ZDROJE RIZIK A ANALÝZA OHROŽENÍ
Výčet rizik pro území správního obvodu ORP Valašské Klobouky je zaměřen především na
specifické a jedinečné druhy ohrožení pro toto území, a u některých lze také předpokládat v
případě vzniku mimořádné události přechod do krizového stavu.
Z analýzy možného ohrožení vyplývá, že obyvatelé ORP Valašské Klobouky mohou být
zejména ohroženi živelními pohromami (povodeň, sněhová kalamita, vysoká a nízká teplota,
vichřice), haváriemi na technologických zařízeních, únikem nebezpečných látek při havárie
cisterny a narušením dodávek elektrické energie.
Mimo těchto ohrožení může být běžný život občanů ohrožen také vznikem epidemie nebo
epizootie. Pro tyto mimořádné události je zpracován Plán hygienických a protiepidemických
opatření a Pohotovostní plán veterinárních opatření.
Nejvyšší riziko se nachází na území obcí Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice, Štítná nad
Vláří a Vlachovice, kde je vyšší zranitelnost daná zejména nejvyšší hustotou obyvatelstva,
hustotou důležitých objektů a kumuluje se zde více druhů nebezpečí.
Nejvýznamnější nebezpečí na území ORP:
Průmyslová havárie s únikem nebezpečné látky, výbuch, požár:
Do režimu prevence závažných havárií je zařazen objekt Groz-Beckert Czech s.r.o. závod
Valašské Klobouky zařazený do skupiny „A“ a objekt Bochemie, s.r.o. zařazený do skupiny
„B“, na území obce Vlachovice. Tyto objekty vzhledem k předpokládanému ohrožení okolí a
ke snížení následků možné provozní havárie mají zavedena standardní bezpečnostní
opatření a pravidelnou kontrolou oprávněných orgánů jsou tato opatření ověřována.
Ohroženou oblastí po dvou explozích skladů v roce 2014 je celý areál bývalých vojenských
muničních skladů a jeho přilehlý perimetr. Probíhá zde dlouhodobý zásah složek
integrovaného záchranného systému a k této situaci je také připraven Plán opatření pro
případ vzniku mimořádné události v areálu muničního skladu Vrbětice-Vlachovice.
Dvě čerpací stanice PH (Čepro a Benzina) s možným kumulativním ohrožením obydlené
části, včetně nákupního centra se nachází ve Valašských Kloboukách na komunikaci I/57.
V případě havárie a dle jejího rozsahu se předpokládá vyhlášení třetího, případně zvláštního
stupně poplachu. S evakuací většího počtu osob se nepočítá. Bezprostředně ohrožení
občané budou vyzváni k opuštění ohroženého prostoru.
Přirozená povodeň:
Z hlediska výskytu nebezpečných povodňových stavů je na území ORP rozhodující tok
Vlára, která při rozsahu stoleté vody zaplavuje území od Vlachovic po Bylnici.
Na ostatních drobných tocích mají povodně náhlý a krátkodobý průběh a povodňové
ohrožení je lokálního charakteru. Větší ohrožení na těchto tocích lze předpokládat pouze v

případech synergického působení více okolností (např. povodeň, zatarasení průtočného
profilu, sesuv).
Zvláštní povodeň:
Na území ORP není vybudované žádné významné vodní dílo. Ohrožení „průlomovou vlnou“
z vodárenské nádrže na pitnou vodu Štítná a ze soustavy rybníků Brumov je minimální.
Zmiňovaná zařízení svými vlastnostmi odpovídají kritériím pro zařazení vodního díla do
kategorie IV.
Bouřková povodeň
Bouřkové povodně vznikají po krátkých přívalových deštích velké intenzity, převážně v
letních měsících. Mohou se vyskytovat kdekoliv na malých vodních tocích, katastrofální
důsledky mají zejména na sklonitých vějířovitých povodích.
Za intenzivní srážky, způsobující bleskové povodně lze v našich podmínkách považovat
množství srážek cca. 30 mm/hod., 45 mm/2 hod., 55 mm/3 hod., 60 mm/4 hod.
Havárie v silniční dopravě:
Hlavní silniční tepnou je komunikace I. třídy číslo 57 probíhající směrem sever - jih a
procházející obcemi Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky, Poteč a Valašské Příkazy.
Havárie v železniční dopravě:
Územím ORP prochází železniční trať č. 283, zabezpečující návaznost mezi tratí č.280
(Vsetín – Horní Lideč – Púchov) a tratí 341, která zajišťuje spojení se Slovenskou republikou
(přechod Vlárský průsmyk – Horné Srnie).
Hlavním železničním uzlem je Bylnice (trať č. 283, 341).
Epizootie:
Ve správním obvodu ORP jsou provozovány velkochovy hospodářských zvířat s možností
vzniku ohniska nákazy SLAK u vnímavých sudokopytníků nebo chřipky ptáků u drůbeže v
následujících obcích:
Valašské klobouky, Brumov-Bylnice, Štítná-Popov, Vlachovice-Vrbětice, Návojná, Poteč,
Tichov, Újezd.
V případě nákazy budou ochranná pásma dosahovat min. 3 km a pásma dozoru min. 10 km
od centra nákazy, s evakuací obyvatelstva se nepočítá.
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