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1 Úvod 

Kaţdý den obyvatelstvo České republiky je vystaveno ve svém ţivotě různým 

nebezpečím a nástrahám, které přicházejí z jejich okolí. Obyvatelstvo můţe být ohroţováno 

vznikem a následujícími účinky mimořádných událostí, a to jak přírodního, tak 

antropogenního charakteru. Orgány státní správy a samosprávy mají povinnost ze zákona 

chránit své občany před účinky a případnými následky mimořádných událostí. K tomu slouţí 

vytváření různých systémů a potřebných pravidel k ochraně obyvatelstva. Mezi úkoly ochrany 

obyvatelstva patří varování a vyrozumění, evakuace, ukrytí, nouzové přeţití, výchova 

obyvatelstva, individuální ochrana a monitorování.  

Jakmile zazní zvuk sirény, tak mnoho lidí hned napadne, ţe je první středa v měsíci, 

12 hodin a ţe právě probíhá zkouška sirén. Ale kdyţ tahle siréna zazní v jinou dobu, tak si jen 

v duchu řeknou, ţe se zase někde něco děje, a budou doufat, ţe to uvidí večer ve zprávách. 

Ale problémem je, kdyţ se tento varovný signál týká jejich brzké budoucnosti, a k nim se 

blíţí nějaké nebezpečí v podobě mimořádné události. Moc lidí z široké veřejnosti neví, jak se 

v danou chvíli mají zachovat, co mají dělat a jak postupovat v přípravě a průběhu různých 

mimořádných událostí. 

Proto jsem se rozhodl zjistit zabezpečení ochrany obyvatelstva na území, které je mi 

známé a kde jsem trávil své dětství. Z důvodu, ţe jsem svoji obec řešil v bakalářské práci, tak 

teď se práce zabývá větším územím, čím je území okresu Bruntál. Oblast je velice rozsáhlá a 

rozmanitá. Zkoumal jsem oblast varování, evakuace, ukrytí, nouzového zabezpečení a 

připravenosti obyvatelstva na mimořádné události, které by mohly nastat na území 

Bruntálska. Zjištěné nedostatky pak navrhuji optimalizovat v poslední kapitole této 

diplomové práci. 

V současné době se hlavně dbá na připravenost a informovanost obyvatelstva. Ve 

školách se učí ochranu člověka při mimořádných událostech, vyrábějí se a tisknou různé 

informační letáky, propagují se internetové stránky slouţící k informování obyvatelstva jak se 

chovat před blíţící se mimořádnou událostí, v jejím průběhu a pak co dělat a kde hledat 

pomoc po skončení mimořádné události. Podle mě je to ta správná cesta k připravenosti 

obyvatel na hrozící nebezpečí.  
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2 Cíl práce 

Cílem této práce je vypracovat studii zabezpečení ochrany obyvatelstva na území 

Bruntálska a návrhu optimalizace stávajících řešení. Práce je zaměřena na analýzu rizik na 

Bruntásku se zaměřením na specifika tohoto území. Optimalizace stávajících řešení je 

zaměřena na současnost a budoucnost rozvoje Bruntálska s ohledem na koncepci ochrany 

obyvatelstva v ČR s výhledem do roku 2020. 
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3 Rešerše 

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdruţení poţárního 

a bezpečnostního inţenýrství, 2005. 140 s. SPBI SPEKTRUM. ISBN 80-86634-70-1. 

Publikace autorky je zaměřena na plnění úkolů civilní ochrany, a to zejména na 

varování, vyrozumění, evakuaci, nouzové přeţití, ukrytí, individuální ochranu, zjišťování a 

označování nebezpečných oblastí, dekontaminaci a jiná opatření a jejich realizaci pro zajištění 

ochrany obyvatelstva.  

KOVAŘÍK, Jaroslav, SMETANA, Marek. Základy civilní ochrany. 1. vyd. Ostrava: 

Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2006. 147 s. ISBN 80-86634-85-X. 

Autoři poskytují informace o základních úkolech ochrany obyvatelstva, jako je 

zjišťování a označování nebezpečných oblastí, hlásná sluţba a informování obyvatelstva, 

evakuace, organizace a poskytování úkrytů, poskytování nouzového ubytování a zásobování, 

dekontaminace, individuální ochrana. V publikaci jsou informace také o zatemňování, 

zásadách ochrany před povodněmi, zdravotnické sluţby včetně první a náboţenské pomoci, 

bezodkladné pohřební sluţby, záchranné práce a plánování a příprava personálu civilní 

ochrany. 

Usnesení Vlády České republiky ze dne 25. února 2008 č. 165 o Koncepci ochrany 

obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. 

Koncepce je zaměřena na ochranu ţivotů, zdraví, majetku občanů České republiky 

a ochrany ţivotního prostředí. Hodnotí stav právních norem, povinnosti státní správy v oblasti 

ochrany obyvatelstva a úkoly integrovaného záchranného systému. Navrhuje jejich úpravy, 

klade důraz na odpovědnost ministerstev a správních úřadů. Zdůrazňuje potřebu 

informovanosti a vzdělanosti veřejnosti v oblasti ochrany obyvatelstva. 

Civil Protection Concept [online]. [2001] [cit. 2009-03-31]. Dostupný z WWW: 

<http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/en/home/themen/Verbundsyste

m.parsys.0002.downloadList.00021.DownloadFile.tmp/cpconcepte.pdf>. 

Koncepce civilní ochrany vymezuje poslaní a strukturu civilní ochrany ve Švýcarsku. 

Koncepce je zaloţena na příslušných právních předpisech v oblasti civilní ochrany a jsou zde 

přidány federální rady švýcarské vlády. Dokument obsahuje popis potřeby reformy v civilní 

ochraně, předpokládaná rizika, mise z civilní ochrany, strukturu civilní ochrany, partnerské 

organizace a jejich úkoly, koordinaci a spolupráci, personál, trénink, vybavení, výstrahu, 

ochranné stavby a financování. 
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Časopis 112 

Odborný měsíčník vydávaný Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru 

zabývající se poţární ochranou, integrovaným záchranným sborem a ochranou obyvatelstva 

obsahuje různé články týkající se ochrany obyvatelstva, krizového řízení, prevence poţární 

ochrany a informací o mimořádných událostech. 

The Electronic Encyclopaedia of Civil Defense and Emergency Management [online]. 

©2003 [cit. 2009-03-31]. Dostupný z WWW: <http://facultystaff.richmond.edu/~wgreen 

/encyclopedia.htm>. 

Elektronická encyklopedie civilní obrany a řízení záchranných prací, která se skládá 

z různých příspěvků z oblasti civilní obrany a krizového řízení, obsahuje okruhy jako 

1. světová válka, protiletecká opatření, civilní obrana, krizové řízení, pozemní pozorovací 

sbory, hrozby a významné akce. V okruzích jsou příspěvky o vybraných státech jako 

Německo, Velká Británie a Spojené státy americké. 

LINHART, Petr; ŠILHÁNEK, Bohumil. Ochrana obyvatelstva ve vybraných evropských 

zemích. Praha : MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2009. 193 

s. ISBN 978-80-86640-63-1. 

Autoři v knize popisují současnou ochranu obyvatelstva ve dvaceti evropských 

státech. Volba států byla provedena tak, aby uváděné údaje odpovídaly skutečnosti a dané 

úkoly a opatření jsou realizovány v praxi a nezůstávají jen na papíře. Kaţdý stát je popsán 

podle jednotné osnovy, která se skládá z částí jako všeobecné údaje o zemi, bezpečnostně-

politický rámec a spektrum nebezpečí, struktura ochrany obyvatelstva, řídící struktury, vládní 

a nevládní organizace, vzdělání, ochranná infrastruktura a legislativa. 
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4 Základní pojmy 

Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí 

a vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací.[8]  

Havárie - je neţádoucí událost (mimořádná událost), která způsobuje škody nebo zranění.[1] 

Integrovaný záchranný systém - koordinovaný postup jeho sloţek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.[8]  

Záchranné práce - činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohroţení ţivota, zdraví, majetku 

nebo ţivotního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin.[8] 

Likvidační práce - činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.[8] 

Ochrana obyvatelstva - plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí 

a nouzové přeţití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho ţivota, zdraví 

a majetku.[8] 

Varování - souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné 

upozornění na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost a krizovou situaci pomocí 

veřejného vyhlášení varovného signálu.[3] 

Informování - je podání informace obyvatelstvu o povaze nebezpečí a opatření k ochraně 

ţivota, zdraví , majetku a ţivotního prostředí.[3] 

Evakuace - jedná se o souhrn opatření směřujících k organizovanému přemístění osob, 

hospodářského zvířectva a věcných prostředků (strojů, zařízení a materiálu) v daném 

pořadí priority z ohroţeného prostoru na jiné území. Provádí se z míst ohroţených 

mimořádnou událostí do míst, které zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní 

ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.[3] 

Humanitární pomoc - jsou opatření prováděná za účelem pomoci obyvatelstvu postiţenému 

mimořádnou událostí s vyuţitím lidských a materiálních zdrojů.[12]  

Vyrozumění - souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné předávání 

informací o hrozící nebo nastalé mimořádné události a krizové situaci určeným orgánům 

státní správy, samosprávy, právnickým a fyzickým osobám.[3] 
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5 Pouţité zkratky 

Tabulka č. 1: Seznam pouţitých zkratek 

Zkratka Význam 

IZS Integrovaný záchranný systém 

HZS Hasičský záchranný sbor 

MU mimořádná událost 

JSDH jednotka sboru dobrovolných hasičů 

CHKO chráněná krajinná oblast 

ORP obec s rozšířenou působností 

MV ministerstvo vnitra 

JSVV jednotný systém varování a vyrozumění 

ČSN česká státní norma 

VyC vyrozumívací centrum 

KPV koncový prvek varování 

SSRN systém selektivního rádiového návěštění 

EVA evakuace 

MSK Moravskoslezský kraj 

NZV nouzové zásobování vodou 

LDN léčebna dlouhodobě nemocných 

SME Severomoravská energetika 

GŘ generální ředitelství 

NATO North Atlantic Treaty Organization - Severoatlantická aliance 
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6 Teorie rizika 

Riziko je v komplexním pojetí chápáno jako relace mezi očekávanou ztrátou 

(poškození zdraví, ztrátou ţivota, ztrátou majetku atd.) a neurčitostí uvaţované ztráty 

(zpravidla vyjádřenou pravděpodobností nebo frekvencí výskytu). V uţším pojetí se někdy 

pojem riziko redukuje na pravděpodobnost, se kterou dojde za definovaných podmínek 

expozice k projevu nepříznivého účinku.  

Definice pouţívá termínu EXPOZICE, (doba působení). Je nezbytné si uvědomit, ţe 

riziko se rovná nule pouze v případě, ţe expozice dané látce nenastává (je nulová). Z definice 

rizika vyplývá, ţe riziko je charakterizováno ztrátou (typem ztrát) a frekvencí událostí. Ztráty 

mohou představovat zdraví člověka, ţivot člověka nebo lidí, majetek nebo ţivotní prostředí. 

V souvislosti s tím hovoříme o riziku zdravotním, společenském, ekonomickém a 

ekologickém. Environmentální riziko je pojem, který zahrnuje riziko pro osoby, majetek, 

ţivotní prostředí. 

6.1 Numerické vyjádření rizika 

Riziko se dá chápat jako pravděpodobnost vzniku negativních jevů a jeho důsledky[5] 

nebo jako očekávané negativní následky vlivem aktivace nebezpečí na daném území.[6] 

6.1.1 Pravděpodobnost a důsledky  

Riziko je přímo závislé na četnosti výskytu ohroţení a na tom, jaké následky můţe 

způsobit četnost a rozsah negativních jevů. Pokud pravděpodobnost rizik vyjádříme tak, ţe 

celkový součet všech moţných rizik bude v intervalu 0 - 1 (riziko nemůţe být nikdy větší neţ 

100 %), pak můţeme říci, ţe riziko je součinem sumy moţných pravděpodobností vzniku a 

rozšíření mimořádných událostí a sumy moţných nákladů na odstranění škod.[5] 

  
iii NRR *        (1) 

Kde: 

*R    Riziko    

iR    Dílčí riziko 

i    Dílčí pravděpodobnost rizika 

iN    Dílčí náklady na odstranění škod 

Pravděpodobnost riziky je vţdy nenulová, vţdy existuje nějaké neurčité, zbytkové 

riziko, které nelze empiricky odvodit, ale pouze teoreticky předvídat. Celkové riziko lze 

vyjádřit vztahem:  

Z

T RRR  *          (2) 
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Kde: 
TR    Celkové riziko 

*R    Riziko 

ZR    Zbytkové riziko 

Po dosazení do vztahu (1), dostaneme: 

 
 


m

i

n

j

Zji

T RNR
1 1

        (3) 

Při analýze rizika však musíme znát další kvantitativní faktory rizika, které se 

uplatňují při rozvoji rizika aţ do vzniku mimořádné události. Jedná se o potenciál rizika, který 

můţeme vyjádřit takto: 

o

d
r

X

X
p           (4) 

Kde: 

rp    Potenciál rizika 

dX    Destrukční potenciál 

oX    Odolnostní potenciál 

Potenciál rizika lze definovat jako poměr mezi veličinou vystihující destrukční děj a 

veličinou vyjadřující odolnost v rovnováţně dynamicky fungujícím systému. Hodnota rp  

dosahuje různých hodnot, podle kterých můţeme předvídat moţnou intenzitu případné 

mimořádné události. 

10  rp  kdyţ od XX   nebo od XX   

Nedochází k destrukci systému, ale pouze k jeho zatěţování. Dosáhne-li však tlak 

destrukčního potenciálu takového účinku, ţe 

od XX   pak 1rp  

Dochází k postupnému dlouhodobému uvolňování prvků z celku. Energie, která váţe 

atomy určité látky, je vyrovnána destrukční energii z okolí a nastává rozklad systému. Je-li 

dosaţeno vztahu 

od XX   pak 1rp  

Pak dochází k destrukci systému náhle. Jedná se například o výbuch plynu, výbušnin, 

par hořlavých kapalin a podobně. Extrémní situace nastává tehdy, je-li 

od XX   pak 1rp  

Pak jsou veškeré obranné systémy zbytečné, protoţe dochází nejen k náhlému 

okamţitému rozbití systému, ale navíc k atomizaci jeho prvků (např. jaderný výbuch). 

Další důleţitou veličinou při analýze rizika je pravděpodobnost rizika: 
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n

n
m

i

i

1          (5) 

Kde: 

in    Počet uskutečněných mimořádných událostí 

n    Počet všech moţných událostí za dobu existence systému 

Tato veličina má omezenou vypovídací schopnost a nezachycuje časovou sloţku 

vývoje systému. Četnost rizika je statistická veličina potřebná pro analýzu rizika: 

t

n
m

i

i

r


 1          (6) 

Kde: 




m

i

in
1

   Součet vyskytujících se dílčích rizik za časovou jednotku 

t    Zvolený časový interval (rok, měsíc, den, …) 

Riziko jako takové nikdy neodstraníme. Můţeme je pouze minimalizovat na 

přijatelnou míru. Riziko je nutné eliminovat na nejmenší moţnou únosnou míru. Pro kaţdé 

zařízení či objekt bude přijatelná míra rizika jiná. Na prvním místě při posuzování rizika by 

však měl být lidský ţivot a zdraví. Proto při eliminaci rizika v prostředí mimořádné události je 

kladen velký tlak na úroveň rozhodovacího procesu a řízení.[5] 

6.1.2 Nebezpečí a zranitelnost 

Některá literatura uvádí, ţe riziko je výsledkem součinu nebezpečí a zranitelnosti 

území. Lze pouţít grafického znázornění maticového součinu, tzv. matice rizik. [6] 

         Tabulka č. 2: Matice rizik[6] 

 

RIZIKO 

ZRANITELNOST (Z) 

Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 

nulová nízká střední vysoká velmi vysoká 

N
E

B
E

Z
P

E
Č

Í 
(N

) N0 nulové R0 R0 R0 R0 R0 

N1 nízké R0 R1 R1 R1 R1 

N2 střední R0 R1 R2 R2 R3 

N3 vysoké R0 R1 R2 R3 R4 

N4 velmi vysoké R0 R1 R3 R4 R4 

Kde: 
R0  bez rizika 

R1  nízké riziko (zanedbatelné) 

R2  střední riziko (sociálně přijatelné bez preventivních opatření) 

R3  vysoké riziko (není vţdy sociálně přijatelné a zvaţují se preventivní opatření) 

R4  velmi vysoké riziko (není sociálně přijatelné, jsou nutná preventivní opatření) 
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Nebezpečí 

Lze jej charakterizovat jako jev s moţností ohroţení ţivota, zdraví, majetku nebo 

ţivotního prostředí. Nebezpečí je potenciál způsobit škodu. Mimořádná událost je aktivované 

nebezpečí. 

Zranitelnost 

Zranitelnost území lze chápat jako vnímavost území na dopady mimořádné události. Je 

to schopnost území negativně reagovat na působení neţádoucího jevu. Zranitelnost je 

vlastností území. 

Riziko 

Riziko jsou očekávané negativní následky vlivem aktivace nebezpečí na daném území. 

ZMRR   

Kde: 

R    Riziko 

MR    Míra rizika 

Z    Zranitelnost území 

Ve výše uvedené definici rizika je první část definice „očekávané negativní následky 

vlivem aktivace nebezpečí“ vyjádřena veličinou „míra rizika“ a druhá část „na daném území“ 

je zastoupena veličinou „zranitelnost“. 

Kumulované riziko 

Do mapování rizik lze zahrnout jen takové typy nebezpečí, jejichţ projev na území lze 

nějakým způsobem vyjádřit v kartografickém zobrazení, tedy na mapě. 

ZMRR xx   

Kde: 

x    Konkrétní typ nebezpečí 

xMR    Míra rizika pro typ nebezpečí x 

xR    Riziko pro typ nebezpečí x 

Na obrázku č. 1 jsou projevy různých typů nebezpečí na území, které se různě 

překrývají. V místech překryvů jsou sloučeny rizika všech definovaných typů nebezpečí na 

daném území. Existuje zde tzv. kumulované riziko. 

    ZMRZMRZMRZMRRRRR kum

n

i

xixxxx

n

i
ixkum 








 

 1

2121

1

......

 Kde: 

21 , xx , …  Konkrétní typy nebezpečí 

n    Celkový počet typů nebezpečí 

21, xx MRMR , … Míra rizika pro konkrétní typ nebezpečí x1, x2, … 

kumR    Kumulované riziko 
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kumMR    Kumulovaná míra rizika 

 

Obrázek č. 1: Kumulované riziko[6] 

Připravenost 

Do definice rizika lze zahrnout ještě jednu veličinu, a to připravenost, kterou lze 

chápat jako připravenost lidských, materiálních a dalších zdrojů k minimalizaci negativních 

dopadů mimořádné události. Připravenost je měřítkem sníţení rizika. Se zahrnutím 

připravenosti lze definovat korigované riziko, tedy riziko sníţené o úroveň připravenosti. 

P

ZMR

P

R
R kumkum
kor


  

Kde: 

P    Připravenost 

korR    Korigované riziko 

Úroveň připravenosti se projeví s určitým zpoţděním a vlastní riziko můţe jen zmírnit, 

nikoliv téměř odstranit. V tomto významu nelze připravenost přeceňovat a je nutno na ni 

pohlíţet jen jako na pomocnou veličinu.[6] 
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7 Kvalitativní analýza mimořádných událostí 

Ve srovnání s mimořádnými událostmi ve světě zůstává obyvatelstvo a teritorium 

České republiky ušetřeno dopadu maximálních moţných následků známých MU. Týká se to 

následků mimořádných událostí přírodního a antropogenního charakteru. Téměř vůbec se na 

našem území nevyskytují velké ropné havárie (ropovody, tankery), zemětřesení, vulkanická 

činnost, tsunami atd. Přesto však mohou jiné MU způsobit a mnohdy působí značné ztráty 

obyvatelstvu i hospodářské sféře. Jedná se hlavně o poţáry, dopravní havárie, biologické 

nákazové situace a některé evolučně se vyvíjející katastrofy jako viditelné zhoršení ţivotního 

prostředí s konkrétními dopady na zdraví a majetek lidí.[4] 

V kapitole uvedu přírodní mimořádné události, které se v ČR vyskytují a které 

způsobily či působí obyvatelstvu značné problémy lokálního či plošného charakteru. 

Následovat bude přehled antropogenních mimořádných událostí ve snaze o pokrytí celého 

spektra významných MU na našem území.[4] 

U kaţdé mimořádné události uvedu její příčiny a moţné následky. Hlavní informací 

však jsou opatření, která rozdělím do 3 skupin, a to na prevenci, represi a renovaci. Prevenci 

se rozumí předběţná opatření uplatněná v systému a zabraňující vzniku MU. Represí se 

rozumí zásah v době, kde se MU odehrává. Je snaha utlumit destruktivní sílu, rozptýlit ji, 

zastavit ji a odvést někam jinam. Renovační opatření mají za cíl nejdříve zachránit osoby, 

materiál, unikátní přístroje a zařízení, hospodářská zvířata atd. Následuje postupné uvádění 

systému do výchozího stavu nebo do kvalitativně vyššího stavu.[4] 

7.1 Přírodní mimořádné události - ţivelní katastrofy a pohromy 

Destruktivní děje v přírodě představují pro člověka dnešní doby neustále značnou 

zátěţ. I přes dílčí úspěchy v souboji s přírodními ţivly je člověk z této strany citelně 

ohroţován. Máme zkušenosti při předvídání meteorologických jevů, avšak zemětřesení, 

vulkanickou činnost, poţáry, různé druhy emanací plynů, radiace jakoţ i kosmické záření 

bývají často zpozorovány aţ při viditelném projevu ve formě svých následků. Zde je nutné 

především dále studovat všechny procesy v našem ţivotním a přírodním prostředí a 

poskytnout tak šanci pro včasné varování obyvatelstva.[4] 

Území ČR není ovlivňováno činností moře, nepatří do oblastí s vulkanickými a 

tektonickými procesy, na našem území se nevyskytují teplotní ani geomorfologické extrémy. 

A v tom je naše největší riziko. Závaţné projevy destrukčních dějů naše obyvatelstvo nezná a 

proto má velký sklon k jeho podceňování. Právě občasný příchod takových dějů, jejich 
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překvapivost a rychlost působí následně panické reakce. Proto společnost musí mít instituci, 

která se bude předmětnou problematikou zabývat a v konečném efektu sniţovat ztráty 

vznikající při mimořádných událostech. V následujícím přehledu uvedu několik příkladů 

přírodních MU, které se mohou na území naší republiky vyskytovat. Potenciálně ohroţují 

ţivoty obyvatel nebo majetky obcí, které jsou jimi postiţeny.[4] 

7.1.1 Poţár 

P ř í č i n a  a  v z n i k  - poţár vzniká v přírodě vlivem takových jevů jako blesk, tlení 

(samovznícení) nebo výbuchem bahenního plynu. 

N á s l e d k y  - poţáry mají vliv na ţivoty a majetky lidí, ale i na ţivotní prostředí, 

závaţné jsou především lesní poţáry. V přírodě vzniklé poţáry mohou ovlivňovat lidská 

obydlí, průmyslové závody, sklady, produktovody atd. 

O p a t ř e n í  p r e v e n t i v n í  - stavební a organizační opatření vzniku poţáru 

(poţární směrnice); zabezpečení bezporuchového telefonního spojení s poţární sluţbou 

s důrazem na poţárně zatíţené objekty; zabezpečení bezporuchového telefonního spojení na 

dispečerskou sluţbu IZS; zabezpečení poţárního výcviku profesionální poţární jednotky 

v objektu; pravidelná kontrolní činnost ze strany vnitřního managementu i nezávislých 

poţárních orgánů; vyznačení poţárních zón a únikových cest; instalace hasebních zařízení, 

přístrojů, nástrojů a samočinných hasebních systémů; zákaz kouření; zabezpečení materiální a 

humanitární pomoci; pojištění. 

O p a t ř e n í  r e p r e s i v n í  - varování obyvatelstva, vyrozumění IZS; organizace 

hasebního zákroku - hašení a evakuace; kontrola a zadrţování poţáru; vyuţití těţkých 

zemních mechanismů při lesních poţárech. 

O p a t ř e n í  r e n o v a č n í  - postihování a pokutování zodpovědných osob při 

nedodrţování protipoţárních opatření; bourání vyhořelých budov; odstraňování následků 

poţáru, likvidace poţářiště; opětná výstavba zničených objektů; zalesňování; analýza celého 

vývoje poţární situace; kritické posouzení a náprava protipoţárních opatření.[4] 

7.1.2 Záplavy a povodně 

P ř í č i n a  a  v z n i k  - vznikají prudkým táním sněhu v jarních měsících, následkem 

přívalových i dlouhodobě trvajících dešťů nebo spojením těchto vlivů navzájem. 

N á s l e d k y  - dochází k poškození lidského zdraví (i k úmrtí), ke zničení lidských 

obydlí, zemědělské úrody, průmyslových podniků, vegetace a k úhynu hospodářských zvířat. 

Dochází k znehodnocování zdrojů pitné vody, skladů potravin, surovin, materiálů atd. 
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Vznikají infekce, epidemie, hladomor, rozrušení infrastruktury území, komunikačního a 

energetického systému. 

O p a t ř e n í  p r e v e n t i v n í  - výstavba budov odolávajících záplavám; výstavba 

protipovodňových hrází, retenčních nádrţí a kanálů; čištění říčního a přehradního dna; 

monitorování průtoků vody ve vodních tocích; výcvik zásahových jednotek; zabezpečení 

bezporuchového telefonního spojení; vytvoření a udrţení hlásné protipovodňové sluţby; 

sledování meteorologických zpráv a informací; osázení břehů říčních toků vhodnými stromy a 

keři k udrţení jejich stability; příprava skladů humanitární pomoci; příprava úpraven vody; 

příprava evakuačních plánů s vlastním organizačním zabezpečením; příprava sil a prostředků 

pro záchranu osob, hospodářských zvířat a majetku; pojištění. 

O p a t ř e n í  r e p r e s i v n í  - varování obyvatelstva, vyrozumění IZS; dodatečná 

výstavba provizorních protipovodňových hrází při nastávajících záplavách; odstraňování 

předmětů a lehkých stavebních objektů z břehů vodních toků při blíţících se záplavách; 

odstraňování ledových ker a zadrţené sutě při blíţící se povodňové vlně; průzkumné a 

vyhledávací akce za pomoci vrtulníků a říčních člunů; vlastní záchrana osob, hospodářských 

zvířat a majetku z postiţených oblastí; poskytování základní humanitární pomoci. 

O p a t ř e n í  r e n o v a č n í  - sankciování zodpovědných osob za nedodrţení 

stávajících předpisů; dekontaminace zdrojů pitné vody; čištění retenčních nádrţí, kanálů, jezů 

apod.; odstraňování bahna z komunikací a lidských obydlí; odvolávání protipovodňových 

opatření; monitorování nákazové situace a preventivní hygienická opatření; osazování břehů 

řek vhodnou vegetací; oprava poškozených objektů; analýza povodňové situace; úprava a 

zdokonalování protipovodňových opatření; zdokonalení preventivních opatření.[4] 

7.1.3 Vichřice a silné větrné poryvy 

P ř í č i n a  a  v z n i k  - vzniká vyrovnáním rozdílů atmosférických tlaků v různých 

místech zemského vzdušného obalu. Proudění nastává z místa s vyšším tlakem vzduchu do 

místa s niţším tlakem vzduchu. Toto proudění se nazývá obecně vítr a je rozděleno podle 

rychlosti. (vichřice - 18,3 m∙s
-1

  78 km∙h
-1

) 

N á s l e d k y  - vichřice převrací lehčí předměty, shazuje uvolněné tašky ze střech, 

láme větve stromů a menší stromy, chůze proti směru proudění vzduchu je obtíţná. Tyto 

následky jsou minimální a s rostoucí rychlostí se zvyšují aţ na vyvrácení velkých stromů, 

převrácení automobilů, ničení střech domů, zničení nezajištěných lehčích staveb, nadzemních 

částí produktovodů, elektrického vedení. Dochází aţ ke zničení komínů a menších budov. 

Padající části staveb a trosky ohroţují lidské zdraví. 
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O p a t ř e n í  p r e v e n t i v n í  - neprovádět výstavbu lehce zasaţitelných objektů 

v lokalitách s častým výskytem tohoto přírodního jevu; sledovat a vyhodnocovat 

meteorologické zprávy a informace; ukotvovat a zajišťovat střechy domů a lehké stavby; 

připravenost záchranných sil a jednotek včetně těţkých mechanismů; příprava humanitární 

pomoci; při blíţící se vichřici rozptýlit mobilní obydlí koncentrovaná na jednom místě do 

vzájemně bezpečné vzdálenosti; vysazovat větrolamy; informovat obyvatelstvo o způsobech 

ochrany proti účinkům vichřice; pojištění. 

O p a t ř e n í  r e p r e s i v n í  - varování obyvatelstva, vyrozumění IZS; výstavby 

protivětrnných úkrytů; upevňování nezajištěných lehkých částí staveb; ukrytí obyvatelstva 

především v podzemních úkrytech. 

O p a t ř e n í  r e n o v a č n í  - sankcionování osoby za nedodrţení bezpečnostních 

předpisů; oznámení konce poplachu; odklízení trosek staveb a lesních polomů s vyuţitím 

těţkých mechanismů; analýza vzniklé situace; realizace zdokonalených opatření.[4] 

7.1.4 Biologické pohromy 

P ř í č i n y  a  v z n i k  - jedná se o epidemie, pandemie, epizootie, epifytie, o vliv 

škůdců, vetřelců, dále o pylové kalamity. Vznikají v závislosti na podmínkách prostředí 

enormním rozšířením určitého biologického druhu nebo mikroorganismu nad rámec únosné 

úrovně prostředí. Dochází k jeho přemnoţení, k vytěsňování nebo poškozování ostatních 

členů biologického společenstva a člověka. A tím k narušení stávající biologické rovnováhy 

systému. 

N á s l e d k y  - dochází přitom k onemocnění lidí, zvířat i rostlin zhoubnými 

chorobami, k likvidaci přirozených podmínek pro souběţnou existenci všech členů 

společenstva (nedostatek prostoru a potravy). Následkem mohou být závaţná onemocnění 

člověka nebo velké skupiny lidí s moţnými zdravotními nebo smrtelnými důsledky, 

k ohroţení produkce kulturních rostlin a hospodářských zvířat. Jejich následek je potom 

nedostatek potravin pro člověka. 

O p a t ř e n í  p r e v e n t i v n í  - souhrnný výzkum v oblasti ekologických věd 

s okamţitou aplikací zjištěných a ověřených poznatků; preventivní výzkum v oblasti 

lékařských věd, veterinářství a agronomie; výzkum nových druhů léků a chemických 

přípravků aplikovaných na člověka a přírodu s aspektem jejich moţného negativního dopadu; 

další studium biologické rovnováhy v přírodě; organizování center pomoci v případě epidemií 

a pandemií; zřizování skladů humanitární pomoci s důrazem na léky a dezinfekční prostředky; 

vytipování center biologických nákaz; příprava evakuačních prostorů; příprava odborného 
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personálu; preventivní hubení závadového hmyzu a hlodavců; odstraňování sanitátního 

odpadu; plány lékařské připravenosti; příprava karanténních plánů a opatření; provádění 

osvěty pro obyvatelstvo; poskytování zdrojů pitné vody a potravin obyvatelstvu v postiţených 

oblastech; pojištění. 

O p a t ř e n í  r e p r e s i v n í  - vytváření karanténních zón, lokalizace ohnisek nákazy; 

uplatňování evakuačních opatření; veřejná oznámení o vzniklé situaci, vyrozumění IZS; 

dezinfekce ohnisek nákazy; likvidace uhynulých zvířat a rostlin za přísných bezpečnostních 

opatření; lékařské a veterinární akce v době mimořádné situace. 

O p a t ř e n í  r e n o v a č n í  - sankcionování odpovědných osob za nedodrţení 

stávajících opatření; dekontaminace zdrojů pitné vody; odvolávání opatření pro mimořádnou 

situaci; dlouhodobé ozdravné terapie; analýza vzniklé situace a výzkum příčin jejího vzniku; 

realizace zdokonalených opatření.[4] 

7.1.5 Námrazy, náledí, ledovky, dlouhodobé a silné mrazy 

P ř í č i n a  a  v z n i k  - vznikají extrémním průběhem počasí v podzimních, zimních 

a jarních měsících a to prudkými zvraty teploty pod bod mrazu. Vznikají rovněţ namrzáním 

náhlého deště a mlhy na silně podchlazený zemský povrch, technologické části, elektrické 

vedení, stromy, vozovky, kolejové trati atd. 

N á s l e d k y  - nejzávaţnějším následkem je především nesjízdnost komunikací a tím 

narušení dopravní a zásobovací situace, která při dlouhodobém trvání můţe silně narušit chod 

celého hospodářství státu. Lokálně dochází k mechanickému poškozování elektrického vedení 

a technologických celků, které rovněţ mohou způsobit závaţné hospodářské problémy. 

Dochází k lokálnímu vzniku úrazů jedinců se sníţenou pohyblivostí a dokonce k úmrtí 

z příčiny podchlazení. 

O p a t ř e n í  p r e v e n t i v n í  - sledovat a vyhodnocovat meteorologické zprávy a 

informace; technologické části, vozovky, kolejové trati, mosty a další projektovat v těch 

místech, která mohou být relativně málo postiţena těmito jevy; především v zimních měsících 

udrţovat stálou pohotovost speciálních sluţeb (energetika, plynárenství, vodohospodářství, 

silniční sluţba); připravenost posypového materiálu na vozovky; připravenost speciálních 

rozmrazovacích zařízení (elektrárny, letiště); zpracovat plán zabezpečení minimální funkce 

hospodářství za extrémních teplotních podmínek; smluvně zabezpečit vyuţití dopravních 

prostředků armády, dopravních podniků a dalších organizací pro případ potřeby; zabezpečení 

humanitární pomoci postiţeným osobám; pojištění. 
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O p a t ř e n í  r e p r e s i v n í  - vyhlášení mimořádné situace a případný nábor 

dobrovolníků pro řešení situace; vyhlášení nouzových reţimů v oblasti energetiky a spotřeby 

vody; okamţité nasazení záchranných sil pro řešení lokálních potřeb nouze; poskytování 

humanitární pomoci. 

O p a t ř e n í  r e n o v a č n í  - sankcionování zodpovědných osob za nedodrţení 

předpisů; rušení opatření pro nouzovou situaci; úklid posypového materiálu z vozovek; 

oprava vozovek a elektrického vedení; analýza průběhu řešení vzniklé situace; realizace 

zdokonalených preventivních opatření.[4] 

7.1.6 Sněhové kalamity 

P ř í č i n a  a  v z n i k  - vznikají v zimním období enormním a dlouhodobým 

sněţením nebo vytvářením závějí přenesením stávajícího pokryvu do prohlubní, proláklin a 

niţších míst v zemském povrchu působením silného, nárazového a dlouhotrvajícího větru. 

N á s l e d k y  - následkem velkého mnoţství sněhu dochází ke sníţení celkové 

průchodnosti komunikací, celkovému zhoršení dopravní situace (silniční, ţelezniční, letecké). 

Dochází k poškození nezabezpečených lehkých staveb, lesních porostů a lesní zvěře. Je 

moţné poškození nadzemních částí produktovodů, elektrického vedení a některých volně 

uloţených materiálů. 

O p a t ř e n í  p r e v e n t i v n í  - sledovat meteorologické zprávy a informace; 

příprava a organizace odklízecích prací; příprava posypového materiálu; příprava sněhových 

zábran, pluhů a fréz; dbát o připravenost vrtulníkové záchranné sluţby; posuzovat 

v projektové přípravě staveb moţné zatíţení sněhem; vysazovat dřeviny odolné vůči 

polomům; vytvořit zásoby krmiva pro lesní zvěř; dbát o připravenost mechanismů na odvoz 

sněhu; zprovoznit sklady s humanitární pomocí; pojištění. 

O p a t ř e n í  r e p r e s i v n í  - vyrozumění IZS, varování obyvatelstva; provádět 

včasný a účinný úklid sněhu; provádět posyp vozovek; v případě potřeby provádět úklid 

sněhu na území obce svépomocí; provádět průzkumné a pátrací akce po pohřešovaných 

osobách. 

O p a t ř e n í  r e n o v a č n í  - sankcionovat osoby zodpovědné za nedodrţení 

stávajících předpisů; provádět úklidové práce na vozovkách (zbylý posypový materiál a 

oprava vozovek); co nejdříve zpracovat polomy; obnovovat poškozené stavby; oprava 

sněhových mechanismů.[4] 
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7.1.7 Krupobití a přívalové deště 

P ř í č i n a  a  v z n i k  - jsou výsledkem meteorologických jevů v atmosféře, kdy 

mrak silně nasycený vodní parou je prudce ochlazen a dochází ke vzniku kousků ledu, nebo 

kdy sněhové vločky souţí jako krystalizační jádro pro namrzání přítomné vodní páry. U nás 

kroupy dosahují aţ velikosti vajec, v průměru jsou však velké jako hrách či fazole. Přívalové 

deště padají z vertikálně nejmohutnějších oblaků smíšení struktury. 

N á s l e d k y  - následkem krupobití bývá zničena zemědělská produkce, mohou být 

poškozeny střechy domů, osobní automobily, dochází k poškození lehkých staveb, zranění 

nebo i smrti osob. Přívalové deště způsobují lokální záplavy a povodně s velkým podílem 

bahna. Vzniká přívalová vlna, která můţe silně poškodit obytné budovy, mosty, dopravní 

prostředky, skládky materiálu, znemoţnit dopravu a silně omezit průmyslovou činnost. 

Mnohé následky jsou zvýšeny neuváţeným zásahem člověka do krajiny. Jedná se 

o neuváţené odlesňování svahů nad sídelními aglomeracemi a výsadbou určitých druhů 

zemědělských plodin na strmých svazích. Splavením ornice ze svahů do údolí ztrácí půda 

svoji bonitu, svah je odhalen aţ na matečnou horninu. Bahno splavené do údolí zaplavuje 

komunikace a sklepní prostory. 

O p a t ř e n í  p r e v e n t i v n í  - komplexně plánovat činnost v krajině a expertně 

ověřovat veškeré druhy zásahů do krajiny; vyhodnocovat historické prameny o přírodních 

katastrofách s důrazem na vznik přívalových vln a záplav; vytváření terasovité struktury 

svahů; osazování svahů remízky a keři; zohlednit retrospektivní analýzu přírodních jevů 

s ohledem na výstavbu sídelních aglomerací v údolních místech; opatřovat lehké stavby 

odolnými střešními krytinami; provádět výzkum kulturních plodin z hlediska jejich odolnosti 

vůči krupobití; sledovat meteorologické zprávy a informace; přijímat preventivní ochranná 

opatření; pojištění. 

O p a t ř e n í  r e p r e s i v n í  - varovat obyvatelstvo a vyrozumět IZS; v případě 

krupobití ukrýt zranitelné materiály a osoby do bezpečného prostoru; v případě přívalových 

dešťů a potencionálního vzniku záplav evakuovat obyvatelstvo ze zátopové oblasti do výše 

poloţených míst; provádět záchranu osob a majetku zaplavených lokalit. 

O p a t ř e n í  r e n o v a č n í  - provádět úklid zničené úrody po krupobití; obnovovat 

poškozené lehké stavby; odstraňovat bahno z komunikací a budov; odstraňovat trosky po 

záplavách; osazovat svahy keři a stromy; na holých strmých svazích vytvářet terasovité 

stupně; zvětšovat koryta potoků a řek procházejících obcemi zajišťujících odvod záplavové 

vlny; pohotově poskytnout těţké mechanismy k odklízení bahna a trosek; uvolnit humanitární 

sklady pro poskytnutí potřebné pomoci; deponovat splavenou ornici na nově vytvořených 
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terasovitých strukturách svahů; osazovat krajinu lesními porosty a zvyšovat tak sorbční 

schopnost krajiny; sankcionovat zodpovědné osoby za nedodrţení stávajících předpisů; 

analyzovat vznik a průběh mimořádné události a řešení situace; realizovat zdokonalená 

preventivní opatření.[4] 

7.2 Antropogenní mimořádné události 

Člověk se v současnosti stává silou schopnou úplně přeměnit původní přírodu a 

krajinu. Ovládá takové energetické zdroje, které snesou srovnání s mohutnými přírodními 

silami. Mohutnost energetických zdrojů a materiálů vyuţívaných člověkem, je-li nevhodně 

uvolněna, se stává zásadním rizikem jiţ pro samu existenci člověka. Především moderní 

energetické a materiálové zdroje a sloţité a mohutné infrastrukturní sítě jsou největšími 

potencionálními riziky a zdroji současných mimořádných událostí. Je nutné poznat 

systémovou spolehlivost, bezpečnost, odolnost i zranitelnost, abychom mohli předvídat nejen 

jejich uţitečnost, ale i případný negativní dopad při jejich poškození.[4] 

7.2.1 Poţár způsobený člověkem 

P ř í č i n a  a  v z n i k  - jsou-li splněny tři základní faktory pro hoření, můţe 

vzniknout poţár. Je to souběh přítomnosti hořlavého materiálu, dostatek kyslíku, resp. jiného 

oxidačního činidla, a vhodná zápalná teplota. Praktické naplnění těchto podmínek vzniká při 

neopatrné manipulaci s otevřeným plamenem v přítomnosti hořlavého materiálu, při 

elektrickém zkratu v prostředí s hořlavými a výbušnými látkami, při mechanickém působení 

materiálu vůči sobě a jejich následné zahřátí (brzdění, vrtání, frézování, soustruţení) a styk 

s hořlavým materiálem, při kouření, při biologických procesech (hnití, tlení), při veškerých 

průmyslových spalovacích procesech (spalovací elektrárny a motory), při chemických 

reakcích. 

N á s l e d k y  - tepelné působení je všeobecně škodlivé všem ţivým organismům, 

i člověku. Při přímém působení ohně na člověka dochází k upálení popřípadě k popálení 

vyššího stupně se smrtelnými následky. Degradačně působí poţár na hořlavé části staveb, 

především na dřevěné konstrukční prvky, dále na materiály ze syntetických hmot a na 

hliníkové konstrukce. Za přítomnosti ropných produktů především v dopravních prostředcích, 

v ropovodech a plynovodech dochází k velkým ztrátám při působení poţáru. 

O p a t ř e n í  p r e v e n t i v n í  - zpracování poţárních předpisů všemi organizace 

výrobního i nevýrobního charakteru, pro sklady, dopravní prostředky, obytné domy, kulturní 

zařízení, sportovní stadiony, velká obchodní střediska, uzavřené dopravní trasy; dodrţování 
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konkrétních zásad manipulace s ohněm, vysoce hořlavými materiály a při poţárně rizikových 

činnostech; nezávislé telefonní spojení s profesionálními hasičskými sbory; realizace 

konkrétních poţárních opatření na kaţdém pracovišti; zákaz kouření v rizikových prostorách a 

provozech; zřizování nezávislých hasebních nádrţí; zřizování rozvodu hasební vody ve 

výrobních objektech a na teritoriích obcí a měst; vybavení kaţdého pracoviště hasebními 

materiály; pravidelné provádění kontroly dodrţování poţárních předpisů; poţární osvěta mezi 

zaměstnanci objektu a obyvateli na teritoriu; zpracování poţárních opatření v rámci 

havarijního plánu. 

O p a t ř e n í  r e p r e s i v n í  - včasné vyhlášení poţárního signálu v případě vzniku 

poţáru; okamţité vykonávání hasební činnosti všemi dostupnými prostředky na základě 

prováděných nácviků; souběţné provádění evakuace osob a zvláště cenných materiálních 

hodnot, hospodářských zvířat; respektování pokynů velitele profesionálních hasičských 

útvarů; poskytnutí vyţádané pomoci profesionálním hasičským sborům; zachovávat klid a 

nevytvářet situace paniky; uvolňovat prostor pro zásah hasičských jednotek. 

O p a t ř e n í  r e n o v a č n í  - odstraňování následků poţáru, likvidace poţářiště; 

obnova zdrojů hasebního materiálu včetně vodních zdrojů; analýza příčin vzniku poţáru a 

přijetí zdokonalených preventivních opatření; postih zodpovědných osob za nedodrţení 

předchozích bezpečnostních předpisů; zahrnutí výsledků analýzy do zdokonalení projektové 

dokumentace staveb a objektů.[4] 

7.2.2 Havárie v chemickém objektu 

P ř í č i n a  a  v z n i k  - nejzákladnější příčinou ve všech technologických procesech 

je lidský faktor. Jde o projevy rutinérství, nedbalosti, neznalosti, neochoty, špatného úmyslu, 

nemoci atd., které mohou mít konečné vyústění v závaţné technologické havárii s následkem 

úniku chemické toxické látky. Technickými příčinami poruch v technologických procesech 

můţe být únava materiálu, nezabezpečení podmínek vhodných pro chemický technologický 

proces - teplota, tlak, koncentrace a pH roztoků, rozdílná chemická látka oproti správnému 

postupu. Dalšími příčinami mohou být pouţití špatného nástroje, materiálu, nesprávné 

nastavení elektrické veličiny při elektrotechnických procesech. Dalším faktem selhání 

chemických procesů je selhání funkce monitorovacího a bezpečnostního zařízení, selhání 

automatických zásahových prvků, blokace ventilů, vypínání elektrického proudu, automatické 

uzavírání reakčních nádob. Závaţným nedostatkem, který vede k selhání, je nedodrţení 

základních bezpečnostních předpisů jako zákaz kouření, jídla a pití při chemických procesech, 
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skladování hořlavých a zvláště nebezpečných látek v těsné blízkosti vedle sebe a na 

nesprávných místech. 

N á s l e d k y  - základním následkem je nevratné poškození lidského zdraví při 

otravách, při poleptání kyselinami a louhy, při popálení, při intoxikaci vnitřních orgánů jako 

dýchacích cest, zaţívacího ústrojí atd. Dochází k poleptání očí a k stálému poškození zraku a 

ke vzniku chronických onemocnění různého charakteru. Při chemických haváriích dochází 

rovněţ k zamoření technologických částí, provozních linek a staveb neumoţňující jejich 

dekontaminaci a následnou renovaci. Havárii v chemickém procesu doprovází rovněţ výbuch 

plynů, který má za následek mechanické zničení staveb, dochází ke vzniku poţáru. Přesáhne-

li výron toxických látek hranice výrobního objektu, můţe dojít ke kontaminaci ţivotního 

prostředí - vzduchu, půdy, vody a dalších sloţek biotických a biotických systémů v okolí 

objektu, a v neposlední řadě poškození zdraví a majetku obyvatelstva. 

O p a t ř e n í  p r e v e n t i v n í  - zabezpečení přísné organizovanosti práce 

v rizikových chemických provozech; profesní a morální způsobilost obsluhy k práci 

s nebezpečnými chemickými látkami; nezbytně nutný zodpovědný přístup základní i střední 

úrovně managementu v rizikových technologických provozech; neustálá kontrola všech 

dílčích kroků technologického procesu; přísné dodrţování veškerých bezpečnostních předpisů 

(poţární opatření, bezpečnost práce, zacházení s jedy, dodrţování technologických parametrů 

a veličin); zřízení závodních lékařského střediska s účastí specialisty na zdravotní rizika; 

přísná kontrola zdravotního stavu všech zaměstnanců; přísné dodrţování hygienických 

předpisů v závodním stravovacím zařízení; spolehlivé nezávislé telefonické spojení s orgány 

státní správy a systémem IZS; pravidelná preventivní školení o všech druzích rizik, která se 

v provozech mohou vyskytovat. 

O p a t ř e n í  r e p r e s i v n í  - aplikace poţárních opatření; vyvedení osob a vymístění 

nebezpečných materiálů z dosahu následků havárie; provádění zvoleného stupně evakuace 

zaměstnanců objektu a obyvatelstva v okolí zasaţeného toxickými látkami i v případě 

moţnosti jejich úniku; zabraňování šíření toxických látek z technologických linek, 

objektových rezervoárů a skladů; uzavření všech dopravních tras procházejících zasaţenou 

zónou v okolí objektu; kontinuální monitoring úniku škodlivin z rizikového ohniska; 

přerušení všech toků na vstupech do technologického procesu (voda, plyn, elektřina, materiál, 

suroviny a meziprodukty); znehybnění technologického procesu v jeho mechanických 

částech, vyţaduje-li to situace. 

O p a t ř e n í  r e n o v a č n í  - dekontaminace veškerých dosaţených technologických 

částí a prvků; poskytnutí nezbytné lékařské a rehabilitační péče postiţeným zaměstnancům 
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i obyvatelstvu v okolí; regresní náhrady na dlouhodobé léčebné pobyty; vypořádání 

majetkových náhrad postiţenému obyvatelstvu; sankcionování zodpovědných osob za 

nedodrţení stávajících bezpečnostních předpisů; analýza následků a příčin vzniku mimořádné 

události; přijetí zdokonalených preventivních opatření; uvádění obnovených technologických 

celků do opětného provozu; speciální informace pro zaměstnance objektu a seznámení 

s hlavními výsledky všech šetření.[4] 

7.2.3 Havárie v dopravě silniční, ţelezniční, letecké 

P ř í č i n a  a  v z n i k  - doprava v sobě zahrnuje přesun (transport) osob, materiálů, 

surovin, strojů a zařízení po určených komunikacích na zemi, po vodě a ve vzduchu. Kaţdý 

dopravní prostředek se pohybuje po transportních trajektoriích. Se zvyšující se hustotou, 

četností a technickou sloţitostí dopravních systémů vzrůstá pravděpodobnost selhání a 

poruchy v dopravě. Je to způsobeno tím, ţe se transportní trajektorie častěji protínají a mají 

vyšší hustotu. Nejčastější příčinou dopravních havárií je selhání člověka jako základního 

ovládacího prvku dopravy. Méně častá příčina je selhání technických zařízení. Další příčnou 

dopravních kalamit mohou být špatné povětrnostní podmínky především v zimě. Zledovatělý 

nebo zasněţený povrch vozovek vyţaduje zvýšenou opatrnost řidičů. 

N á s l e d k y  - nejtěţšími následky v dopravních systémech se vyznačují letecké 

katastrofy. Při technickém selhání letadla, při střetu s dalším letadlem nebo jiným předmětem 

nalézajícím se na letecké trase dochází velmi často k úmrtí všech cestujících, výjimečně se 

někteří jedinci zachrání. Samozřejmě při zřícení letadla na zemský povrch dochází k jeho 

úplnému zničení. V případě, ţe se letadlo zřítí na obytné aglomerace, jsou následky havárie 

mnohem těţší. Velmi závaţné následky má silniční automobilová doprava vzhledem k tomu, 

ţe máme jednu z nejhustších silničních sítí v Evropě. Stav komunikací je velmi špatný a 

technická úroveň pouţívaných automobilů nedosahuje mnohdy poţadované úrovně. A to ve 

vztahu ke kvalitě jízdy i k ovlivňování ţivotního prostředí. V posledních letech se situace po 

otevření západních hranic ještě zhoršila prudkým nárůstem kamionové přepravy, pro kterou je 

náš stát důleţitým transportním uzlem. Následkem toho se zvyšuje počet usmrcených 

i raněných osob na našich silnicích a dochází ke stálému zhoršení ţivotního prostředí 

především v okolí dálnic. Závaţné následky přinášejí také ţelezniční kalamity. Jde o oběti na 

lidských ţivotech, poškození či zničení ţelezničních souprav, kolejového svršku a ţivotního 

prostředí. 

O p a t ř e n í  p r e v e n t i v n í  - posoudit rozloţení dopravy po celé komunikační síti; 

omezit jednoúrovňové křiţování dopravních tras; podstatně zkvalitnit povrch silničních 
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komunikací; zkvalitnit kolejový svršek ţelezničních tratí; zkvalitnit technický stav 

ţelezničních vagonů a lokomotiv; odlehčit hlavním komunikačním tahům především na 

hraničních přechodech zřízením nových alternativních hraničních přechodů; podstatně zvýšit 

nároky na kvalitu přípravy nových řidičů v autoškolách; ekonomickými opatřeními dosáhnout 

ekologizace dopravy (dotovat ze státního rozpočtu technicky vhodnější systémy a paliva); 

přizpůsobit komunikace poţadavkům provozu z hlediska kvality, kapacity a technického 

řešení a zabezpečení; zvýšit pozornost ze strany policie dodrţování dopravních předpisů, 

provádět pravidelné kontroly na hlavních komunikacích; především v okolí dálničních tahů 

vysazovat zelené pásy (odolné křoviny a stromy) jako filtrační prvky výfukových plynů; 

připravovat a organizovat záchrannou sluţbu a další instituce pro zásah při hromadných 

dopravních haváriích. 

O p a t ř e n í  r e p r e s i v n í  - v co nejkratší době po ohlášení dopravní havárie 

odstraňovat vraky vozidel z komunikací a zachraňovat zraněné; monitorovat hustotu 

dopravního provozu a provádět regulační opatření; sankcionovat řidiče za nedodrţování 

dopravních předpisů; při komplikovaných dopravních haváriích pouţít systému IZS. 

O p a t ř e n í  r e n o v a č n í  - opravovat poškozené komunikační trasy a zlepšovat 

průběţně jejich stav; analyzovat příčiny vzniku dopravních nehod; přijímat zdokonalená 

preventivní opatření; sankcionovat zodpovědné osoby za vznik dopravních havárií 

nezaviněných osádkami dopravních prostředků; zapojit do zkvalitňování dopravy výzkumnou 

a vývojovou základnu.[4] 

7.2.4 Havárie v dopravě s kombinovaným účinkem 

P ř í č i n a  a  v z n i k  - jedná se především o uvolnění toxických, radioaktivních a 

hořlavých látek při dopravní nehodě. Tím závaţnost dopravní nehody narůstá, komplikuje se. 

Je nutný zásah IZS, který v sobě obsahuje veškeré sloţky, které jsou schopny následný účinek 

dopravní nehody zlikvidovat nebo zabránit jeho dalšímu šíření. Je zřejmá likvidace poţáru po 

dopravní nehodě hasiči. Dosud není plně kompetenčně dořešena otázka úniku chemických a 

radioaktivních látek. Tyto akce provádí hasiči ovšem jejich vybavenost je pouze omezená. Při 

rozsáhlejších následcích je nutný zásah specializovaných chemických a radiologických 

sluţeb. 

N á s l e d k y  - následkem kombinovaných dopravních havárií můţe být rozsáhlý 

poţár v sídelní nebo průmyslové aglomeraci, zamoření ţivotního prostředí chemickými nebo 

radioaktivními látkami, zamoření zdrojů vody, zemědělských ploch, ovzduší. Můţe dojít ke 
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zranění nebo k úmrtí osob následkem právě těchto sekundárních účinků. Asanační práce pro 

odstranění účinků bývají velmi nákladné a mnohdy technicky velice obtíţné. 

O p a t ř e n í  p r e v e n t i v n í  - vytvořit plány zásahů pro kombinované dopravní 

havárie ve spolupráci všech výkonných sloţek systému IZS; provádět nácviky pro různé 

druhy zásahů při kombinovaných dopravních nehodách; vytvářet společný komunikační 

systém sloţek IZS při kombinovaných dopravních nehodách; vytvářet jednotná řídící centra 

pro řešení sloţitých a kombinovaných dopravních nehod; provádět důkladnou psychologickou 

přípravu příslušníků IZS; pro případ transportu zvláště nebezpečných látek vytvářet a 

navrhovat trasy přesunu s kontrolními místy; jiţ od hraničních přechodů vyţadovat zvláště 

u cizích dopravních prostředků přesné označení dopravovaných materiálů; vybavovat 

záchranné jednotky speciálními dýchacími přístroji a oděvy pro zásah. 

O p a t ř e n í  r e p r e s i v n í  - v co nejkratší době reagovat na řešení vzniklých 

sloţitých situací; zabezpečit místo sloţité dopravní nehody pořádkovými silami proti 

přítomnosti neţádoucích osob; zabránit šíření nebezpečných látek z místa dopravní nehody 

vhodnými technickými materiálovými opatřeními; ohradit místo úniku látek sorbčními 

materiály; uzavřít trhliny v kontejnerech, které obsahují nebezpečné látky; v případě poţáru 

vozidla chladit kontejner a zabránit tak jeho výbuchu; vybavit zásahové jednotky speciálními 

oděvy a prostředky pro likvidaci nebezpečných látek. 

O p a t ř e n í  r e n o v a č n í  - provádět asanační práce na ţivotním prostředí; provádět 

specielní očistu zasaţených objektů a komunikací pouze odborníky nebo pod jejich dohledem; 

provádět odklízení trosek a vraků dopravních vozidel; vyuţít sorbční materiály pro odčerpání 

škodlivin ze zasaţeného území, ty následně kontrolovaně likvidovat; sankcionovat osoby 

zodpovědné za nedodrţení stávajících bezpečnostních předpisů; provádět analýzu následků a 

příčin těchto havárií; aplikovat tyto poznatky do zdokonalených preventivních opatření; 

provádět ekonomické vyrovnání škod zodpovědnými osobami a institucemi.[4] 

7.2.5 Poruchy v zásobování vodou, plynem, palivy a elektřinou 

P ř í č i n a  a  v z n i k  - jde především o poruchy v dynamickém fungování sítí, 

v přerušení materiálových, energetických a informačních toků. Jsou-li média vedena 

potrubním systémem, je porušení potrubí základní příčinou vzniku mimořádné situace. 

Potrubí můţe být narušeno korozí, která nebyla odhalena defektoskopickými metodami. Další 

příčinou porušení potrubí je porušení při stavební činnosti, která je prováděna bez prověření 

místa stavební činnosti, naddimenzování toku média překračující odolnost pouţitého potrubí. 

U drátového přenosu energií a informací je přerušen tok poruchou nosných prvků (elektřina, 
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kabelový přenos dat). Do infrastruktury je nutno započítat i regionální a celostátní dopravní 

sítě, které jsou-li přerušeny, mohou způsobit celkový výpadek transportu materiálu a poklesu 

výkonnosti výroby. 

N á s l e d k y  - závisí na druhu přenášeného média. Při lokálním uvolnění vody 

v narušeném potrubním systému můţe způsobit zaplavení obcí, komunikací, budov, 

důleţitých dopravních tras. Výbuchem plynového potrubí vzniká poţár, který se můţe rozšířit 

na okolní objekty, les, pole a dopravní tepny. Závaţný výpadek elektrického proudu je 

citelným výpadkem pro výrobu, pro komunální sféru i pro obyvatelstvo. Z toho mohou 

vznikat citelné sociální tenze a nespokojenost. Také nedostatek vody působí značné obtíţe 

výrobě, obyvatelstvu a v dané lokalitě znemoţňuje při poţárech zásah. Poruchy na dopravních 

trasách neumoţňují přesun materiálu, surovin či meziproduktů rovněţ narušují výrobu a 

působí váţné ekonomické škody. 

O p a t ř e n í  p r e v e n t i v n í  - provádět pravidelnou kontrolní činnost systémů toků 

ve všech infrastrukturních sítích a přijímat okamţitá nápravná opatření; sledovat kvalitu 

přenosových médi, prostředků, materiálů, zařízení a jejich technického stavu; pro účely oprav 

provozovat havarijní sluţby schopné co nejdříve poruchy odstranit a k tomu je vybavit 

příslušnými technickými prostředky; sjednat smluvní vztahy s organizacemi, které mohou 

poskytnout prostředky pomoci v případě značné rozsáhlé poruchy sítí; personál havarijních 

sluţeb neustále odborně proškolovat a materiálně ho zainteresovat na výsledku své práce; 

připravovat a plánovat náhradní řešení při výpadcích sítí; v kritických a rizikových místech 

sítí budovat záloţní a paralelní první a větve vedení sítí. 

O p a t ř e n í  r e p r e s i v n í  - okamţitě zasáhnout v případě vzniku mimořádné 

situace v sítích, odstraňovat poruchy a zabezpečit náhradní zdroje; seznámit obyvatelstvo se 

vzniklou situací, jednoduchou a stručnou formou informovat o náhradních řešeních, o příčině 

vzniku poruchy a o předpokládané době odstranění poruchy; pro informování obyvatelstva 

vyuţít místní, regionální a celostátní tisk, rozhlas a televizi, rovněţ lze vyuţít letáků, vyhlášek 

a jiných tiskovin; za špatných klimatických podmínek zabezpečit vlastní zásahové síly pro 

dobu odstraňování poruchy nezbytným zásobení vodou a potravinami, popřípadě teplými 

nápoji, dbát o pravidelné střídání pracovníků na obtíţných úsecích. 

O p a t ř e n í  r e n o v a č n í  - jsou prováděna de facto na místě odstraňování poruchy 

výměnou poškozených částí potrubí, výměnou elektrického vedení, výměnou ventilů, opravou 

poškozených vozovek, kolejových svršků, opravou nebo výměnou stoţárů, výměnou kabelů 

apod.; nezbytnou součástí je úprava okolního prostředí zničeného následkem mimořádné 

události; oprava a obnova materiálů a prostředků havarijních sluţeb poškozených při 
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zásazích; sankcionovat zodpovědné pracovníky za nedodrţení stávajících předpisů; aplikovat 

závěry analýzy do zdokonalených preventivních opatření; sledovat funkci systému jako celku  

v návaznosti na systémy sousední a styčné.[4] 

7.2.6 Chemizace zemědělství 

P ř í č i n a  a  v z n i k  - ve snaze o maximální zisky a výnosy při rostlinné a ţivočišné 

výrobě pouţívá člověk stále větší mnoţství chemických přípravků. Slouţí jednak jako zdroj 

ţivin pro rostliny a jednak jako fungicidy a herbicidy pro ochranu kulturních rostlin před 

hmyzem a plevely. Tím jsou narušeny přirozené cykly v přírodě. Zprvu sice dochází 

k pozitivnímu účinku těchto prostředků, ale v dalším časovém horizontu se začínají 

projevovat negativní dopady. Vzniklá monokulturní společenstva kulturních rostlin jsou velmi 

náchylná na choroby a některé větší klimatické výkyvy. Akumulací většího mnoţství 

hospodářských zvířat se naruší biologická rovnováha v dané lokalitě. Aplikací těchto 

prostředků dochází zabudování cizorodých látek a prvků do potravního řetězce. 

N á s l e d k y  - chemizací zemědělské výroby dochází ke zhutňování půd, k likvidaci 

půdní mikroflóry a mikrofauny, která je nezbytná pro správnou funkci půdy. Půda ztrácí svoji 

úrodnost, klesají výnosy obilí a dalších zájmových rostlin. Chemizací potravy hospodářských 

zvířat (následně i člověka) dochází ke zhoršování jejich zdravotního stavu a tím i produktů, 

které poskytují. 

O p a t ř e n í  p r e v e n t i v n í  - podporovat zemědělsky zaměřenou výzkumnou 

činnost; kontinuálně sledovat zdravotní stav hospodářských zvířat a kulturních a uţitkových 

rostlin; přizpůsobovat zemědělskou činnost geomorfologické a klimatické úrovni krajiny; 

maximálně aplikovat v kaţdém oboru zemědělské výroby principy ekologického zemědělství; 

omezit pouze na nezbytně nutnou míru aplikaci chemických produktů do rostlinné a ţivočišné 

výroby; řešit problémy nemocí a škůdců v zemědělské výrobě aplikací jejich biologických 

nepřátel; monitorovat vliv zemědělské produkce na okolní přírodu; provádět preventivní 

kontrolu zemědělských producentů zodpovědnými orgány. 

O p a t ř e n í  r e p r e s i v n í  - při zjištěném ataku volné přírody neţádoucími 

zemědělskými materiály okamţitě přistoupit k zamezení jejich dalšího úniku; provádět 

dekoncentraci ţivočišné a rostlinné výroby do menších výrobních celků; zabránit působení 

zemědělských zvířat na volnou přírodu. 

O p a t ř e n í  r e n o v a č n í  - aplikovat výsledky zemědělského výzkumu 

bezodkladně do praxe; provádět řízenou likvidaci zasaţených oblastí volné přírody; vyuţívat 

odpadních produktů zemědělské výroby opět v její prospěch (organická hnojiva, hnojení 
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půdy); sankcionovat zodpovědné osoby za nedodrţování stávajících předpisů; analyzovat 

následky a příčiny vzniku mimořádné situace; aplikovat závěry analýzy ke zkvalitnění 

preventivních opatření.[4] 

7.3 Souhrn 

Současná doba s sebou přináší nejen velký pokrok, ale i mnohá omezení, která jsou 

důsledkem stále většího mnoţství lidí na Zemi, pouţívání stále sloţitějších technologií, stále 

nebezpečnějších materiálů vyuţívaných technologiemi. Je stále větších mnoţství materiálů, 

energií a informací, které člověk ovládá a vyuţívá ve svůj prospěch. Riziko spočívá v tom, ţe 

tato ohromná kvanta mohou mít v nestřeţeném okamţiku uvolněna záměrně či neúmyslně a 

působit nekontrolovatelně destruktivním způsobem. Toho ohromné riziko je obsaţeno 

především v antropogenních mimořádných událostech. Vznik náhlých neočekávaných 

mimořádných událostí, které bez předchozích příznaků působí okamţitým a ohromujícím 

způsobem nebo destruktivní jevy vznikající pozvolným evolučním způsobem. Jejich vznik lze 

dlouhodobě sledovat a předcházet jim.  

Dalšími riziky jsou projevy destruktivních přírodních dějů, které suţují člověka uţ do 

nepaměti. Tyto projevy donutili člověka naučit se jim vzdorovat - překonávat jejich důsledky, 

nalézat způsoby, jak se před nimi schovat, jak je zdolávat, jak je monitorovat a poznat jejich 

průběhy. Postupně narůstajícím problémem je neustálé zvyšování počtu obyvatel planety a 

jejich sídelní a infrastrukturní vybavenost. Koncentrace lidí v nebezpečných zónách se 

zvyšuje. Před 100 lety neexistovaly infrastrukturní sítě jako voda, plyn, elektřina, teplo, 

telefon. Byly jen dopravní komunikace. Lidé v té době zcela výjimečně bydleli ve výškových 

budovách. Všechny uvedené i další skutečnosti se při jakékoli mimořádné události stávají 

rizikovými faktory, které mnohonásobně zvyšují dopady účinků těchto dějů.[4] 
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8 Charakteristika Bruntálska 

Bruntálsko se rozkládá v severozápadní části Moravskoslezského kraje. Bruntálsko 

představuje území okresu Bruntál. Převáţná část území v nynějších hranicích vznikla v roce 

1960 sloučením bývalých okresů Krnov, Bruntál a Rýmařov a přičleněním několika obcí 

přilehlých správních obvodů Jeseník, Šternberk a Opava. Bruntálsko má rozlohu 1 536 km
2
 

(30 % rozlohy kraje) a zůstává rozlohou největším správním obvodem v rámci 

Moravskoslezského kraje. A bruntálsko je jedním z největších okresů ČR. 

Převáţná část plochy Bruntálska je vyplněna pahorkatinou Nízkého Jeseníku 

s nejvyšší horou Slunečná (800 m n. m.), na severozápadě zasahuje do území hlavní hřeben 

Hrubého Jeseníku s nejvyšší horou Praděd (1 492 m n. m.), naopak nejníţe je poloţena oblast 

Osoblaţska s minimální nadmořskou výškou 203 m n. m.  

Přírodní i klimatické poměry jsou dosti různorodé. V Nízkém a Hrubém Jeseníku je 

podnebí chladné a vlhké, na hřebenech spadne ročně 1 000 - 1 500 mm sráţek a průměrná 

roční teplota se pohybuje kolem 1°C. V níţinných částech Bruntálska na Osoblaţsku a 

Krnovsku je podnebí mírnější s průměrnou roční teplotou okolo 9°C a ročním sráţkovým 

úhrnem do 700 mm. (Příloha č. 1: Stručná klimatická charakteristika pro území Bruntálska) 

Na území pramení dva vodohospodářsky významné toky - Moravice a Opava 

a prochází zde hlavní evropské rozvodí řek tekoucích do Baltského resp. Černého moře. 

Území je tak důleţitým vodohospodářským centrem s velkým významem řeky Moravice 

a přehradních nádrţí Slezská Harta a Kruţberk pro zásobování níţe poloţených oblastí kraje. 

Vlastní hydrologické poměry jsou však nepříznivé. Významnější zdroje podzemní vody se 

nachází pouze v severovýchodní části území, a to na Krnovsku a Osoblaţsku. Zcela 

mimořádný význam mají lesy, a to nejen z hlediska produkce dřeva, ale i pro svou funkci 

vodohospodářskou, ochrannou a rekreační. Výměra lesních pozemků v oblasti dosahuje přes 

70 tis. ha, tj. přes 45 % celkové rozlohy regionu. 

Bruntálsko má charakter průmyslově zemědělské oblasti, zaměstnanost se koncentruje 

do firem se strojírenskou, textilní a dřevozpracující výrobou. Změny v organizační a 

vlastnické struktuře ekonomiky, útlumy neefektivních výrob, konkurenční prostředí a další 

vlivy vedly v posledním desetiletí k citelnému nárůstu nezaměstnanosti. Bruntálsko s mírou 

nezaměstnanosti 15,40 % (k 31. 12. 2009) je tak nejvíce postiţenou oblastí jak v rámci kraje, 

a čtvrtou nejhorší v celé České republice. 

Produkce emisí se v posledním desetiletí sniţuje, coţ vytváří objektivně vhodné 

podmínky i pro rozvoj turistického ruchu, rekreace a sportovních aktivit v řadě míst regionu. 
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Známé jsou také rekreační lokality Malá Morávka, Karlov, Karlova Studánka či Vrbno pod 

Pradědem v oblasti chráněné krajinné oblasti Jeseníky (vyhlášen v roce 1969 o celkové 

rozloze 740 km
2
).[13] 

8.1 Silné a slabé stránky Bruntálska 

V následující tabulce č. 3 jsem vypsal silné a slabé stránky regionu Bruntálska. Chtěl 

bych hlavně pozvednout ze silných stránek to, ţe je zde kvalitní ţivotní prostředí a to díky  

CHKO Jeseníky, horským scenériím a také vodním nádrţím Slezská Harta a Kruţberk. Také 

se hojně vyuţívá hospodářských funkcí místních lesů, ve kterých nalezne spousta lidí práci a 

dalších moţností přivýdělku.  

U slabých stránek se asi zdrţím déle, protoţe jich je očividně o něco více, a jsou 

docela závaţné. Některé spolu dokonce i souvisí a to špatná silniční obsluha regionu díky 

chybějící rychlostní komunikaci a také velikými nároky na údrţbu dopravní sítě, hlavně kvůli 

horskému charakteru větší části regionu, a s tím spojená zhoršená dostupnost v zimním 

období. Bruntálsko je bohatou oblastí na sněhovou pokrývku v zimních měsících, a sníh se 

v určitých lokalitách drţí někde aţ do poloviny jara.  

Je zde vysoká dlouhodobá nezaměstnanost a s tím spojená vysoká závislost na 

sociálních dávkách. Z čehoţ také plyne nízká mzdová úroveň obyvatelstva v rámci ČR. Jak uţ 

bylo zmíněno výše, je s mírou nezaměstnanosti nejvíce postiţenou oblastí kraje a čtvrtou 

v rámci celé České republice. 
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Tabulka č. 3: Silné a slabé stránky Bruntálska[14] 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Segmenty kvalitního ţivotního prostředí (CHKO Jeseníky), turisticky 

přitaţlivé horské scenérie. 

Horský charakter větší části regionu - velké nároky na údrţbu 

dopravní sítě, zhoršená dostupnost v zimním období. 

Výrazné vyuţití hospodářských funkcí lesa. Periferní poloha oblasti v rámci ČR. 

Víceodvětvová struktura průmyslové výroby. Výrazné regionální rozdíly v industrializaci území mikroregionů. 

Dlouhodobá tradice v řadě průmyslových odvětví. Zastaralost mnoha výrobních zařízení a technologií. 

Dostatek volné pracovní síly. Vysoká dlouhodobá nezaměstnanost. 

Průmyslové zóny v Krnově - Červeném Dvoře (rozšířená na 36 ha) a 

v Rýmařově (9 ha). 

Nevyřešené vlastnické vztahy některých pozemků a nemovitostí (např. 

církevních, Řádu německých rytířů). 

Hraniční přechod s Polskou republikou na neomezenou tonáţ: 

Vysoká, Bartultovice - Trzebina, Prudnik. 

Sniţující se ekonomický potenciál. 

Vodní nádrţ Slezská Harta - má význam vodárenský, protipovodňový, 

energetický a rekreační. 

Nízká mzdová úroveň obyvatelstva v rámci ČR. 

Vypracovaná koncepce rozvoje cestovního ruchu mikroregionu 

Slezská Harta a Akční plán rozvoje cestovního ruchu na Osoblaţsku. 

Chybějící rychlostní komunikace - silnice I. třídy jsou jen v malém 

rozsahu. 

Nízká hladina průměrné mzdy (zájem investorů). Nedořešená koncepce cestovního ruchu v Jesenickém regionu. 

Chybějící logistické centrum pro stávající firmy (s ohledem na vznik 

nových pracovních míst). 

Nízká vzdělanostní úroveň, odliv vysokoškolsky vzdělané populace. 

 Vysoká závislost na sociálních dávkách. 

 Špatná regionální dopravní obsluţnost (třísměnný provoz). 

 Chybějící logistické centrum pro stávající firmy. 

 Otevřel se přechod, ale nedobudovaly se k němu silnice. 
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9 Rozdělení Bruntálska 

Území Bruntálska je rozděleno do 3 větších územních celků, a to na obce s rozšířenou 

působností Bruntál, Krnov a Rýmařov, které obklopují další menší města a obce. (Příloha 

č. 2: Mapa znázorňující hranice Bruntálska) 

9.1 Bruntál 

Bruntál je okresní město v Moravskoslezském kraji, v Nízkém Jeseníku, jehoţ území 

se rozkládá na obou stranách historické zemské hranice Moravy a Slezska, přičemţ zástavba 

původního Bruntálu leţí ve Slezsku. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. 

Město Bruntál bylo zaloţeno markrabětem Janem Jindřichem jako zeměpanské horní město 

před rokem 1213 podle magdeburského práva. Hlavním zdrojem prosperity města byla po 

dlouhou dobu těţba drahých kovů a později textilní průmysl. 

Bruntál se skládá ze dvou vzájemně izolovaných katastrálních území, jimiţ je původně 

ryze slezský katastr Bruntál-město a původně ryze moravského Karlovce, jehoţ téměř celá 

zástavba byla zlikvidována při stavbě vodní nádrţe Slezská Harta. Další součástí je Kunov, 

leţící rovněţ ve Slezsku. Kunov je malá vesnice, která se nachází asi 6 km na severovýchod 

od Bruntálu. Leţí v katastrálním území Nové Heřminovy o výměře 11,03 km
2
. 

Tabulku s demografickými údaji o počtu obyvatel a jejich průměrném věku za celé 

správní území ORP Bruntál uvádím v přiloţené příloze. (Příloha č. 3: Počet a průměrný věk 

obyvatel v obcích na území ORP Bruntál) 

Bruntál byl zaloţen jako „Horní“ město, které prosperovalo díky těţbě drahých kovů 

v okolí. Po válce fungující firma Moravolen, byla z důvodu obrovské konkurence textilu z 

Číny uzavřena. Jedinou v současné době fungující menší textilní firmou Batex. Jedním 

z významných odvětví je výroba plastických hmot. Největší firmou v tomto odvětví je Alfa 

Plastik a Linaset, a.s. vyrábějící plastové výlisky a nástroje pro vstřikování plastů. Dalšími 

firmami jsou Advanced Plastics a Gardena. Firma NOVO se zabývá výrobou balicích strojů a 

balicí techniky. Významným zaměstnavatelem v regionu je pobočka zahraniční firmy Osram, 

kde se vyrábějí součásti svítidel, lampy pro projekční techniku, jemné dráty a cívky. 

V Bruntále se také nachází poliklinika, která leţí v severní části města v Nádraţní 

ulici. Najdeme tady 5 základních škol, střední školy jako gymnázium, základní školu a 

městské osmileté gymnázium, obchodní akademii a střední zemědělskou školu, střední 

průmyslovou školu, střední školu sluţeb a střední školu řemesel. V Bruntále má pobočku 

Vysoká škola podnikání Ostrava a nachází se zde základní umělecká škola. 
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Z kultury zde najdeme Kino centrum, městské divadlo, městskou knihovnu, kulturní 

dům. Ke sportovnímu vyţití slouţí sportovní zařízení jako wellness centrum, městské 

koupaliště, zimní stadion, fotbalové hřiště, atletické hřiště, sportovní hala, lezecká stěna a 

sportovní areály u základních škol na skatebording, košíkovou, volejbal a lehkou atletiku. 

V okolí Bruntálu je spousta přírodních zajímavostí, mezi které patří například vyhaslé 

sopky jako Uhlířský vrch, Velký a Malý Roudný, lávový proud, jako součást Venušiny sopky, 

vodní nádrţe jako Slezská Harta a spousta místních rybníků.[9] 

Do správního území ORP Bruntál patří 31 obcí, které jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

Tabulka č. 4: Správní území ORP Bruntál 

Andělská Hora Leskovec nad Moravicí Rudná pod Pradědem 

Bílčice Lomnice Staré Heřminovy 

Bruntál Ludvíkov Staré Město 

Dětřichov nad Bystřicí Mezina Světlá Hora 

Dlouhá Stráň Milotice nad Opavou Svobodné Heřmanice 

Dvorce Moravskoslezský Kočov Široká Niva 

Horní Benešov Nová Pláň Václavov u Bruntálu 

Horní Ţivotice Nové Heřminovy Valšov 

Karlova Studánka Oborná Vrbno pod Pradědem 

Karlovice Razová  

Křišťanovice Roudno  

9.2 Krnov 

Mikroregion Krnovsko tvoří severní část Bruntálska, a je zároveň severovýchodním 

výběţkem Moravskoslezského kraje se specifickými podhorskými a horskými podmínkami. 

Severní strana mikroregionu je shodná se státní hranicí s Polskou republikou, sousedí se 

správním obvodem obcí Jeseník a Opava, na jiţní straně sousedí se správním obvodem ORP 

Bruntál. 

Téměř celé území náleţí z horopisného hlediska k provincii Česká vysočina, soustavě 

Sudetské a podsoustavě Východní Sudety. Pouze část území na severním a východním okraji, 

který představují především obce Osoblaha, Krnov a Úvalno, je součástí soustavy 

Středopolská níţina a podsoustavy Slezská níţina. Jinak je severní části mikroregionu 

začleněna do Zlatohorské vrchoviny. 

Klimaticky se mikroregion dělí do tří částí: nejmenší s teplým klimatem (shodná 

s horopisnou příslušností ke Středopolské níţině), nejrozsáhlejší s mírně teplým aţ chladným 

klimatem (mírně chladné a krátké léto, dlouhá a mírná zima) a ve stoupajících nadmořských 

výškách s chladným klimatem (Heřmanovice, Holčovice, Krasov, Zátor). 
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Celá oblast Krnovska představuje jedno z nejstarších osídlení na území České 

republiky, které dokazuje především velké mnoţství hradů a tvrzí, později většinou 

přestavovaných na zámky. Charakteristické pro území je také velké mnoţství kostelů.  

Mikroregion Krnovsko vznikl jako dobrovolný svazek obcí podle zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích a tvoří jej 25 obcí s celkovým počtem 43 173 obyvatel. Územně se 

"Mikroregion Krnovsko" shoduje se správním územím obce s rozšířenou působností - města 

Krnova. Více neţ polovina obcí dané oblasti má méně neţ 500 trvale bydlících obyvatel. 

Hustota obyvatelstva území činí okolo 74 obyvatel na km
2
 na rozloze 582 km

2
.[15] 

Tabulka č. 5: Správní území ORP Krnov 

Bohušov Holčovice Liptaň Třemešná 

Brantice Hošťálkovy Město Albrechtice Úvalno 

Býkov - Láryšov Janov Osoblaha Vysoká 

Čaková Jindřichov Petrovice Zátor 

Dívčí Hrad Krasov Rusín  

Heřmanice Krnov Slezské Pavlovice  

Hlinka Lichnov Slezské Rudoltice  

9.3 Rýmařov 

Mikroregion Rýmařovsko se nachází v severovýchodní části České republiky, 

nedaleko hranic s Polskem a svou rozlohou je největším mikroregionem Bruntálska. Rozkládá 

se v jedné z turisticky nejatraktivnější oblasti Jeseníků a v těsném sousedství nejvyšší 

moravské hory Praděd. Na rozloze 360,59 km
2
 ţije 17 842 obyvatel (hustota je 49,5 obyvatel 

na km
2
). 

Aţ třetina území leţí v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a předností území je pestrá 

a bohatá krajina. Významná část mikroregionu je pokryta zalesněnými plochami (cca 50% 

území). Charakter krajiny společně s vysokou úrovní sráţek v zimním období, které zajišťují 

dobré sněhové podmínky pro zimní sporty. Také krása krajiny vytváří významný potenciál 

pro rozvoj cestovního ruchu, zejména rekreace celoročního charakteru.[16] 

Tabulka č. 6: Správní území ORP Rýmařov 

Břidličná Malá Morávka Stará Ves 

Dolní Moravice Malá Štáhle Tvrdkov 

Horní Město Rýmařov Velká Štáhle 

Jiříkov Ryţoviště  
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10 Ochrana obyvatelstva 

Z důvodu velkého a rozsáhlého území Bruntálska jsem se dále rozhodnul zabývat uţ 

jen územím ORP Bruntál. K tomuto rozhodnutí mě vedl osobní vztah k území, protoţe ve 

správním obvodě leţí i má rodná vesnice, a také jsem v Bruntále absolvoval střední školu. 

Také mé rozhodnutí vedlo hlavně to, ţe výše vytypované mimořádné události  více ovlivňují 

území ORP Bruntál. Častěji se zde vyskytují a jsou typické, coţ je podloţeno ze statistických 

údajů. 

10.1 Legislativa 

Ochranou obyvatelstva se zabývá legislativa jako zákon č. 239/2000 Sb., 

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, vyhláška MV 

č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, vyhláška 

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

Problematiku řeší ČSN 73 9050 Údrţba stálých úkrytů civilní ochrany, ČSN P 73 9010 

Navrhování a výstavba stálých úkrytů civilní ochrany, Změnový list ČSN 73 9001 Z1 Stálé 

tlakově odolné úkryty civilní ochrany. 

10.2 Varování obyvatelstva 

Trvalá existence rizik ohroţující ţivoty a zdraví obyvatelstva a jeho majetek vyţaduje 

zřízení a provozování systému umoţňujícího varovat před hrozícími nebo jiţ vzniklými 

mimořádnými situacemi a krizovými stavy a poskytovat prvotní tísňové informace.  

Za základní způsob varování obyvatelstva je povaţováno vyhlášení varovných signálů 

a za základní prostředek poplachové rotační (motorové) sirény, elektronické sirény a další 

zařízení s vlastnostmi elektronických sirén (např. obecní rozhlasy). Obecně tyto prvky 

nazýváme jako koncové prvky varování. Včasné a správné provedení varování a prvotního 

tísňového informování je jednou ze základních podmínek úspěšné realizace opatření na 

ochranu obyvatelstva a zahájení komunikace orgánů krizového řízení s obyvatelstvem 

v ohroţení.[19] 

10.2.1 Přehled vyrozumívacích center a koncových prvků varování 

Vyrozumívací centra (VyC) jsou místa pro organizační, technické a provozní 

zabezpečení varování, vyrozumění a informování. Prostřednictvím těchto center realizují 

obsluhy systému poţadavky na volání (aktivaci koncových prvků varování). VyC jsou 

umístěna na operačním a informačním středisku IZS kraje v rámci Integrovaného 
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bezpečnostního centra Ostrava a Krajském ředitelství HZS Moravskoslezského kraje. 

Prostřednictvím těchto vyrozumívacích center lze ovládat koncové prvky, jejichţ adresy jsou 

přiděleny danému území. 

Koncové prvky varování (KPV) jsou zařízení schopná generovat stanovené zvukové 

varovné signály a vysílat verbální informace. Aktivace je moţná dálkově nebo místně. 

Dálková aktivace se provádí systémem selektivního rádiového návěštění (SSRN) 

z vyrozumívacích center.[19] (Příloha č. 4: Přehled umístění KPV na území ORP Bruntál)  

10.2.2 Způsoby varování obyvatelstva o moţném vzniku nebezpečí 

Varovná informace má charakter akustický (zvukový), verbální (mluvený) nebo 

optický (obrazový). Náhradní způsob varování je moţný prostřednictvím mobilních 

vyhlašovacích prostředků na sluţebních vozidlech HZS, Policie ČR, Městské policie a JSDH 

obcí. Vyuţití sluţebních vozidel HZS a Policie ČR je moţný pouze v případě dostupnosti 

těchto vozidel, pokud nebudou dislokovány k plnění úkolů v jiných lokalitách. 

 Moţnosti obcí náhradního způsobu varování prostřednictvím mobilních 

vyhlašovacích prostředků na vozidlech jsou uvedeny v tabulce č. 5 uvedené v příloze číslo 4. 

Je moţnost vyuţití 2 kusů přenosných zvukových zařízení Sekaku, které jsou uloţeny u JSDH 

Bruntál a Městské policie Bruntál.[19] 

10.3 Evakuace obyvatelstva 

Evakuace obyvatelstva pro ORP Bruntál je řešena pro ohroţení přirozenou a zvláštní 

povodní, ale principy lze pouţít i pro jiné typy ohroţení, při nichţ přichází do úvahy evakuace 

jako opatření ochrany obyvatelstva. Evakuace je mimořádné opatření, pouţívané v případech, 

kdy jiţ nelze účinnou ochranu obyvatelstva zabezpečit jiným způsobem. Evakuaci 

z ohroţených prostorů podléhají v zásadě veškeré osoby kromě těch osob, které se podílejí na 

realizaci evakuace nebo vykonávají v ohroţeném prostoru jinou neodkladnou činnost. 

K jejich ochraně se plánují a provádějí nezbytná ochranná opatření.[19] 

10.3.1 Dělení evakuace 

Evakuace se dělí podle několika hledisek, mezi která patří rozsah opatření, doba 

trvání, varianta řešení a způsob realizace. Z pohledu rozsahu opatření se evakuace rozděluje 

na evakuace objektovou, plošnou a všeobecnou. Evakuaci všeobecné podléhají všechny 

kategorie osob. Z pohledu trvání doby evakuace je krátkodobá a dlouhodobá. V závislosti na 

zvolené variantě řešení ohroţení se evakuace obyvatelstva dělí na evakuaci přímou a 
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s ukrytím. Z hlediska způsobu realizace se evakuace člení na samovolnou evakuaci a evakuaci 

se zajištěním dopravy.[19] 

10.3.2 Všeobecné zásady provádění evakuace 

Příprava a řízení evakuace (EVA) přísluší povodňovým komisím a krizovým štábům. 

Samovolná evakuace je neřízené přemístění osob, při kterém část občanů po vyhlášení 

evakuace opustí ohroţené prostory vlastními dopravními prostředky nebo pěšky. Pro přípravu 

a organizovaný průběh evakuace je nezbytná pomoc sloţek IZS, zařízení, orgánů a institucí 

určených k výkonu veřejné a státní správy, právnických a fyzických osob.[19] 

Tabulka č. 7: Časové normy pro evakuaci[19] 

Obec 

EVA organizovaná 

EVA samovolná 

I. Trasa přepravy 

počet km, čas přepravy 

II. Náhradní trasa přepravy 

Ludvíkov 

40 osob 

130 osob 

I. Ludvíkov - Vrbno - Karlovice - Široká Niva - Kunov - Nové 

Heřminovy - Oborná - Bruntál 

31 km, 1 hod a 3 minuty 

II. Ludvíkov - Karlova Studánka - Malá Morávka - Rudná pod 

Pradědem - Staré Město - Bruntál 

39 km, 1 hod a 10 minut 

Vrbno pod 

Pradědem 

300 osob 

350 osob 

I. Vrbno pod Pradědem - Karlovice- Široká Niva - Kunov -  Nové 

Heřminovy - Oborná - Bruntál 

 26 km, 50 minut 

II. Vrbno pod Pradědem - Andělská Hora - Světlá Hora - Staré Město - 

Bruntál  

24 km, 50 minut 

Karlovice 

100 osob 

400 osob 

I. Karlovice - Široká Niva - Kunov - Nové Heřminovy - Oborná - 

Bruntál 

21 km, 45 minut 

II. Karlovice - Andělská Hora - Světlá Hora - Staré Město - Bruntál 

20 km, 40 minut 

Široká Niva 

50 osob 

150 osob 

I. Široká Niva - Kunov - Nové Heřminovy - Oborná - Bruntál 

13 km, 28 minut 

II. Široká Nova - Dětřichovice - Světlá Hora - Staré Město - Bruntál 

16 km, 30 minut 

Bruntál (Kunov) 

120osob 

50 osob 

I. Kunov - Nové Heřminovy - Oborná - Bruntál 

10 km, 22 minut 

Nové Heřminovy 

10 osob 

60 osob 

I. Nové Heřminovy - Oborná - Bruntál 

9 km, 15 minut 

Staré Město 

60 osob 

0 osob  

I. Staré Město - Bruntál 

5 km, 15 minut 

Mezina 

15 osob 

0 osob  

I. Mezina - Bruntál 

6 km, 11 minut 
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Horní Benešov 

20 osob 

0 osob 

I. Horní Benešov - Milotice - Bruntál 

11 km, 16 minut 

Předpokládané počty evakuovaných osob podle jednotlivých evakuačních zón a 

časové normy pro evakuaci jsou uvedeny v tabulce č. 4., která je zpracována na základě 

analýzy rizik. V příloze přikládám jednotlivé povodňové zóny na vodních tocích (Příloha 

č. 5 Povodňové zóny) a přehled míst přechodného i trvalého náhradního ubytování a míst 

hromadného stravování v rámci území ORP Bruntál.[19] (Příloha č. 6 Přehled míst 

náhradního ubytování a hromadného stravování) 

10.3.3 Způsob vyrozumění 

Vyrozumění orgánů pověřených řízením evakuace provede operační středisko HZS 

MSK územní odbor Bruntál. Evakuaci na území ohroţeném povodní, její rozsah a opatření 

vyhlašuje vedoucí krizového řízení. Průběh EVA a vyrozumění evakuačních orgánů řídí na 

území jednotlivých určených obcí a jejich správních obvodů starosta se svým krizovým 

štábem. (Příloha č. 7: Schéma vyrozumění ORP Bruntál) Seznam kontaktních údajů na 

orgány pověřené řízením evakuace v jednotlivých obcí uvádím do přílohy.[19] (Příloha 

č. 8 Vyrozumění orgánů pověřených řízením evakuace) 

10.3.4 Zabezpečení evakuace 

K zabezpečení evakuace patří dopravní, zdravotnické, zásobovací a pořádkové sluţby. 

Dopravní zabezpečení je pomocí místních autodopravců, které uvádím v následující tabulce. 

Tabulka č. 8: Poskytovatelé autobusové dopravy při evakuaci[19] 

Poskytovatel Pro obce Počet EVA 

organizovaná 

Connex Morava a.s. Bruntál 

41 autobusů 

všechny obce 715 

Jurašík Josef, Husova 496, Vrbno pod 

Pradědem 

1 autobus (45 míst) 

Vrbno pod 

Pradědem 

300 

Autodoprava Chodúr,  V Táboře 12, Bruntál 

1 autobus (41míst) 

Bruntál, Kunov 120 

 

Jelínek Zdeněk, Větrná 4, Bruntál 

1 autobus (53 míst) 

Staré Město 60 

Hanzelková Helena RNDr. Bruntál, 

Jesenická 22 

2 autobusy (45 a 22 míst) 

1 Mercedes Benz (9 míst) 

Široká Niva 

Mezina 

50 

15 

Karafiát Jan - Autodoprava 

Luhy 161, Horní Benešov 

2 autobusy (46 a 44 míst) 

Horní Benešov 20 
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ROS, s.r.o. 

Jesenická 2, Bruntál 

5 autobusů (43,65,46,50,49 míst) 

Karlovice 

Ludvíkov 

 

100 

40 

Vymětal Jiří, U rybníka 12, Bruntál 

1 autobus (46 míst) 

Nové Heřminovy 10 

Miterko Josef, Lidická 17, Bruntál 

2 autobusy (45 a 46 míst) 

náhradník  

Nástupní stanice, přepravu do obcí s počtem evakuovaných a cílovou stanici určí 

krizový štáb v daný okamţik. Zdravotnické zabezpečení evakuace poskytuje zdravotnické 

zařízení Podhorské nemocnice Bruntál, Nádraţní 27, Bruntál. Zásobovací zabezpečení 

poskytují provozovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení a ostatní sluţby. Tyto 

poskytovatele koordinuje odborná skupina na ochranu obyvatelstva z krizového štábu.  

Pořádkové zabezpečení evakuace zajišťuje Policie ČR a městská policie. Plní úkoly 

jako uzavření ohroţené oblasti, pořádkové zabezpečení, zajištění regulace dopravy, zajišťují 

opuštěné domy a byty proti krádeţím a provádějí střeţení důleţitých objektů. Seznam 

obvodních oddělení Policie ČR na území ORP Bruntál uvádím v tabulce č. 6. 

Tabulka č. 9: Seznam odvodních oddělení Policie ČR[19] 

Obvodní oddělení Policie 

ČR ORP Bruntál 

Vymezení obvodů místní příslušnosti 

Obvodní oddělení Policie ČR 

Vrbno pod Pradědem 

Vrbno pod Pradědem, Karlovice, Široká Niva, Ludvíkov, 

Karlova Studánka 

Obvodní oddělení Policie ČR 

Bruntál 

Bruntál , Světlá Hora, Andělská Hora, Mezina, 

Moravskoslezský Kočov,Nové Heřminovy, Staré Město, 

Rudná pod Pradědem, Václavov, Valšov, Milotice nad 

Opavou, Nová Pláň, Oborná, Dlouhá Stráň 

Policejní stanice Horní 

Benešov 

Horní Benešov, Horní Ţivotice,Svobodné Heřmanice, Staré 

Heřminovy, Leskovec nad Moravicí, Razová, Vodní dílo 

Slezská Harta 

Policejní stanice Břidličná Lomnice 

10.4 Ukrytí obyvatelstva 

V okrese Bruntál bylo v minulosti několik stálých tlakově odolných úkrytů, ale 

v dnešní době jsou uţ všechny zrušeny. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému ukládá obcím povinnost plán improvizovaného ukrytí, ale nenašel jsem ţádnou obec 

na území ORP Bruntál, která by tento plán měla zpracovaný, nebo se k němu alespoň 

chystala. V současné době však existuje určitý tlak ze strany hasičů, aby se tyto plány 

zpracovávaly. 

10.5 Nouzové přeţití obyvatelstva 

Do kapitoly nouzového přeţití obyvatelstva jsem vybral z plánu jen oblasti jako 

nouzové zásobování potravinami, pitnou vodou, nouzové základní sluţby obyvatelstvu a 
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nouzové dodávky energií. Patří sem i nouzové ubytování, ale to je uţ obsaţeno příloze. 

(Příloha č. 6 Přehled míst náhradního ubytování a hromadného stravování) 

10.5.1 Nouzové zásobování potravinami 

Při nouzovém zásobování potravinami se předpokládá určitá redukce mnoţství a 

sloţení stravy, redukce výběru jídel a také příprava dietní stravy by měla být zabezpečena. 

Nouzové zásobování potravinami je sledováno v kategoriích jako základní potraviny, 

pitná voda, pekařství, masné výrobky a kategorie zabezpečení stravování ve stálých 

stravovacích zařízeních (veřejné, školní a závodní stravování). Tabulky s jednotlivými 

kategoriemi uvádím v příloze.[19] (Příloha č. 9 Sledované kategorie v nouzovém zásobování 

potravinami ) 

10.5.2 Nouzové zásobování pitnou vodou 

Zajištění dodávek pitné vody pro obyvatelstvo v nezbytném rozsahu na správním 

území ORP Bruntál bude prováděno firmou BRVOS Bruntál s.r.o.. Vzhledem ke skutečnosti, 

ţe tato firma provozuje vodovody v 30 lokalitách je počítáno s vyuţitím dalších technických 

prostředků - pohotovostních zásob Severomoravských vod a kanalizací. (Příloha 

č. 10 Přehled provozovatelů veřejných vodovodů na území ORP Bruntál) 

Při nouzovém zásobování vodou se počítá s tím, ţe dodávka vody pro nemocnice a 

nejdůleţitější potravinářské závody bude zachována. Pro obyvatele bude voda dodávána 

z hlavního vodovodního řádu z hydrantů pomocí cisteren a připojených voznic. Bude 

zachováno nezbytné mnoţství vody v rozsahu 5 litrů na osobu pro první a druhý den  

a 10 -15 litrů na osobu pro třetí a další dny. Nouzové zásobování se zahajuje do 5-ti hodin po 

vyhlášení krizového stavu a poţadavky na jakost vody mohou být v podmínkách nouzového 

zásobování odlišné od poţadavků na jakost pitné vody. 

Organizaci rozvozu pitné vody od zdroje do místa hromadného výdeje pro 

obyvatelstvo zabezpečují provozní společnosti vodovodů a kanalizací. Pro technické 

zabezpečení NZV v krizových situacích slouţí pohotovostní zásoby, které jsou uloţeny ve 

skladu Správy státních hmotných rezerv ve Velkých Albrechticích u Bílovce.[19] 

Tabulka č. 10: Pohotovostní zásoby pro rozvoz pitné vody[19] 

Druh prostředku Počet objem Poznámka 

Voznice C 38 V 76 2,4 m
3
 4 ks nerezové, zateplené 

kontejnery 15 2,4 m
3
 nerezové, zateplené 

LIAZ SA 8 7 8,0 m
3
  

Š 706 RTH 7 8,0 m
3
  

AVIA CAV 01 9 2,7 m
3
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10.5.3 Nouzové základní sluţby obyvatelstvu 

V době krizového stavu, dojde-li k evakuaci občanů mimo místo jejich trvalého 

bydliště, bude postupováno při zajištění vyplácení všech sociálních dávek správou sociálního 

zabezpečení.  

Při evakuaci domovů důchodců, domovů penzionů, ústavů sociální péče a ústavu pro 

mentálně postiţené předají příslušní zástupci provozovatele sociálních zařízení seznamy 

evakuovaných osob s uvedením místa dočasného pobytu obcím, které zabezpečí předání 

těchto seznamů správě sociálního zabezpečení. 

Při evakuaci ostatních osob z místa trvalého bydliště, které mají nárok na vyplácení 

sociálních dávek, předá obec seznamy evakuovaných osob správě sociálního zabezpečení, aby 

bylo zajištěno vyplácení těchto dávek. 

Nouzové základní sluţby je nutno zabezpečit přednostně pro osoby umístěné ve 

zdravotnických zařízeních, coţ obsahuje tabulka č. 8 a pro osoby umístěné v ústavech sociální 

péče, obsaţené v tabulce č. 9.  

Tabulka č. 11: Přehled počtu osob ve zdravotnických zařízeních[19] 

obec název zařízení adresa lůţková kapacita 

dospělí 

počet 

zaměstnanců 

Bruntál Nemocnice a.s. Bruntál, Nádraţní 27 160 390 

Dvorce LDN Dvorce, Nemocniční  287 80 55 

Bruntál LDN Kunov 70 50 34 

 

Tabulka č. 12: Přehled počtu osob v sociálních zařízeních[19] 

obec název zařízení adresa počet 

umístěných 

osob 

počet 

zaměstnanců 

Bruntál Domov důchodců Bruntál, Okruţní 16 120 - dospělí 63 

Vrbno pod 

Pradědem 

Domov důchodců Vrbno pod 

Pradědem, Mnichov 

262 

90 - dospělí 36 

Bruntál BETHEL III -

azylový dům 

Bruntál, Kavalcova 7 24 - dospělí 7 

Široká Niva ARCHA Široká  Niva 211 17- dospělí 3 

Bruntál SAGAPO Bruntál, Uhlířská 2 denní pobyt - 8  

týdenní pobyt - 16  

celoroční pobyt - 10 

do 18let - 16  

starší 18 let - 18  

30 

Bruntál Dům 

s pečovatelskou 

sluţbou 

Bruntál,Okruţní 20 36 - dospělí 1 pečovatelka 

Bruntál Dům 

s pečovatelskou 

sluţbou 

Bruntál, Zeyerova 18 35 - dospělí 1 pečovatelka 
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Bruntál Domy s byty 

zvláštního určení 

Bruntál, Květná 11 

Bruntál, Květná 13 

Bruntál, Květná 15 

41 - dospělí 

38 - dospělí 

39 - dospělí 

 

Horní 

Benešov 

Dům 

s pečovatelskou 

sluţbou 

Horní Benešov, 

Husitská 380 

13 - dospělí 1 pečovatelka 

Zabezpečení nouzových základních sluţeb je sledováno v kategoriích jako pohřební 

sluţby, ošacení, hygienické potřeby, sklenářství, pokrývačství, truhlářství, prádelny a čistírny, 

lékárny, veterinární ambulance, tuhá paliva, pohonné hmoty a ostatní sluţby.[19] (Příloha 

č. 11 Přehled organizací zabezpečujících nouzové základní služby) 

10.5.4 Nouzové dodávky energií 

Energetika se při mimořádných událostech a krizových situacích řídí: 

- zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 

a navazujícími vyhláškami Ministerstva průmyslu a obchodu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

- vyhláškou č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího 

stavu nouze v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů. 

- vyhláškou č. 167/2001 Sb., o stavech nouze v plynárenství, ve znění pozdějších 

předpisů. 

- vyhláškou č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování 

stavu nouze v teplárenství, ve znění pozdějších předpisů.[19] 

Elektrická energie 

Elektrická energie pro obyvatelstvo bude dodávána podle příslušného stupně 

regulačního, vypínacího a frekvenčního plánu na základě konkrétní situace. 

Řešení poruchových a havarijních stavů: 

Území ORP Bruntál je zásobováno z rozvodny nadřazené elektrizační soustavy 400 kV 

v Horních Ţivoticích. Venkovním vedením na stoţárech jsou napojeny distribuční uzly 

110/22 kV a to: Bruntál, Horní Ţivotice, Krnov, Třemešná, Vrbno pod Pradědem a Břidličná. 

Z těchto distribučních uzlů je vyvedena síť venkovních vedení o napětí 22 kV pokrývající 

správní území. Na toto vedení jsou napojeny trafostanice 22/0, 38 kV pro přímé zásobování 

měst a obcí. 

Krizová místa jsou objekty rozvoden, venkovní vedení 400 kV - přívod do Horních 

Ţivotic, venkovní vedení 110 kV - přívod do distribučních uzlů.[19] 
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Řešení běţných poruchových stavů: 

Pro řešení běţných poruchových stavů v distribuční soustavě na území ORP Bruntál 

po celých 24 hodin kaţdého dne je vyčleněna v Severomoravské energetice, a. s. organizační 

jednotka Poruchová sluţba pro distribuční zařízení vn a nn, která má pracoviště v Bruntále, na 

ulici Dr. E. Beneše 58, poruchová linka je 840114115. 

Oblastní středisko údrţby rozvoden distribuční soustavy má pracoviště jako: Horní 

Ţivotice pro rozvodny Horní Ţivotice, Bruntál - Opavská 53, Vrbno pod Pradědem - Mnichov 

346, Bruntál - Dr. E. Beneše 58, Horní Benešov - Masarykova 498. 

Pro eskalační procesy běţných poruchových stavů jsou rovněţ k dispozici na 

smluvním základě i dceřinné společnosti SME, zejména MSEM, a.s. a STMEM, a.s.[19] 

Řešení mimořádných poruch a stavů nouze: 

Eskalaci poruchových stavů řeší SME pomocí vnitřního řídicího aktu - Eskalační plán. 

Stav nouze je řešen v souladu s Plánem krizové připravenosti SME a vzniklá situace je 

organizačně řízena krizovým štábem. 

Dispečerská sluţba: 

Pro veškeré poruchové a havarijní stavy na zařízeních všech napěťových hladin 

distribuční soustavy SME na území Moravskoslezského kraje jsou monitorovány nepřetrţitou 

dispečerskou sluţbou z dispečinků v Domě energetiky. Počet dispečerů na směně je dán 

eskalačním procesem a potřebami pro řešení situace u zákazníků napájených z této distribuční 

soustavy.[19] 

Plynárenství 

Správním územím ORP prochází větev podzemního vysokotlakého plynovodu. Na 

toto vedení jsou napojeny regulační povrchové stanice pro přímé zásobování odběratelů. 

Regulační stanice jsou v obcích: Bruntál (8), Horní Benešov (3), Moravskoslezský Kočov (1), 

Světlá Hora (2), Vrbno pod Pradědem (3), Karlova Studánka (1) /v závorce je počet 

regulačních stanic v obci/. 

Pro obyvatelstvo bude plyn dodáván podle omezujících otopových křivek, které 

umoţní vytápění objektů na minimální teplotu nebo havarijního odběrového stupně, který 

představuje zastavení dodávky plynu odběratelům všech kategorií. Pro velkoodběratele pro 

výrobní účely se plyn bude dodávat podle omezujících odběrových stupňů.  

Stálá sluţba je zajišťována nepřetrţitě a jednotně pro: 

- provozovaná rozvodná zařízení a odběrná zařízení s cílem zajistit v nejkratším 

moţném čase prvotní zásah na porušeném plynovém zařízení spočívající 

v lokalizaci poruchy zamezení nekontrolovaného úniku plynu, 
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- vyhodnocení nebezpečí a přijetí opatření směřujících k zajištění bezpečnosti 

osob a majetku v oblasti vlivu poruchy.[19] 

Řešení poruchových a havarijních stavů: 

V případě vzniku poruch, nehod nebo havárií na rozvodných plynových zařízeních 

jsou povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v rámci řešení těchto stavů ve 

společnosti řešeny „Příkazem GŘ č. 17/99“ a „Závazných pokynů pro jednotné zabezpečení a 

výkon pohotovostní a havarijní sluţby pro rozvodná plynová zařízení provozovaná 

Severomoravskou plynárenskou společností“ 

Závazné pokyny stanoví jednotný způsob zabezpečení a výkonu pohotovostní a 

havarijní sluţby pro rozvodná plynová zařízení provozovaná Severomoravskou plynárenskou, 

a.s. Ostrava. A také zabezpečení pohotovostní sluţby pro odběrná plynová zařízení na ně 

napojená. Ty vychází z obecných ustanovení zákonných předpisů, zejména zákona 

č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a z dalších ustanovení platných provozně-

technických a bezpečnostních předpisů s přihlédnutím k reálným potřebám a moţnostem 

Severomoravské plynárenské, a.s. Ostrava.[19] 

Teplárenství 

Mezi významné dodavatele tepla ve správním území ORP jsou výtopny a k nim 

přiléhající rozvody a výměníkové stanice zásobující bytovou zástavbu v těchto městech: 

Bruntál - výtopna Dolní, Chelčického, Smetanova, Květná a Vrbno pod Pradědem. Při 

regulaci odběru tepla se bere v úvahu naléhavost dodávek tepla zejména z hlediska potřeb 

zdravotnictví, školství a dalších. Ostatní obyvatelstvo je zásobováno teplem z kotelen pro 

daný objekt. Zdroje energie jsou kombinované - pevná paliva, plyn nebo elektrická energie. 

Řešení poruchových a havarijních stavů: 

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

spotřeby. Rozsah a způsob omezení tepla se provádí podle regulačního plánu do doby 

odstranění likvidace následků.[19] 

10.6 Připravenost obyvatelstva 

Připravenost obyvatelstva byla dříve brána poněkud jinak, neţ je tomu dnes. 

V minulosti k připravenosti slouţila hlavně branná výchova, která patřila mezi povinné 

předměty ve školách, ale později se zrušila. (zákonem č. 217/1991Sb., o zrušení zákona 

o branné výchově) Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy vydalo pokyn, aby se do 

učebních osnov základních, středních a vyšších odborných škol zařazuje tématika „Ochrany 

člověka za mimořádných událostí“ a to v rozsahu 6 vyučovacích hodin ročně v kaţdém 
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ročníku. Později schválilo nové principy pro vzdělávání ţáků od 3 do 19 let. (zákon 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 

ve znění pozdějších předpisů). Oblast ochrany člověka za mimořádných událostí se stala 

součástí rámcových vzdělávacích programů pro základní, gymnaziální a střední odborné 

vzdělávání.[17] 

10.7 Ochrana obyvatelstva ve vybraných zemích 

10.7.1 Německo 

V této zemi ochrana obyvatelstva zahrnuje ochranu před katastrofami, civilní ochranu 

a pomoc při katastrofách. Plnění úkolů vychází z ústavních kompetencí - za ochranu před 

katastrofami jsou odpovědné spolkové země a za civilní ochranu a pomoc při katastrofách má 

odpovědnost spolkový stát. Německo uţívá pojmu civilní obrana, který zhruba odpovídá 

svým obsahem pojmu civilní nouzové plánování v rámci NATO. Civilní obrana zahrnuje 

oblasti jako zachování státní a vládní moci; civilní ochrana; zabezpečení surovinami, 

sluţbami, výkony a komoditami všeho druhu a podpora bojujících sil. Civilní ochrana má za 

úkol realizaci nevojenských opatření na ochranu obyvatelstva, jeho obydlí a pracovišť, 

důleţitých výrobních i nevýrobních subjektů, úřadů, institucí a kulturních památek před 

válečnými účinky a zmírnění nebo odstranění těchto účinků. Opatření jsou doplněna 

svépomocí a vzájemnou pomocí obyvatelstva. Patří sem především sebeochrana; varování 

obyvatelstva; ochrana proti katastrofám; ochrana ukrytím; zásady pobytu; ochrana zdraví a 

ochrana kulturních hodnot.[2] 

10.7.2 Polsko 

V Polsku chybí zásadní legislativní vymezení ochrany obyvatelstva. Tendence však 

směřují k přijetí všeobecného systému ochrany obyvatelstva skládajícího se ze dvou 

subsystémů, a sice z existujícího Státního záchranného a protipoţárního systému a ze systému 

civilní obrany (ochrany). Vedoucí sloţkou Státního záchranného a protipoţárního systému je 

Státní poţární ochrana, která má za úkol chránit ţivoty, zdraví, majetek a ţivotní prostředí, 

bojuje s poţáry a jinými ţivelními a antropogenními pohromami. V civilní obraně (ochraně) 

z legislativního hlediska existují právní podklady pro funkci civilní obrany, k nimţ patří 

zákon z roku 1967 a 3 nařízení vlády z roku 1993. Ale tyto normy jsou často i v rozporu 

s nově vydanými zákony a nařízeními, coţ znemoţňuje budování subsystému civilní 

ochrany.[2] 
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10.7.3 Rakousko 

Ochrana obyvatelstva v Rakousku je systém pro pomoc, ochranu a preventivní 

opatření při kaţdodenních událostech, katastrofách a v případě války. Civilní ochrana je 

obsáhlou ochranou proti katastrofám, a zahrnuje opatření k nasazení; sebeochranu; varování a 

vyrozumění; výstavbu úkrytů; zdravotnická a veterinární opatření; ochranu proti záření. 

Civilní ochrana společně se zabezpečením funkce státních orgánů a jiných důleţitých zařízení 

tvoří náplň civilní obrany, která je podstatnou část civilního nouzového plánování v rámci 

NATO.[2] 

10.7.4 Slovensko 

Slovensko má civilní ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný systém. Posláním 

civilní ochrany obyvatelstva je chránit ţivoty, zdraví a majetek a vytvářet podmínky na přeţití 

při mimořádných událostech a při mimořádné situaci. Mimořádná situace je období ohroţení 

nebo období působení následků mimořádné události na ţivot, zdraví anebo majetek. 

Mimořádnou událostí se rozumí ţivelní pohroma, havárie anebo katastrofa. Civilní ochrana 

obyvatelstva zahrnuje úkoly a opatření jako organizace, řízení a provádění záchranných, 

lokalizačních a likvidačních prací; záchrana osob, poskytování předlékařské a lékařské 

pomoci, vyprošťování osob a odsun raněných; organizace a zabezpečení hlásné a informační 

sluţby; poskytování nouzového zásobování a nouzového ubytování; zabezpečení a realizace 

ukrytí a evakuace; provádění protiradiačních, protichemických a protibiologických opatření; 

organizace, řízení a provádění přípravy k civilní ochraně. Integrovaný záchranný systém 

provádí činnosti a opatření související s poskytováním pomoci v tísni. Jedná se 

o koordinovaný postup všech součástí IZS, coţ je vysílání záchranných sloţek k zásahu, 

usměrňování jejich činnosti koordinačním či operačním střediskem a řízení a koordinace 

činností záchranných sloţek v místě zásahu.[2] 
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11 Analýza moţného ohroţení ORP Bruntál 

Rozhodl jsem se, po poradě s odborníky, ţe pouţiji uţ provedenou analýzu moţného 

ohroţení pomocí programu SFÉRA, kterou jsem uţ provedl před 2 lety ve své bakalářské 

práci. Bakalářská práce se zabývala optimalizací zabezpečení úkolu k ochraně obyvatelstva 

v obci Dětřichov nad Bystřicí. Analýza byla zaměřena hlavně na mimořádné události, které se 

vyskytovaly na území obce. A z důvodu, ţe obec Dětřichov nad Bystřící je součástí správního 

obvodu ORP Bruntál, a charakter území je stejný, tak jsem si dovolil pouţít uţ jednou zjištěné 

výsledky. 

11.1 Mimořádné události a jejich zkratky 

Pro území obce s rozšířenou působností Bruntál jsem vybral následující mimořádné 

události, které představují moţné ohroţení občanů území. Tabulka obsahuje názvy 

mimořádných událostí, které na území obce mohou nastat, jejich zkratky pouţívané 

v programu SFÉRA a pravděpodobnost, s jakou daná mimořádná událost na území obce můţe 

nastat. Pravděpodobnost jednotlivých mimořádných událostí můţe vyplývat ze statistických 

údajů nebo se dá určit odhadem.[20] 

Tabulka č. 13: Typy mimořádných událostí[20] 

Poř. č. Mimořádná událost Zkratka Pravděpodobnost 

1 Atmosférické poruchy ATP 4 x za rok 

2 Bouřky, krupobití BOU 2 x za rok 

3 Dlouhodobé vedro a sucho DVS 1 x za 2 roky 

4 Epidemie - velká nákaza lidí EPD 1 x za 2 roky 

5 Epifytie - rozsáhlá nákaza rostlin EPF 2 x za 3 roky 

6 Epizootie - rozsáhlá nákaza zvířat EPZ 2 x za rok 

7 Havárie v letecké dopravě HLD 1 x 70 let 

8 Havárie v silniční dopravě HSD 4 x za rok 

9 Havárie v ţelezniční dopravě HŢD 1 x za 2 roky 

10 Narušení dodávek elektrické energie NDE 1 x za rok 

11 Narušení dodávek pitné vody NDV 1 x za rok 

12 Nevhodné pouţívání hnojiv a agrochemikálií NPH 2 x za 3 roky 

13 Ozbrojený konflikt, válka OZK 1 x za 50 let 

14 Pád kosmických těles, meteorických dešťů PKT 1 x za 150 mil let 

15 Povodně a záplavy POV 2 x za rok 

16 Poţár POŢ 1 x za rok 

17 Rozsáhlý lesní poţár RLP 2 x za 3 roky 

18 Silné mrazy a vznik námraz SMN 2 x za rok 

19 Sněhové kalamity SNK 2 x za rok 

20 Zemětřesení ZEM 1 x za 100 let 

Pravděpodobnosti k mimořádným událostem, jako poţár, rozsáhlý lesní poţár, havárie 

v silniční a ţelezniční dopravě, povodně a záplavy, jsou čerpány ze statistik. Zbylé 
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mimořádné události jsou odhadnuty, protoţe na území nejsou vedeny statistiky nebo dané 

mimořádné události na území obce ještě nenastaly. Tato pravděpodobnost je dále potřebná 

k určení vstupní pravděpodobnosti, která se pouţívá při samotném řešení programem 

SFÉRA.[20] 

11.2 Analýza pomocí programu SFÉRA 

Analýza bere v úvahu jak jednotlivé mimořádné události a jejich pravděpodobnosti, 

tak i souvislosti mezi jednotlivými mimořádnými událostmi. V našem případě jsou jednotlivé 

pravděpodobnosti odhadnuté a pomáhají k určení vstupních pravděpodobností, které jsou 

pouţívány k analýze rizik území.[20] (Příloha č. 12: Tabulka pro určení vstupní 

pravděpodobnosti). 

Dalším parametrem potřebným k analýze programu je kritérium „Zranitelnost“, které 

určuje působení projeveného rizika jednotlivých mimořádných událostí škodlivými dopady. 

Při zadávání kritérií zranitelnosti jsou zohledňovány faktory jako ohroţení obyvatelstva, 

zvířat, poškození staveb, ţivotního prostředí a materiální škody.[20] 

11.3 Výsledky analýzy pomocí programu SFÉRA 

Výsledky analýzy ohroţení území ORP Bruntál mimořádnými událostmi jsou graficky 

znázorněny v následujících grafech. Data, ze kterých grafy vycházejí, jsou součástí tabulky 

s výsledky analýzy programu SFÉRA.[20] (Příloha č. 13: Tabulka s výsledky analýzy 

ohrožení území ORP Bruntál). 
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Obrázek č. 2: Graf znázorňující pořadí mimořádných událostí[20] 
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Zkratky pouţité v grafech jsou vysvětleny v tabulce číslo 10: Typy mimořádných 

událostí. 
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Obrázek č. 3: Graf znázorňující vliv mimořádných událostí[20] 

Z výsledků analýzy programu SFÉRA je zřejmé, ţe největším ohroţením je havárie 

v silniční dopravě. Na druhém místě se umístil rozsáhlý lesní poţár a třetí je havárie 

v ţelezniční dopravě. Kdyţ výsledky převedu na ORP Bruntál, tak první tři situace popíši.   

11.3.1 Havárie v silniční dopravě 

Území ORP Bruntál protíná silnice I/11 (Český Těšín - Hradec Králové), která vede 

z Horních Ţivotic aţ do Václavova u Bruntálu. Také se zde nachází silnice první třídy číslo 

I/45 (Krnov - Dětřichov nad Bystřicí), která se připojuje na silnici I/46 procházející obcemi 

Dvorce, Křišťanovice a Bílčice. Silnice druhé třídy v oblasti ORP Bruntál má číslo 

II/452 vedoucí z obce Bílčice, přes obce Leskovec nad Moravicí - Rázová - Dlouhá Stráň - 

Bruntál - Staré Město - Světlá Hora - Andělská Hora, a směřuje na obec Vrbno pod 

Pradědem. Zbylé silnice jsou třetí třídy a lesní a zemědělské.  

Nehodovost závisí především na ukázněnosti a ohleduplnosti řidičů. Velkou roli hraje 

hlavně špatný stav komunikací, veliké výmoly a spousta štěrku po zimní údrţbě na silnicích. 

Celkem se na území Bruntálska stalo za loňský rok 225 dopravních nehod. Z čehoţ HZS 

MSK, odbor Bruntál řešil 108 případů dopravních nehod. Dopravní nehody se stávají hlavně 

v době odpolední a večerní špičky v rozmezí 8 - 13 hodiny, kdy je zvýšený počet automobilů 
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na cestách. Lidé směřují do práce, a kdyţ spěchají, jsou nervózní a méně ohleduplní, a pak 

v rozmezí 15 - 20 hodiny, kdy se zase z práce vracejí, a směřují do obchodů a domů. 

11.3.2 Rozsáhlý lesní poţár 

Tím, ţe na území leţí veliké mnoţství lesů, tak rozsáhlý lesní poţár by způsobil veliké 

hospodářské a majetkové škody. Ze statistik se na území ORP Bruntál v poslední době moc 

lesních poţárů neobjevilo. Lesní poţáry nevznikají tak často, protoţe v lesích fungují 

preventivní protipoţární hlídky, které se provádějí jak pomocí letadel, tak zaměstnanců a 

osob, které se v lesích pracují.  

Kdyţ bych to měl vztáhnout k celému území Bruntálska, tak více z přírodních 

mimořádných událostí se vyskytují povodně. A to hlavně na Krnovsku, kde páchají nemalé 

škody na majetku a ničí kritickou infrastrukturu. Největší povodeň byla v roce 1997, která 

zasáhla Krnov po obou březích celé délky řeky Opavy, která městem protéká. Čemuţ pomohl 

i přítok řeky Opavice. Proto se také plánuje stavba vodní přehrady Nové Heřminovy. 

Tabulka č. 14: Výstup z programu SFÉRA[20] 

Jméno Vstupní(P) Koeficient(P) Zranitelnost Nová(P) Váha pořadí Pořadí % Vliv 

HSD[0] 1,10E-02 1,10E-03 0,41 4,41E-03 1,81E-03 1 13,40% 

RLP[0] 1,82E-03 1,82E-04 0,47 3,50E-03 1,65E-03 2 12,20% 

HŢD[0] 1,37E-03 1,37E-04 0,35 4,55E-03 1,59E-03 3 11,80% 

HLD[0] 3,91E-05 3,91E-06 0,55 2,75E-03 1,51E-03 4 11,20% 

SNK[0] 5,46E-03 5,46E-04 0,62 2,19E-03 1,36E-03 5 10,10% 

NDE[0] 2,74E-03 2,74E-04 0,35 3,86E-03 1,35E-03 6 9,98% 

POŢ[0] 2,74E-03 2,74E-04 0,36 3,32E-03 1,20E-03 7 8,87% 

EPD[0] 1,37E-03 1,37E-04 0,56 1,42E-03 7,95E-04 8 5,88% 

POV[0] 5,46E-03 5,46E-04 0,43 1,65E-03 4,79E-04 9 3,54% 

NDV[0] 2,74E-03 2,74E-04 0,20 1,98E-03 3,96E-04 10 2,93% 

EPZ[0] 5,46E-03 5,46E-04 0,51 7,28E-04 3,71E-04 11 2,74% 

BOU[0] 5,46E-03 5,46E-04 0,19 1,65E-03 3,14E-04 12 2,32% 

ATP[0] 1,10E-02 1,10E-03 0,20 1,10E-03 2,20E-04 13 1,63% 

NPH[1] 1,82E-03 1,82E-04 0,41 3,64E-04 1,49E-04 14 1,10% 

EPF[0] 1,82E-03 1,82E-04 0,34 3,64E-04 1,24E-04 15 0,92% 

SMN[0] 5,46E-03 5,46E-04 0,18 5,46E-04 9,83E-05 16 0,73% 

NPH[0] 1,82E-03 1,82E-04 0,41 1,82E-04 7,46E-05 17 0,55% 

DVS[0] 1,37E-03 1,37E-04 0,21 1,37E-04 2,88E-05 18 0,21% 

OZK[0] 5,48E-05 5,48E-06 0,59 5,48E-06 3,23E-06 19 0,02% 

ZEM[0] 2,74E-05 2,74E-06 0,33 2,74E-06 9,04E-07 20 0,01% 

PKT[0] 1,83E-11 1,83E-12 0,30 1,83E-12 5,49E-13 21 4,06E-11 

11.3.3 Havárie v ţelezniční dopravě 

Území Bruntálska prolíná jednokolejná celostátní ţelezniční trať č. 310 Olomouc - 

Moravský Beroun - Valšov - Bruntál - Krnov - Opava. A pak menší tratě jako č. 311 Valšov - 
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Rýmařov, č. 313 Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem, č. 292 Krnov - Třemešná ve 

Slezku - Jindřichov ve Slezku, č. 298 Třemešná - Osoblaha. 

Tenhle typ mimořádné události je způsoben hlavně člověkem, a jeho nedbalostí. 

Dopravní nehody na ţeleznicích jsou převáţně na místech ţelezničních přejezdů, kde se kříţí 

ţeleznice se silnicí. Situace jsou způsobeny technickou závadou na světelné signalizaci, ale 

hlavně neukázněností řidičů, kteří na ţelezničních přejezdech hazardují. Kritickým místem 

v ORP Bruntál je nechráněný ţelezniční přejezd mezi Bruntálem a Valšovem, kde se loni 

srazil vlak s projíţdějícím švédským kamionem. Vlak je na úseku krásně vidět z velké dálky 

od přejezdu, hlavně kdyţ směřuje z Bruntálu směrem na Valšov. Nehoda si vyţádala 

5 zraněných osob, z toho 3 středně těţce a škoda cca 12,5 milionu. 
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12 Optimalizace stávajícího řešení 

Optimalizace stávajícího řešení budoucnosti rozvoje Bruntálska závisí hlavně na 

finanční dostupnosti a náročnosti. V dnešní době se vše točí okolo peněz a je potřeba, hlavně 

v době krize, šetřit a projektovat věci jen nezbytně nutné.  

Zlepšení v oblasti varování obyvatelstva spočívá hlavně v obnově, údrţbě a inovaci 

koncových prvků varování. Konkrétní případy zde neuvádím, protoţe je to otázkou 

jednotlivých obcí a hasebních obvodů jednotek poţární ochrany. Prvky varování je potřeba 

pravidelně kontrolovat, a hlavně v záplavových oblastech. 

V oblasti evakuace je potřeba aktualizovat data a zkontrolovat větší podniky a veřejné 

objekty, jako jsou školy, úřady, nemocnice a zdravotnická zařízení, zda mají správně 

vypracované evakuační plány, a důleţitou věcí je, správné označení únikových cest. 

Pro oblast ukrytí obyvatelstva se musí hlavně vytipovat objekty, které by mohly být 

zprovozněny v případě potřeby jako improvizované úkryty. Je potřeba přinutit jednotlivé obce 

ke zpracování plánu ukrytí pro své občany. Chce to vytipovat objekty na území okresu 

Bruntál, které by vyhovovaly stanoveným kritériím pro improvizované úkryty, sepsat 

smlouvy s majiteli objektů a zajistit moţnosti zpohotovení nově vzniklých improvizovaných 

úkrytů. 

Oblast nouzového zabezpečení obyvatelstva je závislá na druhu mimořádné situace a 

rychlosti zpohotovení dotčených orgánů a objektů. Je hlavně potřeba tyto oblasti aktualizovat. 

U vodního hospodářství je potřeba vybudování veřejné vodovodní sítě u obcí, které stále ještě 

pouţívají studny. Na území ORP Bruntál by se také měly postavit čistírny komunálních 

odpadních vod u menších sídel a obcí s osídlením pod 2 tisíce obyvatel. Hlavně u obcí Dlouhá 

Stráň, Mezina, Roudno a Valšov, které leţí v blízkosti vodní nádrţe Slezská Harta, která má 

i vodárenské vyuţití. Já jsem čerpal z krizového plánu z roku 2008, ale v současnosti se uţ 

pracuje na jeho aktualizaci. 

Připravenost obyvatelstva je potřeba zdokonalit pomocí informačních letáků o 

moţném ohroţení při různých mimořádných událostech. Zaujmout širokou veřejnost různými 

ukázkami na cvičeních prověřujících připravenost a koordinaci záchranných sloţek. Provádět 

prezentace a výukové semináře v problematice ochrany obyvatelstva a přípravy na 

mimořádné události. Také je potřeba obyvatelstvo informovat jak se individuálně mohou 

chránit před účinky a následky mimořádných událostí. Jak účelně a včasně pouţít prostředků, 

které mají doma k ochraně svého zdraví a zdraví rodinných příslušníků. 
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V silniční dopravě je v budoucnu plánován obchvat města Bruntál, aby se zlepšila 

plynulost provozu a zatíţenost a hlučnost v centu města. (Příloha č. 13 Plánovaný obchvat 

města Bruntál) V současné době je město přeplněno projíţdějícími automobily, a v době ranní 

a odpolední špičky, kdy obyvatelstvo chodí a vrací se z práce, školy a obchodů je nebezpečné 

přecházení některých přechodů pro chodce. V první etapě má být vybudován východní 

obchvat města Bruntál. Předpokládané zahájení stavby je plánováno na září 2012 a ukončení 

v září 2014.[18] S přibývajícími automobily je také nedostatek parkovacích míst, který by se 

měl řešit výstavbou podzemních nebo patrových garáţí. Je potřeba také zkvalitnit údrţbu a 

technický stav (povrch) silnic. Obnovit ochranné prvky na silnicích, zvýraznit a lépe osvětlit 

přechody pro chodce. Zabezpečit kritické ţelezniční přejezdy závorami. A také v blízkosti 

chybí elektrifikovaná ţelezniční trať. Chtělo by to také vybudovat nové cyklostezky v okolí 

komunikací, aby se zlepšila bezpečnost cyklistů, kteří jsou součástí běţného silničního 

provozu. Kladl bych také důraz na kvalitnější a zodpovědnější výuku v autoškolách, které 

připravují budoucí řidiče. Automobilů a řidičů postupně přibývá, a tím i roste hustota provozu 

a četnost dopravních nehod. 

Zlepšení povodňové situace v oblasti přinese plánovaná stavba vodní přehrady Nové 

Heřminovy. Zlepšení přinese i úprava koryt řek a potoků na území Bruntálska a zdokonalení 

retenčních vlastnosti přilehlých pozemků a silnic v okolí. Stavba vodní přehrady Nové 

Heřminovy má celkem 4 varianty řešení. Jako nejpřijatelnější se jeví varianta menší nádrţe 

s dalšími retenčními prostory v okolí přehrady. Menší nádrţí se rozumí zachování větší 

výstavby obce Nové Heřminovy. V zájmovém území nádrţe by mělo být vybudováno 

7 retenčních nádrţí, které výrazně ovlivní průběh odtokových poměrů během povodní.[21] 
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13 Závěr 

Tato diplomová práce je zaměřena na studii zabezpečení ochrany obyvatelstva na 

Bruntálsku. Studie obsahuje zjištění stávajícího stavu ochrany obyvatelstva, které bylo 

provedeno v oblastech jako varování a vyrozumění, evakuace a nouzové zásobování 

obyvatelstva,  a následná optimalizace stávajícího řešení. 

Práce obsahuje teorii rizika, jeho numerické vyjádření z oblasti pravděpodobnosti, 

důsledků, nebezpečí a zranitelnosti. Uvádím v práci kvalitativní analýzu mimořádných 

událostí, která obsashuje výčet mimořádných událostí, které jsou typické pro zvolené území, a 

to jak přírodního, tak antropogenního charakteru. Tato kapitola v sobě obsahuje u kaţdého 

typu mimořádné události její příčiny a následky, a hlavně opatření a to preventivního, 

represivního a renovačního charakteru. Blíţe přibliţuji charakteristiku zájmové oblasti, kde 

také uvádím silné a slabé stránky regionu. Následuje rozdělení okresu Bruntál do jednotlivých 

obcí s rozšířenou působností. V kapitole ochrany obyvatelstva jsou konkrétní údaje 

k zabezpečení varování, vyrozumění, evakuace a nouzového zásobování obyvatelstva na 

území ORP Bruntál. V práci je také uvedena analýza programem SFÉRA, kterou jsem pouţil 

ze své dřívější bakalářské práci. Zjištěné výsledky analýzy jsem pak zohlednil na území ORP 

Bruntál. Nakonec uvádím optimalizaci stávajícího řešení. 

Hlavním cílem diplomové práce byla podrobná studie zabezpečení ochrany 

obyvatelstva a optimalizace stávajícího řešení. Cíl jsem splnil v rozsahu, který jsem si na 

začátku stanovil. 

Přínos této diplomové práce pro praktické vyuţití spočívá v souhrnném informování 

o území okresu Bruntál, podává přehled o současném stavu připravenosti na mimořádné 

události týkající se zvoleného území. Rovněţ konstatuje návrhy, jak zdokonalit současný stav 

připravenosti obce na prevenci, vznik a následky moţných mimořádných událostí v oblasti 

ochrany obyvatelstva.  
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Příloha č. 1: Stručná klimatická charakteristika pro území Bruntálska 

Velká část okresu spadá do oblasti chladné CH7, Osoblaţský výběţek pokrývá oblast 

mírně teplá MT9, MT10. Západní část okresu  při hranici s okresem  Šumperk vyplňuje oblast 

chladná CH6. Východní část při hranici s okresem Opava tvoří oblast teplá T2 a mírně teplá 

MT7. Krnovsko vyplňuje oblast mírně teplá MT7 a MT9. 

Tab. č. 1: Dlouhodobé průměrné měsíční  úhrny sráţek a teploty[19] 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SRA(mm) 40,9 39,0 61,8 48,8 64,8 87,5 106,3 69,7 76,4 51,7 56,5 44,3 

T (°C) -2,2 -0,9 1,8 7,2 12,5 15,1 16,8 16,7 11,7 7,8 1,8 -2,1 

Dlouhodobé průměrné roční úhrny sráţek jsou 761,4 mm a dlouhodobé průměrné 

roční teploty jsou 7,2 °C. 

Tab. č. 2: Relativní četnost směru větru v %[19] 

S SV V JV J JZ Z SZ klid suma 

27,0 5,3 1,6 1,5 2,7 9,4 25,7 9,4 17,5 100,0 

Relativní četnost směru větru je měřená v lokalitě Světlá Hora v období 1992 - 2001. 

 

Obr. č. 1: Větrná růţice[19]
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Příloha č. 2: Mapa znázorňující hranice Bruntálska 

 

Obr. č. 2: Území  Bruntálska
1
 

                                                 

1
 Okres Bruntál v mapách a kartogramech [online]. 2011 [cit. 2011-02-10]. Český statistický úřad - Moravskoslezský kraj. Dostupné z WWW: < 

http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/okres_bruntal_v_mapach_a_kartogramech> 
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Příloha č. 3: Počet a průměrný věk obyvatel v obcích ORP Bruntál

Tab. č. 3: Počet a průměrný věk obyvatel
2
 

OBEC 

POČET OBYVATELSVA PRŮMĚRNÝ VĚK OBYVATEL 

CELKEM MUŢI ŢENY CELKEM MUŢI ŢENY 

Andělská Hora 369 170 199 39,5 40,5 38,6 

Bílčice 236 124 112 41,4 40,1 42,9 

Bohušov 440 227 213 38,1 35,4 41,0 

Brantice 1304 660 644 38,9 37,4 40,4 

Bruntál 17246 8294 8970 38,7 37,2 40,1 

Břidličná 3554 1776 1778 40,3 38,9 41,8 

Býkov - Láryšov 151 62 89 38,9 39,6 38,4 

Čaková 307 157 150 38,4 36,8 40,1 

Dětřichov nad Bystřicí 464 240 224 40,9 39,9 42,0 

Dívčí Hrad 272 145 127 37,2 35,1 39,7 

Dlouhá Stráň 88 44 44 43,9 44,1 43,8 

Dolní Moravice 435 213 222 39,3 37,7 40,9 

Dvorce 1450 703 747 40,2 39,5 40,8 

Heřmanovice 353 177 176 40,9 40,6 41,1 

Hlinka 236 115 121 36,5 35,8 37,2 

Holovice 714 378 336 39,6 39,1 40,3 

Horní Benešov 2457 1237 1220 38,6 37,4 39,8 

Horní Město 973 491 482 40,0 39,3 40,8 

Horní Ţivotice 336 174 162 38,4 37,8 39,1 

Hošťálkovy 570 285 285 42,6 40,9 44,4 

Janov 311 148 163 45,6 43,5 47,5 

Jindřichov 1458 776 682 39,3 37,8 41,1 

Jiříkov 317 180 137 38,5 36,4 41,3 

Karlova Studánka 209 101 108 40,5 36,1 44,7 

Karlovice 1122 571 551 40,0 38,4 41,6 

Krasov 342 189 153 40,6 37,9 44,1 

Krnov 25059 12080 12979 40,8 38,9 42,7 

Křišťanovice 269 141 128 40,8 41,5 39,9 

Leskovec nad Moravicí 453 234 219 40,2 37,7 42,9 

Lichnov 1077 563 514 37,1 35,2 39,2 

Liptaň 473 231 242 40,9 40,4 41,4 

Lomnice 543 261 282 39,3 39,7 39,0 

Ludvíkov 327 167 160 40,8 40,0 41,6 

Malá Morávka 656 326 330 42,0 40,5 43,4 

Malá Štáhle 151 73 78 40,8 41,1 40,5 

Město Albrechtice 3579 1769 1810 40,5 38,4 42,7 

Mezina 285 145 140 38,4 37,7 39,1 

Milotice nad Opavou 426 208 218 38,6 39,0 38,2 

Moravskoslezský Kočov 512 269 243 38,4 37,6 39,2 

Nová Pláň 43 20 23 32,9 33,4 32,5 

Nové Heřminovy 271 139 132 41,3 39,0 43,6 

Oborná 352 185 167 37,8 37,0 38,6 

Osoblaha 1133 558 575 39,0 36,4 41,4 

                                                 

2
 Data jsou čerpány z ČSÚ a sběr dat je platný k 1. 1. 2010 
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Petroviče 135 68 67 47,7 48,2 47,3 

Rázová 515 267 248 38,3 37,5 39,3 

Roudno 179 93 86 47,1 44,5 50,0 

Rudná pod Pradědem 398 220 178 39,1 38,2 40,1 

Rusín 127 69 58 44,6 43,8 45,6 

Rýmařov 8711 4286 4425 40,8 39,2 42,2 

Rýţoviště 666 323 343 41,1 40,7 41,5 

Slezské Pavlovice 191 92 99 40,5 40,9 40,1 

Slezské Rudoltice 633 342 291 36,4 34,3 38,9 

Stará Ves 528 257 271 41,2 40,8 41,6 

Staré Heřminovy 221 100 121 43,1 44,6 41,8 

Staré Město 826 415 411 37,0 37,1 36,8 

Světlá Hora 1485 755 730 38,7 37,9 39,6 

Svobodné Heřmanice 530 265 265 37,9 36,8 39,1 

Široká Niva 592 310 282 40,6 40,6 40,6 

Třemešná 934 502 432 40,9 39,5 42,4 

Tvrdkov 233 123 110 45,1 43,2 47,3 

Úvalno 979 479 500 39,6 38,4 40,7 

Václavov u Bruntálu 515 268 247 37,3 36,9 37,7 

Valšov 246 126 120 39,6 39,4 39,8 

Velká Štáhle 352 177 175 40,0 37,4 42,6 

Vrbno pod Pradědem 5740 2806 2934 41,2 39,5 42,9 

Vysoká 351 177 174 37,7 35,8 39,7 

Zátor 1205 588 617 38,6 38,1 39,1 
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Příloha č. 4: Umístění koncových prvků varování 

Koncové prvky varování  ovládané dálkově v ORP Bruntál v majetku HZS 

Tab. č. 4: Koncové prvky varování ovládané dálkově[19] 

P.č. Obec Umístění a adresa Druh KPV -

siréna 

Dálk.ovl. 

1. Andělská Hora HZ Andělská Hora rotační  ano 

2. Bruntál Alfa-Plastik a.s. Bruntál, Opavská 

45 

rotační  ano 

3. Bruntál JSDH Bruntál, Partyzánská 49 rotační  ano 

4. Bruntál Limova s.r.o., Bruntál, Jesenická 52 rotační  ano 

5. Bruntál Budova býval.ZZN, Bruntál, 

Zahradní 36 

rotační  ano 

6. Bruntál MěÚ, Bruntál, Nádraţní 20 elektronická ano 

7. Dětřichov nad 

Bystřicí 

HZ Dětřichov nad Bystřicí 40 rotační  ano 

8. Dvorce Dům sluţeb Dvorce, Opavská 19 rotační ano 

9. Oborná  OÚ Oborná  rotační ano 

10. Horní Benešov HZ Horní Benešov, Tyršova 325 rotační ano 

11. Horní Benešov MěÚ Horní Benešov, Masarykova 

32 

elektronická ano 

12. Karlova Studánka Lázeň.dům LIBUŠE, Karlova 

Studánka 

rotační ano 

13. Karlovice HZ Karlovice rotační ano 

14. Karlovice OÚ Karlovice 137 elektronická ano 

15. Leskovec nad 

Moravicí 

HZ Leskovec nad Moravicí rotační ano 

16. Lomnice HZ Lomnice rotační ano 

17. Milotice nad Opavou HZ Milotice nad Opavou 131 rotační ano 

18. Moravskoslezský 

Kočov 

OÚ Moravskoslezský Kočov rotační ano 

19. Razová ZŠ Razová rotační ano 

20. Roudno HZ Roudno rotační ano 

21. Světlá Hora OÚ Světlá Hora, Světlá obecní rozhlas 

BOR 

ano 

22. Široká Niva OÚ Široká Niva rotační ano 

23. Václavov u Bruntálu OÚ Václavov, Horní Václavov rotační ano 

24. Valšov HZ Valšov rotační ano 

25. Vrbno pod Pradědem HZ Vrbno pod Pradědem, Hřbitovní rotační ano 

26. Vrbno pod Pradědem Úpravna vody Vrbno pod 

Pardědem, Jesenická 30 

rotační ano 

27. Vrbno pod Pradědem MěÚ Vrbno pod Pradědem, 

Nádraţní 

elektronická ano 
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Koncové prvky varování  ovládané místně v ORP Bruntál v majetku HZS 

Tab. č. 5: Koncové prvky varování ovládané místně v majetku HZS[19] 

P.č. Obec Umístění a adresa Druh KPV -

siréna 

Dálk.ovl. 

1. Křišťanovice HZ Křišťanovice rotační ne 

2. Světlá Hora HZ Světlá Hora, Světlá rotační ne 

3. Svobodné Heřmanice HZ Svobodné Heřmanice rotační ne 

 

Koncové prvky varování  ovládané místně v ORP Bruntál v majetku organizací a firem 

Tab. č. 6: Koncové prvky varování ovládané místně v majetku organizací a firem[19] 

P.č. Obec Umístění a adresa Druh KPV -

siréna 

Dálk.ovl. 

1. Bruntál Moravolen a.s. Bruntál, Dr.E. Beneše 67 rotační ne 

2. Bruntál Autoremnont 1.BRUNTÁLSKÁ a.s., 

Bruntál, Vrchlického 10 

rotační ne 

3. Bruntál Connex Morava a.s., Bruntál, Ţlutý Kopec 

23 

rotační  ne 

4. Bruntál JSDH Bruntál, Partyzánská 49 rotační ne 

5. Bílčice   ne  

6. Dvorce KVS EKODIVIZE a.s. Dvorce, Opavská 272  ne  

7. Dvorce COPRECI CZ, Komenského 274  ne  

8. Horní Ţivotice   ne 

9. Mezina PZ Mezina  ne 

10. Nová Pláň   ne 

11. Staré 

Heřminovy 

HZ Staré Heřminovy  ne 

Obce Dlouhá Stráň, Ludvíkov, Nové Heřminovy, Rudná pod Pradědem a Staré 

Město nejsou pokryty varovným signálem. Obecní úřad můţe provádět náhradní způsob 

varování v dohodě s místně příslušným HZS kraje.(vyhláška č. 380/2002 Sb.) 

 

Místní informační systémy (místní rozhlas) v ORP Bruntál 

Tab. č. 7: Místní informační systémy (rozhlas) [19] 

P.č. Obec Umístění a adresa 

1. Andělská  Hora OÚ Andělská Hora 197 

2. Bílčice OÚ 

3. Bruntál Městská policie, nám.Míru 1,Bruntál 

4. Dětřichov na Bystřicí OÚ Dětřichov nad Bystřicí 58 

5. Dvorce OÚ, Dvorce, Náměstí 13 

6. Horní Benešov MěÚ Horní Benešov, Masarykova 32 

7. Horní Ţivotice OÚ 

8. Křišťanovice OÚ 

9. Leskovec nad Moravicí OÚ 

10. Lomnice OÚ 

11. Milotice nad Opavou OÚ Milotice nad Opavou 95 

12. Nové Heřminovy OÚ 
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13. Roudno OÚ 

14. Rudná pod Pradědem OÚ 

15. Staré Heřminovy OÚ - 20 ks amplionů 

16. Světlá Hora OÚ 

17. Svobodné Heřmanice OÚ Svobodné Heřmanice 

18. Široká Niva OÚ 

19. Václavov u Bruntálu OÚ Václavov u Bruntálu 69 

20.  Valšov OÚ 

21. Vrbno pod Pradědem MěÚ Vrbno pod Pradědem, Nádraţní 389 
 

Náhradní způsoby varování  

(Kostelní zvony, mobilní vyhlašovací prostředky, internetové a  e-mailové adresy) 

v ORP Bruntál 

Tab. č. 8: Náhradní způsoby varování[19] 

P.č. Obec Kostelní 

zvony 

Mobilní vyhlašov. 

prostředky   auto 

s reprodukt. 

Internetové  a 

e-mailové adresy 

1. Andělská Hora ano ne - 

andelskahora@cbox.cz 

2. Bílčice ano ne - 

s.panek@iol.cz 

3. Bruntál  ano ano 2 auta 

 

www.mubruntal.cz 

posta@mubruntal.cz 

4. Dětřichov nad 

Bystřicí 

ano ne - 

detrichovnb@centrum.cz 

5. Dlouhá Stráň ano ne - 

obec.dlouhastran@tiscali.cz 

6. Dvorce  ano ano 1 auto www.obecdvorce.cz 

obec.dvorce@quick.cz 

7. Horní Benešov ano - www.hbenesov.cz 

hbenesov@hbenesov.cz 

8.  Horní Ţivotice ano - - 

h.zivotice@razdva.cz 

9. Karlova Studánka ano ne www.kstudanka.cz 

obec@kstudanka.cz 

10. Karlovice ano ne - 

obeckarlovice@c-mail.cz 

11. Křišťanovice ano ne - 

ou.kristanovice@tiscali.cz 

12. Leskovec nad 

Moravicí 

ano ano 1 auto www.sweb.cz/obecleskovec 

obec.leskovec@tiscali.cz 

13. Lomnice ne ne - 

obeclomnice@quick.cz 

14. Ludvíkov ano ne - 

ludvikov.obec@worldonline.cz 

15. Mezina ne - - 

obec.mezina@tiscali.cz 
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16. Milotice na 

Opavou 

ano - www.sweb.cz/miloticenadopavou 

milotice@cbox.cz 

17. Moravskoslezský 

Kočov 

ano ne www.sveb.cz/oumskocov 

obeckocov@sendme.cz 

18. Nová Pláň ano ne www.novaplan.cz 

novaplan@novaplan.cz 

19. Nové Heřminovy ne ne - 

ou-nove_herminovy@mybox.cz 

20. Oborná ano - - 

obec.oborna@centrum.cz 

21. Razová ano ne - 

obec.razova@cbox.cz 

22. Roudno ano - - 

roudno@tiscali.cz 

23. Rudná pod 

Pradědem 

ano ne www.cbox.cz/obecrudna.cz 

obecrudna@cbox.cz 

24. Staré Heřminovy ano ne - 

obec.st.herminovy@razdva.cz 

25. Staré Město ano ne www.staremesto.obec.cz 

obec.staremesto@tiscali.cz 

26. Světlá Hora ano ne - 

svetlahora@svetlahora.cz 

27. Svobodné 

Heřmanice 

ano ano 1 auto www.svobodnehermanice.cz 

ou.sh@volny.cz 

28. Široká Niva ano ne - 

sirokaniva@iol.cz 

29. Václavov u 

Bruntálu 

ne ne - 

ou.vaclavov@tiscali.cz 

30. Valšov ne ne www.volny.cz/ou.valsov 

ou.valsov@centrum.cz 

31. Vrbno pod 

Pradědem 

ano ne www.vrbnopp.cz 

podatelna@vrbnopp.cz 
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Příloha č. 5: Povodňové zóny  

Povodňové zóny jsou určovány podle pořadí obcí na vodním toku: 

 

Bílá Opava 

1. zóna - Karlova Studánka 

2. zóna - Ludvíkov 

 

Opava 

1. zóna - Vrbno pod Pradědem 

2. zóna - Karlovice 

3. zóna - Široká Niva 

4. zóna - Kunov m.č. Bruntálu 

5. zóna - Nové Heřminovy 

 

Černý potok 

1. zóna - Světlá Hora 

2. zóna - Staré Město 

3. zóna - Bruntál 

4. zóna - Mezina 

 

Číţina 

1. zóna - Horní Benešov 

 

Lobník 

1. zóna - Dvorce 

 

Kočovský potok 

1. zóna - Václavov u Bruntálu 

2. zóna - Moravskoslezský Kočov 

3. zóna - Valšov 

 

Hvozdnice 

1. zóna - Leskovec nad Moravicí 

Moravice 

1. zóna -  Valšov 

 

Bystřice 

1. zóna - Dětřichov nad Bystřicí[19] 
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Příloha č. 6: Místa náhradního ubytování a hromadného stravování 

Tab. č. 9: Hotely[19] 

Název hotelu Telefon Kapacita ubytovací Adresa 

Hotel Hvězda 554717249 22 Zámecké náměstí Bruntál 

Hotel Slezan 554711907 126 Revoluční 20 Bruntál 

Hotel Barborka 554779016 120 Karlova Studánka 

Hotel Dţbán 554772014 70 Karlova Studánka 12 

Hotel Koliba 554751777 50 Ludvíkov 113 

Hotel Paramon 554737270 196 Suchá Rudná 23 – Světlá Hora 

Hotel pod Pradědem 554751768 27 Jesenická 357, Vrbno pod Pradědem 

Hotel Anděl 554737111 43 Andělská Hora 143 
 

Tab. č. 10: Penziony[19] 

Název penzionu Telefon Kapacita ubytovací Adresa 

Penzion U Tondy 737310407 18 Andělská Hora 158 

Penzion U Kata 554714195 8 Brothánkova 338 Bruntál 

Ubytování J. Křesťan 554744066 55 Karlovice 174 

RZ Jitřenka 554751003 130 Ludvíkov 66 

Penzion U Jiřího 554751010 48 Ludvíkov 36 

Sport Penzion 554718103 11 Milotice nad Opavou 24 

Penzion U Jelena 554712771 15 Nová Pláň 29 

Penzion Zámeček 604490585 10 Razová 74 

Myslivna - Ferdinand 554737173 45 Suchá Rudná 64 – Světlá Hora 

Penzion Smrčina 554771004 40 Vidly 78, Vrbno pod Pradědem 
 

Tab. č. 11: Ubytovny a internáty[19] 

Organizace Telefon Kapacita 

ubytovací 

Adresa 

U Kata 554714195 30 Brothánkova 338 , Bruntál 

Ubytovna města Horní 

Benešov 

554748341 20 Luhy 86, Horní Benešov 

Sporthotel Kurzovní 554779003 200 Karlova Studánka 62 

MUDr. Hana Jurajdová-

ubyt.soukr. 

607530217 20 Karlova Studánka 7 

p. Janeček 554714428 10 Mezina 119 

Gymnázium a sportovní 

gymnázium 

554751086 25 Náměstí Sv. Michala 12, Vrbno 

pod Pradědem  

OA a SZeŠ 554717329 40 Ţiţkovo náměstí 10, Bruntál  

Střední průmyslová škola 554715711 320 Kavalcova 1, Bruntál 

COP stavebních oborů 554716592 160 Krnovská 9, Bruntál 

SOU 554717237 56 Dukelská 5, Bruntál 

SOU 554748041 105 Tyršova 59, Horní Benešov  

Škola v přírodě 554751741 131 Ţiţkova 134, Vrbno pod 

Pradědem 
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Tab. č. 12: Prostory pro nouzové ubytování[19] 

Obec Náhradní ubytování Počet 

osob 

Andělská Hora 215 ZŠ - tělocvična 1  

Bruntál, Cihelní 6 ZŠ - tělocvična 2  

Bruntál, Jesenická 10 ZŠ - tělocvična 2  

Bruntál, Okruţní 38 ZŠ - tělocvična1 120 

Bruntál, Školní 2 ZŠ a MOG - tělocvična 1  

Dětřichov nad Bystřicí 38 ZŠ - tělocvična 1 50 

Dvorce, Olomoucká 336 ZŠ - tělocvična 1 100 

Horní Benešov, Školní 338 ZŠ - tělocvična 2 50 

Karlovice 143 ZŠ - tělocvična 1  

Lomnice 99 ZŠ - tělocvična 1  

Razová 353 ZŠ - tělocvična 1 100 

Rudná pod Pradědem 85 ZŠ - tělocvična 1 30 

Svobodné Heřmanice, Opavská 201 ZŠ - tělocvična 1 50 

Široká Niva 33 ZŠ - tělocvična 1  

Vrbno pod Pradědem, Školní 477 ZŠ - tělocvična 2 100 

Bruntál, Dukelská  1 Gymnázium - tělocvična 1  

Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12 Gymnázium a Sport. gymn. - těl. 1  

Bruntál, Ţiţkovo nám. 10 OA a SzeŠ - tělocvična 1  

Bruntál, Kavalcova 1 SPŠ - tělocvična 2  

Bruntál, Krnovská 9 COP stavebních oborů - těloc. 1  

Bruntál, Dukelská 5 SOU - tělocvična 2  
 

Tab. č. 13: Veřejné stravování[19] 

Organizace Adresa Telefon Kapacita jídelny 

Hotel Hvězda Zámecké náměstí Bruntál 554717249  

Hotel Slezan Revoluční 20 Bruntál 554711907  

Hotel Barborka Karlova Studánka 554779016  

Hotel Dţbán Karlova Studánka 12 554772014  

Hotel Koliba Ludvíkov 113 554751777  

Hotel Paramon Suchá Rudná 23 – Světlá Hora 554737270  

Hotel pod Pradědem Vrbno pod Pradědem 554751768  

Hotel Anděl Andělská Hora 143 554737111  
 

Tab. č. 14: Školní stravování[19] 

Škola Adresa Telefon Kapacita 

jídelny 

Základní škola Bruntál, Cihelní 6 554714353 550 

Základní škola Bruntál, Jesenická 10 554712588 1000 

Základní škola Bruntál, Okruţní 38 554711564 500 

Základní škola a MOG Bruntál, Školní 2 554717886 850 

OA a SZeŠ Bruntál, Ţiţkovo náměstí 10 554717329 200 

Střední průmyslová škola Bruntál, Kavalcova 1 554715711 400 

COP stavebních oborů Bruntál, Krnovská 9 554716592 600 

SOU Bruntál, Dukelská 5 554717237 280 

Základní škola  Andělská Hora 215 554737031 1000 

Základní škola Dětřichov nad Bystřicí 38 554733352  
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Základní škola Dvorce, Olomoucká 336 554745491 330 

Základní škola Horní Benešov, Školní 338 554748015 200 

Základní škola Karlova Studánka 17 554772035 70 

Základní škola Karlovice 143 554744064 200 

Základní škola Lomnice 99 554271014 20 

Základní škola Razová 353 554765010 200 

Základní škola Leskovec nad Moravicí 350 554765010 25 

Základní škola Rudná pod Pradědem 85 554737043 50 

Základní škola Svobodné Heřmanice, Opavská 201 554761106 120 

Základní škola Široká Niva 33 554741156  

Základní škola Vrbno pod Pradědem, Školní 477 554751565 550 
 

Tab. č. 15: Závodní stravování[19] 

Organizace Adresa Telefon Kapacita 

Nemocnice a.s. Bruntál Bruntál, Nádraţní 27 554700111   

Moravolen Bruntál a.s. Bruntál, Dr.E.Beneše 67 554711951  
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Příloha č. 7: Schéma vyrozumění ORP Bruntál 

 

Obr. č. 3:  Blokové schéma vyrozumění ORP Bruntál[19] 
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Příloha č. 8: Vyrozumění orgánů pověřených řízením evakuace 

Tab. č. 16: Kontaktní údaje na orgány pověřené řízením evakuace v ORP Bruntál[19] 

Poř.č. Obec Tel.číslo E-mail Fax 

1. Andělská Hora  554737030 andelskahora@cbox.cz - 

2. Bílčice 554745271 s.panek@iol.cz 554745045 

3. Bruntál 554706111 posta@mubruntal.cz 554712193 

4. Dětřichov nad Bystřicí 554733291 detrichovnb@centrum.cz 554733291 

5. Dlouhá Stráň 554714837 obec.dlouhastran@tiscali.cz - 

6. Dvorce 554745272 obec.dvorce@quick.cz 554219881 

7. Horní Benešov 554773085 hbenesov@hbenesov.cz 554773081 

8. Horní Ţivotice 554748510 h.zivotice@razdva.cz 554777142 

9. Karlova Studánka 554772025 obec@kstudanka.cz 554725919 

10. Karlovice 554725392 obeckarlovice@c-mail.cz - 

11. Křišťanovice 554745274 ou.kristanovice@tiscali.cz - 

12. Leskovec nad Moravicí 554731001 obec.leskovec@tiscali.cz - 

13. Lomnice 554271024 obeclomnice@quick.cz 554230257 

14. Ludvíkov 554751452 ludvikov.obec@worldonline.cz 554751452 

15. Mezina 554715473 obec.mezina@tiscali.cz - 

16. Milotice nad Opavou 554719303 milotice@cbox.cz - 

17. Moravskoslezský Kočov 554725944 obeckocov@sendme.cz 554712216 

18. Nová Pláň 554773326 novaplan@novaplan.cz 554773325 

19. Nové Heřminovy 554743143 ou-nove_herminovy@mybox.cz 554743143 

20. Oborná 554716722 obec.oborna@centrum.cz 554716722 

21. Razová 554219573 obec.razova@cbox.cz - 

22. Roudno 554776006 roudno@tiscali.cz - 

23. Rudná pod Pradědem 554737041 obecrudna@cbox.cz 554737040 

24. Staré Heřminovy 554748100 obec.st.herminovy@razdva.cz 554748100 

25. Staré Město 554715624 obec.staremesto@tiscali.cz - 

26. Světlá Hora 554773150 svetlahora@svetlahora.cz 554773158 

27. Svobodné Heřmanice 554761101 ou.sh@volny.cz 554761101 

28. Široká Niva 554741025 sirokaniva@iol.cz 554741025 

29. Václavov u Bruntálu 554742024 ou.vaclavov@tiscali.cz 554742021 

30. Valšov 554713760 ou.valsov@centrum.cz 554713760 

31. Vrbno pod Pradědem 554795111 podatelna@vrbnopp.cz 554751610 

  

V tabulce by měla být uvedena i telefonní čísla krizová, ale kvůli citlivým údajům je 

zde neuvádím, protoţe se jedná o mobilní telefonní čísla starostů jednotlivých obcí, a nechci, 

aby byly případně zneuţity. Kontaktní údaje, které uvádím jsou dostupné na internetu 

v charakteristice jednotlivých obcí. 
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Příloha č. 9: Sledované kategorie v nouzovém zásobování potravinami 

Tab. č. 17: Základní potraviny[19] 

obec Název firmy Adresa Poznámka 

Bruntál Potraviny u Šandů Bruntál, Nám.Míru 10 zákl.potraviny a 

masné výrob. 

Bruntál Potraviny u Šandů   Bruntál, Husova 18 zákl.potraviny a 

masné výrob. 

Bruntál Potraviny u Šandů Bruntál, nám.1.máje 3 zákl.potraviny a 

masné výrob. 

Bruntál Billa Bruntál, Ruská 7 zákl.potraviny a 

masné výrob. 

Bruntál Penny market Bruntál, Krnovská zákl.potraviny a 

masné výrob. 

Bruntál Lidl Bruntál, Zeyerova  zákl.potraviny a 

masné výrob. 

Valšov Potraviny Valšov 109 základní potraviny 

Razová Potraviny-drobné zboţí 

LARO 

Razová 417 základní potraviny 

Vrbno p/P. Potraviny MAJA Kropáček 

Otokar 

Vrbno p/P., Husova 470 základní potraviny 

Vrbno p/P. Potraviny Zvědělík Jan Vrbno p/P., Bezručova 

79 

základní potraviny 

Vrbno p/P. Potraviny Ţelezná Vrbno p/P., Ţelezná 144 základní potraviny 

Vrbno p/P. 

 

Potraviny-smíšení zboţí 

Janáková Irena 

Vrbno p/P., Mnichov 

373 

základní potraviny 

Dvorce Potraviny-smíšené zboţí 

Bečicová Marie 

Dvorce, Opavská 18 základní potraviny 

Horní 

Benešov 

Potraviny Ševčík Horní Benešov, Mírové 

náměstí 179 

základní potraviny 

Horní 

Benešov 

 

Potraviny Bradová Miluše Horní Benešov, Tyršova 

61 

základní potraviny 

Roudno Potraviny DM Roudno 32 základní potraviny 

Mezina Potraviny DM Mezina  119 základní potraviny 

Karlovice Potraviny Kalivodová 

Kristina 

Karlovice 472 základní potraviny 

Karlovice Potraviny Karlovice Locku 

Lenka 

Karlovice 188 základní potraviny 

Ludvíkov Potraviny Maralová Boţ. Ludvíkov 107 základní potraviny 

Oborná Potraviny STANMO Oborná 95 základní potraviny 

Staré Město Potraviny u Šandů Staré Město základní potraviny 

Světlá Hora Potraviny 

VojkovskáRončáková 

Světlá Hora 354 základní potraviny 

 

Tab. č. 18: Pekařství[19] 

Obec Název firmy Adresa Poznámka     

Bruntál Pekárny a cukrárny Šumperk a.s. Bruntál, Opavská 47  

Bruntál Jantar spol.s.r.o., pekárna AGRO Bruntál, náměstí Míru 22  
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Bruntál Pekárna U stadionu Fraňo s.r.o. Bruntál, U stadionu  

Bruntál Hadas Trading Bruntál, Na nábřeţí 8  

Bílčice Pekařství Keclík Zdeněk Bílčice 66  

Vrbno pod 

Pradědem 

Pekárna Vrbno pod Pradědem, 

Holaj Vladimír Ing. 

Vrbno pod Pradědem, 

Jesenická 20 

 

Karlovice SOS obchodní s.r.o. Karlovice 192  
 

Tab. č. 19: Masné výrobky[19] 

Obec Název firmy Adresa Poznámka 

Bruntál Jantar s.r.o. - řeznictví Bruntál, Opletalova 6  

Staré Město Řeznictví - uzenářství  Kolomý Jaromír Staré Město 192 

 

 

Vrbno p/P. Řeznictví uzenářství AGROKOL nova 

a.s. 

Vrbno p/P., Jesenická 

575 

 

Vrbno p/P. Jantar s.r.o. - jatka Vrbno pod Pradědem  

Horní 

Benešov 

Řeznictví-uzenářství Wagner Rostislav Horní Benešov, Luhy 

148 

 

Dvorce Řeznictví a uzenářství Hynek Jiří Dvorce, Lipová 87  

Dvorce Řeznictví u Vyslouţilů Dvorce, Smetanova 60   
 

Zabezpečení stravování ve stálých stravovacích zařízeních (veřejné stravování, školní 

stravování a závodní stravování) 

Tab. č. 20: Veřejné stravování[19] 

Organizace Adresa Telefon Kapacita jídelny 

Hotel Hvězda Zámecké náměstí Bruntál 554717249  

Hotel Slezan Revoluční 20 Bruntál 554711907  

Hotel Barborka Karlova Studánka 554779016  

Hotel Dţbán Karlova Studánka 12 554772014  

Hotel Koliba Ludvíkov 113 554751777  

Hotel Paramon Suchá Rudná 23 – Světlá Hora 554737270  

Hotel pod Pradědem Vrbno pod Pradědem 554751768  

Hotel Anděl Andělská Hora 143 554737111  
 

Tab. č. 21: Školní stravování[19] 

Škola Adresa Telefon Kapacita 

jídelny 

Základní škola Bruntál, Cihelní 6 554714353 550 

Základní škola Bruntál, Jesenická 10 554712588 1000 

Základní škola Bruntál, Okruţní 38 554711564 500 

Základní škola a MOG Bruntál, Školní 2 554717886 850 

OA a SZeŠ Bruntál, Ţiţkovo náměstí 10 554717329 200 

Střední průmyslová škola Bruntál, Kavalcova 1 554715711 400 

COP stavebních oborů Bruntál, Krnovská 9 554716592 600 

SOU Bruntál, Dukelská 5 554717237 280 

Základní škola  Andělská Hora 215 554737031 1000 

Základní škola Dětřichov nad Bystřicí 38 554733352  

Základní škola Dvorce, Olomoucká 336 554745491 330 
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Základní škola Horní Benešov, Školní 338 554748015 200 

Základní škola Karlova Studánka 17 554772035 70 

Základní škola Karlovice 143 554744064 200 

Základní škola Lomnice 99 554271014 20 

Základní škola Razová 353 554765010 200 

Základní škola Leskovec nad Moravicí 350 554765010 25 

Základní škola Rudná pod Pradědem 85 554737043 50 

Základní škola Svobodné Heřmanice, Opavská 201 554761106 120 

Základní škola Široká Niva 33 554741156  

Základní škola Vrbno pod Pradědem, Školní 477 554751565 550 
 

Tab. č. 22: Závodní stravování[19] 

Organizace Adresa Telefon Kapacita 

Nemocnice a.s. Bruntál Bruntál, Nádraţní 27 554700111   

Moravolen Bruntál a.s. Bruntál, Dr.E.Beneše 67 554711951  
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Příloha č. 10: Provozovatelé veřejných vodovodů 

Tab. č. 23: Přehled provozovatelů veřejných vodovodů na území ORP Bruntál[19] 

název provozovatel zdroje Seznam obcí Krizové  opatření 

Skupinový vodovod 

Bruntál 

Brvos Bruntál 

s.r.o. 

Karlov, 

Slezská 

Harta 

Bruntál, Oborná, Staré Město, Světlá Hora, Rudná pod Pradědem, Václavov, Horní Benešov, 

Milotice nad Opavou, Leskovec nad M., Razová, Svobodné Heřmanice, Staré Heřminovy, 

M.Kočov, část obce H. Ţivotice 

2 mobilní cisterny 

12 cisternových 

vleků  

Vodovod Široká Niva Brvos Bruntál 

s.r.o.  

 Široká Niva  

Skupinový vodovod 

Dvorce 

Skupinový 

vodovod Dvorce 

podzemní Dvorce, Křišťanovice, Bílčice, Májůvka Cisterny Brvos 

Bruntál s.r.o. 

Veřejný vodovod 

Mezina 

OÚ Mezina podzemní Mezina Pronájem cisteren 

Obecní vodovod 

Lomnice 

OÚ Lomnice 2 

podzemní 

Lomnice Pronájem cisteren 

Obecní vodovod 

Lomnice-Tylov 

OÚ Lomnice podzemní Tylov Pronájem cisteren 

Obecní vodovod 

Valšov 

Aqua stop Bruntál podzemní Valšov  

Veřejný vodovod 

Karlovice 

Aqua stop Bruntál 3 

podzemní 

Karlovice Pronájem cisteren 

Veřejný vodovod 

Vrbno pod Pradědem 

Aqua stop Bruntál 2 

podzemní 

Vrbno pod Pradědem Pronájem cisteren 

Veřejný vodovod 

Ludvíkov 

Aqua stop Bruntál podzemní Ludvíkov Pronájem cisteren 

Veřejný vodovod 

Mnichov 

Aqua stop Bruntál podzemní Mnichov  Pronájem cisteren 

Vodovod Vidly Aqua stop Bruntál podzemní Vidly Pronájem cisteren 

Veřejný vodovod 

Karlova Studánka 

Aqua stop Bruntál 3 

podzemní 

Karlova studánka Pronájem cisteren 
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Příloha č. 11: Organizace zabezpečující nouzové základní sluţby 

Tab. č. 24: Přehled organizací zabezpečujících nouzové základní sluţby[19] 

typ sluţby název organizace adresa 

Pohřební sluţby František Krejčí-Pohřební ústav Bruntál Bruntál, Poţárníků 7 

Ošacení Obchodní dům Rex Bruntál, Dr.E.Beneše 29 

Ošacení Textil  Ševčík Jiří Vrbno pod Pradědem, 

Sadová 4366 

Hygienické 

potřeby 

Drogerie – smíšené zboţí Rončáková Ivana Světlá Hora 354 

Hygienické 

potřeby 

Drogerie Hela Bruntál, Slovenská 6  

Hygienické 

potřeby 

Drogerie MM Bruntál, nám.Míru 23 

Hygienické 

potřeby 

Drogerie VO a.s. Vrbno pod Pradědem, 

Jesenická 575 

Sklenářství Sklenářství Entner Bruntál, Poţárníků 13 

Sklenářství Sklenářství Jana Vrbno pod Pradědem, 

Palackého 337 

Sklenářství Sklenářství Marek Tomáš Vrbno pod Pradědem, 

Střelniční 520 

Pokrývačství Klempíř-pokrývač Baláţ Štefan Bruntál, U rybníka 12 

Pokrývačství Klempířské a pokrývačské práce Foltýn Josef Karlovice 334 

Pokrývačství Klempířství-pokrývačství Filipčík Jiří Bruntál, K.H. Máchy 2 

Pokrývačství Klempířství Fa VASL Vašek Milan Horní Benešov, 

Masarykova 341 

Truhlářství Truhlářství oprava staroţitného nábytku - 

Danči Ladislav 

Bruntál, ČSA 22 

Truhlářství Truhlářství Šesták Stanislav Razová 131 

Truhlářství Truhlářství Drobný Libor Vrbno pod Pradědem, 

Nádraţní 15 

Prádelny a čistírny Prádelna Šopík Bruntál, Pionýrská 2 

Prádelny a čistírny Karel Měkyna FLOK Bruntál, Okruţní 34 

Prádelny a čistírny Jan Zárecký Bruntál, Nezvalova 38 

Lékárny Lékárna Zelená Byrtus Petr PhMr. Bruntál, Dr.E.Beneše 28 

Lékárny Lékárna LEMAK s.r.o. Bruntál, Nádraţní 29 

Lékárny Lékárna na Vršku Bruntál, Nádraţní 40 

Lékárny Lékárna LEMAK s.r.o. Bruntál, Ruská 3 

Lékárny Lékárna pod Pradědem Bruntál, K.Čapka 6 

Lékárny Lékárna Koudelková Olga Vrbno p/P. Nádraţní 202 

Lékárny Lékárna Zelená Byrtus Petr PHMr.-výdejna Horní Benešov, Jiráskova 

106 

Lékárny Lékárna Dvorce Dvorce, Olomoucká 52 

Veterinární 

ambulance 

Veterinární ambulance Muţík Josef MVDr. Bruntál, Dr. E.Beneše 65 

Veterinární 

ambulance 

Veterinární lékař Hartmann Antonín MVDr. Horní Benešov, Luhy 20 

Veterinární 

ambulance 

Veterinární ošetřovna Papáček František 

MVDr. 

Bruntál, Lidická 15 
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Tuhá paliva Uhelné sklady s.p. Krnov, sklady paliva Světlá Hora 335 

Tuhá paliva Uhelné sklady Tempex Bruntál, Zahradní 42 

Tuhá paliva UHLOPEP Flok Josef Vrbno pod Pradědem, 

Husova 261 

Tuhá paliva UHLOPEP Flok Josef Světlá Hora 

Pohonné hmoty Agrosluţby Bruntál a.s. Bruntál, Zahradní 42 

Pohonné hmoty ARACOS Horní Benešov, Opavská 

565 

Pohonné hmoty Benzina a.s. Bruntál, Opavská 

Pohonné hmoty Benzina a.s. Vrbno p/P.Nádraţní 150 

Pohonné hmoty Čerpací stanice Koláček Milan Bruntál, Ţlutý kopec 29 

Pohonné hmoty Novotný  Vladimír Václavov u Bruntálu, 

Horní Václavov 3 

Pohonné hmoty OIL TEAM a.s. Vrbno p/P. Nádraţní 

Pohonné hmoty Pechová Olga Ing. Bruntál, Staroměstská 6 

Pohonné hmoty ROBIN OIL s.r.o. Dvorce, Olomoucká 55 

Pohonné hmoty SLOVNAFT Bruntál, Olomoucká 24 

Ostatní sluţby - 

Psychologická 

pomoc 

Ambulance psychiatrická  Mičinec Jiří 

MUDr. 

Bruntál, Revoluční 20 

Psychologická 

pomoc 

Psychoterapie a psychiatrie dětí, dorostu a 

dospělých - Karas Milan MUDr. 

Bruntál, Nádraţní 27 

Humanitární 

činnost 

ČČK - úřad oblastního spolku Bruntál, Sladovnická 13 
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Příloha č. 12: Tabulka pro určení vstupní pravděpodobnosti 

 

Obr. č. 4:  Tabulka pro určení pravděpodobnosti k programu SFÉRA
3
 

Pomocí této tabulky byly odhadovány vstupní pravděpodobnosti jednotlivých 

mimořádných událostí. Základní jednotkou tabulky je 1 den. U některých mimořádných 

událostí se vycházelo ze statistik, u ostatních se pravděpodobnost odhadovala.

                                                 

3
 KOVAŘÍK, František, KUPKA, Radim. Uživatelská příručka k programu SFÉRA. 2006. 37 s. 
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Příloha č. 13: Schéma plánovaného obchvatu města Bruntál 

 

Obr. č. 5: Obchvat města Bruntál
4
 

 

Obr. č. 6: Legenda 

                                                 

4
 Město Bruntál: Územní plánování [online]. 2010 [cit. 2011-02-13]. Dostupné z WWW: <http://www.mubruntal.cz/uzemni-planovani/ds-38646/p1=32567>. 


