Aktualizace k 1.1.2018

PŘEHLED MOŽNÝCH ZDROJŮ RIZIK A ANALÝZA OHROŽENÍ
ORP Zlín

Priority a rozhodující úkoly ochrany obyvatelstva ORP Zlín i SMZ vycházejí z předpokladu,
že v nejbližším horizontu nehrozí území našeho státu vznik vojenského konfliktu (příznaky
hrozby na úrovni státu s předstihem cca 2 let). Proto v současnosti a nejbližší budoucnosti
bude soustředěna pozornost na přípravu opatření k ochraně obyvatelstva při nevojenském
ohrožení a na možný vznik provozních havárií nebo živelních pohrom.
Analýza možného ohrožení obyvatelstva je řešena v Krizovém a Havarijním plánu ORP Zlín
a ZK. Z ní vyplývá, že obyvatelé ORP Zlín mohou být ohroženi živelními pohromami
(povodeň, sněhová kalamita, vysoká a nízká teplota, vichřice), haváriemi na technologických
zařízeních, únikem nebezpečných látek při havárii přepravní cisterny na silnici, narušením
dodávek elektrické energie a plynu, atd. Mimo těchto ohrožení může být běžný život obyvatel
ORP Zlín i města Zlín ohrožen také vznikem epidemie (onemocnění lidí) nebo epizootie
(onemocnění zvířat). Pro tyto mimořádné události jsou zpracovány Plán hygienických
a protiepidemických opatření a Pohotovostní plán veterinárních opatření.
V působnosti ORP Zlín nejsou přímo umístěny objekty (způsobující možnou závažnou
havárii nebo riziko) zařazeny ze zákona (č.224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií) do
skupiny „A“ nebo „B“, jsou umístěny v sousedních ORP (např. BARUM Otrokovice), ale
účinkem jejich případné havárie mohou být sousední obce v působnosti ORP Zlín jejich
následky zasaženy nebo postiženy.
V ORP Zlín existují možná rizika, která mohou způsobit vznik krizové situace s následnou
evakuací obyvatelstva. Jde především o havárie velkého rozsahu způsobené vybranými
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (i mimo zákon č.224/2015 Sb.).
Možná rizika v jejichž důsledcích může dojít k evakuaci obyvatelstva v ORP Zlín především
představují:

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Objekty skladující větší zásoby nebezpečných látek
Objekty skladující zápalné a toxické látky a hmoty
Povodně
Epidemie a epizootie
Živelné pohromy
Terorismus
Válečný konflikt

ad A) OBJEKTY SKLADUJÍCÍ VĚTŠÍ ZÁSOBY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
Jsou významnými zdroji možného ohrožení, ale nespadají pod režim zákona
224/2015. V případě provozní havárie jsou však zaměstnanci a obyvatelstvo v jejich
bezprostřední blízkosti ohroženi.
Jedná se o riziko úniku čpavku a chlóru především:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Teplárna – ALPIQ GENERATION (CZ), s.r.o., Zlín
Zimní stadion L. Čajky, PGS Zlín, s.r.o., Zlín
Tecnimetal - CZ, a.s., Zlín
Městské lázně Zlín, STEZA, s.r.o., Zlín
Koupaliště PANORAMA, STEZA, s.r.o., Zlín - J. Svahy
Čistírna odpadních vod Malenovice, VaK Zlín, a.s.
Úpravny vody Klečůvka
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Ad B) OBJEKTY SKLADUJÍCÍ ZÁPALNÉ A TOXICKÉ LÁTKY A HMOTY
Představují objekty, kde se skladují látky a hmoty (benzin, nafta, olej, toluen, tmely,
lepidla, silikony, změkčovadla apod.) při jejichž hoření se uvolňují jedovaté zplodiny (toxiny),
jež mohou zasáhnout obytné zóny a objekty ohrožující výbuchem:
 MITAS a.s. Praha výrobní úsek Zlín
 PLASTSERVIS a.s. 96. budova, Zlín
 Čerpací stanice PHM (LPG),
 další subjekty ….
skladující a nakládající s dalšími nebezpečnými látky na teritoriu SMZ a ORP Zlín (Zlín,
Kaňovice, Bohuslavice, Držková apod.), mimo zákon č. 224/2015 Sb., (barvy, toxické
látky, hořlaviny apod….)
V případě havárie uvedených objektů a dle jejího rozsahu se předpokládá vyhlášení
třetího, případně zvláštního stupně poplachu. S evakuací většího počtu osob se nepočítá.
Bezprostředně ohrožení občané by byli vyzváni k urychlenému opuštění ohroženého
prostoru.

Ad C) POVODNĚ
Riziko představuje přirozenou povodní řeka Dřevnice a potok Baláž se značné
negativními následky (spádová, 10-ti, 50-ti a jako stoletá voda).
Hrozbu představují v případě provozní havárie protržení hrází u vodních děl
Slušovice a Fryšták. Četnost těchto provozních havárií je nízká (riziko ale představují).
Stupně povodňové aktivity:
1. SPA – stav bdělosti – nastává
2. SPA – stav pohotovosti – vyhlašuje se = začátek povodně (aktivuje se PK)
3. SPA – stav ohrožení – vyhlašuje se (aktivuje se KŠ)
Ad D) EPIDEMIE A EPIZOOTIE
Reálná nebezpečí, které představují epidemie a epizootie:
 Velkochov drůbeže v ORP Zlín:
 farma Kelníky
 farma Zlín - Klečůvka
 farmy mimo ORP Zlín, ohrožující SMZ v pásmu dozoru - Lechotice, Napajedla
1 a 2, Zádveřice-Raková
 Velkochovy hospodářských zvířat jsou v lokalitách:
 Zlín-Kudlov a Zlín-Štípa, Želechovice nad Dřevnicí, Velký Ořechov, Fryšták,
Hvozdná, Březůvky, Tečovice, Mysločovice, Hostišová a Sazovice
Vyhlášení pásem v případě nákazy:
 ochranné pásmo - dosahuje min. 3 km od centra nákazy
 pásmo dozoru
- dosahuje min. 10 km od centra nákazy
Při vyhlášení krizového stavu při epidemii nebo epizootii se s evakuací obyvatelstva
nepočítá.
Ad E) ŽIVELNÍ POHROMY
Představují další reálná nebezpečí, kterými mohou být SMZ i obce v působnosti ORP
Zlín postiženy.
Jedná se především o:
 lokální povodně,
 vichřice,

2

Aktualizace k 1.1.2018









námrazy,
sněhové kalamity,
obtížná vedra a sucha,
sesuvy půdy,
znečištění životního prostředí,
mimořádně rozsáhlé požáry,
virové onemocnění apod.

Ad F) TERORISMUS
Při ochraně obyvatelstva je potřebné být připraven a reagovat na možný terorizmus.
Na celém území SMZ i ORP Zlín cílem tohoto útoku mohou být místa s větší koncentrací
obyvatel. Např.:
 velká nákupní centra
 nádraží
 školy
 místa soustředění obyvatel
 společenské akce
 sportovní akce,
 apod…….
Ad G) VÁLEČNÝ KONFLIKT
Příznaky vojenského konfliktu (hrozby na úrovni státu) by měly být známy s předstihem cca 2 let.
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