Analýza rizik správního obvodu ORP Luhačovice
Ohrožení obyvatel vyplývající z rizik, které se na území správního obvodu ORP Luhačovice
vyskytují je poměrně nízké.

Průmyslové havárie, únik nebezpečné látky
Na území ORP Luhačovice se nenachází objekt, který by objemem zásob nebezpečných
látek spadal do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (skupina „A“ nebo
„B“). Ale účinkem případné havárie objektu v sousedících ORP (např. Uherský Brod,
Valašské Klobouky), ve kterých jsou umístěny tyto nebezpečné látky, mohou být obce
v působnosti ORP Luhačovice jejich následky zasaženy nebo postiženy.
Další rizika představují objekty, kde se skladují látky a hmoty (benzin, nafta, plasty apod.),
při jejichž hoření se uvolňují jedovaté zplodiny (toxiny), jež mohou zasáhnout obytné zóny
v ohroženém území. V případě havárie těchto objektů a dle jejího rozsahu se předpokládá
vyhlášení třetího, případně zvláštního stupně poplachu.
Druh
rizika
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nebezpečné
látky
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nebezpečné
látky

Zdroj rizika
ZÁLESÍ a.s.
Uherskobrodská 119,
763 26 Luhačovice
EKOTREND Ludky
s.r.o.
Ludkovice 197

Zasažené
obyvatelstvo

Ohrožené území

200

Luhačovice

100

Ludkovice

Poznámka

Zvláštní povodeň
Západní část správního obvodu je ohrožena zvláštní povodní z vodních děl Luhačovické a
Ludkovické přehrady, které by při destrukci těchto vodních děl ohrožovaly části obcí
Ludkovice, Biskupice a města Luhačovice. Četnost těchto provozních havárií je nízká, ale
rizikem představují značné negativní následky.
Druh
rizika

Zvláštní
povodeň

Zdroj rizika

VD Luhačovice

Zasažené
obyvatelstvo

2100

Ohrožené území

Luhačovice,
Biskupice,
ORP Uherský Brod
ORP Uherské
Hradiště

Poznámka

Druh
rizika
Zvláštní
Povodeň

Zdroj rizika

Zasažené
obyvatelstvo

VD Ludkovice

650

Ohrožené území

Poznámka

Ludkovice
Biskupice
Polichno
ORP Uheský Brod
ORP Uherské
Hradiště

Přirozené povodně
Území správního obvodu ohrožuje vysoké riziko přívalových povodní, které jsou důsledkem
prudkých lokálních srážek. Tyto povodně mohou zasáhnout i obce v ORP, kde se povodně
obvykle nevyskytují. V průběhu sledovaného období 1930 – 2015 na území ORP byly
povodně vždy způsobené vydatnými dešti.
Záplavová území jsou v povodí Luhačovického potoka, Ludkovického potoka a řeky Vláry.

Epizootie
Pod pojmem epizootie rozumíme nakažlivé nemoci zvířat a ptactva, které mohou být
v některých případech i přenosné na člověka. Z tohoto důvodu při likvidací nákaz mají
prioritu především ty choroby, které jsou nebezpečné pro obyvatelstvo.
Nebezpečí mohou představovat velkochovy drůbeže (onemocnění avirální influenzou)
a hospodářských zvířat (onemocnění slintavkou a kulhavkou – SLAK). V případě nákazy
budou ochranná pásma dosahovat min. 3 km a pásma dozoru min. 10 km od centra nákazy.
Onemocnění SLAK zvířat lze předpokládat především ve velkochovech hospodářských zvířat.
Rozsah postižení je závislý na druhu nákazy a koncentraci množství zvířat. Při výskytu
antropozoonózy (nemoc přenosná ze zvířete na člověka) je přímo ohrožena populace obyvatel.
Lze předpokládat velké škody jak na živých hospodářských zvířatech, tak na surovinách
živočišného původu. Ve správním obvodu ORP Luhačovice se velkochovy drůbeže
nevyskytují.
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skot

350

Lipová

SLAK
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200

Kladná Žilín

SLAK
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200

Polichno

Poznámka
JASO, spol s.r.o.
Lipová 120, 763 21
Zálesí a.s.
Uherskobrodská 119
763 26 Luhačovice
Zálesí a.s.
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620

763 26 Luhačovice

SLAK

skot

SLAK

skot

550

Sehradice

300

Hrádek

ZD Olšava
Sehradice 147,
763 23
AGM servis, s.r.o.
Družstevní 225
763 21 Slavičín

500

250
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skot

300

Hrádek

SLAK

skot

300

Nevšová

SLAK

skot

500

Slopné

Poznámka
ABM Hrádek s.r.o.
Divnická 157
763 21 Slavičín
ABM Hrádek s.r.o.
Divnická 157
763 21 Slavičín
OLŠAVA - EKO
s.r.o. Sehradice 217

Počet
zvířat
360

120

200

Havárie v silniční dopravě
Ve správním obvodu ORP Luhačovice se nachází pouze silnice II. a III. třídy. Na silnici
II/492 se nachází nebezpečný úsek mezi obcemi Horní Lhota a Zádveřice s velkým
převýšením až 12%, který způsobuje problémy zvláště v zimních měsících. Stejné nebezpečí
hrozí i u silnice II/493 v úseku Luhačovice – Petrůvka – Slavičín.

Havárie v železniční dopravě
Ve správním obvodu ORP Luhačovice se nachází dvě železniční tratě. Trať č. 341 ve směru
Veselí nad Moravou – Vlárský průsmyk, která je mezinárodního významu. Na více místech
na trati se vyskytují železniční přejezdy, kde může dojít k dopravní nehodě současně s únikem
převážených nebezpečných látek. Trať č. 345 ve směru Újezdec u Luhačovic – Luhačovice je
regionálního významu a slouží pouze k osobní dopravě.

Narušení dodávek
Elektrické energie
Rozsáhlé a dlouhodobé narušení dodávek elektrické energie v ORP Luhačovice nebylo
zaznamenáno. Může ovšem ohrozit po silnější vichřici nebo dlouhotrvajícím sněžením
všechny obce ve správním obvodu.
Pitné vody
V obcích užívajících obecní či soukromé studny hrozí kontaminace případnou povodní či
únikem nebezpečných látek a tím omezení dodávek pitné vody.

Živelní pohromy
Lesní požáry
Ve správním obvodu ORP Luhačovice se nachází rozsáhlé lesní porosty, přiléhající až
k některým obcím. V případě velkého sucha můžou být rozsáhlým lesním požárem ohroženy
části měst Luhačovice a Slavičín a obce Podhradí a Ludkovice.
Sněhová kalamita
Vzhledem k hornatému terénu může dlouhodobější silné sněžení omezit přístupové cesty a
tím i zásobování obcí ve správním obvodu. Současně mohou být ohroženy objekty s velkou
plochou střechy (kulturní a sportovní zařízení, průmyslové a zemědělské objekty, nákupní
střediska).

Budovy ohrožené přívalem sněhu
P.č Ohrožená budova
.
1. Penny market
Uherskobrodská 1045
763 26 Luhačovice
2. Supermarket TESCO
Hradecká 253
763 21 Slavičín
3. Městský dům kultury ELEKTRA
Masarykova 950
763 26 Luhačovice
4. ZŠ Luhačovice
Školní 666
763 26 Luhačovice
5. Městská plovárna Luhačovice
Solné 1090
763 26 Luhačovice
6. Sportovní centrum Radostova
Hradisko
763 26 Luhačovice
7. Průmyslový objekt
Uherskobrodská 119
763 26 Luhačovice
8. Tělocvična ZŠ Slavičín
Školní 403
763 21 Slavičín
9. Průmyslový objekt
Slopné 201
763 23 Slopné
10 Tělocvična ZŠ Dolní Lhota
Dolní Lhota 80
763 23 Dolní Lhota

Vlastník
Penny market s.r.o.
Počernická 257
250 73 Radonice
Tesco Stores a.s.
Vršovická 1527/68b
100 00 Praha 10
Město Luhačovice
nám. 28. října 543
763 26 Luhačovice
Město Luhačovice
nám. 28. října 543
763 26 Luhačovice
Město Luhačovice
nám. 28. října 543
763 26 Luhačovice
Město Luhačovice
nám. 28. října 543
763 26 Luhačovice
Zálesí a.s.
Uherskobrodská 119
763 26 Luhačovice
Město Slavičín
Osvobození 25
763 21 Slavičín
HYDRAULICS s.r.o.
Sehradice 217
763 23 Sehradice
Obec Dolní Lhota
Dolní Lhota 129
763 23 Dolní Lhota

Sesuvy nebo pády horniny
Celá hornatá část území ORP Luhačovice leží v geologické oblasti karpatského flyše a patří
do oblasti s vysokou četností aktivních sesuvných jevů (Vizovické vrchy). Vzhledem k této
skutečnosti a podmíněnosti sesuvných jevů lze zvýšenou četnost sesuvů očekávat v důsledku
podmáčení vlivem dlouhotrvajících intenzivních dešťů.
Mapa sesuvů http://sesuvy.geology.cz/

Teroristický útok
Na území ORP Luhačovice cílem tohoto útoku mohou být místa s větší koncentrací obyvatel
(např. velká nákupní centra, místa soustředění obyvatel, společenské, kulturní, sportovní akce
apod.).

Objekty ohrožené možným teroristickým útokem
Ohrožené místo

Místo

Supermarket Albert
Penny market
Supermarket ALBERT
Supermarket TESCO
MěDK Elektra

Luhačovice
Luhačovice
Slavičín
Slavičín
Luhačovice

Ohrožených
osob
100
100
100
100
300

Poznámka

Zranitelnost území
Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Luhačovice se projevuje nejvíce ve městech
Luhačovice a Slavičín. V těchto městech je nejvyšší hustota obyvatel a zvýšená hustota
významných objektů, jako jsou objekty veřejné správy, školská, kulturní a obchodní zařízení.
Druh rizika

Zdroj rizika

Zvláštní
povodeň

VD Luhačovice

2100
(jen v ORP)

Zvláštní
povodeň

VD Ludkovice

650
(jen v ORP)

Ludkovice,
Biskupice, obce
podél Olšavy

600

obce v povodí
těchto vodních
toků

200

celé území ORP
Luhačovice

Náhlé povodně

Únik
nebezpečné
látky

Luhačovický
potok,
Ludkovický
potok,Vlára,
místní potoky
Chemické látky,
ropné produkty,
silnice II/492,
II/493,
železniční trať

Zasažené
obyvatelstvo

Sesuvy půdy

Vizovické vrchy

50

Lesní požáry

Vizovické vrchy

100

Vizovické vrchy

150

Vizovické vrchy

100

chřipky

1000

drůbež, prasata,
skot, ovce

200

Vichřice, a jiné
povětrnostní
Kalamitní
výskyt
sněhových
srážek, námraza
Epidemie,
pandemie
Epizootie

Ohrožené
území
Luhačovice,
obce podél toku
Luhačovického
potoka a Olšavy

celé území ORP
Luhačovice
celé území ORP
Luhačovice
celé území ORP
Luhačovice
celé území ORP
Vizovice
celé území ORP
Luhačovice
celé území ORP
Luhačovice

Poznámka

Teroristický
útok

velká nákupní
centra, místa
soustředění
obyvatel,
společenské,
kulturní, sportovní
akce

300

celé území ORP
Luhačovice

