
 
 

KRIZOVÉ SITUACE S PŮSOBNOSTÍ VĚTŠÍHO ROZSAHU  
 

A. Povodně  
B. Extrémní vítr a jiné živelní pohromy (rozsáhlé lesní požáry, sněhové kalamity, sesuvy půdy, zemětřesení...) 
C. Epidemie osob – hromadné nákazy osob 
D. Epizootie – hromadné nákazy zvířat 
E. Zvláštní povodně (narušení hrází významných vodohospodářských děl)  
F. Dlouhodobé sucho 
G. Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu 
H. Migrační vlny velkého rozsahu 
I. Narušení zákonnosti velkého rozsahu (teroristické činy, demonstrace...) 
J. Narušení dodávek plynu velkého rozsahu 
K. Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu 
 

Obec / město Zdroj mimořádné události Ohrožující faktor – 
množství Ohrožení osob Oblast ohrožení 

Území obce s rozšířenou působností Klatovy povodí řeky Úhlava voda, povodeň 100 až 1 000 více než 1 km2 

Nýrsko – Stará Lhota VD Nýrsko voda, povodeň více jak 1 000  více než 1 km2 

Území obce s rozšířenou působností Klatovy Lesní porost požár jednotlivé osoby do 1 km2 

Území obce s rozšířenou působností Klatovy Živelní pohroma nedostatek pitné a 
užitkové vody nejvýše 100 více než 1 km2 

Území obce s rozšířenou působností Klatovy Epidemie a nákazy 
obyvatelstva chřipkový vir a jiné   100 až 1 000 více než 1 km2 

Území obce s rozšířenou působností Klatovy Živelní pohroma 
sněhová kalamita, 

námrazy 100 až 1 000  více než 1 km2 

Území obce s rozšířenou působností Klatovy                                         Onemocnění zvířat nákazy zvířat-SLAK, 
ptačí chřipka,  

jednotlivé 
osoby do 1 km2 



Obec / město Zdroj mimořádné události Ohrožující faktor – 
množství Ohrožení osob Oblast ohrožení 

Území obce s rozšířenou působností Klatovy                                         Přírodní škůdci poškození vegetace bez ohrožení do 1 ha 

Území obce s rozšířenou působností Klatovy Rozvodna elektrické energie poruchy v zásobování 
elektřinou nejvýše 100 do 1 km2 

Území obce s rozšířenou působností Klatovy 
 Doprava silniční doprava nejvýše 100 do 500 m2 

Území obce s rozšířenou působností Klatovy 
 Doprava železniční doprava 100 až 1 000 do 1 ha 

Území obce s rozšířenou působností Klatovy 
 Doprava letecká doprava nejvýše 100 do 1 ha 

Klatovy Zimní stadion 1,6 t NH3 více jak 1000 do 1 km2 

Klatovy Drůbežářský závod Klatovy 
a.s. 23 t NH3 100 až 1 000 do 1 km2 

Klatovy Mlékárna Klatovy a.s. 5 t NH3 100 až 1 000 do 1 km2 
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