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A 1 a) Geografická 
 
Správní území se rozkládá  v jižní části Pardubického kraje. V západní části sousedí se správním 
obvodem Chrudim v jižní s Jihlavským krajem (správní území Žďár nad Sázavou), ve východní se 
správním obvodem Svitavy, v severní části se správním územím Litomyšl a Svitavy. 
Mapa  A1-M-PO 
 
 
Zkoumaná oblast Popis dle oblasti 
Rozloha správního 
obvodu 

272,64 km2 
Podíl lesů na rozloze správ. území činí 31,8 %,  
zemědělská půda 60 % a 
zastavěná plocha představuje1,1 %.   

Nadmořská výška Nejvyšší místo: Nedvězí 670 m nad mořem 
Nejnižší místo: Svojanov 460 m nad mořem 

Reliéf Polička se nachází v nadmořské výšce 555 m, na rozhraní dvou 
geomorfologických oblastí, Východočeské tabule a Českomoravské 
vrchoviny (SV okraj), zastoupených nejnižšími geomorfolog. jednotkami 
Poličskou tabulí (SV) a Jedlovskou plošinou (JZ). 
Město je zasazeno do mírného údolí, které je obklopeno hospodářskou 
půdou plynule přecházející v louky a lesy. V blízkosti města (3 km) 
prochází hranice Žďárské vrchy. 
Na území jsou zastoupeny bukové bučiny a květnaté bučiny, podél toků 
luhy a olšiny. 
Na křídových opukách jsou zastoupeny hnědé půdy a místy půdy 
oglejené. Všeobecně skeletovité a v lučních polohách převážně půdy 
oglejené a rendziny. 
 

Významné vodní toky 
 

Polička leží při rozvodnici dvou moří. Do Černého moře spadá povodím 
Bílého potoka a přítoků a pramennou částí povodí Křetinky. Do 
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Severního moře povodím Loučné. Západním okrajem města prochází 
styčné pásmo Vysokomýtské synklinály a krystalinika v povodí Svratky. 
V regionu jsou četné potenciální zdroje podzemní kvalitní pitné vody 
(součást rajonu U 28 Vysokomýtská synklinála-jižní část). 
Území Poličska spadá do Povodí řeky Moravy. 
Popis vodních toků: 
Svratka-Březiny 
Bílý potok-Sádek, Polička 
Korouhevský potok-Korouhev 
Černý potok-Oldřiš 
Křetínka-Svojanov 
Zlatý potok-Jedlová 
Bysterský potok-Bystré 
Vodohospodářsky významný tok Povodí Moravy s. p.: 
Bílý potok-4-15-01-010 
Křetínka-4-15-02-021 
 
Záplavová území ve správě Povodí Moravy s. p.: 
-Svratka-Březiny 
-Černý potok-Borová, Oldřiš 
-Bílý potok-Lačnov, Sádek, Kamenec u Pol., Polička 
-Zlatý potok-Jedlová 
-Korouhevský potok-Korouhev 
-Bysterský potok-Bystré  
-Křetínka-Stašov, Svojanov 
  Příloha A1-2-PO    

Vodní díla, přehrady 
a odkaliště 

Na správní území města Polička jsou vodní díla IV. kategorie. 
Přehled o vodních dílech a vodních plochách na správním území 
–Příloha A1-3-PO  
Odkaliště se na území  nenachází. 

Ovzduší, ekologie, 
odpady 

Kvalita ovzduší je ovlivňována místními zdroji znečištění. Míra 
znečištění ovzduší není v současné době sledována. 
Největším producentem emisí jsou Poličské strojírny a. s. a automobilová 
doprava. 
Spalovna odpadů není. 
Skládka odpadů - Široký Důl.  

 
 
A 1 b) Demografická 
 
Zkoumaná oblast Popis zkoumané oblasti 
Obyvatelstvo Celkový počet obyvatelstva správního území města Poličky činí  19603 

obyvatel, z toho mužů je 9796 a žen 9807. 
Podrobnější údaje jsou uvedeny v příloze A1-1-PO a Sčítání lidu v roce 
2001 

Počet obcí Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, 
Korouhev, Květná, Nedvězí, Oldříš, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, 
Pustá Rybná, Sádek, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín. 
Z toho měst    -  2  
Z toho obcí    -  18 
Viz  přehled počtu obyvatel – příloha A1-1-PO      
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Další údaje o obci s rozšířenou působností a obcích na správním území 
této obce je možné získat využitím Internetu viz: 

 http://www.policka-mesto.cz/  obce s rozšířenou 
působností 

 Veřejná správa  
 Uzemní identifikační registr          

 
Hustota obyvatelstva Průměrná hustota je 72 obyvatel na 1 km2.  

Místa s největším 
počtem obyvatel 

Seznam největších měst a obcí ve správním území Poličky: 
Polička – 9187 obyvatel 
Bystré – 1692 obyvatel 
Jedlová – 1014 obyvatel 
Pomezí – 1058 obyvatel 
 
Další podrobnější údaje o výše neuvedených obcích jsou uvedeny v  
Uzemní identifikační registr         Veřejná správa 

Věková struktura Z celkového počtu obyvatel je 49,97 % mužů a 50,03 % žen. 
Podle věku lze obyvatelstvo rozdělit 
          do dětské věkové skupiny (0 - 14 let) – 17,96 %,  
           v produktivním  věku bylo 63,88 % a 
           v po produktivním věku 18,16 % obyvatel.  
Průměrný věk obyvatelstva je u mužů 69,6 let u žen 76,1. 
 Sčítání lidu v roce 2001 

Ekonomika Převládá zemědělská výroba, textilní a dřevozpracující průmysl, 
stavebnictví. 
Charakteristika nezaměstnanosti 
Počet uchazečů na jedno místo: 6,62 
Míra nezaměstnanosti: 9,18 %. 

Zdravotnictví Obec s rozšířenou působností  Polička je zabezpečována rychlou 
záchranou službou. Ve městě Polička je nestátní nemocnice, která 
vykonává ambulantní péči a následnou péči. Akutní onemocnění řeší 
nemocnice ve Svitavách a v Litomyšli.   
Zdravotnictví, přehled zdravotnických zařízení viz Příloha A1-5-PO 

Sociální péče V oblasti je ústav sociální péče, penzion pro důchodce, dům 
s pečovatelskou službou.  
Přehled zařízení sociální péče viz  Příloha A1-6-PO 

Demografický vývoj Prognóza vývoje počtu obyvatel do roku 2010 předpovídá mírný pokles. 
 
 
A 1 c) Klimatická 
 
Podnebí území lze charakterizovat jako klima severního mírného pásu s vlivem maritimního působení. 
Průměrné roční srážky kolem 625 mm (jaro - 25%, léto - 40 %, podzim - 20 % a zima - 15 %) a 
průměrná roční teplota kolem 9oC odpovídá mírnému klimatu. Sluneční svit představuje kolem 1 750 
hodin ročně. Průměrné datum prvního mrazivého dne je kolem 11. října, poslední mrazivý den pak 
kolem 10. května. 

 
Převládající směry větrů v přízemní vrstvě atmosféry v jednotlivých ročních obdobích jsou: jaro - 230 o, 
léto - 240 o, podzim - 260 o, zima - 270 o. Na celém území tedy převládají západní a jihozápadní směry 
větrů. Průměrná roční rychlost přízemního větru je  7 - 21 km/hod.  

  

http://www.policka-mesto.cz/
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Povodňová charakteristika území – místa možného výskytu  
Povodně se vyskytují u těchto toků a vesnic: 
Svratka-Březiny 
Bílý potok-Lačnov, Kamenec u Pol., Polička 
Černý potok-Oldříš 
Korouhevský potok-Korouhev 
Zlatý potok-Jedlová 
Křetínka-Stašov, Svojanov 
 
 
 
 A 1 d) Popis infrastruktury 
 
Dopravní infrastruktura 
 
Ø Silniční síť 
 
Zkoumaná oblast Popis zkoumané oblasti 
Celková délka Ve správním obvodu obce Polička je celkem 191,629 km silnic 

zařazených do  silniční sítě. 
Z toho je 20,448 km silnic I. třídy ve vlastnictví státu, správu vykonává 
Ředitelství silnic a dálnic ČR , správa Pardubice.  
71,369 km silnic II. třídy a 99,812 km silnic III. třídy je  ve vlastnictví 
Pardubického kraje, správu vykonává Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje.  
Ve správním obvodu obce Polička je celkem 61 mostů o celkové ploše 3 
450 m2  
         z toho : na silnici I. třídy jsou 4 mosty  -    521 m2 
                      na silnici II. třídy je 32 mostů  -  1 606 m2 

                                 na silnici III. třídy je 25 mostů  - 1 323 m2.   
 
Silnice I. třídy I/34. 
Silnice II. třídy – II/363, II/362, II/360, II/353, II/364, II/357, II/365. 
Nejdůležitější dopravní tepnou je silnice I/34 propojující města Svitavy, 
Poličku, Hlinsko, Havlíčkův Brod. 
Tato komunikace také patří k nejzatíženějším komunikacím na správním 
území města Poličky. 
I/34-SY, PO, Hlinsko, Havl. Brod. 
II/353-PO, Kamenec u Pol., Sádek, Lačnov 
II/357-Borová, Pustá Rybná, Telecí, Lačnov. 
II/360-PO, Korouhev a PO, Lezník, Sebranice. 
II/362-PO, Modřec,, Jedlová, Bystré. 
II/363-PO, Pomezí, Stašov. 
II/364-Bystré, Hamry, Svojanov. 
II/365-Svojanov, Bohuňov. 
Hlavní silnice I. třídy mají pevný podklad, jízdní pás většinou o šířce 6-8 
m, korunu širokou 7-11 m, živičný kryt vozovky. 
Silnice II. a III. třídy mají pevný podklad, jízdní pás o šířce6-8 m, korunu 
širokou 6-8 m, vesměs živičný kryt vozovky (asfaltobeton, penetrace). 
Silnice a cesty jsou lemované 4-15 m vysokým stromořadím a opatřeny 
odvodňovacími příkopy. 
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Mosty na silnicích jsou železobetonové, ocelové nebo kamenné 
s výhradní zatížitelností do 10-80 t, mosty na zpevněných cestách jsou 
kamenné s výhradní zatížitelností 5-20 t. 
Na správním území města Poličky je přeprava nebezpečných látek 
omezena. Na silnici II/362 za městem Bystré od křižovatky na Trpín po 
hranice okresu a kraje KM 12,940-13,484 je přeprava nebezpečných látek 
zakázána s ohledem na PHO vodárenská přehrada Vír. Objízdná trasa 
vede přes Trpín. 

Hustota silniční sítě  702,86 m/km2 
Důležité komunikace Hlavními silničními tepnami jsou: 

I/34-SY-PO-Hlinsko-Havl. Brod 
 viz mapa komunikací A1-M-PO               

Nejzatíženější 
komunikace 

Holice- Hradec-Králové, 
Holice-Vysoké Mýto 

Přehled komunikací 
s přehledem 
nebezpečných míst 

Viz přehled silnic - Příloha A1-7-PO 
Na silnici I/34 je nebezpečný úsek za Poličkou a za obcí Borová ve směru 
na Hlinsko, kde vzniká  námraza.  

Doporučené trasy 
přeprav 
nebezpečných látek 

Na správním území města Poličky je přeprava nebezpečných látek 
omezena.  

 
 
Ø Železniční síť 
 
Zkoumaná oblast Popis zkoumané oblasti 
Celková délka tratí Územím správního obvodu města Poličky vede železniční trať č. 261  

Květná – Pustá Kamenice.  
Celková délka tratí na správním územím města Poličky činí 25 km. 
Viz mapa železniční sítě Mapa A1-M-PO 

Hustota železniční 
sítě 

92 m/km2 

 

Přehled železničních 
tratí s popisem 
nebezpečných míst 

Trať č. 261 Květná, Pomezí, Polička-Pustá Kamenice. 
Kritická místa jsou železniční přejezdy. 
Popis trati viz  Příloha A1-8-PO 

Důležité tratě Železniční trať č. 261 Květná, Pomezí, Polička-Pustá Kamenice. 
Železniční přejezdy: 
-křížení silnice I/34 s tratí č. 261 před Poličkou-přehledný, za Poličkou 
směrem na Oldříš, 
- křížení silnice I/34 s tratí č. 261 za Borovou směr Pustá Kamenice, 
- křížení silnice II/360 s tratí č. 261-PO-Lezník. 

 
 
Ø Letecká doprava  
Letecká doprava na správním území obce s rozšířenou působností je zabezpečována: 

 Veřejné vnitrostátní letiště ČR 
 Neveřejná vnitrostátní vrtulníková letiště pro LZS 

Přehled letišť na správním území obce s rozšířenou působností je uveden viz Příloha A1-11-PO 
Letiště se nachází 2 km severně od města Poličky vlevo od silnice č. 360-Polička-Litomyšl v nadmořské 
výšce 600 m v severovýchodní části Českomoravské vrchoviny. Aeroklub Polička provozuje na letišti 
leteckou školu s oprávněním pro bezmotorová letadla. Rozměr 1500x100/700x60, povrch tvoří tráva. 
Provozní doba 1. 4.-31. 10. od 10.00-17.30 hod., So, Ne, a na vyžádání. 
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Neveřejná vnitrostátní vrtulníková letiště pro LZS: 
-severovýchodní okraj města, u nádraží ČSD, 
-přistávací plocha-vydlážděná, označená křížem. 
 
 
Technická infrastruktura 
 
Ø Plynovody  
 
Zkoumaná oblast Popis zkoumané oblasti 
Celková délka 
plynovodů 

Nejhustší síť plynofikace je vybudována na území města Poličky. Na  
správním území města Poličky jsou plynofikovány tyto obce: 
Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Pol., Polička, Svojanov,  Sádek, 
Trpín.  
Správci plynovodů jsou Východočeská plynárenská a.s. Hradec Králové  
a Jihomoravská plynárenská a.s. Brno.                                          
Po obcích jsou vedeny středotlaky a nízkotlaky (z plynoměrových skříněk 
do domu je nízkotlak). 
 

Seznam hlavních 
potrubních řádů  

 VTL plynovod DN 500, PN 25 Pardubice – Janov 
VTL plynovod DN 200, PN 25  - přípojka Polička   

Charakteristika 
plynových rozvodů 

VTL plynovod DN 500, PN 25 Pardubice – Janov  
VTL plynovod DN 200, PN 25  - přípojka Polička   

 
 
Ø Energetika  
 
Zkoumaná oblast Popis zkoumané oblasti 
Zdroje el.energie a 
výkon 

Potřeba elektrické energie není kryta vlastními zdroji.  
 

Informace o 
elektrorozvodnách 

Územím prochází přenosové vedení 400 kV v majetku firmy ČEPS, a.s. 
(Bystré,  Korouhev, Borová). 
Transformovna 400/110 kV se nachází v okrese Ústí nad Orlicí. 
Oblast Poličska je napájena z transformovny 110/35 kV Česká Třebová a 
z transformovny 110/35 kV Hlinsko. 
Transformovna 35/6 kV Polička slouží k napájení jednotlivých měst. 
Ve výhledu je uvažováno s výstavbou trandformovny 110/35 kV Polička. 
Součástí této výstavby je zaústění vedení 110 kV, 35 kV nebo 22 kV. 
 

 
 
Ø Tepelná energie 
 
Zkoumaná oblast Popis zkoumané oblasti 
Informace o způsobu 
zabezpečení dodávek 
tepla 

Výroba tepla je zajišťována lokálními a menšími centrálními zdroji.  
Ve městě je celkem 6 soustav CZT. Mezi nejvýznamnější z pohledu 
zásobování teplem obyvatelstva patří CZT Svépomoc, Jiráskova a 
Hegerova I, provozované společností T. E. S.,s. r. o., jejímž zakladatelem 
je město Polička. Další dvě soustavy jsou malého rozsahu. Z plošného 
pohledu zaujímají CZT poměrně malou část města. Vzhledem k tomu, že 
je však toto území pokryto mnohabytovými domy, jedná se o významnou 
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část bytové sféry. Celkový prodej tepla v roce 2001 dosáhl 52 251 GJ.  
Byty celkem-3805 
Byty zásobované z CZT-945 
Byty neobydlené-409 
Byty zásobované z lokálních zdrojů-2451 
Způsob zabezpečení dodávek tepla  viz Příloha A1-9-PO.   

 
 
Ø Zásobování vodou 
 
Zkoumaná oblast Popis zkoumané oblasti 
Zdroje pitné vody Zásobování se uskutečňuje z podzemních zdrojů, kvalita vody závisí na 

oblasti, kde se zdroj nachází.   
Všechny obce mají veřejný vodovod, kromě obce  Březiny, Nedvězí, 
Pustá Rybná. 
Významné zdroje vody o vydatnosti 20l/s a větší: 
Polička-194,91 l/s 
Provozovatelé vodovodních zařízení: 
VHOS Mor. Třebová 
Skupinové vodovody: 
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko zásobuje 
Poličku, Pomezí, Kamenec, Lezník, Sádek, Střítež, Široký Důl,  
Korouhev, Květnou, Modřec, Oldříš. 
Město Bystré-Bystré. 
Ochranná pásma vodních zdrojů: (OP) 
Přibližně 2/3 území města se nacházejí v POH 3. st. vodárenské nádrže 
Vír. Patří sem celé k. ú. integrované obce Modřec, většina k. ú. Polička 
s vyjímkou jeho severní části. 
I. a II. OP-Pustá Kamenice 
Příloha A1-10-PO      

Kanalizace a čištění 
odpadních vod 

Na území většiny velkých měst a obcí je vybudována kanalizace a ČOV. 
Střední obce mají i částečně provedenu kanalizaci, ale většinou 
s nedostatečně vyřešeným čištěním odpadních vod. 
Kanalizace s ČOV- Bystré a Polička. 

 
 
Ø Ropovod 
 
Zkoumaná oblast Popis zkoumané oblasti 
Informace o 
produktovodu 

Ropovod se na území obce s rozšířenou působností nenachází. 
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A 2  ANALÝZA VZNIKU MU 
Na základě souhrnné analýzy vzniku mimořádných událostí (MU) metodou expertního odhadu dle 
Přílohy A2-1-K   Metoda analýzy vzniku MU, byla  pro havarijní plánování vytipována rizika, která 
mohou iniciovat mimořádné události, které svým rozsahem a dopadem vyžadují vyhlášení třetího nebo 
zvláštního stupně poplachu  nebo jsou svou specifikou významná pro území  na správním území 
v působnosti obcí s rozšířenou působností Polička viz:   

 Příloha A2-2-2-PO Přehled ohrožujících objektů  na správním území v působnosti obce  
s rozšířenou  působností,   které  mohou v případě vzniku mimořádné události s únikem  
nebezpečných látek ohrozit okolí viz: 

 Příloha A2-2-1-PO Přehled ohrožených objektů na správním území v působnosti obce 
s rozšířenou  působností   

 Souhrnné výsledky analýzy rizik jsou uvedeny viz: 
 Příloha A2-2-3-PO Výsledky souhrnné analýzy vzniku MU na správním uzemí v působnosti  

obce s rozšířenou působností 
 Mapa A2-M-PO 

 

Pro MU vytypované na základě analýzy vzniku MU jsou zpracovány karty mimořádných událostí, které 
podávají základní informace o vzniku MU. 

 
Karty mimořádných událostí 

1. 
 

Rozsáhlé lesní požáry A2-1-PO 

2. 
 

Požáry ubytovacích zařízení A2-2-PO 

3.   
  

Ekologické havárie – znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí                 A2-3-PO 

4. 
 

Technologické havárie – požáry, exploze a destrukce A2-4-PO 

5. 
 

Technologické havárie s výronem toxických látek       A2-5-PO 

6. 
    

Vichřice, větrné smrště   A2-6-PO 

7. 
    

Sněhové kalamity A2-7-PO 

8.  
   

Sesuvy půdy                                       A2-8-PO 

9. 
    

Havárie v dopravě s výronem toxických látek A2-9-PO 

10. 
    

Radiační havárie – havárie s nebezpečným ionizujícím zářením A2-10-PO 

11. 
    

Hromadné dopravní nehody v silniční dopravě A2-11-PO 

12.  
   

Hromadné dopravní nehody v železniční dopravě       A2-12-PO 

13. 
 

Havárie v dopravě – požáry, exploze, destrukce       A2-13-PO 
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B OPERATIVNÍ ČÁST 
 
B A) POMOC POSKYTOVANÁ SOUSEDNÍM ÚZEMÍM .......................................................................................... 10 

B B) POMOC, KTERÁ MŮŽE BÝT POSKYTNUTA ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ..................................................... 10 

B C) POMOC POSKYTNUTA Z ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ ............................................................................................. 10 

B D) ZPŮSOB VYROZUMĚNÍ O MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A SPOJENÍ .............................................................. 10 

 

 
B a) Pomoc poskytovaná sousedním územím 
 
1. mimořádné události, při nichž bude pomoc zpravidla realizována: 
 Pomoc bude uplatňována v rámci plošného pokrytí území, kdy není možné zabezpečit potřebný 
počet JPO k likvidaci požárů, popř. jiných mimořádných událostí, nebo je vzhledem k dislokaci JPO 
toto nasazení výhodnější z časového hlediska. 
 
2. síly a prostředky určené k pomoci : 
 Pokud není dán požadavek na speciální techniku, technické prostředky nebo počty osob, bude 
poskytnuta pomoc jako u výjezdu CAS s běžnou osádkou a materiálně-technickým vybavením.  
 
3. způsob povolání sil a prostředků určených k pomoci a jejich zapojení do záchranných a  
likvidačních prací : 
 Požadavky pro sousední výpomoc při zdolávání požárů a dalších mimořádných událostí budou 
uplatňovány zásadně prostřednictvím územně příslušných operačních a informačních středisek 
územních odborů, popř.krajských operačních a informačních středisek s uvedením druhu, místa události 
a požadovanou výpomoc. 
 
4. odpovědnost za vyslání : 
 Odpovědnost za vyslání na příslušných operačních a informačních střediscích, které vysílají 
požadovanou pomoc. 
 
 
B b) Pomoc, která může být poskytnuta ze sousedních krajů 
 
Viz bod B a) 
 
 
B c) Pomoc poskytnuta z ústřední úrovně  
 
Pomoc z celostátní úrovně řeší Ústřední poplachový plán integrovaného záchranného systému. 
Vyčleněné síly a prostředky jsou využitelné pouze prostřednictvím operačního a informačního střediska 
generálního ředitelství HZS ČR. 
 
 
B d) Způsob vyrozumění o mimořádné události a spojení 
  
Způsob vyrozumění a spojení je řešeno v Požárním poplachovém plánu kraje a Poplachovém plánu IZS 
Pardubického kraje. Vysílání sil a prostředků zařazených do Požárního poplachového plánu kraje a 
Poplachového plánu IZS Pardubického kraje  a spojení je řešeno výhradně přes operační střediska HZS 
Pardubického kraje, která plní zároveň úlohu operačních a informačních středisek IZS. 
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C DRUHY PLÁNŮ KONKRÉTNÍCH ČINNOSTÍ 

  
Za účelem konkrétních činností pro provádění záchranných a likvidačních prací na území určené 
obce se  zpracovává plán:  
 
 
C 1  PLÁN VYROZUMĚNÍ 
C 2  TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 
C 3  PLÁN VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA 
C 4  PLÁN UKRYTÍ OBYVATELSTVA 
C 5  PLÁN INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA 
C 6  PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA 
C 7 PLÁN NOUZOVÉHO PŘEŽITÍ OBYVATELSTVA 
C 8  PLÁN MONITOROVÁNÍ 
C 9 POHOTOVOSTNÍ PLÁN VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ 
C 10  PLÁN VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A BEZPEČNOSTI 
C 11 PLÁN OCHRANY KULTURNÍCH PAMÁTEK 
C 12  PLÁN HYGIENICKÝCH A PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ 
C 13  PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ A HROMADNÝMI INFORMAČNÍMI PROSTŘEDKY 
C 14 PLÁN K ODSTRANĚNÍ ODPADŮ VZNIKLÝCH PŘI MU 
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C 1  PLÁN VYROZUMĚNÍ 
 
C1 A)  PŘEDÁNÍ PRVOTNÍ INFORMACE O MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
C1 B)  VYROZUMĚNÍ A POVOLÁNÍ  OSTATNÍCH SLOŽEK 
C1 C)  INFORMOVÁNÍ  HEJTMANA A STAROSTŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ  
C1 D)  PODÁVÁNÍ INFORMACÍ O MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
 
 Vyrozumění je souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících předávání informací o 
hrozící nebo nastalé mimořádní situaci (události) orgánům krizového řízení a dalším právnickým a 
podnikajícím fyzickým osobám určeným havarijním plánem. Probíhá mezi vyrozumívajícím a 
vyrozumívaným. 
 

  C1 A) Předání prvotní informace o mimořádné události  

 Místem pro příjem a vyhodnocení informací o mimořádných událostech je: 
tísňová telefonní linka 150, 112 nebo 

 Operační a informační středisko Pardubického kraje(dále jen OPIS-K),  
      Územní operační a informační střediska HZS Pardubického kraje - Svitavy 
       OPIS-K je hlavním článkem realizace vyrozumění subjektů dotčených mimořádnou událostí.   

            Každá prvotní informace o MU má osnovu, která platí i pro její další předání: 
- co se stalo, jaký je rozsah MU, 
- zda jsou usmrceny, zraněny nebo ohroženy osoby, 
- kde k MU došlo, adresa, popis místa a orientace k místu (v místě), 
- kdo MU hlásí, odkud a z jakého telefonního čísla. 
 

Předání prvotní informace o mimořádné události  
Tísňovou informací se obyvatelstvu sdělují údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již  

nastalé mimořádné události a údaje o opatřeních k ochraně obyvatelstva. 
K poskytování tísňové informace se využívá koncových prvků varování, které jsou vybaveny 

modulem pro vysílání hlasové informace, a všech hromadných informačních prostředků. 
Tísňová  informace je předávaná  bezodkladně po vyhlášení varovného signálu. 

  
 Vyrozumění obyvatelstva je prováděno: 

o Prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků viz Příloha C3-2 -PO 
o Prostřednictvím městských, obecních (místních), objektových rozhlasů viz Příloha C3-3-

PO 
Elektrické a elektronické sirény dislokované na území  viz Příloha C3-1-PO 

 
 

  C1 B) Vyrozumění a povolání ostatních složek  
 Povolání ostatních složek IZS  je zabezpečeno prostřednictvím: 

 OPIS-K  v souladu s   Poplachovým plánem Pardubického kraje na základě požadavku velitele 
zásahu, případně řídícího důstojníka. Telefonní spojení na ostatní složky IZS je uvedeno 
v Poplachovém plánu IZS Pardubického kraje.  

        
 

  C1 C) Informování hejtmana a starostů obcí s rozšířenou působností  
 Hejtmana informuje OPIS KŘ HZS, který je vyrozuměn OPIS  ÚO. 
 Starostu obce s rozšířenou působností informuje OPIS-K (nebo Územní OPIS ).  
 Informace je poskytována pevnými telefonními linkami a mobilními telefony. 
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 Informování starosty obce na území v působnosti obce s rozšířenou působností  zabezpečuje obec 
s rozšířenou působností.  

 
 V případě časové tísně zabezpečí informování starostů obcí na území v působnosti obce s rozšířenou 
působností na základě požadavku velitele zásahu: 

 Operační a informační středisko HZS PA. kraje (dále jen OPIS –K ) 
 Územní operační a informační  středisko HZS  Pardubického kraje : 

o Pardubice  
o Chrudim  
o Svitavy  
o Ústí nad Orlicí  

 
 

  C1 D) Podávání informací o mimořádné události  
 
 Podávání informací o mimořádné události krajskému úřadu, ostatním dotčeným správním úřadům a 
obcím, jichž se dotýká vyrozumění  je prováděno v souladu s Poplachovým plánem IZS Pardubického 
kraje. 
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C 2  TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 
 
Úvod ………………………………………………………………………………………….… 14 
Výkonné složky …………………………………..……………………………………………. 14 
Operační středisko ZZS……………………………………………………………………….. 15 
Schéma vyhlášení poplachu ………………………………….……………………………………15 
Poskytování zdravotní péče na místě MU …………………………………………….……… 17 
Postup lékaře na místě zásahu ………………………………………………………………… 18 
Úprava provozu poskytovatele zdravotní péče (ZP) …………………………………………..… 18 
Materiálně technické zabezpečení …………..………………………………………………. 19 
Zdravotnický záchranný řetězec - schéma ……………………………………………………..    19 
Spojení …………………………………………………………………………………………..   20 
Seznam použitých zkratek ………………………………………………………………………   20 
Přehled traumatologických plánů zdravotnických zařízení Pk …………… ……………………  21 
 

Úvod 
 
Traumatologický plán = plán organizace zdravotnické pomoci v rámci řešení mimořádné události. 
Traumatologické plány jsou výrazem naplnění odpovědnosti ve smyslu zákona č.20/1966 Sb., o 

péči o zdraví lidu a navazujících resortních předpisů (například Vyhlášky MZ č.434/1992 Sb., o 
zdravotnické záchranné službě v úplném znění), za zajištění připravenosti zdravotnictví na území 
správního celku                    k poskytování nezbytné zdravotní péče při výskytu hromadného postižení 
osob na zdraví v důsledku mimořádné události. 
Tento dokument řeší zvládání mimořádných událostí či katastrof při nutnosti vyhlášení TP III. a 
zvláštního stupně.  

TP I. stupně řeší v rámci své působnosti příslušné oblastní operační středisko ZZS (Pardubice, 
Chrudim, Ústí nad Orlicí , Svitavy). 

TP II. stupně řeší příslušné operační středisko ZZS ve spolupráci s nejbližším operačním 
střediskem ZZS v okolních spádových oblastech. V každém případě          o vyhlášení TP II. 

stupně je povinnost informovat ÚS ZZS PK a vedoucího OZ KrÚ Pk. 
Katastrofa: pro účely tohoto plánu lze za katastrofu považovat MU, v jejímž důsledku došlo 
k hromadnému postižení zdraví více jak 100 osob, s proměnlivým: 

a) rozsahem důsledku MU od měřítka regionálního přes celokrajské či mezikrajské až po národní 
b) podílem počtu osob v kritickém stavu a osob zemřelých nebo umírajících 
c) poměrem mezi potřebou PNP a reálnými možnostmi ji skutečně poskytnout 

 
 Výkonné složky 

 
Výkonnými složkami ZZS  Pardubického kraje  jsou: 

- ÚS ZZS Pardubického kraje 
- OS ZZS Chrudim 
- OS ZZS Svitavy 
- OS ZZS Ústí nad Orlicí 

 
Ostatními složkami  zdravotnictví  Pardubického kraje jsou: 

- Krajská nemocnice Pardubic   (892 lůžek) 
- Nemocnice Chrudim     (476 lůžek) 
- Nemocnice Litomyšl     (360 lůžek) 
- Nemocnice v Ústí nad Orlicí   (369 lůžek) 
- Nemocnice ve Svitavách    (277 lůžek) 
- Nemocnice Polička, s.r.o.    (120 lůžek) 
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- Nemocnice Vysoké Mýto     (186 lůžek) 
- Nemocnice následné péče Moravská Třebová          (108 lůžek) 
- Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví             (105 lůžek) 
- Orgán ochrany veřejného zdraví – KHS – Pardubický kraj 
- Další nestátní lůžková zařízení 
- Dopravní zdravotní služby 
- Privátní lékaři a lékárny 

 
 Způsob přijetí výzvy 
Výzvu přijímá operační středisko ZZS: 

- přímo z místa hromadného neštěstí nebo katastrofy  
- zprostředkovaně z operačních středisek IZS 

 
 Operační středisko ZZS 

 
Střediska zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje zabezpečují nepřetržitý provoz v rámci 

IZS na svém správním území, organizují a řídí prostřednictvím svých operačních středisek 
přednemocniční neodkladnou péči (PNP) při likvidaci zdravotních následků hromadných neštěstí a 
katastrof  (v souladu s vyhl. MZ ČR č. 175/1995 Sb.) při vyhlášení TP I. a II. stupně. 
 

Činnost operačního střediska ZZS  
- přijímá výzvu k zásahu a ověří ji, pokud by šlo o výzvu klamnou, jedno vozidlo 

s lékařem přezkoumá situaci na místě a podá hlášení operačnímu středisku 
- souběžně a neprodleně informuje operační středisko HZS a Policie ČR 
- uvědomí službu RLP ZZS a vyšle ji na místo neštěstí 
- informuje ředitele ZZS a ostatní zdravotní personál a vyzývá je k přítomnosti na ZZS, 

popřípadě k připravenosti dostavit se na požádání 
- lékař, který se jako první dostavil na místo události, se stává vedoucím lékařem 

záchranné akce 
- po upřesnění rozsahu škod a zdravotních následků hromadného neštěstí vedoucím 

lékařem, vysílá na místo zásahu další síly a prostředky 
- zpohotoví potřebný počet posádek RLP, RZP, LSPP a DZS s náhradní posádkou 
- požaduje vyslání LZS na místo zásahu 
- nepřetržitě a bezprostředně řídí činnosti zdravotnických výjezdových skupin podílejících 

se na záchranné akci a udržuje s nimi spojení (radiové, telefonní, krizové mobilní 
telefony) 

- informuje ředitele nemocnice ve své spádové oblasti o nastalé situaci     o počtu 
zraněných a o charakteru poranění 

- informuje vedoucího OZ KrÚ Pk o nastalé situaci 
- podle rozsahu neštěstí žádá střediska ZZS sousedních okresů              o vyslání sil a 

prostředků a informuje okolní nemocnice k připravenosti na příjem většího počtu 
postižených osob 

- soustřeďuje informace o volných lůžkách na oddělení neodkladné péče, která podle 
potřeby vyzývá k přijetí postižených (plánovaná pomoc na vyzvání) 

- vyhodnocuje všechny související informace, zabezpečuje jejich předání a o všem vede 
přesnou písemnou evidenci (v kolik hod./min. došlo k MU, komu byla nahlášena, v kolik 
hod./min., atd), k pozdějšímu vyhodnocení MU 

- vyhodnocení MU zasílá OZ  KrÚ Pk. 
 

 
 Schéma vyhlášení poplachu 
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Stupeň poplachu předurčuje potřebu sil a prostředků  pro záchranné a likvidační práce v závislosti 
na rozsahu a druhu mimořádné události.  

Potřebný stupeň poplachu vyhlašuje pro jedno místo zásahu velitel zásahu nebo operační a 
informační středisko při prvotním povolání složek na místo zásahu. Operační a informační středisko 
může vyhlásit stupeň poplachu pro určité území postižené mimořádnou událostí, pokud je na něm více 
jak jedno místo zásahu. 
      

Stupně vyhlášení traumatologického plánu  
Podle potřeby součinnosti a koordinace jednotlivých zařízení ZZS na území správního celku se 

TP vyhlašuje ve 4 stupních. S ohledem na rozsah mimořádné události tyto stupně aktivace TP 
odpovídají čtyřem stupňům poplachu ve smyslu vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech 
zabezpečení IZS. 
 
III. stupeň 
se vyhlašuje v případě mimořádné události s hromadným postižením zdraví více než  100 osob (např. 
havárie v železniční a letecké dopravě, průmyslová havárie, přírodní katastrofa, terorismus, apod.). 

Záchranné a likvidační práce provádějí základní a ostatní složky IZS i z jiných krajů, které byly 
postiženy mimořádnou událostí. 
Koordinace složek IZS při společném zásahu je prováděna: 

- velitelem zásahu 
- operačním a informačním střediskem IZS nebo 
- hejtmanem kraje 

 
IV. stupeň (zvláštní stupeň) 
vyhlašuje krajský HZS v případě mimořádné události s hromadným postižením zdraví více jak cca 1000 
osob. 

Záchranné a likvidační práce provádějí základní a ostatní složky IZS i z jiných krajů, které byly 
postiženy mimořádnou událostí včetně případné zahraniční pomoci. Koordinace složek probíhá na 
strategické úrovni (ústřední krizový štáb, ministerstva, vláda). 
 
Územní operační středisko ZZS PK 
- vyhlašuje aktivaci TP III. či IV. stupně, místně příslušnému operačnímu středisku, v jehož spádovém 
území mimořádná událost vznikla. Vydá jasné instrukce o tom, jaké činnosti  bude vykonávat operační 
středisko, v jehož spádové oblasti mimořádná událost nastala. 

- informuje krajské HZS a vyžádá vyhlášení III. nebo IV. stupně poplachu IZS, v rámci 
IZS     

- po dobu vyhlášení TP III. nebo IV. stupně řídí a koordinuje činnost všech zařízení ZZS, 
včetně ZZS z jiných spádových území 

- informuje všechna operační střediska ZZS v okolních spádových oblastech o vzniku MU 
a o vyhlášení aktivace TP 

- usměrňuje umísťování raněných do nemocnic k definitivnímu ošetření tak, aby nedošlo 
k zahlcení jednotlivých pracovišť a to na základě dohody o poskytnutí plánované pomoci 
na vyžádání  

- požádá o vyslání skupin a vozidel jiných zařízení ZZS v kraji (počínaje nejbližšími 
k místu MU) mimo jejich obvyklé spádové území i za cenu nedodržení 15-ti minutové 
doby dojezdu (situace hodná zvláštního zřetele) 

- organizuje materiální a personální výpomoc zařízení ZZS 
 
 
Ředitel ÚS ZZS PK: 

- zasedá v bezpečnostní radě kraje, je-li hejtmanem svolána 
- určuje  vedoucí lékaře zdravotnických částí zásahu       
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- koordinuje činnost všech ZZS zúčastněných na záchranných a likvidačních pracích a 
zajišťuje součinnost s operačními středisky HZS a PČR v rámci IZS 

- na pokyn hejtmana, bezpečnostní rady nebo krizového štábu kraje odvolává mimořádná 
organizační opatření v souvislosti s aktivací TP  III. nebo IV. stupně 

- informuje a spolupracuje s vedoucím OZ KrÚ Pk 
 

 Poskytování zdravotní péče na místě MU 
 

Při poskytování PNP spolupracuje ZZS s ostatními složkami integrovaného záchranného systému 
(IZS). 

Od Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen HZS) vyžaduje ZZS technickou pomoc a pomoc při 
vyproštění a vynesení  raněných či jinak na zdraví postižených osob. 
Vůči Policii ČR pak uplatňuje požadavek na zajištění pořádkové a bezpečnostní služby včetně 
případného zajištění příjezdových a odjezdových tras a s tím související regulaci dopravy. 

Zdravotnická záchranná služba při mimořádných událostech zajišťuje poskytování 
přednemocniční neodkladné péče při hromadném výskytu postižení zdraví zejména: 

a) úrazového charakteru 
- dle charakteru závažnosti stavu odpovídající zajištění ( od sterilního krytí ran, až po 

komplexní resuscitační péči u polytraumat) 
b) toxického charakteru (otravy) 

- podle stupně intoxikace bude poskytnuta odpovídající léčba 
- kyslík – při dechových obtížích 
- ANTROPIN – při toxickém podráždění (Podat antidotum. Pokud má daná látka 

antidotum a pokud jde o vysoce toxickou látku, s rizikem časové prodlevy, lze 
podat i bez toxikologického vyšetření antidotum. Specifická antidota mají 
přednemocničně omezený význam. Podání aktivního uhlí má téměř vždy 
význam.) 

- sedativa – při anxietě 
- omrzliny – sterilní krytí 

c) popálenin 
- chlazení studeným fyziologickým roztokem 
- sterilní krytí 
- dle potřeby analgetika 

d) epidemie 
- transport na infekční oddělení příslušné spádové nemocnice 
- realizace opatření příslušné hygienické stanice 

d) záplavy  
- podchlazení 
- symptomatická péče 
- ve spolupráci s ostatními složkami IZS - zajištění dodání teplých nápojů, suchého 

oblečení, dek 
- bezvědomí – v důsledku vniknutí vody do plic 
- neodkladná resuscitační péče u indikovaných stavů 
- počet možných ošetření je limitován počtem kvalifikovaných záchranářů 

e) radiace 
- symptomatická péče dle charakteru dominantních potíží (např.: průjmy,  
     zvracení) 
- transport do spádového zdravotnického zařízení 

Dle závažnosti jakéhokoli druhu postižení zdraví – transport do ZZ. 
 
Podání specifického antidota: 
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 Specifická antidota nemají v PNP velký význam, protože předpokladem pro podání antidota je 
toxiologické ověření látky. Výjimkou je prudce toxická látka, pokud má antidotum. 
 
Pracoviště, která používají jedovaté látky musí mít k dispozici specifická antidota. 

!!! Zdravotničtí pracovníci nezasahují bez speciálního vybavení v prostředí, kde jim hrozí 
bezprostřední ohrožení života a zdraví a kde je nutné nasazení speciálně vybavených a školených 
skupin!!! 
 

 Postup lékaře na místě zásahu 
 
Lékař, který jako první dorazí na místo zásahu, se stává vedoucím lékařem zásahu, je označen 

viditelným znakem a jsou mu podřízeni všichni ostatní zdravotničtí pracovníci. Podléhá velení velitele 
zásahu, kterým je příslušník HZS nebo hejtman kraje. 

 
Činnost lékaře, který se dostaví jako první na místo neštěstí zajistí: 

a. odhad počtu zraněných 
b. druh a závažnost poranění 
c. požadavek na posily (LZS, RLP, RZP, DZS, ZZS z okolních spádových oblastí, lékaře, 

zdravotní sestry) 
d. vhodný prostor pro shromaždiště raněných  
e. vhodný prostor pro ukládání mrtvých 
f. třídění raněných a odsun dle naléhavosti stavu 
g. určení odpovědných pracovníků úseků 
h. organizaci první pomoci na místě a řídí poskytování první pomoci laiky  
i. vedení potřebné dokumentace o zraněných 
j. radiové a telefonní spojení a součinnost se štábem likvidace MU  
k. pravidelně informuje svého nadřízeného 

 
Vedoucí lékař odjíždí z místa hromadného neštěstí po ošetření posledního postiženého a vyhlásí 

ukončení zdravotnické činnosti. 
 

 Úprava provozu poskytovatele zdravotní péče (ZP) 
 
Hlavní úkol: 

Poskytnout odbornou zdravotní péči při hromadném příjmu postižených osob z prostoru 
mimořádné události a v dalším zajistit následnou péči podle charakteru postižení  zdraví. K tomu 
nemocnice vypracovávají vlastní scénáře řešení následků mimořádných událostí (traumatologický 
plán nemocnice). 
 
Další úkoly lůžkových zařízení: 

- přerušit veškeré činnosti, které nemají neodkladný charakter 
- uvolnit přiměřený počet nemocničních lůžek, zajistit pohotovost příjmových ambulancí a pohotovost 

všech operačních sálů 
- povolat na pracoviště potřebný počet zdravotníků a technického personálu 
- navázat kontakt s jinými zdravotnickými subjekty sousedních regionů za účelem kooperace a 

poskytování zdravotnické pomoci, při jakékoliv pochybnosti o zvládnutí MU je třeba 
neprodleně zajistit lůžka v nejbližších zdravotnických zařízeních  

 
Vedoucí centrálních skladů: 

- spoluzodpovídá za výdej zdravotnického materiálu a potřeb z ústředního skladu nemocnice, 
eventuálně zajišťuje mimořádné dodávky z jiných skladů či přímo od dodavatelů podle potřeb 
lékařů 
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Vedoucí  stravovacího provozu: 

- zodpovídá za provozní schopnost kuchyně a svolání pracovníků 
- zajistí dostatečné množství nápojů (čaj, tekutiny, polévky) spolu s jejich distribucí po areálu 

nemocnice za využití vnitřního zásobovacího systému, včetně zásobovacích vozů. 
 

 Materiálně technické zabezpečení poskytování zdravotní péče při řešení krizových situací 
 
Materiálně technické zabezpečení poskytování nezbytné zdravotní péče při řešení krizových situací 
zajišťuje základní oblasti: 

1) přednemocniční neodkladnou péči 
2) nemocniční péči 
3) zásobování hromadně vyráběných léčiv a zdravotnického materiálu 

 
V případě situace, kdy počet postižených, vyžadujících přednemocniční neodkladnou péči, 

překračuje kapacitní možnosti sil a prostředků zdravotnické záchranné služby, je nutné doplnit  zejména 
zasahující ZZS zdravotnickým materiálem, aby lékaři zasahující na místě neštěstí byli schopni 
poskytnout postiženým neodkladnou přednemocniční péči do doby, než je bude možné převést do 
stálých zdravotnických zařízení.  
 
Potřebná léčiva a zdravotnický materiál jsou skladována ve vybraných nemocnicích  (viz seznam) a 
procházejí nemocničním provozem, aby se zabránilo jejich exspiraci. Tento zdravotnický materiál a 
hromadně vyráběné léčivé přípravky bude možno využít v rámci regionu i pro pomoc obyvatelům 
v postižených oblastech k řešení následků krizových situací a evakuovanému obyvatelstvu. 
 

Pracoviště ZZS v Pardubickém kraji mají v současné době vybavena sanitní vozidla zdravotnickým 
materiálem v souladu  s Vyhláškou MZ ČR č. 51/1995, kromě toho je připraven v ÚS ZZS PK přívěsný 
vozík  se  zdravotnickým  materiálem  pro hromadná neštěstí. 

 
 

 Zdravotnický záchranný řetězec - schéma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANNÝ ŘETĚZEC  
 

=> funkční propojení všech poskytovatelů neodkladné péče  
-> počínaje poskytnutím první pomoci !     

 
 
               první pomoc            n e o d k l a d n á   p é č e           následná péče  
                                           

      přednemocniční          nemocniční             

              

 

 
                           občan  Z Z S                      n e m o c n i c e   
        -> také HZS a PČR!                                      příjmové               pro další péči             
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 Spojení 
 
Linky 155 končí na příslušném spádovém operačním středisku, platí i pro volání z mobilního telefonu. 
 

ŘEDITEL Operační 
středisko ZZS 

Titul,  jméno, příjmení 

Mobil ev. 
krizový mobil 

Telefon / mobil 

ÚS Pardubice MUDr. Dušan LIBIAK 602 894 571 
725 097 006 

466 650 999 
725 097 007 

OS Chrudim MUDr. Pavel FILA 725 097 001 469 653 324 
607 165 143 

OS Ústí nad Orlicí MUDr. Stanislav NEUBAUER    602 686 848 
725 097 013 

465 555 113 
606 423 098 

OS Svitavy MUDr. Alena 
SLEZÁČKOVÁ 

605 835 790 461 555 317 
723 862 766 

ŘEDITEL Spojovatelka NEMOCNICE 
Titul, jméno, příjmení, titul 

Mobil ev. 
krizový mobil Telefon / mobil 

Pardubice MUDr. Jan FEŘTEK, MBA 602 406 001 
725 097 008 

466 011 111 

Chrudim MUDr. Vojtěch NĚMEČEK 606 788 767 
725 097 000 

469 653 130 

Litomyšl MUDr. Libor VYLÍČIL 737 647 926 461 655 111 
Svitavy MUDr. Pavel  HAVÍŘ 603 290 312 461 569 111 

Ústí nad Orlicí MUDr. Martin PROCHÁZKA            602 405 649 465 564 111 
Moravská Třebová MUDr. Alois HLOUŠEK  461 352  365 

LDN Rybitví MUDr. Ladislav VAŠINA 723 181 443  
Polička Ing. Milada Muffová 607 518 254  

Vysoké Mýto Ing. Jan Plachý 602 411 656  
 

KRAJSKÝ 
ÚŘAD PK 

RNDr. LUBOMÍR ŠTĚRBA 
vedoucí odboru zdravotnictví 

724 096 509 
725 090 013 

466 026 140 

 
 
 

Seznam použitých zkratek 
 
MZ  ministerstvo zdravotnictví 
IZS  integrovaný záchranný systém 
HZS  hasičský záchranný sbor 
PČR  Policie České republiky 
OZ KrÚ Pk odbor zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje 
ÚS ZZS PK územní středisko zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje 
OS ZZS oblastní středisko zdravotnické záchranné služby 
RLP  rychlá lékařská pomoc 
RZP  rychlá zdravotnická pomoc 
LZS  letecká záchranná služba 
DZS  dopravní zdravotnická služba 
LSPP  lékařská služba první pomoci 
PNP  přednemocniční neodkladná péče 
TP  traumatologický plán 
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MU  mimořádná událost 
ZZ  zdravotnické zařízení 
ZP  zdravotní péče 
ÚKM  útvar krizového managementu 
 
 

 Přehled traumatologických plánů zdravotnických zařízení Pk 
 
1. Dětský domov 1-3 let Holice 
2. Albertinum, OLÚ v Žamberku 
3. Nemocnice Vysoké Mýto 
4. Krajská nemocnice Pardubice 
5. Nemocnice v Ústí nad Orlicí 
6. Nemocnice Moravská Třebová 
7. Poličská nemocnice, s.r.o. 
8. Nemocnice ve Svitavách 
9. Nemocnice Litomyšl 
10. Nemocnice Chrudim 
11. OSZZS Chrudim 
12. OSZZS Svitavy 
13. ÚSZZS Pk 
14. OSZZS Ústí nad Orlicí 
15. Kojenecký ústav a DD Svitavy 
16. Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí 
17. EUSKULAP spol. s r.o. Červená Voda 
18. Dětské centrum Veská 
19. Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 
20. Odborný léčebný ústav Jevíčko 
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C 3  PLÁN VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA 
 
A)  PŘEHLED VYROZUMÍVACÍCH CENTER A KONCOVÝCH PRVKŮ VAROVÁNÍ 
B)  ZPŮSOB VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA O MOŽNÉM VZNIKU NEBEZPEČÍ 
C) VAROVNÝ SIGNÁL A JEHO VÝZNAM A NÁHRADNÍ ZPŮSOB VAROVÁNÍ 
D)  ZPŮSOB PŘEDÁNÍ TÍSŇOVÝCH INFORMACÍ 
E)  ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ O UKONČENÍ NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ  
F)  ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA PROVEDNÍ VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA 
 

   A) Přehled vyrozumívacích center a koncových prvků varování   
Varování - je souhrn technických a organ.opatření zabezpečující včasného upozornění na nastalou 

mimořádnou událost pomocí veřejného vyhlášení varovného signálu “VŠEOBECNÁ 
VÝSTRAHA“. Signál může být vyhlášen opakovaně 3x za sebou v cca tříminutových 
intervalech. 

      
Technické provedení varování je zabezpečeno prostřednictvím jednotného systému varování a 

vyrozumění (JSVV). 
   Jednotný systém varování a  vyrozumění je technicky, provozně a organizačně zabezpečen 
vyrozumívacími centry, telekomunikačními sítěmi a koncovými prvky varování a vyrozumění. 
 
Přehled koncových prvků JSVV: 

Ø Elektrické rotační sirény (3.5 kW)  dislokovaných na území v působnosti obce s rozšířenou 
působností viz: Příloha C3-1-PO 

Ø Elektronické sirény dislokované na území v působnosti obce s rozšířenou působností viz: 
Příloha C3-1-PO 

Ø Audiomoduly u rozhlasových zařízení dislokované na území v působnosti obce s rozšířenou 
působností viz: Příloha C3-3-PO 

 
 

B) Způsob varování obyvatelstva o možném  vzniku nebezpečí 
       
  Varování obyvatelstva je prováděno vyhlášením stanovených signálů prostřednictvím koncových 
prvků JSVV, které jsou základním prostředkem pro bezprostřední vyhlašování varovného signálu. 
 Dále je pro varování obyvatelstva případně zaměstnanců možno využívat místní rozhlasy viz 
Příloha C3-3-PO a kabelové televize..  

 
 

C) Varovný signál a jeho význam a náhradní způsob varování 
      
   VAROVNÝ SIGNÁL „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ je předem stanovený zvukový signál, který se 
může 3x opakovat v cca tříminutových intervalech. Po vyhlášení varovného signálu je bezodkladně 
předávaná  tísňová informace. K  poskytování  tísňové  informace  se využívá koncových prvků 
varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace, a všech hromadných 
informačních prostředků. 
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VAROVNÝ SIGNÁL    je předem  stanovený   zvukový S I G N Á L   který se může  3 x opakovat 
  
 
                               po třech min. intervalech    
                                                                                       
        VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA                                                         kolísavý tón   ( elektrická siréna )                                                                                  
                                                                                                                                                           140 s 
           Opatření  -  poslech medií a následná činnost  
                   podle obdržených informací                          
 
                                                                                                                                    7 s   3 s      4  s 

                                                                                                                                                       140 s 
       Využitím elektronických sirén  
          verbální informace                                                                         3 s                         400 Hz 
           -  Všeobecná výstraha                                                       4 s                 4 s                200 Hz                                     
           -  Všeobecná výstraha – Povodeň 
           -  Všeobecná výstraha – Chemická havárie              
           -  Všeobecná výstraha – Radiační havárie                            
  
        POŽÁRNÍ POPLACH                                                       
         Využívá se pro  · svolání  jednotek požární ochrany    přerušovaný tón  - elektrická  siréna        60 s                                                                                                                                   

                             zařazených do plošného pokrytí 
                                     kraje jednotkami požární ochrany 
                                            
                     Nepoužívá se pro varování obyvatelstva                                25 s                      10 s                       
 
 
 
                                Elektronické sirény                                      přerušovaný tón - elektronická siréna      60 s                                                                                                                                                                                             
                         „HÓ – ŘÍ “ ,  „HÓ – ŘÍ ,“ … .         
                                                                                                                                               400 Hz 
                                                                                                                                               200 Hz 
                                                                                                       2 s    2  s     2 s     2 s  

 
 

D) Způsob předání tísňových informací 
       
        Informace o zdroji, povaze a rozsahu nebezpečí a nutných opatřeních k ochraně života, zdraví a 
majetku je předána především cestou pokynů zasahujících složek IZS v místě mimořádné události a 
případně pomocí hromadných sdělovacích prostředků s krajskou působností, ale i dalšími 
dostupnými způsoby: 

 telefonické informace  předané cestou orgánů státní správy a samosprávy 
 úředními vyhláškami orgánů státní správy a samosprávy  
 internetové stránky orgánů státní správy a samosprávy 
 městské, obecní a objektové rozhlasy viz Příloha C3-3 -PO 
 informační kanály kabelových televizí 
 další sdělovací prostředky a tisk podle místních podmínek, např.  soukromé regionální televizní 

a rozhlasové společnosti, tisk regionálního významu) 
 elektronické sirény verbální informaci prostřednictvím vstupu hromadných sděl. prostředků viz 

Příloha C3-1-PO 
 elektron. sirény s přímým hlasovým vstupem z OPIS HZS nebo z radiostanice velitele zásahu 

viz  Příloha C3-1- PO 
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Varování obyvatelstva prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků při vzniku MÚ na 
všech úrovních, bez ohledu na závažnost, provádět vždy přes OPIS Pardubického kraje  ve směně: 

  (Sbírka zákonů 239/2000 - § 32,  Sb. zákonů 240/2000 - § 30) 
 Tam, kde nelze z technických důvodu nebo z důvodu možného nebezpečí z prodlení použít výše 
uvedené sdělovací prostředky je možno použít mobilních prostředků (rozhlasové vozy HZS, Policie ČR 
městské policie a jiných pojízdných prostředků vybavených rozhlasovým zařízením.apod.) 

 

E) Způsob informování o ukončení nebezpečí ohrožení 
      Pominou-li důvody ohrožení, budou občané o tomto informováni hromadnými sdělovacími 
prostředky (místní rozhlas, rozhlas, TV). U elektronických sirén spuštěním verbální informace „Konec 
poplachu“ v případě ukončení vyhlášeného poplachu, nebo aktuální verbální informací využitím 
elektronických sirén viz Příloha C3-1-PO a obdobných prostředků (spojek).     

 

F) Rozdělení odpovědnosti za provedení varování obyvatelstva  
Odpovědnost za provedení varování je stanovena dle: 
    zákona 239/2000 Sb., o  IZS a změně některých zákonů: 

 § 10. odst.5 písm. c) HZS kraje zabezpečuje v případě zabezpečení záchranných a  
likvidačních prací varování a vyrozumění 

 § 15. odst.2 písm.c) orgány obce  zajišťují  varování před hrozícím nebezpečím - oblast 
výkonu státní správy 

 § 16. odst.a) starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací zajišťuje  varování 
osob  nacházejících se  na území  obce před hrozícím nebezpečím 

 § 24. odst.1 písm.b) bod.2  právnická a fyzická osoba zajišťuje varování vůči svým  
zaměstnancům pokud zvláštní předpis nestanoví jinak (zákon 18/1997 Sb., nařízení vlády č.11 
/1999 Sb., zákon 353/1999 Sb.), v případě vzniku mimořádné události v souvislosti s provozem 
technických zařízení a budov při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami (§ 3 až 5 
zákon 157/1998 Sb.) a při jejich přepravě nebo při nakládání s nebezpečnými odpady a pokud 
je vlastníkem, správcem nebo uživatelem uvedených zařízení, budov, látek nebo odpadů  

 § 24 odst.2 písm. c) podílí se právnická nebo fyzická osoba za podmínek výše uvedených  na 
varování osob ohrožených havárií v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem ( zák.18/1997 
Sb., nařízení vlády č.11 /1999 Sb., zák.353/1999 Sb., )   

 zákona 254/2001 Sb.,o vodách ( vodní zákon ) 
 § 78 odst 3. písm.f ) povodňové orgány obcí zabezpečují varování u právnických a 

fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování 
     vyhlášky MV 247/2001 Sb.,o organizaci a činnosti jednotek PO 

 § 30 písm. e) podílí se jednotky požární ochrany při zásahu v případě ochrany 
obyvatelstva 

 
    Z výše uvedeného je zřejmé, že  přímou odpovědnost za zajištění varování zpravidla cestou OPIS 
má odpovědný funkcionář na příslušné úrovni státní správy a samosprávy: 
Ø mající rozhodovací pravomoc:  
     - starosta obce – Poplachový plán IZS Pardubického kraje 
     - hejtman kraje – Poplachový plán IZS Pardubického kraje 
Ø v případě vzniku mim. situace spojené s bezprostředním ohrožením obyvatelstva a hrozícím z 

prodlením času : - velitel zasahující jednotky      
                          - provozovatel zařazený do skupiny B (dle zák.353/2000 Sb.)   
    - právnická a fyzická osoba, která způsobila mimořádnou událost 
                                    - povodňové orgány obcí  - Poplachový plán IZS Pardubického kraje. 
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C 4  PLÁN UKRYTÍ OBYVATELSTVA 
 
A)  ZÁSADY ZABEZPEČENÍ UKRYTÍ 
B)   PŘEHLED STÁLÝCH ÚKRYTŮ PO SPRÁVNÍCH OBVODECH ORP S VYZNAČENÍM TYPU ÚKRYTU A 
KAPACITY UKRÝVANÝCH OSOB 
C)  PŘEHLED O VHODNÝCH PROSTORECH PRO VYBUDOVÁNÍ IMPROVIZOVANÝCH ÚKRYTŮ 
D)  ROZĚLENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA UKRYTÍ OBYVATELSTVA 
 

A) Zásady zabezpečení ukrytí    
Způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím se dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., 
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva stanoví plánem ukrytí, který je součástí havarijního 
plánu. 
           Ukrytí obyvatelstva se při mimořádných událostech zajišťuje v improvizovaných a ve stálých 
úkrytech. 
Zřizování zařízení civilní ochrany:  

Obec - k plnění úkolů uvedených v §15 odstavci 2 zák. č. 239/2000, o IZS, je obec oprávněna 
zřizovat zařízení  civilní ochrany pro ukrytí osob.  

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby - k plnění úkolů podle §23 odstavce 1 mohou 
právnické osoby a podnikající  fyzické osoby zřizovat zařízení civilní ochrany pro ukrytí osob. 

 

B) Přehled stálých úkrytů po správních obvodech ORP, s vyznačením typu úkrytu a kapacity 
ukrývaných osob 

 
Přehled úkrytů na území obce s pověřenou působností 
1. Stálé úkryty   

     Stálé úkryty jsou ochranné stavby trvalého charakteru v podzemní části staveb nebo stavby 
samostatně stojící. Stálé úkryty dělíme na : 

 stálé tlakově odolné úkryty  - STOÚ 
 stále tlakově neodolné úkryty - STNÚ 

STOÚ se využívají k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení v případě 
vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu. 

STNÚ (nechrání proti tlakové vlně při jaderném výbuchu )  se využívají k ochraně obyvatelstva 
proti účinkům světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a 
částečně proti účinkům zbraní hromadného ničení v případě vyhlášení  stavu ohrožení státu a válečného 
stavu.  
 Do Havarijního plánu Pardubického kraje jsou zahrnuty stálé tlakově odolné úkryty vedené 
v evidenci obce s rozšířenou působností viz Příloha C4-1-PO  
 Do Havarijního plánu  Pardubického kraje jsou zahrnuty stálé tlakově neodolné úkryty vedené 
v evidenci obce s rozšířenou působností viz Příloha C4-2 -PO 
 

C) Přehled o vhodných prostorech o vybudování  improvizovaných úkrytů 
1. Improvizované úkryty  (IÚ) 

      Improvizované úkryty jsou upravené podzemní nebo i nadzemní prostory ve stavbách, kde nelze 
k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů. Poskytují ochranu proti účinkům střepin, světelného 
záření, pronikavé radiaci a částečně proti účinkům tlakové vlny. Po improvizovaných úpravách 
(zalepení a utěsnění oken, dveří apod.) lze  IÚ využít i proti úniku škodlivých látek při vzniku  havárií 
průmyslových podniků, úniku chemických látek při jejich dopravě po železnici a silnici. 
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     Obecní úřady mají zpracovány plány improvizovaného ukrytí obyvatelstva, které jsou uloženy na 
obcích a vhodným způsobem provádějí seznámení občanů s těmito plány.. Každý improvizovaný úkryt 
má zpracován evidenční list s podrobnými údaji, včetně vyznačení typu a kapacity. 

 Do Havarijního plánu Pardubického kraje jsou zahrnuty předpokládané improvizované úkryty 
vedené v evidenci obce s rozšířenou působností viz  Příloha C4-3 -PO 

 

D) Rozdělení odpovědnosti za ukrytí obyvatelstva 

   zákona 239/2000 Sb., o IZS a změně některých zákonů: 
 § 15. odst.2 písm.c) orgány obce zajišťují ukrytí osob před hrozícím nebezpečím - oblast 

výkonu státní správy 
 § 24. odst.1 písm.b) bod.2 právnická a fyzická osoba zajišťuje ukrytí vůči svým  

zaměstnancům pokud zvláštní předpis nestanoví jinak (zákon 18/1997 Sb., nařízení vlády č.11 
/1999 Sb., zákon 353/1999 Sb.), v případě vzniku mimořádné události v souvislosti s provozem 
technických zařízení a budov při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami (§ 3 až 5 
zákon 157/1998 Sb.) a při jejich přepravě nebo při nakládání s nebezpečnými odpady a pokud 
je vlastníkem, správcem nebo uživatelem uvedených zařízení, budov, látek nebo odpadů  

 
      Obecní úřady při výkonu státní správy za účelem ochrany obyvatelstva  zajišťují ukrytí osob před 
hrozícím nebezpečím, a k tomuto mohou  zpracovat  plány ukrytí, které jsou základním organizačním 
opatřením pro ukrytí. Podkladem pro zpracování plánů ukrytí jsou údaje o počtu osob s trvalým 
pobytem v místě a počtu osob v daném místě přítomných dočasně (zaměstnání, studium), o počtu 
přijímaných evakuovaných (vyvedených) osob, o počtu, kapacitách a dislokaci SÚ a IÚ. 
Plány ukrytí se upřesňují 1 x ročně.  
 
            Souhrnný plán ukrytí obce obsahuje:               

a)  evidenční listy SÚ (jsou-li na území obce dislokovány); 
b)  seznam stálých tlakově odolných Příloha C4-1-PO a neodolných úkrytů Příloha C4-2-PO; 
c)  základní listy IÚ (dříve PRÚ-BS); 
d)  seznam IÚ Příloha C4-3-PO; 
e)  souhrnný grafický plán ukrytí v obci se souhrnným přehledem o ukrytí. 

 
 Obec zabezpečí ve spolupráci s majiteli krytů zpracování jednotlivých plánů ukrytí pro objekt.  
            Plán ukrytí osazenstva objektu obsahuje: 

a)  evidenční listy SÚ;  
b)  seznam stálých úkrytů; 
c)  základní listy IÚ (dříve PRÚ-BS); 
d)  seznam IÚ; 
e)  grafický plán ukrytí osazenstva objektu s přehledem o ukrytí. 

  
Odpovědnost za zpohotovení SÚ a IÚ mají  starostové obcí, právnické a podnikající fyzické 

osoby a fyzické osoby, které vlastní SÚ a budovy určené plánem ukrytí ke zřízení IÚ.  Ukrytí organizují 
orgány samosprávy. Personálně zpohotovení zabezpečují majitelé, uživatelé i jiné osoby. Zpohotovení 
SÚ provádějí obsluhy a krytová družstva. Dovybavení SÚ židlemi, lavicemi a dalším materiálem se 
provádí v rámci zpohotovení úkrytu.  
 Pro obce, kde se předpokládá využít kromě svépomoci obyvatelstva stavební a výrobní organizace, je 
účelné zpracovat jako pomocný dokument k souhrnnému grafickému plánu ukrytí harmonogram prací 
k řízení zpohotovování úkrytů ve prospěch obyvatelstva s jednoduchými prováděcími dokumenty pro 
splnění konkrétních úkolů. 
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C 5  PLÁN INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA 
 
A)  ZPŮSOB IMPROVIZOVANÉ OCHRANY DÝCHACÍCH CEST, OČÍ A POVRCHU TĚLA 
B)  MNOŽSTVÍ A STRUKTURA PROSTŘEDKŮ INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY PRO VYBRANÉ KATEGORIE 
OSOB A MÍSTA JEJICH USKLADNÉNÍ 
C)  ZABEZPEČENÍ A ZPŮSOB PROVEDENÍ VÝDEJE PROSTŘEDKŮ INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY 
D)  ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA PROVEDENÍ INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA  
 

A) Způsob improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těl 
a) Dle vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, se k 

individuální ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných škodlivin při mimořádných událostech 
využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla. Jedná se o jednoduché 
pomůcky, které si občané připravují svépomocí z dostupných prostředků a které omezeným způsobem 
nahrazují prostředky individuální ochrany. 

      b) Výdej prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob se provádí při stavu ohrožení 
státu a válečném  stavu 
a) dětské ochranné vaky pro děti do 1,5 roku, 
b) dětské ochranné kazajky pro děti od 1,5 do 6 let, 
c) dětské ochranné masky pro děti od 1,5 do 18 let, 
d) ochranné   masky   pro   osoby   umístěné   ve   zdravotnických 
   a sociálních zařízeních, 
e) ochranné masky  pro doprovod osob  uvedených v písmenech  a) až d). 

K zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany se stanovuje jejich množství a struktura   
podle počtu dětí neumístěných ve školských zařízeních a podle projektované kapacity školských 
zařízení a lůžkové kapacity zdravotnických, sociálních a obdobných zařízení se zálohou 10 %. 
 Ostatnímu obyvatelstvu budou vytvořeny podmínky k nákupu prostředků individuální ochrany ve 
specializovaných prodejnách. V rámci regulačních opatření budou stanoveny jejich maximální prodejní 
ceny. 
 Individuální ochrana obyvatel je charakterizována jako souhrn organizačních, operačních, 
ekonomických, materiálních a dalších opatření, jejichž cílem je zabránit v nejvyšší možné míře účinkům 
nebezpečných látek na nejdůležitější části lidského organizmu, především na dýchací cesty a obličej. 
 Ochrana jednotlivce se realizuje při mimořádných událostech použitím improvizovaných prostředků 
individuální ochrany. 
  Typizované prostředky individuální ochrany 
 - dětský ochranný vak pro děti do 18 měsíců  (  DV-65,  DV-75  ) 
 - dětská kazajka pro děti do 3 let   (  DK-88  ) 
 - dětská ochranná maska pro děti od 3 do 6 let  (  DM-1, lícnice CM-3/3h  ) 
 - lícnice CM-3 pro děti od 6 do 15 let 
 - lícnice pro dospělé  (  CM-3,  CM-4  ) 

- ochranné filtry  (  MOF-2,  MOF-4,  MOF-5  ) 
 

B) Množství a struktura prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob a místa 
jejich uskladnění 

Prostředky individuální ochrany jsou uskladněny ve skladech HZS Pardubického kraje.  
 

C) Zabezpečení a způsob provedení výdeje prostředků individuální ochrany 
Obec - k plnění úkolů uvedených v §15 odstavci 2 zák. č. 239/2000, o IZS, je obec oprávněna 

zřizovat zařízení  civilní ochrany pro zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany.  
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Právnické osoby a podnikající fyzické osoby - k plnění úkolů podle §23 odstavce 1 mohou 
právnické osoby a podnikající  fyzické osoby zřizovat zařízení civilní ochrany pro zabezpečení výdeje 
prostředků individuální ochrany. 
 
Výdejní středisko PIO 
Výdejní střediska PIO se ustanovují pro zabezpečení výdeje PIO. Plní zejména tyto úkoly : 

- zpohotovují místa výdeje  
- zabezpečují rychlý výdej PIO  
- kontrolují údaje v průkazech totožnosti a určují velikosti ochranných masek 
- udržují styk s komisí PIO, informují ji o zahájení, průběhu a ukončení výdeje   
- provádějí základní poučení občanů o použití PIO  
- zabezpečují plynulý přísun PIO ze skladu do výdejního místa 
- vedou evidenci o vydaných PIO 
- zpracovávají dokumentaci výdejního střediska 

 
Dokumentace výdejního střediska slouží k zabezpečení jeho činnosti pro přípravu a výdej PIO. 
Obsahuje : 
a) seznam členů výdejního střediska a způsob jejich dosažení 
b) doporučený plán činnosti výdejního střediska 
c) pokyny pro činnost výdejního střediska 
d) přehled o vydaných PIO 
e) operativní přehled o PIO ve výdejním středisku  
 
Výdej prostředků individuální ochrany je prováděn na základě rozhodnutí příslušného krizového štábu. 
1. Přehled vybraných skupin obyvatelstva v obcích viz  Příloha A1-1-PO 

2. Přehled školských zařízení včetně počtů pedagogických pracovníků a kapacit viz Příloha C7-1-PO 
3. Přehled zdravotnických zařízení včetně pracovníků a lůžkových kapacit viz Příloha A1-5-PO  
4. Přehled sociálních zařízení včetně obslužného personálu a kapacit viz Příloha A1-6-PO 
Zabezpečení rozvozu PIO z centrálního skladu do výdejních středisek: 

Rozvoz bude zabezpečen do výdejních středisek PIO smluvními dopravci  z centrálních skladů 
HZS Pardubického kraje a ZL Olomouc.  

Přehled výdejních středisek prostředků individuální ochrany: 
- školská zařízení viz  Příloha C7-1-PO 
- zdravotnická zařízení viz Příloha A1-5-PO 
- sociální zařízení viz  Příloha A1-6-PO 

 

D) Rozdělení odpovědnosti za provedení individuální ochrany obyvatelstva 
Odpovědnost za provedení individuální ochrany obyvatelstva je stanovena dle: 
    zákona 239/2000 Sb., o  IZS a změně některých zákonů: 

 § 10. odst.5 písm. h) zabezpečuje HZS kraje  
 § 15. odst.2 písm.d) zajišťují  orgány obce  - oblast výkonu státní správy 
 § 24. odst.1 písm.b) bod.4  zajišťuje právnická a fyzická osoba vůči svým  zaměstnancům                              

pokud zvláštní předpis nestanoví jinak (zákon 18/1997 Sb., nařízení vlády č.11 /1999 Sb., 
zákon 353/1999 Sb.), v případě vzniku mimořádné události v souvislosti s provozem 
technických zařízení a budov při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami (§ 3 až 5 
zákon 157/1998 Sb.) a při jejich přepravě nebo při nakládání s nebezpečnými odpady a pokud 
je vlastníkem, správcem nebo uživatelem uvedených zařízení, budov, látek nebo odpadů. 

 
 



Výpis z  Havarijního plánu Pardubického kraje pro určenou obec - Polička                Aktualizováno dne: 1. prosince 2004                                                              
 

 

Výpis z Havarijního plánu Pardubického kraje pro správní území v působnosti určené obce Polička 
29 

C 6  PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA 
 
A)  ZÁSADY PROVÁDĚNÍ EVAKUACE 
B)  ROZSAH EVAKUAČNÍCH OPATŘENÍ 
C)  ZABEZPEČENÍ  EVAKUACE 
D)  ORGÁNY PRO ŘÍZENÍ EVAKUACE A ZPŮSOB JEJICH VYROZUMÉNÍ 
E)  ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA PROVEDENÍ EVAKUAVCE OBYVATELSTVA 

      

A) Zásady provádění 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, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. 
Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, 
které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou 
neodkladnou činnost. 

Přednostně se plánuje evakuace pro skupiny obyvatelstva : 
o děti do 15 let 
o pacienti ve zdravotnických zařízeních 
o osoby umístěné v sociálních zařízeních 
o osoby zdravotně postižené 
o doprovod osob uvedených skupin  

Evakuace se plánuje 
a)  pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu, 

zvláštnosti provádění evakuace v rámci povodňové ochrany jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky č. 
380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

b) ze zón havarijního plánování jaderných zařízení nebo pracovišť s velmi významnými zdroji  
ionizujícího záření, 

c)  ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými látkami, při hrozbě 
možného ozbrojeného konfliktu z území vyčleněného pro potřeby operační přípravy,  
předpokládané bojové činnosti a dalších zájmových prostorů ozbrojených sil v souladu s potřebami 
zajištění obrany státu. Opuštění míst ohrožených mimořádnou událostí se plánuje do 48 hodin a u 
velké sídelní a průmyslové aglomerace až do 72 hodin od vyhlášení evakuace. 

  
Samovolná evakuace je neřízené přemístění osob, při kterém část občanů po vyhlášení evakuace opustí 
ohrožené prostory vlastními dopravními prostředky nebo pěšky. 

Pro přípravu a organizovaný průběh evakuace je nezbytná pomoc složek IZS, zařízení, orgánů a 
institucí určených k výkonu veřejné a státní správy, právnických a podnikajících fyzických osob. 

 

  B) Rozsah evakuačních opatření  
Vyplývá z rozsahu a velikosti mimořádné události, doby jejího trvání a dopravních prostředků 
k evakuaci.  

Předpokládané počty evakuovaných osob z ohrožených obcí v záplavových územích viz  Příloha 
C6-1-PO 
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C) Zabezpečení evakuace 
  
Dopravní zabezpečení evakuace bude zajištěno prostřednictví dopravců v součinnosti s příslušným 
orgánem veřejné správy, souhrnně uvedených v Poplachovém plánu IZS Pardubického kraje. U 
organizované hromadné přepravy osob bude zásobování pohonnými hmotami z jejich zásob. Tyto 
budou vyrozuměny a povolány  dle Poplachového plánu IZS Pardubického kraje. 
 
Přehled evakuačních středisek na území obce s rozšířenou působností viz Příloha C6 -3-PO 
Přehled přijímacích středisek na území obce s rozšířenou působností viz Příloha C6-3 -PO 
Evakuační trasy z ohrožených obcí v záplavových územích na území obce s rozšířenou působností viz 
Příloha C6 -3 - PO 

 
Ubytování je řešeno po provedení evakuace jako nouzová varianta především využitím: 

 školských zařízení viz:  Příloha C7-1-PO 
 hotelů a jiných zařízení s možností ubytování a stravování viz:Příloha C7-2-PO 
 zařízení sociální péče viz: Příloha A1-6-PO která leží nejblíže v okolí evakuovaných prostor a v 

prvopočátku umožní evakuovaným osobám odpočinek, nejnutnější stravování a vykonání 
základních hygienických potřeb. 

     Zabezpečení evakuovaných osob na území obce s rozšířenou působností bude zajištěno podle  viz: 
C7 Plán nouzového přežití obyvatelstva 
 Vzory tiskopisů při evakuaci viz Příloha C6-2-PO 

 
 Evakuaci na ohroženém nebo zasaženém území, její rozsah a opatření vyhlašuje příslušný krizový štáb, 
v případě prodlení může evakuaci nařídit starosta obce nebo velitel zásahu. 
Průběh evakuace řídí :  
- na celém území, pro které byla evakuace vyhlášena, pracovní skupina krizového štábu 
- na území jednotlivých obcí starostové obcí se svými krizovými štáby, nebo starostové obcí. 
 
Orgány pro řízení evakuace 
Evakuaci zajišťují 
a) pracovní skupina krizového štábu, 
b) evakuační středisko, 
c) přijímací středisko 
 
Pracovní skupina krizového štábu zajišťuje zejména 
a) řízení průběhu evakuace, 
b) koordinaci přepravy z míst shromažďování do evakuačních středisek, 
c) řízení přepravy z nástupních stanic hromadné přepravy do přijímacích středisek a dále do cílových 
míst přemístění, 
d) dopravní prostředky a jejich přerozdělování mezi evakuační střediska, 
e) řízení nouzového zásobování pro obyvatelstvo, 
f) koordinaci činnosti evakuačních středisek a přijímacích středisek, 
g) spolupráci s orgány veřejné správy a se zdravotnickými a humanitárními organizacemi, 
h) dokumentování průběhu celé evakuace. 
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Grafické znázornění evakuace : 
 

 
 
 

D) Orgány pro řízení evakuace a způsob jejich vyrozumění 
Orgány pro řízení evakuace jsou příslušná pracovní skupina krizového štábu, evakuační středisko a 

přijímací středisko. Způsob jejich vyrozumění bude v případě evakuace zabezpečen krizovým štábem a 
to osobně, pevnými telefonními linkami a mobilními telefony, příp. vysílačkami. 
 

E) Rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace obyvatelstva 
 Oblast evakuace Odpovídá 
Kraj, HZS Organizační zabezpečení evakuace  

- plánování evakuačních opatření 
- koordinace úkolů k evakuaci mezi ORP a OU, 
   složkami zabezpečujícími evakuace 
Vyhlášení stavu nebezpečí a evakuace 
- řízení a sledování průběhu evakuace 

Kraj, HZS, ORP, OU 
součinnost HZS, ORP, OU 
složky zabezpečující evakuaci 
Hejtman kraje -předseda KŠ 
členové KŠ 

ORP,OU, Zabezpečení úkolů evakuace v obci-městě 
- vyhodnocení oblastí ohrožených ZP 
- zpracování dokumentace evakuace, její průběžné  
   upřesňování 
- seznámení občanů ohrožených ZP s plánovanou 
  evakuací 
- vyhlášení evakuace (za stavu nebezpečí), její řízení 
   v obcích - městech, požadavky na evakuaci sociálních 
   zařízení, ústavů, domů s pečovatelskou službou, 
   domovů důchodců, imobilních občanů ap. 

starosta ORP,OÚ  - předseda KŠ obce 
součinnost : 
- HZS  – ORP 
- KŠ obcí – měst 
- obecní Policie, Policie ČR 
- SDH, ČČK 
- složky zabezpečující evakuaci 

HZS - v průběhu  
evakuace 

Pomoc při evakuaci imobilních občanů, ústavů  
a zařízení podle požadavků obcí, technická  
pomoc při vyhlašování evakuace 

ředitel ÚO HZS, člen KŠ 
součinnost s SDH a KŠ obcí-měst  

ZZS Pomoc při evakuaci osob vyžadujících lékařskou péči 
a pří evakuaci zdravotnických zařízení 

ředitel ZZS 
součinnost s KŠ kraje a KŠ obcí-měst 

Policie ČR Pomoc při vyhlášení evakuace, vnější a vnitřní uzávěry, 
hlídková služba, regulace evakuační přepravy a zajištění 
evakuačních tras 

ředitel OŘ P ČR, člen KŠ 
součinnost s KŠ obcí-měst 

1/1000 

Evakuační zóna 
č.1 pro 1000 lidí 

ES 1 
200 

E 55/300 

E 34/100 

Evakuační trasa  
základní. 

 Propustnost 300 vozidel/hod 

Přístupová cesta  
do evak.zóny 

Příjmové 
území č. 1 pro 

1500 lidí 

MS1 

U1 

U2 
NS1 

ES5 

NS5 

PS1 

PS5 

1500 

PÚ1 

1/1000 

500

Přijímací 
středisko 
č.1 

Uzávěra 
č.2 

Evakuační 
středisko č.5 

+

Místo 
zdravotnické 

pomoci Stravování 
pro 500 osob 

Nástupní stanice  
hromadné přepravy 

Místo 
shromažďování č.1 

Místo  
Nouzového 
Ubytování 

1/120 

MNU 

Uzávěra 
č..1 
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Dopravci Přeprava evakuovaných osob dle harmonogramu, 
pokynů a požadavků KKS a KŠ obcí - měst 

smluvní dopravci, 
součinnost s místními přepravci 
a Policií ČR, organizuje KKŠ 

 
Legenda: ORP - obec s rozšířenou působností   KKŠ - krajský krizový štáb  
             OÚ - obecní úřad      KŠ – krizový štáb 
             ÚO HZS - územní odbor HZS    ZZS - zdravotní záchranná služba 
             OŘ PČR - okresní ředitelství policie ČR                       MU -mimořádná událost 
             SDH - sbor dobrovolných hasičů  
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C 7 PLÁN NOUZOVÉHO PŘEŽITÍ OBYVATELSTVA 
 
A)  NOUZOVÉ UBYTOVÁNÍ 
B)  NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ  POTRAVINAMI 
C)  NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 
D)  NOUZOVÉ ZÁKLADNÍ SLUŽBY OBYVATELSTVU 
E)  NOUZOVÉ DODÁVKY ENERGIÍ 
F)  ORGANIZOVÁNÍ HUMANITÁRNÍ POMOCI 
G)  ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA PROVEDENÍ OPATŘENÍ PRO NOUZOVÉ PŘEŽITÍ OBYVATELSTVA 
 
Jedním z rozhodujících a hlavních úkolů při řešení mimořádné události je ochrana života a zdraví 
obyvatelstva. Plán nouzového přežití obsahuje základní opatření a úkoly pro zabezpečení životních 
potřeb obyvatelstva, zejména likvidaci bezprostředních následků na postiženém území. Řeší organizaci 
pomoci postiženému obyvatelstvu a vytvoření základních podmínek pro přežití obyvatelstva. 
Doprava prostředků postiženému obyvatelstvu bude zajištěna prostřednictvím dopravců, souhrnně 
uvedených v Poplachovém plánu IZS Pardubického kraje. 
 

A) Nouzové ubytování  
Místo nouzového ubytování je zařízení, či objekt v příjmové obci (v cílovém místě přemístění), 
smluvně zajištěné s takovými partnery, kteří se přímo na oblast ubytování specializují (k přechodnému 
náhradnímu ubytování). Místem nouzového ubytování jsou také dobrovolně nabídnuté domácnosti 
občanů. 

Nouzové ubytování zahrnuje také opatření zabezpečující evidenci ubytovaných osob a stanovení 
pravidel (režimu života) pro nouzové ubytování. 
 
Přehled školských zařízení viz: Příloha C7-1-PO 
Hotely, ubytovny a další ubytovací zařízení viz: Příloha C7-2-PO 
Přehled zdravotnických zařízení viz: Příloha A1-5-PO 
Přehled zařízení sociální péče zabezpečení viz: Příloha A1-6-PO 

 

                   B) Nouzové zásobování  potravinami 
K nouzovému stravování budou využívána především stálá stravovací zařízení, hromadné výdejny 
stravy a pitné vody.  
Přehled dodavatelů základních potravin viz:Příloha C7-9-PO 
Přehled dalších zařízení s vyvařovacími kapacitami na území obce s rozšířenou působností viz. Příloha 
C7-7- PO 

 

   C) Nouzové zásobování pitnou vodou 
 Zabezpečení zdroje pitné vody je jednou z prvořadých činností, kterou se musí orgány státní správy, ale 
také samosprávy, zabývat. Jde především o rychlé poskytnutí dostatečného množství pitné vody. 
K tomuto účelu mohou být využity všechny druhy konzumních balení vod za předpokladu, že 
minimální norma pitné vody je 5 litrů na jednu osobu pro 1. a 2. den a 10 – 15 litrů pro 3. a každý 
následující den. 
Zabezpečení pitné vody viz: Příloha C7-3-PO 
 
Nouzové zásobování pitnou vodou je řešeno směrnicí č. 10 MZe č.j. 41658/2001 – 600 ze dne 20. 
prosince 2001, kterou se upravuje postup orgánů krajů, okresních úřadů a orgánů obcí k zajištění 
nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a  za krizových stavů 
Službou nouzového zásobování vodou. 
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Nouzové zásobování pitnou vodu obsahuje opatření pro řešení situací vzniklých v důsledku 
a) extrémního snížení nebo zvýšení hladiny vody ve zdroji vody, extrémního zhoršení kvality vody 

ve zdroji či extrémního poškození vydatnosti vodního zdroje, 
b) přerušení dodávky elektrického proudu, 
c) závažného porušení vodovodních potrubí, vodojemů, úpraven vod, čerpacích stanic a dalších 

zařízení vodovodů či nedostatku provozních hmot, 
d) jiných závažných zásahů do vodovodů, 

s uvažováním jejich kombinací v rámci technického systému v míře odpovídající řešenému krizovému 
stavu. 

 
a) Informativní část 

V případě vzniku mimořádné události s kritickým nedostatkem vody bude obec s rozšířenou působností 
informována v souladu s Poplachovým plánem IZS Pardubického kraje 

Způsob aktivizace Služby nouzového zásobování vodou obce s rozšířenou působností: 
Subjekty Služby nouzového zásobování vodou budou v případě mimořádné události zaktivizovány – 

viz Příloha C7-4-PO 
 
Hlídková služba, ochrana vodojemů a vodních zdrojů  bude zabezpečena prostřednictvím složek IZS – 
viz C 10  Plán veřejného pořádku a bezpečnosti 
 

Přehled všech obcí v rámci území obce s rozšířenou působností s uvedením existence či 
neexistence vodovodu, vč.údajů o vlastníkovi a provozovateli viz Příloha C7-3-PO, spojení na příslušný 
orgán obce s rozšířenou působností  je uveden v poplachovém plánu IZS Pardubického kraje. 

Přehled právnických osob poskytujících speciální služby (dodávky souprav na dezinfekci vody, 
likvidace havárií vodních zdrojů, dodávky balené vody) – viz Příloha C7-4-PO  

Přehled nouzových zdrojů vody viz Příloha C7-5-PO. 
 Přehled věcných prostředků Služby nouzového zásobování vodou na území obce s rozšířenou 

působností  je uveden v Poplachovém plánu IZS Pardubického kraje.  
Přehled uzavřených písemných dohod o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání je uveden 

v Poplachovém plánu IZS Pardubického kraje. 
V případě pořízení nouzových zdrojů pitné vody (pokud se nejedná o využívaný zdroj, kde je 

kvalita vody stanovena jiným předpisem) – výsledky pravidelných rozborů vody – provádí  
1. VHOS a.s. Moravská Třebová, Nádražní 6 

                doba zpracování rozboru – základní 1 den, podrobný – 4 dny 
            2. Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, pobočka Svitavy, Pavlovova 6 
                doba zpracování rozboru, základní – 3 dny, podrobný – 3 týdny 
 

b) Operativní část 
Seznamy a adresy subjektů Služby nouzového zásobování vodou - Příloha C7-5-PO 
 

Úkoly pro jednotlivé subjekty hlídkové služby: 
Úkoly jednotlivých subjektů hlídkové služby jsou dány zákonnými akty jednotlivých resortů. 
 

c) grafická část 
 

 
D) Nouzové základní služby obyvatelstvu 

Veterinární ambulance, útulky pro zvířata viz: Příloha C7-6-PO 
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Čerpací stanice PHM  
Adresa Druh a množství PHM (v m3) Poř. 

číslo 
Název 

organizace Obec Ulice Č.p. Benzín Nafta LPG jiné 
1. THT, s. r. o.-

čerpací stanice 
PHM 

Polička 
 

Starohradská  
 

316 
 

50 
 

50 
 

 
 

motorový 
olej-0,2 

2. Benzina 
 

Polička 
 

Starohradská  
  

60 
 

20 
   

3. Čerpací stanice 
PHM-PAP OIL a. 

s. 
Borová 

   
40 

 
40 

   
4. ČEPRO, a. s. 

 
Bystré 

 
Moravská 

  
40  

 
20  

   
5. UNICORN-Oil 

 
Lezník 

  
21 

 
30 

 
30 

   
6. Plnírna plynu 

 
Jedlová 

  
293 

   15  
 

 
Psychologická pomoc, duchovní pomoc, překladatelé  

Adresa Poř. 
číslo 

Organizace Jméno 
Obec Ulice Č.p. 

1. Psychyatrie - ambulance MUDr. Novotná Polička Smetanova  55 
2. Děkanský úřad církve 

římskokatolické  Polička  nám. B. Martinů 1 

3. Farní úřad církve 
římskokatolické  Bystré   

4. Farní úřad církve 
římskokatolické  Sebranice   

5. Farní úřad církve českobratr. 
evangelické  Polička   

6. Farní úřad církve českobratr. 
evangelické  Borová   30 

7. Charita-ředitelství FCH  Polička  Vrchlického 185 
8. Charita – občanské poradenské 

centrum  Polička  Vrchlického  185 

9. LINGUA BOHEMIKA - 
překlady Hoffmannová Jana  Polička Čsl. armády 147 

10. Okresní soud Svitavy  seznam znalců a 
tlumočníků Svitavy Dimitrovova 33 

 
Přehled základních služeb obyvatelstvu viz:Příloha C7-10-PO 

 
 

E) Nouzové dodávky energií 
Energetika se při mimořádných událostech a krizových situacích řídí vyhláškami Ministerstva 

průmyslu a obchodu: 
§ Vyhl. č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze 

v elektroenergetice 
§ Vyhl. č. 167/2001 Sb., o stavech nouze v plynárenství 
§ Vyhl. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v 

teplárenství 
  
Nouzové dodávky elektrické energie 
 Elektrická energie pro obyvatelstvo bude dodávána podle příslušného stupně regulačního, vypínacího 
a frekvenčního plánu na základě konkrétní situace.  
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Přehled náhradních zdrojů elektrické energie na území obce z rozšířenou působností je uveden viz 
Příloha C7-11- PO. 
Plynárenství 

 Pro obyvatelstvo bude plyn dodáván podle omezujících otopových křivek, které umožní vytápění 
objektů na minimální teplotu nebo havarijního odběrového stupně, který představuje zastavení dodávky 
plynu odběratelům všech kategorií. Pro velkoodběratele pro výrobní účely se plyn bude dodávat podle 
omezujících odběrových stupňů.  
Teplárenství 

Pro obyvatelstvo bude dodávka tepla prováděna na základě regulačního plánu podle odběrových 
diagramů k jednotlivých regulačním stupňům. Při regulaci odběru tepla se bere v úvahu naléhavost 
dodávek tepla,, zejména z hlediska potřeb zdravotnictví, potravinářství, školství a případně i dalších. 
Způsob zabezpečení dodávek tepla na území obce s rozšířenou působností viz  Příloha A1-9 -PO. 
 

 

F) Organizování humanitární pomoci 
Materiál humanitární pomoci ve skladech HZS Pardubického kraje, územní odbor Svitavy 

 
 

Poř. číslo Název materiálu Počet kusů 
1. Košile, vzor 21 50 
2. Tílko 50 
3. Trenýrky 50 
4. Kapesník 50 
5. Spodky zimní 50 
6. Ponožky zimní 50 
7. Ponožky kotníčkové BaSi 50 
8. Ručník 20 
9. Utěrka 20 
10. Mýdlo toaletní 40 
11. Přikrývka vlněná 20 
12. Blůza pro kuchaře 5 
13.  Čepice pro kuchaře 5 
14. Kalhoty pro kuchaře 5 
15. Zástěra pracovní 10 
16. Oděv pracovní 10 

 
 Důležitou úlohu při poskytování humanitárních služeb postiženému obyvatelstvu plní nevládní a 
církevní organizace (např. občanská sdružení, armády spásy, ČČK).  Přehled humanitárních organizací 
v působnosti obce s rozšířenou působností  je uveden v Poplachovém plánu IZS Pardubického kraje.  
 
 

G) Rozdělení odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přežití obyvatelstva 
Odpovědnost za provedení nouzového přežití obyvatelstva je stanovena dle: 
    zákona 239/2000 Sb., o  IZS a změně některých zákonů: 

 § 10. odst.5 písm. f) HZS kraje organizuje a koordinuje nouzové  ubytování, nouzové 
zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva, 

 § 15. odst.2 písm.f) orgány obce  se podílí na zajištění nouzového přežití obyvatel obce 
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     vyhlášky MV 247/2001 Sb.,o organizaci a činnosti jednotek PO 
 § 30 písm. g) podílí se jednotky požární ochrany při zásahu v případě ochrany 

obyvatelstva - na humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové 
přežití 

 Občan  
V souladu se zákonem č.239/2000 Sb. může být občan vyzván velitelem zásahu, starostou obce, nebo 
hejtmanem kraje k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. 
 
 Právnické a podnikající fyzické osoby 
Právnické a podnikající osoby zařazené do havarijního plánu poskytují a aktualizují podklady pro jeho 
zpracování a plní úkoly opatření nouzového přežití v rozsahu jim stanovených tímto plánem. Dále se 
mohou podílet na některých opatřeních k nouzovému přežití obyvatelstva jako zřizovatelé zařízení 
civilní ochrany. 

 
 Obec 
Obecní úřad pro zajištění nouzového přežití obyvatel obce poskytuje informace potřebné ke zpracování 
havarijního plánu kraje. Seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení a 
připravenými opatřeními pro nouzové přežití. K zabezpečení opatření nouzového přežití může obec 
zřizovat zařízení civilní ochrany. 
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C 8  PLÁN MONITOROVÁNÍ 
 
A)  PŘEHLED STACIONÁRNÍCH A MOBILNÍCH PROSTŘEDKŮ A JEJICH ROZMÍSTĚNÍ  
B)  SLEDOVÁNÍ VELIČINY PRO MONITOROVÁNÍ  
C)  ZPŮSOB VYHODNOCOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH HODNOT 
D)  ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA PROVEDENÍ MONTOROVÁNÍ 
 
Monitoring je systém, který umožňuje trvalé sledování, měření a vyhodnocování postupů procesů nebo 
jevů a přijímání korektivních opatření. 
 

A) Přehled stacionárních a mobilních prostředků a jejich rozmístění 
Monitorování slouží ke zjištění aktuální situace, zjišťování dat a jejich předávání k vyhodnocení. Na 
základě předaných údajů je zpracováván další postup řešení vzniklé situace, režimová opatření apod. 
 Prostředky pro zjišťování stupně radioaktivního zamoření povrchů 
 Jsou předurčeny k provádění kontroly stupně kontaminace potravin, vody, krmiv, píce a 
zdravotnických materiálů, k provádění hygienické kontroly rizikových pracovišť, používajících RA 
materiály a k plnění úkolů radiačního průzkumu a dozimetrické kontroly. 
 
Druhy a typy používaných prostředků u HZS ÚO Svitavy: 
Indikátor ionizujícího záření GIS - H …………….. 5 kusů  
Radiometr DC - 3E - 98 …………………………... 6 kusů  
Osobní dozimetr EDP Mk2 - Simens ……………..  1 kus.  
 
Prostředky HZS ÚO Svitavy  pro monitorování chemické situace 

   Typ 
přístroje 

Jednotky 
měření 

Měřené 
hodnoty 

Rozsah 
přístroje 

Napájení Cejchov
ání, 

kalibrace
, opravy  

Umístění  
ÚO SY 

Poznámka 

Chemický 
průkazník 
CHP-71 

barevné 
rozlišení dle 
přiloženého 
etalonu 

přítomnost 
BCHL, 
chlor, 
oxidy 
dusíku 
(NOx),chlor
id fosforitý 
PCl2, 
fosfin(PH3) 

dle jednotlivých 
druhů PT  
(12 druhů) 

1,5 V 
monočl. 
velký  
 

1x za 3 
roky 

CPS Svitavy 
-1 spr 
PS 
Mor.Třebová 
– 1 spr 
PS Polička - 
1 spr 
PS Litomyšl 
- 1 

funkce přístroje 
spočívá 
prosáváním 
vzduchu čerpadle 
přes průkazníkové 
trubičky 

MX 21 
Plus  
Oldham 

expločidlo 
kalibrace na 
metan (CH4) - 
% dol.mez 
výbušnosti 
(DMV) 
Kyslík (O2)-
%obj. 
Kyslič.uhelnatý 
(CO)- ppm  
Chlor (Cl2) – 
ppm 
Amoniak (NH3) 
- ppm 

amoniak, 
chlor, CO 

pro expločidlo : 
0-100% DMV 
Pro kyslík: 
Při 
min.přít.19%obj 
a nad 25%obj. 
Pro CO : 0-
1000 ppm 
Pro Cl2 – 0-10 
ppm 
Pro NH3 – 0-
1000 ppm 

sada 
akumuláto
rových 
baterií o 
napětí  
12 V 

1 x za 6 
měsíců 

CPS Svitavy 
– 1 

měření přítomnosti 
amoniaku je 
možné pouze 
výměnou za jiné 
čidlo, přístroj není 
tímto čidlem 
osazen 
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   Typ 
přístroje 

Jednotky 
měření 

Měřené 
hodnoty 

Rozsah 
přístroje 

Napájení Cejchov
ání, 

kalibrace
, opravy  

Umístění  
ÚO SY 

Poznámka 

EX 2000  
Oldham 

expločidlo 
kalibrace na 
metan (CH4) - 
% dol.mez 
výbušnosti 
(DMV) 

hořlavé 
plyny, páry 

pro expločidlo  
0-100% DMV 

3 ks NiCd 
nebo 
akublok 
NiCd 
nebo 3 ks 
suchých 
baterií R6 
(AA) 

1 x za 6 
měsíců 

CPS Svitavy 
- 1ks 
PS 
Mor.Třebová 
-1 ks 
PS Polička - 
1 ks 
PS Litomyšl 
- 1 ks 

 

B) Sledování veličiny pro monitorování  
Imise 
 Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zabezpečuje ze zákona, mimo jiné, i provoz celostátní 
sítě měření znečištění ovzduší v naší republice, jejíž součástí je i automatizovaný imisní monitoring 
(AIM). Měřicí stanice AIM pracují v nepřetržitém provozu a předávají naměřené údaje v reálném čase 
do center ČHMÚ.  
Aktuální informace o stavu ovzduší na stránkách http://www.chmi.cz/ 
 
Radiace 
 Monitoring radiační situace na území obce s rozšířenou působností provádí Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost Praha ( www.sujb.cz) a státní ústav radiační ochrany Praha (www.suro.cz). 
 
Hydrometeorologická situace 
Hydrometeorologická situace na území je monitorována Povodím Labe a Povodím Moravy zdroje 
informací na www stránkách 
monitorovací systém Povodí Labe http://www.pla.cz/ 
monitorovací systém Povodí Moravy http://(www.pmo.cz)/ 
 

C) Způsob vyhodnocování a předávání zjištěných hodnot 
Imise 
 Monitorování meteorologické situace provádí nepřetržitě ČHMÚ. Monitorování koncentrací 
znečišťujících látek SO2 a NO2 probíhá kontinuálně v rámci automatizovaného imisního monitoringu 
provozovaného Českým hydrometeorologickým ústavem a jinými právnickými subjekty. 
 Zásady pro přenos informací, vyrozumění o hrozbě vzniku KS a způsobu varování jsou stanoveny 
vyhláškou MŽP č.553/2002 Sb. 
    Prvořadou otázkou monitorování stavu je zjištění nebezpečných účinků unikající chemické látky a 
její identifikace. 
    Okamžitý průzkum provádí CHTS-HZS, která má k dispozici mobilní přístroje ke zjišťování 
vybraných látek. 
 Další stupeň průzkumu a monitorování tvoří Institut ochrany obyvatelstva, jeho napojení na některé 
databáze i smluvně zabezpečené subdodávky prací vytvářejí předpoklady pro vysokou pravděpodobnost 
identifikace a stanovení nebezpečných látek včetně látek neznámých. 
 Výsledky dosažené při průzkumu či monitorování jsou předány veliteli zásahu, popř. dle jeho 
pokynů dalším orgánům (OPIS, Policie ČR aj.). 
 
Hydrometeorologická situace 
 Monitorování povodňového stavu zabezpečuje hlásná povodňová služba, která zabezpečuje 
informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva  a k řízení a vyhodnocování opatření na 
ochranu  před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány a podílejí se na ní 

http://www.chmi.cz/
http://www.sujb.cz
http://www.suro.cz
http://www.pla.cz/
http://www.pmo.cz
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ostatní účastníci ochrany před povodněmi. Podrobnosti o organizaci hlásné povodňové služby upravují 
povodňové plány.  
V případě, že jsou z důvodu povodní vyhlášeny krizové stavy, funguje hlásná povodňová služba jako 
při vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity. Informační toky jsou směrovány na příslušné orgány 
krizového řízení, které přebírají práva a povinnosti povodňových orgánů, neboť ty se stávají součástí 
krizových štábů. 
 

D) Rozdělení odpovědnosti za provedení monitorování 
 Odpovědnost za monitorování má provozovatel daného zařízení. 
 
C 9 POHOTOVOSTNÍ PLÁN VETERINÁRNÍCH OPATŘENÍ 
 
a) Přehled připravovaných mimořádných veterinárních patření 
b) Způsob jejich provádění 
c) Síly a prostředky  k zabezpečení 
d) Rozdělení odpovědnosti za provedení veterinárních opatření 
e) Pohotovostní plán pro případ výskytu nebezpečných nákaz 
 

   a) Přehled připravovaných mimořádných veterinárních patření 
Mimořádná veterinární opatření jsou v Pohotovostním plánu pro případ výskytu slintavky a kulhavky a 
některých nebezpečných nákaz a vzniku mimořádné situace pro území Pardubického kraje modelována 
pro případ vzniku těchto nebezpečných nákaz: slintavka a kulhavka, klasický mor prasat, africký mor 
prasat, Newcastelská choroba drůbeže (pseudomor drůbeže), aviární influenza, vesikulární choroba 
prasat, mor koní, mor skotu, mor malých přežvýkavců, katarální horečka ovcí a neštovice ovcí a koz a 
dalších mimořádných situací (např. povodeň, biologický útok, radiační nebo chemická havárie). 
 
 

   b) Způsob jejich provádění 
Podezření z nákazy, šetření v chovu a vydání mimořádných veterinárních opatření: 
Veterinární zákon ukládá v § 11, 12, 13, 14 a 15 povinnosti hlásit podezření z nebezpečné nákazy, 
učinit předběžná opatření k zabránění jejího šíření, odebrat vzorky k laboratornímu vyšetření a v 
případě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy, anebo hrozí-li nebezpečí jejího šíření vydat mimořádná 
veterinární. 

  
 

 
Každý, kdo vyslovil podezření z vzniku nebezpečné nákazy je povinen neprodleně o této 
skutečnosti informovat ředitele Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj MVDr. Josefa 
Boháče, tel. č. 777303020, případně jeho zástupce MVDr. Radka Axmana, tel. č. 777303010, 
případně kohokoliv z krajské pohotovostní skupiny dle přílohy A41 nebo z pohotovostních skupin 
pro jednotlivé inspektoráty KVS Pardubice dle přílohy č. A42. 
 
 
 
Orgány veterinární správy v případě vyslovení podezření z nebezpečné nákazy  vyhotoví úřední záznam 
a uloží veterinární  předběžná opatření a provedou v chovu místní šetření (provedou pohotovostní 
skupiny dle přílohy A41 a A42) s cílem potvrdit nebo vyloučit nákazu a v případě jejího potvrzení 
přijmout taková opatření, která zabrání jejímu dalšímu šíření. Orgány veterinární správy v případě 
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vyloučení podezření stanovená opatření zruší. Jestliže je výskyt nebezpečné nákazy  potvrzen, KVS je 
zmocněna podle § 15 a § 49 odst. 1, písm. c) a § 54 vet. zákona nařídit mimořádná veterinární opatření. 
Vzory těchto opatření jsou rozpracovány pro jednotlivé nebezpečné nákazy nebo jiné mimořádné 
situace v pohovostním plánu. KVS je zmocněna podle § 15, § 49 a § 54, odst. 1, písm. a) vet. zákona po 
souhlasu ústředního ředitele SVS ČR nařídit v rámci mimořádných veterinárních opatření nouzovou 
vakcinaci. 
 
Utrácení zvířat a neškodné odstranění kadaverů: 
KVS je zmocněna v souladu s § 54, odst. 1, písm. c) vet. zákona nařídit utracení nemocných a z nákazy 
podezřelých zvířat a preventivní utracení vnímavých zvířat v ochranných pásmech v rámci vydaných 
mimořádných vet. opatření.  Způsob likvidace zvířat stanoví příslušná KVS. Utrácení zvířat je v souladu 
s § 48, odst. 1, písm. b) vet. zákona zabezpečeno dvěmi Pohotovostními středisky pro likvidaci nákaz, 
které jsou pod přímým řízením SVS ČR (dále jen PSLN). 

 
 

Pohotovostní středisko pro likvidaci nákaz při KVS Brno 
vedoucí: ředitel MěVS Brno 

spojení: tel.: 549246793, 541214578-81, fax: 541211374, 05751244, mobil: 602717346 
 
 

Pohotovostní středisko pro likvidaci nákaz při KVS Hradec Králové 
vedoucí: ředitel KVS Hr. Králové 

spojení: tel.: 495215361-2, 495211028, fax: 495213029, mobil: 602420615 
 
 
 
Neškodné odstranění kadaverů může být provedeno v souladu s § 41, odst. 1, písm. d) . zákona č. 
166/1999 Sb. zpracováním v asanačním podniku, zahrabáním (schválené zahraboviště), spálením ve 
schválené spalovně, spálením na místě nebo jiným způsobem neškodného odstranění. V jednotlivých 
okresech jsou vytipována potenciální zahraboviště v blízkosti rozhodujících chovů hospodářských 
zvířat pro případ asanace ohnisek nebezpečných nákaz, zejména SLAK i jiných havárií. 
Teritoriální působnost asanačních podniků a kontaktní spojení: 
ASANACE, s.r.o. ŽICHLÍNEK pro okresy Ústí n. Orlicí a Svitavy:                                                                                            
Žichlínek 176, 563 31 Lanškroun, okr. Ústí nad Orlicí, tel.: 465 350 222, 465 350 225, 465 394 228, 
mob.: 602 578 125, fax: 465 394 229 
ASAP, s.r.o. VĚŽ U HAVLÍČKOVA BRODU pro okresy Chrudim a Pardubice 
Věž 145, 582 56 Věž u Havl. Brodu, tel.: 569 423 860, fax: 569 423 864. 
Koordinátor SVS pro asanaci v Pardubickém kraji: MVDr. Vladimír Steinmetz, INSPEKTORÁT 
Nymburk, Východní 1109/III, 290 01 Poděbrady, tel. 325 625 610, fax 325 625 605, byt Riegrova 383, 
Sadská, tel. 325 594 377, mobil 602 407 563. 
  
Prohlášení nákazy za zdolanou: 
Nákaza může být prohlášena za zdolanou pokud budou splněny všechny podmínky stanovené ve 
vydaných mimořádných veterinárních opatřeních a byla provedena závěrečná desinfekce. 
 

   c) Síly a prostředky  k zabezpečení 
 
Organizace a složky, které se podílí na zdolávání ohnisek:  
 
Integrovaný záchranný systém ( IZS): 
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V souladu se zákonem 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému je zařazena  Státní 
veterinární správa ČR jako ostatní složka IZS. Tento systém může být zapojen při zdolávání 
mimořádných veterinárních situací.  
 
Hlavní úkoly složek IZS ve prospěch mimořádných opatření: 
Hasičský záchranný sbor ČR  bude v souladu s vyhlášenými mimořádnými opatřeními zejména:  
a) zajišťovat  
 funkci OPIS IZS a krizového štábu, 
 velitele zásahu na místě zásahu, přičemž velitel zásahu bude využívat oprávnění ze zákona č. 

133/1985 Sb. , o požární ochraně v úplném znění č. 67/2001 Sb. a § 19 zákona o IZS, 
 hašení požárů a záchranné práce, 
 přepravu vzorků k ověření nákazy SLAK na vyžádání orgánu veterinární správy vozidlem s právem 

přednosti jízdy do národní referenční laboratoře pokud tak neučiní Policie ČR, 
b) podílet se a zajistit v rámci uplatnění osobní a věcné pomoci nebo poplachových plánů IZS  

 dodávku vody potřebnou k dekontaminaci a desinfekci, 
 likvidaci utracených zvířat, 
 pro nezbytné zemní práce a zásobování obyvatel území postižených uzavřením dopravními a 

mechanizačními prostředky,  
 činnosti stanovišť k desinfekci osob a prostředků,  
 uzavření prostoru ohniska nákazy s Policií ČR po dobu nezbytně nutnou k nasazení Armády ČR. 

Požadavky jednotlivých HZS krajů na síly a prostředky HZS ČR budou soustřeďovány na OPIS 
generálního ředitelství HZS ČR a odtud uplatňovány v souvislosti s celkovou strategií ústřední 
koordinace záchranných a likvidačních prací.  HZS krajů zajistí nasazeným silám a prostředkům HZS 
ČR a ostatních složek IZS podle bodu b) vyjma Armády ČR a Policie ČR logistickou podporu v místě 
nasazení. 
Kontakt na HZS Pardubice: Teplého 1526, 530 02 Pardubice, tel. 466 060 112, 466 060 123, 
466 060 111, fax 466 060 103, e-mail PA.OS@firerescue.cz. 
Policie ČR bude v souladu s vyhlášenými mimořádnými opatřeními v rámci IZS nebo samostatně na 
vyžádání orgánu veterinární správy zejména zajišťovat:  
a) plnění úkolů Policie ČR ve zvláštním režimu mimořádných opatření, 
b) uzávěru prostoru v němž probíhají ochranná a zdolávací opatření, 
c) přepravu vzorků k ověření nákazy SLAK na vyžádání orgánu veterinární správy vozidlem s právem 

přednosti jízdy do národní referenční laboratoře, 
d) doprovod vozidel při přesunu Armády ČR, 
e) dozor při činnosti v ohnisku z hlediska dodržování zásad ochrany před případným rozšířením 

nákazy. 
Požadavky jednotlivých okresů na síly a prostředky Policie ČR uvedené v bodě a) a d) budou 
soustřeďovány na OPIS generálního ředitelství a odtud uplatňovány na Policii ČR v souvislosti 
s celkovou strategií ústředního řízení záchranných prací a budou mít vlastní logistickou podporu. 
Armáda ČR  bude v souladu s vyhlášenými mimořádnými opatřeními zejména zajišťovat: 
a) vyčlenění vojáků pro zabezpečení úkolů ochrany veřejného pořádku a posílení Policie ČR v síle 

1000 vojáků na jednu uzávěru území ohniska, 
b) předurčené síly a prostředky, zejména vojenské záchranné útvary Armády ČR a chemické útvary 

pro zabezpečení 
 dodávky vody potřebné k dekontaminaci a desinfekci, 
 likvidaci utracených zvířat, 
 nezbytných zemních prací a zásobování obyvatel území postižených uzavřením dopravními 

a mechanizačními prostředky,  
 činnosti stanovišť k desinfekci osob a prostředků v průběhu likvidace ohniska i po ukončení 

činnosti, 

mailto:PA.OS@firerescue.cz
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c) povolání speciálních skupin např. DDD podle Pohotovostního plánu SVS ČR pro případ výskytu 
SLAK a některých nebezpečných nákaz a vzniku mimořádné situace. 

Síly a prostředky Armády ČR budou uvedené v bodě a) a b) budou mít vlastní logistickou podporu. 
 
Záchranná výcviková základna (dále jen zvz): 
Je samostatná součást armády, která je určena k plnění humanitárních úkolů civilní ochrany zřízený ze 
zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky ze dne 14.9.1999. Použití zvz mohou 
vyžadovat hejtmani krajů, primátoři měst, která vykonávají působnost okresního úřadu a starostové obcí 
v jejichž obvodu došlo k mimořádné situaci u náčelníka generálního štábu, který rozhoduje o jejich 
nasazení. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, mohou být vyžádány i velitelem zásahu i ředitelem KVS u 
velitele vojenského útvaru, který je nejblíže místa mimořádné situace. Týmž způsobem může být 
vyžádána pomoc vojenských útvarů a techniky k pracem souvisejících s likvidací mimořádné situace. 
Vojenskému personálu velí velící důstojník podle pokynů pracovníka KVS pověřeného řízením 
zdolávacích opatření v ohnisku nákazy. 
Teritoriální působnost záchranných a výcvikových základen a kontaktní spojení: 
71.zvz Kutná Hora pro okresy Pardubice a Chrudim, tel. 327 500 253-5, fax 327 500 388-9,  
75. zvz Olomouc pro okresy Ústí n. Orlicí a Svitavy, tel. 585 404 130, fax 585 404 611. 
 
Prostředky vojenské veterinární služby (VVS): 
Tyto čítají: odborné zásahové skupiny, skupiny DDD, skupiny sběračů uhynulých zvířat, prostředky na 
uzávěru ohnisek a prostředky pojízdné laboratorní diagnostiky.Zásady pro využití vojenských 
veterinárních zásahových jednotek ( VVZJ ): vyhlášení pohotovosti VVZJ a právo je vyslat je 
delegováno na člena ÚNK MZe za rezort Ministerstva obrany. Vyhlašování je prováděno cestou 
velitelských pokynů. Nasazeným silám a prostředkům VVS velí po dobu zásahu velitel - voják z 
povolání  na základě požadavků úředního vet. lékaře KVS pověřeného řízením mimořádných vet. 
opatření v ohnisku a v ochranných pásmech. Doba uvedení do pohotovosti VVZJ je do 24 hod. 
Teritoriální působnost a kontaktní spojení: 

Ústřední vojenský veterinární ústav Hlučín, tel., fax: 695 042 348. 
 
 
Pojízdné veterinární laboratoře státních veterinárních ústavů: 
Byly zřízeny na základě rozhodnutí Rady obrany státu se zaměřením PVL - B - biologická, se 
zaměřením na biologickou a hygienickou problematiku (SVÚ Hradec Králové). Tyto laboratoře mohou 
být využity jako náhradní pracoviště SVÚ pro rychlou diagnostiku  v oblastech výskytu mimořádných 
situací. PVL (pojízdné veterinární laboratoře) a jejich vybavení je součástí tzv. pohotovostních zásob 
(viz. zák. č. 241/2000 Sb. o hosp. opatřeních pro krizové stavy - § 11), které jsou vytvořeny v systému 
státních hmotných rezerv. Jejich vyžádání SVS ČR provádí na Správě státních hmotných rezerv a na 
odboru krizového řízení Mze. 
Teritoriální působnost a kontaktní spojení: 
 
SVÚ Hradec Králové, Wonkova 343, 500 02 Hradec Králové, tel. 495 212 921-2 , fax: 495 221 120, 
ředitel: MVDr. Pavel Selinger, byt Karla IV 46, 530 02 Pardubice, tel. 466 613 511.  
SVÚ Jihlava, Rantířovská 93, 586 05 Jihlava, tel. 567143111 ústředna, 567310088 ředitel ,    fax: 
567310592, e-mail: svu.jihlava@icsvscr.cz, red@svujihlava.cz, ředitel: MVDr. Ladislav Zámek, byt 
Rantířovská 95, 586 05 Jihlava, tel. 567321404, mobil: 724225961.  
SVÚ Olomouc, Jakoubka ze Stříbra 1, 779 00 Olomouc, tel. 585 225 641, fax: 585 222 394, e-mail: 
svuol@mbox.vol.cz, ředitel: MVDr. Jan Bartoň, byt Dlouhá 44, 772 00 Olomouc, tel. 585 221 394, 
mobil: 603 467 034. 
 
 
DDD činnost: 

mailto:svu.jihlava@icsvscr.cz
mailto:red@svujihlava.cz
mailto:svuol@mbox.vol.cz
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Je zajištěna na úrovni jednotlivých okresů. Centrální zásoba chloraminu je skladována v Bochemii 
Bohumín (obhospodařuje SVS ). Adresa: Bochemie Bohumín, Lidická 326, 735 95 Bohumín, p. 
Plevová ( p. Kučera). Tel.: 596091346, 596091351, fax: 596013462, 596091410, mobil: 606741753, 
602239804. Žádost o uvolnění centrální zásoby chloraminu podává ředitel příslušné KVS 
prostřednictvím ústředního ředitele SVS ČR nebo KC Brno.Zásoba chloraminu B ke dni 9.9.2003 - 
43,740 t.  
 

   d) Rozdělení odpovědnosti za provedení veterinárních opatření 
 
ŘETĚZEC  VELENÍ 
Z hlediska kompetencí orgánů státní správy ve věcech veterinární péče §44, 43 a 48 stanovených 
veterinárním zákonem spočívá odpovědnost za řízení strategie a tlumení slintavky a kulhavky a jiné 
nebezpečné nákazy a mimořádné situace na ministrovi zemědělství, který její výkon deleguje na 
ústředního ředitele SVS ČR. 
Schéma zodpovědnosti a velení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ŘÍZENÍ  NA  KRAJSKÉ   ÚROVNI 
 
 

MZe 
ministr 

 
 SVS ČR 

ústřední ředitel 

KVS 
 

ředitel KVS 

Odbor ochrany zdraví 
a pohody zvířat 

KC SVS ČR 
PSPLN 

KNK 
jako poradní orgán 

ředitele KVS 

Chov, obec 

IZS 
základní složky 
ostatní složky 

ÚNK 
jako poradní orgán 

ministra 
krizový štáb MZe 
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Připravenost a kontrola všech protinákazových opatření je pod zodpovědností KVS, která vystupuje 
jako místní středisko pro tlumení nákaz. Pod zodpovědnost KVS patří: 
   udržování protinákazové bdělosti a připravenosti na svém území: 

 příprava a řízení akcí protinákazové bdělosti a připravenosti, 
 provádění a účast na nákazových cvičeních, 
 udržování spojení s diagnostickými laboratořemi ve věci přepravy vzorků, 
 udržování spojení s Policií ČR, orgány veřejné správy, podnikateli, zemědělskými a obchodními 

organizacemi a kafilériemi, 
 předběžné zajištění přechodného ubytování pro pracovníky v ohnisku ( maringotky, mobilní 

buňky ) prostřednictvím krajské havarijní komise (KHK), 
 zabezpečení DDD skupin a DDD přípravků, 

- udržování diagnostické připravenosti - pohotovostní brašna, kufr. 
   řízení a provádění místní strategie a plnění mimořádných veterinárních opatření  v případě podezření 
a potvrzení nebezpečné nákazy 

- zařizování předběžných vyšetření podezření z nákazy ve spojení se skupinou expertů, její 
materiální zabezpečení a přeprava vzorků, 

- koordinace činnosti s KC SVS za účelem určení rozsahu ochranného pásma, pásma surveillance 
a dalšího nárazníkového pásma, 

- spojení s Policií ČR a AČR za účelem uzávěry ohnisek a kontrol pohybu, omezení trhů, 
- dozor nad dodržováním uzávěry chovů a postupů v ochranných pásmech,  
- rozhodování o vymezení ochranných pásem a pásma kontroly a opatřeních, která mají být  v 

těchto pásmech prováděna, 
- utrácením a neškodným odstraňováním zvířat v ohnisku, 
- dozor nad čištěním, dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací v ohnisku a v ochranných pásmech, 
- kontrolou všech chovů a zvířat v ochranném pásmu a chovů v pásmu surveillance, o kterých se 

předpokládá, že představují riziko, 
- v případě nouzové vakcinace její organizace a zabezpečení, 
- označení hospodářství jako ohniska,  
- povolání k mimořádnému nasazení smluvně zajištěných odborně způsobilých vet. pracovníků     

a pracovníků ostatních služeb a organizací včetně materiálně technického vybavení potřebného 
ke zdolávání nákazy, 

- uložení omezení pohybu uvnitř ochranných pásem a kontrolovaného pásma, v případě nutnosti 
uzavření trhů a jatek, 

- kontrola všech chovů v ochranném pásmu a pásmu pozorování a všech rizikových chovů, 
- styk s policií a dalšími autoritami při vyhlášení ohniska nebo ohnisek a při dodržování různých 

omezení jako pohybu a.t.p., 
- vyjádření k podkladům pro poskytování náhrad a odškodnění. 

V případě podezření nebo potvrzení nebezpečné nákazy: 
- spolupracují orgány veřejné správy a Policie ČR s orgány veterinární správy při  předcházení 

nebezpečným nákazám, zamezení jejich šíření a jejich zdolávání a v souladu se svou působností 
se podílejí na zajišťování a kontrole mimořádných veterinárních opatření ( § 57, zák. č. 
166/1999 Sb.), 

- obce - jsou orgánem státní správy ve věcech veterinární péče a jsou zmocněny vydávat obecně 
závazné vyhlášky a nařízení v územním rozsahu obce, 

- MZe - přijímá žádosti o poskytnutí odškodnění a náhrady nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti 
s nebezpečnou nákazou. 

KVS ve spojení s týmem expertů, s KC SVS a ostatními odborníky  stanovuje místní protinákazovou 
strategii. 
 

 e)   Pohotovostní plán pro případ výskytu nebezpečných nákaz 
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Mimořádná veterinární opatření jsou v Pohotovostním plánu pro případ výskytu slintavky a kulhavky a 
některých nebezpečných nákaz a vzniku mimořádné situace pro území Pardubického kraje modelována 
pro případ vzniku těchto nebezpečných nákaz: slintavka a kulhavka, klasický mor prasat, africký mor 
prasat, Newcastelská choroba drůbeže (pseudomor drůbeže), aviární influenza, vesikulární choroba 
prasat, mor koní, mor skotu, mor malých přežvýkavců, katarální horečka ovcí a neštovice ovcí a koz a 
dalších mimořádných situací (např. povodeň, biologický útok, radiační nebo chemická havárie). 
 
Jednotlivé metodické postupy k likvidaci jednotlivých nebezpečných nákaz jsou součástí příloh 
pohotovostního plánu, uloženého na Krajské veterinární správě pro Pardubický kraj, jmenovitě se jedná 
o následující přílohy:  

- slintavka a kulhavka       - příl.č. A25 
- vezikulární choroba prasat     - příl.č. E2 
- klasický mor prasat      - příl.č. B5 
- africký mor prasat                        - příl.č. D2 
- mor koní                                        - příl.č. F2 
- mor skotu       - příl. č. H1 
- mor malých přežvýkavců     - příl. č. I1 
- katarální horečka ovcí a koz     - příl. č. Fa1 
- neštovice ovcí a koz      - příl. č. J1 
- aviární influenza                          - příl.č. G2   
- Newcastleská choroba drůbeže     - příl.č. C5 
- transmisivní spongiformní encefalopatie přežvýkavců  - příl. č. R1. 

 
Jiné mimořádné situace – zapojení KVS: 
Povodně 

- schvaluje plány evakuace zvířat a jejich náhradní výživy, 
- řídí sběr a neškodné odstranění kadaverů nebo utracených zvířat v asanačním podniku ve 

spolupráci se zvz, 
- řídí odstranění některých produktů a odpadů na řízených skládkách toxických odpadů. 

Chemické havárie 
 podle druhu zasažení, vytřídění uhynulých nebo utracených zvířat provedou jednotky IZS a zvz 

neškodné odstranění kadaverů a konfiskátů živočišného původu 
- v asanačním podniku a případné následné spálení ve spalovně (podle druhu napadení) 
- zahrabáním na místě. 

Radiační havárie 
jednotky IZS nebo zvz provedou vytřídění zvířat podle stupně zamoření: 

- ponechání na místě, příp.  
- evakuace zvířat (viz evakuační plány), 
- případné porážení, 
- utracení a zahrabání na určeném místě. 

Hromadné úhyny volně žijící zvěře způsobené: 
- nebezpečnou nákazou - sběr a vyhledání zajistí uživatelé honiteb, neškodné odstranění  v  

asanačním podniku, 
- živelné pohromy - sběr a vyhledání  zajistí uživatelé honiteb za případné pomoci AČR a 

neškodné odstranění v asanačním podniku. 
Hromadné úhyny ryb způsobené: 

- nebezpečnou nákazou - sběr zabezpečí pracovníci rybářství, uživatelé rybářských revírů nebo 
podniků , neškodné odstranění asanační podnik, 

- živelné pohromy, ekologické havárie - sběr zabezpečí pracovníci rybářství za případné pomoci 
AČR, neškodné odstranění buď v asanačním podniku, zahrabání, spalovna. 

 
Příloha č. A41 
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Složení a kontakty na pohotovostní skupinu KVS pro Pardubický kraj 
     
VVI pro epizootologii:         
MVDr. Radek Axmann      
pracoviště adresa Adresa domů:  Dvořiště 3, Proseč u Skutče 
Krajská veterinární správa Husova 1747 tel. domů mobil e-mail 
Pardubice 530 03 Pardubice 469 325 176 777 303 010 r.axman@chrudim.cz 
tel. na pracoviště 466 263 122, 466 263 131    radek.axman@quick.cz 
fax na pracoviště 466 263 101      
e-mail na pracoviště kvse@icsvscr.cz       
VI pro epizootologii:         
MVDr. Ivo Strauss      
pracoviště adresa Adresa domů:  Pod Vinicí 577, Sezemice 
Krajská veterinární správa Husova 1747 tel. domů mobil e-mail 
Pardubice 530 03 Pardubice 466 930 477 728 778 154 strauss@wo.cz 
tel. na pracoviště 466 263 122, 466 263 131      
fax na pracoviště 466 263 101      
e-mail na pracoviště kvse@icsvscr.cz       
     
Oba výše uvedení inspektoři jsou povinni bez prodlení informovat ředitele KVS nebo jeho zástupce: 
     
ředitel         
MVDr. Josef Boháč      
pracoviště adresa Adresa domů:  U Stadionu 739, Chrudim 
Krajská veterinární správa Husova 1747 tel. domů mobil e-mail 
Pardubice 530 03 Pardubice 469 639 376 777 303 020 j.bohac@chrudim.cz 
tel. na pracoviště 466 263 122, 466 263 131      
fax na pracoviště 466 263 101      
e-mail na pracoviště kvse@icsvscr.cz       
zástupce  ředitele         
MVDr. Radek Axmann      
pracoviště adresa Adresa domů:  Dvořiště 3, Proseč u Skutče 
Krajská veterinární správa Husova 1747 tel. domů mobil e-mail 
Pardubice 530 03 Pardubice 469 325 176 777 303 010 r.axman@chrudim.cz 
tel. na pracoviště 466 263 122, 466 263 131    radek.axman@quick.cz 
fax na pracoviště 466 263 101      
e-mail na pracoviště kvse@icsvscr.cz       

 
 
Příloha č. 42 – složení pohotovostní skupiny: 
 
Inspektorát Svitavy pro území okresu Svitavy    

    

vedoucí inspektorátu     
MVDr. Václav Jílek     
pracoviště adresa Adresa domů: Hegerova 116, Polička 
Inspektorát Svitavy Šmilovského 8 tel. domů mobil e-mail 

 570 01  Litomyšl 461 724 278 777 783 314 xxx 
tel. na pracoviště 461 615 741  605 810 825  
fax na pracoviště 461 613 997    
e-mail na pracoviště ovs.svitavy@icsvscr.cz    
VI pro epizootologii:     
MVDr. Jiří Hrdomka     
pracoviště adresa Adresa domů: Za Brankou 153, Litomyšl 
Inspektorát Svitavy Šmilovského 8 tel. domů mobil e-mail 

 570 01  Litomyšl xxx 607 946 702 xxx 
tel. na pracoviště 461 615 741    
fax na pracoviště 461 613 997    
e-mail na pracoviště ovs.svitavy@icsvscr.cz    
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Pohotovostní skupina inspektorátu bez prodlení kontaktuje pohotovostní skupinu KVS dle 
přílohy č. A41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 10  PLÁN VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A BEZPEČNOSTI 
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1. Cíle plánu veřejného pořádku a bezpečnosti 
 

Cíle plánu veřejného pořádku a bezpečnosti je akceptování opatření na základě operativní 
analýzy stavu na svěřeném teritoriu se zaměřením na dopady na veřejný pořádek a bezpečnost. 
  

Příprava sil a prostředků Policie České republiky (dále jen policie) na řešení,  prevenci a 
minimalizaci následků mimořádných událostí, rozsáhlých havárií a krizových stavů k zabezpečení 
ochrany životů, zdraví a majetku fyzických a právnických osob v době před vznikem, v průběhu a při 
likvidaci mimořádných událostí. 
  

Příprava, zpracování a prověřování přijatých opatření k účinnému a cílevědomému využívání sil 
a prostředků při řešení mimořádných událostí,  které nelze zvládnout běžnými postupy a prostředky 
v rámci výkonu služby a je nutno vyvinout mimořádné úsilí i součinnostních sil a prostředků 
k obnovení veřejného pořádku a bezpečnosti. 
 
 

2. Úkoly plánu veřejného pořádku a bezpečnosti 
 

Úkolem je stanovit v souladu se zákonem činnosti policistů a organizačních celků policie 
k obnovení klidu a veřejného pořádku a bezpečnosti,  ochrany životů, zdraví a majetku fyzických a 
právnických osob v období před vznikem, v průběhu a při likvidaci mimořádných událostí. K splnění 
uvedených úkolů policie zejména: 
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a) uzavírá prostory a oblasti zasažené mimořádnou událostí, 
b) provádí zvýšenou kontrolu pohybu osob a vozidel pohybujících se v tomto prostoru nebo 

narušující hranice zabezpečovaného prostoru, 
c) zabezpečuje veřejný pořádek při evakuaci a spolupodílí se na varování obyvatelstva 

z ohrožených prostorů, 
d) spolupodílí se na zabezpečení informování osob v ohrožených oblastech a prostorech, 
e) zabezpečuje identifikaci osob, 
f) vyhlašuje a provádí pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách, 
g) provádí speciální činnosti (např., potápěčské, pyrotechnické práce apod.), 
h) provádí sběr, zajištění a vyhodnocení stop (důkazů) k objasnění vzniku mimořádné události a 

k zjištění a usvědčení případného pachatele, 
i) zabezpečuje veřejný pořádek v místech výdeje humanitární pomoci, 
j) dohlíží nad veřejným pořádkem a bezpečností při prosazování realizaci mimořádných 

hygienicko-epidemických opatřeních, 
k) spolupracuje při ochraně kulturních památek. 

3. Stanovení odpovědnosti za provedení plánu veřejného pořádku a bezpečnosti 
 

Za provedení příslušného opatření k udržení, zabezpečení či obnovení veřejného pořádku a 
bezpečnosti zodpovídají jednotliví vedoucí organizačních článků policie ve svěřených obvodech, 
celkově za svěřené teritorium ředitel okresního ředitelství ( dále jen OŘ ) policie Svitavy. 
 

 Příslušní vedoucí pracovníci tj. ředitel OŘ Svitavy, vedoucí OOP a vedoucí organizačních celků 
OŘ jsou odpovědni za akceschopnost útvarů a organizačních celků, které řídí. V případě vzniku 
mimořádné události k splnění stanovených úkolů k zajištění klidu a veřejného pořádku zabezpečí 
připravenost potřebného počtu příslušníků útvarů. Zbývající příslušníci útvaru jsou vyrozumíváni a 
aktivováni postupně, jsou zařazováni do zálohy k doplnění nebo vystřídání zasahujících policistů. 
 

4. Personální zabezpečení plánu veřejného pořádku a bezpečnosti 

 
Policie OŘ Svitavy zabezpečuje veřejný pořádek a bezpečnost na teritoriu OŘ policie Svitavy. 

K zabezpečení klidu a veřejného pořádku využívá uniformovanou a neuniformovanou policii, tj. síly a 
prostředky obvodních oddělení policie, oddělení dopravní policie, pořádkové jednotky, dále síly a 
prostředky služby kriminální policie a vyšetřování a policistů dalších útvarů a organizačních součástí. 
 

V případě rozsáhlé mimořádné události vyžadující nasazení všech policistů útvarů na delší dobu 
jsou prováděny přesuny policistů, k posílení postižených útvarů, nejprve na teritoriu OŘ, pokud by 
posílení bylo nedostačující, budou prováděna organizační opatření na úrovni ředitele policie správy 
Včk, případně aktivována zásahová a pořádková jednotka a vyžádáno posílení útvarů policisty z jiných 
krajů cestou policejního prezidenta, případně vyžádáno posílení policie armádou ČR. 
 

5. Materiálně technické zabezpečení plánu veřejného pořádku a bezpečnosti 
 
 Materiální zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti se váže na danou situaci řešení 

mimořádné události, která nastala. Při zpracování typových plánů ke konkrétním situacím budou 
zahrnuty součinnostní dohody s fyzickými a právnickými osobami a poskytnutí prostředků k plnění 
úkolů policie, které nemá policie běžně k dispozici. Jedná se zejména o zabezpečení požadavků na 
materiální doplnění : 
 

a) ubytování a stravování, 
b) výstroj a ochranné prostředky, 
c) zdravotnický materiál, 
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d) spojovací, informační a dokumentační materiál, 
e) automobilové zabezpečení, PHM, 
f) čluny, kompresory, dýchací přístroje apod.. 

 
6. Speciální ustanovení 

 
Policie OŘ Svitavy v případě mimořádných událostí, narušující veřejný pořádek a bezpečnost, 

spadající do její výlučné gesce, má zpracované typové postupy nebo případně zpracovává plány 
bezpečnostních opatření k jednotlivým akcím ( vše v souladu s interními akty řízení Policejního 
prezidenta a ředitele PČR S Včk )  a to zejména pro případy: 
 

a) zjištění umístění výbušného, nástražného systému v prostoru či objektu, 
b) výskytu munice nebo výbušnin, 
c) přepravy nebezpečných nákladů po silnici a železnici, 
d) zabezpečení klidu a veřejného pořádku v souvislosti s konáním hromadných akcí zástupců 

extrémistických hnutí, 
e) zabezpečení klidu a veřejného pořádku při konání sportovních a kulturních akcích, 
f) uzavření obcí, měst, komunikací k zadržení pachatelů trestné činnosti, 
g) pátrací akce k nalezení pohřešovaných osob, nebo nebezpečných pachatelů, po kterých bylo 

vyhlášeno pátrání, 
h) útěk vězňů či chovanců z nápravně výchovných ústavů, 
i)  zajištění místa dopravní nehody ( silniční, železniční, příp. letecké), 
j) narušení státní hranice migrační vlnou  cizích státních příslušníků. 

 
Za realizaci jednotlivých opatření podle těchto typových postupů a krátkodobých 

bezpečnostních opatření jsou odpovědni věcně a místně příslušní vedoucí pracovníci útvarů a 
organizačních celků policie. 
 

7. Určení vyrozumění součinnostních složek 
 

Součinnostní složky se o mimořádné události a o jejím vývoji informují navzájem cestou svých 
operačních středisek. V rámci policie OŘ Svitavy je zabezpečeno předávání informací prostřednictvím 
operačního střediska OŘ ( spojení viz. tabulka ). 

 
 

8. Síly prostředky policie pro zabezpečení plánu veřejného pořádku a bezpečnosti 
 

K splnění úkolů, vyplývajících z havarijních plánů k zabezpečení veřejného pořádku a 
bezpečnosti, lze ihned po vyhlášení mimořádných opatření soustředit a využít policejní síly, jež jsou ve 
službě a plní úkoly ve služebním obvodě. 

 
O soustředění a využití dalších sil včetně jejich aktivace a povolání rozhoduje na svém teritoriu 

ředitel OŘ ( s možným využitím krizového štábu ředitele OŘ ). Pro mimořádná opatření s delší dobou 
trvání provede krizový štáb ředitele OŘ na základě analýzy vývoje operativní situace mimořádné 
události přesun sil a prostředků, nebo případně vydá pokyn k aktivaci pořádkové jednotky OŘ. Při déle 
trvajících opatřeních, zajišťujících veřejný pořádek a bezpečnost, vyžádá posílení útvarů policie správy 
Včk. 
 
 

9.  ORP Polička - složení 
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Útvar Typ opatření Celkový 
stav 
pol. 

Do působnosti 
spadají útvary 

Spojení 

OŘ PČR 
Svitavy 

-ochrana 
veřejného 
pořádku 
- nástražný 
výbušný systém 

228 Základní útvary : 
OOP Svitavy 
OOP Litomyšl 
OOP M. Třebová 
OOP Polička 
OOP Jevíčko 

ředitel OŘ 
pplk. Mgr. Miroslav Brandejs 
-tel. 974 578 220 
-KMT 725 093 300 
 
zástupce ředitele pro TŘ 
plk. JUDr. Miloš Izák 
-tel. 974 578 223 
-KMT 725 093 302 
 
zástupce ředitele pro UP 
mjr. Mgr. Tomáš Fadrný 
-tel. 974 578 222 
-KMT 725 093 301 
 
velitel služby pro TŘ 
pplk. Mgr. Jaroslav Král 
-tel. 974 578 310 
-KMT 725 093 351 
 
velitel služby pro UP 
pplk. Jaroslav Krůl 
-tel. 974 578 290 
-KMT 725 093 350 
 
operační středisko 
-tel. 974 578 101, 974 578 102      
-KMT 725 093 310, 725 093 311 
-fax 974 578 108      
 
„komisař KŘ“  
npor. Mgr. Roman Šabrňák 
-tel. 974 578 212 
 

OOP Polička - ochrana 
veřejného pořádku 
- nástražný 
výbušný systém 

19 Policejní stanice : 
Borová 
 

vedoucí  
mjr. Miroslav Stodola 
-tel. 974 578 730 
 
zástupce vedoucího 
kpt. Miroslav Myška 
-tel. 974 578 732 
 
stálá služba 
-tel. 974 578 731 
-fax 974 578 738 
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C 11 PLÁN OCHRANY KULTURNÍCH PAMÁTEK    
 
a) Přehled kulturních movitých a nemovitých památek .......................................................52 
b) Způsob zabezpečení jejich ochrany před účinky havárií..................................................52 
c) Rozdělení odpovědnosti za provedení ochrany kulturních památek................................53 
 
 
  Stát chrání kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, 
významného činitele životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu. Péče státu o kulturní památky 
zahrnuje činnosti, opatření a rozhodnutí, jimiž orgány a odborná organizace státní památkové péče 
v souladu se společenskými potřebami zabezpečují zachování, ochranu a vhodné společenské uplatnění 
kulturních památek.  
  Ostatní orgány státní správy, a jiné organizace spolupracují v oboru své působnosti s orgány a 
odborovou organizací státní památkové péče a pomáhají jim při plnění jejich úkolů.   
 
přehled kulturních movitých a nemovitých památek 
 
  Na ústředí Národního památkového ústavu v Praze je zpracován úplný seznam movitých a 
nemovitých památek na území okresu Svitavy. Pro účely tohoto plánu byl vypracován  Národním 
památkovým ústavem – územním odborným pracovištěm v Pardubicích dále uvedený přehled 
vytypovaných objektů. 
 

Název vybrané kulturní památky 
Národní kulturní památka – Zámek Litomyšli 

Kostel Nalezení sv. Kříže s piaristickým klášterem v Litomyšli 
Zámek v Moravské Třebové 

Děkanský kostel P. Marie v Moravské Třebové 

Klášter a kostel Sv. Josefa v Moravské Třebové 

Městské opevnění v Poličce 

Budova radnice v Poličce 

Areál kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku 

 

způsob zabezpečení jejich ochrany před účinky havárií 
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  Analýzou vytypované mimořádné události  mohou mít vliv na přípravy složek IZS řešené tímto 
plánem. Jedná se o havarijní přípravy, které přesahují operační přípravy vlastníka nemovitosti (viz. Plán 
krizové připravenosti) a havarijní přípravy řešené v operativních plánech jednotlivých složek IZS. 
Pokud  vytypované mimořádné události ohrozí  příslušné kulturní památky bude v této části  doplněn 
způsob zabezpečení jejich ochrany. 
 
 
rozdělení odpovědnosti za provedení ochrany kulturních památek  

 
 Odpovědnost za provedení ochrany kulturních památek stanoví : 
 

 Zákon o státní památkové péči č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č.361/1999 Sb. a č. 61/2001 Sb., č.122/2000 
Sb., č.132/2000 Sb., č. 146/2001 Sb. a č 320/2002 Sb., účinný ke dni 1. ledna 2003 a 
doplněný výběrem z judikatury. 

 
 Vyhláška k provedení zákona o státní památkové péči. Úplný text vyhlášky č.66/1988 Sb., 

kterou se provádí zákon České národní rady  č. 20/1987 Sb.,  o státní památkové péči ve 
znění vyhlášky č. 139/1999 Sb., a vyhlášky č. 538/2002 S., účinný ke dni 1. ledna 2003. 

 V článku Ochrana a užívání kulturních památek (k § 9 a 10 zákona) § 8  jsou uvedeny povinnosti 
vlastníka kulturní památky a organizace.  
 Organizace, která kulturní památku spravuje, nebo ji užívá nebo ji má ve vlastnictví, je nadále 
povinna zajistit: 

a) neporušené uchování a účinné uplatnění uměleckých a kulturně historických hodnot kulturní 
památky, 

  b)   potřebné technické a jiné vybavení kulturní památky v souladu s její památkovou hodnotou, 
c) ochranu movitých kulturních památek po dobu trvání stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu 

ohrožení státu a válečného stavu. 
 

 Úmluva o architektonickém dědictví Evropy ze dne 3. října 1985 
 
 Úmluva o ochraně archeologického dědictví z 16. ledna 1992. 

 
 
 

 Další zdroje informací: 
 

Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Pardubicích 
Zámek 4, 531 16 Pardubice 
pardubice@pardubice.npu.cz 
 
Kontakt na ústředí Národního památkového ústavu:  
http://www.npu.cz 
Kontakt na Ministerstvo kultury ČR: 
http://www.mkcr.cz/  

 
 
 
 

mailto:pardubice@pardubice.npu.cz
http://www.npu.cz
http://www.mkcr.cz/


Výpis z  Havarijního plánu Pardubického kraje pro určenou obec - Polička                Aktualizováno dne: 1. prosince 2004                                                              
 

 

Výpis z Havarijního plánu Pardubického kraje pro správní území v působnosti určené obce Polička 
54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 12  PLÁN HYGIENICKÝCH A PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ 
 
Přehled připravených hygienicko epidemiologických opatření ..................................................................................... 54 

Způsoby jejich provádění ............................................................................................................................................... 55 

Síly a prostředky k jejich zabezpečení............................................................................................................................ 55 

Pohotovostní plán pro případ výskytu nebezpečných infekčních nemocí ...................................................................... 56 

Rozdělení odpovědnosti za provedení  plánovaných hygienických a protiepidem. opatření ......................................... 58 

 
 

   Přehled připravených hygienicko epidemiologických opatření 
1. V oblasti řešení hygienických opatření na ochranu zdraví fyzických osob při výskytu zdravotně 

závadných vod, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech                                                               
2. V oblasti řešení epidemických výskytů infekčních onemocnění 

  a) vyslovení podezření na epidemický výskyt infekčního onemocnění, 
b) zabezpečení mikrobiologické diagnostiky, včetně rozsahu a očekávaného trvání vyšetření u           
jednotlivých agens,  

  c) zabezpečení epidemiologického šetření v ohnisku nákazy a jeho cílu, tj.ověření diagnózy, 
      vymezení ohniska,  zdroje a cesty přenosu, vyhledání primárních a sekundárních kontaktů, 
        stanovení potřebných opatření k omezení nebo zamezení dalšího šíření, včetně DDD, 
  d) zabezpečení převozu susp. případů onemocnění event. kontaktů do místa izolace 
  e) zajištění izolace a léčení 
 
Postup hygienické služby při ohlášení havarijní situace 
 
1) V pracovní době 

Hlášení o havarijní situaci zpravidla dostává ředitel KHS nebo jím pověřený pracovník (mimo 
území okresu Pardubice jím bývá vedoucí příslušného územního pracoviště KHS), od některé ze složek 
Integrovaného záchranného systému. Ten podle povahy ohlášené situace rozhodne o opatřeních 
hygienické služby. Ohlášení však může být provedeno jednotlivými fyzickými osobami (včetně 
klinických lékařů) a nebo i anonymně kterémukoliv pracovníkovi KHS. V takovém případě pracovník, 
který hlášení přijal informuje neprodleně ředitele KHS a příslušného vedoucího územního pracoviště 
KHS a zaznamená vhodným způsobem dobu a obsah oznámení. 

 
2) V mimopracovní době 
  Hlášení o havarijní situaci přijímá dostupný pracovník KHS, který podle popsané povahy 
havarijní situace zajistí vyrozumění dalších odborníků, odebere se na místo (způsobem stanoveným 
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„plánem“, včetně využití dopravy některou ze složek IZS), kde postupuje dále podle vyhodnocení 
situace na místě. 
 
 

    Způsoby jejich provádění 
1. V oblasti řešení hygienických opatření dle bodu 1. části C 13 a (v případě nejedná-li se o 

mimořádné události související s problematikou bioterorismu)  
  a) zajištění zvýšené a cílené kontroly kvality pitné vody, 
  b) zákaz či omezení užívání pitné vody, 
  c) kontrola hyg. zabezpečení náhradního zásobování pitnou vodou,    adekvátním chován 
            d) zajištění odborných podkladů pro poučení osob o možných důsledcích havárie pro jejich 
                 zdraví 
  e) odborná spolupráce s příslušnými orgány a útvary. 
 

2. V oblasti řešení epidemických výskytů infekčních onemocnění s ohledem na rozsah postižení a 
klinickou a epidemiologickou závažnost 
 a)  buď vlastními silami zdravotnictví dané oblasti (např. v případě běžně se vyskytujících    
       nákaz, jejichž výskyt nebudí podezření na zneužití biologických  agens), 
 b) v případě podezření na zneužití biologických agens nebo při mimořádném rozsahu též    
      s využitím organizace, sil a prostředků Integrovaného záchranného  systému. 

 
    Síly a prostředky k jejich zabezpečení 

 
1. V oblasti řešení hygienických opatření podle bodu 1. části C 13 a) 

a) laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Pardubicích, v areálu Krajské nemocnice  
    Pardubice, Kyjevská 44 jsou schopny provádět laboratorní stanovení (v případě nejedná-li se    
    o mimořádné události související s problematikou bioterorismu)  

b) toxikologická četa KHS – úkoly a způsob nasazení uvedeny  
 

 1.   Na místě podezřelém ze zásahu chemickými látkami 
 a) shromáždit dostupné údaje k ověření nebo vyloučení zásahu a předběžně je ve spolupráci s dalšími  

 zúčastněnými útvary IZS vyhodnotit zejména z hlediska potřeby vymezit nebezpečnou oblast, 
 b) spolupracovat s HZS a SÚJCHBO při odběrech vzorků (ovzduší, materiálů, vody)   laboratornímu    
  zpracování 
 c) podílet se konzultačně na rozhodnutí o event. evakuaci obyvatel z ohroženého prostoru 
 d) zajistit odborné podklady pro poučení osob o možných důsledcích zásahu pro jejich zdraví a 
       adekvátním chování, 
 e) spolupracovat konzultačně při návrhu dekontaminace zasažených prostorů, 
 f) připravit odborné podklady pro stanovení podmínek pro další využívání zasažených prostorů a  
     objektů případně další opatření po konzultaci s ostatními složkami IZS podle rozhodnutí ředitele   
         KHS 

g) zpracovat protokol o příhodě, 
h) informovat Ministerstvo zdravotnictví ČR o zásahu. 

 
2. V oblasti epidemických výskytů infekčních onemocnění 

a) Školení lékařů zejména v oblasti infekcí, u kterých se předpokládá možnost 
teroristického zneužití bylo provedeno odbornými pracovníky hygienické služby v r. 
2001. 

b) Laboratorní diagnostiku na běžná bakteriální, virová, parazitární a mykotická agens,  
provádí mikrobiologické odd. Krajské nemocnice Pardubice, případně další odd. 
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klinické mikrobiologie v kraji. Diagnostika vysoce nebezpečných agens je zajištěna 
prostřednictvím SUJCHBO 

c) Epidemiologické šetření zajistí pracovníci protiepidemického odboru KHS - 
epidemiologické čety KHS 

Úkoly epidemiologické čety KHS a způsob nasazení 
 
Na místě podezřelém z výskytu epidemie nebo podezřelém ze zneužití biologického agens: 
a)  vymezit předpokládané ohnisko nákazy, 
b) zajistit u postižených osob v předpokládaném ohnisku nákazy a u kontaktů 
  - shromáždění jejich osobních dat, 
  - zajistit jejich izolaci (zejména pokud je indikovaná okamžitá izolace), 

- zajistit odběr vzorků biologických materiálů, 
  - informovat rodiny 
c) zajistit odběr vzorky podezřelých materiálů z prostředí, vzorky vody a stěry k laboratornímu 

zpracování a zajistit jejich předání na příslušná místa 
d) zajistit odborné podklady pro poučení osob o možných důsledcích zásahu na jejich zdraví a o jejich 

adekvátním chování, 
e) metodicky spolupracovat se složkami IZS na návrhu dekontaminace zasažených prostor, 
f) připravit z odborného hlediska podklady pro stanovení podmínek pro další využívání zasažených 

prostorů a objektů, případně dalších opatření po konzultaci s ostatními složkami IZS, podle 
rozhodnutí ředitele KHS, nebo vedoucího protiepidemického odboru KHS 

g) zpracovat protokol o příhodě 
h) informovat Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Epidemiologická četa je nasazena na základě rozhodnutí ředitele KHS, který jí do místa nasazení 
vysílá. Náklady spojené s jejím nasazením se hradí z rozpočtu KHS.  
e) Izolaci a léčbu nemocných na běžně se vyskytující přenosné nemoci zajistí infekční oddělení Krajské.  

nemocnice Pardubice. V případě, že se jedná o onemocnění či podezření na onemocnění vysoce 
nebezpečnou nákazou, zajistí diagnostiku a léčbu infekční klinika FN Hradec Králové, případně jiné 
tímto pracovištěm stanovené zdravotnické zařízení 
 

 Pohotovostní plán pro případ výskytu nebezpečných infekčních nemocí 
 
Nebezpečnými infekčními nemocemi rozumíme ty, které se v naší populaci běžně nevyskytují a ty, 

které byly eradikovány a neprovádí se proti nim všeobecná aktivní imunizace (očkování). To 
znamená, že populace proti nim nemá protilátky a je zvýšeně vnímavá. 

Řadíme sem zejména těchto 17 onemocnění: 
ANTRAX (sněť slezinná, uhlák, modré neštovice, Woolsterova nemoc) 
VARIOLA (pravé neštovice) 
LASSA 
EBOLA 
DENGUE (Dandyho horečka) 
BRUCELÓZA (undulující, maltská, středozemní nebo gibraltarská horečka) 
MOR 
CHOLERA 
KOREJSKÁ HEMORAGICKÁ HOREČKA 
TULAREMIE 
OTRAVA BOTULOTOXINEM 
Q-HOREČKA 
BŘIŠNÍ TYFUS 
RUSKÁ JARO-LETNÍ ENCEFALITIDA 
OTRAVA TOXINEM CLOSTRIDIUM PERFRINGENS 
STAFYLOKOKOVÁ ENTEROTOXIKÓZA 
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BACILÁRNÍ DYZENTÉRIE 
 
Možnosti vzniku nebezpečných nákaz: 
- import nebezpečné nákazy (infikovaný cestovatel, zvíře, potravina, voda) 
 
- bioterorismus (úmyslné zneužití biologického prostředku k vyvolání onemocnění lidí nebo zvířat.           
                           Může mít  souvislost vojenskou, politickou, náboženskou nebo prostý trestní čin) 

-   biologické napadení – válka (záměrné, úmyslné použití mikroorganismů nebo toxinů, 
získaných z živých organismů k vyvolání onemocnění nebo úmrtí u lidí, zvířat nebo rostlin. 
Vhodné mikroorganismy nebo toxiny jsou připravovány v podobě biologické zbraně) 

 
Biologická agens jsou živé choroboplodné mikroorganismy (bartérie, ricketsie, chlamydie, viry a 
mikroskopické houby), schopné vyvolat masová infekční onemocnění nebo otravy lidí, zvířat nebo 
rostlin. 
Biologická zbraň v sobě zahrnuje technologii skladování, transportu, aplikace biologického agens a 
vlastní biologické náplně (biologický původce není biologická zbraň !). Patří mezi zbraně hromadného 
ničení. 
 
Způsoby použití biologických zbraní: 
 
-biologickým aerosolem (kontaminace přízemních vrstev atmosféry) 
- transmisí (pomocí infikovaných přenašečů) 
- diverzí (skrytá kontaminace potravin, pitné vody, vzduchu v uzavřených prostorech nebo jiných    
  objektů vnějšího prostředí)  
 
Nejpravděpodobnějším a nejúčinnějším způsobem šíření BBP je napadení biologickým aerosolem. A to 
i takové mikroorganismy nebo toxiny, které se za přirozených podmínek tímto způsobem šíří minimálně 
nebo vůbec ne. 
 
Odlišnosti epidemického procesu po použití bojových biologických prostředků: 
 
- pomnožení mikrobu ve vnitřním prostředí je nahrazeno kultivací na médiích 
- vylučování mikrobu přirozenou cestou je nahrazeno dopravou biologického prostředku na cíl a  
  záměrným šířením v cílové populaci 
- způsob šíření, faktor přenosu nebo i vektor je volen cíleně a nemusí vždy odpovídat přirozenému  
  mechanismu šíření 
- k uměle navozeným hromadným intoxikacím biologickými toxiny může docházet abnormálními  
- infekční choroby tak ztrácejí řadu svých obvyklých mírových epidemiologických charakteristik (mění  
  se inkubační doba, ztrácí se sezónnost, profesionalita a endemičnost výskytu, mění se podíl různých  
  klimatických forem onemocnění atd.). 
 
Postup při podezření na výskyt nebezpečné infekce 
 
1. Identifikace nemocných s podezřelou diagnózou (nápadná místní a časová souvislost) a jejich  
    hospitalizace na infekční klinice FN Hradec Králové – telefon – ústředna 495831111, přednosta 
kliniky 495833773, sekretářka 495832220, ambulance 495832531 
2. Odeslání odebraných vzorků kurýrem do SÚJCHBO 
3. Zahájení epidemiologických opatření – protiepidemická četa KHS ve spolupráci se složkami IZS  
    podle pokynů MZ – úsek Hlavního hygienika ČR – MUDr. VÍT Michael, PhD., tel. 224972431, fax  
    224915996, mobil 737204918, 725000703, e-mail vit@mzcrcz, stálá služba 224972300, mobil  
    725000710 
4. Karanténa osob v zasaženém území, izolace suspektně nemocných 
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5. Dekontaminace osob, dezinfekce předmětů a prostředí 
6. Varování občanů ČR Hlavním hygienikem ČR. 
 
 
    Rozdělení odpovědnosti za provedení  plánovaných hygienických a protiepidemických opatření 

 
1. V oblasti hygienických opatření podle bodu 1. části C 13 a 

         a) územně příslušné orgány ochrany veřejného zdraví v rozsahu působnosti dané zákonem č.  
             258/2000 Sb.  
      b) orgány státní správy dle zákona č. 353/1999 Sb. a povodňových plánů. 
 

2. V oblasti epidemických výskytů infekčních onemocnění v době míru 
a) za stanovení epidemiologických opatření v Pardubickém kraji odpovídá v souladu 

s ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví orgán ochrany veřejného 
zdraví – Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen 
KHS). 

b) za provedení epidemiologických opatření pak odpovídá ten, komu jsou tato opatření KHS 
v souladu s uvedeným zákonem uložena.  

c) na realizaci epidemiologických opatření spolupracují a podílí se nebo mohou se podílet i 
další   složky IZS, jako Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, orgány veterinární služby atd.  

d) významnou součástí opatření je i informace veřejnosti o vzniklé situaci, cílená na získání 
aktivní spolupráce a dodržování pokynů a zabránění panice, využívají se masmedia 

 
      3. Krajské hygienické stanici náleží dle § 82 odst.2) písm1) zákona 258/2000 Sb. nařizovat 
mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí vzniku a opatření k ochraně zdraví fyzických osob při 
výskytu zdravotně závadných výrobků a vod, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, 
pokud není příslušné Ministerstvo zdravotnictví, a rozhodovat o jejich ukončení. 
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C 13  PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ A HROMADNÝMI INFORMAČNÍMI 
PROSTŘEDKY 
 
A)  PŘEHLED SPOJENÍ NA HROMADNÉ INFORMAČNÍ PROSTŘEDKY   
B)  TEXTY NEBO NAHRÁVKY TELEVIZNÍCH A ROZHLASOVÝCH TÍSŇOVÝCH INFORMACÍ 
C)  FREKVENCE VYSÍLÁNÍ ROZHLASOVÝCH STANIC 
D)  ZPŮSOB OVĚŘENÍ PRŮNIKU TÍSŇOVÝCH INFORMACÍ 
E)  NÁHRADNÍ ZPŮSOBY PRO INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI 
F)   FORMY, ZPŮSOBY A POSTUPY PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ OBYVATELSTVU O SKUTEČNÉM OHROŽENÍ A 
NÁSLEDNĚ PŘIJÍMANÝCH OPATŘENÍCH K OCHRANĚ OBYVATELSTVA 
G)  ORGANIZAČNÍ A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ TISKOVÉHO STŘEDISKA  
H) ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA KOMUNIKACI S VEŘEJNOSTÍ A HROMADNÝMI INFORMAČNÍMI 
PROSTŘEDKY 
 
Poskytování včasných informací  - souhrn činností zajišťující shromažďování, třídění a bezodkladné  
předávání informací  o krizových stavech a mimořádných situacích/událostech (tzv. tísňové informace ). 
 

A) Přehled spojení na hromadné informační prostředky 
 Informace potřebné obyvatelstvu budou vysílány veřejnoprávní televizí a veřejnoprávním rozhlasem,  
jmenovitě na televizních kanálech ČT 1  a  ČT 2  a v Českém rozhlase na programových okruzích 
PRAHA (SV), PARDUBICE a RADIOŽURNÁL.  
 Pro zabezpečení informací lokálního charakteru jsou smluvně zavázány veřejnoprávní prostředky 
celkově doplněny místními a regionálními médii, jejichž přehled a spojení s nimi je uvedeno 
v Poplachovém plánu IZS Pardubického kraje  
 Poznámka: ( výpis z ustanovení zákonů ) 

 Podle § 32  zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů  každý, kdo provozuje 
hromadné informační prostředky, včetně televizního a rozhlasového vysílání, je povinen bez 
náhrady nákladů na základě žádosti operačního a informačního střediska IZS neprodleně a bez 
úpravy obsahu a smyslu uveřejnit tísňové  informace potřebné pro záchranné a likvidační práce 

 Podle § 30 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů  každý, kdo 
provozuje hromadné informační prostředky včetně televizního a rozhlasového vysílání, je 
povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti orgánů krizového řízení neprodleně a bez 
úpravy obsahu a smyslu uveřejnit informace o vyhlášení krizových stavů a nařízených krizových 
opatřeních při krizových stavech. 

 

B) Texty pro nahrávky televizních a rozhlasových tísňových informací 
 Obsah relace zadává OPIS – K  IZS kraje, přičemž jsou plně respektovány pokyny orgánů krizového 
řízení daného stupně. 
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 Smyslem přípravy textů relací  v časovém předstihu je zajištění pružného informování obyvatelstva 
při očekávané nebo nastalé situaci.  
Rozlišuje se informování v preventivní fázi a v akutní fázi. 
 V preventivní fázi se jedná o informování o reálných i pravděpodobných rizicích, o způsobech 
varování a vyrozumění a o seznámení s ochrannými opatřeními, jak je budou prezentovat technické a 
sdělovací prostředky. 
 V akutní fázi je nutné zabezpečit okamžité a co nejvíce dostupné varování a bezprostřední stručné a 
výstižné informování obyvatelstva o nastalé situaci. 
 Podle zaměření informací se jedná buď o informace z kategorie veřejných (zde patří tísňové 
informace) nebo o informace z kategorie zpravodajských.  
 Veřejné informace - informace o situaci a informace (pokyny) potřebné k usměrnění chování  a 
činnosti  obyvatelstva, jejichž cílem je vyvolat aktivní reakci příjemců. 
 Zpravodajské informace - novinářské informace poskytované jako výklad situace z podkladů 
redaktora s rezervou přesnosti a obsahové úplnosti, jejichž cílem je aktivně ovlivňovat psychologické 
klima ve společnosti, názory a celkové veřejné mínění. 

C) Frekvence vysílání rozhlasových stanic 

 místní média   - Poplachový plán IZS Pardubického kraje 
 regionální média – Poplachový plán IZS Pardubického kraje  

 

D) Způsob ověření průniku tísňových informací 

 poslechem příslušných rozhlasových případně televizních regionálních sdělovacích   prostředků 
 dotazem cestou orgánů  vykonávající samosprávu ( městské a obecní úřady )  v ohrožených 

oblastech 
 prostřednictvím informací o chování obyvatelstva v ohrožených oblastech získaných od 

zasahujících složek IZS 
 

   E) Náhradní systémy pro informování veřejnosti  
 Pro případ nedostupnosti sledování a poslechu vysílání varovných relací jsou určeny tzv. náhradní 
systémy pro informování veřejnosti. Mají základ v  užití  prostředků pro verbální informace:  

 využití pojízdných rozhlasových  prostředků IZS (na vozidlech) 
 využití Tiskového střediska  
 mimořádné tiskové konference v místě MU za účasti občanů a novinářů 
 informační tabule městských a obecních úřadů 
 obecní rozhlas 
 varovací systém CAS 100 
 letáky 

 

F) Formy, způsoby a postupy při poskytování informací obyvatelstvu o skutečném ohrožení a 
následně přijímaných opatřeních k ochraně obyvatelstva 

 Při zaslechnutí sirény neprodleně: 
 zapnout rozhlas a televizi a sledovat jejich vysílání  

         (Český rozhlas, Česká televize, místní rozhlasové stanice).  
 sledovat vysílání obecního rozhlasu  a obecní televize.  
 sledovat zprávy vysílané rozhlasovými zařízeními na vozidlech hasičů, policie, zdravotnické 

záchranné služby nebo jiných k tomuto účelu vybavených vozidel  
 žádat informace o situaci u obecního nebo městského úřadu.  
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 získané oficiální informace předávat sousedům, starým, nemocným a osamělým osobám a 
pomáhat jim. 

 postupovat podle získaných oficiálních informací. 
  
 
Činnost obyvatel při vzniklé mimořádné události 
       Po vyrozumění nebo varování pomocí elektronických sirén o blížící se živelní pohromě nebo jiné 
mimořádné události se doporučuje chovat se dle zásad zveřejněných na internetových stránkách  
GŘ HZS Praha nebo níže uvedeným způsobem : 
 
OBECNÉ ZÁSADY 

 na rozhlasovém přijímači si naladit regionální nebo státní rozhlasovou stanici a zapnout televizi      
s celostátním programem nebo místní kabelovou televizi 

 pozorně sledovat veškeré informace 
 dodržovat pokyny orgánů státní správy, samosprávy a záchranných složek 
 upozornit své sousedy 
 zachovat klid 
 připravit si potraviny a tekutiny na 3 dny pro každou osobu 
 připravit si teplé oblečení 
 připravit si zavazadlo pro případ evakuace nebo ukrytí 
 provést všechna opatření pro opuštění bytu, domu 
 dát vodu a krmení domácím zvířatům 
 na základě vyžádání záchranných složek a orgánů státní správy a samosprávy poskytnout pomoc 

pro zabezpečení záchranných opatření 
 
ROZSÁHLÉ  POVODNĚ       ochrana při povodních            chování  po povodních 
   V případě kritického nedostatku času zanechat veškeré činnosti a rychle se odebrat na bezpečné 
místo ( kopec, vyšší svah apod.) nebo předem stanovené místo. 
 
Pokud je dostatek času : 

 vytipovat si bezpečné místo, které nebude zaplaveno  
 připravit si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken 
 pokud je k dispozici osobní automobil, připravit jej k použití 
 vypnout nebo uzavřít hlavní rozvody elektrického proudu, vody a plynu 
 přemístit vybavení domácnosti do vyšších pater 
 uzavřít všechna okna 
 připravit si evakuační zavazadlo pro případ krizové situace 
 vzít si nepromokavou obuv a oděv 
 odstranit látky, které mohou ve styku s vodou vyvolat chem.reakci (jedy, žíraviny, kyseliny aj.) 
 informovat své sousedy 
 připravit evakuaci zvířat 
 dbát pokynů záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy 
 sledovat pokyny ve sdělovacích prostředcích 

 
 

VZNIK  POŽÁRU 
 zjištěný požár ohlásit neodkladně na tísňovou linku 150 
 provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob 
 jestliže je to možné, požár uhasit nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření 
 uzavřít přívod plynu 
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 dle možností odvést do bezpečné vzdálenosti zvířata, vynést cenné věci, odstranit výbušné,  
     jedovaté a hořlavé látky 
 uvolnit přístupové cesty záchranným složkám 
 zajistit navedení záchranných složek na místo události 
 nekomplikovat činnost záchranným složkám po jejich příjezdu na místo zásahu 
  na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo starosty obce, poskytnout 

     věcnou nebo osobní pomoc, při požáru pomáhat starým a nemocným, invalidům, dětem,    
     sousedům 
 
 

RADIAČNÍ  HAVÁRIE 
 pokud se někdo nachází na otevřeném prostranství, okamžitě vyhledat nejbližší dům 
 v domě uzavřít dveře, okna, vypnout ventilaci, utěsnit ventilační otvory 
 potraviny uložit do igelitových obalů a uložit je do ledniček, mrazáků nebo uzavřených prostor 
 sledovat informace v hromadných sdělovacích prostředcích, pokyny sdělované místním 

rozhlasem, radiovozy 
 zdržovat se ve středové místnosti domu v přízemí, suterénu nebo ve sklepě, místnost by měla 

mít minimum oken 
 připravit si improvizované prostředky individuální ochrany 
 uhasit otevřený oheň v kamnech, vypnout plynové spotřebiče aj. 
 zabezpečit domácí zvířata krmením, vodou a uzavřít je 
 byt, dům opouštět až na základě pokynů záchranářů nebo oficiálního sdělení 
 ukrytí nebo evakuaci provést až na základě pokynů záchranářů nebo oficiálního sdělení 

 
 
CHEMICKÁ  HAVÁRIE 

 pokud se někdo nachází na otevřeném prostranství, okamžitě vyhledat nejbližší dům 
 neukrývat se do sklepa  - většina plynných nebezpečných látek je těžší než vzduch 
 na ústech a nose přidržovat navlhčenou poskládanou tkaninu 
 v domě uzavřít dveře, okna, vypnout ventilaci, utěsnit ventilační otvory 
 oblepit mezery mezi okny a okenními rámy lepicí páskou 
 sledovat informace v hromadných sdělovacích prostředcích, pokyny sdělované místním 

rozhlasem, radiovozy 
 připravit si improvizované prostředky individuální ochrany 
 uhasit otevřený oheň v kamnech, vypnout plynové spotřebiče aj. 
 zabezpečit domácí zvířata krmením, vodou a uzavřít je 
 byt, dům opouštět až na základě pokynů záchranářů nebo oficiálního sdělení 
 zdržovat se v místnosti, která je na odvrácené straně od havárie 

  

G) Organizační a materiální zabezpečení tiskového střediska 
Středisko bude umístěno ve vybraných prostorách krizového štábu a informace bude podávat tiskový 
mluvčí. Vybavení střediska bude provedeno následujícím materiálem a prostředky: 

- stoly a židle 
- mapové podklady 
- psací stroj 
- psací prostředky 
- malá kopírka 
- diktafon  
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H) Rozdělení odpovědnosti za komunikaci s veřejností a hromadnými informačními prostředky 
Odpovědnost za komunikaci s veřejností má vedoucí krizového štábu, který jednotlivé oblasti 
vyplývající z charakteru MU průběžně konzultuje s vedoucími odborných skupin a tiskovým mluvčím, 
který na jejich základě sestavuje zprávy pro veřejnost a hromadné sdělovací prostředky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 14 PLÁN K ODSTRANĚNÍ ODPADŮ VZNIKLÝCH PŘI MU 
 
A)  ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ ODPADŮ A SLOŽKY PROVÁDĚJÍCÍ ODSTRANĚNÍ ODPADŮ 
B)  PŘEHLED SKLÁDEK, SPALOVEN A JINÝCH ZAŘÍZENÍ NA ODSTRANĚNÍ ODPADŮ A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ  
C)  ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ODSTRANĚNÍ ODPADŮ 
D)  STANOVENÍ DOZORU PŘI ODSTRANĚNÍ ODPADŮ 

 

A) Způsob odstranění odpadů a složky provádějící odstranění odpadů  
Odpovědnost za provedení asanace přísluší dle zákona 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých 

zákonů, § 24, odst. 2, písm. g) a h) právnické a podnikající fyzické osobě, u které došlo k havárii. Ta je 
povinna zabezpečit asanační práce podle pokynů správních úřadů nebo obcí a zabezpečit zneškodnění 
odpadů, které vznikly v důsledku havárie i v důsledku její likvidace. 

 
V případě, že není znám původce mimořádné události, odpovídá za provedení asanace ten, kdo 

provádí likvidaci mimořádné události (orgán státu nebo územního celku např. správce vodního toku). 
 
 

B) Přehled skládek, spaloven a jiných zařízení na odstranění odpadů a nebezpečných odpadů 
Na správním území obce s rozšířenou působností Polička se  spalovny nenachází.  
 
Přehled skládek a ostatních zařízení pro nakládání s odpady  

Místo Adresa Majitel ( provozovatel ) Poznámka 
Skládka odpadů Polička-Široký Důl SMALL spol. s.r.o.  

Překladiště komunálního 
odpadu 

Čs. armády 
Polička (směr na Bystré) 

LIKO a.s., Tolstého 13, 
Svitavy 

 

Recyklační dvory Hegerova ul. Polička LIKO a.s., Tolstého 13, 
Svitavy 

 

Sběrné suroviny Střítežská 399 
Polička 

LIKO a.s., Tolstého 13, 
Svitavy 

 

 
K zabezpečení splnění těchto úkolů je možné využít odborné firmy provádějící průzkum, 

skládkování a spalování nebezpečných látek, monitoring, sanaci, manipulační a přepravní práce a jiné 
komplexní služby viz  
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Poř 
čís. Předmět činnosti Firma 

Adresa 
Kontaktní 

adresa 
Telefon 

Fax 
www 

E-mail IČ 

PRŮZKUM 

1. 

Průzkum znečištění 
horninového prostředí, 
stavebních substancí, 
podzemní a povrchové 
vody 

KAP spol. s r. o. 
Trojská 218/92 

Praha 7  

KAP spol. s r. o. 
Trojská 218/92 

Praha 7  

283 090 611 
283 090 658 

www.kap.cz 
office@prg.kap.cz  15890465 

2. 

Hydrogeologický 
průzkum 
Atmogeochemický 
průzkum 

GEOtest Brno a. s. 
Šmahova 112 

Brno 

GEOtest Brno a. s. 
Šmahova 112 

Brno 

548 125 111 
545 217 979 

www.geotest.cz 
trade@geotest.cz  46344942 

3. 

Monitoring, průzkumy a 
realizace sanací 
znečištěných objektů, 
horninového prostředí a 
vody 

OHGS s. r. o. 
17. listopadu 1020 

Ústí nad Orlicí 

OHGS s. r. o. 
17. listopadu 1020 

Ústí nad Orlicí 

465 526 075 
465 526 274 
465 526 876 

www.ohgs.cz 
ohgs@ohgs.cz  45536899 

 
 

Poř 
čís. Předmět činnosti Firma 

Adresa 
Kontaktní 

adresa 
Telefon 

Fax 
www 

E-mail IČ 

SANACE 

1. 
 
Provedení sanace dle 
charakteru znečištění 

Hydrogeologie 
Pardubice s.r.o. 

J. Palacha 324 
Pardubice 

466 303 515 
602 113 205   

25263919 

2. 
 
Provedení sanace dle 
charakteru znečištění 

Vodní zdroje 
Ekomonitor s.r.o. 
Chrudim 

Pištovy 820 
Chrudim 

 
469 682 303-
5 
469682310-F 

ekomonitor@ekom
onitor.cz 

 
15053695 

3. 
 
Provedení sanace dle 
charakteru znečištění 

Vodní zdroje Bylany 
a.s. 
Bylany 

Bylany 81 469 687 124   
46505016 

4. 
 
Hydrogeologický 
průzkum 

Geologicko-
geodetická služba 
Toulovcovo nám. 
1163 
570 01 Litomyšl 

 
RNDr. Vladimír 
Lašek 
 

 
461 612 040 
602 446 613 

 
 
 

25916220 

5.  
Dekontaminace vody 

Vodní zdroje 
Chrudim,  
spol. s. r. o. 
U Vodárny 137 

 
U Vodárny 137 
Chrudim 

469 637 101 
469 638 887 
RNDr. Radko 
Pavliš-602 
449 183 

  
15053865 

6. 

 
Dekontaminace hornin a 
podzemní a povrchové 
vody 

GEOtest Brno 
Šmahova 112 
569 01 Brno 

 
Šmahova 112 
569 01 Brno 

RNDr. 
Procházka- 
548 125 211 
548 125 308 
Ing.Teyschel
-602 558 874 

 
 
 

46344942 

7. 
Sanace látek 
z horninového prostředí a 
podzemní vody 

KAP spol. s r. o. 
Stupská  15 
Praha 9 – Kyje 

KAP spol. s r. o. 
Trojská 218/92 
       Praha 7  

283 090 611 
283 090 658 

www.kap.cz 
office@prg.kap.cz 

 
 

15890465 
 

8. 
Sanace podzemních vod 
a horninového prostředí 
na požadované limity 

GEOtest Brno a. s. 
Šmahova 112 
Brno 

GEOtest Brno a. s. 
Šmahova 112 
Brno 

548 125 111 
545 217 979 

www.geotest.cz 
trade@geotest.cz 46344942 

9. 

Monitoring, průzkumy a 
realizace sanací 
znečištěných objektů, 
horninového prostředí a 
vody 

OHGS s. r. o. 
17. listopadu 1020 
Ústí nad Orlicí 

OHGS s. r. o. 
17. listopadu 1020 
Ústí nad Orlicí 

465 526 075 
465 526 274 
465 526 876 

www.ohgs.cz 
ohgs@ohgs.cz 45536899 

10. Veterinární asanace 

Asanace s. r. o. 
Žichlínek 

Žichlínek 176 
Lanškroun 

Asanace s. r. o. 
Žichlínek 
Žichlínek 176 
Lanškroun 

465 350 222 
465 350 225 
465 394 229 

(fax) 

www.asanace.cz  
info@asanace.cz  15030831 

 

http://www.kap.cz
mailto:office@prg.kap.cz
http://www.geotest.cz
mailto:trade@geotest.cz
http://www.ohgs.cz
mailto:ohgs@ohgs.cz
http://www.kap.cz
mailto:office@prg.kap.cz
http://www.geotest.cz
mailto:trade@geotest.cz
http://www.ohgs.cz
mailto:ohgs@ohgs.cz
http://www.asanace.cz
mailto:info@asanace.cz
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Poř. 
čís. Předmět činnosti Firma 

Adresa 
Kontaktní 

adresa 
Telefon 

Fax 
www 

E-mail IČ 

KOMPLEXNÍ SLUŽBY 

1. Likvidace odpadů – ropné 
látky, oleje, kyseliny 

ASA, SITA Bohemia 
a.s. 
České Budějovice 
 

 
OZ O2  
Rudolfovská 151 
České Budějovice 

607552762   
63079241 

2. Likvidace odpadů – ropné 
látky, oleje, kyseliny 

ASA, SITA Bohemia 
a.s. 
Praha 

OZ 01 
Koněvova 
10107/54 
Praha 3 

607552762 
251511658 

  
 

63079241 

3. Likvidace odpadů – ropné 
látky, oleje, kyseliny 

ASA, SITA Bohemia 
a.s. 
Pardubice 

 
OZ 03 
Průmyslová 21 
(areál sběrných 
surovin TTP) 
Pardubice 

607552762 
466670469 

  
63079241 

4. 

Prostředky k likvidaci 
havárií 
- ropné havárie, 
protipovodňové hrazení 

REO AMOS s.r.o. 
Ostrava 
 

 
Provozní 5560 
Ostrava  Třebovice 

777150150  
596966455 

  
42767181 

5. Likvidace odpadů – ropné 
látky, oleje, kyseliny 

Odpady 98 
Pardubice 

 
Okružní 705 
Pardubice 

 
466651999 

  
25286374 

6. 
Likvidace havárie- ropné 
látky (mobilní 
odlučovače) 

Adonix s.r.o. 
Pardubice 

Bratranců 
Veverkových 645 
Pardubice 

466615586 
603449711 
603514580 

  
60110589 

7. 

- ekologická havarijní 
služba 
- konzultace a laboratorní 
služby 
- odstraňování odpadů 
- sanace 
kontaminovaných lokalit 

Dekonta a.s. 
Podhoří 328/28, 400 
10 Ústí n.Labem 

 
Pracoviště Čáslav, 
Kluky 32, 
285 45 Čáslav 
Kluky 

327377673 
235522252 
prac.doba 
602413225 
602617831 

popl@dekonta.cz  
 

25006096 

8. 
 

Likvidace chem. havárií 
spojené s přepravou 
nebezpečných látek 
 
 
 

Svaz chemického 
průmyslu TRINS 
 
TRINS 
http://www.chemo
petrol.cz/bp_trins.a
sp 
 

ALIACHEM a. s., 
výr. divize 
Synthesia Semtín-
466 415 656 
BorsodChem-
MCHZ, a. s. 
Ostrava-596 
643 221 
FARMAK a. s. 
Olomouc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
585 222 169 

 60108916 
 
26019388 
 
 
45192961 
 

                   

C) Rozdělení odpovědnosti za odstranění odpadů 
     O prováděném druhu asanace rozhoduje velitel zásahu. Další rozhodnutí o následných asanačních 

pracích vydává příslušný orgán dozoru nad asanačními pracemi - dozor nad asanačními pracemi.  
Součástí asanačních  prací jsou práce spojené se :  

 zamezením  úniku nebezpečných látek do ovzduší a životního prostředí (možnost výbuchu a 
požáru, ohrožení obyvatelstva toxickým nebo ionizujícím účinkem, kontaminace životního 
prostředí zejména povrchových a  podzemních vod atd.), 

 zachycením, sběrem, odvozem,  likvidací nebo uložením kontaminované zemin nebo prostředků 
k tomuto účelu použitých,  

 zprůjezdněním dopravních komunikací a uvolnění  vodních toků odstraněním překážek 
(dopravní nehody, polomy, sesuvy svahů  a břehů řek atd. ), 

 zabezpečením provedení dekontaminace  realizací hlavních opatření, 
 určení druhu kontaminantu, 
 vymezení velikosti kontaminované plochy - řádně označit, 
 odhad počtu osob, které mají být dekontaminovány, 

mailto:popl@dekonta.cz
http://www.chemo
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 volba dekontaminační směsi a aplikačního prostředku, 
 odhad množství odpadních produktů a stanovení způsobu jejich likvidace. 

 

  D) Stanovení dozoru při odstranění odpadů 
 Dozor nad asanačními pracemi má orgán, který řídí zneškodňování mimořádné události (záleží na 
druhu MU). Jedná se o orgán, který vykonává na daném úseku státní správu (a to podle resortních 
předpisů). 
 
 


