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Příloha č. 1  Návod odesílání zpráv kontaktním střediskem 

Níţe je příklad postupu procesu. Písmena a čísla jsou uvedeny jen pro orientaci 

v Tabulka 1- Orientační tabulka. Pro příklad nám stačí 3 obory činnosti (správa silnic, 

obecní policie, energetika). Kontaktní středisko je ve sloupci B. Ve sloupci A budou 

uváděny vzniklé poruchy, poškození, mimořádné události. 

Příklad postupu ještě nedošlé zprávy: 

1. Příchozí zpráva 11.1.2011, 9:00,ulice Jeremenkova, přerušení dodávek plynu z 

neznámého důvodu (buňka A1) 

2. Kdokoli zprávu obdrţel pošle ji na kontaktní středisko(kontakty na podniky, seznámený 

s činnostmi organizací). To ji přijme, ze seznamu došlých zpráv přehodnotí, zda ji jiţ 

dostal. Pokud nedostal, označí ji číslem a zkopíruje do svého seznamu (buňka B1) a pošle 

správné organizaci 

3. Organizace přijme očíslovanou zprávu, zkopíruje do svého seznamu zpráv (buňka E1)  

4. Příchozí zpráva 11.1.2011, 10:00, silnice Bludov-Sudkov, poškození vozovky (buňka 

A2) 

5. Kdokoli zprávu obdrţel pošle ji na kontaktní středisko(kontakty na podniky, seznámený 

s činnostmi organizací). To ji přijme, ze seznamu došlých zpráv přehodnotí, zda ji uţ 

dostal. Pokud nedostal, označí ji číslem a zkopíruje do svého seznamu (buňka B2) a pošle 

správné organizaci 

6. Organizace přijme očíslovanou zprávu, zkopíruje do svého seznamu zpráv (buňka C2) 

Příklad postupu jiţ příchozí zprávy dříve:  

Z nějakého důvodu (například více zdrojů informování), můţe dojít stejná zpráva vícekrát. 

7. Příchozí zpráva na kontaktní středisko 11.1.2011, 11:00,ulice Jeremenkova, přerušení 

dodávek plynu z neznámého důvodu (buňka A3) 

8. Kontaktní středisko přijme zprávu, ze seznamu došlých zpráv přehodnotí, zda ji uţ 

dostal. Pokud ano, zprávu do svého seznamu nezapisuje. 

Příklad postupu při správně poslané zpráy nejdříve organizaci, později od kontaktního 

střediska stejná zpráva. 

9. Zpráva 11.1.2011 , 13:00, Šumperk, neklid na ul. Modrá, poškozování majetku obce. V 

případě příchozí zprávy přímo organizaci (člověk, který není seznámen a neví, ţe se 

posílají zprávy přes kontaktní středisko). Ta ji přijme, vyhodnotí, zda se touto opravou 
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(činností) zabývá. Pokud ne, pošle ji na kontaktní středisko. Pokud ano, pošle ji na 

kontaktní středisko ve tvaru bez čísla označenou (buňka B4) a také si ji zaznamená ve svém 

seznamu (buňka D4). 

10. Kontaktní středisko zprávu očísluje (buňka B5) a číslo pošle organizaci (buňka D5). 

11. Později někdo pošle stejnou zprávu kontaktnímu středisku (buňka A6). Kontaktní 

středisko vyhodnotí, jiţ tuto zprávu dostalo od správné organizace. Zprávu dál neposílá. 
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Tabulka 1- Orientační tabulka 

  A B C D E 

    kontaktní středisko správa silnic obecní policie energetika 

1 

 11.1., 9:00, Šumperk, 

ul. Jeremenkova, 

přerušení dodávek plynu 

 1.- 11.1., 9:00, 

Šumperk, ul. 

Jeremenkova, 

přerušení dodávek plynu     

 1.- 11.1., 9:00, 

Šumperk, ul. 

Jeremenkova, 

přerušení dodávek plynu 

2 

 11.1.,10:00, silnice 

Bludov-Sudkov, 

poškození vozovky 

 2.- 11.1.,10:00, silnice 

Bludov-Sudkov, 

poškození vozovky 

 2.- 11.1.,10:00, silnice 

Bludov-Sudkov, 

poškození vozovky     

3 

 11.1., 11:00, Šumperk,  

ul. Jeremenkova, 

přerušení  dodávek  

plynu   

 11.1., 13:00, Šumperk, 

ul. Jeremenkova, 

přerušení dodávek plynu     

4   

 OK- 11.1., 13:00, 

Šumperk, ul. 

Jeremenkova, 

přerušení dodávek  

plynu   

OK- 11.1., 13:00, 

Šumperk, ul. 

Jeremenkova, 

přerušení dodávek plynu   

5   

3. OK- 11.1., 13:00, 

Šumperk, ul. 

Jeremenkova, 

přerušení dodávek plynu   

3. OK- 11.1., 13:00, 

Šumperk, ul. 

Jeremenkova, 

přerušení dodávek plynu   

6 

 11.1., 13:00, Šumperk, 

ul. Jeremenkova, 

přerušení dodávek plynu         

7           
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Příloha č.2  Rozdělení území 

Tabulka 2- Výpadek el. energie 

Výpadek el. energie Obec, ulice, část 

Červená zóna Šumperk- vícekapacitní a vícepatrové domy 

Modrá zóna 

ostatní části města Šumperk, Hanušovice, Bludov, Libina, 

Rapotín, Nový Malín, 

  

Sobotín, Bohdíkov, Jindřichov, Loučná nad Desnou, Olšany, 

Petrov nad Desnou 

  

Ruda nad Moravou, Staré město, Sudkov, Velké Losiny, 

Vikýřovice, Dolní Studénky, Oskava 

Zelená zóna Branná, Bohutín, Dlouhomilov, Chromeč, Bratrušov, Bušín,  

  

Hrabišín, Kopřivná, Malá Morava, Písařov, Jakubovice, 

Hraběšice, Janoušov,  

  Rejchartice, Šléglov, Vernířovice, Vikantice 
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Tabulka 3- Povodeň, záplava 

Povodeň, záplava Obec, ulice, část 

Červená zóna 

Šumperk (ulice- Bánskobystrická, Blanická, Čičákova, 

Dolnomlýnská, Dolnostudenská,  

  

Javoříčko, Jeremenkova, Jesenická,  Krapkova, Lidická, 

Linhartova, Mendlova,  

  

M. R. Štefánika, Palackého, Peckova, Svatováclavská, 

Štechlova, Tyršova, Uničovská,  

  U cvičiště, Ţerotínova, 28. října, 17. listopadu) 

  

Bohdíkov, Bohutín, Branná, Hanušovice, Chromeč, 

Jindřichov, Loučná nad Desnou,  

  

Olšany, Petrov nad Desnou,  Rapotín, Ruda nad Moravou, 

Sobotín, Staré město, Sudkov 

  Vikýřovice 

Modrá zóna 

Bludov, Šumperk (ostatní ulice), Velké Losiny, Dolní 

Studénky, Nový Malín,  

  Malá Morava, Libina 

Zelená zóna 

Bušín, Jakubovice, Janoušov, Písařov, Vernířovice, Kopřivná, 

Bratrušov, Rejchartice,  

  Vikantice, Šléglov, Hraběšice, Hrabišín, Oskava 
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Tabulka 4- Chemická havárie 

Chemická havárie Obec, ulice, část 

Červená zóna 

Šumperk, Bludov, Rapotín, Nový Malín, Vikýřovice, Dolní 

Studénky 

Modrá zóna ostatní části města Šumperk, Hanušovice, Libina 

  

Sobotín, Bohdíkov, Jindřichov, Loučná nad Desnou, Olšany, 

Petrov nad Desnou 

  

Ruda nad Moravou, Staré město, Sudkov, Velké Losiny,  

Oskava 

Zelená zóna Branná, Bohutín, Dlouhomilov, Chromeč, Bratrušov, Bušín,  

  

Hrabišín, Kopřivná, Malá Morava, Písařov, Jakubovice, 

Hraběšice, Janoušov,  

  Rejchartice, Šléglov, Vernířovice, Vikantice 

 

 

Tabulka 5- Epidemie 

Epidemie Obec, ulice, část 

Červená zóna 

Šumperk, Bludov, Rapotín, Nový Malín, Vikýřovice, Dolní 

Studénky 

Modrá zóna ostatní části města Šumperk, Hanušovice, Libina 

  

Sobotín, Bohdíkov, Jindřichov, Loučná nad Desnou, Olšany, 

Petrov nad Desnou 

  

Ruda nad Moravou, Staré město, Sudkov, Velké Losiny,  

Oskava 

Zelená zóna Branná, Bohutín, Dlouhomilov, Chromeč, Bratrušov, Bušín,  

  

Hrabišín, Kopřivná, Malá Morava, Písařov, Jakubovice, 

Hraběšice, Janoušov,  

  Rejchartice, Šléglov, Vernířovice, Vikantice 
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Tabulka 6- Hurikán 

Hurikán Obec, ulice, část 

Červená zóna Šumperk 

Modrá zóna 

Hanušovice, Libina, Bludov, Rapotín, Nový Malín, 

Vikýřovice, 

  

Sobotín, Bohdíkov, Jindřichov, Loučná nad Desnou, Olšany, 

Petrov nad Desnou 

  

Ruda nad Moravou, Staré město, Sudkov, Velké Losiny,  

Oskava 

Zelená zóna 

Branná, Bohutín, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Chromeč, 

Bratrušov, Bušín,  

  

Hrabišín, Kopřivná, Malá Morava, Písařov, Jakubovice, 

Hraběšice, Janoušov,  

  Rejchartice, Šléglov, Vernířovice, Vikantice 

 

Tabulka 7- Požár 

Poţár Obec, ulice, část 

Červená zóna Šumperk 

Modrá zóna 

Hanušovice, Libina, Bludov, Rapotín, Nový Malín, 

Vikýřovice, 

  

Sobotín, Bohdíkov, Jindřichov, Loučná nad Desnou, Olšany, 

Petrov nad Desnou 

  

Ruda nad Moravou, Staré město, Sudkov, Velké Losiny,  

Oskava 

Zelená zóna 

Branná, Bohutín, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Chromeč, 

Bratrušov, Bušín,  

  

Hrabišín, Kopřivná, Malá Morava, Písařov, Jakubovice, 

Hraběšice, Janoušov,  

  Rejchartice, Šléglov, Vernířovice, Vikantice 
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Tabulka 8- Sněhová kalamita 

Sněhová kalamita Obec, ulice, část 

Červená zóna Šumperk 

Modrá zóna 

Hanušovice, Libina, Bludov, Rapotín, Nový Malín, 

Vikýřovice, 

  

Sobotín, Bohdíkov, Jindřichov, Loučná nad Desnou, Olšany, 

Petrov nad Desnou 

  

Ruda nad Moravou, Staré město, Sudkov, Velké Losiny,  

Oskava 

Zelená zóna 

Branná, Bohutín, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Chromeč, 

Bratrušov, Bušín,  

  

Hrabišín, Kopřivná, Malá Morava, Písařov, Jakubovice, 

Hraběšice, Janoušov,  

  Rejchartice, Šléglov, Vernířovice, Vikantice 
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Příloha č. 3  Kontrolní seznam 

Tabulka 9- Kontrolní seznam 

Otázka ano ne poznámka 

Analýza a hodnocení rizik       

Máme zpracován seznam moţných zdrojů rizik v území obce s 

rozšířenou působností (dále jen ORP)?       

Máme grafické vyjádření ohroţení podle těchto jednotlivých rizik?       

Jsou odhadnuty četnosti na tyto jednotlivá rizika?       

Jsou uvedeny míry předpokládaného dopadu na zdraví lidí u kaţdého z 

těchto rizik?       

Jsou uvedeny míry předpokládaného dopadu na majetek u kaţdého z 

těchto rizik?       

Jsou uvedeny míry předpokládaného dopadu na ţivotní prostředí u 

kaţdého z těchto rizik?       

Je vyhodnoceno, která rizika jsou největší?       

Zákon č.356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích       

Je veden seznam vyskytujících se nebezpečných látek na území?       

Máme informace o nebezpečných vlastnostech všech těchto látek?       

Máme informace o všech výrobcích nebezpečných látek v území?       

Máme informace o všech distributorech nebezpečných látek v území?       

Existuje seznam objektů, v kterých se nebezpečné látky skladují na 

území?       

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých zákonů       

Je veden seznam vyskytujících se nebezpečných odpadů na území?       

Máme informace o nebezpečných vlastnostech všech těchto odpadů?       

Máme seznam, kde se tyto látky vyskytují?       

Zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobenými 

vybranými neb. chemickými látkami a přípravky       

Vyskytuje se v území jaderné zařízení nebo významný zdroj 

ionizujicího záření?       

Vyskytuje se v území objekt, jeţ patří podle tohoto zákona do sk. A 

nebo B?       

Vyskytuje se v území sousedících ORP objekt, jeţ patří podle tohoto 

zákona do sk. A nebo B?       

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých 

zákonů (krizový zákon)       

Máme vytvořenou bezpečnostní radu?       

Jsou určeni členové této rady?       

Máme kompletní kontakty na členy bezpečnostní rady?       

Scházejí se pravidelně tito členové za účelem přípravy na mimořádné 

události?       

Máme pořízenu dokumentaci o této přípravě?       

Jsou určeni stálí členové krizového štábu pro případ krizové situace?       

Máme na ně kontakty?       

Jsou vedeny kontakty na další organizace a odborníky podle řešené 

krizové situace?*       

*Především na distributory a dodavatele el. Energie?       

*Především na distributory a dodavatele plynu?       

*Především na distributory a dodavatele tepelné energie?       
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*Především na výrobce a dodavatele pitné vody?       

*Provozovatele odpadních vod a kanalizací?       

Je vytvořen seznam kontaktů na jiné organizace?       

Jsou určeny prostory pro krizový štáb v případě potřeby?       

Jsou tyto prostory dobře strategicky situovány?(střed území, chráněné, 

nadmořská výška, doprava)       

Jsou určeny náhradní prostory pro krizový štáb v případě potřeby?       

Jsou tyto náhradní prostory chráněné?       

Je zajištěn náhradní zdroj el. energie pro krizový štáb?       

Máme zařízení pro nouzovou komunikaci na telekomunikační síti 

mobilních operátorů a pevných linek?       

Máme zajištěnu techniku, vybavení, zařízení pro krizový štáb?       

Je připravena dokumentace pro krizový štáb?       

Jsou tyto prostory dostatečně sociálně a hygienicky zařízeny?       

Je zpracován krizový plán území?       

Je kompletní, obsahuje všechny části?       

Je k němu zpracována grafická příloha?       

Vytváří si ORP Šumperk náhradní finanční zdroj pro řešení krizových 

situací?       

Existuje souhrn příjmů na přípravy na mimořádné události?       

Existuje souhrn výdajů na přípravy na mimořádné události?       

Existuje seznam materiálu, zařízení a vybavení v majetku ORP 

Šumperk pro řešení krizových situací?       

Je o tento materiál pravidelně nějakým způsobem postaráno?(servis, 

oprava, úklid)       

Je vedeno, kde se tyto zařízení, materiál a vybavení nacházejí?       

Jsou vedeny kontakty na osoby ovládající tyto zařízení?       

Jsou prostory pro tento materiál, zařízení a vybavení dostatečné?       

Máme vytvořen seznam objektů kritické infrastruktury v území?       

Máme informace o činnostech těchto objektů (předmět činnosti, proč 

je objektem kritické.infr.)?       

Máme kontakty na zástupce těchto objektů?       

Jsou pro dané území vytvářeny plány pro zvládání krizových situací?       

Není potřeba vytvářet další?       

Zákon č.128/2000 Sb., o obcích       

Je znám počet osob ţijících na území?       

Je vytvořen seznam obcí patřících do území?       

Máme kontakty na zástupce ostatních obcí v území?       

Je vytvořen seznam početního stavu obyvatel podle obcí?       

Je vytvořen seznam ulic v kaţdé obci ?       

Je vytvořen seznam obytných jednotek?         

Jsou všechny domy označeny číslem popisným?       

Je zde zřízena obecní policie?       

Informace       

Jsou fyzické a právnické osoby informováni o ohroţení v místě jejich 

působnosti?       

Jsou informace o ohroţení pravidelně aktualizovány?       
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Je zahájen proces informování obyvatel jako součást příprav území na 

mimořádné události?       

Je jiţ provedeno informování obyvatel v červených zónách?       

Je jiţ provedeno informování obyvatel v modrých a zelených zónách?       

Máme data o stavu informačních způsobů na území?       

Máme přehled o místní soustavě varování a vyrozumění?       

Můţeme provádět informování obyvatelů na úředních deskách 

příslušných úřadů?       

Můţeme provádět informování obyvatelů pomocí regionálních 

rozhlasových stanic?       

Můţeme provádět informování obyvatelů pomocí televizních kanálů?       

Můţeme provádět informování obyvatelů místním rozhlasem 

dálkového vyrozumění a varování?       

Můţeme provádět informování obyvatelů mobilními informačními 

prostředky?       

Můţeme provádět informování obyvatelů ještě jiným způsobem?(bez 

potřeby el. Energie?)       

Zákon č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečování 

IZS       

Jsou známy kapacity zdravotnických zařízení?       

Máme seznam na všechny zdravotnická zařízení v území?       

Máme na ně kontakty?       

Máme kontakty na lékaře působící v území mimo zdravotnická 

zařízení?       

Možnosti u bytování a stravování       

Je vytvořen plán nouzového ubytování a stravování?       

Máme seznam všech základních a středních škol, sociálních zařízení a 

ubytoven?       

Máme vyhodnoceno, zda se nacházejí ve vhodném místě proti 

působení některé z mimořádných událostí?       

Máme na tyto zařízení kontakty?       

Máme vyhodnoceny kapacity moţného ubytování v těchto zařízeních?       

Existují zde podmínky pro poskytování stravy ubytovaným a dalším 

osobám?(jídelny)       

Je zde i moţnost vyvařování?       

Jsou vyhodnoceny jako vhodná jiná ubytovací zařízení?        

Máme na ně kontakty?       

Jsou zabezpečeni dodavatelé surovin, polotovarů a výrobků v oboru 

poptravinářství?       

Máme jejich seznam a kontakty?       

Evakuace       

Je zpracován plán evakuace obyvatelstva?       

Je znám počet obyvatel bydlících v předpokládaných místech 

evakuace?       

Je zabezpečena jejich evakuace?       

Jsou zajištěny dopravní prostředky pro evakuaci?       

Máme kontakty na moţné dopravce?       

Jsou stanoveny evakuační střediska?       

Vyhovují poţadavkům?       

Máme určeny přijímací střediska?       

Vyhovují poţadavkům?       
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Existuje seznam prostředků individuální ochrany?       

Vyhovují poţadavkům?       

        

Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému       

Máme kontakt na právnické a fyzické osoby, jejichţ materiál a 

vybavení lze v případě potřeby vyuţít?       

Máme seznam těchto prostředků?       

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách       

Máme kontakty na správce povodí pro území?       

Máme přehled vodních tocích v území?       

Máme přehled o přírodních i umělých vodních zdrojích v území?       

Máme informace o zadrţených mnoţstvích vody v nádrţích?       

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu       

Má ORP územní plán pro území ostatních obcí?       

Má ORP regulační plán pro území ostatních obcí?       

Má ORP vypracovány územně plánovací podklady?       

Má ORP vypracovány územně plánovací dokumentaci?       

Má ORP vypracováno vymezení zastavěného území?       

Má ORP vypracovánu politiku územního rozvoje?       

Zákon č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně a související předpisy       

Mají všechny obce v ORP jednotky dobrovolných hasičů obce?       

Má obec Šumperk vlastní jednotky dobrovolných hasičů obce?       

Udrţuje ORP Šumperk akceschopnost jednotek sboru dobrovolných 

hasičů (dále jen JSDH)?       

Zabezpečuje ORP materiální a finanční potřeby JSDH obce a poţární 

ochrany?       

Zabezpečuje ORP pro členy JSDH obce preventivní zdravotní 

prohlídky?       

Zabezpečuje ORP výstavbu a údrţbu objektů poţární ochrany?       

Zpracovává ORP stanovenou dokumentaci poţární ochrany?       

Zabezpečuje ORP zdroje vody pro hašení poţárů pro stálé pouţití?       

Spolupracuje ORP se sousedními obcemi při plnění úkolů k 

zabezpečení poţární ochrany?       

Vyhláška Ministerstva vnitra č.380/2002 Sb., k přípravě a 

provádění úkolů ochrany obyvatelstva       

Máme seznam zařízení civilní ochrany?(dále jen CO)       

Je vedeno, k čemu zařízení slouţí?       

Jsou v zařízeních CO určena personální sloţení?       

Jsou vedeni vedoucí těchto zařízeních?       

Máme na ně kontakty?       

Jsou vedena zařízení CO pro evakuaci?       

Jsou vedena zařízení CO pro nouzového přeţití obyvatelstva?       

        

Obecné zásady       

Jsou všechna data v tištěné formě?       

Jsou bezpečně uloţena?       

Jsou všechna data v elektronické podobě?       
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Jsou bezpečně uloţena a zálohována?       

Součet    

Počet procent (ano/celkový počet otázek)*100    

 


