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ABSTRAKT 

Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk  HZS p i mimo ádné události v obci 

Prost jov a návrh optimalizace, která by umožnila snadn jší koordinaci složek a kvalitn jší 

pr h evakuace. Bakalá ská práce se skládá ze dvou ástí, teoretické a praktické. V 

teoretické ásti jsou objasn ny pojmy jako jsou Integrovaný záchranný systém, Hasi ský 

záchranný sbor a dále problematiku, která se týká mimo ádných událostí. V praktické ásti 

jsou uvedeny zvláštní povodn  jako takové, a poté konkrétn  na vodním díle Plumlov, kde 

je podrobn ji rozebrána i povod ová vlna. Analyzovány jsou  nedostatky, které se týkají 

vzniku zvláštní povodn  a poté je navrženo zlepšení. 

 

Klí ová slova: Integrovaný záchranný systém, Hasi ský záchranný sbor, Zvláštní povode    

 

 

 

ABSTRACT 

The  main  aim  of  this  thesis  was  to  identify  deficiencies  of  the  Fire  and  Rescue  Service  

during special incident in Prost jov and to propose optimization, which would allow easier 

coordination of the fire and rescue services and better progress of the evacuation. The 

thesis consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part defines basic 

terms such as the Integrated Rescue System, Fire Brigade and issues concerning 

emergencies. The practical part is further focuses on the issue of flood and then it 

specializes in flooding on the reservoir of water in Plumlov, where there is discussed the 

flood wave in more detail. I mention there also the deficiencies that lead to the creation of 

a special flood and then I propose improvements. 
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ÚVOD 

Vzhledem k tomu, že jsou mimo ádné události stále ast jším tématem je pot eba, aby se 

lidstvo o tuto problematiku více zajímalo. Musíme si uv domit, že ob mi mimo ádných 

událostí jsme práv  my, lidé. Také je pot ebné, aby byly zachra ující složky dostate  

ipraveny na vznik dané mimo ádné události a aby co nejlépe probíhaly záchranné, 

likvida ní a obnovovací práce. Integrovaný záchranný systém, zejména hasi ský 

záchranný sbor, který je v mé bakalá ské práci nejd ležit jší, by m l absolvovat r zná 

školení, kurzy a hlavn  cvi ení, která se týkají dané MU, p edevším t ch, které jsou v 

daných krajích aktuální. N které hasi ské záchranné sbory se školí a p ipravují na 

mimo ádné události, kterých se nikdy nezú astní, vzhledem k tomu, že v daném kraji ani v 

okolních nic takového nehrozí. 

Jednou z hrozeb, nikoliv jedinou, která ohrožuje m sto Prost jov, je vznik zvláštní 

povodn  na vodním díle Plumlov, které bylo vybudováno na ochranu p ed povodn mi na 

ce Hlou ela a Romže. I když se zdá, že vznik této události není nijak významný, je 

nutné se na n j dostate  p ipravit. V p ípad  vzniku zvláštní povodn  bude ohroženo 

velké množství lidí a už bude pozd  na vypracování krizových plán , a proto by m ly být 

vypracované plány stálé aktuální, aby se minimalizovaly škody nejen na životech lidí, ale i 

majetku, životním prost edí atd. M sto Prost jov a jeho okolní vesnice snad nem že potkat 

tší katastrofa, než povod ová vlna z p ehrady Plumlov. 

Cílem mé bakalá ské práce je zjistit, do jaké míry je hasi ský záchranný sbor a v bec celý 

integrovaný záchranný systém p ipraven na vznik zvláštní povodn . Dále do jaké míry jsou 

vypracované plány, které budou použity p i vzniku MU a zda-li jsou aktuální, jak rozsáhlé 

bude zasažené území, kolik lidí bude evakuováno a hlavn  kde jsou v blízkosti území 

zasažených povodní evakua ní centra i centra nouzového ubytování. 

Ve své práci jsem využila zejména materiál  a poznatk  získaných od Hasi ského 

záchranného sboru územního odboru Prost jov a také od odd lení krizového ízení 

magistrátu m sta Prost jov. 

Dle mého názoru budou záchranné složky alespo  z ásti p ipraveny na vznik této události, 

ale obyvatelé berou tuhle hrozbu na lehkou váhu, dá se íct, že s jejím vznikem nepo ítají a 

tudíž by p i jejím vzniku byli velmi zasko eni. 
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I.  TEORETICKÁ ÁST 
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1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 

Integrovaný záchranný systém ( dále jen "IZS" ) je v sou asné podob  právn  vymezený, 

otev ený systém koordinace a spolupráce zákonem o IZS stanovených základních a 

ostatních složek p edur ených k likvidaci každodenních událostí, jako jsou p írodní a 

antropogenní katastrofy. Je také sou ástí systému vnit ní bezpe nosti státu a podílí se na 

napl ování ústavního práva ob an  na poskytnutí pomoci v p ípad  ohrožení zdraví nebo 

života ze strany státu. [1] 

Využívá ke spolupráci p i záchranných a likvida ních pracích i právnické osoby, innost 

ob anských sdružení se záchraná ským i humanitárním zam ením, odborníky z ad osob 

fyzických. IZS lze charakterizovat jako systém nástroj  spolupráce a modelových postup  

sou innosti, jako sou ást systému pro zajišt ní vnit ní bezpe nosti státu. [2] 

1.1 Právní rámec 

Definici pojmu " integrovaný záchranný systém " lze nalézt v zákon  . 239/ 2000 Sb. o 

integrovaném záchranném systému. IZS je zde vymezen jako koordinovaný postup 

složek p i p íprav  na mimo ádné události a p i provád ní záchranných a likvida ních 

prací. [2] 

1.2 Vymezení pojm  

Pro ú ely zákona o IZS se rozumí: 

a) integrovaným záchranným systémem organizovaný postup složek p i p íprav  na 

mimo ádné události a p i provád ní záchranných a likvida ních prací, 

b) mimo ádnou událostí škodlivé p sobení sil a r zných jev  vyvolaných lov kem, 

írodními vlivy, ale také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prost edí a vyžadují záchranné a likvida ní práce, 

c) záchrannými pracemi innost k omezení p sobení rizik vzniklých mimo ádnou událostí, 

zejména pak ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku, nebo životního prost edí,  

d) likvida ními pracemi innosti využívané k odstran ní následk  zp sobených 

mimo ádnou událostí, 
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e) ochranou obyvatelstva pln ní úkol  civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí 

a nouzové p ežití obyvatelstva a také další opat ení k zabezpe ení ochrany  života, zdraví a 

majetku. [3] 

1.3 Základní složky IZS 

Mezi základními složky integrovaného záchranného systému adíme Hasi ský záchranný 

sbor eské republiky, jednotky požární ochrany za azené do plošného pokrytí kraje 

jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie eské republiky. [3] 

Základní složky integrovaného záchranného systému zajiš ují pohotovost pro p íjem 

ohlášení vzniku mimo ádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v míst  vzniku 

mimo ádné události. Kv li tomu  rozmis ují své síly a prost edky po celém území eské 

republiky. [3] 

1.3.1 Hasi ský záchranný sbor eské republiky 

Tato základní složka IZS byla z ízena zákonem . 238/2000 Sb. o Hasi ském 

záchranném sboru a o zm  n kterých zákon . Jeho posláním je chránit životy a zdraví 

obyvatel, majetek p ed požáry a poskytovat pomoc p i mimo ádných událostech. HZS R 

zabezpe uje koordinovaný postup nejen p i p íprav  na mimo ádné události, ale i p i 

provád ní záchranných a likvida ních prací, p i pln ní svých úkol  spolupracuje s 

ostatními složkami IZS. HZS eské republiky tvo í: 

 Generální editelství HZS, které je sou ástí Ministerstva vnitra,  

 Hasi ské záchranné sbory kraj , 

o HZS hl.m. Prahy; 

o HZS St edo eského kraje; 

o HZS Jiho eského kraje; 

o HZS Plze ského kraje; 

o HZS Karlovarského kraje; 

o HZS Ústeckého kraje; 

o HZS Libereckého kraje; 

o HZS Královehradeckého kraje; 

o HZS Pardubického kraje; 

o HZS Kraje Vyso ina; 

o HZS Jihomoravského kraje; 
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o HZS Olomouckého kraje; 

o HZS Moravskoslezského kraje; 

o HZS Zlínského kraje;  

 St ední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve 

Frýdku-Místku, 

 Záchranný útvar HZS R ( dislokace Hlu ín a Zbiroh ). [2] 

Generální editelství HZS ídí hasi ské záchranné sbory kraj . V ele generálního 

editelství HZS je generální editel HZS. Ministerstvo vnitra z izuje na úrovni G  HZS 

opera ní a informa ní st edisko. Sou ástí G  HZS R jsou také vzd lávací, technická a 

elová za ízení jako jsou Školní a výcvikové za ízení HZS R, Institut ochrany 

obyvatelstva Lázn  Bohdane , Technický ústav požární ochrany Praha a Skladovací a 

opravárenské za ízení R. [2]  

 

Hasi ské záchranné sbory kraj  jsou organiza ními složkami státu. Sou ástí HZS kraj  

jsou územní odbory, které mají ve své struktu e opera ní a informa ní st ediska a 

územn  umíst né stanice HZS kraj . Mezi dané organiza ní struktury HZS kraje pat í 

odd lení IZS a ízení jednotek požární ochrany v rámci odboru pro IZS a krajské opera ní 

a informa ní st edisko v rámci odboru opera ního ízení, komunika ních a informa ních 

systém . [1] 

St ední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve 

Frýdku-Místku je organiza ní sou ástí Hasi ského záchranného sboru eské republiky.         

Od svého z ízení škola sloužila zejména pot ebám profesionálních hasi  a záchraná . V 

roce 1991 zde bylo zavedeno ty leté denní studium pro absolventy základních škol. SOŠ 

PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku je také pov ena zpracováním dokumentace k vydávání 

osv ení o odborné zp sobilosti fyzických osob a technik  požární ochrany podle § 11 

zákona   . 133/1985 Sb., o požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis . [4] 

Ke skladb  Hasi ského záchranného sboru R p ibyl od 1. ledna letošního roku také 

Záchranný útvar HZS R s celostátní p sobností, který se nachází v moravskoslezském 

st  Hlu ín . Útvar vznikl p ijetím zákona . 260 ze dne 25. ervna 2008, kterým se 

zm nil zákon o HZS R. Útvar je sou ástí struktury HZS R a má celorepublikovou 

sobnost. Jeho úkoly a zam ení se d lí na t i skupiny – záchranné, výcvikové a odborné. 

[5] 
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1.3.2 Jednotky požární ochrany za azené do plošného pokrytí kraje 

Z hlediska pokrytí se jednotky požární ochrany ( dále jen " JPO" ) v souladu s p ílohou 

k zákonu . 133/1985 Sb. ve zn ní pozd jších zákon  d lí na 6 kategorií ozna ovaných 

ímskými íslicemi I-VI. A sice na jednotky: 

a) s uzemní p sobností zasahující i mimo území svého z izovatele 

1.  JPO  I. – jednotka hasi ského záchranného sboru s územní p sobností do 20 

minut, 

2. JPO II. – jednotka sboru dobrovolných hasi  obce s leny, kte í vykonávají 

službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní p sobností do 10 minut 

jízdy z místa dislokace, 

3. JPO III. – jednotka sboru dobrovolných hasi  s leny, kte í vykonávají službu 

v jednotce požární ochrany dobrovoln , s územní p sobností do 10 minut jízdy, 

b) s místní p sobností zasahující na území svého z izovatele 

1. JPO IV. – jednotka hasi ského záchranného sboru podniku, 

2. JPO V. – jednotka sboru dobrovolných hasi  obce s leny, kte í zde službu 

vykonávají dobrovoln , 

            3. JPO VI. – jednotka sboru dobrovolných hasi  podniku. [1] 

Tab. 1. Plošné pokrytí jednotkami požární ochrany [1] 

Kategorie 

Jednotek PO 
JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI 

Doba výjezdu 

(min) 
2 5 10 2 10 10 

Územní 

sobnost 
20 10 10 NENÍ NENÍ NENÍ 

Po et 

jednotek PO 
238 202 1339 94 5802 256 

Druh 

jednotky PO 

HZS 

kraje 
SDH obce SDH obce 

HZS 

podniku 
SDH obce 

SDH 

podniku 
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1.3.3 Zdravotnická záchranná služba 

Zdravotnická záchranná služba se skládá ze trnácti územních st edisek ZZS s právní 

subjektivitou, které pokrývající území všech kraj  a hl.m.Prahy, jejichž sou ástmi jsou 

okresní st ediska ZZS. Z izovateli územních st edisek ZZS jsou kraje a hl. m. Praha. 

Zdravotnická záchranná služba nep edstavuje autonomní systém a p i napl ování své 

funkce vychází p edevším ze zákona . 20/ 1966 Sb., o pé i o zdraví lidu ve smyslu 

pozd jších p edpis  a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví . 434/1992 Sb., o 

zdravotnické záchranné služb  ve zn ní pozd jších p edpis . Posláním zdravotnické 

záchranné služby je poskytování odborné neodkladné p ednemocni ní pé e od okamžiku 

vyrozum ní až o p edání postiženého do nemocni ní pé e. [1] 

Výjezdové skupiny se d lí na t i kategorie: 

 rychlá léka ská pomoc - zdravotnický tým je veden léka em, 

 rychlá zdravotnická pomoc - neodkladná pé e bez p ítomnosti léka e, 

 doprava ran ných a nemocných v podmínkách neodkladné pé e - zdravotnický 

tým ovládá zásady tzv. zajišt ného transportu. 

tšina územních st edisek ZZS je i  provozovatelem letecké záchranné služby. Letecká 

záchranná služba poskytuje odbornou léka skou pomoc ve stejném rozsahu jako výjezdová 

skupina ZZS. [1]  

1.3.4 Policie eské republiky 

Výkonným orgánem státní moci v oblasti bezpe nosti ob an , ochrany majetku a 

ve ejného po ádku je Policie eské republiky. Její úkoly, organizace a oprávn ní jsou 

ešeny zákonem . 238/ 1991 Sb., o Policii eské republiky, ve zn ní pozd jších 

edpis . Policie R je ízená organizace v rezortu Ministerstva vnitra R a její rámcové 

ídící a organiza ní struktury tvo í Policejní prezidium R, správy kraj  a hlavního m sta 

Prahy a okresní editelství. [1]  

Policie R jako jedna ze základních složek IZS se p i ešení krizových situací podílí na 

jejich vyhodnocení a neodkladném zásahu v míst  vzniku, posiluje svoji innost výkonu 

služby a plní následující úkoly: 

 uzav ení místa zásahu a omezení vstupu osob, jejichž p ítomnost není nezbytná na 

místo zásahu, 
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 záchrana bezprost edn  ohrožených osob, zví at nebo majetku, p ípadn  jejich 

evakuace, 

 regulace volného pohybu osob a dopravy v míst  zásahu a jeho okolí, 

 poskytování nezbytných informací p íslušným osobám, které jsou výrazn  

postiženy krizovou situací, 

 dokumentování údaj  a skute ností za ú elem zjiš ování a objas ování p in 

vzniku krizové situace.  

innost P R spo ívá p edevším v zajišt ní podmínek pro záchranné práce, které jsou 

tšinou provád ny jinými složkami IZS. Pokud p íslušníci policie provád jí n které p ímé 

záchranné innosti, je to v tšinou v t ch p ípadech, kdy se jedná o vycvi ené specialisty, 

kte í mají pro svou innost pot ebné materiální zabezpe ení. [1] 

1.4 Ostatní složky IZS 

"Mezi ostatní složky IZS, které poskytují pomoc na vyžádání podle § 4 zákona o IZS, pat í: 

 síly a prost edky ozbrojených sil, 

 ostatní ozbrojené bezpe nostní sbory, 

 ostatní záchranné sbory, 

 orgány ochrany ve ejného zdraví, 

 havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

 za ízení civilní ochrany, 

 neziskové organizace a sdružení ob an , které lze využít k záchranným a 

likvida ním pracím." [1] 

1.4.1 Armáda eské republiky 

Síly a prost edky Armády eské republiky se využívají k posílení základních složek IZS 

nap íklad p i likvidaci následk  p írodních a antropogenních katastrof v p ípadech, kdy 

vzniklou situaci nemohou tyto složky zvládnout. [1] P jde p edevším o záchranné práce 

i živelních pohromách nebo p i jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, 

majetek nebo životní prost edí, o odstran ní jiného nebezpe í za použití vojenské techniky. 

[2] 
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1.5 Zásady koordinace složek IZS p i spole ném zásahu 

Podstata koordinace obecn  spo ívá: 

 ve stanovení druhu mimo ádné události( dále jen "MU" ), 

 v uzav ení místa zásahu a omezení vstupu osob do n j, 

 v záchran  bezprost edn  ohrožených osob, zví at nebo majetku, pop ípad  

jejich evakuace, 

 v poskytnutí nedokladné zdravotnické pé e postiženým osobám, 

 v odstran ní p iny vzniku MU. 

 

Koordinace na taktické úrovni 

Taktickou úrovní se rozumí lokalita, kde se dopady MU projeví nebo kde se následn  po 

jejím vzniku p edpokládají. Za innosti, které souvisí se záchrannými a likvida ními 

pracemi ( dále jen "ZaLP" ) v této lokalit  odpovídá velitel zásahu. Velitel zásahu: 

 organizuje ZaLP a stanovuje celkový postup jejich provád ní p i emž vychází z 

typové innosti složek IZS, 

 zajiš uje sou innost mezi jednotlivými složkami, 

 vydává p íkazy vedoucím složkám. [10] 

 

Koordinace na opera ní úrovni 

Koordinace na opera ní úrovni je mezi opera ními a informa ními st edisky HZS a 

opera ními st edisky ZZS a P R. OPIS HZS jsou z ízena na úrovni kraj  a MV. Ovládají 

systémy varování obyvatelstva a vyrozum ní dot ených orgán  a jsou spojovacím lánkem 

mezi místem zásahu a vyšší úrovni ízení. [10] 

 

Koordinace na strategické úrovni 

Koordinace na strategické úrovni se provádí za ú elem: 

 efektivního využití sil a prost edk  ministerstev, správních ú ad , hejtman  a 

starost  obcí p i zabezpe ování ZaLP a ochrany obyvatelstva, 

 stanovení priorit ZaLP p i rozsáhlých mimo ádných událostech, 
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 zabezpe ení materiálních a finan ních prost edk  pro innost složek IZS p i 

provád ní ZaLP, 

 zajišt ní návaznosti ZaLP na opat ení pro krizové stavy.[10] 
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2 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR R 

"Organizace, p sobnost a úkoly HZS R jsou stanoveny zákonem . 238/2000 Sb., 

o Hasi ském záchranném sboru eské republiky a o zm  n kterých zákon , ve zn ní 

pozd jších p edpis  (dále jen „zákon o HZS R“). Dále zákon stanoví, že ve sboru p sobí 

íslušníci ve služebním pom ru a stanoví práva a povinnosti t chto p íslušník . Dále 

oprav uje generální editelství HZS R a HZS kraj  z izovat svá vzd lávací, technická a 

elová za ízení." [6] 

2.1 Hasi ské záchranné sbory kraj  

Hasi ské záchranné sbory kraj  ( dále jen "HZS" ) kraj  jsou organiza ními složkami 

státu, které jsou samostatné a jsou napojeny na rozpo tovou ást Ministerstva vnitra. ídí v 

kraji výkony požární ochrany a ochrany p ed dalšími mimo ádnými událostmi, zabezpe ují 

adu úkol  státní správy s p sobností v požární ochran , integrovaném záchranném 

systému, krizovém ízení, civilním nouzovém plánování a ochran  obyvatelstva. V jejich 

ele stojí editel. [6] 

Hasi ský záchranný sbor kraje tvo í: 

a) editelství HZS kraje ( dále jen "krajské editelství"); 

b) územní odbory HZS kraje 

c) jednotky HZS kraje, 

d) organiza ními sou ástmi krajského editelství jsou opera ní a informa ní st ediska, 

HZS kraje a vzd lávací za ízení, technická a ú elová za ízení. 

e) organiza ní sou ástí územních odbor  HZS kraje jsou územní opera ní a 

informa ní st ediska. [9] 

 

2.2 Územní odbory, stanice a jednotky HZS kraj  

HZS kraj  se d lí na územní odbory ( zpravidla bývalé HZS okres  ), které vykonávají 

na území okres  správní a organiza ní innosti. Na územních odborech HZS kraj  se zatím 

vyskytuje vlastní opera ní ízení pro dané území a jsou u nich i funk ní opera ní st ediska, 

která se ale postupn  utlumují a p evádí na úrove  krajskou. 
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Hlavním lánkem HZS R jsou stanice HZS kraj . Na našem území je jich 238 a až na 

výjimky jsou v tšinou v obcích s rozší enou p sobností. Na stanicích jsou situovány 

jednotky HZS kraj . Pod pojmem jednotka HZS kraje si p edstavíme síly a prost edky 

HZS R ur ené k výjezdu k mimo ádným událostem.  

Dle velikosti se jednotky d lí na ety ( 2 a více družstev ), družstvo ( 6 hasi  s technikou), 

družstvo o sníženém po etním stavu (4 hasi i s technikou) a skupinu (2 - 3 hasi i s 

technikou). Nejb žn ji využívané je družstvo o sníženém po etním stavu.  

Pro ú ely mezikrajové pomoci p i rozsáhlých mimo ádných událostech a pro mezinárodní 

pomoc se z izuje speciální jednotka požární ochrany zvaná od ad, která se m že skládat z 

jednotek požární ochrany, složek IZS a odborník  (fyzických osob). [6] 

Územní odbor HZS kraje: 

a) vykonává státní požární dozor a je dot eným orgánem státní správy na úseku 

požární ochrany, 

b) zpracovává návrh zdroj  vody pro hašení požár , 

c) zpracovává návrh podmínek k zabezpe ení PO v dob  zvýšeného nebezpe í vzniku 

požár  a p i akcích, kterých se ú astní v tší po et osob, 

d) odpovídá za p ipravenost a akceschopnost jednotek HZS kraje na daném         

území. [9] 

Územní odbor kraje v rámci IZS 

a) provozuje územní opera ní a informa ní st edisko HZS kraje, je-li z ízeno, 

b) provádí kontrolu a koordinaci poplachových plán  a zpracovává podklady pro 

poplachový plán IZS a ostatní dokumentaci IZS, 

c) usm uje IZS na sv eném území, 

d) zabezpe uje provoz informa ních a komunika ních sítí a služeb IZS, 

e) organizuje prov ovací a taktická cvi ení IZS na ízená starostou obce s rozší enou 

sobností, nebo editelem HZS kraje. [9] 

Územní odbor HZS kraje v rámci krizového ízení 

a) provozuje pracovišt  krizového ízení, 

b) podílí se na zpracování podklad  ke krizovému plánu, 

c) poskytuje obcím podklady pro zpracování krizových plán , 

d) podílí se na innosti bezpe nostní rady obce s rozší enou p sobností [9] 
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2.3 Územní odbor Prost jov 

Územní odbor Prost jov je z ízen pro zabezpe ení výkonu státní správy na úseku požární 

ochrany, integrovaného záchranného systému, krizového ízení a ochrany obyvatelstva. 

Místní p sobnost územního odboru je p i výkonu státní správy uvedena územím 

íslušného okresu, ve kterém územní odbor sídlí. [7] 

Kategorie požární stanice Prost jov 

Celkový po et p íslušník  v jednotce na požární stanici Prost jov je 51. Sou ástí areálu 

stanice je výjezdové stanovišt , prostory pro údržbu požární techniky a prostory pro 

zázemí sm ny. Pro zvyšování fyzické zdatnosti záchraná  je zde k dispozici posilovna a 

locvi na. Na stanici slouží sm na v minimálním po tu 11-ti hasi . 

Sou ástí stanice je také výjezdové stanovišt  ZZS Olomouckého kraje, územního odboru 

Prost jov. [8] 

Historie Požární stanice 

Stanice byla vybudována v letech 1950-53, od 70. let až do roku 1999 probíhala 

rekonstrukce n kterých ásti areálu a p ístavba nových objekt . Sou ástí objektu je 

moderní územní opera ní st edisko a výjezdové st edisko Zdravotnické záchranné služby. 

Hasební obvod 

Hasební obvod stanice pokrývá nejen okresní m sto Prost jov, ale i v tšinu území obcí 

spadajících do p sobnosti výkonu státní správy pov ené obce Prost jov. Jednotka z 

požární stanice Prost jov zajiš uje výjezdy do p íhrani ních oblastí Olomoucka, Blanenska 

a Vyškovska. V hasebním obvodu je p es 80 tisíc obyvatel. V Hasebním obvodu je 5 JPO 

II a 9 JPO III  a p es 65 JPO V.  [8] Grafické zpracování organiza ní struktury územního 

odboru Prost jov je uvedené v p íloze . 2.  

Hasi ský záchranný sbor R územního odboru Prost jov eší krom  záchranných a 

likvida ních prací také r zné mimo ádné události, které spadají do jeho okolí. 
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3 MIMO ÁDNÁ UDÁLOST 

Událost nebo situace vzniklá v daném prost edí v d sledku živelní pohromy, havárie, 

nezákonnou inností, ohrožením kritické infrastruktury, nákazami, ohrožením vnit ní 

bezpe nosti a ekonomiky, která je ešena obvyklým zp sobem orgány a složkami 

bezpe nostního systému podle daných zvláštních právních p edpis . Pod tímto názvem je v 

sou asných p edpisech R uvád na ada pojm  jako jsou nap . mimo ádná situace, 

nouzová situace, pohroma, katastrofa, havárie. [11] 

 

Události a havárie ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prost edí, které vznikají 

škodlivým p sobením sil a jev  vyvolaných inností lov ka nebo p írodními vlivy, 

udáváme jako mimo ádné. Mimo ádné události vyžadují aktivní provedení záchranných a 

likvida ních prací. [12] 

Tab. 2 Mimo ádné události [12] 

 

                                

 

 

Mimo ádná událost

( ohrožuje zdraví, život 
a majetek v tšího po tu 

lidí)

Živelní pohroma

-povode

-zem esení

-velký sesuv p dy

-sope ný výbuch

-orkán, tornádo

- extrémní chlad a teplo

-pád meteoritu

-velký llesní požár

Havárie s únikem 
nebezpe né látky

-havárie v chemickém 
provozu

-radia ní havárie

- ropná havárie

Ostatní události

- teroristický in

-anonymní oznámení 
o uložení bomby

- nebezpe ná zásilka
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3.1 Mimo ádná událost a ztráty 

Na ur itém území a v ur itém prostoru vznikají mimo ádné události, které jsou z hlediska 

záchraná e a hlediska teorie pravd podobnosti náhodnými jevy. Náhodným jevem 

nazýváme takový jev, o n mž nem žeme s ur itostí tvrdit, zda nastane nebo nenastane. 

Nap íklad požár, povode , dopravní nehoda, ohrožení života nebo majetku, havárie v 

dodávce elektrického proudu, plynu apod. [13] 

Mimo ádná událost se dá charakterizovat dv ma základními parametry: 

 ztrátami, 

 asem. [13] 

 

Ztráty a as 

Ztráty p i mimo ádné události mohou být na životech, majetku, životním prost edí apod., 

vy íslit se dají v tšinou pen zi.  

asem ur ujeme vznik MU, dobu trvání, dobu lokalizace, dobu likvidace apod. 

 Vztah mezi ztrátami a asem se dá vyjád it grafickou formou. Zaznamenáme-li na 

horizontálu as a na vertikálu rostoucí ztráty, pak mezi tyto osy m žeme položit nekone  

mnoho r zných k ivek udávajících pr hy MU. [13] 

3.2 Povodn  

Povodn  se podle mezinárodního pohledu d lí na dva základní typy, ní a mo ské. Avšak 

podle eské legislativy d líme povodn  na: 

 irozené povodn  - zp sobené p írodními jevy, obzvláš  táním sn hu nebo 

ovými srážkami, 

 zvláštní povodn  - zp sobené jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která 

že vést až k jeho havárii a protržení, nebo také k nouzovým ešením kritické 

situace na vodním díle. [16] 
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4 SÍLY A PROST EDKY HZS R 

Obecn  lze o silách HZS R íci tolik, že Hasi ský záchranný sbor k 31.12.2011 

disponoval celkem 10.663 zam stnanci, kte í byli za len ni do výše popsané organiza ní 

struktury a podíleli se na pln ní úkol  HZS.  

Samotné prost edky HZS R lze však v obecné rovin  shrnout do n kolika kategorií, 

emž v tšinu z t ch, které jsou na úrovni osobní výstroje a výzbroje, p íslušenství, 

ístroj , nástroj , stroj  a za ízení a požárních automobil  lze kvalifikovat jako plošn  

využívané. 

4.1 Možné využití sil a prost edk  

 Nasazení sil a prost edk  jednotek PO k provedení záchranných a  likvida ních 

prací a odstran ní následk  mimo ádné události, vyžaduje prost ednictvím KOPIS: 

o velitel zásahu ( p ímo u velitel  zasahujících složek IZS a vedoucích složek 

právnických a podnikajících  fyzických osob ), 

o hejtman Olomouckého kraje, 

o starosta obce s rozší enou p sobností ( primátor statutárního m sta 

Olomouce, Prost jova a  P erov  ),  

o starosta obce . 

 využitím Poplachového plánu IZS kraje ( Požární poplachový plán Olomouckého 

kraje ) 

K ešení MU lze využít další prost edky: 

 Materiál uložený ve skladech  HZS Ol.kraje 

V p ípad  pot eby je možné využít materiálu skladovaného ve skladech HZS 

Olomouckého kraje Drahanovice, Šumperk, Jeseník, Hamry 

 Síly a prost edky P R  

• Plán ve ejného po ádku a bezpe nosti (havarijní plán Olomouckého kraje), 

• Zásady vyžadování pomoci vrtulníkové základny P R. 

 Síly a prost edky Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje 

• Traumatologický plán (havarijní plán Olomouckého kraje). 
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 Síly a prost edky A R  

 edur ené síly a prost edky je možné využít v p ípad  jejich nezbytné pot eby p i 

zvlášt  rozsáhlých MU ( nap . povodn  ) nebo kdy není možné využít jiné síly a 

prost edky:  

 Síly a prost edky právnických a podnikajících fyzických osob 

• ehled  uzav ených  smluv  o  poskytnutí  osobní  a  v cné  pomoci  (havarijní  

plán Olomouckého kraje), 

• ehled sil a prost edk  (systém IS ARGIS).  [15] 

4.2 Technické prost edky požární ochrany 

Technický prost edek je vše, co lov k vkládá mezi sebe a objekt, na které p sobí za 

elem ochrany zdraví, života a nejen svého majetku, ale i majetku druhých. M že to být 

stroj, za ízení, p ístroj, nástroj, výzbroj, výstroj. V našem p ípad  to budou prost edky pro 

ochranu hasi e, p íslušenství pro dopravu vody a p ny na požár. [14] 

4.2.1 Požární automobily 

Požární automobily se podle ú elu d lí na: 

 základní zásahové, 

 speciální zásahové, 

 pomocné. 

Dále podle provozu na: 

 silni ní, konstruované k provozu na zpevn ných komunikacích, 

 smíšené, konstruované k provozu na zpevn ných a nezpevn ných komunikacích, 

 terénní, konstruované k provozu i mimo komunikace. 

Podle celkové hmotnosti: 

 velmi lehké, nep evyšující 2 000 kg, 

 lehké v rozmezí 2 000 kg až 7 500 kg, 

 st ední nad 7 500 kg, 

 žké nad 75 000 kg. [13] 
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5 ÚST EDNÍ POPLACHOVÝ PLÁN IZS 

"ÚPP IZS je základním dokumentem pro úst ední koordinaci záchranných a likvida ních 

prací. Obsahuje p ehled sil a prost edk , které jsou k dispozici k ú innému nasazení 

kapacit sil a prost edk  (tzv. od ad ) k zásahu nejpozd ji do 24 hodin kdekoliv na území 

R v p ípad  tak rozsáhlé mimo ádné události, že nesta í vlastní kapacity kraj  ani využití 

mezikrajské vzájemné výpomoci pro provedení záchranných a likvida ních prací."[7] 

V sou asné dob  je v ÚPP IZS za azeno 44 schopných od ad  a 46 od ad  zasáhnout p i 

všech typech mimo ádných událostí. Od ady je možné spolu kombinovat a zvyšovat tak 

rejst ík jejich „schopností". 

Pro zabezpe ení využití ÚPP IZS uzav elo MV-G  HZS R n kolik desítek 

dvoustranných dohod o plánované pomoci na vyžádání, rámcových dohod o spolupráci a 

dohod o poskytnutí v cné a osobní pomoci s orgány ve ejné správy i s podnikatelskými 

subjekty. Za obsah a aktualizaci ÚPP IZS odpovídá podle zákona o IZS MV-G  HZS R. 

[7] 

5.1 lánek 1 Použití 

(1) Úst ední poplachový plán integrovaného záchranného systému (dále jen “úst ední 

poplachový plán“) se použije:  

a) jestliže v d sledku mimo ádné události, krizové situace nebo bezpe nostní akce nastane 

pot eba a jsou spln ny zákonem stanovené podmínky pro úst ední koordinaci záchranných 

a likvida ních prací,  

b) jestliže hejtman kraje, starosta obce s rozší enou p sobností, editel HZS kraje nebo 

velitel zásahu požádají prost ednictvím opera ního a informa ního st ediska integrovaného 

záchranného systému kraje o pomoc a o síly a prost edky, které jim na úrovni kraje chybí a 

které jsou pot eba pro provedení záchranných a likvida ních prací p i mimo ádné události 

ešené v p íslušném kraji.  

(2) Síly a prost edky p i úst ední koordinaci záchranných a likvida ních prací povolává a 

nasazuje Ministerstvo vnitra - generální editelství Hasi ského záchranného sboru eské 

republiky (dále jen „generální editelství“) prost ednictvím svého opera ního a 

informa ního st ediska:  

a) samostatn , jestliže o to oprávn né subjekty požádají a jsou napln ny zákonné 

podmínky,  
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b) na žádost Policie eské republiky p i bezpe nostních akcích velkého rozsahu,  

c) po dohod  s Ministerstvem zahrani ních v cí p i posílání sil a prost edk  složek do 

zahrani í v souladu s p íslušnými mezinárodními smlouvami,  

d) na základ  úkol  stanovených ministrem vnitra, p edevším p i innosti krizového štábu 

ministra vnitra, jestliže byl aktivován, 

e) na základ  žádosti Úst ední povod ové komise nebo Státní veterinární správy, 

f) na základ  strategie ešení krizové situace projednané Úst edním krizovým štábem. 

 

5.2 lánek 2 V cný obsah 

 
"(1) Úst ední poplachový plán obsahuje p ehled sil a prost edk  základních a ostatních 

složek v etn  jejich po tu a využitelnosti podle druh  mimo ádných událostí, které:  

a) byly vy len ny a za azeny do úst edního poplachového plánu základními složkami,  

b) byly vy len ny a za azeny do úst edního poplachového plánu na základ  dohod o 

plánované pomoci na vyžádání mezi generálním editelstvím a orgánem, který ídí ostatní 

složku, nebo  

c) byly za azeny do úst edního poplachového plánu na základ  dohod o plánované pomoci 

na vyžádání mezi generálním editelstvím a ostatní složkou.  

(2) Síly a prost edky složek podle odst. 1 jsou za azeny v úst edním poplachovém plánu a 

mohou být za azeny také v poplachovém plánu kraje, na jehož území jsou dislokovány nebo 

v poplachovém plánu kraje, na jehož území je interními p edpisy orgánu, který ídí složku, 

stanovena územní p sobnost této složky. " 

 
(3) Síly a prost edky za azené v úst edním poplachovém plánu jsou využity pro pot eby 

havarijních plán  kraj  nebo vn jších havarijních plán  podle zvláštního p edpisu (dále jen 

„územní havarijní dokumentace“) jedin  je-li uvedeno v popisu informa ních tok  a plánu 

vyrozum ní havarijní dokumentace povolání t chto sil a prost edk  cestou opera ního a 

informa ního st ediska generálního editelství.  

(4) Využívání sil a prost edk  v rámci mezikrajské pomoci nebo p eshrani ní pomoci 

podle zvláštního p edpisu je podmín no souhlasem generálního editelství. [17] 
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6 CÍLE A METODY PRÁCE 

Následující kapitola obsahuje cíle, kterých bylo v bakalá ské práci t eba dosáhnout a 

metody, které byly pro dosažení cíle použity. Je nutné podotknout, že praktická ást se 

zabývá konkrétní mimo ádnou událostí, a to vznikem zvláštní povodn  na vodním díle 

Plumlov. 

6.1 Cíle 

 edstavit modelovou situaci, 

 analyzovat rozsah ohroženého území p i vzniku zvláštní povodn , 

 uvést nedostatky záchranných sbor  p i vzniku zvláštní povodn , 

 návrh zlepšení pro kvalitn jší zvládnutí dané mimo ádné události. 

6.2 Metody 

V praktické ásti bakalá ské práce byly použity metody zejména modelovaní, kdy byl 

nastín n p íklad vzniku zvláštní povodn  v etn  mapových podklad . Dále byly použity 

metody sb ru dat a informací a jejich následná analýza. D ležitá data a informace pro 

použití zpracování praktické ásti byly využity na základ  poskytnutých informací 

hasi ským záchranným sborem a odd lením krizového ízení magistrátu m sta Prost jov. 
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II. PRAKTICKÁ ÁST 
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7 ZVLÁŠTNÍ POVODE  

HZS R územního odboru Prost jov eší mnoho mimo ádných událostí, od vich ic, orkán  

es únik amoniaku na zimním stadionu až po povodn . Ve své práci bych se konkrétn  

zabývala povodní zvláštní, která se na Prost jovsku m že vyskytnout, vzhledem k tomu, že 

se v nedaleké vesnici nachází Plumlovská p ehrada. 

Zvláštní povodní se rozumí povode , která je zp sobená poruchou i havárií (protržením) 

vodního díla, nebo nouzovým ešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik 

krizové situace na území pod vodním dílem. Udávají se t i základní typy zvláštních 

povodní podle charakteru situace, která m že p i stavb  nebo provozu vodního díla nastat: 

 

 zvláštní povode  typu 1 – vzniká protržením hráze vodního díla 

 zvláštní povode  typu 2 – vzniká poruchou hradící konstrukce bezpe nostních 

nebo výpustných za ízení vodního díla  

 zvláštní povode  typu 3 – vzniká nouzovým ešením kritické situace ohrožující 

bezpe nost vodního díla prost ednictvím nezbytného mimo ádného vypoušt ní 

vody z vodního díla [20] 

7.1 Základní pojmy 

Území ohrožené zvláštní povodní - jedná se o území, které m že být p i vzniku zvláštní 

povodn  zaplaveno vodou. Na úseku toku pod záplavovým územím se postupuje podle 

územn  p íslušného povod ového plánu. Rozsah se vymezí v krizovém plánu v souladu s 

krizovým zákonem. 

Technicko bezpe nostní dohled - innost, kterou se zjiš uje technický stav vodního díla  

z hlediska jeho bezpe nosti, stability a možných p in poruch a dále pak návrhu opat ení k 

oprav . 

Stupn  povod ové aktivity z hlediska bezpe nosti vodního díla - vyjad ují míru stupn  

povod ového nebezpe í vázaného na kritické hodnoty z hlediska bezpe nosti, stability a 

možných poruch na vodním díle. [21] 
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7.2 Charakteristika m sta Prost jov 

Prost jov je nejv tším m stem regionu Prost jovsko, ležícím uprost ed Moravy. Rozkládá 

se na ploše 46,6 km2, v nadmo ské výšce 225 m. eno zem pisn , leží v severní ásti 

Hornomoravského úvalu, východn  od Drahanské vrchoviny, v rovin , která se nazývá 

Haná na 49 stupni severní zem pisné ší ky a 17 stupni východní zem pisné délky. [18] 

Podnebí v Prost jov  je p echodné. Prost jov ležící na Hané pat í do oblasti teplé s mírnou 

zimou. Teplotní pom ry jsou dány nízkou nadmo skou výškou a horskou hradbou Jeseník  

ze severu. P es Prost jov, nebo v jeho t sné blízkosti te ou dv ky: Hlou ela a Romže. 

Hlou ela pramení na Drahanské vrchovin , Prost jov míjí, m stem protéká jen její rameno. 

Romže pramení u Dzbele a východn  od Prost jova se spojuje s Hlou elou. [18] 

7.3 Vodní dílo Plumlov 

V roce 1936 bylo na ce Hlou ela do trvalého provozu uvedeno vodní dílo Plumlov         

(  dále  jen  VD Plumlov).  Toto  dílo  pat í  k  nejstarším v  celém povodí  eky  Moravy.  Hráz  

vodního díla se nachází na míst , kde byly d íve dva rybníky, Stichovský a Zlechovský, 

emž sou asná hráz vznikla vyvýšením p vodní hráze z p vodních p ti na sou asných 

sedmnáct. 

 

Obr. 1. Technické údaje VD Plumlov [ Zdroj Povodí Moravy s.p.] 
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7.3.1 Technický popis 

Hráz na vodním díle je zemní sypaná s návodním jílovým t sn ním. V pat  návodního 

svahu je betonová ze  zavázaná do podloží hráze, tvo eného drobovými pískovci a 

idlicemi. Koruna hráze má ší ku p t metr  a vede po ní komunikace, na návodní stran  

hráze je kamenná spárová dlažba do betonu a vzdušní svah je pokryt trávou. Hráz je 

vysoká 17 metr  nad terénem a je 469,5 metr  dlouhá. U hráze v blízkosti pravého b ehu je 

žový objekt s výpustným za ízením, p ístupný po ocelové lávce. Celkový objem nádrže 

je tém  5,450 milionu m3 vody a zatopená plocha dosahuje 74 hektar . 

7.3.2 Využití  

Hlavním ú elem vodního díla je snižování povod ových pr tok  a zlepšování minimálních 

pr tok  pod vodním díle v období sucha. P ehrada je také využívána k rekreaci, kolem ní 

je situováno n kolik kemp  se sportovními areály, avšak v posledních letech se 

návšt vnost snížila, kv li rekonstrukci vodního díla. 

7.3.3 Protipovod ová ochrana  

Ovládací prvky t í spodních výpustí p ehrady jsou umíst ny ve v ži na pravém b ehu. 

Samotné potrubí výpusti je vedeno 36 metr  dlouhou šachtou v t lese hráze a stejn  jako 

zak ivený bezpe nostní p eliv se spadišt m jsou zaúst ny do vývaru, osazeného 

betonovými rozráže i vodního proudu. Na pravém b ehu je situován i bezpe nostní p eliv s 

délkou p elivné hrany asi 61 metr  a kapacitou 152 m3 za vte inu. [19] 

7.4 Ochrana p ed povodn mi 

Ochranu p ed povodn mi d líme na: 

 preventivní opat ení, 

 bezprost ední ochranu p ed živlem, 

 a opat ení po povodni. 

Prevence je innost, do které spadá zpracování povod ových plán , stanovení zátopových 

oblastí a jejich úklid a také p íprava pracovník  povod ové ochrany. Jestliže se jedná o 

dlouhodobé akce, tak sem spadají i plány výstavby budov. D ležitou a nejstarší ochranou 

ed povodn mi jsou stavby hrází.  Mohou zde být uzavíratelné propusti, p es které se po 

povodni vpouští voda zp t do koryta.  
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V dob  povodní zahrnuje ochrana innost hlásné povod ové služby a p edpov dní 

povod ové služby, varování p i nebezpe í povodn  z ízení innosti hlídkové služby, ale 

také povod ové zabezpe ení i záchranné práce. 

Jestliže dojde p i povodni k protržení t lesa vodní nádrže tak obvykle vzniká p ívalová 

vlna, která ohrožuje obyvatelstvo v blízkosti nádrže a postupn  i obyvatelstvo 

vzdálen jších lokalit. Osoby, které se nacházejí v bezprost ední blízkosti musí opustit  

okamžit  ohrožené místo. V prvé ad  by si každý m l zachránit sv j život a poté životy 

blízkých ( soused  a životy nemocných). V ohrožených lokalitách se obyvatelé p ipravují 

k okamžité evakuaci z ohrožených prostor. [22] 

7.5 Povod ový plán ORP Prost jov 

Povod ový plán je základním dokumentem ochrany p ed povodn mi a slouží ke 

koordinaci inností na daném území za povod ové situace. V povod ovém plánu je souhrn 

organiza ních a technických opat ení, které jsou pot ebné k odvrácení nebo zmírn ní škod 

i povodních na životech a majetku ob an , spole nosti a na životním prost edí. 

Povod ovým plánem se eší ochrana ur itého území. 

Povod ový plán správního obvodu obce s rozší enou p sobností ( dále jen "ORP") 

obsahuje p ehled hydrologických údaj  na území správního obvodu ORP, dále možný 

rozsah záplav velkých vod, známé povodn  na celém území správního obvodu ORP, 

organizaci p edpov dní a hlásné povod ové služby jako nástroje vyrozumívání a získávání 

pot ebných informací pro svou operativní innost. Dále dokumentaci krizového ízení, kde 

nalezneme p ehled o po tech a vybavení dostupných sil a prost edk  IZS a ostatních 

využitelných sil a prost edk  na území správního obvodu ORP. Jedná se o plán opat ení 

organiza ního a operativního pojetí s výrazným prvkem ídícího, sou innostního a 

koordina ního charakteru. Jde o dokument, který umož uje organizovan ídit a 

usm ovat poskytování pomoci zasaženým a postiženým lokalitám ve správním území 

ORP. ešení zvláštních povodní je obsaženo v samostatném Plánu ochrany území pod 

vodním dílem p ed zvláštní povodní pro správní území obce. [23] 
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7.6 Zvláštní povode  ve správním území ORP Prost jov  

Mohla by nastat: 

 pod vodním dílem Plumlov –zde je ohrožena obec Mostkovice a m sto Prost jov,  

 tok Haná – ohroženy jsou všechny obce nacházející se dále po toku pod p ehradou 

Opatovice, ve SO ORP Prost jov jsou to obce: D evnovice, Nezamyslice, Mo ice, 

ice nad Hanou a Vrchoslavice. 

 

Rozsah a ú inek zvláštní povodn  pod vodním dílem Plumov: 

i neo ekávaném rozrušení hráze vodního díla budou ú inky pr lomové vlny:  

 úpln  zni eny - obec Mostkovice, místní ást m sta Prost jov- Krasice, 

 áste  zni eny - místní ásti m sta Prost jov - Domamyslice, echovice, 

 zatopené m sto - Prost jov, poškozené jeho okrajové ásti, menší stavby a 

ízemní byty, 

 áste  poškozeny –  obce,  (nebo  jejich  ásti)  místní  ást  m sta  Prost jov  

Vrahovice, Bedihoš ,  Hrub ice, ehovice, Iva . [20] 
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8 MODELOVÁ SITUACE POUŽITÍ HZS P I PROTRŽENÍ VD 

PLUMLOV 

Nej ast jší p inou protržení hráze m že být p elití p i povodni. Další možnou p inou 

že být vnit ní eroze. Nejvíce kritickým místem na VD Plumlov je snížený terén a náhon 

mlýna pod bývalým Stichovským rybníkem. Další oblastí, kde je možný vznik vnit ní 

eroze je oblast pod korunou hráze, zde hladina vody dosahuje pouze p i povodních. 

Nejv tší možné následky však p edstavuje porucha hráze, která by mohla nastat p i 

povodni, kdy hladina vystoupí nad maximální hladinu 277,58 m.n.m. V d sledku 

zat žovacího stavu dojde k vnit ní pr sakové erozi.  

Stupn  povod ové aktivity VD Plumlov jsou dány tak, že k 1. stupni bd losti dochází p i 

ítoku nebo odtoku nad 5,0 m3.s-1, dosažení prvního stupn  povod ové aktivity oznámí 

hrázný Povodí Moravy, s.p., provozu P erov a Vodohospodá skému dispe inku Povodí 

Moravy, s.p. Brno. Ke 2. stupni pohotovosti dochází p i p ítoku nebo odtoku nad 8,0 m3.s-

1  a toto dosažení oznámí hrázný Povodí Moravy, s.p., provozu P erov a 

Vodohospodá skému dispe inku Povodí Moravy, s.p. Brno, který dále vyrozumí Krajský 

ad Olomouckého kraje, OPIS Olomouckého kraje, Obecní ú ad Mostkovice a M stský 

ad v Prost jove. Dosažení 3.stupn  ohrožení p i p ítoku nebo odtoku nad 13,0 m3.s-1 

oznámí hrázný stejn  jako p i stupni druhém.  

Podn t pro vyhlášení stupn  povod ové aktivity dává p íslušnému orgánu hlavní pracovník 

technickobezpe nostního dohledu Povodí Moravy, s.p. nebo p ímo obsluha vodního díla 

i dosažení kritických hodnot a jev  a skute ností sledovaných v rámci TBD. 

i rychlém nep íznivém vývoji zahájí obsluha vodního díla varovná a nouzová opat ení k 

odvrácení havárie, hlavn  k minimalizaci škod podle vlastního uvážení.  

8.1 Postup povod ové vlny v p ípad  poruchy na VD 

Vzhledem k tomu, že povod ová vlna zvláštní povodn  zasáhne krom  obcí Mostkovice, 

Bedihoš , Hrub ice, Kralice na Hané, ehovice a Iva  také obec s rozší enou p sobností 

Prost jov, budou škody velice rozsáhle. Bude zasaženo mnoho podnikatelských subjekt , 

chrán né kulturní památky, erpací stanice, sklady nebezpe ných látek, objekty, kde se 

bude nacházet velký po et osob, jako jsou nemocnice, obchodní centra, školy a další.        

V záplavové oblasti se však nenachází velké chovy hospodá ských zví at ani dr beže.  
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Obr. 2. Postup povod ové vlny v první fázi [zdroj magistrát m sta Prost jov] 

 

Obr. 3. Postup povod ové vlny v druhé fázi [zdroj magistrát m sta Prost jov] 
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V p ípad  vzniku zvláštní povodn  dojde k pr lomové vln , která jako první zasáhne obec 

Mostkovice, která se nachází p ímo pod hrází. Na základ  vyhodnocení záplavového 

území vodního díla Plumlov bude ohroženo 1231 trvale žijících osob. Chatová oblast 

Mostkovice, která se nachází ve vyšší poloze nad hrází není ohrožena. Pr lomová vlna 

zvláštní povodn  bude mít vzhledem k blízkosti hráze velkou rychlost, což se m že 

projevit destrukcí dom . Povodní bude také zasažena erpací stanice EPRO a.s., 

Mostkovice. Na obrázku . 2 m žeme vid t profil nad Mostkovicemi, kde se bude 

nacházet 7 metr  vody.  

i hrozb  zvláštní povodn  je nutné vyrozum t starostu obce Mostkovice Jana Do kala. 

Obec nemá jmenovanou povod ovou komisi a na ešení dané situace se bude podílet 

starosta, místostarosta, obecní zastupitelstvo a velitel JSDH obce. 

Vlastník díla oznámí nebezpe í zvláštní povodn  územn  p íslušnému OPIS HZS kraje. 

OPIZS HZS Olomouckého kraje provede varování obyvatel v ohrožené obci na základ  

žádosti starosty obce. OPIS provede varování spušt ním signálu "Všeobecná výstraha" 

prost ednictvím sirén. 

Ur it  dojde k evakuaci obce, kdy bude nutno evakuovat obec celou. Zvláštní pozornost 

bude v nována Základní a Mate ské škole Mostkovice, kde jsou umíst ni i zdravotn  

postižení žáci, dále Domovu s pe ovatelskou službou a také D tskému táboru, který se 

nachází p ímo pod hrází.  

Vzhledem k tomu, že p i provád ní evakuace se bude jednat o velký po et osob je nutné 

rozd lit obec na ty i oblasti:  

 

Obr. 4. Mapa rozd lení obce Mostkovice p i evakuaci [zdroj magistrát m sta 

Prost jov] 
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Na zabezpe ení evakuace se bude podílet Obecní ú ad a jednotka sboru 

dobrovolných hasi  obce. Do evakua ního st ediska v Plumlov  budou sm ování lidé ze 

západní ásti obce, ze shromaždišt  nad letním kinem. Jako evakua ní st edisko je 

vytipován zámek v Plumlov . Obec Plumlov lze využít i jako místo nouzového ubytování, 

je možné zde ubytovat cca  900 osob. Místa nouzového ubytování však nejsou vybavena 

ubytovacím materiálem. K zajišt ní stravovaní lze využít Restauraci Pácl a také Základní 

školu Plumlov. K zajišt ní zdravotní pé e lze využít nap íklad praktickou léka ku     

MUDr. Hanu Markovou nebo  také  MUDr. Evu ehulkovou.  Dále  je  možné  využít  

evakua ní st edisko a místo nouzového ubytování ve Smržicích, kde je vytipován Kulturní 

m. Osoby mohou být také p evezeny do evakua ního st ediska v Ohrozimi, kde se 

sejdou na míst  shromaždišt  na poli u k ižovatky Prost jov- Ohrozim a jako evakua ní 

st edisko bude využit Kulturní d m, který m že sloužit i jako místo nouzového ubytování. 

Na území zasaženém prolomovou vlnou je nutné v co nejkratší dob  vyhlásit stav 

nebezpe í a zahájit záchranné a likvida ní práce a opat ení na ochranu obyvatelstva.  

Na obrázku íslo 5 m žete vid t postup povod ové vlny, která z p lky zaplavila Prost jov. 

O n kolik minut pozd ji již dochází k zatopení celé ásti m sta Prost jova. (viz. obr. 6 ) 

 

Obr. 5. Postup povod ové vlny ve t etí fázi [zdroj magistrát m sta Prost jov] 
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Obr. 6. Postup povod ové vlny ve tvrté fázi [zdroj magistrát m sta Prost jov] 

 

sto Prost jov má místní ásti – Domamyslice, echovice, Krasice, Vrahovice a 

Žešov. St ed m sta Prost jova se nachází cca 5,5 km od VD Plumlov. Na základ  

vyhodnocení záplavového území vodního díla Plumlov je v Prost jov  ohroženo 49 474 

trvale  žijících  obyvatel.  Dále  je  nutné  po ítat  i  s  lidmi,  kte í  sem  dojíždí  do  zam stnání,  

škol, sportovních, zábavních a nákupních st edisek. 

i hrozb  zvláštní povodn  je nutné vyrozum t primátora m sta Miroslava Piš áka 

a také leny povod ové komise. Kdo je lenem povod ové komise se dozvíme v 

havarijním plánu ORP Prost jov. Vlastník díla oznámí nebezpe í zvláštní povodn  územn  

íslušnému OPIS HZS kraje. OPIS HZS Olomouckého kraje provede varování obyvatel 

v ohrožené obci na základ  žádosti starosty obce, velitele zásahu nebo povod ové komise 

ORP Prost jov. Primátor obce varuje obyvatelstvo nacházející se na ohroženém území. 

OPIS provede varování spušt ním signálu „Všeobecná výstraha“ prost ednictvím sirén a 

místního rozhlasu.  
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i evakuaci ve m st  Prost jov je d ležité obyvatele varovat a co nejrychleji je 

emístit z ohroženého území do místa bezpe í. Ob ané ve vícepatrových domech se 

mohou p emístit do vyšších pater a tam p kat. Bude nutné evakuovat tém  celé m sto. 

V ohrožené oblasti se nachází celá ada objekt . Pro plynulejší evakuaci je op t nutné 

sto rozd lit do ty  oblastí.(viz. obr. 7) 

Evakua ní st ediska v okolí Prost jova budou ty i. Evakua ní st edisko a místo 

nouzového ubytování ve Smržicích, kde je vytipován Kulturní d m, Evakua ní st edisko a 

místo nouzového ubytování v Ur icích, kde bude využita místní sokolovna jako evakua ní 

st edisko a Základní škola, Mate ská škola, Kulturní klub a Nová radnice jako místo 

nouzového ubytování. Dále bude využito Evakua ního st ediska a místa nouzového 

ubytování v Brodku u Prost jova a také v Kostelci na Hané. 

 

 

 

 

 

Obr. 7. Rozd lení m sta Prost jov do 4 oblastí p i evakuaci 

[zdroj magistrát m sta Prost jov] 
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ed evakuací do uvedených prostor se lidé musí sejít na shromaždištích. Sm r Kostelec na 

Hané bude shromaždišt  za Kosteleckou ulicí, sm r Smržice v Držovicích pod kopcem, 

sm r Ur ice za Ur ickou ulicí a sm r Brodek u Prost jova za Brn nskou ulicí. Vytipovaná 

místa jsou uvedena na map  níže. 

Další obcí, která vstoupí povod ové vln  do cesty budou Kralice na Hané. (viz. obr. 9) 

Tato obec se nachází asi 11 km od hráze vodního díla Plumlov. Na základ  vyhodnocení 

záplavového území vodního díla Plumlov bude ohroženo 349 trvale žijících osob. P i 

hrozb  zvláštní povodn  bude nutné vyrozum t starostu obce Pavla Kolá e. Obec nemá 

jmenovanou povod ovou komisi, takže se na ešení situace bude podílet starosta obce, 

místostarosta, velitel JSDH obce a zastupitelstvo. Evakua ní st edisko bude z ízeno v 

kulturním dom , kde je možno nouzov  ubytovat 570 osob. Na území zasaženém 

povod ovou vlnou p i vzniku zvláštní povodn  je nutné v co nejkratší dob  vyhlásit stav 

nebezpe í a zahájit všemi dostupnými prost edky záchranné a likvida ní práce a opat ení 

na ochranu obyvatelstva.  

 

 

Obr. 8. Vytipovaná místa shromaždišt  [zdroj magistrát m sta Prost jov] 
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Obr. 9. Postup povod ové vlny v páté fázi [zdroj magistrát m sta Prost jov] 

 

Obr. 10. Postup povod ové vlny v šesté fázi [zdroj magistrát m sta Prost jov] 
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Na obrázku íslo 10 možno vid t, že se zvláštní povode  týká i obce Bedihoš . Podle 

daného propo tu budou zaplaveny zahrady a pole za obytnými domy, ale také p íjezdové 

cesty do obce Bedihoš  z Prost jova, Kralic na Hané, Hrub ic, ehovic a Výšovic. P i 

hrozb  zvláštní  povodn  bude  vyrozum n  starosta  obce  Ji í  Zips  a  vzhledem  k  tomu,  že  

tato obec také nemá povod ovou komisi budou se na ešení dané situace podílet starosta 

obce, místostarosta, velitel JSDH a zastupitelstvo. V obci Bedihoš  k žádné zásadní 

evakuaci nedojde, avšak preventivn  se bude evakuovat základní škola, která se pod 

dozorem p emístí do objektu bývalého kina. 

 

Obr. 11. Postup povod ové vlny v sedmé fázi [zdroj magistrát m sta Prost jov] 

Obrázek  íslo  11  nám  nasti uje,  že  budou  také  ohroženy  obce  Hrub ice  a  ehovice.          

V Hrub icích dojde k ohrožení 249 trvale žijících osob, které bydlí v místní ásti 

Otonovice. P i vzniku této hrozby je nutné vyrozum t starosti obce Milana Mlate ka. Obec 

op t nemá povod ovou komisi a proto se na ešení dané situace bude podílet starosta, 

místostarosta, velitel JSDH a zastupitelstvo. P i zvláštní povodni je nutné evakuovat celou 

místní ást Otonovice a ást obce Hrub ice. V tšina osob se sama evakuuje k rodinným 

íslušník m, kte í bydlí mimo záplavové místo. Pro ostatní obyvatele je t eba p ipravit 

místo nouzového ubytování a stravování. Jako evakua ní st edisko je vytipována 
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locvi na v základní škole. V obci lze ubytovat asi 400 osob nap íklad do Základní a 

Mate ské školy  nebo do zasedací místnosti hasi ské zbrojnice. 

V obci ehovice je ohroženo asi 20 obyvatel obce. Dále budou zaplaveny zahrady, pole za 

rodinnými domy a p íjezdová cesta do obce ehovice z Bedihošt  a Hrub ic. P i zvláštní 

povodni dojde také k zaplavení isti ky odpadních vod. Na ešení dané situace se bude 

podílet starosta obce Milan Smékal, místostarosta, velitel JSDH a zastupitelstvo. V obci je 

nutné provést evakuaci 8 rodinných dom . V tšina osob v ohrožení ásti obce se sama 

evakuuje k rodinným p íslušník m. I p esto že se p edpokládá, že evakua ní st edisko 

využije maximáln  10 osob, tak bude z ízeno v Obecním dom .  

 

Obr. 12. Postup povod ové vlny v osmé fázi [zdroj magistrát m sta Prost jov] 

I p esto že se Iva  nachází asi 17 Km od vodního díla Plumlov, bude v obci p i zvláštní 

povodni ohroženo 41 obyvatel obce. Bude zaplaveno asi 20 dom , zahrady a pole v 

západní ásti obce kolem p íjezdové cesty z Klenovic na Hané. Z významných objekt  

bude zaplavena hasi ská zbrojnice. Na ešení dané situace se bude podílet starosta obce 

Jaroslav Molata, místostarosta, velitel JSDH obce a zastupitelstvo. Ob ané se z ohrožených 

objekt  p emístí do mate ské školy, kde bude zajišt no i nouzové ubytování osob.  
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8.2 Varování 

Varování1 p i vzniku zvláštní povodn  provádí vlastník vodního díla. Ten oznámí 

nebezpe í zvláštní povodn  územn  p íslušnému opera nímu a informa nímu st edisku 

hasi ského záchranného soboru kraje (dále jen „OPIS HZS kraje“). 

OPIS HZS kraje provede Jednotným systémem varování a vyrozum ní (dále jen 

„JSVV“) varování obyvatelstva na ohroženém území v obcích: Mostkovice, Prost jov, 

Držovice, Bedihoš , Kralice na Hané, Hrub ice, Iva  pomocí dálkov  ovládaných sirén. 

V obcích Prost jov, Kralice na Hané lze využít i dálkov  ovládaný místní rozhlas. V obci 

ehovice informuje starostu o nutnosti varovat obyvatele místn  ovládanou sirénou v obci 

nebo obecním rozhlasem. 

Starosta obce má povinnost varovat obyvatele nacházející se na území obce p ed hrozícím 

nebezpe ím. Po akustickém tónu sirény, p i vyhlášení varovného signálu „Všeobecná 

výstraha“, bude následovat tís ová informace o hrozící nebo vzniklé mimo ádné události. 

Elektronické sirény odbaví verbální informaci „Nebezpe í zátopové vlny“. Tís ovou 

informaci lze odvysílat do obecního rozhlasu, využít megafony, pop ípad  osobní 

poch zku. 

8.3 Vyrozum ní 

i bezprost edním ohrožení bezpe nosti vodního díla a vývoji sm ujícímu k narušení 

jeho funkce a hrozb  vzniku zvláštní povodn , vlastník VD  informuje o pr hu vývoje 

mimo ádné události na vodním díle zejména povod ové orgány, které jsou po vodním toku 

podle povod ových plán , správce povodí, p íslušný OPIS HZS R, v p ípad  nebezpe í z 

prodlení i bezprost edn  ohrožené subjekty. 

Hrázný vyrozumí2 p íslušného pracovníka Vodního díla -TBD Brno, hlavního pracovníka 

TBD Povodí Moravy, s.p. Brno nebo vodohospodá ský dispe ink Povodí Moravy, s.p. 

Brno. 

                                                

 

1 Varování je v asné p edání informace o hrozící nebo nastalé mimo ádné události obyvatelstvu 
2 Vyrozum ní je v asné p edání informací o hrozící nebo nastalé mimo ádné události povod ovým orgán m, 
orgán m krizového ízení, právnickým osobám a podnikajícím osobám podle povod ových plán  nebo 
krizových plán  
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Vodohospodá ský dispe ink dále vyrozumí Generálního editele povodí Moravy, OPIS 

HZS Olomouckého kraje, Magistrát m sta Prost jov, Obecní ú ad Mostkovice, 

Ministerstvo zem lství a Ministerstvo životního prost edí. 

8.4 Zásady p i evakuaci 

Na ídit evakuaci fyzickým a právnickým osobám m že povod ový orgán obce, velitel 

zásahu, Hasi ský záchranný sbor kraje a vláda. Evakuace se provádí po varování 

obyvatelstva. K evakuaci se využívají všechny okamžit  dostupné dopravní prost edky a to 

zejména vlastní. Evakuace se p ipravuje na nejv tší možné ohrožení. Plán evakuace je 

sou ástí havarijního plánu kraje. Evakuace se zahajuje na základ  rozhodnutí územn  

íslušných povod ových orgán , v p ípad  vyhlášení stavu nebezpe í nebo stavu nouze. 

Evakuaci je nutné provád t rychle a v závislosti na aktuální situaci. Plány evakuace jsou 

sou ástí samostatné p ílohy u ohrožených obcí. 

8.5 Nouzové p ežití 

Pro evakuované obyvatelstvo a obyvatelstvo, které nemá možnost po pominutí evakuace 

vrátit se do místa bydlišt , je zabezpe eno dlouhodobé náhradní ubytování a další opat ení 

nouzového p ežití. Vzhledem k okolnostem za jakých se nouzové p ežití bude organizovat 

je nutné po ítat s poruchou nebo výpadky v dodávce elektrické energie i plynu, zhoršení 

dopravní obslužnosti a komplikacemi p i poskytování zdravotnické pé e. 

8.6 Záchranné a likvida ní práce 

Vzhledem k rychlému nástupu povod ové vlny v obci Mostkovice a ve m st  Prost jov, je 

problematické vykonávat záchranné práce. Prvo adé je rychlé varovní v obci a doporu ení 

pro ob any p esunout se do vyšších pater domu.  Likvida ní práce se budou vykonávat bez 

zbyte ného odkladu tak, aby složky IZS mohly opustit místa postižené povodní a ukon it 

záchranné práce a p edat postižené území k provedení obnovovacích prací. Likvida ní 

práce provádí složky IZS, právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby, které jsou 

vlastníkem, uživatelem i provozovatelem poškozeného objektu nebo které jsou 

oprávn nou osobou vyzvány k poskytnutí osobní a v cné pomoci i které uzav ely Dohodu 

o poskytnutí osobní a v cné pomoci. Mezi likvida ní práce se po ítá nap íklad odstran ní 

ekážek na vodním toku, likvidace ekologických škod, nejnutn jší stavební technické a 

demoli ní práce a neodkladná opat ení k ochran  ve ejného zdraví. 
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8.7 Obnovovací práce 

Jsou provád ny po ukon ení záchranných a likvida ních prací. Mezi p edpokládané 

obnovovací práce pat í obnovení inženýrských sítí, obnova vodních zdroj , obnova 

pr jezdnosti komunikací nebo humanitární pomoc postiženému obyvatelstvu. 

8.8 Síly a prost edky 

K provád ní záchranných a likvida ních prací lze využít sil a prost edk  podle havarijního 

plánu. Jsou to základní složky IZS, ostatní složky IZS, prost edky obcí, firmy, ostatní 

fyzické a právnické osoby. 

Nasazení sil a prost edk  složek IZS bude provedeno v rámci opera ního ízení cestou 

OPIS HZS Olomouckého kraje. Nasazení ostatních sil a prost edk  bude provedeno p ímo 

jejich vyžádáním p íslušnou povod ovou komisí, krizovým štábem nebo orgánem 

koordinujícím provád ní záchranných, likvida ních nebo obnovovacích prací. 
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9 NÁVRH OPTIMALIZACE  

Vzhledem k tomu, že zvláštní povode  vodního díla Plumlov zasáhne v tšinu ob an  je 

pot eba, aby všechny dot ené osoby byly na tuto situaci náležit  p ipraveny a byl zajišt n 

dostate ný po et sil a prost edk  pro ešení této situace.  

sto Prost jov má pro vznik této situace vypracované povod ové plány, kartu 

vyrozum ní, r zné formulá e, po ty zasažených osob a významných objekt  a také 

seznamy evakua ních center - ( viz.p íloha .3). Jde však o to, že v tšina t chto informací 

je zastaralá a je pot eba tyto informace aktualizovat. V p ípad  vzniku zvláštní povodn  by 

neaktuální informace znamenaly neplynulou evakuaci a horší dorozumívání záchranných 

složek. Nastal by chaos a lidé by nebyli v as p epraveni do bezpe í. 

 

9.1 Karta vyrozum ní 

Na obrázku .13 je karta vyrozum ní, která se použije v p ípad  vzniku zvláštní povodn . 

Možno vid t, že tato karta obsahuje údaje o vodním díle a kontakty k vyrozum ní p i 

vzniku dané události. Tyto údaje jsou aktualizovány v roce 2007, tudíž jsou zastaralé a 

které zcela nepravdivé.  

Kartu vyrozum ní je pot eba aktualizovat a provést zm ny zejména ve jménech starost  a 

také v telefonních íslech. Obrázek íslo 14 ukazuje opravené a aktualizované údaje.  
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Obr. 13. Karta vyrozum ní zpracovaná m stem Prost jov [zdroj magistrát m sta 

Prost jov] 
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Obr. 14 Karta vyrozum ní aktualizovaná autorem [ zdroj magistrát m sta 

Prost jov] 

9.2 Evakuace 

Pro lepší a p ehledn jší varování obyvatelstva je pot eba aktualizovat po et zasažených 

osob, dom  a také území, které se neustále m ní. Nelze opomenout, že dochází také ke 

zm  nákupních center, i erpacích stanic, tudíž i ke zm  majitel  a kontakt , proto je 

nutné mít neustále aktuální informace. [24] 
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9.3 HZS územní odbor Prost jov 

Hasi ský záchranný sbor územního odboru Prost jov se bude na mimo ádné události 

vzniku zvláštní povodn  podílet nejvíce. Bude zajiš ovat evakuaci osob, záchranné a 

likvida ní práce nebo koordinaci na místech nouzových ubytovaní, s pomocí Jednotek 

sboru dobrovolných hasi  dané obce.  

Hasi ský záchranný sbor by m l pro lepší zvladatelnost této mimo ádné události 

absolvovat cvi ení, simulující protržení hráze. V uplynulých letech k tomuto cvi ení již 

došlo. Konkrétn  se jednalo o cvi ení v roce 2008, do kterého se zapojila ve ejnost a 

hlavn  i žáci St ední školy, kte í byli evakuováni do sokolovny ve Smržicích, kde pro n  

bylo zajišt no nouzové ubytování. 

Hasi ský záchranný sbor je od doby posledního cvi ení lépe p ipraven, a proto by m lo 

dojít k dalšímu cvi ení, p i kterém by se vyzkoušela nová technika nap . evakua ní Tatra 

815-73, dále koordinace složek, varování a vyrozum ní a evakuace v tšího po tu osob.  

 

                                                

 

3 Evakua ní TATRA 815-7 Tento automobil je ur en pro pot eby evakuace osob, p epravu 

kusového materiálu a pro vyproš ování vozidel a to p edevším p i velkých povodních, 

chemických nebo radia ních haváriích a p i dalších živelních pohromách. V z je 

konstruován pro brod ní v klidné vod  o hloubce 1,10 m. V terénu to však m že být až 

1,50 m. Tento v z samoz ejm  p isp je k lepší evakuaci zaplavených obcí. [15] 
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ZÁV R 

Vzhledem k tomu, že v roce 2009 došlo k úplnému vypušt ní a následn  v roce 2010 k 

bagrování dna VD z d vodu jeho vy išt ní od sinic a sediment , které zp sobovaly zákaz 

koupání a snižovaly kvalitu vody, je riziko vzniku zvláštní povodn  minimální. 

Vypušt ním nádrže zapo aly i opravy hráze, u které bylo z ejmé, že pot ebuje nutné 

technické úpravy. P i vypušt ní hráze byly objeveny trhliny, které mohly zp sobit práv  

ono zmín né protržení hráze.  

V letošním roce došlo k otev ení zrekonstruované hráze, ze které se návšt vník m nabídl 

pohled na vy išt nou a po dlouhé dob  napušt nou p ehradu. Provedené úpravy na tomto 

VD  zvýšily bezpe nost, tudíž by k protržení nem lo dojít, avšak toto riziko vylou it nelze. 

Proto je pot eba, aby orgány krizového ízení, zasahující složky a hlavn  obyvatelé byli na 

tuto situaci p ipraveni a v p ípad  jejího vzniku nebyli zasko eni. Podle mých zdroj  však 

obyvatelstvo s touto situací nepo ítá a bere ji na lehkou váhu. 
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IZS  Integrovaný záchranný systém 

HZS  Hasi ský záchranný sbor 

SOŠ 

VOŠ 

PO 

JPO 

ZZS 

MU 

ZaLP 

OPIS 

MV-G  

KOPIS 

 St ední odborná škola 

Vyšší odborná škola 

Požární ochrana 

Jednotky požární ochrany 

Zdravotnická záchranná služba 

Mimo ádná událost 

Záchranné a likvida ní práce 

Opera ní a informa ní st edisko 

Ministerstvo vnitra- generální editelství 

Krajské opera ní a informa ní st edisko 

ÚPP  

VD  

ORP 

SO ORP 

JSDH 

JSVV 

 

 Úst ední poplachový plán 

Vodní dílo 

Obec s rozší enou p sobností 

SO ORP 

Jednotky sboru dobrovolných hasi  

Jednotný systém varování a vyrozum ní 
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ÍLOHA P3: SEZNAM EVAKUA NÍCH CENTER 

OBEC MÍSTO KAPACITA OBEC MÍSTO KAPACITA 

 
Prost jov 

D m d tí a 
mládeže 
Sportcentrum 

300  
Kralice na Hané 

Kulturní d m 
Kralice na Hané 200 

 
Brodek 
u Prost jova 

 
Sokolovna 200  

Ohrozim 

 
Kulturní d m 
Ohrozim 

- 

 
Klopotovice 

 
Obecní ú ad 

 
5 

 
Ur ice 

Kulturní klub v 
domu služeb 100 

 
Kostelec 
na Hané 

Základní a 
mate ská škola 200 

 
Brodek 
u Prost jova 

 
Mate ská škola 
Brodek u 
Prost jova 

100 

 
Kostelec 
na Hané 

 
sokolovna 50  

Hrub ice 
Mate ská škola 
Hrub ice 50 

 
Lešany 

Kulturní d m 
Lešany 50  

Iva  
Mate ská škola 
Iva  - 

 
ice 

na Hané 

ZŠ N ice nad 
Hanou  

 
Kostelec 
na Hané 

 
Mate ská škola 
Kostelec na 
Hané 

50 

 
Plumlov 

 
Kulturní d m 
Žárovice 
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Kralice na Hané 

Mate ská škola 
Kralice na Hané 100 

 
Smržice 

 
Kulturní d m, 
Smržice 

200  
Ur ice 

Mate ská škola 
Ur ice 100 

 
Smržice 
 

 
ZŠ Smržice 150  

Plumlov 
 
MŠ Plumlov 50 

Ur ice Sokolovna 200  
Plumlov 

 
MŠ Plumlov_2 50 

 
Vrbátky 

 
ZŠ Vrbátky 10  

Ur ice 
Nová radnice 
Ur ice 150 

 
echy 

pod Koší em 

ZŠ echy pod 
Koší em -  

ehovice 
Obecní d m 

ehovice 10 

 
echy 

pod Koší em 

Multifun ní 
budova pro 
kulturu a sport 

-  
Klopotovice 

 
Obecní ú ad 5 

Mostkovice 

 
Autokemp 
„P ehrada“ 
Mostkovice 

360 Iva  Obecní 
ad Iva  - 

 
Smržice 

m eského 
zahrádká ského 
svazu Smržice 

100 
 
Brodek 
u Prost jova 

Ob adní sí  
styse 50 

Smržice fara Smržice 50  
Otinoves 

 
 
OÚ Otinoves 

- 

 
Kralice na Hané 

Hasi ská zbrojnice 
Kralice na Hané 25  

Rozstání 

 
Rozstání - 
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- 



 

 

 
Hrub ice 

Klubovna, išt  
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na Hané 

Sportovní hala 
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Srubová základna 
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Hrub ice 

T locv na ZŠ 
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na Hané 

Sportovní hala 
Kostelec na Hané 500 

 
Plumlov 

 
Srubová základna 200 

 
Hrub ice 

T locv na ZŠ 
Hrub ice 200 

Kostelec 
na Hané 

 
Základní škola 
Kostelec na Hané 

200 

 
Kralice na Hané 

Základní škola 
Kralice na Hané 150 

 
Plumlov 

 
Základní škola 
Plumlov 

600 

 
Rozstání 

Základní škola 
Rozstání 150 

 
Ur ice 

Základní škola 
Ur ice 300 

 
Plumlov Zámek Plumlov 200 

 
Hrub ice 

Zasedací místnost 
hasi ské zbrojnice 30 

 
Hrub ice 

Zasedací místnost 
obecního ú adu 20 

 
Brodek 
u Prost jova 

ZŠ Brodek u 
Prost jova (2) 400 

 
Smržice 

 
ZŠ Smržice (2) - 

 
Kostelec 
na Hané 

Sokolovna 
Kostelec 
na Hané 

200 

 
Kralice na Hané 

Sokolovna Kralice 
na Hané 100 

Smržice Sokolovna 
Smržice 200 

 
Brodek 
u Prost jova 

Spole enský sál 
hasi ské zbrojnice 100 

 

 


