
Příloha č. 1 

Operační plán 

Dlouhotrvající vedro a sucho pro obec 

s rozšířenou působností Bruntál 

Obsah plánu: 

A) Informační část 

 A-1 Charakteristika krizové situace 

 A-2 Rozsah krizové situace 

 A-3 Demografické dělení území 

 A-4 Předpokládané dopady krizové situace 

 A-5 Organizační schéma systému řízení 

B) Realizační část 

 B-1 Opatření a jejich realizace 

 B-2 Síly a prostředky 

 B-3 Přehled spojení 

C) Přílohová část 

 C-1 Přehled právních norem 

 C-2 Seznam osob, které se podílely na zpracování OP 

 C-3 Přehled zkratek 



 2

A. Informační část 

A-1 Charakteristika krizové situace  

Období, ve kterém nedochází k dostatečně vydatným srážkám a teploty dosahují 

vysokých hodnot, lze charakterizovat jako vedro a sucho. Vedro a sucho je klimaticky 

podmíněným jevem, spojeným s celkovým oteplováním klimatu Země. Extrémní vedro  

a sucho vznikají a vyskytují se převážně v letních měsících při klimatických procesech. 

Jsou důsledkem dlouhodobého setrvávání tlakových výší nad určitým teritoriem při 

dlouhodobých vysokých hodnotách atmosférické teploty. V tomto období dochází 

k vysychání vodních zdrojů (studny, přehrady a nádrže), snižování průtoku vody v řekách 

a potocích.   

Sucho je pojem, znamenající v zásadě nedostatek vody v půdě, rostlinách,  

nebo i v atmosféře. Neexistují jednotná kriteria pro vymezení sucha s ohledem  

na rozmanitá hlediska meteorologická, hydrologická, zemědělská, lesnická, 

bioklimatologická a celou řadu dalších i s ohledem na škody v různých oblastech 

národního hospodářství. Sucho je způsobováno většinou přirozenými procesy v atmosféře 

(vzniká dlouhodobým  úbytkem srážek při současně vysokém vypařování vody), může být 

způsobeno i zásahem člověka, a to buď lokálně (vysušení jezera, odklonění řeky), nebo  

i globálně vlivem skleníkového efektu.  

Tropické dny – dny, kdy denní teploty  dosahují hodnot přes 30°C. 

Tropické dny v  souvislém průběhu - vlna veder (denní teploty se blíží nebo 

přesahují 35°C ve stínu).   

Tepelný index – meteorologicko-klinický termín, který vyjadřuje pocit horka 

vyjádřený ve stupních. Závisí na rychlosti proudění vzduchu, nasycenosti vzduchu vodní 

párou a na množství na tělo dopadajících paprsků slunce (i odražených).  

Klimadiagram  - diagram  průběhu průměrných teplot vzduchu a srážek sledovaný 

v meteorologických stanicích. [15] 



 3

 
A-2 Rozsah krizové situace 

Vedro a sucho bezprostředně ovlivňuje chod společnosti a zdravotní stav obyvatel. 

Rozsah krizové situace nebude lokálního charakteru, ale zasáhne minimálně území více 

krajů. Nedostatek vody bude prioritní krizovou zátěží. 

Důsledek nedostatku vody bude mít špatný vliv na celý ekosystém, který se může  

i zhroutit. Vysušená krajina má mnohem větší pravděpodobnost ke vzniku požáru a mohou 

nastat rozsáhlé lesní nebo polní požáry. 

Krizová situace představuje riziko pro CHKO Jeseníky a zemědělství, které 

zaujímají větší část správního území.  

Krizová situace na obyvatelstvo se projeví ve zhoršení životní úrovně. Nejvíce 

budou ohroženi lidé dlouhodobě nemocní, zvláště pak kardiaci, astmatici, diabetici, 

epileptici, lidé s nadváhou a vysokým krevním tlakem. Do ohrožené skupiny patří také 

gravidní ženy, děti a osoby starší 60 let. 
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A-3 Demografické dělení území 

Celkem je v obvodu ORP Bruntál 38 895 obyvatel (stav k 31.12.2008). 

V produktivním věku je 28 329 obyvatel, děti a mladiství do 15 let je 5 928  

a 4 638 obyvatel nad 65 let (stav k 31.12.2008). [21] 

Na území správního obvodu ORP Bruntál se nachází 6 obcí, které mají více jak 

1 000 obyvatel.  

Obec 
Celkem 
obyvatel 

(stav k 31.12.2008) 

Obyvatelstvo v 
produktivním 

věku 
15-64 let 

Bruntál 17 387 12 678 
Vrbno pod Pradědem 5 781 4 195 
Horní Benešov 2 453 1 746 
Světlá Hora 1 502 1 105 
Dvorce 1 457 1 039 
Karlovice 1 131 831 

Tab. 1 Obce nad tisíc obyvatel [21] 

Obce Vrbno pod Pradědem, Světlá Hora a Karlovice budou v případě výpadku 

úpravny vody v Karlově pod Pradědem odkázány na nouzové zásobování pitnou vodou, 

které zajistí VaK Bruntál a.s. a jejich smluvní partneři. Tyto tři obce jsou velmi blízko sebe 

a proto bude potřeba nasazení více techniky na zásobování pitnou vodou pro  

cca 9 000 obyvatel. Výše zmíněné obce budou mít prioritu v zásobování pitnou vodou. 

Důvodem je: 

• Vzdálenost obcí od dalšího zdroje pitné vody (vodní nádrž Slezská Harta) 

• Horská oblast 

• Město Bruntál má náhradní zdroj vody vodní nádrž Slezská Harta 

• Po městě Bruntál nejvíce osídlená oblast 
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A-4 Předpokládané dopady krizové situace 

a) Zdraví a životy osob 

 Prvotní: 

• poškození zdraví a úmrtí způsobené přímým  účinkem horka, příp. 

nedostatkem tekutin (infarkt, kolaps, křeče, úžeh, úpal, horečky, dehydratace) 

a únavou (zlomeniny,  svalová a nervová poranění, poúrazový šok aj.), 

• zvláštní nebezpečí přehřátí (např.  při použití masek a neprodyšných 

ochranných oděvů zasahujícími složkami), 

• spálení pokožky při dlouhodobém vystavení přímému slunečnímu záření 

(nemoci kůže), 

• zhoršení psychického stavu lidí, zejména lidí s duševní poruchou, 

 Druhotné: 

• těžké úrazy a úmrtí – při problémech v provozu dopravy (především 

železniční – vykolejení vlaků), 

• avitaminóza, podvýživa a snadnější šíření nemocí pramenící  

z nedostatečného přísunu vody a potravy, 

• hladomor, k němuž  může dojít v důsledku dlouhotrvajícího sucha (několik 

let po sobě), 

• zhoršení hygienických podmínek usnadňuje vznik a šíření možných nákaz  

a epidemií, 

• poruchy psychiky  (traumata z úmrtí blízkých, ze vzniku škod  a  ztráty 

majetku), 

• účinky nadnormativní koncentrace přízemního ozonu (na dýchací ustrojí, oči, 

plicní tkáň), [15] 

b) Zničení nebo poškození majetku 

• zemědělství (usychání nebo požáry zemědělských plodin - minimální nebo 

 žádné výnosy, úhyn hospodářských zvířat), 

• lesním hospodářství (zvýšené nebezpečí vzniku lesních požárů, úhyn lesní 

zvěře), 

• vodní hospodářství (nedostatek pitné a užitkové vody), rybolov (úhyn ryb), 

• rozsáhlé požáry, devastující krajinu, příp. majetek, 

• narušení asfaltové vrstvy vozovek, 
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• poškození kolejišť drážních těles - může dojít k deformacím kolejí, jejich 

poškození, a tím může být ochromena případně přerušena průjezdnost 

hlavních, vedlejších, místních (vlečky) tratí. Reálné jsou železniční nehody 

způsobené vykolejením vlakových souprav. 

• poškození dopravních prostředků (požáry automobilů), 

• znehodnocení surovin, zničení potravin. [15] 

c) Životní prostředí 

• poškození nebo zničení vegetace vlivem sucha nebo požárů, 

• dochází k popraskání půdy a k dezertifikaci krajiny (proces degradace území 

na pouštní, polopouštní nebo podobně vypadající na vodu chudou oblast), 

• vlivem převládajícího výparu nastává  zasolování půdy, což zmenšuje její 

úrodnost do budoucna, 

• může dojít k narušení přírodních ekosystémů (CHKO Jeseníky), 

• erozní vlivy, 

• pokles vydatnosti vodních zdrojů, vyschlá  napajedla, 

• ve zvýšené míře dochází k zátěžovým biologickým procesům (hnilobné 

procesy, růst vodní řasy, sinice, přemnožení mikroorganizmů). Ty způsobují 

zhoršenou kvalitu vody, sníženou trvanlivost potravin a ostatního 

biologického materiálu, 

• zhoršená kvalita ovzduší (inverze, nárůst koncentrace škodlivin a přízemního 

ozónu, který vzniká v intenzivním slunečním záření jako reakce uhlovodíků  

a oxidů dusíku), 

• zdravotní komplikace u zvířat (možné epizootie), [15] 

d) Ekonomika 

• snížení zisku podniků závislých (zvýšené nároky) na dodávce vody  

(omezení  nebo uzavření výrobních, prodejních nebo jiných kapacit nebo 

jejich snížený výkon), 

• snížení zisku v zemědělství, 

• růst nákladů ve zdravotnictví, 

• nárůst nákladů na úhradu systému nouzového zásobování vodou, 

• zvýšený rozsah nákladů na bezpečnostní zajištění území, 

• snížený výkon vodních elektráren, 
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• omezení výroby energií z nedostatku technologické vody (voda jako hnací 

prostředek  pro vodní turbíny) a jako skrápěcí a chladící médium  

(např. u uhelných elektráren), 

• problémy v provozech a službách závislých na používání vody (voda jako 

chladící médium, jako čistící složka, dekontaminační složka, hasební   

a kropicí látka), 

• škody na majetku i životním prostředí, [15] 

e) Sociální oblast 

• zvýšená pracovní neschopnost, 

• nárůst požadavků na psychosociální péči o postižené osoby, 

• vznik sociálního napětí, které může přerůst až ve vážné  konflikty o vodu  

a potraviny, 

• rozsáhlá migrace obyvatelstva ze zasažené oblasti, 

• problémy v domácnostech  (závislost na dodávkách pitné vody,  energií,  

na zásobování základními potravinami), 

• snížená kultura cestování, 

• omezené rekreování a lázeňství, [15] 

f) Kritická infrastruktura 

• ochromení činnosti a provozu subjektů kritické infrastruktury závislých  

na dodávkách vody (pitné, užitkové), např.: potravinářský průmysl, chemický 

průmysl, zdravotnická a sociální zařízení, vodárenské společnosti a nouzové 

služby (HZS). 

• ztížené  nasazení složek IZS a provádění záchranných a likvidačních prací 

(nezabezpečení nebo omezení dodávek vody), 

• přetížení energetické soustavy (používání klimatizace, ventilace, chladících  

a mrazících  zařízení), možné výpadky v dodávkách elektrické energie  

(tzv. blackouty), což způsobí kaskádový i vějířovitý efekt tím, že při 

rozsáhlém dlouhodobém výpadku dodávek elektrické energie se omezí, 

případně zcela ochromí funkčnost všech prvků KI závislých na dodávkách 

elektrické energie, a to může mít za následek částečné nebo úplné 

paralyzování společnosti. [15] 
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g) Jiné atributy společnosti 

• dočasná  destabilizace mezilidských vztahů  

 situační panika (např. při nedostatku vody a potravin),  

 skepse (pochybování o účinnosti přijatých opatření),  

• destabilizace bezpečnosti a veřejného pořádku - nerespektování nařízených 

opatření. [15] 
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A-5 Organizační schéma systému řízení 
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Obr. 6 [17] Organizační schéma systému řízení 
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B. Realizační část 

B-1 Opatření a jejich realizace 

Preventivní opatření v době hrozby krizové situace: 

• průběžná aktualizace předpovědi počasí - ČHMU pomocí SIVS informuje KOPIS  

o meteorologické situaci ve stanovených případech 

• vyrozumění orgánů krizového řízení - zprostředkuje KOPIS 

• svolání BR ORP Bruntál - zodpovídá tajemník BR ORP Bruntál 

BR ORP Bruntál stanoví: 

• průběžné monitorování situace  

• hydrologická situace - Povodí Odry a Povodí Moravy 

• meteorologická a klimatická situace - ČHMU 

• měření čistoty ovzduší a vod - KHS pracoviště Bruntál 

• výskyt epidemie - ZU Ostrava 

• výskyt epizootie - KVS pracoviště Bruntál 

• aktivace Letecké hasičské služby - zajišťuji Lesy ČR 

• zabezpečení sjízdnosti komunikací - SSMSK pracoviště Bruntál, ČD a.s. 

• likvidace rozsáhlých lesních požárů - HZS MSK + JPO zařazené do plošného pokrytí 

Opatření při vzniku KS: 

• aktivace IZS - provede KOPIS 

• aktivace KS ORP Bruntál - zodpovídá starosta Bruntálu 

• aktivace ostatních složek IZS - provede KOPIS 

KS ORP Bruntál stanoví: 

• omezení spotřeby pitné a užitkové vody (zákaz zalévání zahrádek, zákaz mytí aut) 

• zákaz vypalování porostů 

• zákaz rozdělávání ohňů a táboráků v lesích 

• zákaz vstupu do lesa 

• doporučená zdravotní omezení - nevykonávat namáhavou pracovní činnost, omezit 

pobyt na přímém slunci, dodržování pitného režimu 

Opatření se vyvěsí na úřední desce a vyhlásí pomocí sdělovacích prostředků. 
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• zajištění náhradních dodávek vody a potravin do postižených míst provede ORP 

Bruntál pomocí plánu nouzového přežití a plánu nezbytných dodávek a aktivuje 

službu nouzového zásobování vodou prováděnou VaK, a.s. Bruntál 

• povolání sil a prostředků provede KOPIS 

• režim nouzového zásobování vodou určí HZS MSK 

• zachování dodávky vody do vybraných subjektů KI (zdravotnická  

a sociální zařízení, potravinářské podniky, složky IZS) a obyvatelstvu 

Vyhlášení krizového stavu 

• Aktivace KS MSK 

• Starosta ORP Bruntál prostřednictvím KS ORP předá informace KS MSK o nutnosti 

vyhlásit krizový stav. 

• Stav nebezpečí vyhlásí hejtman kraje pro danou oblast případně pro celý kraj. 

• Stav nebezpečí a regulační opatření jsou vyvěšena na úřední desce krajského úřadu  

a na úřední desce ORP Bruntál. 

• Obyvatelstvo informováno o vyhlášení stanu nebezpečí a o regulačních opatřeních 

prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místních rozhlasů. 

• Regulační opatření 

• regulace prodávaného zboží v obchodní síti - vybrané komodity 

• zavedení přídělových lístků 

• distribuce přídělových lístků (PČR) 

• dovoz a převzetí přídělových lístků 

• uskladnění přídělových lístků 

• regulace dodávek pitné vody 

• zajištění ochrany vodních zdrojů, skladovacích a výdejních míst pitné 

vody 

• zabezpečení optimálního počtu techniky na dovoz a rozdělování pitné 

vody 

• aktivace a posílení pořádkové služby k eliminaci možného růstu 

kriminality a drancování 

• pro první dva dny 5 litrů na osobu a den, 

• pro třetí a další dny 10 až 15 litrů na osobu a den, 
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• nouzové zásobování pitnou vodou zahájit do 5-ti hodin  

po vyhlášení krizového stavu, 

• regulace dodávek plynu a el. energie 

• zavedení ochrany vodních zdrojů a zařízení vodovodů a kanalizací, 

• střežení zařízení vodohospodářské infrastruktury, 

• zavedení nepřetržité kontroly kvality vody s využitím živých organismů (KHS) 

• kontrola dodržování regulačních opatření 

• zamezení epidemií KHS pracoviště Bruntál pomocí plánu hygienických  

a protiepidemických opatření 

• veterinární opatření provede KVS pracoviště Bruntál 

• monitoring možné nákazy zvířat 

• zákaz jakýmkoliv způsobem zpracovávat nakažená hospodářská zvířata nebo 

zvířata nacházející se v ochranném pásmu. 

• vymezení ochranných pásem (3, 10 km - upraveno na geografické podmínky) 

• omezení vstupu osob a techniky do ochranných pásem 

• likvidace nakažených a uhynulých zvířat (kafilérie, zahraboviště) 

• asanace prostředí včetně chovných zařízení 

• informovat obyvatelstvo 

• opatření při vzniku epifytie zodpovídá Státní rostlinolékařská správa ve spolupráci 

s pěstiteli 

• monitoring polní kultury zda se nevyskytují ložiska napadení škůdci 

• zákaz jakýmkoliv způsobem využívat napadené polní kultury 

• vymezit karanténní území a oddělující zóny 

• nasazení chemických nebo biologických prostředků pro hubení škůdců  

a asanaci půdy 

• informovat obyvatelstvo 

• zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti obyvatel za podpory PČR a Městské 

policie 

• zajistit chod státní správy a samosprávy 

• sběr uhynulých zvířat a transport do kafilérie platí jak pro volně žijící zvěř, tak i pro 

chovatelskou zvěř 

• nařízení věcné pomoci nebo pracovní povinnosti 
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B-2 Síly a prostředky 

K záchranným a likvidačním pracím jsou určeny síly a prostředky: 
HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Bruntál, stanice Bruntál + jednotky 

PO zařazené do plošného pokrytí ORP Bruntál 

druh JPO JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI ∑ 

počet JPO 1 6 1 - 8 - 16 

Seznam jednotek (rozmístění JPO-obr. 3 v příloze č. 2): 
HZS MSK, C1 Bruntál JPO I 

JSDHO Bruntál JPO II 

JSDHO Dvorce JPO II 

JSDHO Horní Benešov JPO II 

JSDHO Karlova Studánka JPO II 

JSDHO Lomnice JPO II 

JSDHO Vrbno pod Pradědem JPO II 

JSDHO Andělská Hora JPO III 

JSDHO Dětřichov nad Bystřicí JPO V 

JSDHO Karlovice JPO V 

JSDHO Lískovec JPO V 

JSDHO Milotice nad Opavou JPO V 

JSDHO Moravskoslezský Kočov JPO V 

JSDHO Svobodné Heřmanice JPO V 

JSDHO Václavov JPO V 

JSDHO Široká Niva JPO V 

• likvidace případných požárů, 

• zamezení dalšího rozvoje události, 

• případné převzetí velení v místě, zřízení štábu, 

• zajištění evakuace bezprostředně ohrožených osob při vzniku požáru, 

• organizování služby nouzového zásobování pitnou vodou, 

• poskytnutí základních prostředků humanitární pomoci. [15] 

KOPIS: 

• vyrozumí příslušné orgány, 

• koordinuje záchranné práce, 

• zabezpečuje součinnost složek IZS, 

• průběžně sleduje, zda nedochází k závažným problémům při nasazení 

základních složek IZS. [15] 
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Policie ČR 

Služebny: 
Územní odbor Bruntál 

Obvodní oddělení Bruntál 

Obvodní oddělení Horní Benešov 

Obvodní oddělení Vrbno pod Pradědem 

• zajištění identifikace zemřelých osob, při vzniku rozsáhlých požárů uzavření 

ohrožené oblasti, pořádkové zabezpečení, zajištění regulace dopravy, 

• doprovod při převozu přídělových lístků nebo nedostatkových komodit, 

ostraha jejich úložišť. [15] 

Městská (obecní) policie Bruntál 

• opatření ve městech a obcích  řešit v součinnosti s Policií ČR – při vzniku 

rozsáhlých požárů zajištění opuštěných bytů a domů proti vykradení, 

• pořádkové a dopravní zajištění, ostraha, 

• zajištění kvalitního nepřetržitého toku informací po své služební linii, [15] 

Zdravotnická záchranná služba 

Pracoviště:  Územní středisko záchranné služby, výjezdová skupina Bruntál 

 Dopravní zdravotní služba Dvorce 

 Dopravní zdravotní služba, Hori s.r.o. Vrbno pod Pradědem  
• zajištění zdravotnické pomoci postiženým, 

• zapojení dalších zdravotnických zařízení, 

• letecká záchranná služba - lékařská odborná pomoc, transport postižených 

osob. [15] 

Armáda ČR, vojenské velitelství Ostarava 

• zabezpečení spolupráce se složkami IZS, 

• posílení policie  v regulaci dopravy a při zřízení silničních uzávěr  

na připojovacích komunikacích, 

• pomoc speciální technikou při požárech a dopravních nehodách, 

• humanitární pomoc, 

• letecká záchranná služba. [15] 

Úřad práce Bruntál 

• doplnění pracovních sil z evidence uchazečů o zaměstnání, zabezpečení 

vyplácení sociálních dávek. [15] 
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Krajská hygienická stanice MSK územní pracoviště Bruntál 

• poskytnutí služeb v rozsahu činnosti – zajištění hygienických  

a protiepidemických opatření, [15] 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

• poskytnutí služeb v rozsahu činnosti – odebírání a transport  vzorků,  

provádění  rozborů (vyšetření) laboratořemi, 

• zajištění chemických , fyzikálně chemických vyšetření, fyzikálních měření  

a vyšetření hygienické mikrobiologie. [15] 

Krajská veterinární správa pro MSK a veterinární inspektorát Bruntál 

• získává, shromažďuje a vyhodnocuje poznatky o podezření z výskytu   

a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, 

• přijímá odpovídající opatření ke zdolání nákaz, nemocí přenosných ze zvířat 

na člověka a jiných onemocnění zvířat a k zabránění jejich šíření, 

• při výskytu nebezpečné nákazy nebo hrozí-li nebezpečí jejího šíření  nařizuje 

KVS pro ORP Bruntál odpovídající mimořádná veterinární opatření  

ke zdolání této nákazy a ochraně před jejím šíření, 

• v součinnosti s IZS zabezpečuje kontrolu plnění přijatých opatření. [15] 

ČEZ Distribuce, a.s. 

• údržba, opravy a rekonstrukce energetických zařízení.(odpojení rozvodných 

sítí a zařízení, následná obnova, rozvod a dodávku elektrické energie) [15] 

Sm Plynárenská, a.s. 

• odpojení rozvodů plynu, případná obnova, 

• zabezpečení a výkon pohotovostní a havarijní služby pro rozvodná plynová 

zařízení, zabezpečení pohotovostní služby pro odběrná plynová zařízení  

na ně napojená. [15] 

Povodí Odry, s.p. 

• řízení a ovlivňování hospodaření s vodami v rámci vodohospodářské 

soustavy povodí Odry podle komplexního manipulačního řádu a stanovených 

priorit:  zásobování pitnou a užitkovou vodou, ochrana jakosti vody v tocích. 

[15] 
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Povodí Moravy, s.p. 

• řízení a ovlivňování hospodaření s vodami v rámci vodohospodářské 

soustavy povodí Moravy podle komplexního manipulačního řádu  

a stanovených priorit:  zásobování pitnou a užitkovou vodou, ochrana jakosti 

vody v tocích. [15] 

Služba nouzového zásobování pitnou vodou VaK Bruntál, a.s. 

• dodávky a výroba  pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, 

• zabezpečení nouzového zásobování pitnou vodou. [15] 

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava 

• poskytování informací o aktuální meteorologické a hydrologické situaci  

na území ORP Bruntál spolu s předpovědí budoucího vývoje, o nepříznivých 

imisních jevech vč. předpovědi rozptylových podmínek,  o koncentracích 

znečišťujících látek v ovzduší a o výskytu extrémních povětrnostních jevů. 

[15] 

Technické složky 

Organizace:  
Terra-stroj Milan Bartoš, Bruntál 

HYDROSPOL, spol. s r.o., Staré Město 

KARETA, s.r.o., Bruntál 

Správa silnic MSK, pracoviště Bruntál 

• prostředky k zemním pracím a odstranění následků nehod, obnovení dopravy. 

[15] 

Letecká hasičská služba, Lesy ČR 

• lety pro včasné zjištění požárů v lesích, k zabránění jejich rozšíření a pro 

hašení lesních požárů, [15] 

Pohřební služba 

Organizace:  Pohřební ústav Františka Krejčího, s.r.o. Bruntál 

 Pohřební služba NOVA, Horní Benešov 
• odvoz zemřelých osob, organizování pohřbívání. [15] 

Kafilérie 

• odvoz a neškodné odstranění kadaverů. [15] 
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Hromadné informační prostředky 

• zajištění odvysílání tísňových informací, potřebných pro záchranné  

a likvidační práce  při hrozbě nebo vzniku krizové situace s dopadem  

na ohrožení života, zdraví a majetku; dále tísňových informací o vyhlášení 

krizových stavů a nařízených krizových opatřeních při krizových stavech, 

• poskytnutí nezbytného vysílacího času pro důležitá a neodkladná oznámení 

v naléhavém veřejném zájmu. [15] 

Periodický tisk 

• uveřejnění  všech důležitých a neodkladných oznámení orgánů veřejné 

správy, zejména uveřejnění rozhodnutí o vyhlášení krizového stavu   

a o všech opatřeních přijatých v souvislosti s vyhlášením krizových stavů. 

[15] 

Humanitární organizace 
Český červený kříž, oblastní spolek Bruntál 

• poskytování humanitární pomoci postiženým. [15] 

Vlastník nebo správce silnic 

• údržba silnic (sjízdnost) [15] 

České dráhy, a.s. 

• obnovení podmínek pro zajištění plynulého provozování drážní dopravy. [15] 
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B-3 Přehled spojení 

Složka Telefon 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje XXX XXX 

Obec s RP Bruntál XXX XXX 

Jednotlivé obce v ORP Bruntál XXX XXX 

HZS MSK, stanice Bruntál XXX XXX 

JPO v plošném pokrytí ORP Bruntál XXX XXX 

Policie ČR: 

Územní oddělení Bruntál XXX XXX 

Obvodní oddělení Bruntál XXX XXX 

Obvodní oddělení Horní Benešov XXX XXX 

Obvodní oddělení Vrbno pod Pradědem XXX XXX 

Městská policie Bruntál XXX XXX 

Územní středisko zdravotnické záchranné služby Bruntál XXX XXX 

Dopravní zdravotní služba Dvorce XXX XXX 

Dopravní zdravotní služba Hori s.r.o., Vrbno pod Pradědem XXX XXX 

Zdravotní ústav Ostrava XXX XXX 

KHS MSK pracoviště Bruntál XXX XXX 

KVS MSK inspektorát Bruntál XXX XXX 

ČEZ Distribuce, a.s. XXX XXX 

Sm Plynárenská, a.s. XXX XXX 

Povodí Odry, s.p. XXX XXX 

Povodí Moravy, s.p. XXX XXX 

VaK Bruntál, a.s. XXX XXX 

AČR vojenské velitelství Ostrava XXX XXX 

ČHMU pobočka Ostrava XXX XXX 

Technické složky XXX XXX 

Letecká hasičská služba, Lesy ČR XXX XXX 

Český červený kříž, pracoviště Bruntál XXX XXX 

Pohřební služba XXX XXX 

Hromadné informační prostředky XXX XXX 

ČD, a.s. XXX XXX 
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C. Přílohová část 

C-1 Přehled právních a dalších norem 
Oblast státní správy a územní správy  

Vyhláška MV č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním 

úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností  

Oblast krizového managementu 

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

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon) 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 

Sb., o krizovém řízení 

Oblast hospodářských opatření 

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy o změně některých 

souvisejících zákonů 

Oblast konkrétních opatření 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících 

zákonů 

Vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření 

infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení  

a ústavů sociální péče. 

Vyhláška č.439/2000 Sb., o očkování proti přenosným nemocem ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon). 

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském  

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním 

ústavu zemědělském). 

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 
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C-2 Seznam osob podílejících se na zpracování a aktualizaci OP 

 

 

Zpracování plánu 

Zpracovatel Organizace Spojení Rok 

Resner Vítězslav student VŠB-TU 
Ostrava XXX XXX 2010 

 

Konzultant plánu 

Organizace Spojení Rok 

HZS MSK územní odbor Bruntál XXX XXX 2010 

MěÚ Bruntál XXX XXX 2010 

 

Aktualizace plánu 

Aktualizoval Organizace Spojení Rok 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXX 
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C-3 Přehled zkratek použitých v OP 

Zkratka Význam zkratky 

AČR Armáda České republiky 

BR Bezpečnostní rada 

ČD České dráhy 

ČEZ České energetické závody 

ČHMU Český hydrometeorologický ústav 

HZS Hasičský záchranný sbor 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JPO Jednotka požární ochrany 

JSDHO Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

KHS Krajská hygienická stanice 

KI Kritická infrastruktura 

KOPIS Krajské informační a operační středisko 

KS Krizový štáb 

KVS Krajská veterinární stanice 

MěÚ Městský úřad 

MSK Moravskoslezský kraj 

OP Operační plán 

ORP Obec s rozšířenou působností 

PČR Policie České republiky 

SIVS Systém integrované výstražné služby 

SNZV Služba nouzového zásobování vodou 

SSMSK Správa silnic Moravskoslezského kraje 

VaK Vodovody a kanalizace 

ZU Zdravotní ústav 

 
 



Příloha č. 2 

 
Obr. č. 3 [24] Rozmístění JPO v ORP Bruntál 



Příloha č. 3 

 
Obr. 4 [25] Znázornění ORP Bruntál v MSK 



Příloha č. 4 

 
Obr. 5 [10] Samostatná ORP Bruntál 


