
PŘEHLED MOŽNÝCH ZDROJŮ RIZIK  
VE SPRÁVNÍM OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TELČ 

 

 
Pro přípravu na řešení krizové situace nebo mimořádné události je nutné znát hrozby, které mohou způsobit 

mimořádnou událost nebo krizovou situaci. 

 

Krizovou situací se rozumí mimořádná událost, při níž je vyhlašován stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav 

ohrožení státu.  

 

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také 

havárie. 

 

Hrozbou se rozumí jev, který by mohl ohrozit život, zdraví, majetek nebo životního prostředí. 

 

 

 

Pro ORP Telč byly vytipovány níže uvedené zdroje možných rizik, které by mohly vyvolat krizovou situaci 

nebo mimořádnou událost. 

 

Stacionární zdroje s možností úniku nebezpečných škodlivin.  

Dle zákona číslo 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

  a) Masozávod Krahulčí a.s., ohrožující faktor – amoniak, množství 10 t.   

  b) Vodárenská a.s., úpravna vody, Nová Říše, ohrožující faktor – chlor, množství 1,2 t.  

 

Krizové situace, které jsou uvedeny v krizovém plánu ORP Telč.  

Dle zákona číslo 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

 

1. Narušení dodávek elektrické energie 

2. Narušení dodávek plynu 

3. Narušení dodávek pitné vody 

4. Vznik povodně velkého rozsahu 

5. Narušení hrází vodních děl   

6. Sněhová kalamita 

7. Vichřice 

8. Plošný požár 

9. Epizootie (nakažlivé onemocnění zvířat postihující velké skupiny zvířat) 

10. Radiační havárie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc


Možné hrozby a předpokládané následky působení na území ORP Telč. 

 

Přehled možných hrozeb na 

území ORP 
Předpokládané následky působení na území ORP 

Působení 

hrozeb na 

území jiného 
ORP nebo 

kraje 

Přehled 

možných 

hrozeb z 
území jiného 

ORP 

1.Narušení dodávek elektrické energie 

Narušení distribučních sítí - 

rozvodny pro ORP Telč, 

vedení  400 kV ,220 kV ,110 

kV  

Ohrožené jsou všechny obce 

ORP Telč 

Seznam obcí na ORP Telč: 

Bohuslavice, Borovná, Černíč, 

Dolní Vilímeč, Doupě, Dyjice, 
Horní Myslová, Hostětice, 

Jindřichovice, Klatovec, 

Knínice, Kostelní Myslová, 
Krahulčí, Krasonice, Lhotka, 

Markvartice, Mrákotín, 

Mysletice, Mysliboř, 
Nevcehle, Nová Říše, Olšany, 

Olší, Ořechov, Panské 

Dubenky, Radkov, Řásná, 
Řídelov, Rozseč, Sedlatice, 

Sedlejov, Stará Říše, 

Strachoňovice, Svojkovice, 
Telč, Urbanov, Vanov, 

Vanůvek, Vápovice, 

Volevčice, Vystrčenovice, 
Zadní Vydří, Zdeňkov, 

Zvolenovice, Žatec 

Obce nad 1000 obyvatel: 

Telč 

Narušení vedení 400 kV: 

Čís.V433 

Dopady na životy a poškození zdraví osob 

- přímé ohrožení života a zdraví provozního personálu výroben 

elektrické energie 

- přímé ohrožení života a zdraví pracovníků likvidujících 

následky poškození elektrizační soustavy 

- přímé ohrožení života a zdraví obyvatelstva v důsledku radiační 

havárie, výbuchu nebo požáru 

- ohrožení života a zdraví obyvatelstva v důsledku omezení nebo 

přerušení dodávek elektrické energie (zdravotnická zařízení, 

ústavy sociální péče, vytápění apod.) 

- ohrožení života a zdraví obyvatelstva v důsledku vzniku 

sekundárních krizových situací (např. riziko vzniku epidemií, 

narušení dodávek potravin a pitné vody, narušení dodávek léčiv 

a zdravotnického materiálu apod.)  

Zničení nebo poškození majetku 

- riziko zničení, poškození nebo omezení využití (např. 

vyřazením z provozu) nemovitého a movitého majetku  

- riziko poškození nebo zničení objektů chráněných památkovou 

péči a dalších historicky, kulturně nebo jinak významných 

objektů, muzejních a jiných sbírek, knižních a archivních fondů 

Poškození životního prostředí 

- riziko znečištění životního prostředí (ovzduší, vody, půdy) ve 

výrobnách elektrické energie (především ve výrobnách 

spalujících kapalná paliva) a  úložištích energetických surovin a 

v jejich bezprostředním okolí 

- riziko radiační havárie s dlouhodobými až trvalými následky 

pro životní prostředí 

- riziko poškození životního prostředí v důsledku vzniku 

sekundárních krizových situací (odpadové hospodářství, 

kanalizace – čističky odpadních vod apod.) 

Mezinárodní dopady 

- riziko omezení nebo nemožnost plnění mezinárodních 

smluvních závazků 

- riziko omezení nebo nemožnost plnění spojeneckých závazků 

v rámci NATO 

- riziko omezení nebo nemožnost plnění hospodářských a 

obchodních závazků se zahraničím na úrovni podnikatelských 

subjektů 

- nutnost vyžádání a organizování humanitární pomoci 

Sousední  

ORP: 

Jihlava, 

Třebíč, 
Moravské 

Budějovice, 

Dačice, 

Jindřichův 

Hradec, 
Pelhřimov 

Sousední  

ORP: 

Jihlava, 

Třebíč, 
Moravské 

Budějovice, 

Dačice, 

Jindřichův 

Hradec, 
Pelhřimov 



Přehled možných hrozeb na 

území ORP 
Předpokládané následky působení na území ORP 

Působení 

hrozeb na 

území jiného 
ORP nebo 

kraje 
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možných 

hrozeb z 
území jiného 

ORP 

Ekonomické dopady 

- riziko vážného narušení až úplného ochromení národního 

hospodářství (dlouhodobý pokles produkčních a vývozních 

schopností ekonomiky) s významnými ekonomickými ztrátami 

v bankovním a finančním sektoru, průmyslu, zemědělství 

a službách 

Sociální dopady 

- riziko velmi vážných sociálních dopadů na běžný život 

obyvatelstva 

- riziko rychlého nárůstu nezaměstnanosti v důsledku vynucené 

redukce hospodářských činností, snížení kapacitních možností a 

značných ekonomických ztrát hospodářských subjektů 

- riziko omezení nebo nemožnost zajištění základních sociálních 

služeb obyvatelstvu 

- riziko významného poklesu životní úrovně obyvatelstva v 

důsledku pravděpodobného hospodářského otřesu (škody na 

majetku, ztráta zaměstnání, inflace apod.) 

Dopady na zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu při 

KS a tzv. kritické infrastruktury 

Regulace spotřeby a dodávek elektrické energie podle Regulačního 

plánu se nevztahuje na odběratele, jejichž převažující činnost je 

v oblasti výkonného zdravotnictví, telekomunikací a poštovních 

služeb, správy vodohospodářských děl, obrany státu, výroby 

potravin a nápojů, hlubinných dolů, civilní letecké dopravy, 

v provozování veřejné dráhy a veřejné drážní dopravy, v městské 

hromadné dopravě, v objektech  a zařízeních Ministerstva vnitra, 

Policie České republiky a hasičského záchranného sboru, na 

odběratele zajišťující dodávku tepla, na výrobce elektřiny 

v případech, kdy odebíraným výkonem je zajišťována technologie 

výroby elektřiny a kde by mohla být ohrožena jaderná bezpečnost 

jaderných zařízení, a dále na subjekty hospodářské mobilizace a 

dodavatele nezbytných dodávek uvedených v krizovém plánu 

systému hospodářské mobilizace. 

V případě, že z objektivních důvodů není možno zásobování 

prioritních odběratelů elektrickou energií zajistit, je řešením pouze 

využití náhradních zdrojů elektrické energie.  

Jiné dopady 

- riziko vážného narušení veřejného pořádku a bezpečnosti 

2.Narušení dodávek plynu 

Narušení distribučních sítí – 

výrobců plynu a plynovodů 

Ohrožené obce s plynofikací: 

Bohuslavice, Krahulčí, 

Lhotka, Markvartice, 

Mrákotín, Mysliboř, Nová 

Říše, Řásná, Stará Říše, Telč, 

Dopady na životy a poškození zdraví osob 

- přímé ohrožení života a zdraví zaměstnanců plynárenských 

podniků 

- přímé ohrožení života a zdraví pracovníků likvidujících 

následky poškození plynárenského zařízení 

Sousední  

ORP: 

Jihlava, 

Třebíč, 

Moravské 
Budějovice, 

Dačice, 

Jindřichův 

Sousední  

ORP: 

Jihlava, 

Třebíč, 

Moravské 
Budějovice, 

Dačice, 

Jindřichův 



Přehled možných hrozeb na 

území ORP 
Předpokládané následky působení na území ORP 

Působení 

hrozeb na 

území jiného 
ORP nebo 

kraje 

Přehled 

možných 

hrozeb z 
území jiného 

ORP 

Vanov, Vystrčenovice 

Ohrožené obce s plynofikací 

nad 1000 obyvatel: 

Telč 

- ohrožení zdraví obyvatelstva v důsledku omezení nebo 

přerušení dodávek plynu a tepelné energie (s ohledem na 

aktuální roční období) 

- ohrožení zdraví obyvatelstva v důsledku vzniku sekundárních 

krizových situací (např. narušení dodávek potravin) 

Zničení nebo poškození majetku 

- riziko poškození nebo omezení využití (např. vyřazením z 

provozu) nemovitého a movitého majetku v důsledku přerušení 

dodávek tepla 

- riziko poškození objektů chráněných památkovou péčí a dalších 

historicky, kulturně nebo jinak významných objektů, muzejních 

a jiných sbírek, knižních a archivních fondů v důsledku 

přerušení dodávek tepla 

Poškození životního prostředí 

 - plynárenství nepoužívá žádné suroviny nebo materiály vedoucí 

ke kontaminaci životního prostředí 

Mezinárodní dopady 

 - riziko omezení nebo nemožnost plnění hospodářských a 

obchodních závazků se zahraničím na úrovni podnikatelských 

subjektů 

Ekonomické dopady 

- riziko vážného narušení produkce některých podniků (pokles 

produkčních a vývozních schopností ekonomiky) s významnými 

ekonomickými ztrátami  

Sociální dopady 

- riziko nárůstu nezaměstnanosti v důsledku vynucené redukce 

hospodářských činností, snížení kapacitních možností a 

ekonomických ztrát hospodářských subjektů 

- riziko omezení zajištění základních sociálních služeb 

obyvatelstvu 

Dopady na zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu při 

KS a tzv. kritické infrastruktury 

Regulace spotřeby a dodávek plynu při předcházení stavům nouze, 

v průběhu stavů nouze a v průběhu krizových stavů je realizována 

podle odběrových stupňů a otopových křivek až na úroveň 

bezpečnostního a technologického minima.  

Pro odběratele, kteří zajišťují zejména výrobu potravin denní 

spotřeby pro obyvatelstvo, zpracování potravin podléhajících zkáze, 

pro provozy živočišné výroby s nebezpečím úhynu zvířat, k 

nezbytným potřebám zdravotnických zařízení, vodáren, čistíren 

odpadních  vod  a  asanačních  zařízení  činí  bezpečnostní a 

technologické minimum až 95 % ze smluvně sjednaného denního 

odběru plynu. 

V případě, že z objektivních důvodů není možno zásobování 

Hradec, 
Pelhřimov 

Hradec, 
Pelhřimov 



Přehled možných hrozeb na 

území ORP 
Předpokládané následky působení na území ORP 

Působení 

hrozeb na 

území jiného 
ORP nebo 

kraje 

Přehled 

možných 

hrozeb z 
území jiného 

ORP 

odběratelů plynem zajistit (havarijní odběrový stupeň), je řešením 

pouze využití náhradních zdrojů tepla a náhradních energetických 

surovin. Jejich zajištění je v odpovědnosti odběratelů. 

Jiné dopady 

 - nepředpokládají se 

3.Narušení dodávek pitné vody 

Všechny obce v ORP Telč 

Seznam obcí: 

Bohuslavice, Borovná, Černíč, 
Dolní Vilímeč, Doupě, Dyjice, 

Horní Myslová, Hostětice, 

Jindřichovice, Klatovec, 
Knínice, Kostelní Myslová, 

Krahulčí, Krasonice, Lhotka, 

Markvartice, Mrákotín, 
Mysletice, Mysliboř, 

Nevcehle, Nová Říše, Olšany, 

Olší, Ořechov, Panské 
Dubenky, Radkov, Řásná, 

Řídelov, Rozseč, Sedlatice, 

Sedlejov, Stará Říše, 
Strachoňovice, Svojkovice, 

Telč, Urbanov, Vanov, 

Vanůvek, Vápovice, 
Volevčice, Vystrčenovice, 

Zadní Vydří, Zdeňkov, 

Zvolenovice, Žatec 

Obce nad 1000 obyvatel: 

Telč 

Dopady na životy a poškození zdraví osob 

Primární dopady 

Úmrtí nebo zranění zaměstnanců v případě terorismu nebo diverze na 

vodárenská zařízení, 

úmrtí nebo hromadná onemocnění požitím kontaminované pitné vody 
nebo vody z jiných neověřených zdrojů a nedostatečné hygieny. 

Sekundární dopady 

Úmrtí a zranění zaměstnanců a obyvatel v důsledku technologické 
havárie nebo terorismu spojené s únikem chemikálií na úpravu 

vody, 

vznik epidemií nebo hromadných onemocnění. 

Zničení nebo poškození majetku 

Primární dopady 

Zničení nebo rozrušení vodárenských zařízení v případě terorismu, 

diverze, nebo technologických a technických havárií, 

Sekundární dopady 

Možné poškození cisteren či jiných výdejních zařízení k výdeji pitné 

vody při možné panice nebo nepokojích, 

rabování u velkoprodejců balené pitné vody. 

Poškození životního prostředí 

Primární dopady 

V případě terorismu a diverze na úpravny vody dojde k úniku chloru, 

který může podle množství ohrozit životní prostředí v okolí 
vodárenských objektů, 

Znečištění ovzduší, ohrožení života fauny na suchu i ve vodě. 

Sekundární dopady 

likvidace flóry, fauny a polních kultur (jejich nepoživatelnost) 

způsobené únikem chemikálií na úpravu vody po technologické 

nebo technické havárii a terorismu, diverzi a případné sabotáži. 

Mezinárodní dopady 

Primární dopady 

Žádné. 

Sekundární dopady 

Možné vyžádání mezinárodní humanitární pomoci k poskytnutí 

mobilních úpraven vody nebo jiných technologií. 

Ekonomické dopady 

Primární dopady 

Omezení nebo neposkytování služeb závislých na dodávce pitné vody, 

omezení (zastavení) produkce výrobních subjektů závislých na dodávce 

Sousední  

ORP: 

Jihlava, 

Třebíč, 
Moravské 

Budějovice, 

Dačice, 
Jindřichův 

Hradec, 

Pelhřimov 

Sousední  

ORP: 

Jihlava, 

Třebíč, 
Moravské 

Budějovice, 

Dačice, 
Jindřichův 

Hradec, 

Pelhřimov 
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pitné vody, 

omezení činnosti zdravotnických a dalších zařízení. 

Sekundární dopady 

Vysoké náklady na dopravu vody a úhrady souvisejících služeb, 

mimořádné finanční potřeby na řešení obnovy, 

omezení plánovaných investic, 

ekonomické ztráty (i ztrátou odběratelů) vzniklé omezením nebo 

zastavením výroby v podnicích závislých na dodávce pitné vody. 

Sociální dopady 

Primární dopady 

Časově omezené dopady způsobené nedostatečnou nebo regulovanou 

dodávkou pitné vody (ve výrobě, zdravotnictví, školství a 
domácnostech), 

projevy paniky, chaosu a zhoršení psychického stavu postižených 

přecházejícího až k depresím,  

omezené nebo zastavené provozy hromadného stravování, výroby 
nápojů a zpracování potravin, 

možné krádeže a rabování u prodejců balené pitné vody a nápojů. 

Sekundární dopady 

Sociální nejistota zaměstnanců (omezení mezd) ve snížených nebo 

zastavených provozech závislých na dodávce pitné vody, 

zhoršení psychického stavu labilních jedinců z přídělového systému 

pitné vody (potravin), omezených možností hygieny a strachu 

z nezaměstnanosti nebo omezení podnikání. 

Dopady na zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu při KS a 

tzv. kritické infrastruktury 

Primární dopady 

Možné počáteční narušení činnosti nouzových a veřejných služeb, 

včetně výkonu státní správy a samosprávy, do zavedení jejich 

přednostního zásobování pitnou vodou na postiženém teritoriu. 

Sekundární dopady 

Počáteční problémy v zabezpečení NZV pro chod nouzových a 

veřejných služeb v příjmových místech evakuovaného 

obyvatelstva, pokud byla evakuace provedena. 

Jiné dopady 

Primární dopady 

Zvýšené nároky na správní orgány k organizování nouzového 

zásobování pitnou vodou, zvláště na počátku KS, kdy půjde o 

zabezpečení dodávek a distribuci pitné vody balené, 

možná a nekontrolovaná migrace obyvatelstva a kriminálních živlů. 

Sekundární dopady 

Problémy v poskytování zdravotnických a hygienických služeb. 

4.Vznik povodně velkého rozsahu 

Obce ohrožené povodní 

v ORP Telč: 

Černíč (Slaviboř), Dolní 
Vilímeč, Doupě, 

Dopady na životy a poškození zdraví osob 

Primární dopady: 

 možnost úmrtí a poškození zdraví u velkého počtu osob, které 

Jihočeský 

kraj - ORP 

Dačice 
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Mrákotín, Nová Říše, 
Sedlejov, 

Obce ohrožené povodní 

v ORP Dačice – Jihočeský 
kraj: 

Červený Hrádek 

Celkem zatopená plocha: 

5184 ha 

Počet ohrožených obyvatel: 

2352 osob 

Obec nad 1000 obyvatel: 

Mrákotín 

 

nestačily evakuovat, spojené s jejich nesnadným nebo nemožným 
vyhledáním, 

 těžké psychické narušení dlouhodobě evakuovaných bez 
jakýchkoliv prostředků. 

Sekundární dopady: 

 nedostatek pitné vody a vody pro osobní hygienu, 

 únik nebezpečných (dráždivých, toxických) látek do vod nebo 

ovzduší a jejich následné nekontrolovatelné šíření, 

 vznik epidemií na postiženém a okolním území, což  ohrožuje 

životy a zdraví obyvatelstva i na nepostiženém území. 

 

Zničení nebo poškození majetku 

Primární dopady: 

 zničení nebo silné poškození majetku, budov, výrobních kapacit a 

infrastruktury na postiženém území bez rozdílu druhu jeho 
vlastnictví. 

Sekundární dopady: 

 nedostatek energií, prostředků a služeb na postiženém a okolním 
území 

 nedostatečná funkce vodních děl a zařízení poškozených povodní 
v případě další následující povodně. 

Poškození životního prostředí 

Primární dopady: 

 zničené životní prostředí ve velkém rozsahu násobené silnými 

nánosy bahna, trosek a s hrozbou vzniku epidemií, epizootií a 
epifytií vyplývajících z velkých ztrátách zvěře, domácích zvířat a 

tlejících organických látek a možných úniků nebezpečných 

chemických látek. 

Sekundární dopady: 

 velmi těžká obnova životního prostředí v podmínkách priorit 
ekonomických dopadů obnovy,  

 složitý návrat flóry a fauny do původních lokalit včetně obnovy 

chráněných území. 

Mezinárodní dopady 

Primární dopady: 

 existence povodně velkého rozsahu v blízkosti státních hranic 
způsobí rozsáhlé povodňové ohrožení i na území sousedních států 

ČR níže po toku. 

Sekundární dopady: 

 únik nebezpečných (dráždivých, toxických) látek do vod nebo 
ovzduší a jejich následné nekontrolovatelné šíření, 

 mezinárodní spolupráce při včasné informovanosti o vzniku a 
vývoji povodňového ohrožení, znečišťování vody nebezpečnými 

látkami, 

 předávání informací k postupům při likvidaci následků povodně, 

 mezinárodní spolupráce při poskytnutí záchranných, likvidačních 

a obnovovacích pracích, 

 mezinárodní spolupráce při  humanitární pomoci ve všech 

postižených sférách. 



Přehled možných hrozeb na 

území ORP 
Předpokládané následky působení na území ORP 

Působení 

hrozeb na 

území jiného 
ORP nebo 

kraje 

Přehled 

možných 

hrozeb z 
území jiného 

ORP 

Ekonomické dopady 

Primární dopady: 

 devastace nebo silné poškození všech výrobních kapacit, zařízení 
služeb, zemědělské výroby se všemi následky na vnitřním a 

zahraničním trhu, které přinesou těžké ekonomické ztráty. 

Sekundární dopady: 

 řešení náhrady výrobních kapacit za veškeré zničené subjekty 

výroby a služeb, 

 nárůst pojišťovacích sazeb, případně odmítání pojištění objektů 

v záplavovém území. 

Sociální dopady 

Primární dopady: 

 likvidace téměř všech sociálních služeb a jistot evakuovaného 
občana ze zaplaveného území a dalších občanů v bezprostřední 

blízkosti zaplaveného území.  

Sekundární dopady: 

 na poměrně dlouhou dobu jsou veškeré sociální systémy 

nahrazeny zabezpečením nouzového přežití obyvatelstva 
územními orgány nepostiženého území, 

 těžká orientace v poskytování sociálního systému spojená 
s traumaty ze ztráty normálního života, 

 problémy s pojišťovacími službami spojené se ztrátou osobních 

dokladů a pojistek atd. 

Dopady na zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu při 

KS a tzv. kritické infrastruktury 

Primární dopady: 

 na postiženém území povodní velkého rozsahu dojde k likvidaci 

nebo podstatnému omezení všech infrastruktur. 

Sekundární dopady: 

 na dlouhodobě zaplaveném území dojde k počátečnímu narušení 
rozsahu kritické infrastruktury s postupným obnovením všech 

jejich funkcí s předností poskytování služeb nezbytných k přežití 

postiženého obyvatelstva,  

 nedostatek energií, prostředků a služeb na postiženém a okolním 

území. 

Jiné dopady 

Primární dopady: 

 nezvládnutí pořádkové služby v průběhu evakuace. 

Sekundární dopady: 

 vysoké nároky na správní úřady k zabezpečení života všech 
kategorií obyvatelstva zvláště na evidenci postiženého 

obyvatelstva s cílem postupného zabezpečení všech služeb a 

správních opatření. 

 

5.Narušení hrází VD 

VD Nová Říše 

Obce ohrožené VD Nová 

Říše na ORP Telč: 

Stará Říše, Vápovice, 

Dopady na životy a poškození zdraví osob 

Primární dopady 

Možnost úmrtí a poškození zdraví u velkého počtu osob, které Červený 
Hrádek nestačily evakuovat, spojené s jejich nesnadným nebo 

Jihočeský 

kraj -  ORP 

Dačice 

Červený 

Hrádek, 

 



Přehled možných hrozeb na 

území ORP 
Předpokládané následky působení na území ORP 

Působení 

hrozeb na 

území jiného 
ORP nebo 

kraje 

Přehled 

možných 

hrozeb z 
území jiného 

ORP 

Bohuslavice, Nová Říše 

Obce ohrožené VD Nová 

Říše na ORP Dačice 

(Jihočeský kraj): 

Hříšice, Dačice, Staré Hobzí, 

Písečné 

Ohrožená plocha: 

3138 ha 

Počet ohrožených obyvatel: 

1683 osob 

 

 

nemožným vyhledáním, 

těžké psychické narušení evakuovaných obyvatel bez jakýchkoliv 

prostředků. 

Sekundární dopady 

Nedostatek pitné vody a vody pro osobní hygienu, 

vznik epidemií na postiženém území a tím i ohrožení životů a zdraví na 

území nepostiženém, 

těžká traumata evakuovaných, vyplývající z neúplných rodin, ztráty 

majetku a dalších problémů vyplývajících z dlouhodobého 

nouzového ubytování a stravování a omezených zdravotnických, 

sociálních a všech ostatních služeb a v neposlední řadě i ze ztráty 
podnikatelských subjektů. 

Zničení nebo poškození majetku 

Primární dopady 

Zničení nebo silné poškození veškerého majetku, budov, výrobních 

kapacit a infrastruktury na postiženém území bez rozdílu druhu 

jeho vlastnictví. 

Sekundární dopady 

 Nedostatek energií, prostředků a služeb na území souvisejícím, kde je 

mimo jiné podstatně zvětšen počet obyvatelstva o obyvatelstvo 

vyevakuované. 

Poškození životního prostředí 

Primární dopady 

Zničené životní prostředí v nedozírném rozsahu, násobené silnými 
nánosy bahna, trosek a silnou možností vzniku epidemií, epizootií 

a epifytií vyplývajících z velkých ztrát na životech obyvatel, 

zvířat a tlejících organických látek a možných úniků 
nebezpečných chemických látek 

Sekundární dopady 

Velmi těžká a dlouhodobá obnova životního prostředí v podmínkách 
priorit ekonomických dopadů obnovy, 

složitý návrat flóry a fauny do původních lokalit včetně obnovy 

chráněných území. 

Mezinárodní dopady 

Primární dopady 

Vznik ZPV velkých vodních děl a nebo vodních děl v blízkosti státních 

hranic způsobí rozsáhlé povodňové ohrožení na území sousedních 
států, 

pokud nedošlo k zanedbání informovanosti o vzniku zvláštní povodně 

s dopadem za hranice státu žádné mezinárodní dopady 

nevzniknou. 

Sekundární dopady 

Nutnost mezinárodní spolupráce a předávání informací k postupům při 

likvidaci následků zvláštní povodně, 

požádání o poskytnutí mezinárodní humanitární pomoci ve všech 

postižených sférách. 

Ekonomické dopady 

Primární dopady 

Na území v údolní nivě pod VD dojde k devastaci nebo silnému 

poškození všech výrobních kapacit, zařízení služeb, zemědělské 

Hříšice, 
Dačice, Staré 

Hobzí, 

Písečné 

 



Přehled možných hrozeb na 

území ORP 
Předpokládané následky působení na území ORP 

Působení 

hrozeb na 

území jiného 
ORP nebo 

kraje 

Přehled 

možných 

hrozeb z 
území jiného 

ORP 

výroby se všemi následky na vnitřním a zahraničním trhu, které 
přinesou těžké ekonomické ztráty. 

Sekundární dopady 

Řešení náhrady výrobních kapacit za veškeré zničené subjekty výroby a 
služeb. 

Sociální dopady 

Primární dopady 

Likvidace všech sociálních služeb a jistot postiženého, vyevakuovaného 

obyvatelstva v momentě evakuace. 

Sekundární dopady 

Na poměrně dlouhou dobu jsou veškeré sociální systémy nahrazeny 

zabezpečením nouzového přežití obyvatelstva územními orgány 

na nepostiženém území, 

těžká orientace v poskytování sociálního systému spojená s traumaty ze 
ztráty normálního chodu života, 

problémy s pojišťovacími službami spojené se ztrátou osobních dokladů 

a pojistek. 

Dopady na zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu při KS a 
tzv. kritické infrastruktury 

Primární dopady 

Na území postiženém zvláštní povodní dojde k přerušení nebo 
podstatnému omezení dodávky pitné vody, ostatních veřejných a 

nouzových služeb a ostatních infrastruktur, 

jako zvláště důležitá část infrastruktury bude vyřazeno i odpadové 

hospodářství, kanalizační sítě a čističky odpadních vod, jejichž 
obnova bude vyžadovat velké investice. 

Sekundární dopady 

Na území, kde je umístěno evakuované obyvatelstvo může dojít 
k počátečním problémům v chodu a zabezpečení rozsahu kritické 

infrastruktury s postupným zavedením všech jejich funkcí, 

s předností poskytování služeb nezbytných k přežití postiženého 
obyvatelstva  

Jiné dopady 

Primární dopady 

Nezvládnutí vysokých nároků na pořádkovou službu v průběhu 

evakuace. 

Sekundární dopady 

Vysoké nároky na správní úřady k zabezpečení života všech kategorií 

obyvatelstva, zvláště na evidenci postiženého obyvatelstva s cílem 

postupného zabezpečení všech služeb a správních opatření. 

 

6.Sněhová kalamita 

Ohrožené obce na ORP Telč: 

Bohuslavice, Borovná, Černíč, 

Dolní Vilímeč, Doupě, Dyjice, 

Horní Myslová, Hostětice, 
Jindřichovice, Klatovec, 

Knínice, Kostelní Myslová, 

Krahulčí, Krasonice, Lhotka, 

Markvartice, Mrákotín, 

Mysletice, Mysliboř, 

Dopady na životy a poškození zdraví osob 

možnost úmrtí z podchlazení, nemožnost zajištění základních služeb 

obyvatelstvu, nemožnost evakuace obyvatel z postižených oblastí, 

prochlazení, omrzliny, uvíznutí na cestě bez možnosti vyproštění, zdravotní 
problémy v důsledku neposkytnutí včasného ošetření,  

Dopady na infrastrukturu 

dopravní havárie, zastavený letový provoz, neprůjezdné silnice , oblast 
odříznuta od zásobování,  nedostatek pitné vody v důsledku praskání potrubí, 

ORP Jihlava, 

Třebíč, 

Moravské 

Budějovice, 
Dačice, 

Jindřichův 

Hradec, 

Pelhřimov 

 



Přehled možných hrozeb na 

území ORP 
Předpokládané následky působení na území ORP 

Působení 

hrozeb na 

území jiného 
ORP nebo 

kraje 

Přehled 

možných 

hrozeb z 
území jiného 

ORP 

Nevcehle, Nová Říše, Olšany, 
Olší, Ořechov, Panské 

Dubenky, Radkov, Řásná, 

Řídelov, Rozseč, Sedlatice, 
Sedlejov, Stará Říše, 

Strachoňovice, Svojkovice, 

Telč, Urbanov, Vanov, 
Vanůvek, Vápovice, 

Volevčice, Vystrčenovice, 
Zadní Vydří, Zdeňkov, 

Zvolenovice, Žatec 

Obce nad 1000 obyvatel: 

Telč 

Silnice 1. třídy: 

Č.23 

Silnice 2. třídy: 

Č.112, 406, 403, 112 

nedostatek základních potravin a dalšího spotřebního zboží při déletrvající 
KS, zvýšená kriminalita, ztráta spojení v důsledku námrazy a silného větru, 

poškozená infrastruktura v postižené oblasti, omezení výroby 

 

7.Vichřice 

Ohrožené obce na ORP Telč: 

Bohuslavice, Borovná, Černíč, 

Dolní Vilímeč, Doupě, Dyjice, 
Horní Myslová, Hostětice, 

Jindřichovice, Klatovec, 

Knínice, Kostelní Myslová, 

Krahulčí, Krasonice, Lhotka, 

Markvartice, Mrákotín, 

Mysletice, Mysliboř, 
Nevcehle, Nová Říše, Olšany, 

Olší, Ořechov, Panské 

Dubenky, Radkov, Řásná, 
Řídelov, Rozseč, Sedlatice, 

Sedlejov, Stará Říše, 

Strachoňovice, Svojkovice, 
Telč, Urbanov, Vanov, 

Vanůvek, Vápovice, 
Volevčice, Vystrčenovice, 

Zadní Vydří, Zdeňkov, 

Zvolenovice, Žatec 

Obce nad 1000 obyvatel: 

Telč 

Silnice 1. třídy: 

Č.23 

Silnice 2. třídy: 

Č.112, 406, 403, 112 

Dopady na životní prostředí 

 zničená infrastruktura 

 povodně 

 požáry 

 znečištění životního prostředí zplodinami hoření, chemickými 

látkami, troskami, závaly (ovzduší, vody, zem. půdy, lesů), 

 narušení reliéfu krajiny, flóry, fauny, chráněných území a 

rekreačních oblastí (vytváření umělých překážek proti šíření RLP 
– umělé příkopy, proluky v lesním porostu, atd.). 

Zničení nebo poškození majetku 

 zničené rozsáhlé lesní plochy, 

 zničené přilehlé zemědělské plochy, 

 zničené rozsáhlé lesní plochy 

 úplné zničení obytných, chatových oblastí 

 poškození obytných, hospodářských a 
průmyslových budov, 

 nadměrný úhyn lesní zvěře, 

 narušení zásobování obyvatelstva, 

 narušení zásobování průmyslových objektů, 

 porušení a poškození energetické sítě, 

 nebezpečí poškození produktovodů. 

Dopady na zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu při 

KS a tzv. kritické infrastruktury 

 nouzové služby (záchranné a likvidační 

práce), 

 systém zásobování potravinami (veřejné 

služby), 

 systém dodávky vody,  

 systém dodávky elektřiny, plynu, vody, atd.,  

ORP Jihlava, 

Třebíč, 

Moravské 
Budějovice, 

Dačice, 

jindřichův 

Hradec, 

Pelhřimov 

 



Přehled možných hrozeb na 

území ORP 
Předpokládané následky působení na území ORP 

Působení 

hrozeb na 

území jiného 
ORP nebo 

kraje 

Přehled 

možných 

hrozeb z 
území jiného 

ORP 

 zdravotního materiálu 

8.Plošný požár 

Ohrožené obce s lesní půdou 

nad 100 ha: 

Zdeňkov,Svojkovice, Kostelní 
Myslová, Nová Říše, Černíč, 

Sedlatice, Olší, Mysliboř, 

Sedlejov, Borovná, Nevcehle, 
Telč, Doupě, Knínice, 

Klatovec, Krasonice, Řídelov, 

Olšany, Stará Říše, Dyjice, 
Řásná, Mrákotín 

Obce nad 1000 obyvatel: 

Telč 

 

Dopady na životní prostředí 

 znečištění životního prostředí zplodinami 
hoření (ovzduší, vody, zem. půdy), 

 narušení reliéfu krajiny, flóry, fauny, 
chráněných území a rekreačních oblastí 

(vytváření umělých překážek proti šíření RLP 

– umělé příkopy, proluky v lesním porostu, 

atd.). 

Zničení nebo poškození majetku 

 zničené rozsáhlé lesní plochy, 

 zničené přilehlé zemědělské plochy, 

 úplné zničení obytných chatových oblastí, 
hospodářských a průmyslových budov, 

 poškození obytných, hospodářských a 
průmyslových budov, 

 nadměrný úhyn lesní zvěře, 

 narušení zásobování obyvatelstva, 

 narušení zásobování průmyslových objektů, 

 porušení a poškození energetické sítě, 

 nebezpečí poškození produktovodů. 

Dopady na zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu při 

KS a tzv. kritické infrastruktury  

 Při RLP je třeba věnovat pozornost především: 

 nouzovým službám (záchranné a likvidační 
práce), 

 systému zásobování potravinami (veřejné 

služby), 

 systému dodávky vody, 

 systému dodávky elektřiny, plynu, vody, atd. 

 

ORP Jihlava, 

Třebíč, 

Moravské 
Budějovice, 

Dačice, 

Jindřichův 
Hradec, 

Pelhřimov 

 

9.Epizootie 

Ohrožené obce s chovem 

drůbeže: 

Bohuslavice, Markvartice, 
Stará Říše 

Počet chovů na ORP Telč:  

3 

Ohrožené obce s chovem 

prasat: 

Horní Myslová 

Ohrožené obce s chovem 

skotu: 

Rozseč u Třešti, Stará Říše, 

Krasonice, Mysliboř, Sedlejov, 

Dopady KS 

Dopady na životy a poškození zdraví osob 

 nepůjde o přímé dopady na životy a zdraví 
lidí, v některých případech (např. vzteklina) 

však reálné riziko onemocnění člověka hrozí 

 většinou se bude jednat o sekundární dopady 

především na psychiku chovatelů, kteří 
poměrně v krátké časové době přijdou i o 

velké počty zvířat a vyřazení chovatelských 

zařízení z provozu. -- další sekundární dopady 
jako jsou psychická traumata vznikají 

z podmínek života v uzavřené obci, kdy dojde 

k omezení nebo na čas i k zastavení všech 
důležitých služeb obyvatelstvu. 

Zničení nebo poškození majetku 

ORP Jihlava, 

Třebíč, 

Moravské 
Budějovice, 

Dačice, 

Jindřichův 
Hradec, 

Pelhřimov 

 



Přehled možných hrozeb na 

území ORP 
Předpokládané následky působení na území ORP 

Působení 

hrozeb na 

území jiného 
ORP nebo 

kraje 

Přehled 

možných 

hrozeb z 
území jiného 

ORP 

Nevcehle, Hostětice, Telč 

 

 velké dopady na majetek a podnikání v přímé 
závislosti na rozšíření ohnisek NN, 

nařízených veterinárních opatření a počtu 
zasažených zvířat. 

 vznikají přímé škody nejen utracením zvířat, 
zvláště chovných zvířat, ale i omezením nebo 

zastavením provozu zpracovatelských 

podniků, zastavením podnikatelských aktivit 
v uzavřených obcích a ve složitosti a 

komplikaci poskytovaných služeb pro 

obyvatelstvo 

 vysoké náklady vzniknou z likvidace 

uhynulých a utracených zvířat a všech 
asanačních prací včetně DDD v ohrožených 

prostorech a chovatelských zařízeních 

 vzniknou i velké škody v oblasti 
mezinárodního obchodu po nařízeném zákazu 

vývozu veterinárního zboží z ČR. 

Poškození životního prostředí 

Epizootie a její likvidace bude mít i dopady na životní prostředí zvláště 

ovzduší v případě likvidace zvířat pálením ale i na volně žijící zvěř v případě 

jejího onemocnění. 

Mezinárodní dopady 

Mezinárodní spolupráce a vzájemná informovanost SVS o zdravotním stavu 

zvířat v EU je dnes na vysoké úrovni (OIE, ADNS). Dopady se však objeví 
v zastavení vývozu chovných zvířat i masa (veterinárního zboží) v případě 

vzniku dohodami stanovených nakažlivých nemocí zvířat. 

Ekonomické dopady 

Velké ekonomické dopady epizootie mohou vzniknout nejen zastavením 

vývozu, dovozu a průjezdu veterinárního zboží, ale i velkými ztrátami 
uhynulých zvířat v závislosti na počtu ohnisek nákazy a počtu zasažených 

zvířat. 

Sociální dopady 

Sociální dopady epizootií vzniknou nejen u chovatelů ztrátami na zvířatech 

ale i u ostatního obyvatelstva v uzavřených obcí, kde dojde k dočasnému 

přerušení a následnému omezení poskytovaných služeb. Nemalé dopady 
vzniknou i zastavením možnosti dojíždění do zaměstnání, školy, úřadů a 

zdravotnických zařízení. 

Dopady na zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu při 

KS a tzv. kritické infrastruktury 

Dopady epizootií na zachování základních funkcí státu a kritické 

infrastruktury budou přímo závislé na rozsahu epizootie a schopnosti 
krizových orgánů zabezpečit výše uvedené činnosti pro obyvatelstvo 

v uzavřených obcích. 

Jiné dopady 

Jiné dopady v oblasti epizootií se mohou projevit mimo jiné ve zvýšených 

nárocích na krizové orgány a správní úřady v oblasti zabezpečení režimů 

života v uzavřených obcích, poskytování základních služeb obyvatelstvu a 
pořádkového zabezpečení uzávěr. 

10. Radiační havárie 

Radiační havárie JE Dukovany 

 

Dopady na životy a poškození zdraví osob  

 

Při radiační havárii lze očekávat ozáření osob a následné 

poškození jejich zdraví z důvodu: 

- zevního ozáření z poškozeného zdroje, 

 ORP Třebíč 
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- zevního ozáření z radioaktivního mraku , 
- zevního ozáření z depozitu radioaktivních látek na povrchu 

terénu po průchodu radioaktivního mraku, 

- zevního ozáření z kontaminace na povrchu těla a oděvu, 
- vnitřního ozáření po vdechnutí radioaktivních látek 

obsažených ve vzduchu, 

- vnitřního ozáření z požití potravy a vody kontaminované 
radioaktivními látkami. 

 

Zničení nebo poškození majetku   

V případě radiační havárie vzniklé jak na území ČR nebo mimo 

něj, může být  v závislosti na jejím rozsahu a průběhu kontaminací 

uniklých radionuklidů jakýkoliv majetek poškozen, příp. může být 
omezeno nebo zakázáno jeho využití.  

 

Poškození životního prostředí  

V případě radiační havárie vzniklé jak na, tak mimo území ČR 

může být v závislosti na jejím rozsahu a průběhu poškozeno 

životní prostředí. 

Mezinárodní dopady 

V případě radiační havárie vzniklé jak na, tak mimo území ČR 

může dojít v závislosti na jejím rozsahu a průběhu k narušení, 

příp. omezení, některých  činností mezinárodních politických a 

mocenských organizací a našich vztahů k těmto organizacím, 
státům a jiným zahraničním subjektům.  

V tomto případě se však uplatňují  úmluvy MAAE, a to zejména 

„Úmluva o včasném oznamování jaderné nehody“, „Úmluva o 

pomoci v případě jaderné nebo radiační havárie“ a smlouvy o 

jaderných škodách (Vídeňská úmluva o občanskoprávní 

odpovědnosti za jaderné škody a Společný protokol týkající se 
aplikace Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy). Povinností států, 

které tyto úmluvy ratifikovaly, je včas varovat ty státy, které by 

mohly být radiační havárií ohroženy a na vyžádání poskytnout 
příslušnou pomoc. V případě druhé úmluvy je navíc právem země 

účastnící se této úmluvy vyžádat si prostřednictvím MAAE 

příslušnou pomoc. Dále se na mezinárodní úrovni postupuje 
v souladu s uzavřenými dvoustrannými dohodami mezi ČR a 

některými (zejména okolními) státy o vzájemném vyrozumívání a 

pomoci v případě vzniku radiační havárie. 

Ekonomické dopady  

V případě radiační havárie vzniklé na území ČR může dojít 

v závislosti na jejím rozsahu a průběhu k narušení ekonomiky a 

ekonomickým ztrátám zejména v ZHP a na území celé ČR 
k narušení energetické sítě dlouhodobým výpadkem významného 

zdroje dodávek elektrického proudu.  

V případě radiační havárie vzniklé jak na území ČR, tak mimo ně 
mohou být zasaženy kontaminací určitých oblastí, zásob a 

provozů systémy zásobování potravinami, krmivy a dodávka 

vody. Lze očekávat regulaci potravních řetězců a kontrolu 
distribuce potravin, krmiv a vody (včetně  transferů přes hranice). 

Rovněž lze očekávat některá veterinární opatření (kontrola před 

porážkou, popř. nucená porážka). 

Sociální dopady 

 V případě radiační havárie vzniklé na území ČR lze v ZHP předpokládat 

sociální dopady po přijetí ochranných opatření (zejména po ukrytí nebo 

evakuaci obyvatelstva; u omezeného počtu obyvatel nelze vyloučit ani 
přesídlení z nejvíce kontaminovaných oblastí v okolí JEZ). U některých 

profesí je nutné uvažovat i o dočasné ztrátě zaměstnání . Dá se předpokládat, 

že dojde k částečné migraci obyvatel ze ZHP. Lze očekávat, že se v zasažené 
oblasti zvýší finanční požadavky na zdravotnictví a sociální dávky. Na 

ostatním území ČR lze předpokládat sociální dopady v důsledku narušení 
dodávek elektřiny a v důsledků možného zavedení systému regulace 
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zásobování potravinami, krmivy a pitnou vodou.  

V případě  vzniku radiační havárie mimo území ČR lze očekávat 

jisté sociální dopady s ohledem na možnou regulaci zásobování 

potravinami, krmivy a pitnou vodou nebo na možný zákaz jejich 
spotřeby a s ohledem na  omezený vstup na území jiného státu. 

 

Dopady na zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu při 

KS a tzv. kritické infrastruktury  

 

                                             Radiační havárie může mít (v závislosti na rozsahu a průběhu) v zásadě vliv na 
všech devět oblastí uvedených v tabulce v bodě 3.4 s tím, že 

pozornost je třeba věnovat   podle míry ohrožení především: 

 nouzovým službám (záchranné a likvidační práce), 

 systému zásobování potravinami (veřejné služby), 

 systému dodávky vody, 

 systému dodávky elektřiny, 

  systému dodávky krmiv, 
 

Způsob jak se radiační havárie dotkne jednotlivých oblastí: 

 Nouzové služby se musí podílet na organizaci, řízení a 

zavádění ochranných opatření – zejména na řízení evakuace, 
zajištění uzávěr na hranicích ZHP, na státních hranicích, na 

monitorování a hodnocení situace, na zřízení a zajištění 

provozu dekontaminačních středisek, specializované 
lékařské péče. Nemalou roli budou mít nouzové služby při 

likvidačních pracích po skončení úniku radionuklidů 

(dekontaminační práce všeho typu, monitorování). 

 Systémy zásobování potravinami, krmivy a dodávka vody 

mohou být zasaženy kontaminací určitých oblastí, zásob, 

provozů. Lze očekávat regulaci potravních řetězců a 
kontrolu distribuce potravin, krmiv a vody (včetně  přes-

hraničních transferů). 

 Systém dodávky elektřiny může být zasažen dlouhodobým 
výpadkem silného zdroje (pravděpodobnost kontaminace 

pracovišť, či ozáření osob nebude jiná než u jiných oblastí – 
bude řešena na základě výsledků monitorování v souladu 

s územními havarijními plány). 

Jiné dopady  
         

Při vzniku radiační havárie na území ČR lze očekávat, že nejdříve v 

ZHP a později i na celém území ČR může být několikadenní 

okamžitý nedostatek základních potravin včetně balené pitné vody, 

neboť lze předpokládat nákupní horečku. Je potřeba počítat se 

vznikem paniky u části obyvatelstva v ZHP a s jejím důsledkem – 

nekontrolovanou evakuací osob. Lze očekávat vyšší nápor na 
zdravotní střediska na celém území ČR s požadavkem preventivní 

kontroly zdravotního stavu. Je také pravděpodobné, že v některých 

oblastech bude docházet k přetížení dalších služeb, např. dopravy, 
bankovnictví, hygienických stanic atd. Je třeba počítat s tím, že po 

výzvě k ukrytí osob nebudou moci obyvatelé postiženého území jít 

do zaměstnání a v důsledku toho může v některých úřadech, 
výrobních závodech, školách a jiných zařízení dojít k přechodnému 

přerušení provozu.  

 

 

 

 

 


