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ÚVOD 

 

 

 Úkoly a opatření orgánů obce při vzniku mimořádných událostí jsou vymezeny  

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

zákonů, § 15 a 16. 

 

 Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností 

člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo 

životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

 

 Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na 

provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. 

 

 Plán činnosti orgánů obce Žernovník je základním dokumentem obecního úřadu 

pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního 

prostředí při vzniku mimořádných událostí. 

 

 

 

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI 
 

 

1. Geografické 
 

287 ha, 51 % orné půdy, 1/3 rozlohy zalesněná, 30 km severně od Brna, 409 m 

n.m. 

 

 

2.    Demografické 
 

a) Přehled počtů obyvatelstva 
              

Obec, místní část, 

osada 

Celkový 

počet 

Předproduktivní 

věk 

Produktivní věk Poproduktivní 

věk muži ženy 

Žernovník 220 36 97 87 40 

      

      

C e l k e m      

 

b) Školská zařízení 

 

Druh školy 

(MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) 
Adresa 

Počet 
Poznámka 

žáci zaměstnanci 

-     
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c) Právnické a podnikající fyzické osoby v katastru obce 

 

Právnická osoba, 

podnikající fyzická osoba 
Adresa 

Počet 

zaměstnanců 
Poznámka 

Jindřich Rejthar Žernovník 34 15  

Antonín Smetana Žernovník 55 3  

Jan Ploc Žernovník 3 2  

 

d) Počty hospodářských zvířat (velkochovy) 

 

Obec, místní část, 

osada 

Druh 
Poznámka 

Skot (ks) Prasata (ks) Drůbež (ks) Ostatní (ks) 

Žernovník - 2 117 -  

      

      

 

 

3.   Popis infrastruktury 
 

Dopravní síť – obcí prochází silnice III. třídy 

V obci je zaveden zemní plyn a elektrická energie, obec má obecní vodovod a obecní 

kanalizaci. 

 

 

 

B. ANALÝZA MOŽNÉHO OHROŽENÍ (RIZIKA) 
 

Přírodní vlivy: 

- možnost výskytu přívalových dešťů, kalamitní výskyt sněhových srážek, plošné 

požáry lesa. 

 

Civilizační vlivy: 

- havárie na silnici 

 

 

 

C. SÍLY A PROSTŘEDKY K LIKVIDACI MIMOŘÁDNÝCH 

     UDÁLOSTÍ, DISLOKOVANÉ NA ÚZEMÍ OBCE 
 

 

1.   Základní složky integrovaného záchranného systému : 
 

SDH Žernovník 

 

 

2.   Ostatní složky integrovaného záchranného systému : 
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D. ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ 

     UDÁLOSTI 
 

 

1.   Vyrozumění 
 

Při zjištění vzniku mimořádné události (po převzetí zprávy o jejím vzniku a 

podle možností po ověření zprávy) vyrozumět podle charakteru a rozsahu mimořádné 

události : 

 

a) složky integrovaného záchranného systému 

 

Operační informační středisko integrovaného záchranného systému Brno 

(provozuje HZS JmK) – tel. 150, 112, 950640400,  

HZS JmK , územní odbor Blansko 950 611 114 

Operační středisko Policie ČR Brno, územní pracoviště Blansko – 158, 

974621100 

Operační středisko zdravotnické záchranné služby Brno – 155, 545113113 

 

b) krizový štáb obce 

 

Příjmení, 

Jméno 
Funkce Bydliště 

Telefonní spojení 

PD MPD mobil 

Zvěřina Josef starosta Žernovník   725 116 600 

Mgr. Kopal David místostarosta Žernovník   724 186 141 

Matušková Soňa zastupitel Žernovník   724 186 140 

Hnilička Pavel zastupitel Žernovník   736 744 495 

Škrabal František zaměstnanec Žernovník   725 111 367 

 

 

c) Předškolní, školská, zdravotnická a sociální zařízení, právnické osoby, apod. 

 

Organizace Adresa Kontaktní osoba 
Telefonní spojení Záznam o 

vyrozumění PD MPD mobil 

-       

    

       

    

 

d) Místní části, osady, samoty 

 

Místní části, 

osady, samoty 
Kontaktní osoba 

Spojení Záznam o 

vyrozumění 

(předávající, 

čas) 
PD MPD mobil 
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2.   Varování obyvatelstva 
 

Varování obyvatelstva v obci provést: 

 

a) spuštěním poplachové sirény (sirén) tlačítkem lokálního ovládání signálem 

„ VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA “ 

(tj. kolísavý tón sirény o délce 140 s. Signál může být vyhlášen třikrát za sebou v cca 

tříminutových intervalech) 

b) vyžádáním spuštění sirény, ovládané dálkovým ovládáním JSVV, u územního 

OPIS IZS Brno na tel. čísle 950 640 405, 950 640 400 

 

Přehled sirén na území obce : 

 

Umístění sirény Majitel objektu 
Umístění tlačítka 

lokálního ovládání 

Dálkové 

ovládání 

(ano, ne) 

Požární zbrojnice Obec Žernovník vstup do pož. zbrojnice ne 

    

    

c) při výpadku el. energie nebo není-li k dispozici siréna, provést varování 

obyvatelstva předem připraveným náhradním způsobem  obecní rozhlas, ruční siréna. 

 

 

Přehled náhradních prostředků varování: 

 

Náhradní prostředek varování Vykonavatel Převzetí 

výzvy  

(kdo, čas) Druh Umístění Funkce Jméno Telefon 

obecní rozhlas budova OÚ zastupitel Hnilička Pavel 736744495   

  zaměstnanec Škrabal František 725111367  

      

 

d) po varování vydat obyvatelstvu tísňovou informaci o vzniklém nebo hrozícím 

nebezpečí s využitím místních hromadných sdělovacích prostředků.  

(možný text relace je uveden v příloze č. 1) 

 

 3.   Ukrytí obyvatelstva 
 

Ukrytí je velmi účinným opatřením k ochraně obyvatelstva. Význam ukrytí při 

mimořádných událostech v době míru spočívá zejména v ochraně před účinky 

chemických a radioaktivních látek a proti tlakové vlně možných výbuchů. K ochraně 

obyvatelstva jsou využívány zejména improvizované úkryty. Jako úkryt je možno využít 

předem určené místnosti, nejlépe středové, suterénní a sklepní, které mají odvrácena okna 

(dveře) od zdroje nebezpečí. Pro ukrytí nejsou vhodné půdní prostory a místnosti 

s průvanem.  

Účelnost ukrytí je třeba vždy posoudit s ohledem na charakter vzniklé 

mimořádné události. Přehled úkrytů na území obce je uveden v „Plánu ukrytí obce“. 

Ukrytí osob obce před hrozícím nebezpečím zajišťuje obecní úřad, u právnických a 

podnikajících fyzických osob ředitel, vedoucí, majitel objektu (statutární orgán). 
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4.   Individuální ochrana 
 

Cílem individuální ochrany je zabránit v nejvyšší možné míře účinkům 

radioaktivních a otravných látek na některé části lidského organismu, zejména na dýchací 

cesty a obličej. 

Ochrana se zabezpečuje zejména improvizovanými prostředky ochrany : 

- dýchací cesty – ochranné roušky, navlhčený kapesník, ručník, přeložená gáza apod. 

přiložené na nos a ústa, 

- hlava – čepice, klobouk, kukla, šála, 

- oči – lyžařské, plavecké nebo motoristické brýle, 

- povrch těla – pláštěnka do deště, kombinéza, šusťáková sportovní souprava, 

- nohy – holínky, vysoké boty, 

- ruce – gumové nebo kožené rukavice. 

 

 

5.   Evakuace 
 

Evakuace je velmi účinným ochranným prostředkem, při němž je obyvatelstvo, 

věcné prostředky, příp. hospodářské zvířectvo, přemístěno z ohroženého prostoru na jiné 

území. O evakuaci může rozhodnout ve správním obvodu (SO) kraje hejtman, ve SO 

ORP starosta ORP, ve SO obce starosta obce, právnické a podnikající fyzické osoby ve 

svém objektu a velitel zásahu v místě zásahu. 

Evakuaci osob z ohroženého území obce organizuje starosta obce po dohodě 

s velitelem zásahu nebo starostou obce s rozšířenou působností a zajišťuje ji obecní úřad.  

Jako místa ubytování pro evakuované osoby jsou zpravidla využívány předem vytipovány 

ubytovny, hotely, rekreační zařízení, školy, atp. Evakuace je vyhlašována hromadnými 

sdělovacími prostředky nebo vlastními informačními prostředky obce. 

 

Úkoly krizového štábu obce (obecního úřadu) při realizaci evakuace: 

 

- předat rozhodnutí k evakuaci organizátorům v prvé řadě na dotčené předškolní, školská, 

zdravotnická a sociální zařízení a dále na ostatní subjekty v obci, 

- vydat prostřednictvím místního rozhlasu opakovaně pokyny k přípravě evakuace (možný 

text dle přílohy č. 2), 

- vést evidenci evakuovaných osob (příloha č. 3), 

- mít přehled o osobách, které zůstanou v evakuovaném prostoru, zabezpečit ukrytí, 

stravování, včasné vystřídání, hygienickou očistu a zdravotní vyšetření, 

- organizovat regulaci dopravních prostředků k provedení evakuace, 

- zajistit pomoc imobilním osobám a školským zařízením, 

- postarat se o děti bez dozoru, 

- dětem dát do kapsy lístek s osobními údaji, 

- organizovat pořádkovou službu při nastupování, určit vedoucí autobusů, 

- mít přehled o samovolné evakuaci, 

- zajistit sběr údajů a vyhodnocení hlášení o postupu evakuace, 

- organizovat kontrolu opuštěného prostoru, úplnost provedení evakuace včetně 

nemocných a dětí bez dozoru, uzavření bytů a budov, evidence, ukrytí a zabezpečení osob 

ponechaných v prostoru (spojení), označení a přehled míst s ponechanými domácími 

zvířaty, 

- v příjmové obci spolupracovat s obecním úřadem při evidenci obyvatel, 

- o plněných opatřeních průběžně informovat OPIS IZS a starostu ORP (OÚ nebo KŠ). 

 

 



 8 

 

Přehled předpokládané  evakuace : 

 

Obec, část obce, 

osada, samota 

Obyvatelstvo, 

zařízení, 

další subjekty 

Počet osob 

Místo umístění 
Trasa 

přesunu 

Způsob 

přesunu děti dospělí 

       

       

       

 

 

6.   Nouzové přežití 
 

Opatření zahrnují zabezpečení nouzového (náhradního) ubytování, nouzového 

zásobování potravinami, pitnou vodou a dalšími nezbytnými předměty a službami 

k přežití. (poznámka: - je zpravidla organizováno v rámci evakuace nebo samostatně) 

 

a) Přehled ubytovacích kapacit : 

             (hotely, penziony, ubytovny, rekreační zařízení, školy, jiná obec, apod.) 

 

Druh zařízení 
Adresa, 

telefonní spojení 
Kapacita 

Obecní úřad Žernovník 2 60 

Požární zbrojnice Žernovník  80 30 

Rekreační středisko World of Life Žernovník bez čp. parcela 433/1 40 

 

b) Přehled stravovacích (vyvařovacích) kapacit :  

             (hotel, restaurace, školní a závodní vyvařovny, apod.) 

 

Druh zařízení 
Adresa, 

telefonní spojení 
Kapacita 

Pohostinství „U Zvěřinů“ Žernovník 10, 516 437 631 50 

   

   

 

c) Přehled nouzových zdrojů pitné: 

- soukromé vlastní studny 

 

d) Přehled nouzových základních služeb obyvatelstvu : 

- místní prodejci 
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7.   Humanitární pomoc 

 
Humanitární pomoc je dobrovolné a bezplatné poskytování služeb, věcné, 

finanční i jiné pomoci orgány státní správy, samosprávy, nevládními organizacemi, 

spolky a jednotlivými osobami.  

Je určena k uspokojení základních životních potřeb obyvatelstva postiženého 

mimořádnou událostí. Humanitární pomoc organizuje starosta obce. Obecní úřad (krizový 

štáb obce) vede přehled o nabídkách, eviduje a vydává humanitární pomoc. 

 

 

 

E. METODIKA ČINNOSTI KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE 
       (obecního úřadu, jiného pracovního orgánu starosty obce) 

 

Úkol Činnost 
Provede, 

zabezpečí 
Součinnost 

Záznam  

o splnění, pozn. 

Převzetí zprávy převzít zprávu o vzniku MU starosta   

ověřit zpětným dotazem    

Varování 

obyvatelstva  

na území obce 

spustit poplachovou sirénu 

(vyžádat spuštění u OPIS IZS) 

starosta,  

pov. osoby 

  

ověření průniku signálu na území 

obce 

   

v případě selhání sirén provést 

varování náhradním způsob 

   

odvysílat v místním rozhlase 

připravenou informaci pro 

obyvatelstvo 

  Příloha č. 1 

Svolání KŠ obce 

(jiný orgán) 

svolat krizový štáb obce (KŠO)  starosta členové  

seznámení se situací, rozdělení 

úkolů 

   

Vyrozumění 

v katastru obce 

OPIS IZS (OS ZZS, Policie ČR) pověření členové  kontaktní osoby  

složky IZS 

dislokované v obci 

   

osady a samoty (popř. rekreační 

místa) podle stanoveného přehledu 

   

školská zařízení, objekty a 

organizace v katastru obce podle 

stanovených přehledů 

 vedoucí 

organizací 

 

Zabezpečení zdrojů 

informací, 

komunikace 

zabezpečení trvalého sledování 

vysílání hromadných sdělovacích 

prostředků 

členové KŠO   

zabezpečení trvalé obsluhy 

spojovacích  

prostředků na OÚ (tel., fax).                         

Přijaté a odesílané zprávy a hlášení 

průběžně zapisovat  

členové KŠO, 

pověřené osoby 

  

průběžná komunikace s 

krizovým štábem ORP 

starosta KŠO  

 

Příprava 

chráněného 

pracoviště 

úprava místnosti (budovy) pro 

možnost ukrytí podle pokynů 

starosta,   

pověřené osoby 

  

příprava prostředků individuální 

ochrany 

každý 

individuálně 

  

prověření možnosti provádění 

hygienické očisty na pracovišti KŠO 

starosta   

 

 



 10 

Úkol Činnost 
Provede, 

zabezpečí 
Součinnost 

Záznam  

o splnění, pozn. 

Opatření na ochranu 

osob v obci 

prosadit důsledné ukrytí osob na 

území obce, zamezit svévolnému 

pohybu osob v nechráněném 

prostoru 

starosta,    

pověřené 

osoby 

vedoucí 

organizací na 

území obce 

 

zabezpečit poskytnutí zdravotnické 

pomoci 

starosta zdravotnická 

služba 

 

provádět opatření k zamezení 

vzniku nekázně a paniky 

starosta, 

pověřené  

osoby 

POLICIE ČR, 

pořádkové  

hlídky 

 

v případě potřeby vydávat 

obyvatelům doplňkové informace a 

pokyny 

starosta, obsluha 

MR  

  

v případě přechodu na dlouhodobé 

ukrytí (delší než 24 hodin) 

organizovat včas zásobování  

starosta, 

pověřené osoby 

vedoucí 

organizací 

 

spolupracovat s POLICIÍ ČR při 

regulaci pohybu osob  

starosta POLICIE ČR  

Při provádění 

záchranných a 

likvidač. prací 

spolupracovat s velitelem zásahu starosta   

vyzývat právnické a fyzické osoby 

k poskytnutí potřebné osobní nebo 

věcné pomoci 

starosta právnické a 

fyzické osoby 

 

organizovat činnost obce 

v podmínkách nouzového přežití 

obyvatel obce 

starosta   

Po rozhodnutí  

o provedení   

evakuace 

předat rozhodnutí k evakuaci na 

objekty, organizace a školská, 

zdravotní a sociální zařízení 

v katastru obce  

starosta, 

pověření členové 

KŠO 

vedoucí 

organizací 

 

vydat prostřednictvím místního 

rozhlasu opakovaně pokyny 

k přípravě na evakuaci 

starosta, obsluha 

MR 

 Příloha č. 2 

mít přehled o osobách, které  

- budou evakuovány 

- budou ponechány 

  v evakuovaném prostoru, 

zabezpečit ukrytí, stravování, 

včasné vystřídání, hygienickou 

očistu a zdravotnickou pomoc 

starosta, pověření 

členové KŠO 

vedoucí 

organizací 

 

Příloha č.3 

organizovat odsun evakuovaného 

obyvatelstva (pěšky, dopravní 

prostředky) 

pověřené osoby dopravci  

zbezpečení pomoci imobilním 

občanům a školským, sociálním a 

zdravotnickým zařízením 

pověřené osoby vedoucí škol., 

soc. a zdrav. 

zařízení 

 

postarat se o děti bez dozoru pověřené osoby   

organizovat pořádkovou službu při 

nastupování do autobusů 

určené osoby POLICIE ČR  

vést přehled o evakuaci prováděné 

soukromými auty 

určení členové 

štábu 

  

včas vydat občanům pokyn k  

nastoupení do autobusů 

starosta, obsluha 

RÚ 

  

zabezpečit sběr a vyhodnocení 

informací o postupu evakuace na 

nástupních místech,  

starosta, určení 

členové KŠO 
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Úkol Činnost 
Provede, 

zabezpečí 
Součinnost 

Záznam  

o splnění, pozn. 

 organizovat kontrolu 

vyevakuovaného prostoru: 

- úplnost provedení evakuace, 

zejména u imobilních osob a 

dětí bez dozoru 

- uzavření budov, bytů 

- evidence, ukrytí a zabezpečení 

osob ponechaných v prostoru 

- označení a přehled míst 

s ponechanými hospodářskými 

zvířaty 

- střežení prostoru 

starosta, 

pověřené osoby 

POLICIE ČR  

v příjmové obci zabezpečit 

v součinnosti s obecním úřadem : 

- evidenci obyvatel 

- ubytování, stravování, 

hygienická opatření, 

zdravotnické a sociální 

zabezpečení  

- spojení rodin v prostoru 

umístění 

starosta, pověření 

členové  KŠO 

orgány 

samosprávy 

příjmové obce, 

vedoucí 

organizací, 

personál ubyt. 

zař., POLICIE 

ČR 
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                                                                                                                           Příloha č.1 

 

 

MOŽNÝ TEXT TÍSŇOVÉ INFORMACE PRO OBYVATELSTVO 

 
 

Vážení občané, 

 

věnujte pozornost následující závažné zprávě. 

 

1. Uvést charakteristiku vzniklé mimořádné události: 

    - čas, místo vzniku a druh mimořádné události (únik nebezpečné škodlivé látky, 

      povodeň, rozsáhlý požár, atd.), 

    - ohrožena část obce (prostor ohraničený ….), 

    - opatření prováděná ke snížení následků. 

 

2. Nadále se řiďte těmito pokyny: 

 

   a)  přítomnost čpavku poznáte podle charakteristického zápachu po moči. Slabý zápach 

        znamená, že koncentrace není ještě nebezpečná, 

 

b)  pokud jste v budovách, uzavřete a utěsněte okna, dveře a všechny ventilační otvory, 

vypněte všechna ventilační zařízení, 

 

c) pokud nemáte možnost ukrytí v budovách, vzdalte se rychle z ohroženého prostoru, 

případně do něho nevstupujte, 

 

d) použijte improvizované prostředky ochrany – dýchejte přes okyselený nebo 

navlhčený kapesník, tělo chraňte pláštěnkou, čepicí, šálou, rukavicemi, 

 

e) v případě zdravotních potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc, 

 

f) pomozte ve vašem okolí starým a nemocným spoluobčanům, postarejte se o děti bez 

dozoru, 

 

g) uzavřete domácí zvířata, 

 

h) ohrožený prostor bude označen a střežen policií, 

 

i) mějte zapnutý radiopřijímač s naladěnou stanicí ………..……., frekvence ………, 

věnujte pozornost i místnímu rozhlasu a rozhlasovým vozům, okna neotvírejte, 

 

j) zachovávejte klid, rozvahu a kázeň, nevycházejte z budov, 

 

   k)  řiďte se výhradně pokyny obecního úřadu a orgánů hasičů, policie a zdravotníků. 
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                                                                                                                            Příloha č.2 

 

MOŽNÝ TEXT INFORMACE PRO OBYVATELSTVO 

PŔI VYHLÁŠENÍ EVAKUACE 

 
 

Vážení občané, 

věnujte pozornost následující závažné zprávě. 

 

Pokračující vydatné dešťové srážky i předpověď počasí na nejbližší období vytváří reálné 

nebezpečí záplavy části obce v okolí řeky ……. . Na základě vyhodnocení situace (nebo 

doporučení povodňových orgánů, VHD Povodí, hrázného, velitele zásahu, HZS, atp.) 

bylo rozhodnuto o provedení evakuace. 

 

K přípravě a provedení evakuace vydávám tyto pokyny : 

 

1.  Evakuace bude provedena z části obce (prostoru ohraničeného)  ……………………. 

     ………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………… 

 

2.   Evakuaci podléhá veškeré obyvatelstvo z tohoto prostoru. Všichni občané zde bydlící  

se dostaví s evakuačním zavazadlem do ........... hodin k budově obecního úřadu. Do 

evakuačního zavazadla (batoh, cestovní taška, kufr) uložte osobní doklady, peníze, 

pojistné smlouvy, cennosti, osobní léky, toaletní a hygienické potřeby, přenosné rádio 

s náhradními bateriemi, svítilnu, předměty denní potřeby, kapesní nůž, zápalky, šití, 

jídelní misku a příbor, náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo 

přikrývku, základní trvanlivé potraviny, nejlépe konzervy, dobře zabalené pečivo, 

pitnou vodu. 

Evakuační zavazadlo označte svým jménem a adresou. Dětem vložte do kapsy lístek 

s osobními údaji. 

 

3.  Občané, kteří se přemístí do místa ubytování mimo naši obec vlastním vozidlem, 

oznámí tuto skutečnost na obecní úřad do .......... hodin. 

 

4. Drobná domácí zvířata (chovné ptactvo, kočky, psy) je možno vzít s sebou, 

hospodářská zvířata (slepice, králíky, prasata, krávy a pod.) zabezpečte krmivem, 

vodou a uzavřené ponechejte na místě. 

 

5.  Před opuštěním obydlí uhaste otevřený oheň v topidlech, vypněte elektrické spotřebiče 

mimo chladničky a mrazničky, uzavřete přívod vody a plynu, ověřte situaci u sousedů, 

uzamkněte byt a s evakuačním zavazadlem se dostavte na obecní úřad (určené místo). 

 

6. V případě potřeby vás žádám o poskytnutí pomoci nemocným a starším spoluobčanům. 

Pozornost věnujte i dětem bez dozoru. 

 

7.  S problémy, spojenými s evakuací, které nemůžete vyřešit vlastními silami, se obraťte 

na obecní úřad (kontaktní osobu). 
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                                                                                                                            Příloha č. 3 

 

SEZNAM EVAKUOVANÝCH OSOB  

 

 

Příjmení, jméno Rodné číslo Adresa stálého bydliště Cílové místo ubytování 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

    

    

    

    


