro lepší pochopení práce. 

 

Havarijní plán kraje 

Plán provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje, zpracovaný podle 

zvláštních právních předpisů. [10]  

 

Integrovaný záchranný systém 

Koordinovaný postup jednotlivých složek, sloužící k přípravě na mimořádné události a při 

provádění záchranných a likvidačních prací.[7] [7]  

 

Krizová situace 

Je to mimořádnou událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav 

ohrožení státu. [8]  

 

Záchranné práce 

Činnost k odvrácení nebo alespoň omezení bezprostředního působení rizik, vzniklých 

mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního 

prostředí. [7]  

 

Likvida ční práce 

Práce k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. [7]  

 

Mimořádná událost 

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů, vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [7]  
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4. Legislativní rámec 
Nouzové přežití obyvatelstva je řešeno Zákonem č. 239/2000 Sb. [7] , který upravuje 

činnost složek integrovaného záchranného systému a organizaci záchranných a 

likvidačních prací v místě zásahu. 

Pro potřeby humanitární pomoci se využívá Nařízením vlády č. 527/2002 Sb. [1] , kde se 

řeší vše, co se týká humanitární pomoci, od zapojování do mezinárodních záchranných 

operací, přes vyslání záchranných jednotek až po poskytování a přijímání humanitární 

pomoci. Pro tyto potřeby se využívá i Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření 

pro krizové stavy a o změně některých zákonů. Zde se vymezuje úloha Hospodářských 

opatření pro krizové stavy, konkrétně stanoví uspokojení fyzických osob na území ČR, 

umožňující přežití krizových stavů bez těžké újmy na zdraví, pro podporu činnosti 

ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostní sborů, hasičských záchranných sborů, 

havarijních služeb a také pro podporu výkonu státní správy. 

Konkrétní opatření nouzového přežití obyvatelstva jsou uvedena ve Vyhlášce Ministerstva 

vnitra ČR č. 429/2003 Sb. [6]  
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5. Ochrana obyvatelstva 
Je důležité, aby společnost dokázala úspěšně odolávat nástrahám života. Tyto nástrahy 

mohou přijít náhle a ohrožovat naše zdraví, životy, majetek a životní prostředí, musí mít 

vytvořeno odpovídající legislativní prostředí, vytvořený účinný záchranný systém, odborně 

připravené záchranáře a řídící pracovníky. Je důležité mít k dispozici moderní a účinnou 

techniku, vyvíjet efektivní přípravu obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci 

při vzniku mimořádných událostí. Rok 2001 byl začátkem příznivých změn v této oblasti i 

v České republice. Byl ukončen přenos výkonu státní správy ve věcech civilní ochrany z 

působnosti Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra. Nabyly účinnosti tzv. 

krizové zákony. Těmito zákony byly definovány úkoly státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a 

likvidačních prací, práva a povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a 

fyzických osob při mimořádných událostech. Byla také schválena koncepce ochrany 

obyvatelstva a koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení a započata její realizace. 

V neposlední řadě, byly vytvořeny podmínky pro kvalitní fungování integrovaného 

záchranného systému. [13]  

Ochrana obyvatelstva je pojem využíván pro stanovení integrovaného systému vztahů, 

vazeb a konkrétních opatření k ochraně obyvatelstva. Podle zákona o integrovaném 

záchranném systému [7] patří mezi tyto opatření ochrany obyvatelstva zejména: 

� varování, 

� ukrytí, 

� evakuace, 

� nouzové přežití obyvatelstva a 

� další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku (např. 

individuální ochrana obyvatelstva). 
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6. Nouzové přežití 
V předchozí kapitole již byly zmíněny základní opatření ochrany obyvatelstva. Další část 

práce se zabývá jedním z nich, a to nouzovým přežitím obyvatelstva. 

Nouzové přežití představuje souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších 

zainteresovaných subjektů a samostatných občanů. Hlavním úkolem je minimalizovat 

negativní dopady mimořádné události nebo krizové situace, zejména na zdraví a životech 

postiženého obyvatelstva. [12]  

V níže uvedené tabulce 1 jsou uvedeny MU a KS, při kterých jsou nejčastěji realizována a 

využívána opatření nouzového přežití obyvatelstva. 

Tabulka 1 Typy mimořádných událostí nebo krizových situací [12]  

Kategorie rizika Typ rizika 

Živelní pohromy 

� přirozené povodně, 

� větrné smršti, 

� sněhové kalamity, 

� dlouhotrvající sucha, 

� rozsáhlé požáry. 

Technologické havárie 

� radiační havárie, 

� úniky nebezpečných chemických látek, 

� zvláštní povodně způsobené narušením 

vodních děl, 

� rozsáhlé poruchy inženýrských sítí, 

� havárie na vodovodních řádech a zdrojích, 

� velké dopravní, železniční a letecké nehody. 

Hromadné nákazy 
� epidemie, 

� epizootie. 

Hospodářské krize 

� narušení dodávek potravin velkého rozsahu, 

� nedostatek pitné vody (zamoření zdrojů 

pitné vody), 

� narušení dodávek elektrické energie, plynu 

nebo tepelné energie. 

Imigrace osob 

� masový příliv cizinců, 

� migrace vlastního obyvatelstva a samovolná 

evakuace. 
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Vysoký stav kriminality 

� terorismus, 

� záškodnictví, 

� masové násilné činy. 

Občanské nepokoje 

� masové pouliční nepokoje (např. rabování 

obchodní sítě), 

� rasové nepokoje. 

Válečný stav 
� rozsáhlá a závažná diverzní činnost, 

� vnější vojenské napadení státu. 

 

K využití plánu nouzového přežití nestačí jen vznik mimořádné události, ale také je 

zapotřebí, aby byl vyhlášen třetí nebo zvláštní stupeň poplachu. 

Stupně poplachu  jsou objasněny a rozděleny podle určitých kritérií ve vyhlášce MV ČR č. 

429/2003 Sb. [6] . Stupně poplachu předurčují potřebu sil a prostředků k zvládnutí 

záchranných a likvidačních prací zasaženého území MU nebo KS. V rámci integrovaného 

záchranného systému se vyhlašují čtyři stupně poplachu, kde čtvrtý stupeň poplachu je 

označován jako zvláštní a je stupněm nejvyšším. Potřebný stupeň poplachu vyhlašuje 

velitel zásahu nebo operační a informační středisko. Pro vysvětlení je zde uveden jen třetí a 

čtvrtý (zvláštní) stupeň poplachu. 

 

Třetí stupeň poplachu 

Vyhlašován v případě,že [18] : 

� MU ohrožuje více jak 100 a nejvýše 1000 osob, část obce nebo areál podniku, 

soupravy železniční přepravy, několik chovů hospodářských zvířat, plochy území 

do 1 km2, povodí řek, produktovody, jde o hromadnou havárii v silniční dopravě 

nebo o havárii v letecké dopravě, nebo 

� záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky nebo se využívají 

síly a prostředky z jiných krajů, nebo 

� je nutné složky při společném zásahu v místě koordinovat velitelem zásahu 

za pomoci štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory a úseky. 

Velitel zásahu má za povinnost vyhlášení třetího stupně poplachu oznámit na základě 

žádosti starostovi obce s rozšířenou působností. Operační a informační středisko kraje 

oznamuje hejtmanovi vyhlášení třetího stupně poplachu na základě rozhodnutí řídícího 

důstojníka hasičského záchranného sboru kraje. 
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Čtvrtý (zvláštní) stupeň poplachu 

Vyhlašován v případě, že [18] [1] : 

� MU ohrožuje více jak 1000 osob, celé obce nebo plochy území nad 1 km2, 

� záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky včetně využití sil a 

prostředků z jiných krajů, popřípadě je nutno použití zahraniční pomoci, 

� je nutné složky při společném zásahu v místě zásahu koordinovat velitelem zásahu 

za pomoci štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory a úseky, nebo 

� společný zásah složek vyžaduje koordinaci na strategické úrovni. 

Oznámení vyhlášení zvláštního stupně poplachu probíhá stejně jako u třetího stupně 

poplachu. 

 

Nouzové přežití se zpracovává do formy plánu, který má název: „Plán nouzového přežití 

obyvatelstva“. Plán, je zařazen do havarijního plánu kraje. 

Havarijní plán kraje je tvořen 3 základními částmi: 

� informační část, 

� operační část, 

� plány konkrétních činností. 

Plán nouzové přežití se řadí do poslední části havarijního plánu, a to do plánů konkrétních 

činností. Nouzové přežití, které je tvořeno v rámci vnějšího havarijního plánu, se 

nezpracovává samostatně jako plán, ale zahrnuje se do plánu evakuace. 

Nouzové přežití se skládá ze sedmi opatření nouzového přežití. Blíže se opatřeními bude 

zabývat následující kapitola. 
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7. Opatření nouzového přežití 
Opatření nouzového přežití obyvatelstva řeší hlavně problematikou zajištění základních 

životních potřeb ohroženému obyvatelstvu. Součástí opatření je také humanitární pomoc. 

Opatření se plánují pro řešení MU, které vyžadují vyhlášení třetího a zvláštního stupně 

poplachu, a pro řešení KS. 

Opatření nouzového přežití obyvatelstva jsou v kompetenci státu, vyjma opatření v oblasti 

humanitární pomoci, kde stát zaujímá stejnou úlohu pouze v případě poskytování této 

pomoci do zahraničí a v jejím organizování uvnitř státu.[12]  

 

Základní rozdělení opatření nouzového přežití [6] : 

� nouzové ubytování, 

� nouzové zásobování základními potravinami, 

� nouzové zásobování pitnou vodou, 

� nouzové základní služby obyvatelstvu, 

� nouzové dodávky energií, 

� organizování humanitární pomoci a 

� rozdělení odpovědností za provedení opatření pro nouzové přežití obyvatelstva. 

 

Uvedená opatření jsou plněna pomocí orgánů státní správy a samosprávy, právnických 

osob, podnikajících fyzických osob, občanských sdružení, nevládních organizací i občanů. 

 

Opatření nouzového přežití obyvatelstva bývají zajišťována přímo v prostoru MU, KS 

nebo v zóně havarijního plánování, ale ve většině případech navazují na evakuaci 

obyvatelstva z postiženého území mimo ohrožení MU. Opatření po provedené evakuaci 

jsou vykonávaná v prostorech mimo původní bydliště postižených osob, a to s využitím 

stanů, mobilních objektů, hotelů, škol, kulturních zařízení apod. [12]  

Opatření k nouzovému přežití zpravidla bývají zahajována prvním až druhým dnem po 

vzniku KS. Do této doby se na záchraně občanů podílejí sami obce, místními opatřeními a 

sami občané vlastním předzásobením základními potravinami a pitnou vodou. 

Opatření by měla být zpravidla zabezpečována nepřetržitě po celou dobu, po kterou situace 

postiženého obyvatelstva bude vyžadovat plnění mimořádných opatření k zachování 

zdraví, života a životních potřeb. Realizace opatření nouzového přežití se zpravidla 

ukončuje návratem postiženého obyvatelstva do svých domovů a obnovením funkce 
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infrastruktury, nebo je stávající infrastruktura schopna zabezpečit potřeby evakuovaného 

obyvatelstva a mimořádná opatřené již nejsou nutná, případně se provede přesídlení 

postiženého obyvatelstva do nových sídlišť. [15]  

 

Základní principy pro přípravu opatření nouzového přežití vycházejí z analýzy rizik 

ohrožení konkrétního území, a to z hlediska jejich předvídatelnosti. Z hlediska 

předvídatelnosti rizik, která mohou vést ke vzniku MU nebo KS, k nimž patří zejména 

přirozené a zvláštní povodně, průmyslové a ekologické havárie, se vychází z následujících 

principů [12] : 

� předvídatelná rizika představují ohrožení území na místní až regionální úrovni a lze 

je prostorově a časově ohraničit, 

� s předstihem lze stanovit druh ohrožení, počet ohrožených osob a rozsah 

nezbytných opatření k jejich nouzovému přežití, 

� na neohrožených územích není narušeno fungování veřejné správy a vybudované 

infrastruktury, 

� infrastruktura veřejných a privátních zařízení a služeb na neohrožených územích 

umožňuje postupně zabezpečit nezbytná opatření pro nouzové přežití všech 

postižených osob, 

� fungování veřejné správy, infrastruktury veřejných a privátních zařízení a služeb na 

postiženém území probíhá zpravidla v omezeném rozsahu. 

 

V následujících podkapitolách jsou objasněna jednotlivá opatření nouzového přežití 

obyvatelstva. 

 

7.1. Nouzové ubytování 

Nouzové ubytování zpravidla zahrnuje organizaci a poskytování nouzového ubytování 

v předem stanovených a smluvně dohodnutých veřejných i soukromých objektech. [11]  

V první řadě se ubytování poskytuje v budovách a zařízeních, které jsou v majetku obcí, 

měst a kraje, např. školy, ubytovny, tělocvičny apod., kde je možné taktéž připravovat 

nebo upravovat stravu a zabezpečit její podávání ve stálých jídelnách. Tato zařízení jsou 

převážně vybavena i dostačujícím sociálním zařízením. [16]  

K nouzovému ubytování se také využívá i soukromých zařízení jako jsou hotely, ubytovny, 

penziony apod. Další možností může být i využití ubytování v soukromých domech u 
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příbuzných, sousedů a dalších soukromých osob, které jsou ochotny poskytnou přístřeší 

postiženým osobám. [12]  

V neposlední řadě je možnost ubytovat postižené obyvatelstvo v mobilních zařízeních a 

stanech. Pro tyto účely by měli být vybaveny HZS krajů kompatibilním kontejnerovými 

soupravami  nebo-li „Kontejnerem nouzového přežití“. 

 

Kontejner nouzového přežití 

U většiny případů se složením kontejnery neliší. Jsou skříňového provedení člení se na 

3 části [16] : 

� prostor pro hygienická zařízení a zásobníky vody, 

� prostor pro ohřev stravy a nápojů, 

� prostor pro uskladnění materiálu a zařízení. 

 

 

 

Obrázek 1 Hygienický sektor – sprcha [17]   Obrázek 2 Hygienický sektor – WC [17]  
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Obrázek 3 Hygienická sektor - správa vody[17]  

 

 
Obrázek 4 Prostor pro úpravu a ohřev stravy [17]  
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Obrázek 5 Prostor pro uskladnění materiálu a zařízení [17]  

 

Vybavení kontejneru musí zajistit ochranu pro 25 až 50 osob před nepříznivými 

povětrnostními podmínkami, při nepřetržitém provozu po dobu 24 hodin za těchto 

podmínek [16] : 

� poskytnutí horkých nápojů pro 25 – 50 osob, 

� poskytnutí studené nebo ohřáté stravy pro 25 – 50 osob, 

� prostor pro konzumaci stravy (stoly a lavice), 

� zajištění předlékařské pomoci pro jednu osobu, 

� hygienické zázemí (toaleta), 

� sprchový kout s průtokovým ohřívačem vody, 

� vytopení nafukovacího stanu pro 25 – 50 osob při venkovní teplotě -5°C na teplotu 

nejméně +15°C do 1 hodiny od uvedení tepelného zdroje do činnosti. 

Součásti kontejneru je také nafukovací stan červeno-oranžové barvy, který lze pomocí 

vzduchového kompresoru postavit do 4 minut. Stan je vybaven vytápěcím agregátem a 

také osvětlovací soupravou. 
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Obrázek 6 Nafukovací stan [17]  

 
Obrázek 7 Nafukovací stan z vnitřního prostředí [17]  
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V případě potřeby lze kapacitu kontejneru rozšířit spojením s dalšími kontejnery. Nasazení 

kontejnerů bývá např. při povodních, velké sněhové kalamitě, pro hromadné neštěstí 

na dálnici a při mnoha dalších mimořádných událostech. [16]  

 

7.2. Nouzové zásobování základními potravinami 

Opatření nouzového zásobování základními potravinami představuje provizorní přísun 

potřebného množství potravin obyvatelstvu postiženého MU nebo KS. 

K nouzovému zásobování základními potravinami se využívá funkční část distribuční sítě 

nebo smluvně dohodnuté subjekty. K zabezpečení stravování mohou být využívána 

především stálá stravovací zařízení , mobilní stravovací zařízení a hromadné výdejny 

stravy. [11]  

Ke zmírnění dopadů KS na obyvatelstvo a národní hospodářství může být stanoveno 

regulační opatření v zásobování. Předpokládá se, že dojde k určité redukci množství a 

složení stravy a výběru jídel. Regulační opatření pro obyvatele je možno odstupňovat 

podle situace v zásobování jednotlivými druhy zboží. [12]  

 

7.3. Nouzové zásobování pitnou vodou 

Nouzové zásobování vody řešení Směrnice Ministerstva zemědělství ČR č. 10 [2] . 

Nouzové zásobování vodou zajišťují orgány krizového řízení pro postižené obyvatelstvo 

do obnovení funkce běžného zásobování pitnou vodou. Patří sem i dodávky balené pitné 

vody ze systému nouzového zásobování základními potravinami a humanitární pomoci. 

Nouzové zásobování vodou se zahajuje do pěti hodin po vyhlášení krizového stavu. První 

dva dny je doporučená dodávky 5 litrů na osobu a den, třetí a další dny 10 - 15 litrů na 

osobu a den. [11]  

Nouzové zásobování je řešeno prostřednictvím právnických a podnikajících fyzických 

osob zahrnutých do krizových plánů tak, že podle povahy narušení systému zásobování 

obyvatel pitnou vodou mohou využívat [2] : 

� nenarušené vodovodní systémy nebo jejich části a možnosti jejich provizorního 

propojení, 

� nenarušené samostatné jímací objekty, 

� soupravy na dezinfekci vody, 

� dovážení pitné vody cisternami, 

� dodávky balené pitné vody, 
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� mobilní úpravny vody a jiná technologická zařízení, potřebná k dosažení 

požadované jakosti vody v případě vyřazení úpraven vod či vodních zdrojů nebo 

při využití nouzových zdrojů, 

� různé kombinace výše uvedených možností, popř. jiná opatření. 

 
Obrázek 8 Cisterna na pitnou vodu [19]  

 

 
Obrázek 9 Mobilní úpravna vody [20]  

 

Mobilní úpravna vody je univerzální úpravna vody, která umožňuje úpravu z různých 

zdrojů spodní i povrchové vody. Využívá vybraných technologií, které ve svém souhrnu 

filtry s automatikou 

nádoba na chemikálie 

a držák láhve chlóru 

řídící jednotka UV 

lampy 

přípojné body 
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umožňují zapojení v různých režimech provozu v závislosti na složení a charakteru vstupní 

vody na požadovanou kvalitu výstupní vody. Technologickým prvkem úpravny vody je 

integrovaný systém, umožňující její rychlé nasazení s minimálními náklady. [20]  

 

Do plánu nouzového přežití, by měly orgány krajů a obcí v rámci nouzového zásobování 

vodou, zahrnout všechny územně příslušné vlastníky a provozovatele vodovodů pro 

veřejnou potřebu, včetně jejich dostupných technických prostředků a zařízení.  

Pro potřeby opatření nouzového zásobováni vodou je Ministerstvem zemědělství ČR 

zřizována Služba nouzového zásobování vodou v rámci vodárenských podniků. Jde 

o službu odbornou a je ostatní složkou integrovaného záchranného systému podle zákona 

č. 239/2000 Sb. [7]  

Hlavní úkoly SNZV [15] : 

� zabezpečení nouzového zásobování pitnou vodou, 

� realizace zabezpečovacích a likvidačních prací na vodohospodářských zařízeních 

sloužících k zásobování vodou, 

� preventivní opatření k zabránění úniku závadných látek do podzemních a 

povrchových vod a půdy, 

� likvidace ohrožení a havarijních úniků závadných látek do podzemních a 

povrchových vod a půdy a 

� vyhledání nových vodních zdrojů a zřizování jímacích objektů pro nouzové 

zásobování pitnou vodou.  

SNZV zajišťují orgány krizového řízení včetně HZS kraje uzavíráním písemných dohod o 

poskytnutí plánované pomoci na vyžádání, s provozovateli popř. dalšími právnickými 

osobami a podnikajícími fyzickými osobami, které mohou poskytovat speciální služby pro 

nouzové zásobování pitnou vodou podle svých možností. Tato služba se aktivuje podle 

poplachových plánů IZS a pokrývá celé území ČR. Zařízení pro nouzové zásobování 

pitnou vodou tvoří osádka v počtu osob podle rozsahu zabezpečovaných úkolů. [2]  

K zajištění funkčnosti systému je nutné zabezpečit pro potřebu provozovatelů 

vodárenských zařízení a orgánů SNZV formou pohotovostních zásob další nezbytné 

prostředky nad rámec jejich běžných možností. 

Jedná se zejména o tyto prostředky [12] : 

� pro rozvoz pitné vody (cisterny automobilní, přívěsné, kontejnerové), 

� pro úpravu vody a dekontaminaci vody, včetně provozních hmot, 

� čerpací agregáty, 
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� náhradní (mobilní) zdroje elektrické energie, 

� mobilní trubní rozvody, 

� pro čerpání a dopravu kontaminované vody, 

� pro vyhledávání náhradních vodních zdrojů, 

� pro provádění odborných prací při obnově vodních zdrojů a zřizování jímacích 

objektů, 

� pro zajišťování kontaminace vod a půdy. 

Všechny prostředky jsou určeny po vyhlášení krizového stavu.  

 

7.4. Nouzové základní služby obyvatelstvu 

Nouzové základní služby obyvatelstvu slouží k okamžitému a hromadnému uspokojení 

základních denních potřeb občanů postižených MU. 

Opatření zahrnuje [12] : 

� informování obyvatelstva, 

� zásobování nezbytnými prostředky denní potřeby, 

� zdravotnické služby, 

� hygienické služby, 

� poštovní, finanční, sociální, dopravní a další služby obslužnosti, 

� pohřební služby, 

� veterinární služby, 

� prádelny a čistírny, 

� zásobování postiženého obyvatelstva šatstvem, přikrývkami a prostředky osobní 

hygieny. 

 

7.5. Nouzové dodávky energií 

Jedná se o zabezpečení dodávek všech potřebných energií, jako elektrické energie, plynu, 

tepla, pohonných hmot včetně zabezpečení náhradních zdrojů energií. [11]  

Opatření nouzové dodávky energií zajišťuje energii pro důležité provozy, vybrané objekty 

a zařízení potřebné k zabezpečení činnosti postiženého území. Toto se zabezpečuje 

pomocí [11] : 

� nouzového propojení energetických sítí, 

� pojízdné a přenosné zdroje energií, 

� zabezpečení dodávek tuhých paliv. 



 20 

 

Energetika se při MU nebo KS řídí vyhláškami Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

o stavech nouze v elektroenergetice č. 219/2001 Sb. [4] , v plynárenství č. 167/2001 Sb. [3] 

 , a v teplárenství č. 225/2001 Sb. [5] [4]  

 

Elektrická energie musí být pro obyvatelstvo dodávána podle příslušného stupně 

regulačního, vypínacího a frekvenčního plánu na základě konkrétní situace. [4]  

Zemní plyn musí být dodáván podle omezujících otopových křivek, které umožní vytápění 

objektů na minimální teplotu nebo podle havarijního odběrového stupně, který představuje 

zastavení dodávky plynu odběratelům všech kategorií. Zemní plyn se pro velkoodběratele 

a pro výrobní účely bude dodávat podle omezujících odběrových stupňů. [3]  

Teplo bude dodáváno na základě regulačního plánu podle odběrových diagramů 

k jednotlivým regulačním stupňům. Při regulaci tepla se bere na vědomí neodbytnost 

dodávek tepla z hledisek zdravotnictví, potravinářství, školství apod. [5]  

 

7.6. Organizování humanitární pomoci 

Cílem humanitární pomoci je pomoci obyvatelstvu, které se ocitlo v nesnázích, ohrožení 

života vlivem MU nebo KS, nebo jimž jsou upírána základní lidská práva a svobody 

v míru i v období válečných stavů. Jde o bezplatnou činnost vládních i nevládních orgánů a 

organizací, dobročinných spolků i jednotlivců. Má charakter materiální, zdravotní, právní, 

sociální i duchovní pomoci. [12]  

Realizace humanitární pomoci je uvedena v nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení 

pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání 

humanitární pomoci a náhrad výdajů, vynakládaných právnickými osobami a 

podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů. 

V Zákoně č. 241/2000 Sb. [9] jsou řešeny zásoby humanitární pomoci jako součást 

nouzového hospodářství. Tyto zásoby vytváří Správa státních hmotných rezerv. O vydání 

zásob rozhoduje předseda SSHR na základě požadavku krajského úřadu, ORP nebo určené 

obce. 

Správa státních hmotných rezerv je ústředním orgánem státní správy v oblastech 

hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. HOPKS se využívají 

k řešení rozsáhlých KS, při nichž jsou ohroženy životy, zdraví osob, ale i majetkové 

hodnoty. [10]  
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V souladu se zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy je 

cílem: 

� uspokojit základní potřeby fyzických osob na území ČR umožňující přežití 

krizových stavů bez těžké újmy na zdraví, 

� podpořit činnost ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, hasičských 

záchranných sborů a havarijních služeb a 

� podpořit výkon státní správy. 

Systém HOPKS zahrnuje [10] : 

a) systém nouzového hospodářství 

- jde o zabezpečení nezbytných dodávek pro uspokojení základních životních 

potřeb obyvatelstva, o podporu činnosti HZS a havarijních služeb a 

o podporu výkonu státní správy, za krizových stavů způsobem obvyklým 

mimo období KS, 

- základním plánovacím dokumentem nouzového hospodářství je plán 

nezbytných dodávek, který zpracovává ústřední správní úřad a krajský úřad. 

b) systém hospodářské mobilizace 

- systémem se rozumí organizační, materiální, personální a jiná opatření, 

kterými se zabezpečují mobilizační dodávky pro potřeby ozbrojených sil a 

ozbrojených bezpečnostních sborů za stavu ohrožení státu a válečného 

stavu. 

c) systém státních hmotných rezerv 

- jde o státem vytvořené zásoby důležitých surovin, materiálu, polotovarů a 

výrobků určených pro zajištění obranyschopnosti a obrany státu, obrany 

životně důležitých hospodářských zájmů státu, zajišťování nezbytných 

dodávek v systému nouzového hospodářství a hospodářské mobilizace, 

humanitární pomoci a pro odstraňování následků KS. 
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Obrázek 10 Schéma mobilizační a nezbytné dodávky [10]  

Z Obrázku 10 je patrné, v čem se liší mobilizační dodávka od dodávky nezbytné. 

 

 
Obrázek 11 Sklady humanitární pomoci [21]  

Obrázek 11 znázorňuje sklady, které jsou určeny zejména pro skladování materiálu 

vyčleněného pro nouzové přežití obyvatelstva, skladování materiálu pro záchranné a 

likvidační práce, skladování materiálu vyčleněného pro humanitární pomoc, skladování 

materiálu vyčleněného do pohotovostních zásob SSHR a pro příjem zahraniční 

humanitární pomoci a její distribuci. [21]  
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8. Evakuace 
Evakuace obyvatelstva je jedním ze způsobů kolektivní ochrany obyvatelstva. Jedná se 

o souhrn opatření zabezpečujících přemístění (odsun) osob, hospodářského zvířectva a 

věcných prostředků (strojů, zařízení a materiálu) v daném pořadí priority z ohroženého 

prostoru na jiné území. [12]  

Evakuaci z ohrožených prostorů podléhají obvykle všechny osoby mimo pracovníků, kteří 

se podílejí na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo vykonávají v ohrožením 

prostoru jinou neodkladnou činnost. K jejich ochraně se plánují a provádějí nezbytná 

ochranná opatření. [11]  

Jde o mimořádné opatření používané v případech, kdy již nelze účinnou ochranu 

obyvatelstva zabezpečit jiným způsobem. 

 

Evakuace hospodářského zvířectva a věcných prostředků předurčených kompetentními 

orgány státní správy a samosprávy je prováděna v závislosti na: 

� charakteru a časovém průběhu ohrožení, 

� použití varianty řešení ohrožení (druhu evakuace) a okamžiku jejího zahájení, 

� souhlasu velitele zásahu jednotek provádějících záchranné práce. 

 

8.1. Základní pojmy týkající se evakuace 

Evakuační zóna 

Je prostor, ze kterého je nutno provést evakuaci obyvatelstva. Jedná se o území, na kterém 

se provádějí nezbytné záchranné práce při vzniku MU nebo KS s prvořadým cílem ochrany 

zdraví a životů osob. [12]  

 

Místo shromažďování 

Je to místo soustředění evakuovaných uvnitř nebo vně evakuační zóny odkud je zajištěno 

přemístění evakuovaných osob mimo ohrožený prostor do evakuačních středisek. [12]  

 

Evakuační středisko 

Místo či zařízení (zpravidla) mimo evakuační zónu, kde jsou shromažďovány evakuované 

osoby. Evakuační středisko je výchozím bodem přemístění pro evakuované osoby bez 

domova a bez možnosti vlastního ubytování. Objekt evakuačního střediska je zřetelně 

označen mezinárodně platným rozeznávacím znakem civilní obrany. [12]  



 24 

Přijímací středisko 

Zařízení v příjmovém území, kde jsou evakuované osoby evidovány, informovány a 

přerozdělovány do jednotlivých příjmových obcí (cílových míst přemístění). Objekt 

přijímacího střediska je zřetelně označen mezinárodně platným rozeznávacím znakem 

civilní obrany. [12]  

 

Evakuační zavazadlo 

Osobní zavazadlo evakuované osoby. Doporučená váha zavazadla by neměla překročit 

35 kg (u dětí 10 kg), při evakuaci vlastním dopravním prostředkem není váha zavazadla 

omezená. 

Obsah evakuačního zavazadla [12] : 

� osobní doklady, psací potřeby, 

� léky a zdravotní pomůcky, 

� cennosti, 

� sezónní oblečení, 

� prostředky osobní hygieny, 

� spací pytel, přikrývky, karimatka, nafukovací lehátko, 

� jídelní nádobí, potřeby pro šití, kapesní nůž, otvírač na konzervy, 

� základní (trvanlivé) potraviny na 2 – 3 dny, včetně nápojů, 

� kapesní svítilna, baterie, zapalovač, zápalky, 

� přenosný radiopřijímač, společenské hra, kniha, 

� pro případ evakuace osoby s jejím domácím zvířetem zdravotní průkaz zvířete. 

 
Obrázek 12 Schéma postupu evakuace 
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8.2. Rozdělení evakuace 

Evakuace se rozděluje podle mnoha různých kritérií, v práci jsou vybrané následující 

druhy evakuace: 

� Evakuaci objektovou, která zahrnující evakuaci obyvatelstva jedné budovy nebo 

malého počtu obytných budov, administrativně správních budov, technologických 

provozů a dalších objektů.[12]  

� Evakuaci plošnou, která zahrnující evakuaci obyvatelstva části nebo celého 

urbanistického celku, případně většího územního prostoru. Plošná evakuace se 

plánuje a provádí jako evakuace všeobecná nebo částečná. [12]  
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9. Plán nouzového přežití obyvatelstva 
Z hlavních úkolů při řešení MU je ochrana života a zdraví obyvatelstva. Plán nouzového 

přežití obyvatelstva obsahuje základní opatření a úkoly pro zabezpečení životních potřeb 

obyvatelstva, zejména likvidaci následků na postiženém území. Plán vytváří základní 

podmínky pro přežití. 

Plán nouzového přežití obyvatelstva obce s rozšířenou působností Jeseník je součástí 

Havarijního plánu Olomouckého kraje. 

 

Pro potřeby plánu nejsou níže zmiňované informace a části z havarijního plánu potřebné, 

ale pro bližší seznámení s řešenou oblastí a návazností na řešení plánu jsou tyto informace 

nezbytné. Proto jsou níže uvedeny: 

� charakteristiku oblasti, 

� infrastrukturu, 

� technickou infrastrukturu, 

� analýzu rizik, 

� síly a prostředky dostupné na území ORP Jeseník. 

 

9.1. Charakteristika 

a) Geografická charakteristika 

ORP Jeseník leží v severní části Olomouckého kraje v podhůří Hrubého Jeseníku a 

Rychlebských hor. Celková rozloha správního obvodu je 718,8 km2. Nejvyšší horou území 

je Keprník (1423 m.n.m.), nejnižší poloha území je u Vidnavy, v místě, kde řeka Vidnávka 

opouští území republiky (202 m.n.m.). Délka hranice se sousedními územími je 57,23 km, 

hranice s Polskem je v délce 101,3 km. [22]  

Převážná část toků odtéká severním směrem a patří do povodí Odry. Největšími a 

nejvodnatějšími toky jsou řeka Bělá a řeka Vidnávka. Oba tyto toky jsou přítoky Kladské 

Nisy. Jižním směrem odtéká Černá Opava, patřící do povodí Odry. Toky jižního směru 

jsou krátké a výrazně neovlivňují možnost povodní. [22]  

Hlavní horninový podklad tvoří přeměněné horniny jako amfibolity, ruly, svory, 

krystalické vápence a žuly. Oblast je geologicko těžebně dobře prozkoumána. Hornická 

činnost byla v minulých letech ukončena, ale aktivní povrchová lomová těžba pokračuje. 

Správní obvod obce s rozšířenou působností je z 59 % pokryt lesy. [22]  
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Zemědělské půdy je 34 % z celkové plochy, vodní a zastavěné plochy po 1 % a zbytek 5 % 

jsou ostatní plochy. [22]  

b) Demografická charakteristika 

Počet obcí ve správním obvodu ORP Jeseník je 24 včetně obce s rozšířenou působností. 

Jmenovitě: Bělá pod Pradědem, Bernartice, Bílá Voda, Česká Ves, Hradec Nová Ves, 

Javorník, Jeseník, Kobylá nad Vidnávkou, Lipová-lázně, Mikulovice, Ostružná, Písečná, 

Skorošice, Stará Červená Voda, Supíkovice, Uhelná, Vápenná, Velká Kraš, Velké 

Kunětice, Vidnava, Vlčice, Zlaté Hory a Žulová. Na celém území ORP Jeseník je ke dni 

30.06.2008 celkem 41 565 obyvatel. [22]  

c) Klimatická a hydrologická charakteristika 

Severní část území přecházející do polské roviny má mírnější ráz a je řazena do mírně 

teplých oblastí, které jsou charakteristické dlouhým, teplým, mírně vlhkým létem 

s normálně dlouhým přechodovým obdobím, zima je normálně dlouhá, mírná, s krátkým 

trváním sněhové pokrývky. [22]  

Západní část tvoří masív Rychlebských hor, jižní část masív Hrubého Jeseníku a 

na východě část Zlatohorské vrchoviny. Klimaticky je tato část řazena do chladných 

oblastí, které jsou charakterizovány velmi krátkým létem, chladným a vlhkým s dlouhým 

přechodovým obdobím. Zima je velmi dlouhá a chladná s dlouhým trváním sněhové 

pokrývky. [22]  

Významným prvkem ovlivňujícím klima je vítr. Proudí převážně od jihozápadu, přepadá 

přes hlavní hřeben a Ramzovské sedlo do údolí Bělé až po Zlaté Hory a pásmo Orlíku. 

Pro své účinky v lesích jsou větry výstižně nazvány bouřlivými. Škody vznikají zvláště 

v součinnosti s mokrým sněhem nebo námrazou. Hydrologicky náleží území Jeseníku do 

povodí Odry. Významnými toky, které odvodňují Hrubý Jeseník je tok Bělá (povodí 

Odry), Rychlebské hory tok Vidnávka, Staříč (povodí Odry) a Branná (povodí Dunaje). 

Zlatohorská vrchovina je v okolí Zlatých Hor odvodňována Olešnicí a Zlatým potokem 

(povodí Odry). Dešťové srážky jsou v horských oblastech nadprůměrné. Je vypozorováno, 

že nepřekročí-li po dobu 3 dnů souhrn srážek 50 mm, nedochází k nebezpečnému zvýšení 

hladin v tocích. Za nebezpečnou situaci je nutno považovat meteorologickou předpověď 

přesahující tuto hranici. Zvláště pak situaci tzv. střihového proudění (nahoře teplý a vlhký 

vzduch, při zemi vzduch chladný ze severu), kdy návětří Rychlebských hor a Jeseníků 

srážkovou činnost podporuje. [22]  
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9.2. Infrastruktura 

a) Silniční síť 

Silniční síť je tvořena silnicemi I., II. a III. třídy. Území je ze sousedních obcí s rozšířenou 

působností přístupné pouze přes Červenohorské sedlo, Ramzovské sedlo, Videlské sedlo a 

dále dvěma komunikacemi na Zlaté Hory a jednou komunikací na Horní Údolí. Silnice 

I/44 v úseku Šumperk - Jeseník - Mikulovice a silnice I/60 v úseku Jeseník - Javorník - 

Bílý Potok patří k nejvýznamnějším silničním tahům. Obě tyto silnice jsou spojnicemi 

s vnitrozemím a propojením do Polska. Leží na nich hraniční celní přechod Mikulovice – 

Glucholazy. Rovněž silnice II/369, II/450, II/445 a část silnice II/457 jsou silnicemi z 

hlediska dopravního významu důležitými spojnicemi s vnitrozemím. Ostatní silnice II. a 

III. t řídy slouží převážně dopravní obslužnosti správního obvodu obce s rozšířenou 

působností. [22]  

Tabulka 2 Délka silnic v ORP Jeseník [22]  

Silnice Délka [km] 

I. třídy 65 760 

II. třídy 125 380 

III. t řídy 101 661 

Celkem 292 801 

 

b) Železniční síť 

Součástí celostátní sítě je hlavní železniční trať č. 290 (Olomouc - Krnov). Regionální 

železniční tratě jsou dvě, a to č. 293 (Lipová-Lázně - Javorník, Velká Kraš - Vidnava) a 

č. 295 (Mikulovice - Zlaté Hory). Všechny tratě jsou neelektrifikované a slouží pro osobní 

a nákladní dopravu. [22]  

Tabulka 3 Délka železničních tratí v ORP Jeseník [22]  

Trať Úsek Délka [km] 

č. 290 Ostružná žel. st. – Mikulovice st. hr. 33 406 

č. 293 Lipová-Lázně – Javorník 31 103 

č. 293 Velká Kraš – Vidnava 4 669 

č. 295 Mikulovice – Zlaté Hory 8 822 

Celkem 78 000 
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c) Letecká doprava  

V katastru obce Mikulovice se nachází vnitrostátní veřejné letiště s travnatou plochou, 

jehož provozovatelem je Aeroklub Jeseník, jde o občanské sdružení (dle zákona č. 83/1990 

Sb., v platném znění). Slouží pro sportovní účely (bezmotorové létání) a na vyžádání 

poskytuje služby i jiným provozovatelům, přijímá v mezích své technické a provozní 

způsobilosti letadla a umožňuje přistávání vrtulových strojů střední třídy. Zabezpečuje 

stálou informační službu v době provozu. Mimo tuto dobu podává informace na vyžádání. 

Je zde i statut heliportu v ORP Jeseník s využitím pro záchrannou zdravotnickou službu, 

IZS a návštěvy lázní Jeseník a Lipová. Heliport slouží pouze pro start a přistání, 

bezprostřední naložení a vyložení nákladu, nastoupení a vystoupení osob. K odstavení 

letadel na delší dobu slouží pouze letiště AK Jeseník. [22]  

 

9.3. Technická infrastruktura 

a) Plynovody 

Hlavní přívod plynu pro území je řešen dvěma samostatnými vysokotlakými plynovody. 

Jedna větev vede od Ostravy a druhá od Šumperka. Obě větve jsou vzájemně propojeny 

pro případ havárie na jedné z větví. Každá plynofikovaná obec má z tohoto VTL 

plynovodu napojení přes regulační stanici, a to buď na nízkotlaký nebo středotlaký rozvod 

v místní sítí, ze kterých jsou napájeny jednotlivé objekty. [22]  

b) Energetika 

Hlavní napájení území el. energií je zabezpečeno vedením velmi vysokým napětím 110 kV 

z uzlu 440/110 kV Krasíkov. Záložní napájení rozvodny je provedeno z uzlu 440/110 

Horní Životice. Obě vedení jsou ukončena v rozvodně 110/22 kV v České Vsi. V této 

rozvodně jsou osazeny 2 ks transformátorů T 101 - 40 MVA a T 102 - 25 MVA. 

Z rozvodny v České Vsi jsou napájeny obce sítěmi 22 kV zakončenými 

trafostanicemi. [22]  

c) Tepelná energie 

Tepelná energie pro obec Jeseník je zajištěna společností Jesenická tepelná 

společnost, s.r.o. a RANTEP Jeseník s. r. o. Pro obec Zlaté hory zajišťuje tepelnou energii 

obec Zlaté hory. [22]  
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9.4. Analýza rizik 

Na základě souhrnné analýzy vzniku MU metodou expertního odhadu byla pro havarijní 

plánování vytipována rizika, která mohou iniciovat MU, které svým rozsahem a dopadem 

vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu nebo jsou svou specifikou 

významná pro území ve správním obvodu ORP. 

Na základě analýzy rizik byly určeny MU, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního 

stupně poplachu a tudíž je možno využít jednotlivá opatření nouzového přežití 

obyvatelstva. 

Tyto MU jsou uvedeny v Tabulce 4. 

Tabulka 4 Typy MU nutné pro vyhlášení III a zvláštního stupně poplachu [22]  

Typ MU 
Stupeň 

poplachu 
Pravděpodobnost 

Živelní pohromy 

Povodeň – povodí Bělá IV 5,48 x 10-5   

Sněhová kalamita a vánice, 

dlouhotrvající sněžení 
III 5,48 x 10-5   

Dlouhotrvající sucha III 5,48 x 10-5   

Vichřice a větrné smrště III 1,09 x 10-4   

Antropogenní havárie 

Dopravní havárie – železniční III 1,09 x 10-4   

Dopravní havárie – silniční III 1,09 x 10-4   

Dopravní nehody – letecké III 2,74 x 10-5   

Terorismus IV 5,48 x 10-5   

Kontaminace vody a půdy III 5,48 x 10-5   

Ekologická havárie III 5,48 x 10-5   

Jiné ohrožení 

Přerušení dodávek pitné vody IV 5,48 x 10-5   

Přerušení dodávek plynu IV 5,48 x 10-5   

Přerušení dodávek elektrické energie IV 2,73 x 10-4   

Narušení telekomunikačních sítí IV 5,48 x 10-5   

Epidemie IV 1,09 x 10-4   

Plošné požáry IV 5,48 x 10-5   

Rozsáhlé nepokoje obyvatelstva IV 2,74 x 10-5   
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Pravděpodobnost 2,73 x 10-4  = 1x za 10 let 

Pravděpodobnost 1,09 x 10-4  = 1x za 25 let 

Pravděpodobnost 5,48 x 10-5  = 1x za 50 let 

Pravděpodobnost 2,74 x 10-5  = 1x za 25 let 

 

9.5. Síly a prostředky 

9.5.1. Síly a prostředky pro záchranné a likvidační práce 

Nasazení sil a prostředků k likvidaci následků mimořádné události vyžaduje velitel zásahu, 

hejtman, starosta obce s rozšířenou působností, případně starosta obce, prostřednictvím 

Krajského operačního a informačního střediska (dále jen KOPIS) využitím [10] : 

� poplachového plánu IZS kraje, 

� síly a prostředky Policie ČR, 

� síly a prostředky zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, 

� síly a prostředky Armády ČR, 

� síly a prostředky právnických a podnikajících fyzických osob vložených 

do systému ARGIS. 

 

9.5.2. Dostupné síly a prostředky ORP Jeseník 

Dostupné jednotky požární ochrany pro ORP Jeseník 

Tabulka 5 Jednotky požární ochrany v ORP Jeseník [22]  

 Obec jednotky požární ochrany Kategorie 

1. Bělá pod Pradědem III 

2. Bernartice III 

3. Bílá Voda III 

4. Černá Voda V 

5. Česká Ves III 

6. Hradec – Nová Ves V 

7. Javorník II 

8. Jeseník I 

9. Jeseník III 

10. Kobylá nad Vidnávkou V 

11. Lipová - lázně III 

12. Mikulovice II 
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13. Ondřejovice V 

14. Ostružná V 

15. Písečná V 

16. Rejvíz V 

17. Skorošice III 

18. Stará Červená Voda III 

19. Supíkovice V 

20. Široký Brod V 

21. Tomíkovice V 

22. Uhelná V 

23. Vápenná III 

24. Velká Kraš III 

25. Velké Kunětice V 

26. Vidnava II 

27. Vlčice V 

28. Zlaté Hory II 

29. Žulová II 

 

Rozdělení jednotek požární ochrany jsou uvedeny v Tabulce 6. 

Tabulka 6 Kategorie jednotek požární ochrany – rozdělení [18]  

Kategorie JPO Rozdělení 

JPO I 

� jednotka HZS ČR, zajišťující výjezd jednoho až tří družstev 

o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich 

kombinaci, 

� poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území 

své působnosti, 

� v místě dislokace plní úkoly místní jednotky požární ochrany; 

u početně málo obsazených stanic zpravidla v součinnosti 

s místní jednotkou SDH obce. 

JPO II 

� jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, 

která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu 

a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel 

nad 1000. 
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JPO III 

� jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, 

která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu 

a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 

1000. 

JPO IV 

� jednotka HZS podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou 

podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu 

OPIS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody. 

JPO V 

� jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, 

která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním 

stavu. 

JPO VI 

� jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná 

právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje 

speciální techniku na výzvu OPIS HZS ČR zpravidla na základě 

písemné dohody. 

Nezařazené 

� jednotky PO nezařazené do plošného pokrytí. Nezařazená 

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce má základní početní 

stav jako jednotka kategorie JPO V. Nezařazené jednotky PO se 

zpravidla zařazují do druhého a vyššího stupně poplachu 

v poplachových plánech. 

 

V Tabulce 7 jsou uvedeny prostředky dostupné na požární stanici Jeseník. 

Tabulka 7 Seznam techniky požární stanice Jeseník [22]  

Název Počet 

CAS 30 4000/400 – S 2 T (T-815 Terrno) 1x 

CAS 32 8200/800 – S 2 R (T-815) 2x 

CAS 24 3000/200 – S3 LP (Mercedes Unimog 5000) 1x 

AZ 30 – M 1 Z (IFA W-50L) 1x 

TA – L 1 (Avia 31) 1x 

RZA – L 3 R (Land Rover Defender) 1x 

VEA – L 2 Z (Land Rover Discovery) 1x 

DA – L 1 R (Volkswagen Transporter) 1x 

VYA – S 3 (T815) 1x 

VEA – UL 1 (Škoda Fabia) 1x 



 34 

VEA – UL 1 (Škoda Octavia) 1x 

VEA – UL 1 (Škoda Felicia) 3x 

UA / CAN – L/1 (Avia 31) 1x 

VA – UL 2 (Lada Niva) ZPP 1x 

Sněžný skútr Lynx 6900FCE 1x 

NA 2 Avia 30 A 1x 

T Zetor 4340 1x 
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10. Modelová situace 
Pro modelovou situaci byla vybrána skutečná událost, a to povodně z roku 1997. Povodně 

začaly dlouhodenními dešti. Třetí povodňový stupeň byl vyhlášen 7.7.1997 a trval 23 dní 

až do 29.7.1997.  

 

Den 1: 7.7.1997 

Řeka Bělá se vylévá téměř po celé délce koryta řeky. Zasedá povodňová komise a 

vyhlašuje 3. stupeň povodňové aktivity. Byl ustaven celostátní krizový protipovodňový 

štáb. Zahájena evakuace postižených obyvatel. Povolány poprvé policejní a armádní 

vrtulníky. 

 

Den 2: 8.7.1997 

Komunikace je zaplavena a z důvodu odplavení v některých částech nepoužitelná. Je 

přerušena dodávka elektrické energie, tepla plynu a přerušeno telefonní spojení.  

 

Den 3: 9.7.1997 

Mimo provoz jsou zdroje pitné vody. Kanalizační síť je na mnoha místech stržena a 

dochází k vyplavení odpadních vod na povrch. Je strhnut most komunikace I. třídy 

z Jeseníku směrem do České Vsi. 

 

Den 4 - 9: 10.7.1997 – 15.7.1997 

Totálně zkolabovalo veškeré zásobování potravinami, nápoji, pohonnými hmotami, 

nářadím, čistícími prostředky, hygienickými potřebami apod. Někteří obyvatelé přežívají 

jen díky armádním vrtulníkům, které zásobují shazováním balíků se základními 

potravinami a balenou pitnou vodou. Dochází neustále k evakuaci postižených obyvatel. 

 

Den 10: 16.7.1997 

Řeka kulminuje. 

 

Den 11 – 17: 17.7.1997 – 23.7.1997 

Hladina řeky pomalu klesá a dochází k postupnému návratu obyvatel do svých domovů. 

Není zajištěno náhradní ubytování, obyvatelé si vypomáhají vzájemnou pomocí. 

 



 36 

Den 18: 24.7.1997 

Ústřední povodňová komise zrušila svůj krizový štáb. 

 

Den 19 – 20: 25.7.1997 – 28.7.1997 

Probíhají likvidační práce. 

 

Den 23: 29.7.1997 

Na celém zaplaveném území odvolán 3. povodňový stupeň. 

 

 

Je podstatné podotknout, že připravenost státu reagovat na bezprostřední ohrožení se 

ukázala jako nedostatečná. Nepostradatelným článkem byl hasičský záchranný sbor ČR, 

který v dané situaci musel improvizovat, neboť nebyl plán nouzového přežití vytvořen, ale 

své úkoly plnil v rámci zákona o požární ochraně. Záchrana probíhala převážně nasazením 

nákladních a obojživelných vozidel, člunů a vrtulníků. 

V případě vzniku podobné MU je důležité v čas zahájit evakuaci postiženého obyvatelstva 

do vyhrazených objektů nouzového ubytování. Díky včasné reakci a evakuaci se mohlo 

zabránit ztrátám na majetku a životech. 

Plán nouzového přežití obyvatelstva je nutný zejména k organizování nouzového 

ubytování a stravování postiženého obyvatelstva. Je potřebné, aby při podobné mimořádné 

situaci nedošlo k pozdní evakuaci a vše se řešilo včas. Tyto mimořádné situace nemůže 

nikdo předvídat dopředu, proto je nezbytné včasné rozhodování. 
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11. Závěr 
V úvodu byly stanoveny cíle, kterých bylo dosaženo. Jedním z cílů bylo teoreticky objasnit 

pojmy nouzové přežití obyvatelstva, tento cíl byl zahrnut do první teoretické části této 

práce. Druhým cílem bylo vytvoření plánu nouzového přežití obyvatelstva pro Jeseník, 

tento plán byl vytvořen za pomocí havarijního plánu kraje a dostupných informací na 

internetu a zároveň je praktickou částí této práce a je umístěn v příloze. Posledním cílem 

bylo vytvořit modelovou situaci, ke které byla použita skutečná MU, a to povodně z roku 

1997. V tomto roce postihla Jeseník ničivá povodeň. Tehdy se řešila evakuace obyvatelstva 

až nastalo ohrožení životů. Vše se provádělo až bylo nezbytně nutné. Evakuace 

obyvatelstva probíhala po zaplavení komunikací, to vše však evakuaci stěžovalo. Nebyly 

určené objekty nouzového ubytování a ani nebylo jasné, jak se postarat o evakuované 

obyvatelstvo, co se týče stravy, hygienu i psychologickou pomoc. V té době se neřešila ani 

informovanost občanů o průběhu situace. Tato situace vyvolala potřebu řešit krizovou 

legislativu a mimo jiné dala podnět ke vzniku integrovaného záchranného systému. Je 

nezbytné, aby poskytnutá pomoc byla cílená, naplánovaná a včasně organizovaná. Proto se 

tvoří plány evakuace, varování, ukrytí, improvizované ochrany, dekontaminace a také 

nouzového přežití obyvatelstva. Důležité je samozřejmě vzájemná propojenost zmíněných 

plánů a dokonalá součinnost složek integrovaného záchranného systému. Plán nouzového 

přežití nabízí a informuje o zdrojích pomoci a služeb postiženému obyvatelstvu. 

Město Jeseník stále není stoprocentně připraven na MU takového rozsahu. Tyto situace se 

nedají připravit do detailu, protože jsou za každé situace jiné podmínky. Výše popsaná 

modelová situace byla obdobná situaci před sto lety, ale byly jiné technické, materiální a 

komunikační možnosti. Je důležité stanovit pravidelné aktualizace a funkčnost tohoto 

plánu, neboť může docházet k podceňování těchto mimořádných událostí velkého rozsahu, 

pokud k nim nedojde několik let, případně i desítek let. Modelová situace má periodu 

jednou za sto let, vzhledem k dnešní konzumní společnosti může docházet k častějším 

nepředvídatelným klimatickým změnám, proto tyto situace mohou nastávat častěji a 

musíme být na jejich zvládnutí lépe připraveni. 

V práci jsou zmiňovány jen přírodní vlivy, ale v současné době je velká pravděpodobnost 

vzniku mimořádné události z důvodu náboženských, politických a rasových důvodů. Naše 

země se zmíněnými nebezpečími nemá historické zkušenosti, a tudíž pro nás může být více 

překvapující než stoletá voda. Je potřeba se zamyslet, zda tato ohrožení nezahrnovat do 

těchto plánů? 
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A. Textová část 

Kontaktní údaje na odborné osoby: 

Bezpečnostní rada ORP Jeseník 

Jméno a příjmení Emailová adresa 
Telefo

n 

Krizový 

telefon 

Mgr. Procházka Petr 

starosta 
petr.prochazka@mujes.cz XXX XXX 

MUDr. Staňa Jiří 

místostarosta 
jiri.stana@mujes.cz XXX XXX 

JUDr. Látal Libor 

tajemník MěÚ 
libor.latal@mujes.cz XXX XXX 

Bc. Častulík Petr PhDr., 

zástupce ředitele PČR Jeseník 
 XXX XXX 

MUDr. Gedeon Vojtěch 

ředitel ZZS Jeseník 
vojtech.gedeon@seznam.cz XXX XXX 

Ing. Pastucha Jan  

velitel stanice HZS Ol.k. Jeseník 
jan.pastucha@hzsje.cz XXX XXX 

Jura Jiří 

Starosta obce Javorník 
javornik@javornicko.cz XXX XXX 

Kejval Jaroslav 

tajemník BR 
jaroslav.kejval@mujes.cz XXX XXX 

Ing. Rác Milan 

Starosta obce Zlaté Hory 
mesto@zlatehory.cz XXX XXX 

 

 



 3 

 

Krizový štáb – vedoucí odborných skupin 

Jméno a příjmení Emailová adresa Telefon 
Krizový 

telefon 

JUDr. Libor Látal 

vedoucí skupiny pro souč. a komunikaci 

MěÚ Jeseník 

libor.latal@mujes.cz XXX XXX 

Ing. Pavel Antoš 

vedoucí skupiny pro nasazov. sil a prostř. 

ÚO Sever pracoviště Jeseník 

pavel.antos@hzsol.cz XXX XXX 

Ing. Radek Svozil 

vedoucí skupiny pro ochranu obyvatel. 

ÚO Sever pracoviště Jeseník 

radek.svozil@hzsol.cz XXX XXX 

František Morong 

vedoucí skupiny pro týlové zabezpečení 
frantisek.morong@mujes.cz XXX XXX 
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1. Nouzové ubytování 

Objekty ve vlastnictví ORP Jeseník s možností ubytování a stravování: 

ZŠ SŠ MŠ 

Název školy  

Adresa školy 

Vývařovna 

/ 

ubytování 

Vývařovna 

/ 

ubytování 

Vývařovna 

/ 

 ubytování 

MŠ Jeseník 

Jiráskova 799 

584 401 250 

  
60 jídel 

- 

MŠ Jeseník 

Křižkovského 1217 

584 401 288 

   
100 jídel 

- 

MŠ Jeseník 

Dittersdorfova 1218 

584 401 207 

   
90 jídel 

- 

MŠ Jeseník 

K.Čapka 353 

584 401 149 

  
86 jídel 

- 

MŠ Jeseník 

 Tyršova 307 

584 401 202 

  
90 jídel 

- 

ZŠ Jeseník  

Průchodní 154 

584 401 249 

dovoz str. 

tělocvična 
  

ZŠ Jeseník  

B.Němcové 1256 

584 401 245 

dovoz str. 

tělocvična 
  

ZŠ Jeseník 

Nábřežní 413 

584 401 200 

dovoz str. 

tělocvična 
  

Spec.ZŠ při PLL Jeseník 

Kalvodova36 

Vyvařovna 

PLL 
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ZŠ SŠ MŠ 

Název školy  

Adresa školy 

Vývařovna 

/ 

ubytování 

Vývařovna 

/ 

ubytování 

Vývařovna 

/ 

 ubytování 

584 401 047 

ZvŠ a PŠ Jeseník 

Fučíkova 312 

584 411 297 

60   

Gymnázium Jeseník 

Komenského 281 

584 411 429 

 
dovoz str. 

tělocvična 
 

Hotelová škola V. Priessnitze, 

Dukelská 681 

584 401 248 

 
400 jídel  

 - 
 

SOŠ a SOU str.a st. Jeseník 

Dukelská 1240 

548 412 032 

 
1 200 jídel  

 - 
 

Domov mládeže SOŠ a SOU str.a st. 

Jeseník Dukelská 1240 

548 411 100 

 185 lůžek  

SOU potravinářské 

Domov mládeže Jeseník 

U Jatek 918/8 

584 411 171 

 

800 jídel  

tělocvična 

320 lůžek 

 

DD Jeseník 

Priessnitzova 405 

584 401 116 

50 jídel 

- 
  

celkem 

110 (dovoz 

strav) / 

 tělocvičny 

2400 / 505 426 
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Smluvně domluvené hotely a ubytovací zařízení s možností nouzového ubytování a stravování: 

Adresa Kapacita 
Obec Název 

Ulice č.p. 

Odpovědný 

pracovník Vyvař. Ubytov. 

Telefonní 

číslo 

Jeseník Hotel Albatros Myslbekova 271 MUDr. Ján Capko 150 88 973 414 111 

Jeseník Hotel Morava Nádražní 288 Závěšický Kamil 90 64 584 401 159 

Jeseník Hotel Slovan Masarykovo nám. 23 Ing. Jan Roháč 70 63 584 496 111 

Jeseník Hotel SOŠ a SOU Dukelská 1240 RNDr. Štěpán Roch 45 34 584 412 032 

Jeseník Lázeňský dům Bezruč Priessnitzova 302 Ing. Roman Provazník 80 89 584 491 342 

Jeseník Lázeňský dům Jan Ripper Priessnitzova 174 Ing. Roman Provazník 100 87 584 491 342 

Jeseník Lázeňský dům Priessnitz Priessnitzova 912 Ing. Roman Provazník 248 252 584 491 342 

Jeseník SOU potravinářské U Jatek 8 Mgr. Josef Podhajský 150 100 604 747 917 

Celkem 933 777  

 

Pro případ nouzového ubytování lze použít i kontejner nouzového přežití ze zdrojů Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. 
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2. Nouzové zásobování základními potravinami 

Seznam smluvně domluvených dodavatelů základních potravin: 

Adresa Poř. 

čís. 
Název 

Obec Ulice č.p. 
Druh potravin Poznámka 

1. Sklady 

1.1. VIDEN Plus, a.s. Jeseník Lipovská 633 Potravinářské zboží, drogistické zboží Vlastní doprava 

1.2. ASTUR Adamec Jiří Jeseník Palackého 148 Potravinářské zboží, nápoje Vlastní doprava 

1.3. Kolář Jan Jeseník Šumperská 127 Potravinářské zboží - 

1.4. M K FFRUIT, s.r.o. Jeseník Lipovská 96 Ovoce, zelenina - 

1.5. EVEREST Martin Starý Jeseník Mahenova 615/4 Mražené potraviny - 

2. Velkoprodejny 

2.1. BILLA supermarket Jeseník Bezručova - 
Potravinářské zboží, ovoce, zelenina, 

drogistické zboží 
- 

2.2. ALBERT supermarket Jeseník Dukelská - 
Potravinářské zboží, ovoce, zelenina, 

drogistické zboží 
- 

2.3. LIDL supermarket Jeseník Bezručova  
Potravinářské zboží, ovoce, zelenina, 

drogistické zboží 
 

2.4. Kaufland Jeseník Fučíkova  
Potravinářské zboží, ovoce, zelenina, 

drogistické zboží 
 

3. Výrobny potraviná řského zboží 
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Adresa Poř. 

čís. 
Název 

Obec Ulice č.p. 
Druh potravin Poznámka 

3.1. 

AGROPRODUKT 

Supíkovice 

Selská pekárna 

Jeseník 

Jeseník 

Bezručova 

Fučíkova 

644 

128 
Pekárna - 

3.2. LAHUDKY Ole Obšil Jeseník Žižkova - Výrobna lahůdek - 



 9 

3. Nouzové zásobování pitnou vodou 

Organizace zabezpečující nouzové zásobování pitnou vodou: 

 

JVS. spol. s.r.o. Tovární ul. 3/202, Jeseník     Tel.: 584 411 520 

Společnost je schopna zajistit zásobování pro 12 000 obyvatel. 

 

Vodojemy pro oblast Jeseník: 

Poř. 

čís. 
Lokalita Typ 

Kapacita 

( m3 ) 
Zdroj Správce 

1. Křížový Vrch Zemní 2x200 Pitná Město Jeseník 

2. Křížový Vrch Zemní 400 Pitná Město Jeseník 

3. Lipovská Zemní 400 Pitná Město Jeseník 

4. Kalvodka Zemní 125 Pitná Město Jeseník 

5. Lázně Zemní 2x150 Pitná Město Jeseník 

6. Lázeňský Zemní 2x100 Pitná Město Jeseník 

7. Rudné doly Zemní 2x150 Pitná Město Jeseník 

8. 
Nad Pionýrským 

domem 
Zemní 50 Pitná Město Jeseník 

9. Pomezí Zemní 400 Pitná Město Jeseník 

10. Čapka Zemní 650 Pitná Město Jeseník 

11. Čapka Zemní 1000 Pitná Město Jeseník 

 

Hlavní zdroje pitné vody: 

a) Prameniště Křížový Vrch 

Jímací území se nachází východně od města Jeseník. Je zde vybudováno 24 klasických 

zářezů délky 10 - 15 m a 10 jímacích štol délky 30 m. Jímaná voda je svedena do 14 

sběrných a přerušovacích jímek , odkud je voda svedena gravitačně do vodojemu Rudné 

Doly 2x150 m3, vodojemu 1x30m3 , vodojemu Křížový Vrch 2x 200 (492,30 – 488,8) m3 a 

1x 400 m3 (492,30 – 488,30). 

b) Úpravna vody Adolfovice 

Zdrojem surové vody pro úpravnu vody Adolfovice jsou vody ze Šumného potoka a 

Borového potoka. Vody ze Šumného potoka se jímají pomocí jímacího objektu , který je 

ve vzdálenosti asi 80 m od úpravny. Jímací objekt je tvořen stupněm , v jehož horní hraně 
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je sběrný žlab opatřený česlemi a za jímacím objektem je umístěn lapák písku.. Vody z 

Borového potoka se jímají podobným způsobem , ale vodu je nutno dopravit do úpravny 

vody přiváděcím řadem DN 500 délky 3,6 km. 

Voda z úpravny vody Adolfovice je dopravována gravitačně přívodním řadem DN200 a 

DN250 jednak do sítě města Jeseník, jednak do vodojemu Čapka 1000m3 a do vodojemu 

Křížový Vrch 2 x 200 m3 a 1 x 400 m3. Ve vodojemu Křížový Vrch je voda z úpravny 

vodojemu Adolfovice smíchána s podzemní vodou z prameniště Křížový Vrch.  

c) Prameniště Lázně I a II 

Podzemní voda je jímána ve dvou na sobě nezávislých lokalitách. První zdroj původně 

sloužil pro lázně. Je situován na severovýchodní straně od areálu lázní a skládá se ze dvou 

větví , které jsou spojeny za čerpací stanicí. První větev je tvořena soustavou jímacích 

zářezů a jímek. Voda z první větve je do vodojemu Lázeňský 2 x 200 m3 dopravována 

gravitačně. Voda z druhé větve se musí do vodojemu čerpat. Druhý zdroj původně sloužil 

pro zásobování města Jeseník. Toto prameniště jímá podzemní vodu jímacími zářezy, 

kterých je v tomto systému 20. Z pramenišť voda teče gravitačně do vodojemu Městský 

2x 150 m3. VDJ Lázeňský a VDJ Městský jsou spojeny potrubím a plní se postupně. 

VDJ Lázeňský a VDJ Městský zásobují vodou určitou část lázní Jeseníka a přes 

přerušovací komoru 1 m3 vodojem Kalvodova 2x 125 m3. Do vodojemu Kalvodova 

2 x 125 m3 teče ještě voda z prameniště Kalvodova, které je situováno nad vodojemem. 

Z vodojemu  Kalvodova 2 x 125 m3 je voda dopravována  gravitačně do rozvodné sítě 

města. 
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4. Nouzové základní služby obyvatelstvu 

Přehled zdravotnických zařízení: 

Adresa 
Lůžková kapacita zdravotnického 

zařízení 
Poř. 

čís. 
Obec Název organizace 

Ulice č.p. 

Děti 

do 

18.měs. 

Děti 

18.měs. 

- 6 let 

Děti 

6-15 

let 

Dospělí 

Zaměstnanci 
Telefonní 

číslo 

1. Jeseník Jesenická nemocnice spol. s.r.o. Lipovská 103 6 - 18 132 230 584 411 411 

2. Jeseník Zdravotnická záchranná služba Lipovská 103 - - -  31 
584 411 777 

584 412 276 

3. Jeseník Priessnitzovy léčebné lázně, a.s. Priessnitzova 299 - 134 61 600 373 584 491 111 

4. Jeseník 
Vojenský lázeňský 

ústav 
Myslbekova 271 - - - 88 63 973 414 111 

Celková kapacita  6 134 34 820 697  

 

Přehled Lékáren: 

Poř. 

čís. 
Název organizace Obec Adresa Poskytovaná služba 

1. Lázeňská lékárna Jeseník nám. Svobody 826/9 Lékárenská služba 
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2. Lékárna U divadla Jeseník 28.října 892/11 Lékárenská služba 

3. Lékárna Jesenia Jeseník Fučíkova 1238/16 Lékárenská služba 

 

Přehled sociálních zařízení: 

Adresa Kapacita zařízení 

Poř. 

čís. 
Název 

Obec Ulice č.p. 
Děti do 

18 měs. 

Děti 

18m-6 

let 

Děti 

6-15 let 
Dospělí 

Kapacita 

klientů 

Pacienti 

mobilní  

/ 

imobilní 

Počet 

zaměstnanců 

1. 
Domov penzion pro důchodce 

Tel. 584 411 391, 584 412 182 
Jeseník 

Beskydská 

J. Ježka 

1298 

777 
- - - 60 60 60/0 10 

2. 
Ústav sociální péče 

Tel. 584 411 106 
Jeseník Moravská 814 - - 64 21 85 54/31 60 

3. 
Azylový dům Boetheia 

Tel. 584 412 669, 584 413 356 
Jeseník Březinova 228 - - - 45 45 45/0 9 

4. 
Delfín-ošetř.dom.péče 

Tel. 584 412 688 
Jeseník Fučíkova 128 - - - - - - - 

5. 

Denní stacionář pro děti 

s komb.vadami 

Tel. 584 401 270 

Jeseník Seifertova 915 - - - - 14 - - 

6. Pečovatelská služba Jeseník Lipovská 12/125 - - - - - - 2 
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Tel. 584 409 147 

7. 

Chr. dílna.-soc. rehabilitační 

centrum 

Tel. 584 412 462 

Jeseník Dětřichov - - - - - 5 - - 

Celková kapacita - - 64 126 209 159/31 81 

 

Duchovní, psychologická a překladatelská pomoc: 

Adresa Poř. 

čís. 
Organizace Jméno 

Obec Ulice č.p. 
Poznámka 

Psychologická pomoc 

1. Rodinná poradna Mgr. Novotná Monika Jeseník Sadová 882  

2. - PhDr. Turková Lenka Jeseník Dukelská 456 psychologie 

3. - Mgr. Tušerová Martina Jeseník Dukelská 456 psychologie 

4. - PhDr. Svobodová Dagmar Jeseník Tyršova 261 psychologie, psychoterapie 

5. - PhDr. Galuszka Ivan Jeseník Dukelská 456 psychologie, psychoterapie 

6. - Liberdová Ludmila Jeseník Lipovská 125 Drogově závislí 

7. Pedag.psych.poradna Hedlová Vladimíra Jeseník Dukelská 1240 - 

8. Por. pro ženy a dívky Wrožynová,Kubíková Jeseník Březinova 228 - 

Duchovní pomoc 

1. Římskokat.církev Antonín Mysliwiec Jeseník Palackého 179 - 
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Adresa Poř. 

čís. 
Organizace Jméno 

Obec Ulice č.p. 
Poznámka 

2. Českobrat.c.evang. Pavel Prejda Jeseník Bezručova 41 - 

3. C. Českosl.husitská Vladimír Řehák Jeseník Tyršova 306 - 

4. C. advent.7.dne Václav Randýsek Jeseník Nám.Svobody 878 - 

Překladatelé a tlumočníci 

1. - Ing. Jedličková Eva Jeseník Dittersdorfova 715/3 

A, zapsaná u Kr.soudu v 

Ostravě 

2. - Mgr. Kamenskich Lea Jeseník Klicperova 947 

R, zapsaná u Kr.soudu 

v Ostravě 

3. - Hauková Staša Jeseník B. Němcové 595 

N, zapsaná u Kr. soudu 

v Ostravě 

4. - Kovář Jeseník Husova 712 N 

5. - Uhlířová Rosalinde Jeseník Kalvodova 297 N 

6. - Horváth Ferenc Jeseník Horská 1028 Maďarština 

7. - Ing. Kuchejda Tadeusz Jeseník U Kasáren 1265 Polština 

8. - Šmídová Lenka Jeseník Krameriova 931 A 

9. - RNDr. Čabla Vladimír Jeseník Havlíčkova 964 A 

10. - PhDr. Galuszka Ivan Jeseník Dukelská 456 F 

11. - Kopecká Zdena Jeseník Rejvízská 429 A,N 
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Adresa Poř. 

čís. 
Organizace Jméno 

Obec Ulice č.p. 
Poznámka 

12. - Musilová Jeseník Lipovská 1162 A 

13. - Ziubrzyňska Beata Jeseník Vančurova 591 polština 

14. - Hédlová Luba Jeseník K. Čapka 240 F,A 

15. INTERLINGUA Jedličková Eva Jeseník 28.října 880 A,N,F,R 

16. CZECH-POL TRADE Ing. Ponechalová Dagmar Jeseník Dukelská 436 F,R,P 

17. UNIQA Dubský Martin Jeseník Tyršova 1038 italština 

18.  Tenekedzisová Lucie Jeseník Na Úbočí 551 A, řečtina 

19.  Sheldon Scoth Jeseník Rejvízská 211 A 

 

Veterinární ambulance: 

Adresa Účel zařízení Poř. 

čís. 
Obec 

Název 

organizace Ulice č.p. Prac.doba Rozsah prací 

1. Jeseník MVDr. Mareček Pavel Lipovská 746/70 - - 

2. Jeseník MVDr. Marečková Alena Lipovská 746/70 - - 

3. Jeseník MVDr. Mech Jaroslav U Jatek 606 - Insp.OVS Šumperk. 

4. Jeseník Sotona Jiří Na svahu 1009 - zvěrokleštič 

5. Jeseník MVDr. Renda Martin K. Čapka 1147 - OHS Jeseník 
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Čerpací stanice pohonných hmot: 

Adresa Druh a množství PHM [m3] Poř. 

čís. 
Název organizace 

Pracovní 

doba Obec Ulice 

Nadz. nebo 

podz. nádrže Benzín Nafta  LPG  Jiné  

1. 

AGIP,tel.:584402207 

p. Javořík 

605480686 

Nonstop Jeseník Šumperská podz.     

2. 

VITOGAS 

p. Bořuta 

777 202 455 

Po-Ne 

7:30-18:30 
Jeseník Lipovská nadz. - - 

LPG 4,8 l 

/ 

CNG 

65 x 50 l 

řeka 50 m 

3. 

LPG Za Lidlem 

p. Žváček 

774 249 747 

Po-Pá 

6:30-18:30 

S-N 

7:00-18:30 

Jeseník Bezručova nadz. - - 4,85 l řeka 50 m 

4. 

CDL Praha 

p. Kovaříček 

602 507 456 

Nonstop Jeseník Bezručova podz. - 2 x 50 l - řeka 60 m 

5. 

TS Jeseník 

p. Lukáčová 

737 258 530 

Nonstop Jeseník O. Březiny nadz. - 20 l - řeka 80m 
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Přehled základních služeb obyvatelstvu: 

Adresa Poř. 

čís. 
Název 

Obec Ulice č.p. 
Rozsah služby 

1. Jesenická vodohospodářská společnost, s.r.o. Jeseník Tovární 202/3 
Voda – zásobování pitnou vodou, opravy vodovodních 

rozvodů, kanalizace 

2. Severomoravská plynárenská, a.s. Jeseník Lipovská 1177 Plyn – pohotovost, poruchy 

3. Spurný Vladimír Jeseník 28. října 872 Plyn – plynoservis 

4. Severomoravská energetika, a.s. Jeseník Lipovská 1177 Elektřina – pohotovost, poruchy 

5. Elektroservis K+K Jeseník, s.r.o. Jeseník Dukelská 203 Elektřina – elektroservis 

6. ESPRO – Jan Chuděj Jeseník Školní 52 Elektroservis, opravy chladicích zařízení 

7. VESA, s.r.o. Jeseník Lipovská 94 Zámečnické práce, Klempířské práce 

8. KOVER, s.r.o. Jeseník U kasáren 1303 Stolářství, truhlářství 

9. Klimešová Jitka Jeseník Dukelská 130 Sklenářství, rámování 

10. STAVMONT- Jan Beneš Jeseník Dukelská 130 Stavitelství 

11. DIK, s.r.o. Jeseník 
Náměstí 

svobody 
879 Projekční činnost 

12. ATEA PROJEKT, s.r.o. Jeseník Dukelská 1240 Projekční činnost 

13. Ing. Ivan Leopold Jeseník Fučíkova 1239 Statik 

14. Kunc Josef Jeseník Vrchovištní 111 Odtahová služba 

15. Klement Miroslav Jeseník Nábřežní 414 Odtahová služba 
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Adresa Poř. 

čís. 
Název 

Obec Ulice č.p. 
Rozsah služby 

16. Technické služby, a.s. Jeseník O. Březiny 168 Mechanismy, Odpad, Čištění komunikací 

17. Pohřební služba IBERIS Jeseník Rejvízská 374 Pohřebnictví 

18. Pohřební služba M+K Mackovi Jeseník Gogolova 92 Pohřebnictví 

19. Jesenická tepelná společnost, s.r.o. Jeseník Gogolova 1055 Dodávka tepla a teplé vody 

20. RANTEP, s.r.o. Jeseník K. Čapka 237 Dodávka tepla a teplé vody 

21. Pěček Lubomír Jeseník Dvořákova 362 Deratizace, desinsekce, dezifekce 
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5. Nouzové dodávky energií 

Elektrická energie 

Bude dodávána dle regulačního, vypínacího a frekvenčního plánu na základě konkrétní 

situace. (řeší se v havarijním plánu organizace) 

 

Plynárenství 

Pro obyvatelstvo se bude plyn dodávat podle otopových křivek, které umožní vytápění 

objektů na minimální teplotu, nebo podle havarijního odběrového stupně, který představuje 

zastavení dodávky plynu odběratelům všech kategorií. (řešeno v havarijním plánu 

organizace) 

 

Teplárenství 

Pro obyvatelstvo bude dodávka tepla prováděna na základě regulačního plánu podle 

odběrových diagramů k jednotlivým regulačním stupňům. (řešeno v havarijním plánu 

organizace) 
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6. Organizování humanitární pomoci 

Na území ORP Jeseník je jen jedna charitativní organizace, a to Charita Javorník. 

Sídlo 

Název / 

adresa 
CHARITA JAVORNÍK / 790 70 Javorník, Lidická 89 

Jméno Mobil Telefon e-mail Kontaktní 

osoby Robert Neugebauer DiS. 737 968 346 584 440 217 charita@javornik.cz 

Ubytování Vidnava 

Stravování + rozvoz Vidnava 
náplň práce, 

síly a prostředky 
Převoz menšího počtu osob (max 8) 

Adresář 

Kontaktní 

místa 
Název Adresa Kontaktní osoba Telefon Síly a prostředky 

Vidnava DPS Sv.Hedviky Nám.Míru 66 Michaela Hutníková 584 435 136 Ubytování 15 osob 

Vidnava Charitní vývařovna AVE Nám.Míru 68 Ivana Střížová 584 435 222 Stravování 200 jídel + rozvoz 

Jeseník Denní stacionář Šimon Seifertova 915 Lýdie Uhlířová 584 401 270 Mikrobus 8 + 1 míst 

Javorník DPS sv. Františka Lidická 89 Hana Krézlová 584 440 355 Ubytování 21 osob 

 



 21 

Síly a prostředky 

Typ Připraven do (čas) Obsluha Dopravní 

prostředky 
Mikrobus na převoz osob 1 hodina 1+8 

Adresa objektu Kontaktní osoba, tel Počet míst Stravovaní Zpohotovení do (čas) Zajištění obsluhy 

Vidnava, nám.Míru 66 
Hutníková 

584 435 136 
15 Ano 0  Ubytování 

Javorník, Lidická 89 
Krézlová 

584 440 355 
21 Ano 0 

 

 

Adresa 
Kontaktní osoba, 

tel. 
Počet porcí 

Zpohotovení obsluhy 

do (čas) 
Možnost rozvozu 

Stravování 

Vidnava, Náměstí Míru 68 
Střížová 

584 435 222 
200 nákup surovin Ano 

 

Dostupný materiál humanitární pomoci ve skladech HZS Olomouckého kraje k okamžitému použití: 

Souprava materiálu k okamžitému použití u stanic HZS Ol.kraje 

Poř. 

čís 
Druh materiálu Norma/stanice 

4 stanice 

Olomouc 

2 stanice 

Prostějov 

4 stanice 

Sever 

4 stanice 

Přerov 

Celkem 

Ol.kraj 

1. přikrývka 20 80 40 80 80 280 
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Souprava materiálu k okamžitému použití u stanic HZS Ol.kraje 

Poř. 

čís 
Druh materiálu Norma/stanice 

4 stanice 

Olomouc 

2 stanice 

Prostějov 

4 stanice 

Sever 

4 stanice 

Přerov 

Celkem 

Ol.kraj 

2. oděv (montérky,stejnokroj) 20 80 40 80 80 280 

3. tílko 20 80 40 80 80 280 

4. trenýrky 20 80 40 80 80 280 

5. košile 20 80 40 80 80 280 

6. ponožky (pár) 20 80 40 80 80 280 

7. termos (12 litrů) 1 4 2 4 4 14 

 

Dostupný materiál humanitární pomoci ve skladech HZS Olomouckého kraje k následnému použití: 

Souprava materiálu k následnému použití u územních odborů HZS Ol.kraje 

Poř. 

čís 
Druh materiálu Norma/území 

ÚO 

Olomouc 

ÚO 

Prostějov 

ÚO  

Sever 

ÚO  

Přerov 

Celkem 

Ol.kraj 

1. stan 1 1 1 1 1 4 

2. lehátko 5 5 5 5 5 20 

3. stůl 2 2 2 2 2 8 

4. židle 10 10 10 10 10 40 

5. přikrývka/spací pytel 100/50 100/50 100/50 100/50 100/50 400/200 
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Souprava materiálu k následnému použití u územních odborů HZS Ol.kraje 

Poř. 

čís 
Druh materiálu Norma/území 

ÚO 

Olomouc 

ÚO 

Prostějov 

ÚO  

Sever 

ÚO  

Přerov 

Celkem 

Ol.kraj 

6. tílko 50 50 50 50 50 200 

7. trenýrky 50 50 50 50 50 200 

8. košile 50 50 50 50 50 200 

9. kalhoty 50 50 50 50 50 200 

10. obuv 50 50 50 50 50 200 

11. ponožky 50 50 50 50 50 200 

12. kapesník 100 100 100 100 100 400 

13. ručník 100 100 100 100 100 400 

14. utěrka 100 100 100 100 100 400 

15. mýdlo 50 0 50 50 50 150 

16. umělohmotná umyvadla 5 5 5 5 5 20 

17. další hygienické prostředky       

18. vařič na ohřev potravin 2 2 2 2 2 8 

19. nádoba na ohřev potravin 5 5 5 5 5 20 

20. naběračka 3 3 3 3 3 12 

21. otvírák na konzervy 50 0 7 50 0 57 
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Souprava materiálu k následnému použití u územních odborů HZS Ol.kraje 

Poř. 

čís 
Druh materiálu Norma/území 

ÚO 

Olomouc 

ÚO 

Prostějov 

ÚO  

Sever 

ÚO  

Přerov 

Celkem 

Ol.kraj 

22. třídílné jídelní nádobí 50 50 50 50 50 200 

23. příbory 50 50 50 50 50 200 

24. termos (12 litrů) 5 5 5 5 5  20 

25. nosítka zdravotnická 3 3 3 3 3 12 

26. nádoba na vodu (kanystr 20 l) 5 5 5 5 5 20 

27. brašna zdravotnická 2 2 2 2 2 8 

28. 
další nářadí 

1 1 1 

20 krompáč,25 

lopata,3 sekera 1 4 

29. sada igelitových pytlů       
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7. Rozdělení odpovědnosti za provedení opatření nouzového přežití 

obyvatelstva 

Občan 

V souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může být občan vyzván velitelem zásahu, 

starostou obce, nebo hejtmanem kraje k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. 

 

Právnické a podnikající fyzické osoby 

Právnické a podnikající osoby zařazené do havarijního plánu poskytují a aktualizují 

podklady pro jeho zpracování a plní úkoly opatření nouzového přežití v rozsahu jim 

stanovených tímto plánem. Dále se mohou podílet na některých opatřeních k nouzovému 

přežití obyvatelstva jako zřizovatelé zařízení civilní ochrany. 

 

Obec 

Obecní úřad pro zajištění nouzového přežití obyvatel poskytuje informace potřebné ke 

zpracování havarijního plánu kraje. Seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem 

možného ohrožení a připravenými opatřeními pro nouzové přežití. K zabezpečení opatření 

nouzového přežití může obec zřizovat zařízení civilní ochrany. 

 

Orgány kraje 

Zajišťují, organizují a koordinují přípravu na realizaci opatření nouzového přežití 

obyvatelstva ve své územní působnosti. 

Za orgány kraje plní úkoly hasičský záchranný sbor kraje. 



 26 

B. Grafická část 

Mapa s vyznačenými objekty nouzového ubytování ve vlastnictví města na mapě č.1. 

Č. objektu Název objektu 

1 MŠ Jeseník, Jiráskova 799 

2 MŠ Jeseník Křižkovského 1217 

3 MŠ Jeseník Dittersdorfova 1218 

4 MŠ Jeseník, K.Čapka 353 

5 MŠ Jeseník, Tyršova 307 

6 ZŠ Jeseník, Průchodní 154 

7 ZŠ Jeseník, B.Němcové 1256 

8 ZŠ Jeseník, Nábřežní 413 

9 Spec.ZŠ při PLL Jeseník, Kalvodova36 

10 ZvŠ a PŠ Jeseník, Fučíkova 312 

11 Gymnázium Jeseník, Komenského 281 

12 Hotelová škola V. Priessnitze, Dukelská 681 

13 SOŠ a SOU str.a st. Jeseník, Dukelská 1240 

13 Domov mládeže SOŠ a SOU str.a st. Jeseník, Dukelská 1240 

14 SOU potravinářské, U Jatek 918/8 

15 DD Jeseník, Priessnitzova 405 

 

Mapa s vyznačenými objekty nouzového ubytování a stravování v hotelových zařízeních 

na mapě č.2. 

Č. objektu Název objektu 

1 Hotel Albatros, Myslbekova 271 

2 Hotel Morava, Nádražní 288 

3 Hotel Slovan, Masarykovo nám. 23 

4 Hotel SOŠ a SOU, Dukelská 1240 

5 Lázeňský dům Bezruč, Priessnitzova 302 

6 Lázeňský dům Jan Ripper, Priessnitzova 174 

7 Lázeňský dům Priessnitz, Priessnitzova 912 

8 SOU potravinářské, Priessnitzova 8 

 


