
Hasičst*ý záehranný sbor Plzeňskéhc k€e

Výpis z Havarijního plánu Plzeňského kraje
pro obec Kunějovice,

n. lnronmnčruí ěÁsr

Anal,ýza rizik Pizeňského |craie"

V analýze rizik Havarijního plánu Plzeňského kraje jsou zaíueny mimořádné
událos§, "lejicrrž řešení vyžaduje vyhiášení ťetího nebo zv|á§*tíftc sfupně pop|ach*-t

na tizerní Plzeňského kraie,2

Ztéto analýzy rizik nevyplývají žádná rizika pro území vaší obce váahující se
k povodnínr nebo konkrétnírn cbjektům s rrebezpečnou látkou_

"Úaeřní ohce může být ohroženo da§ími rizilry, Irtefá nejsou ffiena v říP Pk, ale
jsou řešena v Krizovém plánu ORP Hýřany,z

g. plÁ}ly xoNRÉrNícH čtNruosrí

{. Plán vyrozgmění

Předání prvotní informace o mimořádné události

Pryotní inforrnace c nebazpečí rrzniku nebg o rgniku rmirnořádné r.ldálmti rnŮže blýt
předána na operaĎrí středisko základní složky lžS osobrrě, faxern, eiek{rcniclry
nebo telefonicky-

LíNKA TÍ§ŇovĚt*o Voúíbii
HA§íČ§KÝ zÁcH nnr,čNÝ §BsR

112
j§s

155
158

o krajské operační a informační středisko (dále ien ,,kopls")
tel.:
fax:

950 330 110" 950 33a ffiz
95o 330 1Bt

e-rnail: ltopis§hzsp*"€z.
ZDRAVÚTN iCKA ZAC H RAFi NA SLUZBA
PoLlClE ČR

1 vyhláška MV č, 328nOOí Sb, a něl<terý*ll padro5*osf*cň zabezpečení integrovanéh* záchrannéha
sysťé*itl § 25 odst §-

2 ma#fo:hfPs:lilgww_řrg§s,-_ *ďclanelrskrk*va-rizeni-r§z§ka-v-kra§i-rizika-v-kraii"aspx



Varování obyvatelstva patři mezi základni opatření ochrany obyvatelsfua. Jeho
efektivní provedení je nezbytné pro řádnou realizaci dalších opatření na ochranu
oblruatelstva, která na varováni a tísňové informování navazuií, a která by jinak
nemohla být úspěšně provedena {evakuace, ukryt$. Je to souhm organizačních,
technických a provozních opatření zabezpeóujících včasné předání varovné
informare o reálně hrclzici neboiř vzniklé mimořádné udátosti, vyžadujíci realizaci
opatření na ochranu obyvatelstva. V místech, kíerá neisou pokryta akustickým
signálern sirén, se provádí varování náhradnímizpůsoby_

Varování pro celý Plzeňský kraj je zajišťována z vyrozumívacího centra, které je
umístěno na KOP]$ Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje (dále jen

"HZs Pr).

Varovný signál ..VŠEoBEGNÁ vÝStRAHn"

Varovný signálje vyhlašován kolisayým tónern sirény po dobu i{O vtefin-
\ýhlašován může být ffikrát za sebou v oca ffiminutových intervalech-

Bezodkladně po vyhlášení varovného signálu je předána tísňová informace
obyvatelstwtl o konkrÉtl,1ím hrczícím nebezpečí a pfipravenlieh opatřeních.

Ostatní signály sirén:

o -Zkouška sirén" - ověřování provozuschopnosti systému varování
a vyrozurnění zkušebním tónem,

- zpravidla 1. středu v měsíci ve 12:00 hod"

o ,,Požární poplach" - svolání jednotek požární ochrany.

3" Plán uklytí obyvatelsfua

a) 7ásadv ochranv obwatelstva ukrvtím oři --nevoienskúch ohroženích"
a LlU

lrn prorrizoyané u krvtí

Při mimořádných událostech nevojenského charakteru se obyvatelstvo chrání
improvizovaným ukrytím za využttí ochranných vlastností běžných staveb.
Ukrytí e§sb se uskutečňuje ve vhodných částech bytů, obyhých domů, provozních
a rnýrobníctr obielďů, které budotl při rrzrriku rnimořádných situací dodatečně
upravovány přítomnými fyzickými osobami.
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Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraie

b} Zásady ochrany obyvatslstva ukr}ítim při ..voienských ohroženích"

Stálé úkryty

Stálé úkryty CO (dále,ien "SÚ"} 
jsou ochranné stavby trvalého charakteru, stouží

k ukrytí obyvatelstva a tvoří je trvalé ochranné prostory" SU se qpžívají v případě
ohrožení státu a válečného stavu.
Seznam SÚ je dostupný na webových stránkách HZS Pk3.
lmprovizované úkryty {dále ien,.lU"l

Jsou předem vybrané prostory ve vhodných objektech. Yyužívďlí se k ochraně
obyvatelstva před účinky světelného a tepelného zářeni, pronikavé radiace,
kontaminace radioaktivním prachem a částečně proti tlakov,ým účinkům zbraní
hromadného ničení, proti účinkůrn letechých útoků konvenčními zbraněrni.

4. Plán individuální ochrany obyvatelstva

Prostředky i*dividuální ochrany {dále jen ,FlO"} jsou určeny k ochraně dýchacích
cest, očí a kŮže před tlčinky bojov.ých otravných !átek a nízlaých koncentrací
někte4ých průmyslorných škodlivin, před kontaminací radioaktivním prachem a před
účinky dýmu. PlO dělíme na:

a} lmprovizované - používají se k ochraně osob před účinky nebezpečných
látek, nebo lqe s*ížení jejich trčinků na lidský organismus při rnimořádnlých
událostech nevojenského charakteru -

b) Typizované - vydávaii se za stavu ohrožení státu a za válečného stavu
pro vybrané kategorie osob*_

Ostatní osoby si PlO zabezpečuji nákupem5.

5. plán evakuace obwatelstva

Evakuaoe obyvatelstva je jedním ze základních způsobů ochrany obyvatelstva- Je
souhmem opatření rubezpeéujícich přemístění osob, anířat, předrnětů kuttumi
hodnoty, technického zaíizeni, připadně strojů a materiálu k zachování nutné
v,ýroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí
do vybraných míst a prostorů_

6. Plán komunikace s veřeiností a hromadnýrni infonnačními pras§edky

3 mailto:http://www.hzscr.cz/claneMhzs-plzenskeho-kraje-menu-ochrana-obyvatelstva-ukryti-ukryti-
obyvatelstva.aspx

4 vyhláška MV č. 3282001 Sb-, o některých padrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného
ry§ému § 17.

5 mailto: htQst/www.hzxr.cz/claneVorganizacni-§ozl<y-hz*plzenskehc-kraj*rnenu-chrana-
obyvatelstva-prostredky-individualni-ochrany-improvizovana-ochrana-dychaclbfl-cesf-a-povrchu-
te l a - aspx? q =Y 2h u dWo9 Mg%o 3ďÁ 3d



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

V komunikaci s veřejností a médii je potřebná infarmare c MtJ, pfipraven§ch
opatřeních sdělovat včas, vhodnou formou a dbát na dodžení pravidel etického
kodexu.

§pojení na hromadrré i*fcrmačni prastředky:
Vstup do celoslátních vysí|áni rczhlasu a televize .ie srn|uvně za.lištěn přes
GŘ HZS ČR. Spojení je organizováno přes KOP|S HZS Pk.

7- Flán psycřtosociáIni pcr*cci

Organizace psychosociálni krizové pomoci musí být koordinovaná
a centralizovaná tak, aby byla zajištěna její včasnost, dostupnost a efektivnost.
Koordinace je podstatná í z pchledu za"lištění kcntinuity psychos*ciálni krizavé
pcmoci o,d akutní fáze po střednědcbau až dlouhodobou pořil§c,

Koordinátor psvchosociální krizové pomoci

K*ordi*átořaí§ psychoso*iálrri kriz*v* pox"t*ci j* záslupce psychcso*iáínich
orEanizaci Plzeňského kraje, zpravidla prac*v*ik Terénr*i krizgvé sltižby Siegézní
charity Plzeň (dále jen,,TKS DCHP").

TKs DCHP íťOtT STOP línka: 777 Ť6T ffi4
e+,nail:krize@d chp " charita. cz

8, Plán nor.tzcvého přeži§ obyvafuls$a

Nouzové ubytování obyvatelsfua

"!e dočas*é ubytování *byvateistva postiženého rrrirrlořádncr"l udalosti rtebo
krizovgu situací v objektech, které prc ubytování osgb rlejsotl r:rčené a běžr:ě
používané, ale jsou pro tento účel dočasně upravené a vybavené tak, aby
splňovaly základni požadavky pr§ ubytování osgb- NgtJzové ubytování zpravidla
navaztl,ie na evakuaci osob,

Nouzové zásobování pitnou vodou

Nouzovým zásobováním pitnou vodou se zabezpeóuje pitná voda
pro obyvatelstv* v množsř*i xezbfinéín prs jeha přežití a po nezbytně nr.itnou
dobu pctřebnou přs obn*veni Ťlrnkce běžrtéřto zásgbovÉni' přtn*u vodcu
na p*stiženérn území.
Systém nouzového zásobování pitnou vodou za mimořádné události nebo
při vyhlášení krizového stavu §e na postiženérn úzerní aktivuje do pěti hodin
od narušení aásgbování pítnou vodcu, pokud tat* situace negativná ovlivňuje
zásobgvání obyvatels{va pitnou vodotl- nebo |ze tuto skutečncst předpokládat,
a kdy nelze na postiženém uzemí zajistit náhradní zásobování obyvatelsfua pitnou
vodou.

ó tl;'ailtn: ňťnps"*ir*mnr" d*hp,cďnase-ď*a&y-p*rn*c-nr-Jrrízcvyc1,1-situaďchfreren*l-Jrriz*va-sfuz#ao
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Pfi nouzovérn zásobování pitnou vodeu zabezpečují ůčastníci *ctlzov*h*
zásobování pitnou vodou nezbytné množství pitné vody požadované jakosti
v rozsahu:
a} prc první dva dny 5 litrů na osabu a den a
b} pro třetí a další dny 'l0 až 15l!tr,ů na osgbu a de*
s tirn. že požaciavky na jakost pitné vody nnol,*ou b,ýt v podrnínkách nouzovéhg
zásobováni pitnou vodou s povolením příslušného orgánu ochrany veřejného
zdraví *dlišné od požadavků na jakost vody pitné.

Sr§aniugvá*í humani€rn§ pomoci

HZS Pk organizuje a koordinuje humanitární pomoc. K tomu ustanovuje při štábu
HZ§ pracovni skupinu ochrana obyvatelstva. jako praccvni orgán pra koordinaci
|-turnanitámi por*oci. V případě MU s rozsáhl,ými nástedky jsou do této pracovní
skupiny přizváni zástupci charitativních a hurcaníťámích organizací piis*bících
v kraji, s ktenými má HZS uzavřenou dohodu o poskytnutí pomoci v oblasti
nouzováho přežití a humanitární pon^loci, nebg §vým rozsahern parnoci
*byvatelstvu jsou,llznarnn*.
Pracovní skupina cchnana ohyvat*istva dále orgamlzuje poskyt*vání hurna*litární
pomoci ze zásab HZ§ Pk, koordinuje pňjímání a poskytování pomoci ostatními
institucemi a organizacerni"

HZ§ Pk dispo*uje k zabezpečerri n*uzováho přežíŤí obyvatelsfua při &fiU:
. 2 rnobilnírni kontejnerovýnrisoupravami pro 25 osob,
o 6 soupravami materiálu k následnému použití pro 50 osob uloženými

ve skladegir *zen:nlch cdbar* HZ§ Pk,

" '!7 §sijpra\fami materiáltl k *kamžitému p*uĚřtí pno 2* *sob ul*ženýrni
na jednotlivých požárních stani*ích §-iZ§ Fk.

9. Plán monitorování

Předávárlí wýstrah v ránrci .Hlásné a rředpovědní povďůovÉ službť {dá*e jen
,.HPPs-} ČHMÚ

Výstrahy v rámci ,,HPPS" jsou předávány na všechny obce na území
Plzeňskéh* kra.ie dle Povodňového piátlu Flze*skÉho kraje.

" E_rnaii {Ťorma cel*ho textu wýstrahy,}
zasílárr na 1 kontakt uvedený v zá}tíadnich infonxagich s obgi

v Povodňovém informačním systému (dále jen ,,POVIS")

" §ltfi§ {zkrácená fotma qfstrahy}

- tvořena čislem wýstrahy. jeuern a stupněrr* *ebezpečí
- zasilána pouze na 1 číslo mobilního telefonu uvedeného v kolonce SMS

u "!ména předsedy povodňové komise = starosty obce v "POVIS"

Předává€í vý9trah v rárr**i -§ystér,1,;u inteqravané l.rvstražx* službť {dáíe je*
..SIVS"} CHMU - teplotní a vlhkostní podminky, vitr, sněhgvé jeiry, námrazové
jevy, bouřky s doprovodnýmijevy apod.
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Výstrahy v rámci "§lVS" 
jsou předávány na obce, které 

"aslaty 
svůj požadavek

HZS Pk. Jejich forma předávání (SMS, e-mail) i kontakt je stejný jako předávání
qýstrah 

"HPPS"_

Databáze srážkoměrů. hladinoměrů apod-:
http ://ed ito r, d p pcr. czlp k_edť
http ://www. pvl. c/port all srazky lP C l
http ://www. pvl, czlport all SaP l czlpclCelkova Mapa.aspx?data= 1

https://www.edpp.czl
http : //d p p, kr-p lze n sky. czlhtm l/i nd ex, htm l

C. Závěr. požadavky

1- Seznámit právnické a tyzické osoby ve městě s charakterem možného
ohrožení, s pňpravenými záchrannými a likvitíačními pracemi a ochranou
oblruatelstva. (§ 15 odst.4 zák. é.239í2000 Sb.).

Z. Další informace na wurwhzspk.cz

! "---!t!t-----]!!-- ! 
- 
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Rozdělení iednotek požórní ochranv do stupňů poplgchu

{wpis z požárního wplachovéhg plánu przeňského krdiel

kuaěiovicc - obec kuněiovice - okrw plzeň-sever

1. stupeň 2. stuoeň 3. stuoeň
- Yšeruh, {PS) - Horní Bělá - Nekmř
- stanice plzeň košutka - Z1lov - Stýskalv -Tatiná
- Stanice Plzeň Košu{.ka - Horní B.áza - Tt{evřeň

- stanice ptzeň košutka - stanice plzeň stred - stanice plasy
- Krašovice - Ledc,e
- Město Touškov


