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ANOTACE 

LEVKOV, M., Aktualizace plánu nouzového přežití ORP. Bakalářská práce, 

Ostrava: VŠB - TUO, 2011. 

 

Bakalářská práce se zabývá plánováním nouzového přeţití. V teoretické části jsou podrobně 

popsána jednotlivá opatření nouzového přeţití včetně náleţitostí, které by měly být obsaţeny 

v plánu. Praktická část se zabývá konkrétním, jiţ vypracovaným, plánem nouzového přeţití 

obce s rozšířenou pŧsobností Zlín. Obsahuje zdŧvodnění a aktualizaci tohoto plánu, tak aby 

údaje v něm uvedené odpovídaly místním podmínkám i současným právním předpisŧm. 

 

Klíčová slova: nouzové přeţití, mimořádná událost, krizová situace, humanitární pomoc 

 

 

ANNOTATION 

LEVKOV, M., Updating of Emergency Survival Plan in a Municipality with Extended 

Competence. Bachelor’s thesis, Ostrava: VŠB - TUO, 2011. 

 

The bachelor’s thesis deals with emergency survival procedures. The theoretical part 

of the thesis, closely describes various emergency survival steps; included are the measures 

and procedures that are essential for emergency survival.  The practical part deals 

with specific plans of emergency survival of Zlín, the municipality that has extended powers. 

It deals with rationalization and the updating of the emergency survival plan in accordance 

with current valid legislation and local conditions.   

 

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

 

Lidstvo po celou dobu dosavadní existence čelí mimořádným událostem, které ohroţují jejich 

ţivoty a zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí. Lidská společnost se snaţí předejít vzniku 

mimořádných událostí, případně jejich následky alespoň eliminovat na přijatelnou míru. Proto 

je třeba vybudovat proti nim dostatečnou ochranu. 

Přibývá ţivelních katastrof, prŧmyslových havárií, sociálních, náboţenských a etnických 

konfliktŧ, nebezpečí terorismu nezná hranice. 

Rostoucí výskyt mimořádných událostí, jakými jsou povodně, vlny tsunami, ničivá 

zemětřesení apod., dokazují, ţe je třeba pomoci obyvatelstvu a na tyto situace se připravit. 

Jako příklad uvádím povodně v roce 1997, kdy v té době nebyla plánovaná ani organizovaná 

pomoc a lidstvo se spoléhalo na vlastní síly a prostředky. Proto je zapotřebí, aby orgány 

krizového řízení měly předem zpracovaný plán nouzového přeţití obyvatelstva. Ovšem aby 

tento plán mohl být účelně vyuţit, musí být zabezpečena jeho prŧběţná aktualizace 

a prověřování funkčnosti. 

 

Cíle práce: 

 

 Popsat opatření nouzové přeţití 

 Posoudit úplnost plánu nouzového přeţití 

 Provést kontrolu aktuálnosti dat 

 Uvést do souladu s aktuálními právními předpisy 
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2. Rešerše 

Pro potřeby mé bakalářské práce jsem čerpal z literatury zabývající se především ochranou 

obyvatelstva, havarijním plánováním a souvisejících předpisŧ. 

 

SMETANA, M., KRATOCHVÍLOVÁ, D., KRATOCHVÍLOVÁ, D., Havarijní plánování. 1. 

vyd. Brno: Computer Press, 2010. [16] 

Autoři se v této publikaci zabývají havarijním plánováním. Popisují jednotlivé části 

dokumentace, která je zpracovávána v rámci podnikŧ pracujících s nebezpečnými látkami 

ve velkých mnoţstvích. 

 

KRATOCHVÍLOVÁ, D., Ochrana obyvatelstva. 1. vyd. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 

2005. [14] 

Tato publikace se komplexně zabývá ochranou obyvatelstva v České republice. Jsou zde 

popsána jednotlivá opatření ochrany obyvatelstva. 

 

MARTÍNEK, B., Ochrana obyvatelstva I. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 

2009. [15] 

Autor zde popisuje opatření ochrany obyvatelstva, jejich postupy, právní úpravu i ochranu 

obyvatelstva zahrnutou v havarijních plánech. 

 

SMETANA, M., Vybrané kapitoly civilní ochrany. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita 

v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2007. [17] 

Tato publikace se zabývá civilní ochranou v ČR a popisuje i situaci v zahraničí. Jsou zde také 

popsány aktuální hrozby a mezinárodní organizace s vazbou na ochranu obyvatelstva. 
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3. Charakteristika opatření nouzového přežití 

Při mimořádné události nebo krizové situaci je součástí hlavních opatření ochrany 

obyvatelstva nouzové přeţití. Opatření nouzového přeţití obyvatelstva představují souhrn 

činností a postupŧ věcně příslušných orgánŧ státní správy a samosprávy, dalších dotčených 

subjektŧ a samotných občanŧ, které se realizují s cílem minimalizovat negativní dopady 

mimořádné události nebo krizové situace na zdraví a ţivoty postiţeného obyvatelstva. Tato 

opatření by zpravidla navazovala na evakuaci obyvatelstva z postiţeného území. Mohou ale 

také být prováděna přímo v zasaţeném nebo ohroţeném prostoru. Takto by se postupovalo 

v případě vzniku specifických krizí (například při nedostatku potravin, rozsáhlém ohroţení 

zdraví lidí, zdravotním ohroţení zvířat, ţivotu nebezpečném znečištění zdrojŧ pitné vody, 

pŧdy, rozsáhlých poruchách energetických sítí apod.), kdy evakuace obyvatelstva není nutná.  

Občané by tedy bydleli ve vlastních bytech, domech, při jejich nouzovém ubytování 

ve veřejných objektech, případně ve stanech a přístřešcích. Naopak bude - li provedena 

evakuace obyvatelstva, pak opatření nouzového přeţití se realizují v prostorách odlišných 

od pŧvodního bydliště postiţených osob. [15], [16]  

 

,,Opatření nouzového přeţití se plánují pro řešení mimořádných událostí, které vyţadují 

vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu dle vyhlášky Ministerstva vnitra 

č. 328/2001 Sb., a pro řešení krizových situací.“ [21] 

 

Opatření k nouzovému přeţití obyvatelstva se zahajují 1 - 2 dny po vzniku krizové situace. 

Do této doby se na záchraně občanŧ podílejí obce místními opatřeními a sami občané 

vlastním předzásobením. Opatření nouzového přeţití budou zabezpečována nepřetrţitě 

po celou dobu, kdy situace postiţeného obyvatelstva bude vyţadovat plnění mimořádných 

opatření k zachování jeho zdraví, ţivota a ţivotních potřeb. [15] Tato opatření jsou zpravidla 

ukončena návratem postiţeného obyvatelstva do pŧvodních bydlišť a obnovením 

infrastruktury na zasaţeném území. [16] 

 

Pokud jsou opatření nouzového přeţití zabezpečena konkrétními poskytovateli (právnickými 

a podnikajícími fyzickými osobami, nevládními a neziskovými organizacemi) na základě 

uzavřených dohod nebo smluv, je ţádoucí uvést v přehledu seznam těchto uzavřených dohod 

nebo smluv. [16] 
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4. Právní rámec v ČR 

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění ústavního zákona 

č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb.) 

Ústavní zákon č. 300/2000Sb., změna ústavy a ústavního zákona č. 110/1998 Sb. 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona 

č. 300/2000 Sb. 

 

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonŧ, ve znění pozdějších předpisŧ 

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

ve znění pozdějších předpisŧ 

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. 

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolŧ ochrany obyvatelstva 

Sbírka interních aktů řízení GŘ HZS ČR - Pokyn generálního ředitele Hasičského 

záchranného sboru České republiky ze dne 11. února 2010 k realizaci opatření nouzového 

přeţití obyvatelstva v pŧsobnosti Hasičského záchranného sboru České republiky 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisŧ 

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

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonŧ (krizový zákon), ve znění 

pozdějších předpisŧ 

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

souvisejících zákonŧ 

Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních 

záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajŧ 

vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu 

obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisŧ 

 

Zákon č. 97/1993 Sb., o pŧsobnosti Správy státních hmotných rezerv 

Vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy 
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Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavŧ ropné nouze a o změně 

některých souvisejících zákonŧ (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších 

předpisŧ 

Vyhláška č. 452/2002 Sb., kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných 

poloproduktŧ a vybraných ropných produktŧ, jeţ lze skladovat v nouzových zásobách ropy, 

dále zpŧsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování 

 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonŧ (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., 

Vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náleţitostech 

havarijního plánu 

Vyhláška č. 334/2009 Sb., o stavech nouze v plynárenství 

Vyhláška č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze 

v teplárenství 

 

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

pozdějších předpisŧ 

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

některých zákonŧ (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisŧ 

Směrnice Ministerstva zemědělství ČR, čj. 41658/2001 - 6000 ze dne 20. prosince 2001, 

kterou se upravuje postup orgánŧ krajŧ, okresních úřadŧ a orgánŧ obcí k zajištění nouzového 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavŧ 

Sluţbou nouzového zásobování vodou 

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu 

a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 293/2006 Sb. 

Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na výrobky přicházející do přímého 

styku s vodou a na úpravu vody 

 

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

zákonŧ, ve znění pozdějších předpisŧ 

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonŧ, ve znění pozdějších předpisŧ 
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5. Opatření nouzového přežití 

Přehled základních opatření nouzového přeţití vymezuje vyhláška č. 328/2001 Sb., 

o některých podrobnostech zabezpečení IZS. Jsou to nouzové ubytování, nouzové zásobování 

potravinami, nouzové zásobování pitnou vodou, nouzové základní sluţby obyvatelstvu, 

nouzové dodávky energií, organizování humanitární pomoci a rozdělení odpovědnosti. 

V havarijním plánu kraje se zpracovávají opatření nouzového přeţití do plánu konkrétních 

činností - ,,Plán nouzového přeţití obyvatelstva.“ Ve vnějších havarijních plánech jsou 

vybraná opatření k nouzovému přeţití obyvatelstva zapracována do plánu evakuace osob. [21] 

 

5.1. Nouzové ubytování 

V prvé řadě se bude nouzové ubytování poskytovat v budovách a zařízeních, které jsou 

v majetku obcí, měst a kraje. Jedná se například o školy, ubytovny a tělocvičny, kde je moţné 

téţ připravovat nebo upravovat stravu a zabezpečit její podávání ve stálých jídelnách. 

V těchto objektech by mělo být i dostačující sociální zařízení. Další moţností, kde ubytovat 

obyvatelstvo, jsou soukromá zařízení jako hotely, ubytovny apod. Tento typ označujeme jako 

náhradní ubytování a rozdíl oproti nouzovému spočívá v tom, ţe objekty nouzového 

ubytování za běţného stavu neslouţí k bydlení a provádí se vţdy jen na nezbytně dlouhou 

dobu v řádech dnŧ. Kdeţto náhradní ubytování se poskytuje na delší dobu a svou kvalitou 

se blíţí nebo rovná standardnímu bydlení. Obyvatelé postiţení mimořádnou událostí nebo 

krizovou situací se také mohou ubytovat v soukromých domech u příbuzných, sousedŧ 

a dalších soukromých osob, které jim budou ochotny poskytnout přístřeší, případně 

ve vlastních rekreačních zařízeních. [14], [17] 

 

V místech ubytování jsou určeni pracovníci, kteří zabezpečí [14]: 

 zpracování seznamu ubytovaných a jejich předání, 

 stanovený reţim a pořádek na ubytovně, 

 řešení všech otázek spojených se zabezpečením ubytovaných (stravování, zdravotní, 

sociální atd.), 

 vzájemnou informovanost krizového štábu a evakuovaných osob o aktuální situaci. 

 

V plánu nouzového přeţití v části nouzové ubytování je obsaţen přehled o vhodných 

stacionárních zařízeních (státní, druţstevní i soukromé objekty), která budou vyuţita pro 
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nouzové ubytování evakuovaného obyvatelstva, včetně kapacity objektŧ a kontaktních spojení 

na odpovědné osoby, jeţ umoţní jejich zpřístupnění a zprovoznění. V mimořádných 

případech lze evakuované obyvatelstvo dočasně umístit např. do stanových táborŧ, 

prozatímních přístřeškŧ, pojízdných zařízení apod. na k tomu určených pozemcích. [16] 

 

Kontejner nouzového přeţití 

Jeho účelem je poskytnout rychlou, účinnou a neodkladnou pomoc obyvatelstvu, postiţenému 

mimořádnou událostí, jejíţ vznik lze obtíţně časově a prostorově předvídat. [28] 

 

Kontejner nouzového přeţití je určen pro pouţití při mimořádných událostech, zpŧsobených 

zejména [28]: 

 ţivelními pohromami, 

 hromadnými dopravními nehodami nebo závaţnými dopravními zácpami, 

 ţelezničními nebo leteckými nehodami, 

 rozměrnými destrukcemi budov, 

 masivním přílivem běţencŧ, 

 v souvislosti s mimořádnými bezpečnostními opatřeními státu. 

 

 

Obrázek 1 Kontejner nouzového přeţití [22] 
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Kontejner nouzového přeţití je kontejner skříňového provedení a je členěn na 3 části [22]: 

 prostor pro hygienická zařízení a zásobníky vody, 

 prostor pro ohřev stravy a nápojŧ, 

 prostor pro uskladnění materiálu a zařízení. 

 

 

Obrázek 2 Hygienické zařízení - sprcha [29] 

 

Obrázek 3 Prostor pro ohřev stravy a nápojů [29] 

 

Obrázek 4 Hygienické zařízení - WC [29] 

 

Obrázek 5 Prostor pro uskladnění materiálu [29] 

   

Takto vybavený kontejner musí zajistit ochranu pro 25 - 50 osob před nepříznivými 

povětrnostními podmínkami při nepřetrţitém provozu po dobu 24 hodin. [22] 

 

Konstrukce kontejneru nouzového přeţití HZS kraje odpovídá poţadavkŧm vyhlášky 

č. 35/2007 Sb., a dále umoţňuje [28]: 

 stohování kontejnerŧ, 

 spolehlivou funkci v rozmezí teplot - 30 aţ +50 °C, 

 uvedení z přepravního stavu do provozního dvěma osobami do jedné hodiny, 

 uţití v terénu se sklonem do 8°, 
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 vytopení nafukovacího stanu při venkovní teplotě - 5 °C na teplotu nejméně 

+15 °C do jedné hodiny, 

 elektrický rozvod vnitřního prostoru kontejneru je řešen napětím 220 V, elektrický 

rozvod stanu je řešen napětím 12 V, 

 vnější osvětlení a ozvučení celého prostoru, 

 výstavbu nafukovacího stanu v jednom celku s kontejnerem, případně samostatné 

vyuţití stanu bez kontejneru, 

 vzájemné energetické propojení kontejnerŧ, 

 přepravu a uskladnění veškerého materiálu v soupravě. 

 

,,Kontejner svým širokým spektrem uţití vytváří podmínky pro odpočinek dlouhodobě 

zasahujících sloţek IZS a zároveň mŧţe být vyuţit jako řídící stanoviště velitele zásahu.“ [28] 

,,V případě potřeby lze rozšířit kapacitu kontejnerŧ jejich spojením s kontejnery z jiných 

krajŧ.“ [22] 

 

Pomocí vzduchového kompresoru lze postavit do 4 minut nafukovací stan červeno - 

oranţovoé barvy. V jeho výbavě se nachází vytápěcí dieslový agregát a také osvětlovací 

souprava. [22] 

 

 

 

Obrázek 6 Nafukovací stan [29] 

 

Nasazení kontejneru si mŧţeme představit například při povodních, při velké sněhové 

kalamitě, která by postihla dálnici D1, ve které by uvízlo mnoho vozidel, jejíţ osádky 

by potřebovaly ohřátí, hygienu, občerstvení či jinou pomoc. [22] 
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Materiální základna humanitární pomoci 

K poskytování pomoci za mimořádných situací lze také vyuţít materiální základnu 

humanitární pomoci (dále jen ,,MZHP“). Jedná se o doplňující prvek IZS a slouţí 

k zabezpečení základních ţivotních potřeb (ubytování, příprava a výdej stravy, ošacení) 

postiţenému obyvatelstvu, a to na dobu nezbytně nutnou. Materiální základna humanitární 

pomoci je pouze provizorní moţností ubytování. Jakmile to situace umoţní, jsou osoby 

odesílány do dalších stacionárních humanitárních zařízení. [25] 

 

 

 

Obrázek 7 Materiální základna humanitární pomoci [23] 

 

Aktivace a vyuţití MZHP ve prospěch postiţeného obyvatelstva se předpokládá například 

v případě [25]: 

 ţivelních pohrom a přírodních katastrof, 

 velkých ekologických a prŧmyslových havárií, 

 dobrovolné nebo nucené migrace osob z ohroţených oblastí. 
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V pŧsobnosti Ministerstva obrany u vyčleněných útvarŧ Armády ČR je kapacita MZHP 

pro 1500 osob. Tyto MZHP jsou uloţeny a připraveny k pouţití v Olomouci 

a Rakovníku. [2], [31] Detailnější přehled nabízí následující tabulka. 

 

Tabulka 1 Dislokace MZHP Armády ČR [31] 

Poř. 

čís. 

Dislokace skladu Subjekt Ubytovací 

kapacita 

1. Rakovník 
152. ţenijní prapor 15. ţenijní záchranné brigády 

Rakovník 
300 

2. Olomouc 
153. ţenijní prapor 15. ţenijní záchranné brigády 

Olomouc 
300 

3. Rakovník 
154. samostatná záchranná rota 15. ţenijní 

záchranné brigády Rakovník 
450 

4. Olomouc 
155. samostatná záchranná rota 15. ţenijní 

záchranné brigády Olomouc 
450 

 

V pŧsobnosti Ministerstva vnitra resp. HZS ČR je kapacita MZHP pro 1050 osob. U HZS ČR 

je k dispozici celkem 7 souprav MZHP, z toho 5 souprav je uloţeno ve skladech Základny 

logistiky Olomouc a 2 soupravy ve skladech Záchranného útvaru HZS ČR. [2] V následující 

tabulce jsou uvedeny MZHP ve vlastnictví Ministerstva vnitra. 

 

Tabulka 2 Dislokace MZHP Hasičského záchranného sboru ČR [2] 

Poř. 

čís. 
Dislokace skladu 

Ubytovací 

kapacita 
Předurčení pro kraj (ČR) 

1. ZL Olomouc - Kamenice 150 Hl. město Praha, Středočeský 

2. 
ZL Olomouc - Hluboká nad 

Vltavou 
150 Jihočeský, Plzeňský, Vysočina 

3. ZL Olomouc - Vlastislav 150 Karlovarský, Ústecký, Liberecký 

4. ZL Olomouc - Skuteč 150 
Královéhradecký, Pardubický, 

Jihomoravský 

5. ZL Olomouc - Drahanovice 150 Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský 

6. ZÚ HZS ČR - Zbiroh 150 celá Česká republika 

7. ZÚ HZS ČR - Hlučín 150 celá Česká republika 
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Z tabulek 1 a 2 lze vyvodit, ţe celková kapacita MZHP Armády ČR ve spojení s HZS ČR je 

pro 2550 osob. Na mapě jsou dále vyznačeny sklady materiální základny humanitární pomoci 

v ČR. 

 

 

Obrázek 8 Dislokace materiálních základen humanitární pomoci [24] 

 

Rozdíl jednotlivých MZHP rozmístěných po republice se od sebe liší především druhy stanŧ. 

Pouţívají se modulární (nafukovací) nebo látkové stany. [25] 

 

 

Obrázek 9 Nafukovací stan MZHP [23] 

 

 

Obrázek 10 Látkový stan MZHP [31] 

 

Právo vyţádat MZHP mají hejtmani krajŧ, primátoři měst a starostové obcí s rozšířenou 

pŧsobností cestou operačního a informačního střediska HZS kraje. Pro tyto účely je k vývozu 

MZHP trvale vyčleněna jednotka, která musí do 6 - ti hodin od vyţádání zahájit přesun do 

místa stavby. Základna humanitární pomoci je postavena a plně vybavena do 24 hodin. Tato 
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doba je stanovena pro dokončení celé základny. Přijímat osoby je však moţné prakticky ihned 

po vybudování prvních stanŧ pro ubytování a prostorŧ pro příjem postiţených osob. Zbývající 

ubytovací prostory a další zařízení se pak budují dodatečně, případně i za pomoci jiţ přijatých 

osob. [25] 

 

Materiální základna humanitární pomoci se skládá ze [25]: 

 vstupu do základny, kde se provádí prvotní evidence osob, 

 místa dekontaminace v případě potřeby, kde se odevzdává znečištěné, zamořené 

a potrhané šatstvo, prochází se sprchami a nachází se zde základní ošacení, 

 výstrojního skladu, který je vybaven základním výstrojním a proviantním materiálem 

(spací pytle, oděv vzor 60, boty, jídelní nádobí, příbory a další), 

 zdravotnického střediska, kde se nachází vybavení pro základní lékařské ošetření, 

které provádí lékař z civilního sektoru, 

 umývárny a sprchy, kde zásobování vodou mŧţe být prováděno z cisterny nebo 

v případě extrémně krajní nouze lze vyuţít klasické polní záchody, 

 hospodářský blok, kde se zabezpečuje stravování polními kuchyněmi a konzumace je 

moţná buď v přístřešcích nebo v jídelně, 

 logistické zabezpečení základny, kde je ubytována obsluha základny a parkována 

specializovaná vozidla pro zabezpečení chodu základny a pro provádění drobných 

oprav a 

 ubytovacích prostor. 

 

 

Obrázek 11 Jídelna [25] 

 

 

Obrázek 12 Ubytovací prostory [31] 

 

Kapacita nafukovacího stanu je pro 12 - 16 osob a 2 osoby jej dokáţí postavit do 10 minut. 

Tyto stany jsou rozděleny pro muţe, ţeny a matky s dětmi. Ve výbavě se nachází osvětlení, 

hygienické vloţky a polní lŧţka. V zimním období se k vytápění pouţívají olejové topné 
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automaty. K centrálnímu osvětlení základny je uprostřed ubytovacího komplexu osvětlovací 

vozík. Pro místní osvětlení se pouţívají osvětlovací balony, které jsou umístěny v prostoru 

WC, ošetřovny a logistického zabezpečení základny. [25] 

 

5.2. Nouzové zásobování potravinami  

K nouzovému zásobování základními potravinami je moţno vyuţít funkční část distribuční 

sítě nebo smluvně dohodnuté subjekty. Částečně lze vyuţít i humanitární pomoc. 

K zabezpečení stravování mohou být vyuţívána především stálá stravovací zařízení, mobilní 

stravovací zařízení nebo hromadné výdejny stravy. Předpokládá se však určitá redukce 

mnoţství a sloţení stravy, pitné vody i výběru jídel, ale příprava dietní stravy musí být 

zabezpečena. Minimální přísun energie je 1500 Kcal/6276KJ, optimální pak 

2200 Kcal/9024 KJ. [15] 

 

V případě vyhlášení krizového stavu mohou být stanovena regulační opatření v zásobování 

obyvatelstva. Tato opatření slouţí ke zmírnění dopadŧ krizových situací na obyvatelstvo 

a národní hospodářství v období nedostatečného zásobování z obvyklých zdrojŧ. Budou 

odstupňována podle situace v zásobování jednotlivými druhy zboţí. [14] 

Za stavu nebezpečí mŧţe krajský hejtman zavést regulaci prodávaného zboţí v obchodní síti 

a stanovit [10]: 

 zpŧsob, jakým bude regulováno mnoţství zboţí prodávané spotřebiteli, 

 maximální mnoţství zboţí, na něţ vznikne spotřebiteli nárok, 

 okruh spotřebitelŧ, kterým budou vybrané poloţky zboţí dodávány přednostně. 

 

Jestliţe tato regulační opatření vyhlášená hejtmanem kraje nestačí k zabezpečení plynulého 

zásobování obyvatelstva, mŧţe vláda regulovat prodej vybraného zboţí, a to zejména potravin 

a balené pitné vody. V závislosti na tom, jak je zboţí dostupné se jednotlivé komodity 

zařazují do seznamu regulovaného zboţí. Zboţí uvedené v tomto seznamu budou moci 

spotřebitelé nakupovat jen na přídělové lístky, které vydává Ministerstvo prŧmyslu a obchodu 

prostřednictvím územních orgánŧ státní správy a dalších orgánŧ k tomu pověřených. 

Obyvatelstvo se poté rozdělí do spotřebitelských skupin (např. děti do 6 let, děti od 6 do 15 let 

a osoby starší 15 let) s odstupňovanými příděly, jejichţ výši stanovuje vláda. Pro všechny 

přídělové skupiny jsou přídělové lístky stejné. [13] 
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Aby bylo moţno řídit, evidovat a kontrolovat oběh regulovaného zboţí a odběrních 

oprávnění, je třeba zřídit stálé krajské a obecní (u obcí s rozšířenou pŧsobností) komise 

přídělového hospodářství a dočasné výdejny lístkŧ. V ostatních obcích a v městských částech 

se vytváří pobočné výdejny podle potřeby. [13] 

Přídělové lístky splňují dostatečnou ochranu před paděláním. Rozměry umoţňují vyuţití 

počítacích automatŧ pro bankovky při jejich přípravě k distribuci a tisk se provádí jenom 

v případě nezbytné potřeby. Jednotlivé ústřiţky nejsou předem určeny pro konkrétní druh 

regulovaného zboţí. Určení bude provedeno podle konkrétní situace při zavedení přídělového 

zásobování obyvatelstva. [13] 

 

5.3. Nouzové zásobování pitnou vodou 

Nouzovým zásobováním pitnou vodou se zabývá Směrnice Ministerstva zemědělství ČR 

čj. 41658/2001 - 6000, kterou se upravuje postup orgánŧ krajŧ, okresních úřadŧ a orgánŧ obcí 

k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádné události 

a za krizových situací Sluţbou nouzového zásobování vodou. [3] 

 

Nouzové zásobování vodou zajišťují orgány krizového řízení. Je určeno pro postiţené 

obyvatelstvo po nezbytně nutnou dobu potřebnou pro obnovení funkce běţného zásobování 

pitnou vodou. Jedná se o stav, kdy nelze zajistit zásobování obyvatel pitnou vodou v rámci 

běţného zásobování z vodovodŧ pro veřejnou potřebu. V případě individuálního zásobování 

např. ze studen, musí být splněny poţadavky stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví. [14], [16]  

Orgány krizového řízení při tom vycházejí z konkrétní situace. Jejich úkolem je zajistit 

organizační a koordinační činnost v součinnosti s hlavními provozovateli vodovodŧ, obcemi, 

orgány hygienické sluţby a dalšími vybranými subjekty tak, aby bylo dané správní území 

plošně pokryto. [16] 

Na postiţeném území dodávají pitnou vodu provozovatelé vodárenských zařízení, kteří 

zajišťují i jejich běţný provoz. Pokud v tomto území je forma individuálního zásobování 

vodou přechází tato povinnost na obce (nejsou - li samy provozovateli vodovodu). 

,,O pouţitelnosti vody pro veřejné zásobování rozhoduje hygienický orgán - pro území kraje 

krajská hygienická stanice. Subjekt individuálního zásobování například ze studny je 

ve vztahu ke kvalitě dodávané vody vázán pouze vlastní zodpovědností.“ [16] 
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,,Nouzové zásobování vodou obsahuje opatření pro řešení situací vzniklých v dŧsledku [16]: 

 přerušení dodávky elektrického proudu, 

 extrémního sníţení nebo zvýšení hladiny vody ve zdroji vody, extrémního zhoršení 

kvality vody ve zdroji či extrémního poškození vydatnosti vodního zdroje, 

 závaţného porušení vodovodních potrubí, vodojemŧ, úpraven vod, čerpacích stanic 

a dalších zařízení vodovodŧ či nedostatku provozních hmot, 

 jiných závaţných zásahŧ do vodovodŧ.“ 

 

Dle směrnice Ministerstva zemědělství ČR čj. 41658/2001 - 6000 se při nouzovém 

zásobování obyvatel pitnou vodou zabezpečuje nezbytné mnoţství vody poţadované jakosti 

v rozsahu [3]: 

 pro první dva dny 5 litrů na osobu a den 

 pro třetí a další dny 10 aţ 15 litrů na osobu a den, 

s tím, ţe: 

 se zahajuje do 5 hodin po vyhlášení krizového stavu, 

 mohou být odlišné poţadavky na jakost vody v podmínkách nouzového zásobování 

od poţadavkŧ na jakost pitné vody. 

V prvé řadě se ale posuzuje schopnost vodovodu dodávat vodu, byť ve zhoršené kvalitě. [3] 

 

,,K nouzovému zásobování vodou se podle povahy narušení systému zásobování obyvatel 

pitnou vodou mohou vyuţívat [14]: 

 nenarušené vodovodní systémy a moţnosti jejich provizorního propojení, 

 soupravy na dezinfekci vody, 

 dováţení pitné vody cisternami, 

 dodávky balené pitné vody, 

 mobilní úpravny vody a jiná technologická zařízení, potřebná k dosaţení poţadované 

jakosti vody v případě vyřazení úpraven vod či vodních zdrojŧ nebo při vyuţití 

nouzových zdrojŧ, 

 rŧzné kombinace výše uvedených moţností, popř. jiná zařízení (likvidace havárií 

vodních zdrojŧ pro zásobování obyvatel apod.).“ 
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Obrázek 13 Cisterna na pitnou vodu 

 

Do nejvíce postiţených oblastí je nutné pro počáteční období mimořádné události nebo 

krizové situace (1 aţ 4 dny) zajistit dodávky balené pitné vody. [16] 

 

 

Obrázek 14 Balená voda [18] 

 

Dodávky vody se zachovávají do vybraných subjektŧ kritické infrastruktury (především 

zdravotnická a sociální zařízení, nejdŧleţitější potravinářské závody, správní úřady, určená 

vzdělávací zařízení) a ozbrojeným silám a bezpečnostním sborŧm ve stálých objektech. 

Při kritickém nedostatku pitné vody mohou být vyhlášena regulační opatření. [16] 

Regulační opatření by zde probíhala podobně jako u výše uvedeného nouzového zásobování 

potravinami, a to v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb. [10] 

 

Zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou se provádí Sluţbou nouzového 

zásobování vodou (dále jen ,,SNZV“), která jako odborná sluţba je ostatní sloţkou IZS. 

Do SNZV jsou zařazeni provozovatelé vodovodŧ, kteří mohou zabezpečit všechny nebo 

některé odborné sluţby. Rovněţ to mohou být právnické a podnikající fyzické osoby, 

které jsou schopny poskytovat některé odborné sluţby, např. prohlídky vodovodŧ 
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a ochranných pásem vodních zdrojŧ, organizační a technickou přípravu na mimořádnou 

událost, hygienický dozor nad jakostí vody, provádění havarijních oprav nebo technickou 

pomoc při opravách, řízení dodávek vody atd. Tyto subjekty SNZV jsou smluvně zajištěné 

a v plánu nouzového přeţití je obsaţen název subjektu, adresa a spojení na ně. [16] 

 

5.4. Nouzové základní služby obyvatelstvu 

Mezi nouzové základní sluţby obyvatelstvu patří [14]: 

 poskytování informací o situaci a přijímaných opatřeních, 

 zdravotnické sluţby, 

 sociální sluţby, 

 hygienické sluţby, 

 veterinární sluţby, 

 poštovní a spojové sluţby, 

 dopravní sluţby, 

 technické sluţby, 

 opravárenské sluţby, např. instalatérské, topenářské, sklenářství, pokrývačství, 

truhlářství, zámečnictví atd., 

 prádelny a čistírny 

 pohřební sluţby 

 zásobování postiţeného obyvatelstva šatstvem, přikrývkami, prostředky osobní 

hygieny a denní potřeby. 

 

,,Poskytování neodkladné zdravotní péče při mimořádné události s hromadným postiţením 

zdraví řeší traumatologický plán. Vlastní postupy a hlavní zásady činnosti při záchranných 

a likvidačních pracích řeší traumatologické plány jednotlivých zdravotnických zařízení. “ [27] 

 

Přednostně se nouzové základní sluţby zabezpečují osobám umístěným ve zdravotnických 

zařízeních a v ústavech sociální péče. V případě, ţe bude nutné evakuovat obyvatelstvo mimo 

místo jejich trvalého bydliště, je třeba zajistit vyplácení všech sociálních dávek správou 

sociálního zabezpečení. Pro tyto účely se pouţije seznam evakuovaných osob s uvedením 

místa dočasného pobytu, který předají za domovy dŧchodcŧ, domovy penzionŧ, ústavy 
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sociální péče a ústavy pro mentálně postiţené příslušní zástupci provozovatele sociálních 

zařízení, za ostatní osoby obec, v níţ má osoba trvalé bydliště. [16] 

 

5.5. Nouzové dodávky energií 

Energetika se v ČR řídí v souladu s předpisy Evropských společenství podle 

zákona č. 458/2000 Sb, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonŧ (energetický zákon). [11] 

 

V plánu nouzového přeţití se zpracovává přehled vybraných dodavatelŧ energií, včetně adres 

a kontaktŧ na ně. Měl by také obsahovat přehled o náhradních zdrojích energií s uvedením 

místa jejich uloţení, spojením na poskytovatele apod. [16] 

 

Energetika se při mimořádné události nebo krizové situaci řídí vyhláškou č. 80/2010 Sb., 

o stavech nouze v elektroenergetice [4], vyhláškou č. 334/2009 Sb., o stavech nouze 

v plynárenství [6] a vyhláškou č. 255/2001 Sb. o stavech nouze v teplárenství [5]. 

Nedostatek pohonných hmot je vymezen v zákoně č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách 

ropy, o řešení stavŧ ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonŧ ve znění 

pozdějších předpisŧ. [9] 

 

Elektrická energie 

Distribuční soustavou se rozumí soubor zařízení pro rozvod elektřiny z přenosové soustavy 

nebo ze zdrojŧ zapojených do ní ke koncovým uţivatelŧm. Patří sem i její řídící, ochranné, 

zabezpečovací a informační systémy. V podmínkách elektrizační soustavy ČR jde o zařízení 

s napětím 110 kV a niţším. [20] 

 

Přenosová soustava je soubor zařízení pro přenos elektřiny včetně řídících a informačních 

systémŧ. [20] 

 

Elektrizační soustava je systém zajišťující výrobu, přenos, rozvod (distribuci) a konečné uţití 

(spotřebu) elektrické energie. Hlavními prvky tohoto systému jsou výrobní, přenosové 

a distribuční zařízení. Obsahuje také řadu dalších prvkŧ zajišťujících měření, kontrolu, 

ochranu, regulaci a řízení. [20] 
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V ČR se pouţívají následující napěťové stupně [20]: 

 malé napětí do 50 V, 

 nízké napětí nad 50 V do 1000 V, 

 vysoké napětí nad 1000 V do 52 kV, 

 velmi vysoké napětí od 52 kV do 300 kV, 

 zvlášť vysoké napětí od 300 kV do 800 kV, 

 ultravysoké napětí nad 800 kV. 

 

  

 

Obrázek 15 Zvlášť vysoké napětí 400 kV [33] 

 

 

Obrázek 16 Velmi vysoké napětí - 110 kV [33] 

 

Obrázek 17 Vysoké napětí - 22 kV [33] 

 

 

Obrázek 18 Nízké napětí - 220/380 V [33] 
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V případě, ţe dojde k narušení dodávek elektrické energie, vyhlašuje se stav nouze 

v elektroenergetice. Je to situace, která vznikla v elektrizační soustavě v dŧsledku [11]: 

 ţivelních událostí, 

 opatření státních orgánŧ za nouzového stavu, stavu ohroţení státu nebo válečného 

stavu, 

 havárií na zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny, 

 smogové situace podle zvláštních předpisŧ, 

 teroristického činu 

 ohroţení celistvosti elektrizační soustavy, její bezpečnosti, spolehlivosti provozu a je –

 li ohroţena fyzická bezpečnost nebo ochrana osob. 

 

Tento stav nouze vyhlašuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy a oznamuje 

Ministerstvu prŧmyslu a obchodu. [11] 

 

,,Omezení spotřeby elektřiny a změna dodávky elektřiny při stavu nouze jsou prováděny [4]: 

 automaticky podle frekvenčního plánu, 

 podle vypínacího plánu, 

 podle regulačního plánu, 

 operativním vypnutím částí zařízení v rozsahu nezbytném pro vyrovnání výkonové 

bilance dotčené části elektrizační soustavy, 

 pouţitím volných výrobních kapacit, 

 omezením dodávaného výkonu.“ 

 

,,Při řešení stavu nouze postupují provozovatel přenosové soustavy, provozovatel distribuční 

soustavy a výrobce elektřiny podle svého havarijního plánu.“ [4] 

 

Plyn 

V případě, ţe dojde k narušení dodávek plynu, vyhlašuje se stav nouze v plynárenství. Tímto 

stavem se rozumí taková situace, která vznikla v plynárenské soustavě v dŧsledku [11]: 

 ţivelních událostí, 

 opatření státních orgánŧ za nouzového stavu, stavu ohroţení státu nebo válečného 

stavu, 

 havárií na zařízeních pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, 
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 dlouhodobého nedostatku zdrojŧ plynu, 

 teroristického činu, 

 ohroţení celistvosti plynárenské soustavy, její bezpečnosti a spolehlivosti. 

 

Stav nouze vyhlašuje provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy, podzemního 

zásobníku nebo výrobny plynu. Musí jej oznámit Ministerstvu prŧmyslu a obchodu a Správě 

státních hmotných rezerv. [11] 

 

,,Činnosti při stavu nouze se provádějí v následujícím pořadí [6]: 

 vyhlašují se odběrové stupně pro omezení dodávky plynu, 

 vyhlašují se odběrové stupně pro přerušení dodávky plynu, 

 vyhlašuje se havarijní odběrový stupeň, jímţ se přerušuje dodávka plynu všem 

zákazníkŧm.“ 

 

,,Pro řešení a odstraňování havárií na zařízeních pro výrobu, přepravu, distribuci 

a uskladňování plynu a řešení a likvidaci následkŧ stavu nouze jsou zpracovávány havarijní 

plány.“ [6] 

 

Teplo 

U dodávek tepla je moţno rovněţ vyhlásit stav nouze. Stavem nouze v teplárenství rozumíme 

omezení nebo přerušení dodávek tepelné energie v dŧsledku [11]: 

 ţivelní události, 

 opatření státních orgánŧ za nouzového stavu, stavu ohroţení státu nebo válečného 

stavu, 

 havárií na výrobních či rozvodných zařízeních, 

 dlouhodobého nedostatku základních zdrojŧ, kterými jsou paliva, elektřina, voda, 

 smogové situace podle zvláštních předpisŧ, 

 teroristického činu. 

 

Stav nouze a jeho ukončení pro celé území státu vyhlašuje Ministerstvo prŧmyslu a obchodu. 

Pro určitou část státu připadá vyhlašování správnímu úřadu vykonávající státní správu nebo 

orgánu vykonávající přenesenou pŧsobnost v dotčeném území. [11] 
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,,Orgán, který stav nouze vyhlásil, je povinen neprodleně informovat Ministerstvo vnitra 

a příslušné HZS krajŧ o předpokládaném trvání omezení dodávek tepelné energie.“ [11] 

,,Dodávka tepla bude pro obyvatelstvo prováděna na základě regulačního plánu podle 

odběrových diagramŧ k jednotlivým regulačním stupňŧm. Při regulaci odběru tepla se bere 

v úvahu naléhavost dodávek tepla, zejména z hlediska potřeb zdravotnictví, potravinářství, 

školství případně dalších.“ [14] 

,,Postup při odstraňování následkŧ stavu nouze a obnovení dodávek se řídí podle opatření 

zpracovaných drţitelem licence v havarijních plánech. Havarijní plány se zpracovávají 

pro soustavy nad 10 MW.“ [5] 

 

Pohonné hmoty 

V případě, ţe dojde k nedostatku ropy a ropných produktŧ na území ČR, vyhlašuje vláda 

svým nařízením stav ropné nouze. Vyhlásí jej, jestliţe prŧměrný měsíční dovoz je natolik 

sníţen nebo lze dŧvodně očekávat takové sníţení, ţe nelze odstranit nebo zamezit plynoucí 

nepříznivé následky. Prŧměrný měsíční dovoz se srovnává s prŧměrným měsíčním dovozem 

v předcházejícím kalendářním roce. [9] 

 

Vláda je oprávněna k omezení spotřeby ropy a ropných produktŧ [9]:  

 omezit maximální rychlosti jízdy motorových vozidel na pozemních komunikacích,  

 omezit pouţívání některých druhŧ, kategorií a tříd silničních motorových vozidel 

v určitých dnech nebo pro určitý druh přepravy,  

 omezit nebo zakázat ve stanovených dnech pouţívání silničních motorových vozidel 

se sudými nebo lichými koncovými čísly státních poznávacích značek,  

 omezit pouţívání dráţních motorových vozidel,  

 omezit obchodní leteckou dopravu, letecké práce a další letecké činnosti,  

 omezit otevírací doby čerpacích stanic a zakázat prodej pohonných hmot do nádob,  

 stanovit regulační opatření pro čerpání zásob ropy a ropných produktŧ u rozhodujících 

dodavatelŧ,  

 zavést přídělový systém, nebo  

 dočasně omezit nebo zakázat vývozy ropy a ropných produktŧ. 
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Nouzové zásoby ropy na území ČR vytváří a udrţuje Správa státních hmotných rezerv (dále 

jen ,,SSHR“). [9] Lze v nich skladovat pouze motorové benziny, střední, plynové a topné 

oleje. [7] 

Veškeré strategické zásoby ropy České republiky se skladují v centrálním tankovišti ropy 

v obci Nelahozeves. Objem strategických zásob ropy se nyní včetně ropných výrobkŧ udrţuje 

na úrovni 90 denní spotřeby. Podíl strategických zásob připadající na ropné výrobky (nafta, 

benzin apod.) skladuje SSHR v zásobnících na jiných místech České republiky. [19] 

Skladovací kapacita centrálního tankoviště ropy činí 1 550 000 m3 a je 

uskladněna v 16 nádrţích. Z toho šest velkých nádrţí o kapacitě 100 000 m3 a šest nádrţí 

o kapacitě 125 000 m3 slouţí pro skladování strategických zásob ropy České republiky. Ropa 

je ve vlastnictví SSHR, veškeré nádrţe a celý areál je pak ve vlastnictví společnosti 

MERO ČR. Do areálu proudí ropa dvěma ropovody - ropovodem Druţba a ropovodem 

IKL. [19]  

 

 

Obrázek 19 Centrální tankoviště ropy Nelahozeves [33] 
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5.6. Organizování humanitární pomoci  

Realizace humanitární pomoci je řešena v nařízení vlády č. 463/2000 Sb., kde jsou stanovena 

pravidla poskytování a přijímání humanitární pomoci a také zapojování do mezinárodních 

záchranných operací. 

 

,,Humanitární pomocí se rozumí opatření prováděna za účelem pomoci obyvatelstvu 

postiţenému mimořádnou událostí, v jejichţ rámci se vyuţívají lidské a materiální 

zdroje.“ [16] Lze ji poskytovat a přijímat k uspokojování základních ţivotních potřeb 

obyvatelstva a k obnově území postiţeného mimořádnou událostí formou věcných nebo 

finančních prostředkŧ, sluţeb nebo speciálních prací. [1] 

 

Humanitární pomoc je poskytována bezplatně těmito subjekty [1]: 

 orgány státní správy a orgány územních samosprávných celkŧ, 

 právnickými osobami, 

 podnikajícími fyzickými osobami, 

 nevládními organizacemi, 

 neziskovými organizacemi 

 sdruţeními občanŧ, 

 skupinami osob a 

 jednotlivci 

na základě výzev nebo z vlastní iniciativy formou nabídek. 

 

Za tímto účelem je veden přehled vybraných ,,humanitárních organizací“ s územní (případně 

celostátní) pŧsobností s uvedením jejich moţností, adres a kontaktŧ na ně. Humanitární 

organizace jsou nevládní a neziskové organizace (občanská sdruţení, charity, ADRA, Armáda 

spásy, Český červený kříţ atd.), které pŧsobí v humanitární, sociální, psychosociální 

a sociálně zdravotní oblasti. [16] 

Humanitární pomoc lze poskytovat formou materiální a finanční pomoci k uspokojení 

základních ţivotních potřeb obyvatelstva. Je ale také nezbytné poskytnout psychologickou 

pomoc, kterou potřebují nejen postiţení obyvatelé, ale i záchranáři. Dále je moţné poskytnout 

náboţenskou pomoc, kde cílem je poskytování duchovní sluţby a náboţenské posily člověku 

při mimořádné události nebo krizové situaci. Tyto činnosti provádí duchovní personál a jde 

o pomoc jak raněným a umírajícím, tak i personálu, provádějícímu záchranné práce. [16] 
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Státní orgány, orgány územních samosprávných celkŧ a humanitární organizace vedou 

přehled nabídek a poţadavkŧ na humanitární pomoc. Humanitární organizace konají sbírky 

pro humanitární pomoc na základě aktuálních poţadavkŧ z postiţených oblastí. [1] 

,,Humanitární pomoc z těchto sbírek je soustřeďována ve skladech organizačních sloţek státu 

(např. HZS kraje); v konkrétním případě lze z dŧvodu účelnosti humanitární pomoc soustředit 

ve skladech humanitárních organizací.“ [16] Orgány státní správy, orgány územních 

samosprávných celkŧ nebo humanitární organizace nakládají s humanitární pomocí tak, aby 

bylo vyloučeno její zneuţití a zabráněno jejímu znehodnocení., přičemţ bezodkladně se řeší 

místo určení, zpŧsob doručení adresátŧm a výdej příjemcŧm humanitární pomoci. [1] 

 

K zabezpečení nouzového přeţití je moţno vyuţít státních hmotných rezerv v souladu 

se zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.  

 

Pouţití státních hmotných rezerv 

Státní hmotné rezervy jsou rezervy a zásoby ve vlastnictví státu. [12] Hospodaření s tímto 

majetkem je svěřeno SSHR. Ta zabezpečuje financování, obměnu, záměnu, pŧjčku, uvolnění, 

nájem, prodej, skladování, ochraňování a kontrolu státních hmotných rezerv a podle 

poţadavkŧ krizových plánŧ i jejich pořizování. [8]  

 

Státní hmotné rezervy jsou členěny podle jejich účelu na [8]: 

 Hmotné rezervy - základní suroviny, materiály, polotovary a výrobky. Jsou určeny 

pro zajištění obranyschopnosti a obrany státu, pro odstraňování následkŧ krizových 

situací a pro ochranu ţivotně dŧleţitých hospodářských zájmŧ státu. Zpravidla se tedy 

jedná o suroviny strategického významu např. o nouzové zásoby ropy, obilí nebo 

bavlny. [12] 

 Mobilizační rezervy - základní suroviny, materiály, polotovary, výrobky, stroje a jiné 

majetkové hodnoty určené pro zajišťování mobilizačních dodávek v systému 

hospodářské mobilizace. Konkrétně se jedná o materiál, technologická a jiná zařízení 

jako nezbytné prostředky k zabezpečení mobilizační dodávky. [12] 

 Pohotovostní zásoby - základní materiály a výrobky, určené k zajištění nezbytných 

dodávek pro podporu obyvatelstva, činnosti havarijních sluţeb a hasičských 

záchranných sborŧ v systému nouzového hospodářství, které nelze zajistit obvyklým 

zpŧsobem. Tedy komodity, které nelze v rámci ČR vŧbec získat v potřebném 

mnoţství nebo kvalitě, např. mostní konstrukce. [12] 
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 Zásoby pro humanitární pomoc - základní materiály a výrobky určené 

k bezplatnému poskytnutí fyzické osobě váţně materiálně postiţené. Slouţí pro první 

období krizové situace (3 dny) k zajištění nezbytných ţivotních potřeb fyzických osob. 

Jsou určeny osobám, které vlivem krizové situace zŧstaly bez potřebných věcných 

prostředkŧ nutných k přeţití a které nebyly evakuovány a zŧstaly v zasaţeném místě 

k ochraně osobního a společného majetku. Jejich vyţádání se předpokládá v situacích, 

pokud příslušný správní úřad není schopen tyto prostředky poskytnout z vlastních 

připravených zdrojŧ. Zásoby poskytuje stát jako součást humanitární pomoci 

postiţeným osobám. SSHR pořizuje, skladuje, ochraňuje a zajišťuje přepravu zásoby 

pro humanitární pomoc k vyţadujícímu územnímu samosprávnímu celku. Tyto zásoby 

jsou vytvořeny pro 1500 osob. Vydané zásoby se neuhrazují ani nevracejí. [12] 

 

Základna logistiky 

Základna logistiky je účelové zařízení Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR. 

Jde o sklady, ve kterých se nachází materiál pro nouzové přeţití obyvatelstva, pro záchranné 

a likvidační práce a pro ostatní humanitární pomoc. Jsou zde také uskladněny pohotovostní 

zásoby SSHR. Rozmístění těchto skladŧ v ČR je vyznačeno na následující mapě. [15] 

 

 

Obrázek 20 Dislokace 12 skladů Základny logistiky [26] 
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5.7. Rozdělení odpovědnosti 

,,Za plnění a provedení jednotlivých opatření pro nouzové přeţití obyvatelstva 

odpovídají [16]: 

 orgány kraje, které zajišťují, organizují a koordinují přípravu na realizaci opatření 

nouzového přeţití obyvatelstva ve své územní pŧsobnosti. Za orgány kraje plní úkoly 

HZS kraje v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., 

 orgány obce - obecní úřad a starosta obce pro zajištění nouzového přeţití 

obyvatelstva obce na svém území postupuje v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb. 

a zákonem č. 240/2000 Sb., 

 právnické a podnikající fyzické osoby zahrnuté do havarijního plánu poskytují 

a aktualizují podklady pro jeho zpracování a plní úkoly opatření nouzového přeţití 

v rozsahu jim stanovených tímto plánem. Dále se mohou podílet na některých 

opatřeních k nouzovému přeţití obyvatelstva jako zřizovatelé zařízení civilní ochrany, 

 fyzická osoba - občan mŧţe být v souladu se zákony č. 239/2000 Sb. a 240/2000 Sb. 

vyzván velitelem zásahu, starostou obce, primátorem města nebo hejtmanem kraje 

k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci.“ 
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6. Shrnutí teoretické části 

Nouzové přeţití je součástí hlavních opatření ochrany obyvatelstva. Opatření mohou 

navazovat na evakuaci nebo být prováděna přímo v zasaţeném prostoru. Musí být vyhlášen 

třetí nebo zvláštní stupeň poplachu. 

Nouzové ubytování se poskytuje v budovách a zařízeních, které jsou v majetku obcí, měst 

a kraje nebo v soukromých objektech. V krajních případech lze vyuţít stany a kontejnery 

nouzového přeţití. 

Nouzové zásobování potravinami předpokládá vyuţití funkční části distribuční sítě nebo 

smluvně dohodnuté subjekty. Částečně lze vyuţít humanitární pomoc. Zabezpečuje se 

ve stálých nebo mobilních stravovacích zařízeních a hromadných výdejnách stravy. Mohou 

být vyhlášena regulační opatření v době krizového stavu. 

Nouzové zásobování vodou zajišťují orgány krizového řízení. Na postiţeném území dodávají 

pitnou vodu provozovatelé vodárenských zařízení, kteří zajišťují i jejich běţný provoz. 

Zabezpečuje se nezbytné mnoţství vody poţadované jakosti v rozsahu pro první dva dny 

5 litrŧ na osobu a den, pro třetí a další dny 10 aţ 15 litrŧ na osobu a den. Zahajuje se 

do 5 hodin po vyhlášení krizového stavu. V prvé řadě se ale posuzuje schopnost vodovodu 

dodávat vodu, byť ve zhoršené kvalitě. Dále je moţno vyuţít dodávky balené pitné vody 

a vyhlásit regulační opatření. Zásobování obyvatelstva je svěřeno Sluţbě nouzového 

zásobování vodou.  

Nouzové základní sluţby obyvatelstvu zahrnují sociální, zdravotnické, hygienické, 

veterinární, poštovní a spojové, dopravní, technické, opravárenské, pohřební a další sluţby.  

Nouzové dodávky energií zahrnují elektrickou energii, plyn, teplo a pohonné hmoty. 

V případě narušení těchto dodávek se vyhlašují stavy nouze. 

Organizováním humanitární pomoci se rozumí opatření prováděna za účelem pomoci 

obyvatelstvu postiţenému mimořádnou událostí, v jejichţ rámci se vyuţívají lidské 

a materiální zdroje. Lze ji poskytovat a přijímat k uspokojování základních ţivotních potřeb 

obyvatelstva a k obnově území postiţeného mimořádnou událostí formou věcných nebo 

finančních prostředkŧ, sluţeb nebo speciálních prací. 

Rozdělení odpovědnosti je stanoveno pro orgány kraje, orgány obce, právnické a podnikající 

fyzické osoby a fyzické osoby. 
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7. Charakteristika vybraného subjektu 

7.1. Charakteristika ORP Zlín 

Geografická charakteristika 

Obec s rozšířenou pŧsobností (dále jen ,,ORP Zlín“) leţí uprostřed Zlínského kraje, na západě 

sousedí se správními obvody Holešov, Otrokovice a Uherské Hradiště, na jihu s Uherským 

Brodem, na východě se správními obvody Luhačovice, Vizovice a Vsetín a na severu je jeho 

sousedem správní obvod Bystřice pod Hostýnem. Jiţní a východní část oblasti je vyplněna 

Vizovickou vrchovinou, která tvoří takřka celou plochu území. Na severu zasahují jiţní 

výběţky Hostýnských vrchŧ. Nejvyšší hora je Ovčírna, 429 m n.m. Rozloha správního 

obvodu ORP Zlín je 350,35 km2. [32] 

Hlavní horninový podklad je tvořen především pískovcem a břidlicí, v menší míře pak hlínou, 

sprašemi, písky a štěrky. Je zde evidováno několik loţisek cihlářských surovin. [30] 

 

Demografická charakteristika 

Správní obvod ORP Zlín se skládá celkem ze 30 obcí včetně ORP Zlín. Jedná se o obce: 

Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březŧvky, Dobrkovice, Doubravy, Drţková, Fryšták, 

Hostišová, Hřivínŧv Újezd, Hvozdná, Kaňovice, Karlovice, Kašava, Kelníky, Lhota, Lípa, 

Lukov, Lukoveček, Machová, Mysločovice, Ostrata, Provodov, Racková, Šarovy, Sazovice, 

Tečovice, Velký Ořechov, Vlčková, Ţelechovice nad Dřevnicí, Zlín. Ke dni 31.12.2009 je 

v celém ORP 99 023 obyvatel. [32] 

 

Hydrologická charakteristika 

Vodní zdroje ve správním území ORP Zlín zasahují do povodí Moravy. Hlavním vodním 

tokem je Dřevnice, která protéká středem od východu k západu. Z pravé strany do ní přitéká 

Fryštácký potok, dále Březnice, Černý potok a Mojena. Nachází se zde řada vodních ploch, 

především vodní nádrţ Fryšták. Na území není vyhlášena ţádná chráněná oblast přirozené 

akumulace vod. Záplavové území Q100 je zasaţeno pěti vodními toky - Březnice, Dřevnice, 

Fryštácký potok, Ludkovický potok a Lutoninka. Celkem je tímto záplavovým územím 

zasaţeno území 12 obcí. [30] 
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7.2. Dopravní infrastruktura 

Silniční doprava 

Územím správního obvodu ORP Zlín probíhají trasy koridorŧ silnic I. třídy mezinárodního 

a celostátního významu [30]: 

 koridor silniční dopravy mezinárodního významu R49 v trase Hulín - Fryšták - Zlín - 

Vizovice - Horní Lideč - hranice ČR, 

 koridor silniční dopravy republikového významu S11 Otrokovice (R55) - Zlín, Nivy. 

Na celém území se v současné době nenachází ţádná dálnice ani rychlostní komunikace. 

Základem silniční sítě je silnice I. třídy I/49, jejíţ prŧběh je Otrokovice - Zlín - Zádveřice. 

Komunikační systém je tvořen silnicemi II. třídy a na ně navazující síť silnic III. třídy, jeţ 

zajišťují především dopravní obsluţnost jednotlivých obcí uvnitř území a dostupnost 

Zlína. [30]  

Silnice II. třídy tvoří [30]: 

 II/489 Fryšták - Lukov - Drţková - II/437, 

 II/490 Říkovice - Holešov - Fryšták - Zlín - Luhačovice - Uherský Brod - Nivnice - 

Dolní Němčí, 

 II/491 Fryšták - Hvozdná - Slušovice - Lípa a 

 II/497 Zlín - Březolupy - Uherské Hradiště. 

 

Ţelezniční doprava 

Základní ţelezniční síť na území správního obvodu ORP Zlín tvoří pouze jediný úsek 

celostátní ţelezniční trati č. 331 Vizovice - Zlín - Otrokovice - (trať č. 330). Tato ţelezniční 

síť je významná především svou návazností na nadřazenou ţelezniční síť v trase Brno - 

Přerov. [30]  

 

Vodní doprava 

Na území ORP Zlín se nenachází ţádná vodní cesta. [30] 

 

Letecká doprava 

Na území ORP Zlín se nenachází v současné době ţádné letiště. Nejbliţší letiště 

s pravidelným leteckým provozem pro civilní účely se nachází v Brně a v Ostravě, vzdálená 

cca 100 km. Rostoucí potřeby Zlínského kraje (obchodní, turistické apod.) mohou být 
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zajištěny veřejným mezinárodním letištěm v Kunovicích, jeţ má vyhovující parametry pro 

denní i noční provoz, vzdálené cca 30 km od Zlína. [30] 

7.3. Technická infrastruktura 

Zásobování vodou 

V obcích Šarovy, Bohuslavice u Zlína a Drţková není vybudován veřejný vodovod . V Obci 

Dobrkovice, která nemá vodovod, je zásobováno cca 30 domŧ vodovodem z vodojemu 

a prameniště. [30] Ostatní obce jsou zásobovány vodovody z místních vodojemŧ a studen. 

 

Kanalizační síť 

Obce Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březŧvky, Dobrkovice, Doubravy, Drţková, Hostišová, 

Hřivínŧv Újezd, Hvozdná, Kaňovice, Karlovice, Kelníky, Lípa, Lukoveček, Mysločovice, 

Ostrata, Sazovice, Šarovy a Velký Ořechov nemají odpadní vody svedeny na čističku 

odpadních vod. [30] V ostatních obcích je vybudována kanalizace. 

 

Zásobování zemním plynem 

V ORP Zlín se nachází vysokotlaké vedení plynu procházející přes obce Dobrkovice, 

Kaňovice, Velký Ořechov, Hřivínŧv Újezd, Doubravy, Březŧvky, Březnice, Zlín, Lípa, 

Tečovice, Sazovice, Fryšták, Racková, Lukov a Kašava. Zbylé vedení je zajišťováno do všech 

obcí nízkotlakým vedením. Město Zlín je zásobováno zemním plynem Jihomoravskou 

plynárenskou, a. s. prostřednictvím vysokotlakých plynovodŧ. Ty jsou vedeny ze tří směrŧ, 

a to od Otrokovic, Fryštáku a Luhačovic. [30] 

 

Zásobování elektrickou energií 

Je zajištěno vedení zvlášť vysokého napětí (440kV), které je vedeno přes území obcí 

Sazovice, Machová a Tečovice. Vedení vysokého napětí (35kV a 10kV) rozvádí el. energii 

do všech obcí. Vedení nízkého napětí zajišťuje dílčí vedení v obcích. [30] 

Elektrická energie se vyrábí v Atel Energetika Zlín, s.r.o., a je dodávána do prŧmyslového 

areálu Svit. Přebytek jde do sítě společnosti E.ON, a.s. Město Zlín je zásobováno elektrickou 

energií převáţně z transformovny Mladcová, která se nachází na severním okraji města. Tato 

transformovna je v majetku Jihomoravské energetiky, a. s. [30] 
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Zásobování teplem 

Soustavu centrálního zásobování teplem provozují primárně Atel Energetika Zlín, s.r.o. 

a částečně Teplárna Otrokovice a.s. Sekundární část pak Teplo Zlín, a.s. Atel Energetika 

Zlín, s.r.o. provozují prŧmyslovou teplárnu na uhlí, slouţící k zásobování prŧmyslových 

podnikŧ na území Zlína technologickou parou a současně k vytápění celé teplofikované zóny 

města. Celková délka parních sítí je 37 km a v zimním období je dodávaný výkon 

aţ 128 MW, délka horkovodních sítí činí 51 km a dodávaný výkon je aţ 105 MW. Zdrojem 

tepla v soustavě je teplárna společnosti Moravské teplárny a.s. [30] Ostatní obce mají 

zásobování teplem zajištěno individuálně. 

 

Informační a komunikační technologie  

,,Obce Dobrkovice a Lhota mají velmi špatný signál všech mobilních operátorŧ. V obcích 

Hostišová a Karlovice je signál mobilních operátorŧ pouze prŧměrný.“ [30] 
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8. Srovnání a doplnění existujícího plánu 

Ve stávajícím plánu nouzového přeţití provedu kontrolu správnosti jednotlivých dat a změny 

budou barevně vyznačeny v příloze. K této kontrole vyuţiji především internet. Rovněţ 

zkontroluji, zda je plán v souladu s aktuálními právními předpisy a v případě nesrovnalostí 

navrhnu změny. 

V plánu nouzového přeţití nebude provedena kontrola telefonních čísel z dŧvodu 

nepovoleného přístupu do adresáře kontaktŧ. K nově navrhnutým subjektŧm přiřadím 

telefonní spojení získané z veřejných internetových stránek. 

 

8.1. Nouzové ubytování 

Nouzové ubytování je tvořeno přehledem vybraných škol a školských zařízení v ORP Zlín, 

který je uveden v příloze v tabulce č. 1. Bylo zde zahrnuto 6 škol, všechny se nachází 

na území města Zlína. V poloţce č. 4 došlo ke změně kontaktní odpovědné osoby z dŧvodu 

změny ve vedení školy a v poloţce č. 5 byla doplněna stravovací kapacita, kde proběhla 

rekonstrukce a byla přistavena jídelna.  

 

K nouzovému ubytování jsou také vyuţity smluvně zajištěné hotely a ubytovací zařízení, 

jejichţ přehled je uveden v příloze v tabulce č. 2. U poloţek č. 2 a č. 4 chyběly stravovací 

kapacity a byly tedy doplněny. 

 

Dále je moţno vyuţít materiální základnu humanitární pomoci Základny logistiky Olomouc 

určenou pro Zlínský kraj, která je uloţena v Drahanovicích s kapacitou 150 osob, případně 

materiální základnu humanitární pomoci záchranného útvaru HZS ČR určenou pro celou 

Českou republiku, která je uloţena v Hlučíně a Zbirohu, kaţdá pro 150 osob. Materiální 

základna humanitární pomoci mŧţe být vyuţita také na vyţádání od Armády ČR a je uloţená 

v Olomouci. 

 

V současné době HZS Zlínského kraje nevlastní kontejner nouzového přeţití, ale je moţné jej 

obstarat například ze sousedních krajŧ. O pořízení tohoto kontejneru v současné době jedná 

bezpečnostní rada kraje a jeho realizace je naplánovaná na rok 2011. 
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Pro nouzové ubytování v ORP Zlín a Statutárního města Zlín jsou připravena 2 evakuační 

střediska: Základní škola Křiby s kapacitou 300 ubytovaných a stravovaných osob a kino 

Květen s kapacitou 100 ubytovaných. Současně jsou tu zřízeny sklady krizového řízení 

a civilní ochrany s potřebným materiálem pro ubytování a přeţití (postele, matrace, deky, 

povlečení spací pytle, karimatky, nádobí, dokumentace a materiál pro zprovoznění). 

Stravování v Základní škole Křiby je řešeno jídelnou, která má zásoby na 4 – 5 dnŧ jako škola 

určená. Cvičení akceschopnosti krizového štábu pro nouzové ubytování a stravování proběhlo 

v roce 2009. V HZS Zlínského kraje se nachází polní kuchyně a zásoba potravin vojenských 

dávek pro 200 osob. Na následujících obrázcích nabízím fotografie ze cvičení nouzového 

přeţití v Základní škole Křiby. [35] 

 

 

Obrázek 21 Řídící stanoviště [35] 

 

Obrázek 22 Doprava evakuovaných osob [35] 

 

Obrázek 23 Evidence přijímaných osob [35] 

 

Obrázek 24Nouzové ubytování v tělocvičně [35] 
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8.2. Nouzové zásobování potravinami  

K nouzovému zásobování potravinami jsou vyuţity smluvně dohodnuté subjekty obchodní 

sítě v ORP Zlín. V této části není třeba provádět ţádné změny. Přehled dodavatelŧ základních 

potravin je uveden v příloze v tabulce č. 3. V případě vyhlášení krizového stavu mŧţe být 

nedostatek potravin regulován formou regulačních opatření vyhlášených hejtmanem 

Zlínského kraje. Je zpracován plán regulačních opatření při narušení dodávek potravin 

velkého rozsahu. 

 

8.3. Nouzové zásobování pitnou vodou 

Zdroje pitné vody tvoří 2 nádrţe ve vlastnictví Moravské vodárenské a.s. a další vodní zdroje 

místních vodovodŧ. V příloze v tabulce č. 4 jsou uvedeny zdroje pitné vody a vodovody 

pro jednotlivé obce ve správním obvodu ORP Zlín. Tato část zŧstává beze změn. 

 

V plánu nouzového přeţití chybí subjekty Sluţby nouzového zásobování pitnou vodou 

pro ORP Zlín včetně spojení na ně. Tyto subjekty byly doplněny v příloze v tabulce č. 5. 

 

Přehled balených vod je uveden v příloze v tabulkách č. 6 – 10 a nevyţaduje provádět ţádné 

změny. 

 

Je zpracován plán regulačních opatření při narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu.  

 

8.4. Nouzové základní služby obyvatelstvu 

Nouzové základní sluţby jsou uvedeny v příloze v tabulkách č. 11 – 20. U zdravotnických 

sluţeb v tabulce č. 11 došlo k těmto změnám: v poloţce č. 2 byla změněna adresa z dŧvodu 

přestěhování objektu a v poloţce č. 12 došlo ke změně názvu. U sluţeb sklenářství v tabulce 

č. 11 v poloţce č. 33 došlo ke změně adresy, protoţe tento subjekt byl přestěhován. U sluţeb 

mycí linky v tabulce č. 11 byla v poloţce č. 36 doplněna adresa. Po provedené kontrole 

ostatní subjekty nevyţadují provádět změny. 

 

V plánu nouzového přeţití chybí přehled sociálních, poštovních a technických sluţeb, 

pohonné hmoty a tuhá paliva. 
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Do sociálních sluţeb jsem zahnul linky dŧvěry a pomoci uvedené v příloze v tabulce č. 15 

a azylové domy, domovy dŧchodcŧ a pečovatelské sluţby uvedené v příloze v tabulce č. 16. 

Do poštovních sluţeb jsem navrhnul přehled poštovních úřadŧ České pošty nacházejících se 

na území ORP Zlín, který je uveden v tabulce č. 17. Technické sluţby by mohly zajišťovat 

Technické sluţby Zlín, případně další smluvně dohodnuté firmy. Pro tyto sluţby jsem 

navrhnul tabulku č. 18. V oblasti zásobování obyvatelstva pohonnými hmotami by mohly být 

vyuţity čerpací stanice pohonných hmot, jejichţ přehled jsem zahrnul do tabulky č. 19. Tuto 

tabulku by bylo vhodné doplnit o otevírací dobu a kapacitu zásobníkŧ. Pro tuhá paliva 

by mohly být vyuţity např. subjekty navrhnuté v tabulce č. 20, případně další. 

 

8.5. Nouzové dodávky energií 

V plánu nouzového přeţití ORP Zlín se energetika při mimořádných událostech a krizových 

situacích řídí vyhláškami Ministerstva prŧmyslu a obchodu: 

 Vyhláška č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze 

v elektroenergetice 

 Vyhláška č. 167/2001 Sb., o stavech nouze v plynárenství 

 Vyhláška č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu 

nouze v teplárenství 

 

Zaznamenal jsem tyto změny: 

 Vyhláška č. 219/2001 Sb. byla zrušena a nyní ji nahrazuje vyhláška č. 80/2010 Sb., 

o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náleţitostech havarijního plánu. 

 Vyhláška č. 167/2001 Sb. byla zrušena a nyní ji nahrazuje vyhláška č. 334/2009 Sb., 

o stavech nouze v plynárenství. 

Navrhnuté změny jsou uvedeny v příloze. 

 

Elektrická energie 

ORP Zlín je zásobována elektrickou energií dodávanou společností E.ON s.r.o., jejíţ kontakt 

je uveden v příloze v tabulce č. 21. 

 

Plynárenství 

Pro ORP Zlín je plyn dodáván společností Jihomoravská plynárenská, jejíţ kontakt se nachází 

v příloze v tabulce č. 22. 
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Teplárenství 

Přehled dodavatelŧ tepla je uveden v příloze v tabulce č. 23. 

 

Je zpracován plán regulačních opatření při narušení dodávek elektrické energie, plynu a tepla 

velkého rozsahu. 

 

Ropa 

V plánu nouzového přeţití chybí nouzové zásoby ropy. V příloze v tabulce č. 24 jsem uvedl 

seznam čerpacích stanic pohonných hmot zařazených Správou státních hmotných rezerv 

do ropné bezpečnosti ČR nacházejících se na území ORP Zlín. 

Je zpracován plán regulačních opatření při narušení dodávek ropy a ropných produktŧ 

velkého rozsahu. 

 

8.6. Organizování humanitární pomoci 

K humanitární pomoci lze vyuţít sklad logistiky ve Vizovicích, kde jsou uloţeny zásoby 

pro humanitární pomoc. Kontakt byl doplněn do přílohy v tabulce č. 25. Základní souprava 

k okamţitému pouţití je uloţena na stanici HZS Zlínského kraje. Její obsah je uveden 

v příloze v tabulce č. 26. 

V plánu nouzového přeţití jsou zahrnuty vojenské záchranné útvary Armády ČR předurčené 

k plnění humanitárních úkolŧ civilní ochrany. Tyto útvary však byly převedeny na HZS ČR 

podle zákona č. 260/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 328/2000 Sb., o Hasičském 

záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonŧ, ve znění pozdějších 

předpisŧ. Jsou zde vytvořeny materiální základny humanitární pomoci, které mohou být 

pouţity k zabezpečení základních ţivotních potřeb obyvatelstva postiţeného mimořádnou 

událostí na dobu nezbytně nutnou.  

Přehled humanitárních organizací pro ORP Zlín je uveden v příloze v tabulce č. 27. 

 

8.7. Rozdělení odpovědnosti 

Odpovědnost za provedení opatření nouzového přeţití mají občan, právnické a podnikající 

fyzické osoby, obec a orgány kraje. 
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9. Shrnutí a zdůvodnění navržených změn 

V plánu nouzového přeţití ORP Zlín byly provedeny tyto změny: 

 Nouzové ubytování – v tabulce škol a školských zařízení byly opraveny 2 poloţky 

a v tabulce hotely a ubytovací zařízení byly doplněny 2 poloţky, 

 Nouzové zásobování potravinami – po provedené kontrole nevyţaduje ţádné změny, 

 Nouzové zásobování pitnou vodou – byly doplněny subjekty Sluţby nouzového 

zásobování pitnou vodou, 

 Nouzové základní sluţby obyvatelstvu – u zdravotnických sluţeb byly opraveny 

2 poloţky, u sluţeb sklenářství byla opravena 1 poloţka, u sluţeb mycí linky byla 

doplněna 1 poloţka; dále byly navrhnuty sociální sluţby, poštovní sluţby, technické 

sluţby, pohonné hmoty a tuhá paliva, 

 Nouzové dodávky energií – došlo ke změnám 2 vyhlášek a byly navrhnuty změny 

v souladu s platnými právními předpisy; dále byly navrhnuty nouzové zásoby ropy, 

 Organizování humanitární pomoci – byl doplněn kontakt na sklad humanitární 

pomoci, 

 Rozdělení odpovědnosti - po provedené kontrole nevyţaduje ţádné změny. 
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10. Závěr a posouzení dosažení stanovených cílů 

V úvodu této práce byly stanoveny cíle, kterých bylo dosaţeno. V teoretické části byla 

podrobně popsána jednotlivá opatření nouzového přeţití a vysvětleno, ze kterých právních 

předpisŧ vycházejí. Následně v praktické části jsem aplikoval tyto skutečnosti na stávající 

plán nouzového přeţití ORP Zlín, kde jsem provedl jeho aktualizaci a umístil jej do přílohy. 

Tento plán však není univerzální, ale musí být pouţit v závislosti na konkrétních podmínkách. 

Jde totiţ o to, ţe geografická charakteristika ORP Zlín není stejná, ale v rŧzných místech 

se mění. Například Zlín je v niţších polohách ohroţen povodní z dŧvodu protékající řeky 

Dřevnice a naopak v části města Jiţní svahy je reálné riziko sesuvŧ pŧd.  Proto je potřeba při 

plánování na toto pomyslet a vytipovat objekty vyuţitelné k nouzovému přeţití tak, aby byly 

plošně rovnoměrně rozmístěny po celém území. Musí být také zajištěna určitá právní opora 

prostřednictvím uzavřených smluv. 

 

Oblast nouzového přeţití je velmi rozsáhlá a je nutno ji chápat ve 3 rovinách. Jde o: 

 IZS a zasahující sloţky, 

 obyvatelstvo zasaţené mimořádnou událostí lokálního charakteru a 

 obyvatelstvo zasaţené mimořádnou události většího rozsahu, případně krizové 

situace, kdy budou muset být vyhlášena regulační opatření ke zmírnění jejich dopadŧ 

a bude citelně zasáhnuto do práv občanŧ. 

 

Je také rozdíl, jestli ohroţení je vojenského charakteru, kdy bude třeba obyvatelstvo umístit 

do úkrytŧ nebo nevojenského charakteru a postiţenému obyvatelstvu by se pak zajišťovalo 

nouzové ubytování například ve školách a tělocvičnách. 

 

Jak jsem jiţ zmínil v úvodu, stejně jako ostatní havarijní plány musí být i plán nouzového 

přeţití prŧběţně aktualizován, aby byla zajištěna jeho funkčnost. 

 

Při příští aktualizaci plánu nouzového přeţití ORP Zlín navrhuji orgánŧm krizového řízení 

zapracovat zde provedené změny stávajícího plánu. 
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Plán nouzového přeţití ORP Zlín 

 

Jedním z rozhodujících a hlavních úkolŧ při řešení mimořádné události je ochrana ţivota 

a zdraví obyvatelstva. Plán nouzového přeţití obsahuje základní opatření a úkoly 

pro zabezpečení ţivotních potřeb obyvatelstva, zejména likvidaci bezprostředních následkŧ 

na postiţeném území. Řeší organizaci pomoci postiţenému obyvatelstvu a vytvoření 

základních podmínek pro přeţití. Moţnosti zajistit základní potřeby pro obyvatelstvo jsou 

určeny zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonŧ. V plánu je téţ počítáno s organizováním humanitární pomocí od nadací, občanských 

sdruţení a solidárními akcemi od nepostiţeného obyvatelstva. 
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1. Nouzové ubytování 

Příloha tabulka 1 Školy a školská zařízení 

Poř. 

čís. 
Obec 

Adresa 

a zařízení 

Kapacita 

ubytování 

 

Kapacita 

kuchyně 

 

Kapacita 

jídelny 

Kontaktní 

odpovědná 

osoba 

Telefonické 

spojení 

Poznámka 

(např. 

pedagogičtí 

pracovníci) 

1. Zlín 
ZŠ Zlín,  

Křiby 4788 
300 800 150 Mgr.Zdeněk Mikoška 

ADRESÁŘ  

 

2. Zlín 
ZŠ Emila Zátopka,  

Štefánikova 2701 
50 0 0 Mgr.Lubomír Vývoda  

3. Zlín 
ZŠ Zlín,  

Havlíčkovo nábřeţí 2567 

300 krátkodobě, 

100 dlouhodobě 
0 0 Mgr. Milan Alex 

 

4. Zlín 
ZŠ Zlín - Malenovice  

Komenského 78 
150 500 150 Mgr. Petr Janečka  

5. Zlín 
Dětský domov a ZŠ speciální 

a Praktická škola Zlín, Lazy 3695 
30 130 100 Mgr.Jana Gavendová     

6. Zlín 

SPŠ polytechnická – Centrum 

odborné přípravy, 

Nad ovčírnou II 2528 

390 1500 180 Mgr.Petr Pagáč  
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Příloha tabulka 2 Hotely a ubytovací zařízení 

Poř. 

čís. 
Obec Název 

Adresa Odpovědný pracovník 

(kontaktní osoba–tel.) 

 

Kapacita 

Poznámka 
Ulice č.p. Vyvař. Ubytov. 

1. Zlín Interhotel Moskva náměstí  Práce 2512 
gen.ředitel  577 560 210;  

recepce 577 561 111 
500 250 

 

2. Zlín 
Rigo,s.r.o - Hotel 

Garni Zlín 

náměstí 

T.G. Masaryka 
1335 

577 211 312 

577 212 074 
224 161 

3. Zlín Hotel Sole tř. T. Bati 5213  577 210 458 100 78 

4. Zlín – Kostelec Hotel  Lázně  Kostelec 493  577 152 111 500 191 

5. Zlín Hotel Ondráš Kvítková 4323 
vedení  577 210 603;  

recepce 577 210 178 
150 65 

6. Zlín 
Sportovní komplex-

Ubytovna „ZELENÉ“ 

Bartošova čtvrť - 

Dukelská 
5413 

Viktor Schmid 777 736 766; 

577 271 502 - 3 
100 100 

7. Zlín 
Koleje a menza UTB 

Zlín 
Štefánikova 150 

Ing. Josef  Zela  ředitel, 

576 036 111; 576 036 118; 

576 036 161 

2 500 1050 

8. Mysločovice 
TJ Sokol Mysločovice 

- ubytovna 
Mysločovice 56 

Dosoudilová Marie  

577 121 046; 737 978 180 
0 42 

9. Zlín PARKHOTEL Zlín Rŧmy 1393 
vedení  577 056 122; 

recepce 577 056 111; 577 056 116 
120 98 

10. Zlín 
Ubytovna POZIMOS 

Zlín 
Rŧmy 1741 

recepce 577 210 614; 

vedoucí Zajíc 777 557 629 
0 100 
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2. Nouzové zásobování potravinami 

Příloha tabulka 3 Přehled dodavatelů základních potravin 

Poř. 

čís. 
Název 

Adresa 
Druh potravin Poznámka 

Obec Ulice č.p. 

1. 
KAUFLAND Supermarket 

www.kaufland - online.cz 
Zlín Sokolská 5300 

Základní druhy 

potravin  

ADRESÁŘ 

2. 
KAUFLAND Supermarket 

www.kaufland - online.cz 
Zlín Tyršovo nábřeţí 5496 

Základní druhy 

potravin  

3. 
PEKÁRNA VEKA 

 
Zlín - Štípa U Pekárny  496 Pekařské výrobky 

4. 
SVOBODA A BŘEZÍK – PEČIVO, 

s.r.o. 
Zlín – Luţkovice  U Tescomy 235 Pekařské výrobky 

5. 
INTERSPAR Supermarket 

www.interspar.cz 
Zlín - Prštné Náves 671 

Základní druhy 

potravin  

6. 
TERNO Supermarket  

www.terno.cz 
Zlín - Louky tř. T.Bati 398 

Základní druhy 

potravin 

7. 
TESCO ZLÍN 

www.centrozlin.cz 
Zlín - Malenovice tř. 3. května 1174 

Základní druhy 

potravin  

8. 
LESKO - VELKOOBCHOD NÁPOJŦ, 

s.r.o. 
Zlín – Prštné K Rybníkŧm 326 Nápoje 

9. 
LIDL ZLÍN Supermarket 

www.lidl.cz 
Zlín Nábřeţí  5428 

Základní druhy 

potravin  
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Poř. 

čís. 
Název 

Adresa 
Druh potravin Poznámka 

Obec Ulice č.p. 

10. 
LIDL ZLÍN Supermarket 

www.lidl.cz 
Zlín tř. T. Bati 5478 

Základní druhy 

potravin  

11. MAKRO Zlín - Malenovice tř.3. května 119 1198 
Základní druhy 

potravin  

ADRESÁŘ  

12. 
ALBERT 

www.ahold.cz 
Zlín  Okruţní  47 01 

Základní druhy 

potravin  

13. 
ALBERT 

www.ahold.cz 
Zlín  tř.T.Bati  4074 

Základní druhy 

potravin  

14. 
BILLA 

www.billa.cz 
Zlín Okruţní 5290 

Základní druhy 

potravin  

15. 
BILLA 

www.billa.cz 
Zlín nám.T.G.Masaryka 6 

Základní druhy 

potravin  

16. 
BILLA 

www.billa.cz 
Zlín nám. Míru  174 

Základní druhy 

potravin  
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3. Nouzové zásobování pitnou vodou 

Zdroje pitné vody ve vlastnictví Moravské vodárenské jsou: 

 Nádrţ Slušovice slouţí jako povrchový zdroj pitné vody s povoleným vodárenským 

odběrem 226 l·s - 1 pro úpravnu vody Klečŧvka. 

 Nádrţ Fryšták slouţila jako povrchový zdroj vody s povoleným vodárenským 

odběrem 75 l·s - 1 pro úpravnu vody Kostelec. V současné době není nádrţ vodárensky 

vyuţívána. 

  

Vodní zdroje místních vodovodŧ: 

 Lukov - jímací území se nachází severozápadně od obce. Vodním zdrojem jsou čtyři 

kopané studny o celkové vydatnosti 2,6 l.s -1. Jímaná voda je ze sběrné studny 

přiváděna na úpravnu vody a po úpravě čerpána do vodojemu. 

 Lukoveček - jímací území se skládá ze tří částí: 

- Prameniště Louky severovýchodně od obce - pramen jímán v pramenní jímce 

a z ní gravitačně sveden do vodojemu o objemu 70 m3. Vydatnost je 1,0 l.s -1. 

- Prameniště Křiby východně od obce - 2 pramenní jímky jsou svedeny 

do vodojemu o objemu 34 m3. Vydatnost je 0,3 l.s -1. 

- Údolí Fryštáckého potoka - kopaná studna s vydatností 0,2 l.s -1 je propojena 

s hydrogeologickým vrtem, umístěným asi 70 m sv. od studny. 

 Dešná - jako zdroj vody je vyuţíván hydrogeologický vrt hloubky 41 m vydatností 

0,7 l·s -1. 

 Kašava - podzemní voda je zachycována pomocí jímacích zářezŧ a studní a gravitačně 

přiváděna přes vodojem do spotřebiště. Celková vydatnost je 0,6 l·s -1. Z tohoto zdroje 

je zásobována horní část obce. Dolní část obce je zásobována od roku 1990 přívodem 

z vodojemu Hrobice. 

 Podhradí - severně od obce v zalesněném prostoru se nacházejí dva jímací zářezy 

s pramenními jímkami. Voda je gravitačně přiváděna do vodojemu. Vydatnost 

se pohybuje v rozmezí 0,1 – 0,5 l·s -1. 
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Příloha tabulka 4 Zdroje vody a vodovody 

Poř. 

čís. 

Místo 

(obec) 

Zdroje vody 

Poznámka Vodovod 

(správce) 

Studny Vodojem 

počet majitel Správce  Kapacita 

1.  Zlín 
 

SV Zlín (MV Zlín) 
ÚV Tlumačov (MV Zlín) 
ÚV Klečŧvka (MV Zlín) 
 

  Malenovice (MV Zlín) 
Malen.Sídl. (MV Zlín) 
Malen.Skalka (MV Zlín) 
Podhoří I (MV Zlín) 
Podhoří II (MV Zlín) 
Letná (MV Zlín) 
Ovčírna (MV Zlín) 
Díly (MV Zlín) 
Lazy I (MV Zlín) 
Lazy II (MV Zlín) 
Kudlov I (MV Zlín) 
Kudlov II (MV Zlín) 
Pindula (MV Zlín) 
Beckov (MV Zlín) 
Jiţní svahy I (MV Zlín) 
Jiţní svahy II (MV Zlín) 
Jiţní svahy III (MV Zlín) 
Lesní čtvrť (MV Zlín) 
Paseky - kopec (MV Zlín) 
Mladcová (MV Zlín) 
Mokrá (MV Zlín) 
Pančava (MV Zlín) 
Jaroslavice I (MV Zlín) 
Jaroslavice II (MV Zlín) 
Štákovy paseky (MV Zlín) 
Kostelec (MV Zlín) 
ÚV Klečŧvka (MV Zlín) 
Salaš (MV Zlín) 
 

Zlín – celkem 

1 500 
650 

5 000 
2 100 
1 500 
600 
200 

2 400 
200 
250 

1 000 
6 
24 

4 500 
2 000 
2 000 
2 000 
200 
80 

650 
70 

250 
150 
50 
10 

2 000 
1 250 
100 

 

30 740 

Oblast Zlínska je  
zásobována pitnou 
vodou ze skupinového 
vodovodu, do kterého 
je voda přiváděna ze 
dvou velkých úpraven 
 - Tlumačov 
(podzemní zdroje) 
 - Klečŧvka (nádrţ 
Slušovice) 
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Poř. 

čís. 

Místo 

(obec) 

Zdroje vody 

Poznámka Vodovod 

(správce) 

Studny Vodojem 

počet majitel Správce  Kapacita 

2.  Fryšták 
ÚV Klečŧvka (MV Zlín) 
 

4 
1 
 
 

Veřejné studny - obec 
Neveřejná studna 
ZDV Fryšták, Holešovská 
166 - farma 

  Vlastní studny 

3.  Bohuslavice u Zlína  2 Veřejné studny - obec   Vlastní studny 

4.  Březnice 

 

2 
1 
 
 

Veřejné studny - obec 
Neveřejná studna – 
Lubomír Chalupa, 
Březnice 233 

  Vlastní studny 

5.  Březŧvky      Vlastní studny 

6.  Dobrkovice      Vlastní studny 

7.  Doubravy ÚV Karolinka/VaK VS./     Vlastní studny 

8.  Drţková 
 

1 
 
 

Neveřejná studna 
Podhoran Lukov, a.s. 
Lukov 309 - farma 

  Vlastní studny 

9.  Hostišová ÚV Tlumačov (MV Zlín) 
 

  
Hostišová (MV Zlín) 
 

300 Vlastní studny 

10.  Hřivínŧv Újezd      Vlastní studny 

11.  Hvozdná 
 

1 
 
 

Neveřejná studna 
Vladimír Janŧ, Hvozdná 
59,  

  Vlastní studny 

12.  Kaňovice      Vlastní studny 

13.  Karlovice      Vlastní studny 



- 9 - 

Poř. 

čís. 

Místo 

(obec) 

Zdroje vody 

Poznámka Vodovod 

(správce) 

Studny Vodojem 

počet majitel Správce  Kapacita 

14.  Kašava 

 

2 
3 
 
 
 
 
 
 
 

Veřejné studny - obec 
Neveřejné studny 
 - CONTIUS,s.r.o. Kašava 
20 - azylové středisko 
 - Alena Marušáková 
Vlčková 151, Kašava, 
dŧm č.p.302 - Hospŧdka 
Podhoran Lukov a.s. 
Lukov 309, Lukov - 
farma 

Kašava (MV Zlín) 
 

84 

Místní vodovody  
 
 
 
 
 
20 - azylové středisko 
MIMO PROVOZ 
 

15.  Kelníky  1 Veřejná studna - obec   Vlastní studny 

16.  Lhota u Malenovic ÚV Tlumačov (MV Zlín) 
 

    Vlastní studny 

17.  Lípa ÚV Klečŧvka (MV Zlín)     Vlastní studny 

18.  Lukov    Lukov (MV Zlín) 2 x 125 Místní vodovody 

19.  Lukoveček 

   

Lukoveček - Louky  
(MV Zlín) 
Lukoveček – Křiby 
(MV Zlín) 

70 
34 

Místní vodovody 
 

20.  Machová ÚV Tlumačov (MV Zlín)   Machová (MV Zlín) 250 Vlastní studny 

21.  Mysločovice ÚV Tlumačov (MV Zlín     Vlastní studny 

22.  Ostrata      Vlastní studny 

23.  Provodov      Vlastní studny 

24.  Racková ÚV Tlumačov (MV Zlín) 1 
 
 
 

Neveřejná studna 
Zdeněk Světlík, Horní 
Lapač 84, Holešov - 
hostinec č.p. 155 

  Vlastní studny 

25.  Sazovice ÚV Tlumačov (MV Zlín)     Vlastní studny 

26.  Šarovy      Vlastní studny 

27.  Tečovice ÚV Tlumačov (MV Zlín) 2 Veřejné studny - obec   Vlastní studny 
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Poř. 

čís. 

Místo 

(obec) 

Zdroje vody 

Poznámka Vodovod 

(správce) 

Studny Vodojem 

počet majitel Správce  Kapacita 

28.  Velký Ořechov SV Luhačov. (MV Zlín) 
ÚV Karolinka/VaK VS./ 

    Vlastní studny 

29.  Vlčková 
 
 
 

 

1 
 
 
 

Neveřejná studna 
DACH, s.r.o. Kubíková 
12, Brno, rekreační 
zařízení 

  Vlastní studny 

30.  

Ţelechovice n. D. 

ÚV Tlumačov (MV Zlín) 
V Ţelechovice – Paseky 
(malý SV ve vlastnictví 
obce) 

    Vlastní studny 

 

Poznámka: MV   - Moravská vodárenská                     ÚV   -  úpravna vody  

  VHZ - Vodohospodářská zařízení              P       - prameniště 

  SV    - skupinový vodovod 
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V souladu se Směrnicí č. 10 Ministerstva zemědělství (č.j. 41658/2001 - 6000 ze dne 

20. prosince 2001) a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění 

zajišťuje na území okresu Kroměříţ, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín nouzové zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavŧ Sluţba 

nouzového zásobování vodou. Nouzové zásobování vodou zabezpečují orgány krizového 

řízení kraje a obcí pomocí územně příslušných vlastníkŧ a provozovatelŧ vodovodŧ 

pro veřejnou potřebu včetně jejich dostupných technických prostředkŧ a zařízení po nezbytně 

nutnou dobu potřebnou pro obnovení funkce běţného zásobování vodou. 

Dle směrnice Ministerstva zemědělství ČR čj. 41658/2001 - 6000 se při nouzovém 

zásobování obyvatel pitnou vodou zabezpečuje nezbytné mnoţství vody poţadované jakosti 

v rozsahu: 

 pro první dva dny 5 litrŧ na osobu a den 

 pro třetí a další dny 10 aţ 15 litrŧ na osobu a den, 

s tím, ţe: 

se zahajuje do 5 hodin po vyhlášení krizového stavu. 

 

Příloha tabulka 5 Seznam subjektů Sluţby nouzového zásobování vodou 

Poř. 

čís. 

Název 

subjektu 

Adresa Kontaktní 

osoba 

Spojení Pozn. 

1. 

Slovácké 
vodárny a 
kanalizace, 
a.s. 

Za Olšávkou 290, 
Uherské Hradiště - 
Sady 

dispečink 
572530111 
572552137 - 
havarijní sluţba 

 

2. 
Vodovody a 
kanalizace 
Kroměříţ 

Kojetínská 3666/64, 
Kroměříţ 

dispečink 

573517111 
573331271, 
607993244 - 
havarijní sluţba 

 

3. 
Vodovody a 
kanalizace 
Vsetín 

Jesenická 1106, 
Vsetín 

dispečink 

571484011 
571484041, 
571484047 - 
havarijní sluţba 

 

4. 
Moravská 
vodárenská, 
a.s. 

třída Tomáše Bati 
383, Zlín - Louky 

dispečink 
577124111 
840668668 - 
havarijní sluţba 
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Přehled balených vod vyráběných v ČR 

Příloha tabulka 6 Výrobci balených kojeneckých vod 

Výrobce balené kojenecké 

vody (název, adresa) 

Lokalita, název zdroje 

(obec, místo, kde se 

zdroj vyuţívá) 

Název výrobku 

Lora Victoria – pivovar Podkováň, 
Podkováň 21, Dolní Cetno 
PSČ 294 30 

Lokalita: Podkováň 
Název zdroje: Kovánecký 
pramen 

Aqua Oasa 

VESETA spol. s r.o., 
V. Vlčka 202, Kyšice 
PSČ 273 51 
provozovna: 
Malá Skála 124 
PSČ 468 31 

lokalita: Malá Skála 
název zdroje: Bonny 

Bonny 

AQUA NOVA s.r.o., 
Radiměř 88 
PSČ 569 07 

lokalita: Radiměř 
název zdroje: Fromin 

Fromin 

Jesenické prameny Nová Pláň a.s. 
Nová Pláň 61 
PSČ 792 01 

lokalita :Roudno Jeseníky 
název zdroje: Horský 
pramen 

Horský Pramen 

Pepsi Americas/General 
Bottlers ČR s.r.o. 
Kolbenova 50/510 Praha 9 
PSČ 190 00 

lokalita: přírodní rezervace 
Adršpašsko-Teplické skály 
název zdroje:Natura 

TOMA VODA (plněna téţ 
jako stolní voda pod názvy 
KORUNA, NEO, TANJA, 
TESCO ad.) 

 

Příloha tabulka 7 Výrobci balených pramenitých vod 

Výrobce balené pramenité 

vody (název, adresa) 

Lokalita, název zdroje 

(obec, místo, kde se zdroj 

vyuţívá) 

Název výrobku 

Fontana Watercoolers, s.r.o., 
Klokotská 693/9, Praha 4 – Libuš 
PSČ 142 00 

lokalita: Všechlapy u Divišova 
název zdroje: Fontana 

Fontana 

Aqua Prim s.r.o 
Kobylnice 63 
PSČ 284 01 

lokalita: Kobylnice nad 
Doubravou 
název zdroje: HV3 

Aqua Plus 

Horákova benátecká sodovkárna, 
v.o.s., 
Benátky nad Jizerou, Praţská 190 
PSČ 294 71 

lokalita: Benátky nad Jizerou, 
název zdroje: Beneta  

Beneta 

VESETA spol. s r.o., 
V. Vlčka 202, Kyšice 
PSČ 273 51 
provozovna: Malá Skála 124 
PSČ 468 31 

lokalita: Malá Skála 
název zdroje: Bonny 

Bonny 

DUB 3000 a.s., 
Nedamovská 251, Dubá 
PSČ 471 41 

lokalita: Dubá - Nedamov 
název zdroje: Rosana 

Rosana 

FONTEA, a.s. 
Veselí nad Luţnicí 596/I. 
PSČ 391 81 

lokalita:Veselí nad Luţnicí 
název zdroje: Aqua Bella – 
VS2, VS3 

Aqua Bella 

Šumavský pramen a.s. lokalita: Bliţná Šumavský pramen 
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Výrobce balené pramenité 

vody (název, adresa) 

Lokalita, název zdroje 

(obec, místo, kde se zdroj 

vyuţívá) 

Název výrobku 

Kněţská 4, České Budějovice 
PSČ 370 01 
provozovna: Bliţná, 
Černá v Pošumaví 
PSČ 382 23 

název zdroje: Bliţná 

CRYSTALIS s.r.o. 
Zelený pruh 95/97 
Praha 4 
PSČ 140 00 
závod-stáčírna Hronova 1109 
Pacov 
PSČ 395 01 

lokalita:Straţiště 
název zdroje: Crystalis 

Crystalis 

Petráškŧv dvŧr s.r.o. 
Křenov 36, Český Krumlov 
PSČ 381 01 

lokalita:Petráškŧv dvŧr 
název zdroje: VH1 

Petráškŧv pramen 

AQUA NOVA s.r.o., 
Radiměř 88, Svitavy 
PSČ 569 07 

lokalita: Radiměř 
název zdroje: Fromin 

Fromin 

General Bottlers ČR s.r.o., 
Kolbenova 50/510, Praha 

lokalita: přírodní rezervace 
Adršpašsko-Teplické skály 
název zdroje:Natura 

Toma Natura 

Jesenické minerální prameny s.r.o. 
Malý Koloredov 811, 
Frýdek Místek 
PSČ 738 02 

lokalita: Podzemní zdroje KÚ 
Odry 
název zdroje : OVHS –1 
OVHS – 2, MP 757 

Jesenička 

Karlovarské minerální vody a.s., 
Horova 3, Karlovy Vary 
PSČ 360 21 
závod Kyselka 

lokalita Kyselka 
název zdroje: Aquila 

Aquila 

Šumavský pramen,a.s. 
provozovna Vizovice  Kněţská 4, 
České Budějovice 
PSČ 370 01 

lokalita:Vizovice 
Název zdroje: Kosmatá 

Jelení pramen 
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Příloha tabulka 8 Výrobci balených přírodních minerálních vod 

Výrobce balené přírodní 

minerální vody (název, adresa) 

Lokalita, název zdroje (obec, 

místo, kde se zdroj vyuţívá) 

Název výrobku 

Poděbradka a.s. 
Nymburská 239/VII, Poděbrady 
PSČ 290 01 

lokalita: Hořátev 
název zdroje: Poděbradka HP19, 
HP 20 

Poděbradka 

Kyselka Praga a.s., 
Ke zřídlu 144, Břvany u Loun 
PSČ 439 42 

lokalita: Břvany 
název zdroje: BV1, BV5 

Praga 

Jaroslav Simŧnek, 
Očihov čp. 9 
PSČ 439 87 

lokalita: Očihov 
název zdroje: BJ 11, BJ 12 

Aqua Bohemica 

HBSW, a.s. 
Byňov 117, České Budějovice 
PSČ 373 34 

lokalita: Byňov 
název zdroje: Dobrá Voda – HV5 

Dobrá voda 

Hanácká kyselka s.r.o. 
Horní Moštěnice 547 
PSČ 751 17 

lokalita : Horní Moštěnice 
název zdroje: M1 Hanácká 
kyselka 
lokalita: Dobrčice 
název zdroje: M2,M3,M4 
Hanácká kyselka 

Hanácká kyselka 

Hanácké závody a.s. 
Tovární 192, Brodek u Přerova 
PSČ 751 03 

lokalita: Brodek u Přerova 
název zdroje : Mostini BV3, 
NP 768a 

Odysea (Mostini) 

MARILA BALÍRNY a.s. 
Ondrášov 
PSČ 793 05 

lokalita: Sedm Dvorŧ,název 
zdroje: Ondrášovka BJ 12, BV 
101 A 

Ondrášovka 

Karlovarské minerální vody a.s., 
Horova 3, Karlovy Vary 
PSČ 360 21 
závod Kyselka 
závod Mnichov 

lokalita: Kyselka 
název zdroje: Mattoni 
lokalita: Mnichov 
název zdroje: Magnesia 

Mattoni 
 
Magnesia 

Karlovarská Korunní Kyselka s.r.o., 
Stráţ nad Ohří 77 
PSČ 362 74 

lokalita: Korunní 
název zdroje: Korunní 

Korunní 

Marienbad Waters a.s. 
Anglická 21, Mariánské Lázně 
PSČ 353 58 

lokalita: Mariánské Lázně, název 
zdroje: Nová Marie BJ 6 

Aqua Maria 

UNIPO a.s. 
závod Vratislavice 
Jiříka z Poděbrad, Pardubice 
PSČ 530 02 

lokalita: Vratislavice nad Nisou, 
název zdroje: Vratislavická 
kyselka 

Vratislavská 
kyselka 

Chodovar spol.s r.o. 
Pivovarská 107, Chodová Planá 
PSČ 348 13 

lokalita: Chodová Planá, 
název zdroje: IL Sano 

IL Sano 
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Příloha tabulka 9 Výrobci balených pitných vod 

Výrobce balené pitné vody (název, 

adresa) 

Obchodní název, značka 

Kalabria, spol. s r.o. 
Kladno - Kročehlavy, Broţíkova 329 
PSČ 272 01 

Tichá voda 

VESETA, spol. s r.o. 
V. Vlčka 202, Kyšice 
PSČ 273 51 

Taqua 

PIAQUA s.r.o. 
tř. 5. května 72, Praha 4 
PSČ 140 00 

Piaqua 

Kyselka Praga a.s., 
Ke zřídlu 144, Břvany u Loun 
PSČ 439 42 

Top Aqua 

HBSW, a.s. 
Byňov 117, České Budějovice 
PSČ 373 34 

Čistá voda, Aqua Hit, Hruška, Spar, 365, 
Kapito, 
Aqua Golf 

FONTEA, a.s. 
Veselí nad Luţnicí 596/I. 
PSČ 391 81 

Euroshopper, Terra, COOP, Tesco, Fontessa 

„ZON“ spol. s r.o. 
V. Nezvala 34, Třebíč 
PSČ 674 12 

Terra, Zon, Evropa, Jaso, Aqua Blue, Brněnka 

General Bottlers ČR s.r.o. 
Kolbenova 50/510, Praha 

Delvita 

AQUA NOVA s.r.o. 
Radiměř 88 
PSČ 569 07 Radiměř 

Mince pitná voda 
Českomoravská voda pitná voda 
Aqua Viva 

Pivovar Černá Hora a.s. 
Černá Hora 3/5 
PSČ 679 21 

Artézia 

SAFFRON spol. s r.o. 
Dolní náměstí 32, Olomouc 
PSČ 771 00 

Pí – voda 
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Příloha tabulka 10 Výrobci balených přírodních léčivých minerálních vod 

Výrobce balené přírodní léčivé 

minerální vody (název, adresa) 
Název výrobku 

Bohemia Healing Mineral Waters CZ a.s., 
Klimentská 1216/46, Praha 1 
PSČ 110 00 
provozovna: 
Kyselská 122, Bílina 
PSČ 418 01 

Bílinská kyselka 
Zaječická hořká voda 

Karlovarské minerální vody a.s. 
Horova 3, Karlovy Vary 
PSČ 360 21 

Magnesia (Pramen Louka) 

Marienbad Waters a.s. 
Anglická 21, Marianské Lázně 
PSČ 353 58 

Rudolfŧv pramen 

Léčivé vody a.s. 
Lázeňské náměstí 165, Luhačovice 
PSČ 763 26 

Vincentka 

Ondrášovka s.r.o. 
Ondrášov 36, Moravský Beroun 
PSČ 793 05 

Šaratica 
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4. Nouzové základní sluţby obyvatelstvu 

Příloha tabulka 11 Nouzové základní sluţby 

Poř. 

čís. 
Název 

Adresa 
Rozsah sluţby Poznámka 

Obec Ulice č.p. 

Zdravotnická zařízení a sluţby, lékárny 

1. KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI a.s. Zlín Havlíčkovo nábřeţí 600 Stálá nemocnice 

ADRESÁŘ  

2. NEMOCNICE ATLAS, a.s. Zlín třída Tomáše Bati 5135 Stálá nemocnice 

3. TÍSŃOVÉ VOLÁNÍ   112 Zlín Přílucká 213 Pomoc - IZS 

4. POHOTOVOSTNÍ SLUŢBA Zlín Havlíčkovo nábřeţí 600 Pohotovostní sluţba 

5. 
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ 

STANICE ZLÍNSKÉHO KRAJE 
Zlín Havlíčkovo nábřeţí 600 

Epidemiologie 
hygiena práce 

hygiena komunální 

6. LÉKÁRNA  JIŢNÍ SVAHY  ZLÍN Zlín Okruţní 4699 Lékárna 

7. LÉKÁRNA ANTA – ZL Zlín Osvoboditelŧ 91 Lékárna 

8. LÉKÁRNA APOPHARM - ZL Zlín-Malenovice Zahradní 973 Lékárna 

9. 
LÉKÁRNA BAŤOVY 

NEMOCNOCE 
Zlín Havlíčkovo nábřeţí 600 Lékárna 

10. LÉKÁRNA CENTROPHARM - ZL ZLÍN Dlouhá  4215 Lékárna 

11. LÉKÁRNA FRYŠTÁK + OOVL Fryšták Komenského 454 Lékárna 

12. UNIPHARM- ZL Zlín tř. T. Bati 5135 Lékárna 

13. LÉKÁRNA JIŢNÍ SVAHY ZLÍN Zlín Středová 4786 Lékárna 

14. LÉKÁRNA LLOYDS Zlín - Malenovice ul. 3. května 1170 Lékárna 

15. LÉKÁRNA NA POTOKÁCH - ZL Zlín Potoky 5145 Lékárna 

16. LÉKÁRNA POLIKLINIKA - ZL Zlín tř. T. Bati 3705 Lékárna 

17. LÉKÁRNA – ZL TŘ 2 KVĚTNA Zlín 2. května 3646 Lékárna 

18. LÉKÁRNA PORTA MEDICINAE Zlín Štefánikova 2463 Lékárna 

19. LÉKÁRNA RENA - ZL Zlín tř. T. Bati 3759 Lékárna 

20. LÉKÁRNA SALVIA - ZL Zlín tř. T. Bati 3119 Lékárna 

21. LÉKÁRNA SERPENTES - ZL Zlín tř. T. Bati 481 Lékárna 

22. LÉKÁRNA - KAUFLAND - ZL Zlín Sokolská, Tyrš.nábř. 5300 Lékárna – 2x 
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Poř. 

čís. 
Název 

Adresa 
Rozsah sluţby Poznámka 

Obec Ulice č.p. 

23. 
LÉKÁRNA WEST – PHARM - 
INTERSPAR 

Zlín - Prštné tř. T. Bati 564 Lékárna 

24. 
LÉKAŘSKÝ DŦM KOTĚROVA - 
ZL 

Zlín Kotěrova 5529  

25. LÉKAŘSKÝ DŦM – POTOKY - ZL Zlín Potoky 5145  

26. REHABILITAČNÍ CENTRUM - ZL Zlín Kúty 3802  

Prádelny a čistírny 

27. PRÁDELNA FERDA MRAVENEC Zlín-Prštné Náves 27 praní, mandlování 

ADRESÁŘ  

28. PRÁDELNA VLOČKA Zlín Lešetín I 338 praní, mandlování 

29. PRÁDELNA ELIŠKA Zlín-Mladcová  Jahodová  491 praní, mandlování 

30. I.P. SERVICE s.r.o. Zlín nám. T.G. Masaryka 588 čištění oděvŧ 

31. ČISTÍRNA OC ZLATÉ JABLKO Zlín nám.Míru  174 čištění oděvŧ 

32. ČISTÍRNA OC  CENTRO Zlín - Malenovice tř.3.května  1174 čištění oděvŧ 

Sklenářství 

33. SKLENÁŘSTVÍ ČERNÝ Fryšták-Dolní Ves Stolařská 40 Sklenářství 

ADRESÁŘ  34. SKLENÁŘSTVÍ DIAMANT Zlín-Malenovice Bezručova 167 Sklenářství 

35. SKLENÁŘSTVÍ OŠKERA Zlín  Sokolská 5625 Sklenářství 

Mycí linky 

36. ČERPACÍ STANICE SHELL Zlín-Vršava Vršava 470 mytí automobilŧ 

ADRESÁŘ  

37. ČERPACÍ STANICE AGIP Zlín třída T. Bati 258 mytí automobilŧ 

38. ČERPACÍ STANICE OMV Zlín Výletní 5176 mytí automobilŧ 

39. AUTOUMÝVÁRNA MIKRA Zlín nám.T.G. Masaryka 588 mytí automobilŧ 

40. AUTOUMÝVÁRNA TRUCK, BUS Zlín-Louky třída T. Bati 258 mytí autobusŧ, nákl. vozidel. 

Odstavné plochy 

41. Parkoviště Zlín 

ADRESÁŘ   

 Parkoviště pod Zimním stadionem 

42. Parkoviště Zlín  Parkoviště pod Velkým kinem 

43. Parkoviště Zlín  Parkoviště pod kostelem 

44. Parkoviště Zlín  Parkoviště u Domu potravin 

45. Parkoviště Zlín  Parkoviště U supermarketŧ 

46. Parkoviště Zlín  Parkoviště u PRIORU 
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Poř. 

čís. 
Název 

Adresa 
Rozsah sluţby Poznámka 

Obec Ulice č.p. 

47. Odstavná plocha Zlín  Odstavná plocha Tř. T. Bati 

48. Odstavná plocha Zlín  Odstavná plocha Hřiště u Sokolovny 

49. Odstavná plocha Zlín  Odstavná plocha Hřiště u škol 

50. Odstavná plocha Zlín  Odstavná plocha Pod hotelem SOLE 

51. Odstavná plocha Zlín  Odstavná plocha Sportovní areál Januštice 

Zámečnictví 
52. ZÁMEČNICTVÍ – ŘÍHA PETR Zlín Prostřední 2742 zámečnictví 

ADRESÁŘ  

53. ZÁMEČNICTVÍ DOSTÁL Zlín tř. T. Bati 3936 
Zámečnictví, nouzové 

otevírání bytŧ 24 hod. denně 

54. ZÁMEČNÍCTVÍ FRIEBER Zlín Na Honech III 4926 zámečnictví 

55. ZÁMEČNICTVÍ KORÁB ZDENĚK Lukov K Bezedníku 388 zámečnictví 

56. ZÁMEČNICTVÍ ROVEL Zlín – Louky  Záhumenní  V/334 zámečnictví 

57. 
ZÁMEČNÍCTVÍ 

VÁVRA STANISLAV 
Zlín-Prštné K Rybníkŧm 256 zámečnictví 

Pohřební sluţby 

58. ARKÁDIA-POHŘEBNÍ ÚSTAV Zlín 
Prostřední 

(u Malé scény) 
2646 

Pohřebnictví 
Nepřetrţitý provoz 

ADRESÁŘ  
59. 

POHŘEBNÍ SLUŢBY - ZL - 
PŘIBYLÁK 

Zlín Kvítková  248 Pohřebnictví 

60. POHŘEBNICTVÍ ZLÍN, spol. s r.o. Zlín 
Zlín Filmová  
Lesní hřbitov 

412 
Kremační 
Hřbitovní 
Pohřební 

Hromadná pohřebiště 

61. LESNÍ HŘBITOV Zlín   Pohřebiště 

ADRESÁŘ  

62. Místní hřbitov Zlín - Louky   Pohřebiště 

63. Místní hřbitov Zlín- Štípa   Pohřebiště 

64. Místní hřbitov Drţková   Pohřebiště 

65. Místní hřbitov Fryšták   Pohřebiště 

66. Místní hřbitov Lukoveček   Pohřebiště 

67. Místní hřbitov Lukov   Pohřebiště 
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Poř. 

čís. 
Název 

Adresa 
Rozsah sluţby Poznámka 

Obec Ulice č.p. 

68. Místní hřbitov Racková   Pohřebiště 

69. Místní hřbitov Provodov   Pohřebiště 

       

Elektrosluţby 

70. 
ELEKTRO-PLYN-SERVIS 

SANDTNER 
Zlín-Prštné K rybníkŧm 337 

Elektro servis 
Plyn servis 

ADRESÁŘ  
71. ELEKTRO SERVIS ZLÍN Zlín tř. T. Bati 3935 

Velkoobchod, servis a 
prodej náhradních dílŧ 

72. ELEKTRO ZLÍNELEKTRO Zlín K Pasekám 608  

Dřevařské závody 

73. PILA LUKOV Lukov  324 Zpracování dřeva 

ADRESÁŘ  

74. ALLWOOD, a.s. Zlín Zlínské Paseky 3662 Nákup a prodej dřeva, řeziva 

75. PILA LUKOVEČEK Lukoveček u Fryštáku   
Prodej řeziva a pořez 

kulatiny 

76. PILA LOUKY - ZL Zlín – Louky areál ZD  Zpracování dřeva 

77. SPOLKATR, s.r.o. Zlín Pod Vrškem 2310 Zpracování dřeva 

78. MALENOVICKÁ PILA, s.r.o. Zlín - Malenovice 3. května 273 Zpracování dřeva 

Stavební materiál 

79. STAVEBNINY BOBÁL - ZL Zlín – Malenovice Tečovská  stavební mat. 

ADRESÁŘ  

80. STAVEBNINY HOSTAV- ZL Fryšták Souhrady  stavební mat. 

81. STAVEBNINY KOLAŘÍK- ZL 
Zlín-Ţelechovice nad 

Dřevnicí 
  stavební mat. 

82. STAVEBNINY L.S.H - ZL Zlín Prštné Chmelnická 445 stavební mat. 

83. STAVEBNINY ST a DO - ZL Březnice Březnice 521 stavební mat. 

84. ALITRON-OST, s.r.o. - ZL Tečovice  378 stavební mat. 

ADRESÁŘ  85. ATAX TECH - ZL Zlín-Příluky Cecilka 38 stavební mat. 

86.  ZLÍNSKÉ  CIHELNY s.r.o. Zlín-Malenovice Šrámkova  1211 stavební mat. 
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Příloha tabulka 12 Veterinární ambulance, útulky pro zvířata 

Poř. 

čís. 
Obec 

Název 

organizace 
Adresa Kontakt Účel zařízení 

1.  Zlín 
KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA 
PRO ZLÍNSKÝ KRAJ 

Lazy V. 654, Zlín 
 

577 210 796 
kvsz@svscr.cz 

ADRESÁŘ  
P  

2.  Zlín KVS PRO ZLK - Inspektorát Zlín Zarámí 88, Zlín 
577 011 114 

insp.zlin.kvsz@svscr.cz 
ADRESÁŘ  

P  

3.  Zlín VETERINÁRNÍ KLINIKA MEDIPET 
Broučkova 5395, Zlín 
 

577 222 737 
medipet@post.cz 

ADRESÁŘ  
N  

4.  Zlín 
M VETERINÁRNÍ KLINIKA 
MVDr.Skalička & Oswald  

Masarykova 1195,Zlín - Malenovice 
 

577 158 818 
602 716 671 

mskalicka@volny.cz 
ADRESÁŘ 

N E, D 

5.  Zlín 
ZOO A ZÁMEK LEŠNÁ - ZLÍN, p.o.  
 

Lukovská 112 Zlín – Lešná 
 

577 914 180 
www.zoozlin.eu 

office@zoozlin.eu 
ADRESÁŘ  

N E, D 

6.  Fryšták 
VETERINÁRNÍ ORDINACE 
FROLKA JAN MVDr. CSc. 

Osvobození 5, Fryšták 
577 911 215 
ADRESÁŘ  

O  

7.  Zlín 
ÚTULEK PRO ZVÍŘATA V NOUZI 
ZLÍN 

Vršava 2324, Zlín 
 

577 244 444 
737 057 773 

utulekzlin@volny.cz 
ADRESÁŘ  

O  
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Příloha tabulka 13 Dopravní sluţby 

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Spojení Druh pomoci - Technika Poznámka 

Osobní doprava 

KAREL HOUSA - 
HOUSACAR 

Paseky 528, 
Ţelechovice n. Dřevnicí 

 
 

ADRESÁŘ  

Autobusová doprava  

AUTOBUSOVÁ A 
OSOBNÍ 
DOPRAVA 
BAUMBACH JIŘÍ 

Jílová 4579, Zlín  Autobusová a osobní doprava  

AUTOBUSOVÁ 
DOPRAVA 
ZLÍNBUS 

nám. T.G. Masaryka 1280, 
Zlín 

 Autobusová doprava  

DOPRAVNÍ 
SOPOLEČNOST 
s r.o. ZL 

Podvesná XVII., Zlín  Autobusová doprava  

PODHORAN 
LUKOV u Zlína 

Lukov 309  Autobusová doprava  

ČSAD VS – ZL, a.s. 
provoz Zlín 

Gahurova 4402, Zlín  Autobusová doprava  

Nákladní doprava 

PODHORAN 
LUKOV, a.s. 

Lukov 309  

ADRESÁŘ  

Motorová doprava - nákladní  

ZLÍNSKÁ 
DOPRAVNÍ, a.s. 

Tř. T. Bati 258, Zlín  Motorová doprava - nákladní  

MANAG, a.s. Zarámí 292, Zlín  Motorová doprava - nákladní  
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Mechanizační prostředky 

SPRÁVA A 
ÚDRŢBA SILNIC 
ZLÍN 

K majáku 5001, Zlín Hrančík Petr ADRESÁŘ  

Rypadlo DH 112, DH 113, nakladač UDS 114,  
nakladač UNK 320, nakladač STAR 852 TSL -  
moţno připojení sněh. Frézy – 3 kusy, válec  

silniční, LIAZ 110.491 tahač – 2ks, 
podvalník14 t, návěs sklápěcí 22 t, TATRA 815 
sklápěč – 3 ks, vlek 12,7 t, Škoda 706 MTSP 25 

– 4 ks sklápěč, Liaz Karosa kropička 

Smlouva č. 2/2002 

PSG – SILNICE A 
VLEČKY, a.s. 

Zarámí 4077, Zlín Ing. Poloz Miloslav 

ADRESÁŘ  

UNC 200, UNC 053 – 6 ks, autogreader – 2 ks,  
LIAZ MTS – 3 ks 

Smlouva č. 14/2002 

POZEMNÍ 
STAVITELSTVÍ 
ZLÍN, a.s. 

Kúty 3967, Zlín Ing. Lukšík Miroslav, CsC. 

Bagr JCB - 3d, nakladač UN 050, LIAZ – 
valník, LIAZ – sklápěč, LIAZ – valník s ruko, 
Tatra T 815 – nákladní, 
Tatra T 815 – nosič kontejneru, PRAGA V 3S – 

Smlouva č.15/2002 

AUTOJEŘÁBY 
ŠAROVY 

Šarovy 99, Zlín Miroslav Harsa 
AD 30 - jeřábnické práce do 30 t, AD 28 – 
jeřábnické práce do 28 t, LIEBHERR LTM 

1030/2 – jeřábnické práce do 35 t 
Smlouva č.36/2004 
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Příloha tabulka 14 Psychologická pomoc 

Jméno e-mail Tel. spojení 

Janina Zemanová janina.zem@centrum.cz 736 205 183 

Josef Koláček koljo@seznam.cz 739 014 694 

Martina Hnilová martina.hnilova@seznam.cz 775 946 661 

Pavlína Pejlová p.pejlova@googlemail.com 777 971 080 

Radana Nováková ultraviolett@seznam.cz 604 556 808 

Martin Stavjaník unko - archa@centrum.cz 732 136 905 

Zdeněk Vávra zd.vavra@seznam.cz 776 582 969 

Milan Šiška siska - milan@seznam.cz 604 304 835 

Vendula Macháčková vendula.machackova@adra.cz 775 313 489 

Richard Medřický vedoucizlin@adra.cz 731 157 472 

Šárka Medřická poupe.77@seznam.cz 737 849 050 

Petr Fiurášek aczl@volny.cz 739 524 822 

Kamila Valová kamila.valova@centrum.cz 605 881 315 

Eva Tkadlecová eva.tkadlecova@seznam.cz 733 545 321 

Renata Václavková renata.vaclavkova@centrum.cz 603 540 850 
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Příloha tabulka 15 Sociální sluţby – linky důvěry, pomoci 

Objekt Adresa Činnost Tel. spojení 

Linka bezpečí (děti a mládež) Praha 8 Řešení rodinných 
problémů 

800 155 555 

Linka dŧvěry 
Kroměříţ Řešení vztahových 

problémů 
573 331 888 

Linka dŧvěry 
Uherské 
Hradiště 

Řešení vztahových 
problémů 

572 555 782 

Linka dŧvěry 
Vsetín Řešení vztahových 

problémů 
571 413 300 

Anonymní porody Zlín Porody 776 833 333 

Centrum prevence pro 
mladistvé 

Zlín 
Pomoc mladistvým 577 210 356 

Linka psychopomoci Zlín Psychologická pomoc 224 214 214 

Linka seniorŧ 
Praha Linka pro seniory a 

osoby v krizi 
800 200 007 

Linka SOS Zlín Zlín  577 431 333 

Pírko, o.s., 
Zlín Prevence drogově 

závislých 
577 146 688 

Centrum prevence 
Zlín Prevence drogově 

závislých 
577 210 356 

Český červený kříţ 
Zlín Humanitární, sociální a 

zdravotní činnosti 
577 210 607 

Česká správa sociálního 
zabezpečení 

Zlín, Tř. T. Bati 
3792 

Sociální zabezpečení 
(dŧchodové a 

nemocenské pojištění), 
lékařská posudková 

sluţba 

577 041 111 

 

Příloha tabulka 16 Sociální sluţby pro matky s dětmi, opuštěné děti , důchodce a bezdomovce, 

pečovatelské sluţby 

Objekt Adresa Tel. spojení 

Azylový dŧm Samaritán Moravní 936, Otrokovice 577 925 083 

Azylový dŧm pro ţeny a matky s dětmi Hrbová 1561, Vsetín 571 421 062 

Charitní dŧm pro matky s dětmi v tísni Česká 4789, Zlín 577 241 352 

Azylový dŧm 
Na Hradbách 700, Uherské 

Hradiště 

572 542 988 

Dětský Domov Zlín Lazy I 3689, Zlín 577 210 293 

Domov pro seniory Burešov 4884 Zlín 577 011 109 

Domov seniorŧ Hvězda Sokolovská 967, Zlín 577 113 553 

Dŧm pokojného stáří Naděje Mostní 4058, Zlín 577 012 428 

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská 
sluţba 

Zálešná I/4057, Zlín 
577 211 678 

Pečovatelská sluţba Hvozdná 210, Hvozdná 577 901 017 
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Příloha tabulka 17 Poštovní sluţby 

Poř. 

čís. 

Adresa 
Rozsah sluţby Tel. spojení 

Obec Ulice č.p. 

1. Zlín Bartošova 4393 Poštovní sluţby 577 004 113   
2. Zlín Okruţní 4695 Poštovní sluţby 577 001 019 

3. Zlín L. Váchy 517 Poštovní sluţby 577 210 879 
4. Zlín Mariánské náměstí 66 Poštovní sluţby 577 914 182 

5. Zlín J. A. Bati 5542 Poštovní sluţby 577 011 443 
6. Zlín Masarykova 1014 Poštovní sluţby 577 100 129 

7. Zlín Třída Tomáše Bati 3757 Poštovní sluţby 577 011 443 
8. Ţelechovice 

nad Dřevnicí 
4. května 

214 
Poštovní sluţby 

577 901 127 

9. Březnice Březnice 485 Poštovní sluţby 577 991 082 
10. Bohuslavice 

u Zlína 
Bohuslavice u Zlína 

185 
Poštovní sluţby 

577 991 022 

11. Racková Racková 66 Poštovní sluţby 577 911 599 
12. Fryšták náměstí Míru 19 Poštovní sluţby 577 911 148 

13. Mysločovice Mysločovice 95 Poštovní sluţby 577 121 000 
14. Březŧvky Březŧvky 1 Poštovní sluţby 577 994 033 

15. Lukov K Lŧčkám 401 Poštovní sluţby 577 911 436 
16. Racková Racková 66 Poštovní sluţby 577 911 599 

17. Fryšták náměstí Míru 19 Poštovní sluţby 577 911 148 
18. Kašava Kašava 235 Poštovní sluţby 577 001 164 

19. Velký Ořechov Velký Ořechov 16 Poštovní sluţby 577 996 085 
20. Újezd Újezd 372 Poštovní sluţby 577 350 229 
 

 

Příloha tabulka 18 Technické sluţby 

Poř. 

čís. 
Název 

Adresa 
Rozsah sluţby Tel. spojení 

Obec Ulice č.p. 

1. 
Technické Sluţby 

Zlín s.r.o. 
Zlín Záhumení 321 

odvoz odpadŧ, údrţba 
komunikací a veřejného 
osvětlení. 

577 111 411 
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Příloha tabulka 19 Zásobování pohonnými hmotami 

Poř. 

čís. 
Název 

Adresa Rozsah 

sluţby 
Tel. spojení 

Obec Ulice č.p. 

1. MAKRO Zlín třída 3. května  Diesel, benzín 844 999 111 

2. BENZINA Zlín Okruţní 4501 Diesel, benzín 577 242 959 
3. BENZINA Zlín Vizovická 375 Diesel, benzín 577 210 292 

4. AGIP Zlín třída T. Bati  Diesel, benzín 577 215 484 
5. SLOVNAFT Zlín Zádveřice  Diesel, benzín 577 454 610 

6. OMV Zlín Mladcovská  Diesel, benzín 577 438 361 
7. OMV Zlín třída T. Bati  Diesel, benzín 577 102 793 

8. ROBIN OIL Zlín Broučkova 5294 Diesel, benzín 577 216 199 
9. SHELL Zlín třída T. Bati 258 Diesel, benzín 577 105 007 

10. SHELL Zlín I. Veselkové 1193 Diesel, benzín 577 105 882 
11. SHELL Zlín Vršava 470 Diesel, benzín 577 211 778 

12. 
BOBÁLOVÁ Zlín K majáku 5001 LPG, propan - 

butan 
577 221 728 

13. 
PLYNÁRNA 
PB 

Zlín U Slanice 684 LPG, propan - 
butan 

577 220 766 

14. SILMET Fryšták Zlínská 392 Diesel, benzín 577 912 575 
15. ZDV Fryšták   Diesel, benzín 571 117 284 

16. MOVITA Fryšták Dr. Absolona 132 Diesel, benzín  

 

Příloha tabulka 20 Tuhá paliva 

Poř. 

čís. 
Název 

Adresa 
Rozsah sluţby Pozn. 

Obec Ulice č.p. 

1. 
BRIKOPAL Zlín Třída T. Bati 269 dřevo, uhlí, topivo, 

dřevěné uhlí, brikety 
603 447 560 

2. 
PILA Zlín Třída 3. Května 273 dřevo, uhlí, topivo, 

dřevěné uhlí, brikety 
577 104 404 

 

5. Nouzové dodávky energií 

Elektrická energie 

Omezení spotřeby elektřiny na území Zlínského kraje, kde hrozí vznik stavu nouze nebo pro 

které byl stav nouze vyhlášen, je dáno uplatněním: 

 příslušného stupně regulačního plánu, 

 příslušného stupně vypínacího plánu, 

 operativním vypnutím částí zařízení nebo 

 automatickým pŧsobením frekvenčních relé v souladu s frekvenčním plánem, 

v rozsahu nezbytném pro vyrovnání výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy. 
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Tato opatření jsou pouţita na základě vyhodnocení situace technickým dispečinkem 

provozovatele přenosové soustavy nebo technickými dispečinky provozovatelŧ distribučních 

soustav. 

Toto omezení spotřeby elektřiny se nevztahuje na zákazníky, jejichţ zařízení jsou připojena 

pouze k zahraniční elektrizační soustavě a na které se vztahují pouze omezení této zahraniční 

elektrizační soustavy. 

Omezení spotřeby elektřiny podle regulačního plánu se nevztahuje na technologickou vlastní 

spotřebu elektřiny pro výrobu elektřiny a výrobu a dodávku tepla.  

 

Předcházení stavu nouze: 

V situacích, kdy hrozí reálné riziko vzniku stavu nouze, mŧţe provozovatel přenosové 

soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy vyhlásit výstraţný stupeň, který je součástí 

regulačního plánu.  

Omezení spotřeby elektřiny a změna dodávky elektřiny při předcházení stavu nouze jsou 

prováděny: 

 automaticky podle frekvenčního plánu, 

 technickým dispečinkem příslušného provozovatele soustavy podle regulačního 

stupně č. 1, podle vypínacího plánu, operativním vypnutím částí zařízení v rozsahu 

nezbytném pro vyrovnání výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy, 

pouţitím volných výrobních kapacit, omezením dodávaného výkonu. 

 

Stav nouze: 

Veškerá omezení spotřeby elektřiny nebo změny dodávek elektřiny při stavu nouze řídí 

technický dispečink provozovatele přenosové soustavy nebo distribuční soustavy. 

Omezení spotřeby elektřiny a změna dodávky elektřiny při stavu nouze jsou prováděny: 

 automaticky podle frekvenčního plánu, 

 podle vypínacího plánu, 

 podle regulačního plánu v rozsahu regulačních stupňŧ č. 1 aţ č. 7, 

 operativním vypnutím částí zařízení v rozsahu nezbytném pro vyrovnání výkonové 

bilance dotčené části elektrizační soustavy, 

 pouţitím volných výrobních kapacit, 

 omezením dodávaného výkonu. 
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Při řešení stavu nouze postupují provozovatel přenosové soustavy, provozovatel distribuční 

soustavy a výrobce elektřiny podle svého havarijního plánu.  

 

Dodavatel elektrické energie  (pro okresy Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříţ): 

E.ON, a.s. , 

Lidická 36 

659 44 Brno 

 

Příloha tabulka 21 Kontaktní spojení na společnost E.ON pro oblast jiţní Moravy 

Funkce Jméno Spojení 

telefon mobil e-mail 
Regionální 
správa sítě 

Ing. Milan Horák XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXX 

 

Plyn 

Při stavu nouze na území Zlínského kraje lze omezit nebo přerušit sjednanou přepravu nebo 

distribuci plynu a sjednanou dodávku plynu všem zákazníkŧm, a to prostřednictvím vyhlášení 

příslušného odběrového stupně. 

 

Činnosti při stavu nouze se provádějí v následujícím pořadí: 

 vyhlašují se odběrové stupně pro omezení dodávky plynu, 

 vyhlašují se odběrové stupně pro přerušení dodávky plynu, 

 vyhlašuje se havarijní odběrový stupeň, jímţ se přerušuje dodávka plynu všem 

zákazníkŧm. 

 

Pro řešení a odstraňování havárií na zařízeních pro výrobu, přepravu, distribuci 

a uskladňování plynu a řešení a likvidaci následkŧ stavu nouze jsou zpracovávány havarijní 

plány. 

 

Dodavatel plynu (pro okresy Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříţ): 

Jihomoravská plynárenská, a.s 

ul. Plynárenská 1 

602 00 Brno - Zábrdovice 
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Příloha tabulka 22 Kontaktní spojení na společnost Jihomoravská plynárenská pro oblast jiţní Moravy 

Funkce Spojení 

telefon fax e-mail 
Směnový dispečer XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX 

 

Teplo 

Rozsah, způsob a podmínky omezení nebo přerušení dodávek tepelné energie na území ORP 

Zlín: 

 Rozsah a zpŧsob omezení dodávky pro případ vzniku nebo při předcházení stavu 

nouze je stanoven drţitelem licence na výrobu tepelné energie nebo na rozvod tepelné 

energie ve formě regulačních stupňŧ. 

 Při zařazování odběrných míst do regulačních stupňŧ se přihlíţí k naléhavosti dodávek 

tepla, zejména z hlediska potřeb zdravotnictví, potravinářství, školství, subjektŧ 

hospodářské mobilizace nebo dalších subjektŧ podle krizových plánŧ. 

 Zařazení odběrných míst do regulačních stupňŧ se provádí po projednání s územně 

příslušnými krizovými orgány. 

 

Odstraňování následků stavu nouze: 

 Postup při odstraňování následkŧ stavu nouze a obnovení dodávek se řídí podle 

opatření zpracovaných drţitelem licence v havarijních plánech. 

 Havarijní plány se zpracovávají pro soustavy nad 10 MW. 

 

Řešení mimořádných událostí : 

 Přehled sil a prostředkŧ na likvidaci mimořádných událostí je součástí havarijních 

plánŧ jednotlivých závodŧ. Případný nedostatek energií je řešen smluvním vztahem 

s vybranými dodavateli. 

 Při stavech nouze jsou drţitelé autorizace a odběratelé povinni se podřídit omezení 

spotřeby. 

 Rozsah a zpŧsob omezení tepla se provádí podle regulačního plánu.  

 V kaţdé soustavě zásobování teplem se stanovují regulační stupně dodávky 

v závislosti na míře omezení jejího výkonu.  

 Drţitelé autorizace jsou povinni bezprostředně po vzniku havárie či vyhlášení stavu 

nouze zahájit likvidaci následkŧ v souladu s havarijními plány organizace, které se 

zpracovávají u soustav zásobování teplem o výkonu vyšším jak 10 MW. 
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Příloha tabulka 23 Přehled dodavatelů tepla 

Obec Zdroj – dodavatel Náhradní zdroj Poznámka 

Zlín Alpiq Zlín s.r.o.,  
tř. T. Bati 650, Zlín 

Rozděleno do tří 
oddělených zdrojŧ, 
diverzifikováno na tři 
výrobní celky 

Výkon 300 MGW 
Tel. 577 521 111 

Zlín – Jiţní 
Svahy 

Alpiq Zlín s.r.o.,  
tř. T. Bati 650, Na Kocandě 
Zlín - Jiţní Svahy 

Záloţní plynová výtopna  pouze pro Jiţní Svahy  
tel. 724 071 001 
 p. Boleslav Grunta 

Zlín Teplo Zlín, a.s. 
Druţstevní 4651, Zlín 

 Rozvod tepelné energie 
 

 

Příloha tabulka 24 Seznam čerpacích stanic pohonných hmot zařazených do ropné bezpečnosti 

Poř. 

čís. 
Vlastník objektu Adresa Tel. spojení Pozn. 

1. BENZINA, s.r.o. Zlín, Jiţní svahy 577 242 959  
2. BENZINA, s.r.o. Zlín, Příluky II 577 210 292  

3. OMV ČR, s.r.o. Zlín, Mladcovská 577 438 361  
4. OMV ČR, s.r.o. Zlín, Louky, tř. T. Bati 577 102 793  

 

6. Organizování humanitární pomoci 

Humanitární pomoc je organizována s cílem zlepšit ţivotní podmínky postiţeného 

obyvatelstva a zmírnit jeho utrpení. Má charakter jak materiální pomoci (ošacení, stravování, 

hygienická péče apod.), tak i duchovní.  

 

Organizace humanitární pomoci 

Pracovní skupina zabezpečuje operativní výdej materiálu určeného pro humanitární účely ze 

skladŧ HZS Zlínského kraje pro postiţené obyvatelstvo na území ORP Zlín a Zlínského kraje.  

 

Úkoly pracovní skupiny: 

 vede veškerou evidenci výdeje a rozdělování materiálu humanitární pomoci ze skladŧ, 

 vede evidenci materiálu humanitární pomoci získaného od dobrovolných organizací, 

sdruţení a nadací, které tento materiál nabídly pro postiţené obyvatelstvo a vede výdej 

tohoto materiálu, 

 vypracovává seznamy potřeb materiálu humanitární pomoci dle druhŧ a mnoţství 

potřebného k zabezpečení postiţeného obyvatelstva, pomocných záchranných 

jednotek a vytvoření jejich zásob, 

 spolupracuje s výdejními místy úřadŧ městských obvodŧ na území města, 
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 zpracovává závěrečnou zprávu o prŧběhu a výsledcích výdeje materiálu humanitární 

pomoci. 

Systém výdeje materiálu humanitární pomoci bude zahájen na základě rozhodnutí hejtmana 

při vzniku mimořádné události  v souladu se Sbírkou interních aktŧ HZS Zlínského kraje.  

 

Sklad humanitární pomoci SSHR 

K humanitární pomoci mŧţe být vyuţit sklad  logistiky HZS Zlínského kraje, kde se nachází 

materiál nouzového přeţití a pohotovostní zásoby SSHR. Ţádosti o pouţití  pohotovostních 

zásob SSHR jsou směřovány na krajské operační středisko. Operační středisko kontaktuje 

krajského ředitele, v případě nebezpečí z prodlení řídícího dŧstojníka a na základě jejich 

svolení ţádá jménem krajského ředitele o souhlas k pouţití pohotovostních zásob SSHR 

generálního ředitele HZS ČR, v případě nebezpečí z prodlení mŧţe vydat souhlas k pouţití 

pohotovostních zásob SSHR řídící dŧstojník GŘ HZS ČR. 

 

Příloha tabulka 25 Sklad humanitární pomoci 

Sklad Adresa 

Hmotně 

odpovědná 

osoba 

Tel. na 

pracoviště 
Tel. na bydliště 

Vizovice Chrastěšovská 680 Pavel Kratina XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

 

Základní souprava materiálu k okamţitému pouţití 

Pro kaţdou stanici HZS kraje je pro potřeby nouzového přeţití vytvořena jedna „Základní 

souprava materiálu k okamţitému pouţití.“ Tato souprava obsahuje nejnutnější vybavení pro 

20 osob.  
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Příloha tabulka 26 Základní souprava materiálu k okamţitému pouţití 

Poř. čís. Druh materiálu Počet kusů/souprav Poznámka 
1. Stan 1  
2. Lehátko 5  

3. Stŧl 2  
4. Ţidle 10  

5. Přikrývka/spací pytel 100/50  

6. Tílko 50  
7. Trenýrky 50  

8. Košile 50  

9. 
Kalhoty (montérky, tepláky, stejnokroj 
apod.) 

50 
 

10. Obuv (pár) 50  
11. Ponoţky (pár) 50  

12. Kapesník 100  
13. Ručník 100  

14. Utěrka 100  
15. Mýdlo 50  

16. Umělohmotná umývadla 5  
17. Další hygienické prostředky   

18. Vařič na ohřev potravin 2  
19. Nádoba na ohřev potravin 5 2,3 – 5 litrŧ 

20. Naběračka 3  
21. Otvírák na konzervy 50  

22. Třídílní jídelní nádobí 50  
23. Příbory 50  

24. Termos 5 12 litrŧ 
25. Nosítka zdravotnická 3  

26. Nádoba na vodu 5 kanystr 20 litrŧ 

27. Brašna zdravotnická 2  

28. 
Další nářadí (krumpáč, lopata, sekera pila, 
apod.) 

 
 

29. Sada igelitových pytlŧ   

 

Jiná pomoc 

Dŧleţitou úlohu při poskytování humanitárních sluţeb postiţenému obyvatelstvu plní 

nevládní a církevní organizace (např. občanská sdruţení, armády spásy, ČČK). Při 

zabezpečení pomoci postiţenému obyvatelstvu jsou nápomocny i oblastní spolky Českého 

červeného kříţe. V systému humanitární pomoci Zlínského kraje jsou začleněny i nevládní 

humanitární organizace, které jsou schopny v případech ţivelních pohrom a mimořádných 

událostí poskytnout pomoc postiţenému obyvatelstvu. Mezi zástupci rŧzných nestátních, 

neziskových organizací jsou nadace, občanská sdruţení, církevní organizace, které pŧsobí 

v humanitární, sociální a sociálně - zdravotní oblasti. Společnou úlohou těchto organizací je 
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dobrovolně a aktivně se podílet svými silami a prostředky zlepšit ţivotní podmínky 

postiţeného obyvatelstva a zmírnit jeho utrpení. 

 

Příloha tabulka 27 Humanitární organizace 

Poř. 

čís. 

Nevládní nebo 

nezisková 

organizace 

Kontaktní 

osoba 
Adresa Spojení Moţnosti organizace 

1. 
Občanské sdruţení 
ADRA 

Renata 
Wagnerová 

Burešov 
4886, Zlín 

577 222 005 organizace sbírek mezi 
občany, následné poskytnutí 
postiţeným občanŧm, 
materiální pomoc, k dispozici 
eventuelně sklad na ústředí 
org. v Praze (omezené 
mnoţství), ve Zlíně 
k dispozici vysoušeče (4-6 
ks), psychosociální pomoc 

2. 
Oblastní spolek 
ČČK Zlín 

Vařáková Potoky 
3314, Zlín 

577 210 607 psychosociální pomoc, 
zdravotnická pomoc – rovněţ 
školení, ochranné pomŧcky, 
svítilny, megafony, helmy, 
elektrocentrála aj. 

3. Charita Zlín 
Věra 
Dulavová 

Burešov 
4886, Zlín 

577 224 050  

4. Naděje Zlín 

Pivoňková Okruţní 
5550, Zlín 

575 758 131 péče o mentálně postiţené 
lidi (hlavní zaměření), v 
případě mimořádné události 
lze v omezeném rozsahu 
poskytnout materiální 
vybavení (jídlo, deky), 
k provizornímu ubytování by 
bylo moţno vyuţít jídelnu, 
eventuelně by bylo moţno 
téţ vyuţít tzv. potravinovou 
banku, která se nachází na 
ústředí organizace v Praze, 
zásoby této banky jsou však 
omezené a doplňování její 
kapacity je závislé na 
dobrovolnosti občanŧ 

5. Samari, o.s. 

František 
Tomanec, 
Mgr. Alena 
Rusová 

Burešov 
4886, Zlín 

577 012 084 duchovní psychosociální 
pomoc, materiální pomoc 

6. 
Diakonie 
českobratrské 
církve evangelické 

Mgr. Olga 
Mutlová 

Belgická 22, 
Praha 2 

242 487 816 materiální pomoc,  
organizace sbírek, 
psychosociální pomoc, 
vlastní mikrobusy pro rozvoz 
materiálu ze skladu do 
postiţených oblastí 

7. 
Maltézská pomoc, 
o.p.s. 

Petr Jakeš Na Stavidle 
1266, Uh. 
Hradiště 

736 620 803 psychosociální pomoc,  
humanitární pomoc,  
organizování pomoci, sbírky 
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7. Rozdělení odpovědnosti 

 

Občan  

V souladu se zákonem č.239/2000 Sb., mŧţe 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 přeţití v rozsahu jim stanovených tímto 

plánem. Dále se mohou podílet na některých opatřeních k nouzovému přeţití obyvatelstva 

jako zřizovatelé zařízení civilní ochrany. 

 

Statutární město - obec 

Obecní úřad pro zajištění nouzového přeţití obyvatel obce poskytuje informace potřebné ke 

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

moţného ohroţení a připravenými opatřeními pro nouzové přeţití. K  zabezpečení opatření 

nouzového přeţití mŧţe obec zřizovat zařízení civilní ochrany. 

 

Orgány kraje  

Zajišťují, organizují a koordinují přípravu na realizaci opatření nouzového přeţití 

obyvatelstva ve své územní pŧsobnosti.Za orgány kraje plní úkoly hasičský záchranný sbor 

kraje (zák.239/2000 Sb.). 



- 36 - 

Příloha tabulka 28 Rozdělení odpovědnosti 

p.č. Rozdělení 

odpovědnosti 

Zákonný rámec Poznámka spojení - kontakt 

1. Orgány kraje § 10 odst. 1 - 5 zákona  
č. 239/2000 Sb., o IZS 

Vykonává činnosti uvedené 
v odstavcích 1 aţ 5 tak, aby byly 
přiměřené a svým rozsahem a 
obsahem odpovídaly účelu a 
podmínkám konkrétní 
mimořádné události 

Adresář Spojení 

§ 7 odst. 1 zákona 
č.241/2000 Sb., o hosp. 
opatř. pro kriz. stavy 

zpracovává plán nezbytných 
dodávek, zabezpečuje nezbytnou 
dodávku k uspokojení 
základních ţivotních potřeb 
obyvatel kraje, rozhoduje o 
pouţití regulačních opatření 

2.  Hejtman § 14 odst.2 - 9 zákona  
č. 240/2000 Sb.,  
o krizovém řízení 

mimo jiné organizuje a 
koordinuje nouzové ubytování a 
zásobování pitnou vodou, 
potravinami a dalšími 
nezbytnými prostředky k přeţití 
obyvatelstva 

§ 11 zákona č. 239/2000 
Sb., o IZS 

mimo jiné organizuje IZS na 
úrovni kraje 

3.  HZS kraje § 10 odst. 1 - 4 zákona  
č. 239/2000 Sb., o IZS 

vykonává činnosti uvedené 
v odstavcích 1 aţ 4 za orgány 
kraje 

§ 10 odst. 5 písm.f,g 
zákona č. 239/2000 
Sb., o IZS 

organizuje evakuaci, nouzové 
ubytování, zásobování pitnou 
vodou, potravinami a dalšími 
nezbytnými prostředky k přeţití 
obyvatelstva, organizuje a 
koordinuje humanitární pomoc 

4. Orgány SMZ - 
obce 

§ 15 odst. 1,2 písm. f zákona 
č. 239/2000 Sb., o IZS 

podílí se na zabezpečení 
nouzového přeţití obyvatel obce 

5. Primátorka SMZ 
- Starosta obce 

§ 16 písm. c zákona  
č. 239/2000 Sb., o IZS 

organizuje činnost obce 
v podmínkách nouzového přeţití 

 


