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1. ÚVODNÍ ÚDAJE 

 
Objednatel: Obec Bílovice nad Svitavou 
Adresa: Těsnohlídkovo náměstí 1000, 

664 01 Bílovice nad Svitavou 

IČ: 002 81 581 
Email: starosta@bilovicens.cz 

Telefon: +420 602 233 333 

Místo řešení: Bílovice nad Svitavou 
ORP: Šlapanice 

Kraj: Jihomoravský 
Katastrální území: Bílovice nad Svitavou 

 

 

Zpracovatel: ENVIPARTNER, s.r.o 

Adresa: Vídeňská 55, 639 00 Brno 
IČ: 283 58 589 
DIČ: CZ28358589 

Kontaktní email: machova.l@envipartner.cz 

Telefonní číslo: +420 735 176 364 

Datum: 31. 3. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dokument je výstupem projektu s názvem Zavedení strategického řízení v 
obci Bílovice nad Svitavou, registrační číslo projektu: 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014379, realizovaného v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost, který je finančně podpořen z prostředků EU  
a státního rozpočtu ČR. 
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Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou na svém zasedání, které se uskutečnilo 

dne 14. 3. 2022, schválilo strategický dokument Koncepce krizového řízení, v bodě 

8.2 (zápis č. 18/2018 – 2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad 

Svitavou). Jedná se o základní dokument, který řeší krizové řízení při vzniku 

mimořádné události nebo krizové situace společně s analýzou možných rizik a 

návrhy na jejich eliminaci na úrovni obce. 
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ÚVOD 

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho 

cílem je předcházet vzniku možných krizových situací, zajistit všeobecnou přípravu 

na zvládnutí možných krizových situací, zajistit jejich zvládnutí v rámci vlastní 

působnosti orgánu krizového řízení a úkolů uložených vyššími orgány krizového 

řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj. Aktuálně a v širších souvislostech je 

krizové řízení chápáno jako nástroj pro zajištění trvale udržitelného rozvoje 

společnosti, organizace území a státu. 

Krizovými situacemi se rozumí mimořádné události velkého rozsahu, při 

nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný 

stav. Jedná se o situace ohrožující životy, zdraví, majetek, životní prostředí nebo 

vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek. Krizovými situacemi mohou být požáry, 

havárie, živelní pohromy, epidemie, hrozby obecného ohrožení, mimořádná 

kriminalita, občanské nepokoje, vyhlášení stupňů pohotovosti a branné 

pohotovosti státu, mobilizace Armády ČR, napadení území ČR, okresu nebo obce. 

Působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných 

celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové 

situace stanovuje zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon). Tento zákon stanovuje i úkoly, které v době krizového 

stavu plní obecní úřad a starosta obce. 

Koncepce krizového řízení je zpracována pro obec Bílovice nad Svitavou za 

účelem analýzy a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, 

realizace a kontroly činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové 

situace a jejich řešením. 
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2.  ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI   
 

Obec Bílovice nad Svitavou leží ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 

Šlapanice v Jihomoravském kraji. Obec se nachází severně od statutárního města Brna. 

K 1. 1. 2021 bylo v obci evidováno 3 749 obyvatel. Rozloha obce činí 1 470 ha, z čehož 

78,2 % tvoří lesní porosty, 7,8 % tvoří orná půda a 5,1 % ostatní plochy. Další kategorie 

druhů pozemků jsou zastoupeny minimálně. Obec se svažuje převážně od severu k jihu. 

Nejvyšším bodem území je Nad Vojankou (449 m n. m.) a nejnižším bodem místo, kde 

Svitava opouští hranici obce (220 m n. m.).  

 

Obr. 1 Vymezení zájmového území (zdroj podkladových dat: ČÚZK)  
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Nejvýznamnějšími vodními toky na území obce jsou Svitava a dále Časnýř, 

Kuní potok a Melatín. 

Vodní tok Svitava protéká obcí převážně severojižním směrem. Svitava 

pramení severozápadně od Svitav a délka jejího toku je 98,4 km. Plocha povodí činí 

1149,4 km2 a průměrný roční průtok v Bílovicích nad Svitavou je 4,264 m3/s. Na 

území obce Bílovice nad Svitavou se nachází na vodním toku Svitava v ř.km 16,3 jez. 

Vodní tok Svitava je ustanoven ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví 

seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se 

správou vodních toků, jako významný vodní tok. 

Vodní tok Melatín je pravostranným přítokem Svitavy, který protéká hustě 

zastavěnou částí Husovy ulice. Časnýř je levostranným přítokem Svitavy, který 

v intravilánu Bílovic nad Svitavou protéká zástavbou u Havlíčkovy ulice, dolní část 

toku je zatrubněna. Kuní potok je levostranným přítokem Svitavy, který je v dolní 

části toku zatrubněn až po samotné ústí do Svitavy.  
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Obr. 2 Vodní toky na území obce Bílovice nad Svitavou (zdroj dat: ČÚZK, DIBAVOD) 
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3. CHARAKTERISTIKA DOKUMENTU A 

JEHO SOULAD SE ZÁKONNÝMI NORMAMI 

ČR 
3.1 Popis cílů strategického dokumentu   

   

Jednoduchá Koncepce krizového řízení obce Bílovice nad Svitavou je nedílnou 

součástí řízení obce. Cíly strategického dokumentu je předcházení vzniku možných 

kritických situací, zajištění všeobecné přípravy na zvládnutí potenciálně možných 

kritických situací, zajištění jejich zvládnutí v rámci vlastní působnosti orgánu 

krizového řízení a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartování 

obnovy a dalšího rozvoje.  

        

3.2 Popis vazeb dokumentu na zákonné normy a předpisy  

      Základní předpisy v oblasti krizového řízení: 

 

 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

 Usnesení č.  2/1993  Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 

jako součásti ústavního pořádku České republiky 

 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky 

 Ústavní zákon č. 300/2000 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., 

Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní 

zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky 

 

Krizová legislativa: 
 

 Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů (zákon o HZS) 

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

zákonů 

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

zákon) 

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

některých souvisejících zákonů 

 

 



Koncepce krizového řízení 

11 

 

 

 

Další předpisy: 

 

 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 

 Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky 

 Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky 

 Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)Zákon 

č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 

 Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě 

 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o 

zdravotnické záchranné službě 

 Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 

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

 Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (zákon o prevenci 

závažných havárií) a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon) 

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

souvisejících zákonů 
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3.3 Popis souladu dokumentu s nadřazenými strategickými 
dokumenty 

 

Dokument vychází z krizového plánu Jihomoravského kraje a portálu Krizport. 

Krizový plán kraje je základní plánovací dokument se souhrnem krizových opatření 

a postupů řešení krizových situací.   

Dokument Koncepce krizového řízení obce Bílovice nad Svitavou je zpracován 

v rámci projektu Zavedení strategického řízení v obci Bílovice nad Svitavou. 

Strategický plán rozvoje obce Bílovice nad Svitavou 2022 – 2027 a navazující Akční 

plán obce Bílovice nad Svitavou zahrnují mnohé aktivity v rámci stanovených 

strategických cílů. Důležitým projektem z hlediska krizového řízení je plánovaný 

projekt Hasičské zbrojnice, v rámci kterého dojde ke zlepšení podmínek pro místní 

hasiče jak z hlediska zázemí, tak technologií. Projekt Domu služeb obce má mimo 

další cíle zajistit koncentraci lékařských a další služeb v obci. Nedostatečná kapacita 

ČOV je výhledově řešena její intenzifikace či hledání alternativních možností čištění 

odpadních vod. Ke zlepšení přehlednosti pro chodce a v dopravě směřuje obnova 

veřejného osvětlení, opravy místních komunikací, chodníků a celých ulic. V rámci 

Podpory školních aktivit a zlepšování školního prostředí mohou být zařazené také 

aktivity osvěty první pomoci a chování při krizových situacích.  

Adaptační strategie na změnu klimatu zahrnuje mnohá doporučení pro zlepšení 

hospodaření s dešťovou vodou, rozvoj zeleně a další. Tato opatření směřují 

k zadržení vody v krajině, snížení erozního odnosu a tak i protipovodňové ochraně.  
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3.4 Popis souladu dokumentu s krizovým řízením ORP  
 

Krizový plán obce s rozšířenou působností Šlapanice je základním plánovacím 

dokumentem se souhrnem krizových opatření a postupů řešení krizových situací. 

Krizový plán vytváří podmínky pro zajištění připravenosti na krizové situace a jejich 

řešení pro orgány krizového řízení a další dotčené subjekty. Dokument je tak 

v souladu jak s krizovým plánování kraje, tak SO ORP. Obec Bílovice nad Svitavou 

v záležitostech krizového řízení úzce spolupracuje s orgánem krizového řízení ORP 

Šlapanice jako s nejbližším nadřízeným úřadem.  

Portál Krizport JMK je portálem krizového řízení, který je určen pro veřejnost i 

odborníky a je spravován HZS JMK. V rámci přehledů jednotlivých SO ORP jsou 

stanovena ohrožení na území jednotlivých obcí.  

 

Na území obce Bílovice nad Svitavou jsou zahrnuta následující ohrožení: 

 Ohrožení vodním tokem Svitava – přirozená povodeň 

 Ohrožení vodním tokem Svitava – ledové jevy 

 Potok Melatín, Ušákovský potok – přívalové srážky 

 VD Boskovice – zvláštní povodeň 

 VAS, a.s. ČOV – únik NCHL, požár, výbuch – síran železitý, kyslík kapalný 

 ČS PHM FORS CS, s.r.o. – požár, únik RP – benzín / nafta 

 QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. – jiné nebezpečí – uzavřený RA zářič 
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4. ZÁKLADNÍ POJMY V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ 

4.1 Definice základních pojmů v krizovém řízení 

 
Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, 

majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 

záchranných a likvidačních prací (zákon č. 239/2000 Sb.). 

 

Mimořádná událost podle zákona o integrovaném 

záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo 

jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový 

stav nebo stav ohrožení státu (zákon č. 240/2000 Sb.). 

 

Koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné 

události a při provádění záchranných a likvidačních prací 

(zákon č. 239/2000 Sb.). 

 

Činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení 

rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k 

ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí,  a  

vedoucí   k přerušení   jejich   příčin   (zákon  č. 239/2000 

Sb.). 

 

Činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí (zákon č. 239/2000 Sb.). 

 

Plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, 

ukrytí  a  nouzové  přežití  obyvatelstva  a  další  opatření   k 

zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku (zákon č. 

239/2000 Sb.). 

Záchranné práce 

Likvidační práce 

Ochrana 

obyvatelstva 

Mimořádná 

událost 

Krizová situace 

Integrovaný 

záchranný systém 



Koncepce krizového řízení 

15 

 

 

 

Přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, 

technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování 

nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených 

mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované 

obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata 

ustájení a pro věci uskladnění (vyhláška č. 380/2002 Sb.). 

 

Opatření sloužící k ochraně obyvatelstva proti účinkům a 

následkům velkých chemických nebo radiačních havárií. 

 

Souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených 

na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, 

organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v 

souvislosti s 

1. přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo 

2. ochranou kritické infrastruktury (zákon č. 240/2000 Sb.). 

 

Organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové 

situace a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se 

zasahuje do práv a povinností osob (zákon č. 240/2000 Sb.). 

 

Povinnost fyzické osoby vykonávat po nezbytně nutnou dobu 

určenou práci, která je nutná pro řešení krizové situace, a 

kterou je tato osoba povinna konat v místě určeném orgánem 

krizového řízení (zákon č. 240/2000 Sb.). 

 

Povinnost fyzických osob vykonávat jednorázové a 

mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které 

jsou povinny konat v místě určeném orgány krizového řízení 

(zákon č. 240/2000 Sb.). 

Krizové řízení 

Krizové opatření 

Pracovní 

povinnost 

Pracovní 

výpomoc 

Evakuace 

Ukrytí 

obyvatelstva 
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Movitá nebo nemovitá věc nebo poskytovaná služba, 

pokud tuto věc nebo službu lze využít při řešení krizové 

situace (zákon č. 240/2000 Sb.). 

 

Prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické 

infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný 

dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních 

životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo 

ekonomiku státu (zákon č. 240/2000 Sb.)

Věcný 

prostředek 

Kritická 

infrastruktura 
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Krizové stavy 
 

 

Druh Vyhlašující orgán Důvod Územní rozsah Časová účinnost 

 

 

 
Stav nebezpečí 

 

 
 

Hejtman 
(primátor hlavního 

města Prahy) 

Ohrožení života, zdraví, 
majetku, životního prostředí, 

pokud nedosahuje intenzita 
ohrožení značného rozsahu a 
není možné odvrátit ohrožení 

běžnou činnosti správních 

úřadů, orgánů krajů a obcí, 
IZS nebo subjektu kritické 

infrastruktury 

 

 

 
Celý kraj nebo jeho 

část 

 

 

Nejdéle 30 dnů; 

prodloužení je 

přípustné jen se 
souhlasem vlády 

 

 
 

Nouzový stav 

 

 

Vláda (při nebezpečí 
z prodlení předseda 

vlády) 

V případě živelních pohrom, 
ekologických nebo 

průmyslových havárií, nehod 

nebo jiného nebezpečí, které 

ve značném rozsahu ohrožují 
životy, zdraví nebo majetkové 

hodnoty anebo vnitřní 

pořádek a bezpečnost 

 

 
 

Celý stát nebo jeho 
část 

 

Nejdéle 30 dnů; 
prodloužení je 
přípustné po 

předchozím souhlasu 
Poslanecké sněmovny 

Stav ohrožení 
státu 

 
Parlament na návrh 

vlády 

Je-li bezprostředně ohrožena 
svrchovanost státu nebo 

územní celistvost státu anebo 

jeho demokratické základy 

 
Celý stát nebo jeho 

část 

 
Bez omezení 

 
Válečný stav 

 
Parlament 

Je-li ČR napadena nebo je-li 
třeba plnit mezinárodní 

smluvní závazky o společné 

obraně proti napadení 

 
Celý stát 

 
Bez omezení 
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4.2 Integrovaný záchranný systém a jeho složky   
  
Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a 

koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, 

fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních 

prací a přípravě na mimořádné události. 

 

Základními složkami IZS jsou: 

 Hasičský záchranný sbor ČR 

 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany 

 poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, 

 Policie České republiky 

 

Ostatní složky IZS: 

 Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil 

 Obecní policie 

 Orgány ochrany veřejného zdraví 

 Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby 

 Zařízení civilní ochrany 

 Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a 

likvidačním pracím, příkladem je vodní záchranná služba nebo Český červený 

kříž. 

 

Integrovaný záchranný systém vymezuje zákon č. 239/2000 Sb. IZS vznikl jako 

potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení 

mimořádných událostí (požárů, havárií, dopravních nehod, atd.). 

Hlavním koordinátorem IZS je HZS hasičský záchranný sbor. Pokud tedy 

zasahuje na místě více jednotek, většinou velí příslušník HZS ČR, řídí součinnost 

složek a koordinuje záchranné a likvidační práce. Operační a informační středisko IZS 

(je jím operační a informační středisko HZS ČR) povolává a nasazuje potřebné síly a 

prostředky jednotlivých složek IZS v konkrétních lokalitách. Na strategické úrovni je 

pak integrovaný záchranný systém koordinován krizovými orgány krajů a Ministerstva 

vnitra. 
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Základními odděleními IZS jsou: 

 oddělení komunikačních a informačních systémů 

 oddělení chemické a technické služby 

 oddělení IZS a řízení jednotek požární ochrany 

 oddělení KOPIS 

 

Oddělení komunikačních a informačních systémů zajišťuje provoz a rozvoj 

informačních a komunikačních systémů pro HZS JMK a podílí se na zajištění 

součinnostní komunikace mezi jednotlivými složkami IZS.  

Oddělení chemické a technické služby odpovídá za řešení problematiky a 

organizaci výkonů odborných služeb v jednotkách HZS JMK a odbornou přípravu v této 

oblasti. Plnění úkolů chemické a technické služby v jednotách HZS ČR podle vyhlášky 

č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky 

č. 226/2005 Sb., zabezpečuje HZS kraje v souladu s Řádem chemické a technické 

služby HZS ČR.  

Oddělení IZS a řízení jednotek odpovídá za řešení problematiky IZS JMK, 

koordinaci záchranných prací a spolupráci složek IZS, za usměrňování a koordinaci 

činnosti jednotek požární ochrany, za organizaci a výkon služby v jednotkách HZS JMK 

a odbornou přípravu v této oblasti.  

Oddělení KOPIS (Krajské operační a informační středisko) provádí soustavnou 

a komplexní činnost zahrnující celou škálu dílčích oprávnění a povinností, jako je 

přijímání tísňových zpráv a jejich zhodnocení, vysílání a řízení jednotek, vyžadování 

pomoci od jiných orgánů a osob, poskytování informační podpory veliteli zásahu nebo 

předávání informací dalším dotčeným subjektům. (hzscr.cz, 2022) 

 

Základní složky IZS 

 
Hasičský záchranný sbor ČR 

Základním úkolem hasičského záchranného sboru je chránit životy a zdraví 

obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými 

událostmi a krizovými situacemi. 

Hasičský záchranný sbor JMK se vnitřně člení na ředitelství HZSK JMK, územní 

odbory HZS JMK a jednotky HZS JMK. Územní odbory jsou zřízeny pro zabezpečení 

bezprostředního výkonu státní správy v úseku požární ochrany, IZS, ochrany 

obyvatelstva a plnění stanovených úkolů v úseku krizového řízení. Dále se dělá na 

pracoviště a jednotlivé požární stanice.  
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Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany 

Jednotkou požární ochrany („jednotka PO“) se rozumí organizovaný systém 

tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a 

věcnými prostředky požární ochrany (výbava automobilů, agregáty, apod.). 

Základním posláním jednotek PO je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před 

požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život 

a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení 

záchranných, resp. likvidačních prací. 

Hasiči jsou v jednotce PO rozděleni do čet, družstev, družstev o zmenšeném 

početním stavu, příp. skupin.  

Základní princip organizace systému jednotek PO spočívá v tom, že každému 

katastrálnímu území obce je, dle stupně jeho nebezpečí, předurčeno odpovídající 

zajištění jednotkami PO, které garantuje dobu dojezdu jednotek PO, danou operační 

hodnotou jednotek PO dle jejich druhu, množství sil a prostředků jednotek PO (počet 

jednotek PO a jejich vybavení, počet hasičů), které se do určeného časového okamžiku 

dostaví na místo zásahu. 

Systém jednotek PO vybudovaný dle tohoto principu garantuje základní úroveň 

pomoci poskytovanou jednotkami PO a je označován jako plošné pokrytí území ČR 

jednotkami PO. Plošné pokrytí vychází z § 65 odst. 6 a přílohy č. 1 zákona č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; dále je upraveno § 1 a přílohou 

č. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek 

požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., § 5 nařízení vlády č. 172/2001 

k provedení zákona o požární ochraně ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. 

Stupeň nebezpečí území obce se stanovuje na základě ohodnocení míry rizika 

vzniku mimořádné události v katastrálním území dané obce v závislosti na počtu 

obyvatel trvale žijících v tomto katastrálním území, charakteru katastrálního území a 

počtu zásahů jednotek PO za rok v daném katastrálním území. Tato základní kritéria 

charakterizují pravděpodobnost vzniku mimořádné události v daném katastrálním 

území obce.  

Ze statistických údajů vyplývá, že na likvidaci průměrného požáru postačuje 6 

hasičů. Hasiči ovšem nehasí pouze požár, ale provádí i další úkoly (průzkum, záchranu 

či evakuaci osob, poskytování neodkladné zdravotnické pomoci, rozebírání konstrukcí, 

zajišťování hasičů pracujících v nebezpečném prostředí, apod.). Na průměrný požár je 

tedy potřeba cca 10 hasičů. Pokud se vezme v úvahu fakt, že nejmenší jednotku PO 
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tvoří 4 hasiči (což v současnosti nelze vždy splnit), pak na průměrný požár je zapotřebí 

soustředit minimálně tři jednotky PO. 

 

Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

Zdravotnická záchranná služba JMK zajišťuje neodkladnou péči 

v jihomoravském regionu zhruba 1,2 milionu obyvatel. ZZS JMK se člení na 7 

organizačních celků (územní oddělení) a má 23 výjezdových základem vč. letecké 

záchranné služby.  

Záchranáři jsou k událostem vysílání krajským zdravotnickým operačním 

střediskem (KZOS) – příjem linky 155. Linka přijímá denně zhruba 500 – 700 hovorů 

a záchranné posádky vyjíždí denně k cca 270 a více případům, nejčastěji k pacientům 

s interními chorobami a úrazům, zejména ve spojitosti s dopravními nehodami.  

Oddělení krizové připravenosti ZZS JMK se zaměřuje na řešení mimořádných 

situací a krizových stavů, např. dopravních nehod, úniky chemických látek, povodně 

a další. Spolu s ostatními složkami IZS JMK připravuje každoroční cvičení na krajské 

úrovni. (zzsjmk.cz) 

 

Policie České republiky 

Policie ČR je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České 

národní rady ze dne 21. června 1991.  

Úkolem složky je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek 

a předcházet trestné činnosti. Policie České republiky je podřízena ministerstvu vnitra. 

Tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní působností, krajská ředitelství policie a 

útvary zřízené v rámci krajských ředitelství. Zákon zřizuje 14 krajských ředitelství 

policie. Jejich územní obvody se shodují s územními obvody 14 krajů České republiky. 

Tísňovou linkou 158 se ohlašují informace k trestné činnosti, pátrání po 

pohřešovaných a hledaných osobách, haváriím, výbuchům, živelným pohromám, 

dopravním nehodám a dalším. Tísňovou linku spravují integrovaná operační střediska 

PČR v rámci příslušného území krajského ředitelství policie (pcr.cz, 2022).  
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 5. VÝCHOZÍ STAV KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ    

5.1 Popis stávající situace v oblasti krizového řízení   
   

Organizace krizového řízení 

 

Obec Bílovice nad Svitavou má pro přípravu na krizové situace a k řešení krizových 

situací zřízenou bezpečnostní radu obce a krizový štáb. 

Bezpečnostní rada je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace. 

Předsedou bezpečnostní rady je starosta, který jmenuje členy bezpečnostní rady. 

Krizový štáb je svoláván operativně a je pracovním orgánem pro řešení krizových 

a mimořádných situací. 

 

Stanovištěm bezpečnostní rady a krizového štábu je obecní úřad Bílovice nad 

Svitavou.  

Adresa: Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou 

Telefon: 545 227 427 

E-mail: obec@bilovicens.cz  

 

Starosta: Mgr. Miroslav Boháček  

Tel.: 602 233 333 

E-mail: starosta@bilovicens.cz 

 

Krizový štáb z důvodu vzniku krizové situace zřizuje starosta obce jako svůj 

pracovní orgán. Plánované pracoviště krizového štábu obce Bílovice nad Svitavou 

bude v případě potřeby umístěno v budově obecního úřadu. Záložní pracoviště 

krizového štábu se nachází v budově MŠ Bílovice nad Svitavou na adrese S. K. 

Neumanna 611, 664 01 Bílovice nad Svitavou. Souběžně s vyhlášením krizového 

stavu a svoláním členů krizového štábu musí být započata opatření ke zprovoznění 

pracoviště krizového štábu a s tím související další opatření. 
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Způsob svolání krizového štábu obce Bílovice nad Svitavou a uvedení do pohotovosti: 

 dosažení pohotovosti KŠ - časový limit nebyl stanoven, členové 

krizového štábu budou telefonicky vyrozuměni o nastalé události a na 

základě charakteru a rozsahu krizové situace bude řešena jejich včasná 

dostupnost na stanoveném pracovišti krizového štábu, 

 oprávnění ke svolání KŠ - oprávněn starosta (popř. místostarosta), 

 způsob vyrozumění členů KŠ – osobně nebo telefonicky, 

 způsob dopravy členů KŠ na místo zasedání - vlastními prostředky. 

 

Kontakty na členy krizového štábu a další důležité kontakty jsou uvedeny 

v krizové kartě obce Bílovice nad Svitavou. 

 

Obec Bílovice nad Svitavou má zřízenou obecní policii v souladu se zákonem 

č. 553/91 Sb., o obecní policii při zabezpečování místních záležitostí veřejného 

pořádku. Obecní policie zejména přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 

dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, odhaluje přestupky 

a jiné právní delikty. Obecní policie spolupracuje s Policií ČR, státními orgány a orgány 

územních samosprávních celků.  

Obec Bílovice nad Svitavou má zřízenou Jednotku Sboru Dobrovolných Hasičů 

(JSDHO) a Sbor dobrovolných hasičů obce Bílovice nad Svitavou, z. s.  

JSDHO je zřízena obcí v souladu se zákonem č.133/1985Sb. a vyhláškou 

č. 247/2001 Sb. JSDHO spadá do kategorie JPO3/1 – to znamená, že při vyhlášení 

poplachu musí jednotka vyjet k místu mimořádné události do 10-ti minut a vysílá 

minimálně jedno družstvo. Dle stupně poplachu vyjíždí jednotka také do okolních 

katastrů.  

Sbor dobrovolných hasičů obce Bílovice nad Svitavou, z. s. je spolek fungující 

dle vlastních stanov, který sdružuje zejména bývalé členy JSDHO. Mezi hlavní činnosti 

SDH patří pořádání kulturních akcí, obecně prospěšných činností a sběru železného 

šrotu.  
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ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 

Území obce Bílovice nad Svitavou je nejčastěji postihováno z hlediska živelných 

pohrom povodněmi – a to přívalovou povodní z okolních svahů spojených s erozí a 

svahovými pochody, zejména řícení. Častým problémem jsou také pády stromů na 

území celé obce a omezení dopravy ve spojitosti s otáčení kamionů v centru obce. 

Obec se též potýká s občasnými výpadky elektrické energie.  

Na ochranu před povodněmi má obec zpracovaný digitální povodňový plán. 

Povodňový plán obce Bílovice nad Svitavou je základním dokumentem pro řízení 

ochrany před povodněmi ve správním území obce. Řeší opatření potřebná k odvrácení 

nebo zmírnění povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních 

toků ve správním území obce a zaplavením nemovitostí při povodni. Povodňový plán 

obsahuje rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi 

na úrovni povodňové komise obce Bílovice nad Svitavou. Dokument je přínosem při 

koordinační činnosti jednotlivých složek integrovaného systému a díky webovému 

rozhraní, kde je umístěna grafická část povodňového plánu, je přínosem pro samotnou 

obec a její obyvatele při vyhledávání informací i v době mimo povodňové situace. 

Každoročně dochází v souladu s vodním zákonem k aktualizaci povodňového plánu.  

Na území obce má vodní tok Svitava oficiálně stanovené záplavové území, které 

bylo stanoveno KÚ Jihomoravského kraje v lednu 2004 v úseku mezi ř. km 0,000 až 

ř. km 64,313 (č.j. JMK 30644/2003 OŽPZ - Hm). Záplavové území bylo stanoveno pro 

Q5, Q20 a Q100. V roce 2014 pak bylo nově stanoveno záplavové území 

pro Q100 mezi ř. km 11,000 - 68,369 včetně aktivní zóny Krajským úřadem 

Jihomoravského kraje, Odborem životního prostředí (č.j. JMK 36121/2014). V roce 

2016  došlo k novému stanovení záplavového území pro Q100 včetně aktivní zóny 

mezi ř. km 18,497 - 18,823 KÚ Jihomoravského kraje, Odborem životního 

prostředí (č.j. 24705/2016).  

Z hlediska odtokových poměrů jsou problematickými místy nekapacitní mostky 

a lávky, ukládání materiálu v blízkosti vodních toků či příčné oplocování. 

K problematickým úsekům se řadí především oblast nad pevným jezem, kde dochází 

k zachytávání spláví a úsek od Bílovického mlýna po železniční podjezd pod nádražím 

ČD, železniční podjezd u bývalé továrny a železniční podjezd u obecní hospody. Dle 

seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného ČHMÚ, patří celý tok Svitavy na 

území obce mezi místa s častým výskytem ledových jevů. Vlivem chodu ledů a tvorby 

ledových bariér může tok vybřežovat i při malých průtocích. 

 

http://editor.dppcr.cz/pk_zuz/doc/zapluz/100000013.pdf
http://editor.dppcr.cz/pk_zuz/doc/zapluz/DOC_12348692_0.PDF
http://editor.dppcr.cz/pk_zuz/doc/zapluz/DOC_12469839_0.PDF
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Obec je ohrožena přívalovými povodněmi, a to zejména na menších vodních 

tocích, jakými jsou Melatín, Časnýř a Kuní potok. Při přívalových srážkách je ohrožená 

také lokalita Dolice, ulice Za Nádražím, a to erozním odnosem půdy, plošným odtokem 

je ohrožena také lokalita Mladova. Na území obce stanoveny 2 lokality metodou 

kritických bodů, které jsou ohroženy přívalovými povodněmi (KB 41 504 416 a 

41 504 426). V rámci povodňového plánu byl vypracován model drah soustředěného 

odtoku. K nejvyššímu povrchovému odtoku dochází na orné půdě, povrchový odtok je 

v intravilánu usměrňován pozemními komunikacemi. 

Na území obce je při povodni ohroženo zhruba 155 budov, které trvale obývá 

zhruba 278 obyvatel. V záplavovém území Svitavy se nachází ČOV a několik 

průmyslových objektů, které mohou být při povodni zdrojem ohrožení např. vlivem 

úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku.  

Z dalších živelních pohrom se na území obce může vyskytnout požár, a to především 

z důvodu dlouhodobého sucha, působení kůrovce, a tím spojeného úbytku lesních 

porostů.  

Velmi závažným problémem na území obce jsou také svahové nestability, 

které se na území obce vyskytují. Dle České geologické služby jde celkem o 23 lokalit 

a o svahové nestability přírodního původu, zejména odsedání a řícení, sesouvání. 

Oblasti jsou převážně uklidněné, výjimečně aktivní. Na pravém břehu vodního toku 

Svitava za železniční tratí v úseku mezi jezem a průmyslovým areálem se nachází 

oblast aktivního odsedání a řícení s plochou 8083 m2.  Další oblasti uklidněných 

svahových nestabilit se nachází především v blízkosti vodního toku Svitava, ale také 

v blízkosti ulice Havlíčkova a Tyršova. Jedná se především o řícení, řícení a odsedání, 

sesouvání. Aktivní řícení se nachází také při hranici katastru již na území obce Babice 

nad Svitavou, ovšem může dojít k omezení dopravní obslužnosti obce, vzhledem 

k lokalizaci řícení u pozemní komunikace. Obec se zabezpečení situace aktivně věnuje, 

došlo k sanaci nejkritičtějších úseků na Fügnerově nábřeží a na levém břehu pod 

nádražím.  

Na území obce jsou nejčastěji řešeným problémem JSDHO pády stromů, což 

bývá způsobeno kombinací faktorů, zejména však extrémním větrem.  

Méně pravděpodobný je výskyt přírodních pohrom, jako je sněhová kalamita, 

krupobití, zásah bleskem nebo náledí a ledovka.  Náledí a ledovka se v obci 

vyskytují více, než sněhová kalamita, avšak nemají výrazný dopad na dostupnost či 

život v obci. 
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Z antropogenních pohrom může být obec a především její obyvatele ohrožováni 

požárem a únikem nebezpečích látek. Na území obce se nachází ČOV, kde může 

zejména při povodni dojít k úniku nebezpečných látek. K úniku nebezpečných látek či 

požáru může dojít také v dalších objektech, jako je ČS PHM FORS CS s.r.o. 

Na území obce může dojít k narušení dodávek elektrické energie, pitné 

vody a plynu. Pro zajištění náhradního zdroje elektrické energie má obec k dispozici 

elektrocentrály.  

Problémem je na území obce také kamionová doprava, vzhledem 

k omezenému průjezdu pod mostem v centru obce. I přes upozornění při vjezdu do 

obce vedou navigace kamionovou dopravu přes obce. Následkem toho se musí 

kamiony otáček v centru obce a dochází jak k poškození chodníků a mobiliáře obce, 

ale zejména k omezení provozu a ohrožení obyvatel. Z hlediska silniční dopravy jsou 

problematické neosvětlené úseky. 

Na ochranu  před  krizovými  situaci  a  jejich  zvládání má obec Bílovice nad 

Svitavou k dispozici: 

 obecní rozhlas s dálkovým přístupem, 

 hlásný profil na vodním toku Svitava s varovným hlášením, 

 osobní automobil, 

 osobní automobil 4x4, 

 traktor s vlekem, 

 nákladní automobil, 

 hasicí vůz JSDH, 

 pytle na hrazení, písek, šotolina (10 m3), 

 nářadí (krompáče, lopaty, aj.), 

 vodní čerpadlo, motorové pily, rozbrušovací pila na kov a beton, 

 záložní zdroj energie (elektrocentrály). 

 

Kontakty na subjekty poskytující danou techniku a materiál uvádí krizová 
karta obce. 
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V případě vzniku mimořádné události velkého rozsahu, při které by bylo nutno 

evakuovat obyvatelstvo obce Bílovice nad Svitavou, jsou vyčleněna tato místa: 

 Kostel sv. Cyrila a Metoděje – místo shromáždění, 

 Hřiště za Sokolovnou – místo shromáždění, 

 Obecní úřad – místo shromáždění, 

 Kulturní dům – místo shromáždění, 

 Obřadní síň – místo shromáždění, 

 Mateřská škola – náhradní ubytování a stravování, 

 Sokolovna – náhradní ubytování, 

 Restaurace Sokolovna – místo stravování, 

 Restaurace Pod starou hruškou – místo stravování, 

 Základní škola – místo stravování. 

 

Kontakty na místa evakuace uvádí krizová karta obce. 
 

Rozmístění rozhlasů, umístění řídícího pracoviště a hlásných profilů se 

nachází v grafické části v Příloze 6. 

 

PŘEHLED KRIZOVÝCH OPATŘENÍ A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ JEJICH 

PROVEDENÍ 

V rámci krizové situace může na území obce dojít k omezení pohybu občanů v 

důsledku úniku chemické látky při dopravní nehodě, lesního požáru, svahových 

nestabilit, extrémního větru, apod. 

Nařízení evakuace občanů se týká převážně při výskytu povodní, kdy hrozí 

reálné zatopení jejich domovů. 

V případě vzniku epidemie může obec nařídit povinné nošení roušek, 

respirátorů, umístit na určitá místa dezinfekční prostředky, omezit pohyb osob 

apod. 

V případě vzniku jiné mimořádné situace rozhodne krizový štáb o dalších 

opatřeních, která jsou nezbytná pro řešení krizové situace. 

O jednotlivých opatřeních rozhodne krizový štáb obce, který následně 

informuje občany pomocí dostupných informačních prostředků. 
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PŘEHLED PLÁNŮ VYUŽITELNÝCH PŘI ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE 

 Povodňový plán obce Bílovice nad Svitavou 

https://www.portalobce.cz/povodnovy-plan/bilovice-nad-svitavou/

 Karty potenciálních hrozeb s postupy řešení

 

5.2 Popis cílových skupin         
 

V rámci koncepce krizového řízení obce Bílovice byly stanoveny 2 cílové skupiny: 

 vedení obce s pracovníky úřadu 

 obyvatelé obce a podnikatelské subjekty na území obce.  

 

 Cílová skupina vedení obce s pracovníky úřadu vyžaduje systematické 

vzdělávání, které se realizuje podle „Rámcových pravidel“ schválených usnesením 

vlády ČR č. 865 ze dne 26. října 2015. V čele úřadu je třeba nejen znalost území, 

možných krizových situací a postupů jejich řešení, ale také dovednosti v oblasti řízení 

úředníků a členů krizového štábu.  

 

5.3 Identifikace dopadů a přínosů krizového řízení pro 
cílovou skupinu  

 

Pro ochranu obce a jejich obyvatel je vybudován rozsáhlý systém opatření, který 

zahrnuje práva a povinnosti odpovědných subjektů na mnoha úrovních od fyzických a 

právnických osob až po vládu ČR. Systém opatření zahrnuje jak preventivní, tak 

operativní postupy vedoucí k ochraně obyvatel i majetku.  

 Práva a povinnosti subjektů v oblasti krizového řízení jsou uvedeny 

v následující kapitole. Z těch vychází dopady a přínosy. Ochrana obyvatelstva je 

klíčovým kritériem a přínosem, zejména potom snížení závažnosti dopadů a ochrany 

zdraví obyvatel.  

 
 

 
 

 
  



29 

Koncepce krizového řízení Koncepce krizového řízení 
 

 

 6. KLÍČOVÉ SUBJEKTY V OBLASTI 

KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ, JEJICH PRÁVA A 

POVINNOSTI 
 

Níže uvedená práva a povinnosti klíčových subjektů v oblasti krizového řízení vychází 

ze zákona č. 240/2000 Sb., zákona o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon).  

 

6.1 Hejtman Jihomoravského kraje           
 
§ 14 

(1) Hejtman zajišťuje připravenost kraje na řešení krizových situací; ostatní orgány 

kraje se na této připravenosti podílejí. 

 

(2) Hejtman řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a 

činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s 

působností na území kraje, orgány obcí s rozšířenou působností, orgány obcí nebo 

právnickými osobami a fyzickými osobami. Za tímto účelem 

a) zřizuje a řídí bezpečnostní radu kraje, 

b) zřizuje a řídí krizový štáb kraje, 

c) schvaluje po projednání v bezpečnostní radě kraje krizový plán kraje, 

d) vyžaduje od hasičského záchranného sboru kraje údaje podle § 15 odst. 3. 

 

(3) Hejtman v době krizového stavu 

a) koordinuje záchranné a likvidační práce (§ 28 odst. 3), poskytování zdravotních 

služeb, provádění opatření k ochraně veřejného zdraví a k zajištění bezodkladných 

pohřebních služeb, 

b) koordinuje nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a 

dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva, 

c) koordinuje zajištění ochrany majetku na území, kde byla provedena evakuace. 

 

(4) Hejtman je za stavu nebezpečí oprávněn nařídit 

a) pracovní povinnost, pracovní výpomoc nebo poskytnutí věcného prostředku37) pro 

řešení krizové situace, 
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b) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo 

odstraňování staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení 

vyplývajícího z krizové situace, 

c) vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou za krizové situace 

vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce, 

d) přednostní zásobování dětských, zdravotnických a sociálních zařízení a ozbrojených 

sil, bezpečnostních sborů nebo složek integrovaného záchranného systému, 

podílejících se na plnění krizových opatření, a v nezbytném rozsahu také prvků kritické 

infrastruktury, 

e) zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o dávkách sociální péče a jejich 

výplatě, 

f) hlášení přechodné změny pobytu osob, 

g) evakuaci obyvatelstva, 

h) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území. 

 

(5) Nelze-li zajistit činnosti a věci podle odstavce 3 smluvně proto, že subjekt plnění 

klade zjevně finančně nebo časově nevýhodné podmínky nebo plnění odmítne a přitom 

hrozí nebezpečí z prodlení, hejtman splnění činností nebo poskytnutí věcí uloží. 

 

(6) Hejtman v době nouzového stavu a stavu ohrožení státu zajišťuje provedení 

stanovených krizových opatření v podmínkách kraje. Správní úřady se sídlem na 

území kraje a právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená 

krizová opatření splnit. Dále je oprávněn nařídit provedení krizových opatření podle 

odstavce 4, pokud obdobná opatření nebyla nařízena vládou. 

 

6.2 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje          
 
§ 15 

(1) Hasičský záchranný sbor kraje16) při přípravě na krizové situace a jejich řešení 

a) organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji, 

b) vede přehled možných zdrojů rizik a provádí analýzy ohrožení, 

c) zpracovává krizový plán kraje, 

d) zpracovává krizový plán obcí s rozšířenou působností; při jeho zpracování 

vyžaduje v nezbytném rozsahu součinnost organizačních složek státu, orgánů 

územních samosprávných celků, právnických osob a podnikajících fyzických osob, 
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e) plní úkoly stanovené Ministerstvem vnitra a úkoly stanovené hejtmanem v 

rozsahu krizového plánu kraje a starostou obce s rozšířenou působností v rozsahu 

krizového plánu obce s rozšířenou působností, 

f) předává Ministerstvu vnitra, hejtmanovi a starostovi obce s rozšířenou působností 

na jejich žádost údaje podle § 15 odst. 3. 

 

(2) Hasičský záchranný sbor kraje je oprávněn za účelem přípravy na krizové situace 

vyžadovat, shromažďovat a evidovat údaje o 

a) kapacitách zdravotnických, ubytovacích a stravovacích zařízení, 

b) předmětu a rozsahu činnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v 

oblasti výroby a služeb, výrobních programech a výrobních kapacitách, rozsahu 

zásob surovin, polotovarů a hotových výrobků, počtech zaměstnanců a jejich 

kvalifikaci, 

c) počtech zaměstnanců ve výrobních provozech a počtech osob bydlících v místech 

předpokládané evakuace, 

d) množství, složení a umístění vyráběných, používaných nebo skladovaných 

nebezpečných látek, 

e) množství zadržené vody ve vodních nádržích, 

f) počtech a typech dopravních, mechanizačních a výrobních prostředků ve 

vlastnictví právnických nebo fyzických osob a druzích vyrobené nebo zachycené 

přírodní energie, 

g) uspořádání vnitřních prostorů výrobních objektů, popřípadě jiných objektů 

důležitých pro řešení krizových situací, vodovodech, kanalizacích, produktovodech a 

energetických sítích, 

h) stavbách určených k ochraně obyvatelstva při krizových situacích, k zabezpečení 

záchranných prací, ke skladování materiálu civilní ochrany a k ochraně a ukrytí 

obsluh důležitých provozů, 

i) výměrách pěstovaných zemědělských plodin a druhu a počtu zemědělských zvířat 

chovaných právnickými nebo fyzickými osobami, pokud tyto údaje jsou nezbytné pro 

zpracování krizových plánů pro přípravu a řešení krizových situací. 
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(3) Hasičský záchranný sbor kraje 

a) seznamuje obce a právnické nebo fyzické osoby na jejich žádost s charakterem 

možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich 

provedení, 

b) vytváří podmínky pro činnost krizového štábu kraje a krizového štábu obce s 

rozšířenou působností, 

c) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (§ 39d) a předává 

údaje v ní vedené Ministerstvu vnitra, 

d) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí (§ 

39e). 

 

§ 15a 

Hasičský záchranný sbor kraje při zpracování krizového plánu kraje a krizového 

plánu obce s rozšířenou působností vyžaduje součinnost orgánů kraje a obcí, 

organizačních složek státu, právnických osob a podnikajících fyzických osob a dalších 

subjektů, je-li to nezbytné. 

 

 

6.3 Policie České republiky       
 

§ 16 

(1) Policie České republiky13a) zajišťuje připravenost k řešení krizových situací 

spojených s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem na území kraje. 

 

(2) Policie České republiky za účelem uvedeným v odstavci 1 je oprávněna 

vyžadovat od hasičského záchranného sboru kraje údaje, které tento shromažďuje 

podle § 15 odst. 3. 

 

6.4 Orgány obce s rozšířenou působností   
   

§ 18 

Starosta obce s rozšířenou působností 

(1) Starosta obce s rozšířenou působností zajišťuje připravenost správního obvodu 

obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací; ostatní orgány obce s 

rozšířenou působností se na této připravenosti podílejí. 
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(2) Starosta obce s rozšířenou působností řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti 

k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními 

správními úřady s působností ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, 

orgány obcí, právnickými osobami a fyzickými osobami ve správním obvodu obce s 

rozšířenou působností. Za tímto účelem 

a) zřizuje a řídí bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností pro území správního 

obvodu obce s rozšířenou působností, 

b) organizuje přípravu správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové 

situace a podílí se na jejich řešení, 

c) schvaluje po projednání v bezpečnostní radě obce s rozšířenou působností krizový 

plán obce s rozšířenou působností, 

d) vyžaduje od hasičského záchranného sboru kraje údaje podle § 15 odst. 3. 

 

(3) Starosta obce s rozšířenou působností dále 

a) zřizuje a řídí krizový štáb obce s rozšířenou působností pro území správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, který je současně krizovým štábem pro území správního 

obvodu obce, 

b) zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v 

podmínkách správního obvodu obce s rozšířenou působností; správní úřady se sídlem 

na území správního obvodu obce s rozšířenou působností a právnické a podnikající 

fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit, 

c) plní úkoly stanovené hejtmanem a orgány krizového řízení při přípravě na krizové 

situace a při jejich řešení, 

d) odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek 

krizového řízení určených Ministerstvem vnitra. 

 

(4) Úkoly starosty obce s rozšířenou působností plní na území hlavního města Prahy 

starosta městské části stanovené Statutem hlavního města Prahy46). 

 

§ 19 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností dále za účelem zajištění připravenosti 

správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací 

a) poskytuje součinnost hasičskému záchrannému sboru kraje při zpracování 

krizového plánu kraje a při zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností, 
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b) plní úkoly podle krizového plánu obce s rozšířenou působností, 

c) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (§ 39d) a předává údaje 

v ní vedené hasičskému záchrannému sboru kraje, 

d) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí (§ 

39e) a předává údaje v ní vedené hasičskému záchrannému sboru kraje, 

e) vede přehled možných zdrojů rizik a v rámci prevence podle zvláštních právních 

předpisů10) odstraňuje nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové situace. 

 

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností za účelem plnění úkolů podle odstavce 

1 zřizuje pracoviště krizového řízení. 

 

(3) Úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností plní na území hlavního města 

Prahy úřad městské části stanovené Statutem hlavního města Prahy46). 

 

6.5 Starosta obce         
 

§ 21 

(1) Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací; ostatní 

orgány obce se na této připravenosti podílejí. 

 

(2) Starosta obce dále 

a) za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může zřídit krizový štáb obce 

jako svůj pracovní orgán, 

b) zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v 

podmínkách správního obvodu obce; správní úřady se sídlem na území obce, 

právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření 

splnit, 

c) plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností a orgány krizového 

řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v 

krizovém plánu obce s rozšířenou působností, 

d) odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek 

krizového řízení určených Ministerstvem vnitra. 
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(3) V době krizového stavu starosta obce 

a) zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před 

hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil 

hasičský záchranný sbor kraje, 

b) nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce, 

c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva, 

d) zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace. 

 

(4) Pokud starosta obce neplní v době krizového stavu úkoly stanovené tímto 

zákonem, může hejtman převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na 

zmocněnce, kterého za tím účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně 

informuje obec a ministra vnitra, který může rozhodnutí hejtmana zrušit. 

 

6.6 Obecní úřad 
 

§ 21a 

(1) Obecní úřad dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací 

a) organizuje přípravu obce na krizové situace, 

b) poskytuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podklady a informace 

potřebné ke zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností, 

c) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (§ 39d), pro kterou 

shromažďuje údaje, a předává údaje v ní vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností, v jehož správním obvodu se nachází, 

d) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí (§ 

39e), pro kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v ní vedené obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází, 

e) se podílí na zajištění veřejného pořádku, 

f) plní úkoly stanovené krizovým plánem obce s rozšířenou působností při přípravě na 

krizové situace a jejich řešení. 

 

(2) Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým s 

charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem 

jejich provedení. 
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§ 22 

(1) Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí starosta obce zajišťuje 

provedení krizových opatření v podmínkách obce. Je-li k tomuto účelu nutné vydat 

nařízení obce, 17) nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední 

desce obecního úřadu. Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě 

obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního 

rozhlasu. Stejný postup se použije při vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení 

obce. 

 

(2) Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje 

obec z obecního rozpočtu. 

 

6.7 Práva a povinnosti právnických osob a podnikajících 
fyzických osob          

 

§ 29 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby 

(1) Na výzvu příslušného orgánu krizového řízení jsou právnické osoby a podnikající 

fyzické osoby povinny při přípravě na krizové situace podílet se na zpracování 

krizových plánů. V případě, že jde o právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, 

které zajišťují plnění opatření vyplývajících z krizového plánu, jsou tyto osoby dále 

povinny zpracovávat plány krizové připravenosti; plánem krizové připravenosti se pro 

účely tohoto zákona rozumí plán, ve kterém je upravena příprava příslušné právnické 

osoby nebo podnikající fyzické osoby k řešení krizových situací. 

 

(2) V případě, že zpracovatel krizového plánu zahrne do krizového plánu konkrétní 

právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, je tato povinna na žádost 

hasičského záchranného sboru kraje za účelem přípravy na krizové situace a jejich 

řešení bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady uvedené v § 15 odst. 

3 a další související údaje. Ministerstva, jiné ústřední správní úřady, kraje, obce s 

rozšířenou působností nebo obce mohou uzavřít s právnickými osobami a s 

podnikajícími fyzickými osobami smlouvy ke splnění úkolů vyplývajících z krizových 

plánů. 
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(3) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny poskytnout věcné 

prostředky potřebné k řešení krizové situace na výzvu oprávněného orgánu krizového 

řízení, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 22) Poskytnutím věcných 

prostředků 18) nesmí dojít k narušení funkce prvku kritické infrastruktury. 

 

(4) Dojde-li za krizového stavu k ohrožení života, zdraví nebo hrozí-li škody velkého 

rozsahu na majetku nebo životním prostředí, jsou právnické osoby a podnikající 

fyzické osoby povinny splnit úkoly, které jdou nad rámec opatření uvedených v 

krizových plánech, pokud jim tyto úkoly uloží hejtman nebo starosta obce s rozšířenou 

působností nebo starosta obce. 

 

(5) Povinnost poskytnout věcný prostředek23) při krizových stavech ukládá 

právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám hejtman. Při nebezpečí z 

prodlení je oprávněn tuto povinnost uložit právnické osobě a podnikající fyzické osobě 

také starosta, který o uložení povinnosti následně informuje hejtmana. Hejtman nebo 

starosta, který uložil povinnost poskytnout věcný prostředek, zabezpečí jeho vrácení 

tomu, jenž věcný prostředek poskytl, a současně mu vydá potvrzení o využití tohoto 

prostředku. Potvrzení obsahuje zejména údaje o uživateli, popřípadě vlastníkovi 

věcného prostředku, nezbytné identifikační údaje věcného prostředku, datum a 

hodinu poskytnutí a vrácení věcného prostředku, stav opotřebení a poškození, poučení 

o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal. 

 

(6) Výkon uložené pracovní povinnosti a pracovní výpomoci se považuje za jiný úkon 

v obecném zájmu50). 

 

(7) Na výzvu příslušného správního úřadu je provozovatel stavby, zařízení, prostředku 

nebo veřejné infrastruktury, o kterých lze oprávněně předpokládat, že splňují kritéria 

pro určení prvku kritické infrastruktury, povinen poskytnout informace nezbytné k 

určení prvku kritické infrastruktury a prvku evropské kritické infrastruktury a další 

součinnost při ochraně kritické infrastruktury. 

 

(8) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny zdržet se činností 

zakázaných krizovým opatřením vydaným na základě § 6 odst. 3. 
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§ 34a 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s 

§ 29 odst. 1 při přípravě na krizové situace 

a) se nepodílí na zpracování krizových plánů, nebo 

b) jako osoba, která zajišťuje plnění opatření vyplývajících z krizového plánu, 

nezpracuje plán krizové připravenosti. 

 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že 

a) jako osoba zahrnutá v krizovém plánu nesplní povinnost podle § 29 odst. 2, 

b) nesplní povinnost podle § 29 odst. 3, nebo 

c) nesplní povinnost podle § 29 odst. 8. 

 

(3) Provozovatel televizního nebo rozhlasového vysílání se dopustí přestupku tím, že 

nesplní povinnost podle § 30. 

 

(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 3000000 Kč. 

 

6.8 Fyzické osoby – občané obce a sídel v jejím 
katastrálním území  

     
§ 31 

Fyzické osoby 

(1) Fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na nezbytné 

informace o připravovaných krizových opatřeních k ochraně jejího života, zdraví a 

majetku. 

 

(2) Na výzvu příslušného orgánu krizového řízení je fyzická osoba povinna bezplatně 

poskytnout a aktualizovat požadované podklady uvedené v § 15 odst. 3 a další 

související údaje. 

 

(3) Fyzická osoba je v době krizového stavu povinna 

a) uposlechnout výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na 

stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci, 

b) hlásit v obci, v jejímž správním obvodu bude pobývat, přechodnou změnu pobytu 

na základě povinného hlášení podle § 6 odst. 2 písm. a) a § 14 odst. 4 písm. f), 
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c) strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového 

stavu, 

d) vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc, 

e) poskytnout požadované věcné prostředky, 

f) zdržet se činností zakázaných krizovým opatřením vydaným na základě § 6 odst. 3. 

 

(4) Plnění povinností uvedených v odstavci 3 může fyzická osoba odmítnout, pokud 

by jejich plněním ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou 

povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem. 

 

(5) Obsah, rozsah a místo prací v rámci pracovní povinnosti v době nouzového stavu 

a stavu ohrožení státu stanoví fyzické osobě hejtman pracovním příkazem. Pracovní 

příkaz obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a bydliště, den a 

místo nástupu pracovní povinnosti, druh práce, předpokládanou délku plnění 

povinnosti, poučení a označení orgánu, který pracovní příkaz vydal. 

 

(6) Ten, kdo v době krizového stavu uložil pracovní výpomoc, vydá po jejím skončení 

fyzické osobě potvrzení. Potvrzení obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum 

narození a bydliště, den zahájení a ukončení pracovní výpomoci, počet odpracovaných 

hodin, druh a místo práce, poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení 

vydal. 

 

(7) V případě, že fyzická osoba není schopna ze zdravotních důvodů uloženou pracovní 

povinnost nebo pracovní výpomoc konat, doloží tuto skutečnost lékařským posudkem, 

který vystaví poskytovatel zdravotních služeb určený orgánem, jenž vydal pracovní 

příkaz nebo uložil pracovní výpomoc. Tento poskytovatel je povinen přednostně 

provést lékařskou prohlídku příslušné fyzické osoby a posoudit zdravotní způsobilost 

osoby k předpokládané práci. Úhrada nákladů vynaložených na provedení prohlídky 

bude vyúčtována k tíži orgánu, který vydal pracovní příkaz nebo uložil pracovní 

výpomoc. 

 

(8) Při ukládání povinnosti poskytnout věcný prostředek se postupuje obdobně podle 

§ 29 odst. 5. 
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§ 34 

Přestupky fyzických osob 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v době krizového stavu nesplní 

a) některou z povinností podle § 31 odst. 3 písm. a), b) nebo c), 

b) některou z povinností podle § 31 odst. 3 písm. d) nebo e), nebo 

c) povinnost podle § 31 odst. 3 písm. f). 

 

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že v rozporu s § 27 odst. 6 

a) jako pracovník oprávněný se seznamovat se zvláštními skutečnostmi nezachová 

mlčenlivost o nich, nebo 

b) jako osoba, která se při plnění úkolů krizového řízení seznámila se zvláštními 

skutečnostmi, sdělí zvláštní skutečnost osobě, která není oprávněna se s takovou 

zvláštní skutečností seznamovat. 

 

Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 písm. b) lze uložit pokutu do 

20000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 50000 Kč, za přestupek 

podle odstavce 2 písm. a) pokutu do 100000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. 

c) pokutu do 2000000 Kč. 
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 7. ANALÝZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A 

KRIZOVÝCH SITUACÍ, S NIMIŽ SE 

OBYVATELSTVO MŮŽE SETKAT 
7.1 Charakteristika rizik a indikace krizových situací 

Na území obce Bílovice nad Svitavou  může docházet 

především k následujícím mimořádným událostem: 

 Povodeň 

 Přívalová povodeň 

 Extrémní vítr 

 Požár v přírodě 

 Dlouhodobé sucho 

 Svahová nestabilita 

 Krupobití 

 Zásah bleskem / elektrický výboj 

 Epidemie 

 Nehody v dopravě 

 Náledí a ledovka 

 Požár v průmyslu a únik nebezpečné látky 

 Narušení dodávek elektrické energie 

 Narušení dodávek pitné vody 

 Hrozba válečného konfliktu, ohrožení státu, nutnost ukrytí 

 

Obec Bílovice nad Svitavou má zpracované karty opatření i pro další hrozby, které 

se mohou vyskytnout na území obce. Pravděpodobnost vzniku jednotlivých 

mimořádných situací je však velmi nízká. 

 

Jednotlivé karty jsou uvedeny jako samostatná příloha. 
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Povodeň 
 

Povodní se dle § 64 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) rozumí: 

(1) přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při 

kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. 

Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže 

dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně 

dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může 

být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem 

ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která 

může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na 

vodním díle (zvláštní povodeň). 

(2) Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (§ 

70) a končí odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání 

třetího stupně povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. V tom 

případě končí povodeň odvoláním druhého stupně povodňové aktivity. Povodní je 

rovněž situace uvedená v odstavci 1, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň 

povodňové aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka 

dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle 

povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém 

území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje, je-li splněna některá z těchto 

podmínek, vodoprávní úřad. 

(3) Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při: 

a) dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho 

stoupající tendenci 

b) déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí 

intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů 

nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů 

c) vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy 
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Obec Bílovice nad Svitavou je ohrožena přirozenou povodní na vodním toku 

Svitava. Na území obce je oficiálně stanoveno záplavové území vodního toku Svitava. 

Vyznačení záplavového území včetně aktivní zóny a ohrožených objektů na území 

obce je součástí přílohy 1 tohoto dokumentu.  

Na území obce je pro řízení ochrany před povodněmi zpracován povodňový 

plán obce - https://www.portalobce.cz/povodnovy-plan/bilovice-nad-svitavou/ 
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Přívalová povodeň 

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým 

velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin 

dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak 

po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin 

v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými 

údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a 

často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc 

unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části 

pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také 

dynamickými účinky proudící vody. Nejčastější příčinou vzniku přívalových 

povodní jsou intenzivní přívalové srážky, které jsou spojeny s výskytem silných 

bouřek v letním období. 

Obec Bílovice nad Svitavou může být nejvíce ohrožena přívalovou povodní 

z okolních svahů, a to převážně z východní a jižní části území. 

Místa, odkud přichází přívalová povodeň, jsou vyobrazena v Příloze 2. 

 

Na území obce může dojít k přívalovým povodním zejména v povodích 

drobných vodních toků Melatín, Časnýř a Kuní potok. Problematickým místem 

z hlediska vysokého povrchového odtoku a splachů z polí je lokalita Mladova a 

Dolice. 
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Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, 

v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální 

přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě 

digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy 

soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři 

parametry: velikost přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívající 

plochy (≥ 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (≥ 40 %). V případě, že byl podíl 

orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny 

pouze dva parametry, a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný 

sklon přispívající plochy (≥ 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v 

měřítku 1: 500 000. 

Na území obce Bílovice nad Svitavou byly stanoveny 2 kritické body.  

Kritické body a jejich povodí jsou vyznačeny v Příloze 3. 

V rámci povodňového plánu obce Bílovice nad Svitavou byl stanoven model 

drah soustředěného odtoku, který simuluje povrchový odtok při přívalových 

deštích. Model byl zpracován na podkladu digitálního modelu reliéfu 5. generace 

za pomocí flow accumulation v prostředí GRASS GIS. Výstupy modelu jsou 

součástí kapitoly Odtokové poměry povodňového plánu obce. 
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Extrémní vítr 

Extrémní vítr označuje prudké zesílení větru, které má za následek hmotné 

škody, dopady na zdraví a životech obyvatel, nebo vytváří jevy podobné tornádu 

či jiným projevům vichřice nebo orkánu. 

K odhadu rychlosti větru podle jeho snadno pozorovatelných projevů na moři 

či souši slouží Beaufortova stupnice, která má dvanáct stupňů. 

Tab. 1 Beaufortova stupnice (zdroj: ČHMÚ) 

 
Stupeň 

 
Vítr 

Rychlost  
Znaky na souši 

m/s km/h 

0 Bezvětří 0-0,2 0-1 Kouř stoupá svisle vzhůru. 

1 Vánek 0,3-1,5 1-5 

Kouř už nestoupá úplně svisle, ale korouhev 

nereaguje. 

2 Větřík 1,6-3,3 6-11 

Vítr je cítit ve tváři, listí šelestí, korouhev se 

pohybuje. 

3 Slabý vítr 3,4-5,4 12-19 
Listy a větvičky v pohybu, vítr napíná 

prapory. 

4 Mírný vítr 5,5-7,9 20-28 
Vítr zvedá prach a papíry, pohybuje 

větvičkami a slabšími větvemi. 

5 Čerstvý vítr 8,0-10,7 29-38 
Hýbe listnatými keři, malé stromky se 

ohýbají. 

6 Silný vítr 10,8-13,8 39-49 

Pohybuje silnějšími větvemi, telegrafní dráty 

sviští, používání deštníku se stává obtížným. 

7 Mírný vichr 13,9-17,1 50-61 

Pohybuje celými stromy, chůze proti větru 

obtížná. 

8 

Čerstvý 

vichr 17,2-20,7 62-74 
Láme větve, vzpřímená chůze proti větru je 

již nemožná. 

9 Silný vichr 20,8-24,4 75-88 
Vítr působí menší škody na stavbách 

(strhává komíny, tašky ze střechy). 

10 Plný vichr 24,5-28,4 
89-102 

Vítr vyvrací stromy a ničí domy. 

11 Vichřice 28,5-32,6 
103-117 

Rozsáhlé zpustošení zasažené oblasti. 

12-17 orkán 

32,7 a 

více 
118 a více 

Ničivé účinky. Vítr odnáší domy a pohybuje 

těžkými hmotami. 
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Na území obce Bílovice nad Svitavou se může vyskytnout silný vítr, který 

může způsobit škody především na majetku a životním prostředí, zejména 

polámání větví, stromů a jejich pádu či vývratu.  
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Požár v přírodě 

Požár je každé nežádoucí hoření, při kterém dochází k usmrcení nebo zranění 

osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí, 

nebo k bezprostřednímu ohrožení osob, zvířat, materiálních hodnot nebo životního 

prostředí. 

Vzhledem k rozsáhlým lesním porostům může na území obce dojít ke vzniku 

požáru především v souvislosti s kůrovcovou kalamitou a suššími obdobími.  
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Dlouhodobé sucho 

Z klimatologického hlediska je sucho nahodile se opakující jev, který souvisí s 

nedostatkem vody v krajině. Jako přechodná anomálie se může vyskytovat ve 

všech klimatických zónách, čímž se odlišuje od permanentní aridity. Vyznačuje se 

pomalým vznikem i vývojem s perzistencí v průběhu různě dlouhé sezóny, 

případně let. Rozlišují se tři typy sucha: meteorologické, půdní (někdy označované 

z hlediska dopadů jako sucho zemědělské) a hydrologické (na povrchových i 

podzemních vodách), jejichž důsledkem jsou dopady ekonomické, sociální i 

environmentální. 

Sucho vzniká v důsledku déletrvajícího srážkově deficitního období, které 

bývá umocněno nadnormálním průběhem teploty vzduchu a zvýšeným výparem. 

Sucho představuje dočasný pokles průměrné dostupnosti vody a je považováno 

za přirozený jev, pro který je charakteristický pozvolný začátek, značný plošný 

rozsah a dlouhé trvání. 

Dle meteorologického slovníku se jedná o obecné označení pro nedostatek 

vody v krajině. Je vyvoláno nedostatkem atmosférických srážek v důsledku 

výskytu suchých období a ovlivňováno mnoha dalšími faktory, včetně 

antropogenních. 

Obec Bílovice nad Svitavou je dle portálu Intersucho v současné době po 

zimních měsících postižena mírným suchem v povrchové vrstvě půdy, níže v 

půdním profilu je riziko sucha nižší. Situace se ovšem během roku mění, přičemž 

v letním období je území k suchu náchylnější. 



50 

Koncepce krizového řízení Koncepce krizového řízení 
 

 

 

 

 

Obr. 3 Intenzita sucha v okrese Brno-venkov, únor 2022 (zdroj: Intersucho.cz) 
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Svahová nestabilita 

Problematika vzniku a vývoje svahových pohybů je určována složitou interakcí 

mezi extrémními klimatologickými situacemi, geologickou stavbou území, 

geomorfologií terénu i lidskou činností. V místních podmínkách většinou bývají 

spouštěcím mechanismem extrémní srážkové situace, intenzivní tání sněhové 

pokrývky, důlní činnost a nevhodné zakládání staveb. 

 Dle České geologické služby se na území obce Bílovice nad Svitavou nachází 

několik svahových nestabilit. Jedná se především o řícení, odsedání a sesouvání. 

Oblasti jsou převážně uklidněné, výjimečně aktivní. Lokality se nachází v blízkosti 

vodního toku Svitava. Některé svahové nestability mohou omezit provoz na 

pozemních komunikacích či cyklostezkách.  

Obec se zabezpečení situace aktivně věnuje, došlo k sanaci nejkritičtějších 

úseků na Fügnerově nábřeží a na levém břehu pod nádražím.  

Svahové nestability jsou vyobrazeny v Příloze 4. 
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Krupobití 

Kroupy jsou jedním z druhů atmosférických srážek a tudíž i hydrometeorů. Jedná 

se o ledové či sněhové hrudky pokryté vrstvou či několika vrstvami zmrzlé vody 

vznikající v oblacích druhu kumulonimbus (hovorově bouřkový oblak) a následně 

dopadající na zemský povrch. Jejich velikost dosahuje od 5 milimetrů až do 

několika centimetrů v průměru. Kroupy jsou nebezpečné především svojí 

kinetickou energií. Jejich pád může způsobit i vážné zranění či dokonce smrt 

člověka. 

 

 

Obr. 4 Ilustrační obrázek (zdroj: vlastní) 

 

 

Na území obce Bílovice nad Svitavou se krupobití vyskytuje spíše náhodně a 

vyskytují se zde především malé kroupy, které nemají výrazný dopad na zdraví a 

životy obyvatel. Vlivem krupobití může docházet k poškození zemědělských ploch. 
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Zásah bleskem / elektrický výboj 

Blesk je silný přírodní elektrostatický výboj, který vzniká během bouřky. 

Nejčastěji se objevují bouřky během letního období, když je velmi teplo a zároveň 

velká vzdušná vlhkost. Často se objevují nepředvídatelně, během dne, kdy mohou 

zasáhnout velké množství osob. Při příchodu bouřky je vždy důležité se schovat, 

a to nejlépe do budovy s hromosvodem. Na území obce Bílovice nad Svitavou 

dochází k bouřkám náhodně. 

Stejně tak jako zásah blesku, může elektrický výboj způsobit ohrožení zdraví 

člověka. Vždy je potřeba respektovat pravidla v blízkosti elektřiny a elektrických 

vedení. 

Co dělat v případě zásahu bleskem a Základní pravidla bezpečnosti při 

styku s elektřinou a elektrickými zařízeními a spotřebiči je uvedeno 

v příručkách pro obyvatele.  
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Epidemie 

Epidemie znamená větší nahromadění výskytů onemocnění v časových a místních 

souvislostech. Epidemie extrémně velkého rozsahu se nazývá pandemie. 

Nejčastějším druhem epidemie na území České republiky je chřipková 

epidemie. Jedno z kritérií, které vypovídá o počínající epidemii chřipky je počet 

nemocných na 100 000 obyvatel. Jde o hranici okolo 1600 - 1800 případů. 

Nemocnost je nutno hodnotit v souvislostech, nutno hodnotit trend nemocnosti a 

ne jednorázový nárůst. 

Novým druhem epidemie, který se v České republice (a na celém světě) 

objevil, je COVID-19. Vzhledem k rozsahu epidemie je třeba zejména sledovat 

aktuální vládní nařízení a zajistit obyvatelstvu aktuální informace k situaci. V 

případě nového typu koronaviru je také důležité mít k dispozici náhradní roušky a 

respirátory, dezinfekční přípravky a popřípadě vymezit i místa karantény pro ty, 

kteří nemohou z důvodu dalších členů domácnosti (popř. jiných závažných 

důvodů) zůstat v karanténě ve své domácnosti. 
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Nehody v dopravě 

K nehodám v dopravě může dojít především na dálnicích a silnicích I. a II. třídy 

v důsledku špatného stavu vozovky, lidského faktoru, klimatických podmínek, 

srážkou se zvěří či chodcem, nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky apod. 

Z hlediska dopravy je na území obce Bílovice nad Svitavou problémovou 

zejména kamionová doprava. I přes upozornění před vjezdem do obce na 

omezenou výšku mostu v intravilánu dochází k vjezdu kamionů a jejich otáčení 

v centru obce. Taková situace omezuje běžnou dopravu a přehlednost na 

vozovkách.  

Z hlediska silniční dopravy jsou problematické neosvětlené úseky a chybějící 

přechody pro chodce ul. Soběšická a Obřanská, ale také ul. Tyršova pod kostelem 

(k ul. Trávníky). Úseky jsou tak nepřehledné a dochází k ohrožení především 

chodců. K dodržování rychlosti v obci je instalováno úsekové měření v ul. 

Obřanská. 

Vyznačení problémových úseků na území obce se nachází v Příloze 5. 

 

V období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2020 došlo v obci celkem k 156 dopravním 

nehodám. Převážně šlo o srážky s jedoucími nekolejovými vozidly a srážky 

s pevnými překážkami.  

Dle celostátního sčítání dopravy (z roku 2016) dochází na území obce Bílovice 

nad Svitavou k nárůstu dopravy. Silnice č. 374 (úsek 6-2480, hranice obce až 

křižovatka u Časnýře) je klasifikován jako úsek s intenzitou dopravy 7001 – 

10 000 vozidel/24h. Při sčítání dopravy v roce 2010 spadal do kategorie 3001 – 

5000 vozidel/24h. K nárůstu intenzity dopravy došlo také na silnici č. 374 (úsek 

6-2470 od Časnýře směrem na Adamov) a na silnici č. 383 směrem na Řícmanice. 

Obcí Bílovice nad Svitavou prochází železniční koridor Brno – Praha. Na 

území obce tedy může dojít k železniční havárii a dalším omezením v dopravě.  
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Obr. 5 Druhy nehod na území obce Bílovice nad Svitavou v období 1. 1. 2015 – 31. 1. 2022 

(zdroj dat: CDV, 2022) 

 

 

 

Obr. 6 Intenzita dopravy v obci Bílovice nad Svitavou (zdroj dat: CDV, 2022) 
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Náledí a ledovka 
 

Ledovka je hladká průhledná kompaktní vrstva ledu. Často se usazuje na větvích nebo 

na drátech. Vzniká při mrznoucím dešti nebo mrholení – dochází k namrzání 

přechlazených vodních kapiček na předmětech s teplotou pod bodem mrazu. Jedná o 

velice nebezpečný jev, který komplikuje dopravu kvůli své hladkosti a kluzkosti. Při 

déle trvajícím dešti se může vytvářet velice silná vrstva ledovky, která láme větve a 

strhává elektrická vedení. 

Náledí je ledová vrstva, která pokrývá zemský povrch. Je to jev, který se 

vyskytuje téměř výhradně na pozemních komunikacích. Náledí může vznikat 

postupným mrznutím deště nebo mrholení na zemském povrchu. Zde se na rozdíl od 

ledovky jedná o nepřechlazené vodní kapky. Dalším způsobem vzniku náledí je 

zmrznutí vody z alespoň částečně roztátého sněhu při teplotách povrchu pod nulou 

nebo ledovatěním sněhu na silnicích.  

Na území obce Bílovice nad Svitavou se náledí a ledovka mohou vyskytovat 

každoročně, avšak díky pohotovosti obce dochází k včasnému řešení těchto problémů 

a zvládnutí situace. 
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Požár v průmyslu a únik nebezpečných 

látek  
 

V průmyslových halách při vzniku požáru dochází kromě ohrožení samotným ohněm 

také k hromadění kouře, který ohrožuje uživatele objektu. Při vzniku požáru může 

také dojít k úniku nebezpečných látek a ohrožení obyvatelstva. Havárie s únikem 

nebezpečných látek je mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a 

prostorově ohraničená událost, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v 

souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, 

zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a která vede k 

bezprostřednímu nebo následnému závažnému poškození nebo ohrožení života a 

zdraví občanů, hospodářských zvířat, životního prostředí nebo ke škodě na majetku. 

K úniku nebezpečných látek může dojít především v důsledku špatného 

technického stavu nádoby na nebezpečnou látku, při přepravě, manipulaci či lidskou 

chybou.  

Na území obce se nachází ČOV, kde může zejména při povodni dojít k úniku 

nebezpečných látek. K úniku nebezpečných látek či požáru může dojít také v dalších 

objektech, jedná se o ČS PHM FORS CS s.r.o.  
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Narušení dodávek elektrické energie  
 

Při narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu vyhlašuje pro celé území 

státu provozovatel přenosové soustavy nebo pro vymezené území nebo jeho část 

provozovatel distribuční soustavy stav nouze v elektroenergetice. K tomuto stavu 

dochází při významném a náhlém nedostatku elektrické energie nebo ohrožení 

celistvosti elektrizační soustavy, její bezpečnosti a spolehlivosti provozu na celém 

území státu, vymezeném území nebo jeho části. U konečných spotřebitelů dochází ke 

vzniku a rozvoji krizové situace a k ohrožení chráněných zájmů státu. Vzniklé krizové 

situace řeší provozovatelé přenosové soustavy nebo distribuční soustavy. V případě 

rozsáhlé havárie nemusejí být reálné možnosti provozovatelů daného systému 

schopny zajistit okamžité obnovení provozu nebo si mohou vyžádat odstavení systému 

a způsobit tak krizovou situaci v zásobování odběratelů elektrickou energií. Vzniklá 

mimořádná událost může vytvářet zvýšené riziko vzniku sekundárních krizových 

situací (narušení dodávek tepla, havárie, epidemie, narušení dodávek plynu, narušení 

dopravy apod.) a ve značném rozsahu ohrožovat životy, zdraví, majetek a životní 

prostředí.  

Na území obce Bílovice nad Svitavou může dojít k narušení dodávky elektrické 

energie. K výpadkům elektrické energie dochází často při bouřkách a silném větru. V 

případě výpadku elektrické energie má obec k dispozici elektrocentrály, které je 

možné využít jako záložní zdroj energie.  
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Narušení dodávek pitné vody  
 

K narušení dodávek pitné vody může dojít v jakékoli obci na území České republiky, 

a to jak v oblastech zásobovaných z veřejné vodovodní sítě tak v obcích závislých na 

lokálních zdrojích pitné vody, např. studních. Hlavními příčinami může být dlouhodobé 

sucho, technická závada nebo zhoršená kvalita vody ve vodovodní síti. K narušení 

dodávek pitné vody může dojít i následkem dlouhodobého výpadku dodávek elektrické 

energie. Narušení dodávek pitné vody je v běžném rozsahu řešeno náhradním 

zásobováním pitnou vodou realizovaným příslušným provozovatelem vodovodů a 

kanalizací. Dojde-li k narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu, kdy nebude 

možné zabezpečit náhradní zásobování, budou dodávky pitné vody řešeny v systému 

nouzového zásobování pitnou vodou, kterým se rozumí zabezpečení pitné vody pro 

obyvatelstvo v množství nezbytném pro jeho přežití a po nezbytně nutnou dobu 

potřebnou pro obnovení funkce běžného zásobování pitnou vodou v rámci postiženého 

území.  

 Na území obce Bílovice nad Svitavou byl obcí vybudován vodovod pro veřejnou 

potřebu, převeden je do majetku VaK Bílovicko. VaK jsou také provozovatelem této 

sítě. V případě narušení vodovodu či kanalizace je třeba kontaktovat správce.  
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Hrozba válečného konfliktu, ohrožení 

státu, nutnost ukrytí 
 

Válečný konflikt, ohrožení státu, teroristický útok a další situace jsou hrozbami velkého 

rozsahu. Tyto hrozby lze jen těžko předpovídat a očekávat. Jejich řešení přísluší 

nadřízeným orgánů krizového řízení. Obec zajišťuje zejména varování a 

informování obyvatel.  

 V případě zmíněného nebezpečí zazní siréna „všeobecná výstraha“ doplněná 

informací o druhu nebezpečí a jak se obyvatelé mají dále zachovat. Postup chování po 

zaznění sirény je uveden dále v tomto dokumentu.  

 I přes to, že se na území obce Bílovice nad Svitavou nenachází přímo kryty pro 

tyto účely, je možné využít staveb s ochrannými vlastnostmi. Tento způsob ochrany 

je mezinárodně uznáván za nejefektivnější a nejrychlejší. Na území obce je možné 

využít sklepů či tunelů.  

 Důležité je v těchto situacích zachování klidu, nešíření matoucích zpráv a 

nevyvolání paniky.  
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7.2 Výpis z přehledu možných zdrojů rizik a analýzy 
ohrožení    

  

Následující tabulka shrnuje možná rizika na území obce Bílovice nad Svitavou.  

 

Tab. 2 Shrnutí rizik na území obce Bílovice nad Svitavou 

Rizika v obci 
Druh rizika Zdroj rizika Další informace 

Povodeň Svitava 

Rozsah ZÚ viz. Příloha č. 1 
Povodňový plán  

www.portalobce.cz/povodnovy-

plan/bilovice-nad-svitavou 

Přívalová povodeň 

Povodí Časnýře Sledovat výstrahy a radar: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/m 

eteo/om/vystrahy/index.html 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/m 

eteo/rad/inca-cz/short.html 

Povodí Melatína 

Lokalita Mladova 

Lokalita Dolice 

Zvláštní povodeň VD Boskovice  

Extrémní vítr, pády 
stromů 

Ohrožené celé území obce 

Sledovat výstrahy a počasí: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/m 

eteo/om/vystrahy/index.html 

https://www.windy.com/ 

Požár v přírodě 

Suché lokality, lesní 
porosty, lidský faktor, 

ohrožen extravilán obce - 
lesy 

 

Dlouhodobé sucho Období bez výskytu srážek 

Výskyt a monitoring sucha: 

http://portal.chmi.cz/aktualni-
situace/sucho 

https://www.intersucho.cz/cz/ 

Svahová nestabilita 
Nestabilní břehy, sesuvy 

půdy, skalní řícení 
http://www.geology.cz/extranet/ 

Krupobití, náledí, 
ledovka 

Ohrožené celé území obce 

Sledovat výstrahy a radar: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/m 

eteo/om/vystrahy/index.html 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/m 

eteo/rad/inca-cz/short.html 

Zásah bleskem, 
elektrický výboj 

Nedodržování předpisů 

v blízkosti elektrického 
vedení, práce se spotřebiči, 

během bouřky 

Sledovat výstrahy a radar:  
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/m 

eteo/om/vystrahy/index.html 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/m 

eteo/rad/inca-cz/short.html 

Epidemie  
Nedodržování základních 
hygienických pravidel, 

hromadné akce 
https://www.khsbrno.cz 

Požár v průmyslu a únik 

NL 
Nebezpečné látky  

Nehody v dopravě 

Železniční nehoda; 
nepřehledné úseky silniční 

dopravy, kamionová 
doprava v obci 

 

Narušení dodávek 
elektrické energie 

Přerušení dodávek el. 
energie zejména při silném 

větru a bouřkách 
 

Narušení dodávek pitné 
vody 

Havárie vodovodu Správce VaK Bílovicko 

Hrozba válečného 

konfliktu, ohrožení státu, 
nutnost ukrytí 

Ohrožení státu, válečný 

konflikt 

Informační kanály (zejména MV, MO, 

další) 
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 8. VŠEOBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI 

VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, 

EVAKUACE 
8.1 Příprava obce na řešení mimořádných událostí 

 
Dle § 21 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon) zajišťuje starosta připravenost obce na řešení krizových situací. 

Ostatní orgány obce se na této připravenosti podílejí.  

Podrobná práva a povinnosti starosty obce a obecního úřadu uvádí kap. 6.5 a 6.6.  

 

Pro zvýšení připravenosti na mimořádné události a snížení jejich škodlivých účinků je 

doporučeno: 

 udržovat a pravidelně servisovat srážkoměr obce, aby data byla vždy 

relevantní, 

 udržovat a pravidelně kontrolovat funkčnost rozhlasů, aby občané dostávali 

informace o možném vzniku mimořádné události, 

 pravidelně aktualizovat povodňový plán obce, 

 pravidelně školit povodňovou komisi a krizový štáb na možné mimořádné 

události a seznamovat je s postupy a činnostmi při těchto událostech, 

 udržovat v obci rozhlas v dobrém technickém stavu, aby občané byli včas 

informováni o hrozící události, 

 vyzývat občany k zabezpečení jejich majetku proti následkům živelních pohrom 

(extrémní vítr, povodně aj.), 

 podílet se na zajištění veřejného pořádku, 

 seznamovat právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, 

s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. 

Za tímto účelem organizovat jejich školení. 
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8.2 Obecné zásady pro obyvatele         

JAK SE ZACHOVAT PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH 

Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v 

rozhlase, televizí, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného 

rozhlasového vozu, megafonu a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující 

zásady: 

 RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, 

televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele 

apod.). 

 NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy. 

 VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí. 

 NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena. 

 NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci. 

 POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím 

lidem. 

 UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom 

záchrana majetku. 

 UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní 

správy a samosprávy. 
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8.3 Co dělat při mimořádných událostech 
 

V případě nebezpečí povodně 
 

 uzavřete a zabezpečte okna a dveře sklepů a přízemí budov, 

 pokud je to možné, odstěhujte cenné věci z přízemí do vyšších pater, 

 odvezte automobil ze záplavového území a zaparkujte jej na bezpečném 

místě, 

 v případě vlastnictví pozemku v záplavovém území odstraňte z něho 

odplavitelný materiál, nebo jej zajistěte proti odplavení, 

 odvezte na bezpečné místo chemikálie a skladované pohonné hmoty (např. 

do garáže), 

 připravte evakuaci domácích a hospodářských zvířat, 

 připravte si evakuační zavazadlo (jeho doporučený obsah viz kap. Ochrana 

obyvatelstva), 

 při vyhlášení evakuace opusťte ohrožený prostor. Není-li možné zajistit si 

náhradní ubytování vlastními silami, přesuňte se do shromaždišť 

evakuovaných (evakuačních středisek), o kterých budete informováni. 
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V případě úniku nebezpečné látky 
 

 okamžitě opusťte volné prostranství a vyhledejte úkryt v nejbližší budově. 

Pokud je to možné, zdržujte se na straně budovy odvrácené od místa úniku 

a ve vyšších patrech (většina nebezpečných látek je těžší než vzduch), 

 lze-li to provést, utěsněte okna, dveře a ventilační otvory a vypněte 

odsávání v kuchyni a klimatizaci, 

 pokud máte k dispozici ochrannou plynovou masku s filtrem, použijte ji, 

 v případě, kdy není k dispozici ochranná maska a nebezpečná škodlivina 

proniká do místnosti, dýchejte přes navlhčený kapesník, ručník, či jakékoliv 

textilní látky (příp. mnohonásobně přeložené navlhčené papírové 

ubrousky), přiložené k nosu a ústům, 

 poslouchejte pokyny záchranných složek IZS a vedení obce a  neopouštějte 

ochranné prostory do doby vydání pokynu k jejich možnému opuštění. 
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V případě extrémního větru 
 

 opusťte co nejrychleji volné prostranství a ukryjte se do nejbližší pevné 

budovy, 

 pokud je v budově úkryt civilní ochrany nebo sklepní prostor, ukryjte se v 

něm, 

 při ukrytí v nadzemních částech budovy uzavřete a co nejlépe zabezpečte 

okna, okenice a dveře na návětrné strany, 

 je-li to možné, otevřete okna či dveře na závětrné straně (vyrovnání tlaku 

vzdušných proudů v budově), 

 pohyblivé věci a dopravní prostředky umístěte pokud možno do 

závětrných stran budov. 
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V případě požáru v domácnosti 
 

 pokud není možné oheň uhasit pomocí hasicího přístroje nebo jiným 

způsobem, okamžitě zavolejte na tísňovou linku 150, 

 provizorně ochraňte dýchací cesty pomocí kusu látky (triko, šátek), kterou 

je nutno přidržet přes nos a ústa, 

 je-li to možné, textilii navlhčete vodou, 

 pohybujte se při zemi (v podřepu nebo na všech čtyřech) – na zemi je 

nejlepší viditelnost a nejmenší hustota kouře, 

 nikdy nerozsvěcujte elektrická světla ani svíčky, požár by mohl souviset s 

např. rozvody plynu a mohlo by dojít k výbuchu, 

 je-li to možné a bezpečné, opusťte místnost okny nebo na balkon, kde bude 

čerstvý vzduch, 

 jste-li v situaci, kdy můžete opustit prostor pouze dveřmi, pod kterými 

proniká do pokoje kouř, nikdy dveře hned neotevírejte! 

 hřbetem ruky, který je citlivější, opatrně vyzkoušejte od spodu minimálně 

do výšky kliky, zda jsou dveře horké, 

 nejsou-li dveře zahřáté, zkontrolujte to ještě na klice, je-li kovová, 

 v případě, že nejsou dveře horké, opatrně je na cca 15 cm otevřete (nejlépe 

z místa, kde jsou panty dveří) tak, abyste byli chráněni před případným 

kouřem, šlehajícími plameny nebo padajícími předměty, 

 nestane-li se nic takového, můžete pokračovat do vedlejší místnosti; tento 

postup opakujte u každých dveří, 

 jsou-li dveře horké, s největší pravděpodobností je rozsah požáru ve 

vedlejší místnosti takový, že jej nejste schopni vlastními silami zvládnout 

-> dveře v tomto případě neotevírejte! 

 jedinou možností je zůstat v místnosti, 

 ucpěte mezeru mezi dveřmi a prahem textilií (oblečení, polštáře, peřiny 

apod.), aby se k vám dostalo co nejméně kouře, 

 dejte o sobě a nebezpečí vědět – volejte z okna, tlučte do topení, tlučte do 

stěn, 
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 především ve výškových budovách je obtížné identifikovat místo požáru – 

přivřete do okna prostěradlo nebo jiný kus světlé látky, aby hasiči ihned 

viděli, kde se nacházíte, 

 snažte se v místnosti dostat k oknu – můžete ho nechat mírně pootevřené 

a dýchat čerstvý vzduch; také se k vám lépe dostanou hasiči pomocí 

výškové techniky, 

 buďte zasahujícím hasičům nápomocni – informujte je o ostatních 

přítomných obyvatelích v bytu, zvířatech aj., dbejte všech jejich pokynů, 

 pro nic a nikoho se do objektu nevracejte – informujte o tom hasiče, kteří 

přesně vědí, co mají dělat. 
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V případě požáru v přírodě 
 

 pokud dojde k rozšíření ohně mimo ohniště, zvažte, zda jste schopni danou 

situaci zvládnout vlastními silami; na uhašení ohně můžete použít 

jakoukoliv vodu, zeminu, písek, lopatu apod. 

 pokud si nejste jisti, zda situaci zvládnete, utečte od ohně do dostatečné 

vzdálenosti a neprodleně volejte tísňovou linku 150, 

 pokud se na vás vznítí oděv a nemáte k dispozici dostatek vody k uhašení, 

neutíkejte! – tím jen podpoříte hoření, 

 okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej; kutálejte se ze strany na 

stranu, dokud plameny neuhasnou, 

 máte-li po ruce deku nebo jinou vhodnou textilii (nesmí být materiál z 

umělých tkanin), použijte ji k uhašení hořícího oděvu. 
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V případě nálezu nebezpečné látky (předmětu) 
 

 s podezřelým předmětem nehýbejte, neotevírejte jej ani se ho nedotýkejte 

- neodbornou manipulací by mohlo dojít k výbuchu, šíření nebezpečných 

látek nebo zničení kriminalistických stop, 

 věřte a akceptujte vyobrazené symboly, 

 informujte HZS nebo Policii ČR, popřípadě linku tísňového volání, 

 zajistěte do příjezdu odborníků, aby nebylo s nálezem manipulováno. 

 

Výstražné symboly: 
 

 

Obr.  7 Výstražné symboly (zdroj: echa.europa.eu) 
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V případě zásahu bleskem / elektrickým výbojem 
 

 v případě zásahu bleskem neprodleně zavolejte zasaženému odbornou 

pomoc, 

 pokud byl postižený zasažen na vlhké půdě nebo ve vodě, je nutno jej 

přesunout na bezpečnější místo a během transportu, pokud je přítomno 

bezdeší, zahájit umělé dýchání, 

 pokud je bleskem zasaženo více osob, dávejte přednost nemocným bez 

hmatného tepu, 

 v případě zastavení srdeční činnosti zahajte okamžitou resuscitaci, 

 najdete-li zraněného v blízkosti elektrického vedení či zařízení, nedotýkejte 

se ho a zavolejte odbornou pomoc. 

Prevence: 
 během bouřky se neopírejte o zdi či skalní stěny, neběhejte, neplavte, 

neplujte v loďkách a neprovozujte ani jiné vodní sporty, 

 vyvarujte se i přenášení kovových předmětů, telefonování a používání 

jiných elektrických spotřebičů, 

 schovejte se – do budovy chráněné hromosvodem, hustého lesa, nízkého 

porostu, úzkého údolí, auta, 

 nehrajte si v blízkosti elektrických vedení, nemanipulujte v jejich blízkosti 

s rozměrnými, dlouhými předměty, nepouštějte zde draka a neházejte 

předměty do vedení, 

 nedotýkejte se přetržených drátů elektrických vedení, 

 nelezte na sloupy, příhradové stožáry ani jiné podpěry elektrických vedení, 

ani na stromy rostoucí v jejich blízkosti, 

 nehrajte si s jakýmikoliv dráty, které jsou připevněné ke sloupům 

elektrického vedení, 

 pozor na vodivé předměty za bouřky, 

 neopravujte ani nezkoumejte poškození elektrických vedení nebo zařízení, 

 nelezte na distribuční stanice, nelezte dovnitř zděných transformačních 

stanic, ani na ně/do nich nic neházejte, 

 nesahejte na elektrická zařízení kromě bezpečných domácích spotřebičů, se 

kterými umíte zacházet. 
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8.4 Evakuace – pokyny pro občany      
 

Při evakuaci je nutné dodržovat pokyny obecního úřadu, příp. subjektu, který evakuaci 

organizuje a zajišťuje. Dbejte pokynů velitele zásahu a jím nařízených osob. Vezměte 

si evakuační zavazadlo a dostavte se na stanovené místo.  

Při nařízené evakuaci: 

 dodržujte pokyny složek IZS a orgánů zabezpečujících evakuaci, 

 uhaste oheň v topidlech, 

 uzavřete přívod vody a plynu, 

 ověřte, zda sousedé vědí, že mají opustit byt nebo lokalitu, 

 dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou, 

 připravte si evakuační zavazadlo, 

 uzamkněte dům či byt, 

 psy vezměte s sebou, 

 ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechejte doma a dobře je 

předzásobte vodou a potravou, 

 dostavte se na určené místo dle pokynů orgánů obce, 

 je nutné nechat volné průjezdné šířky komunikací k nástupním plochám pro 

požární techniku a ke zdrojům vody. 

Evakuační zavazadlo 

 

Evakuačním zavazadlem se rozumí batoh, kufr nebo taška s věcmi, které 

jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova, které lze v okamžiku evakuace 

odhadnout na více než jeden den. Při evakuaci, resp. opuštění objektu na kratší 

dobu (např. nahlášení bomby v objektu, únik plynu nebo jiné nebezpečné látky) 

lze očekávat návrat během několika hodin, tudíž je evakuační zavazadlo zbytečné. 

Pokud dojde k takovému druhu ohrožení, kdy je nutné na více než jeden den 

opustit domácnost, je třeba si připravit evakuační zavazadlo pro sebe i ostatní 

členy domácnosti. Platí zásada, že každá osoba by měla mít jen jedno zavazadlo 

(dospělí do 25 kg, děti do 10 kg), ideální je kufr na kolečkách (dobrá skladnost, 

snadná manipulace), se kterým lze manipulovat jen jednou rukou, dále batoh 

(máte obě ruce volné) anebo taška (nejméně vhodná). Nezapomeňte, že při 

přesunu se zavazadlem není vždy možné použít vlastní automobil (např. 

povodně). V mnoha domácnostech je také domácí zvíře, které je třeba vést (nést) 

s sebou. 
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Obsah evakuačního zavazadla 

 

 jídlo a pití + nádobí, 

 cennosti a dokumenty, 

 léky a hygiena, 

 oblečení a vybavení pro přespání, 

 přístroje, nástroje a zábava. 

 

První skupina: Jídlo, pití a nádobí 

 

Do první skupiny patří zejména trvanlivé a dobře zabalené potraviny, pitná voda 

(vše na 2-3 dny pro každého člena domácnosti), krmivo pro domácí zvíře, které 

berete s sebou, hrnek nebo miska, příbor a otvírák na konzervy. V případě, že máte 

individuální dietetický režim (např. bezlepková dieta, vegetariánství apod.), 

počítejte s tím, že v místech náhradního ubytování s hromadným zajištěním 

stravování bude možné Vám vyjít vstříc jen v omezené míře. Mějte tedy své 

speciální potraviny s sebou v dostatečném množství. 

Druhá skupina: Cennosti a dokumenty 

 

Do druhé skupiny patří osobní dokumenty (rodný list, občanský průkaz, cestovní 

pas, karta zdravotní pojišťovny), jiné důležité dokumenty (pojistné smlouvy, 

stavební spoření, smlouvy o investicích, akcie) a peníze v hotovosti + platební 

karty. 

Třetí skupina: Léky a hygiena 

 

Ve třetí skupině nesmí chybět především pravidelně užívané léky nebo zdravotní 

pomůcky, také jsou doporučovány vitamíny a běžné doplňky stravy. Dále si 

vezměte běžné hygienické potřeby v přiměřeném množství. 
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Čtvrtá skupina: Oblečení a vybavení pro přespání 
 

Čtvrtá skupina zahrnuje oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní 

prádlo a obuv, spací pytel, karimatku, pláštěnku nebo deštník. 

Pátá skupina: Přístroje, nástroje a zábava 

 

V páté skupině je důležitý především mobilní telefon, tablet a notebook s 

nabíječkou, MP3 přehrávač, svítilna, zavírací nůž, šití, psací potřeby a dále 

předměty pro vyplnění volného času - knihy, čtečka e-knih, hračky pro děti, 

společenské hry. 

Jak balit evakuační zavazadlo 

 

Je velmi pravděpodobné, že při vyhlášení evakuace budete v časové tísni a stresu. 

Při balení proto zvažujte priority. Obecně nejdůležitější jsou předměty zařazené 

do druhé a třetí skupiny. Vše ostatní Vám může v případě nouze někdo v místě 

náhradního ubytování půjčit. 

Při balení se snažte využít co nejlépe omezený prostor zavazadla (ponožky 

do bot, konzervy do nádob apod.), pokud Vám zbude místo, přibalte věci, které 

jste ochotni půjčit nebo věnovat jiným (potraviny, oblečení, hračky...). 

Každé zavazadlo opatřete cedulkou se jménem, adresou a číslem mobilního 

telefonu majitele. Cedulku se jménem a adresou dejte do kapsy i malým dětem. 
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9. ZPŮSOB VAROVÁNÍ, EVAKUACE 

OBYVATELSTVA A EVIDENCE 

PŘECHODNÉHO POBYTU, INFORMAČNÍ 
KANÁLY  

9.1. Způsob varování – varovný signál a zvuk sirény, co 
dělat při signálu „všeobecná výstraha“ 

 

Varování 

Varování obyvatelstva je souhrn technických a organizačních opatření 

zabezpečujících včasné upozornění obyvatelstva orgány veřejné správy na hrozící 

nebo nastalou mimořádnou událost, vyžadující realizaci opatření na ochranu 

obyvatelstva a majetku. Zahrnuje zejména varovný signál, po jehož provedení je 

neprodleně realizováno informování obyvatelstva o povaze nebezpečí a o 

opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku. 

Dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, zabezpečuje varování obyvatelstva hasičský záchranný sbor 

kraje a zajišťuje jej obecní úřad a starosta obce. 

V obci Bílovice nad Svitavou bude po informování HZS varovat občany 

starosta obce, popřípadě jím pověřená osoba a to prostřednictvím 

veřejného rozhlasu (v případě potřeby jinými způsoby) nebo sirénou HZS. 

Tři signály: 

 

 zkouška sirén, 

 požární poplach, 

 všeobecná výstraha – jediný varovný signál! 

 

Zkouška sirén 

 

Každou první středu v měsíci, ve 12:00, probíhá na celém území republiky 

akustická zkouška provozuschopnosti celého systému varování. Tón sirény je 

nepřerušovaný po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané 

vyrozuměni také hlasově. 
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Požární poplach 

 

Požární poplach slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je 

vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. 

 

 

Všeobecná výstraha 

 

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno 

především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál 

je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát 

po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně 

následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o 

bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření 

k ochraně obyvatelstva. K poskytování této tísňové informace se využívá i 

koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání hlasové 

informace. 

 

 

Obyvatelstvo může být následně informováno i sdělovacími prostředky 

(rozhlasem, televizí, místním rozhlasem), tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek 

integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a 

co se má v takovém případě dělat. 
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Náhradní způsob varování 

 

Náhradní způsob varování je organizován v případě výpadku funkčnosti 

jednotného systému varování a informování, popř. v odlehlých místech, které 

nejsou pokryty koncovými prvky varování. Zabezpečen by byl operativně všemi 

dostupnými prostředky, a to např. výstražným zvukovým a rozhlasovým 

zařízením na služebních vozech HZS kraje, Policie ČR a Městské policie, přímé 

varování občanů členy složek IZS, popř. jinými pověřenými osobami-spojkami. 

 

9.2 Evakuace a evidence přechodného pobytu ohrožených 
osob   

Evakuace 

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, 

technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a 

nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí. Evakuace se provádí 

z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované 

obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování. 

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených povodní (jinou 

mimořádnou událostí) s výjimkou osob, které se podílí na záchranných pracích, 

na řízení evakuace nebo vykonávají jinou neodkladnou činnost v oblasti ochrany 

před povodněmi. 
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9.3 Evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob  
 

Evidencí údajů o přechodných změnách pobytu se zabývá Směrnice Ministerstva vnitra 

č. j. MV- 55649-19/PO-OKR-2013, o stanovení postupů a působností orgánů obce a 

orgánů kraje při vedení evidence údajů, o přechodných změnách pobytu osob a 

evidence údajů o přechodných změnách pobytu, osob za stavu nebezpečí podle § 39d 

a § 39e zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb. 

Zmíněná směrnice ukládá obecním úřadům povinnost (čl. 2) vést údaje 

v evidenci a evidenci za stavu nebezpečí způsobem umožňující dálkový přístup 

v registru přechodných pobytů. Pokud to není možné, je třeba vést evidenci v listinné 

podobě dle formuláře, který je přílohou směrnice.  

Obecní úřad obce, kam byla FO organizovaně evakuována nebo o své vůli 

opustila bydliště z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví, vloží evidované údaje 

do registru přechodných pobytů nebo do listinné podoby pomocí formuláře do 13 hodin 

příslušného dne. Pokud nemůže vložení údajů zajistit obecní úřad, učiní tak příslušný 

obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pokud obecní úřad ORP není schopen vést 

evidenci, formuláře předloží HZS JMK do 15 hodin příslušného dne.  

Podrobnosti o pravidlech vedení evidence stanovuje Pomůcka krizového řízení 

č. j. MV- 55649-20/PO-OKR-2013.  

Dle čl. 2 odst. 4 se přechodnou změnou pobytu osob rozumí opuštění místa 

trvalého pobytu osoby, k němuž je hlášena v místě, ze kterého byla organizovaně 

evakuována nebo které o své vůli opustila z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví, 

pokud tato změna pobytu bude delší než 3 dny.  

Dle odst. 5 se v evidenci údajů a evidenci údajů za stavu nebezpečí se vedou 

údaje v rozsahu: 

a) jméno, popřípadě jména, 

b) příjmení, 

c) datum narození, 

d) místo trvalého pobytu a 

e) místo přechodné změny pobytu 

 

Přístup do registru přechodných pobytů má obecní úřad obce, obecní úřad obce 

s rozšířenou působností, krajský úřad, hasičský záchranný sbor kraje a Ministerstvo 

vnitra na základě individuálně přiděleného hesla. 
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Nadřízené subjekty jsou oprávněné nahlížet do evidovaných údajů registru 

přechodných pobytů. HZS kraje vytváří souhrnnou evidenci, kterou předává 

krajskému úřadu a MV.  

 

Nouzové přežití 

Nouzové přežití obyvatelstva je soubor činností a postupů věcně příslušných 

orgánů, dalších zainteresovaných subjektů a samotných občanů, prováděných s 

cílem minimalizovat negativní dopady mimořádných událostí na zdraví a životy 

postiženého obyvatelstva. 

Nouzové přežití obyvatelstva je řešeno na základě zákona č.  239/2000 Sb., 

o integrovaném záchranném systému a vyhlášky MV č. 328/2001 Sb., 

o některých podrobnostech zabezpečení IZS; a je rozpracováno v havarijním 

plánu kraje. 

Opatření nouzového přežití obyvatelstva navazují na evakuaci obyvatelstva 

z postiženého území nebo jsou realizována přímo v prostoru mimořádné události. 

Tato opatření zahrnují: 

 nouzové ubytování, 

 nouzové zásobování potravinami, 

 nouzové zásobování pitnou vodou, 

 nouzové základní služby obyvatelstvu, 

 nouzové dodávky energií, 

 organizování humanitární pomoci, 

 rozdělení odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přežití 

obyvatelstva. 

K zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva jsou využívána především 

stacionární zařízení umožňující nouzové ubytování a stravování. 
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9.4 Informační kanály    
 

Informačními zdroji pro obyvatelstvo na území obce Bílovice nad Svitavou jsou 

zejména: 

 obecní rozhlas 

 webové stránky obce 

 facebook obce 

 mobilní aplikace obce 

 obecní zpravodaj 

 hromadné sdělovací prostředky (televize, tisk, rádio) 

 internet 

 

Tab. 3 Linky tísňového volání 

Tísňové linky 

HASIČI 

ZDRAVOTNICKÁ 

ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA 

POLICIE ČR 

JEDNOTNÉ 
EVROPSKÉ 

ČÍSLO 
TÍSŇOVÉHO 

VOLÁNÍ 

    

150 155 158 112 
 

 
Při volání tísňového čísla uveďte: 

 co se stalo 

 kde se to stalo 

 své jméno, číslo telefonu, odkud voláte 

 nezavěšujte jako první a spolupracujte s dispečerem  

 
 

Zákonná povinnost informovat své občany o možných nebezpečích a mimořádných 

událostech a připravit je na ně 

Legislativní předpoklady: 

 Z § 25 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 

IZS) vyplývá, že fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo 

na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva a na poskytnutí 
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instruktáže a školení ke své činnosti při mimořádných událostech. 

 Z § 31 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., (dále jen zákon o 

krizovém řízení) vyplývá, že fyzická osoba pobývající na území České republiky 

má právo na nezbytné informace o připravovaných krizových opatřeních k 

ochraně jejího života, zdraví a majetku. 

Povinnost poskytovat výše uvedené informace obyvatelstvu a věnovat se 

preventivně výchovné činnosti na úsecích požární ochrany a ochrany obyvatelstva je 

uložena obci následujícími zákony: 

 

Obec 

§ 29 odst. 1 písm. n) zákona o požární ochraně: 

„v samostatné působnosti na úseku požární ochrany organizuje preventivně 

výchovnou činnost“. 

 

Obecní úřad 

§ 15 odst. 4 zákona o IZS: 

„seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s 

připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto 

účelem organizuje jejich školení“. 

§ 21 odst. 3 zákona o krizovém řízení: 

„seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s 

připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení“. 
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Koncepce krizového řízení je uložena: 

 

v listinné podobě: 

 kancelář starosty obce, obecní úřad 

 kancelář místostarosty obce, obecní úřad 

 hasičská zbrojnice 

 

v elektronické podobě: 

 kancelář starosty obce, obecní úřad (na CD) 

 webové stránky obce 
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9.5 Checklisty pro evakuaci      
 

Checklisty pro evakuaci jsou přílohou 7 tohoto dokumentu.  
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10.       Seznam použitých zkratek 
 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav  

ES   Evakuační středisko  

FO   Fyzická osoba  

IZS   Integrovaný záchranný systém  

JSDH   Jednotka sboru dobrovolných hasičů  

KS   Krizová situace 

KŠ   Krizový štáb 

MU   Mimořádná událost 

NP   Nouzové přežití  

OOVZ  Orgány ochrany veřejného zdraví  

OPIS   Operační a informační středisko (HZS i IZS)  

ORP   Obec s rozšířenou působností  

PK   Povodňová komise  

PS   Požární stanice  

PO   Právnická osoba  

PS   Požární stanice  

SPA  Stupeň povodňové aktivity  

VZ   Velitel zásahu  
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