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Úvod 
 
Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů, vyvolaných činností 
člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek a životní 
prostředí a které vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 
 
Orgány městské části zajišťují připravenost městské části na mimořádné události a 
podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. 
Úkoly a opatření, které orgány městské části zabezpečují jsou vymezeny zákonem 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů.  
 
Tento plán činností orgánů městské části je základním dokumentem městského 
úřadu při vzniku mimořádných událostí.  

 
A. Základní údaje o m ěstské části  
 
Městská část Brno–Kníničky je jednou z 29 městských částí Statutárního města Brna. 
Její území se rozkládá na severozápadě města. Nejdelší společnou hranici má 
s Bystrcí, z brněnských městských částí sousedí ještě s Komínem. Na severu sousedí 
s katastrálním územím Chudčic, Rozdrojovic a Veverské Bítýšky, které přináleží 
okresu Brno – venkov. 

 

Katastrální území Kníniček je z části tvořeno i vodní plochou Brněnské (Kníničské) 
přehrady. Přehradní hráz byla budována na řece Svratce v letech 1938–1941 proti 
záplavám. Přírodní jezero cca 10 km dlouhé, místy až 800 m široké, obsah cca 
25 mil. m3 vody. Brněnská přehrada je vyhledávanou rekreační oblastí s lodní 
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dopravou. V této lokalitě se nachází 923 rekreačních objektů, z nichž mnohé slouží 
k trvalému pobytu obyvatel.  

Údaje převzaty z Registru ÚMČ Brno-Kníničky, stav k 20.4.2008. 

 
1. Demografické údaje  
 

Produktivní v ěk 
15-59 

Celkový po čet 
obyvatel 

Předproduktivní 
věk 0-14 

muži ženy 

Poproduktivní v ěk 
60 a více 

513 62 173 148 130 
 

Domy/Byty Celkem Rodinné domy Bytové domy 
Domy 175 174 1 
Byty 193 187 4 

 
Domácnosti s osobním automobilem 86 
                   se dvěmi a více 
automobily 

12 

Domácnosti s plynem 177 
                      s vodovodem 192 
                      připojené na kanalizaci 182 
                      jímka/žumpa 9 

 
Údaje převzaty z www.czso.cz  Český statistický úřad, Sčítání lidu k 1.3.2001 
 
 
 
2. Popis infrastruktury  
 
Elektrická energie:  Poruchy a havárie, E.ON, tel.: 800 225 577, 545 141 111 
Plyn:    Poruchy a havárie, JMP, a.s. Špitálka, tel.: 1239 
Voda:    Poruchy a havárie, Centrální vodohospodářský dispečink,  
    Soběšická , tel.: 543 212 537 
Kanalizace:   Poruchy a havárie, BVaK, a.s., Hybešova,  

tel.: 543 433 111 
Tepelné zásobování: Poruchy a havárie, TEZA, a.s., Hlinky, tel.: 543 239 350 
Veřejné osvětlení:  Poruchy a havárie, TSB, a.s., Barvířská, tel.: 545 242 040  
 
 
Městská hromadná doprava: 
Autobusová linka  č. 302, která je součástí IDS JMK Brno, Bystrc – Rozdrojovice – 

Jinačovice - Kuřim   
  
Letecká doprava: 
Na území městské části se nenachází zpevněná plocha pro přistávání vrtulníků.  
 
Lodní doprava: 
Na brněnské přehradě. 
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Silniční síť: 
Přes území městské části vede silnice II. třídy 385 směr Kuřim a 384 směr Brno. 
Místní komunikace mají především obslužný charakter pro potřeby osobních či 
nákladních vozů a potřeby MHD a IDS JMK.  
 
Nouzové zdroje pitné vody: 
Na území městské části se nenachází. Veřejné studny nemají charakter zdroje pitné 
vody.  Nouzové zásobování se řeší rozvozem vody v  cisternách Brněnských 
vodáren a kanalizací, a.s. na postižená místa. V případě potřeby se vyžaduje 
prostřednictvím centrálního vodohospodářského dispečinku tel.: 543 212 537 
(nonstop), tel.: 543 321 117 spojovatelka Hybešova 254/16, tel.: 543 211 532 
spojovatelka Pisárecká 277/1. 
 
Podzemní prostory pro ukrytí obyvatelstva: 
Na území městské části se nenachází. Ukrytí je řešeno formou improvizovaných 
úkrytů. 
 
Nákupní a zábavní centra: 
Zoologická zahrada města Brna, p.o. – odstavná parkoviště. 
Brněnská přehrada – levý břeh s okolními plážemi. 
 
Kulturní památky 
Kaple sv. Cyrila a Metoděje při ulici U Kaple, Památník padlých z I. světové války U 
Lva při ulici Hrázní a Rekreační, Památník padlých z II. světové války při ulici 
Ondrova a U Památníku. 
 
Hospodářská zvířata 
Velkochovy skotu a prasat se na území městské části nenachází. 
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B. Analýza rizik    
 
Možné ohrožení městské části Brno-Kníničky: 
 
Přírodními vlivy –  vichřice, kalamitní výskyt sněhových srážek, sesuvy půdy, 

napadení přírodními škůdci, znečištění vzduchu, povodně 
přirozené a zvláštní povodně, požáry, nedostatek pitné vody, 
epidemie - nakažení obyvatel a zvěře. 

 
Civilizačními vlivy –  právnické a fyzické osoby, které vlastní nebezpečné chemické 

látky a výbušniny, teroristické útoky. 
 
 
 

Možné ohrožení na katastrálním území Brno-Kníni čky 
 

Zdroj ohrožení Charakter 
ohrožení 

Látka/d
ruh 

Množst
ví 

Ohrožené 
osoby 

Ohrožené 
území 

Mniší potok přirozená povodeň voda Q100 > 50 0,02 
Brněnská 
přehrada 

 

zvláštní povodeň 
způsobená 

umělými vlivy 

 
voda 

 
Q1000 

 

 
> 100 

 
0,20 

nehody 
v silniční 
dopravě 

jiné 
nebezpečí 

výbuch 
výron 

--- > 100 0,01 

navážky odpadu 
pod obytnou 

zástavbu 

jiné 
 nebezpečí 

sesuv 
půdy a 

skal 

 
--- 

> 100 0,16 

(zpracováno podle Havarijního plánu Jihomoravského kraje) 
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 C. Základní opat ření při vzniku mimo řádných událostí  
 
1. Vyrozum ění  
 
Při vzniku mimořádné události (po převzetí zprávy o jejím vzniku a podle možností po 
ověření zprávy) vyrozum ět podle charakteru a rozsahu mimo řádné události: 
složky integrovaného záchranného systému. 
 
Předání prvotní informace o mimořádné události 
 
Tísňová volání – volá se prioritně 
 
• 150 (národní číslo) provozuje Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

(HZS kraje) 
• 155 (národní číslo) provozuje zdravotnická záchranná služba (ZZS) 
• 158 (národní číslo) provozuje Policie České republiky (PČR) 
• 156 (místní číslo)  provozuje městská policie 
• 112 (jednotné evropské číslo)  provozuje HZS kraje 
 
Obsah informace 
 
Osoba, která volá na tísňovou linku je povinna poskytnout tyto základní informace: 

- jméno, p říjmení a telefonní číslo z n ěhož volá 
- jednozna čné místo ur čení mimo řádné situace tzn., obec a okres, ulici a 

číslo popisné ( číslo bytu, poschodí) 
- další informace vyžádané operátorem linky tís ňového volání 

 
Osoba je povinna řídit se rady operátora a v žádném případně nesmí položit telefon 
dříve, než ji operátor k tomu vyzve! 
 
 
Vyrozumění krizového štábu městské části 
 
MČ Brno-Kníničky nemá zřízen krizový štáb při vzniku mimořádných událostí, 
v případě potřeby bude starostou ustanoven s ohledem na povodňovou komisi. V 
tabulce jsou uvedeny osoby, které jsou členy povodňové komise a jsou 
nahlášeny MMB. 
 
 

Krizový mobilní telefon Jméno uživatele Funkce 
Pracovní č. Krizové č. 

Martin Žák  starosta 724 150 602 725 111 009 
Mgr. Ing. Lubomír Juránek místostarosta 774 574 557 725 112 409 
Bc. Barbora Dvořáková tajemnice 604 627 910 ---------- 
Roman Kadlčík MP Brno  606 731 064 ---------- 
Břetislav Juráček HZSmB 776 825 315 ---------- 
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Vyrozumění škol a školských zařízení zřízených MČ 
 

Spojení Zařízení Jméno a funkce 
Mobil Pevná linka 

MŠ Studánka Jana Zrostová, ředitelka 723 149 250 546 221 687 
 
 
 
2. Varování obyvatelstva 
 
Starosta MČ odpovídá za zajištění varování osob na území městské části. Základním 
prostředkem pro varování obyvatelstva na území Brna-Kníničky je dálkov ě ovládaná 
elektrická rota ční siréna  (umístění na budov ě školy Ondrova 25 ).  
Je zahrnuta do sítě poplachových sirén Jihomoravského kraje. Síť obhospodařuje  
OPIS HZS JmK Brno, Lidická 61 (přímo napojeno na tel. čísla 150,112). 
Ke spuštění varovného signálu je oprávněn - velitel zásahu IZS, starosta M Č, 
starosta obce s rozšířenou působností (primátor města Brna), hejtman kraje, velitel 
krizového štábu (pokud je zřízen). 
Dalším prostředkem jsou přenosné megafony se sirénou a mikrofony, které jsou 
uloženy na úřadě MČ Brno-Kníničky 
 
Siréna se v MČ spouští 
 
a) spuštěním poplachové sirény tlačítkem lokálního ovládání signálem 
   „všeobecná výstraha “ 
tj. kolísaný tón sirény v délce 140 s. Signál může být hlášen třikrát za sebou cca 
v tříminutových intervalech. Zabezpečuje OPIS HZS JmK Brno, Lidická 61. 
b) vyžádáním spuštění sirény starostou MČ Brno-Kníničky na čísle 150, 112. 
 
Starosta aktivuje spuštění sirén následujícím způsobem: 
 
„Zde starosta M ěstské části Brno-Kníni čky. Žádám o aktivaci sirén na území 
Městské části Brno-Kníni čky z důvodu………….. (uvede se d ůvod požadavku).  
Kontaktní spojení na mou osobu je tel.: 724 150 602 , krizové číslo 725 111 0009 
„ 
 
Obsluha vyrozumívacího centra (VyC) před spuštěním sirén provede ověření 
oprávněnosti požadavku, zavolá zpět starostovi a aktivuje sirény. Pokud by mělo dojít 
k prodlení, zabezpečí  VyC OPIS HZS JmK Brno varování obyvatel přímo.  
 
Pozn.:  

- zazní-li varovný signál, aniž by o něm představitel obce byl předem informován, starosta nebo 
jím pověřený zaměstnanec tuto skutečnost okamžitě ověří u územního OPIS IZS, 

- při falešném spuštění sirény (signál je kratší nebo delší než stanovený, není opakovaný, popř. 
jiná odchylka, spuštění omylem, atp.), ihned informovat o této skutečnosti obyvatelstvo (na 
vyžádání obyvatel - MČ nemá sirénu vybavenou rozhlasovým zařízením) a OPIS IZS; při 
pochybnostech si skutečnost ověřit u územního OPIS IZS. 

 
Po varování obyvatel je vydána tísňová informace o vzniklém nebo hrozícím 
nebezpečí s využitím hromadných sdělovacích prostředků. Odvysílání tísňové 
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informace je oprávněno místně příslušné OPIS IZS. Možný text relace je uveden 
v příloze č. 1 Text tísňové informace. 
 
c) pří výpadku proudu nebo není-li k dispozici siréna, lze provést varování náhradním 
způsobem 
 
Varování obyvatel náhradním způsobem se provede pomocí vozidel Policie ČR nebo 
Městské policie. Obě složky policie mají k dispozici megafony a ampliony, jimiž lze 
varování provést. Starosta MČ požádá Policii ČR a Městskou policii o varování osob. 
 
Ostatní způsoby varování  
 
Orgány odpovědné za řešení mimořádné události  (starosta MČ) mohou navíc použít: 

1. megafony, spojky a mobilní rozhlasové vozy 
2. radiové sítě dispečinků dopravních podniků 

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151 
Tel.: 543 171 111 

3. hromadné odvysílání SMS zpráv cestou operátorů 
4. další speciální prostředky dle místních podmínek a zvyklostí  

 
Ukončení informování obyvatelstva se provádí jako při předávání tísňových informací 
s využitím výše uvedených prostředků. 
 
 
3. Ukrytí obyvatelstva 
 
 
Městská část zajišťuje plnění úkolů ochrany obyvatelstva včetně ukrytí osob před 
hrozícím nebezpečím. Cílem ukrytí obyvatelstva je ochrana před účinky a následky 
ozbrojených konfliktů a mimořádných událostí spojených s výronem radioaktivních 
nebo nebezpečných látek. Obyvatelé se mohou ukrýt v improvizovaných nebo 
stálých úkrytech. Přehled stálých úkrytů je v příloze C4-1 Havarijního plánu 
Jihomoravského kraje. Ukrytí obyvatel ve stálých úkrytech je využíváno v případě 
ohrožení bezpečnosti státu nikoliv při mimořádných událostech na území MČ. 
 
Improvizované úkryty  se budují v místech, kde nelze využít stálých úkrytů. Je to 
vybraný vyhovující prostor v částech bytů, obytných prostor, provozních a výrobních 
objektů, který je pro potřeby ukrytí upraven. Úpravy prostor jsou upravovány až na 
základě informace o nebezpeční ve svépomoci fyzických a právnických osob 
s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů. Postup při výběru a návod na 
zvyšování ochranných vlastností je uveden v metodické pomůcce „Sebeochrana 
obyvatelstva“. 
 
K ukrytí osob před kontaminací radioaktivním prachem a toxickými účinky 
nebezpečných chemických látek uniklých při haváriích se využívají přirozené 
ochranné vlastnosti obytných a jiných budov (improvizované ukrytí). Jedná se o 
místnosti odvrácené od zdroje nebezpeční, utěsněné proti pronikání těchto látek, a 
nad úrovní terénu, neboť řada látek je těžších než vzduch. Vhodné prostory jsou 
suterénní nebo sklepní prostory. Pro ukrytí nejsou vhodné půdní prostory a prostory 
a místnosti s průvanem. Účelnost ukrytí je třeba posoudit s ohledem na charakter 
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mimořádné události. Tato místa by měla být v blízkosti místa pobytu, doporučená 
vzdálenost je max. 500 metrů, výjimečně až 800 metrů.  
 
Úprava prostor ů pro improvizované ukrytí:  

1. utěsnit okna a dve ře ve zvolené části bytu či domu 
2. do ur čeného prostoru soust ředit všechny p řítomné osoby 
3. vytvo řit p ředpoklady pro sledování zpráv (TV, rozhlas) 
4. vypnout v ětrání a klimatizaci 
5. uhasit ohe ň v kamnech a jiných spalovacích za řízeních 
6. připravit improvizované prost ředky ochrany dýchacích cest a povrchu 

těla (viz.individuální ochrana mimo objekty) 
7. zabezpečit zásobu potravin a vody p řed možnou kontaminací (uložit do    

neprodyšných obal ů a pak do ledni čky) 
8. zabezpečit vlastní studny p řekrytím fólií z PVC, PE apod. 

 
 
4. Individuální ochrana mimo objekty 
 
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, navlh čený kapesník, ru čník, p řeložená 
gáza apod. p řiložené na nos a ústa. 

- hlava – čepice, klobouk, kukla, šála 
- oči – lyža řské, plavecké, motoristické brýle 
- povrch t ěla – plášt ěnka do dešt ě, kombinéza, šus ťáková souprava 
- nohy – holínky, vysoké boty 
- ruce – gumové nebo kožené rukavice 

 
 
5. Evakuace 

 
Evakuace je velmi účinným ochranným prostředkem, při němž je obyvatelstvo, věcné 
prostředky, případně hospodářské zvířectvo, přemístěno z ohroženého prostoru na 
jiné území. Evakuaci m ůže na území kraje nařídit  hejtman kraje, na území obce 
starosta obce (m ěstské části),  právnické a podnikající fyzické osoby ve svém 
objektu a velitel zásahu.  

Jihomoravský kraj, hejtman Mgr. Michal Hašek, Žerotínovo nám. 3/5, tel.:551 
651 111, mail: hejtman@kr-jihomoravsky.cz  

 
Evakuaci osob z ohroženého území organizuje starosta městské části po dohodě 
s velitelem zásahu nebo hejtmanem kraje. Jako místa pro evakuované osoby jsou 
zpravidla užívány ubytovny, hotely, rekreační zařízení, školy. Evakuace je 
vyhlašována hromadnými sdělovacími prostředky nebo vlastními informačními 
prostředky městské části (megafony apod.) 
 
Úkoly městské části při realizace evakuace 
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- předat rozhodnutí k evakuaci organizátorům na školská, zdravotnická, sociální 
zařízení a ostatní organizace 

- vydat pokyny k evakuaci prostřednictvím megafonů, amplionů, rozhlasů apod. 
- vydat opakovaně pokyny k přípravě evakuace (megafony, ampliony), možný 

text příloha č. 2 
- vést evidenci evakuovaných osob, příloha č. 4 
- mít přehled o osobách, které zůstanou v evakuovaném prostoru, zabezpečit 

ukrytí, stravování, včasné vystřídání, hygienickou očistu a zdravotní vyšetření 
- organizovat regulaci dopravních prostředků k provedené 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 městské části, obci postupovat s ÚMČ nebo s OÚ při evidenci 
obyvatel 

 
 
Předpokládaná plošná evakuace není na území MČ plánována. Při vzniku MU se 
bude pravděpodobně jednat o částečnou evakuaci osob z postiženého území. 
Evakuační stanoviště bude podle potřeby vybráno. Pravděpodobně půjde o 
evakuační  místo shodné jako při zvláštní povodni.  
 

Možná evakua ční stanovišt ě: 
 
Prostor před budovou školy, Ondrova 25:     

 
Starosta městské části žádá o využití některého evakuačního zařízení primátora 
města Brna p. Romana Onderku, tel.: 542 211 141, mobil 721 553 677.  
V MČ Brno-Kníničky je určena pro evakuaci tělocvična se sociálním zařízením a 
technické zázemí MŠ Studánka, Ondrova 25. 
 
 
Evakuační zavazadlo musí obsahovat minimálně: 
 
 

1. základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervá ch, nejlépe v konzervy, 
dob ře zabalený chléb 

2. nádobu s pitnou vodou a vodou pro osobní použití  
3. jídelní misku, p říbor, p ředměty denní pot řeby 
4. osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennos ti 
5. toaletní a hygienické pot řeby, léky, svítilnu 
6. přenosné rádio s rezervními bateriemi 
7. náhradní prádlo a od ěv, obuv, plášt ěnku, spací pytel nebo p řikrývku,     

karimatku apod. 
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8. kapesní n ůž, zápalky a další drobnosti 
 
 
6. Nouzové p řežití 
 
Opatření zahrnují zabezpečení nouzového (náhradního) ubytování, nouzového 
zásobování potravinami, pitnou vodou a dalšími nezbytnými předměty a službami 
k přežití. 
 
Je zpravidla organizováno v rámci evakuace nebo samostatně. 
 
Přehled ubytovacích  a stravovacích kapacit na území MČ: 
 
Zařízení Počet míst k ubyt. Adresa Tel.spojení 
Penzion Marie 25 Osada - přehrada 546 210 117 
 
Dále je možnost dočasně využít tělocvičny a zázemí mateřské školy na  ulici 
Ondrova 25. Ubytovací kapacity lze využít ze strany MMB viz. evakuace. 
 
Pro nouzové ubytování obyvatelstva, které je v důsledku mimořádné události nuceno 
opustit svá obydlí se předpokládá podle Havarijního plánu Jihomoravského kraje 
prioritně využít objekty se stacionárním lůžkovým, stravovacím a hygienickým 
vybavením – např. ubytovny, rekreační zařízení, volné kapacity sociálních 
zdravotních zařízení, hotely apod. Je nutno je řešit s ohledem na kategorii osob, 
vybavení objektů a předpokládanou dobu ubytování. Nutno zohlednit společné 
ubytování rodin a pracujícím osobám umožnit možnost dopravy do zaměstnání a 
studentům do škol, lze-li to vzhledem k mimořádné události učinit. 
 
 
7. Humanitární pomoc  
 
Humanitární pomoc je dobrovolné a bezplatné poskytování služeb, věcné, finanční i 
jiné pomoci státní správy, samosprávy, nevládními organizacemi, spolky a 
jednotlivými osobami. Je určena k uspokojování základních lidských potřeb 
obyvatelstva postiženého mimořádnou událostí.  
 
Potřebnou humanitární pomoc při mimořádné události vyžaduje starosta MČ u 
velitele zásahu. Určené místo pro humanitární pomoc budou zpravidla uzamykatelné 
prostory v tělocvičně školy nebo na úřadě. Evidenci vydaného a přijatého materiálu 
budou provádět podle rozsahu poskytované pomoci pověření pracovníci MČ nebo 
členové krizového štábu městské části, bude-li zřízen. 
 
Po vyhlášení krizového stavu lze vyžádat humanitární pomoc u Správy státních 
hmotných rezerv. Pozor – nežádá se u mimořádné události! 
Zásoby pro humanitární pomoc tvoří vybrané základní výrobky určené po vyhlášení 
krizových stavů k bezplatnému poskytnutí fyzickým osobám vážně materiálně 
postiženým. 
Jedná se o potraviny, nápoje a hygienické potřeby pro osobu na 1 den nebo 3 dny, 
spací pytel, balená pitná voda – pomoc pro občany, kteří zůstávají v krizové oblasti. 
O vydání zásob pro humanitární pomoc rozhoduje předseda Správy státních 
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hmotných rezerv na základě požadavku obce s rozšířenou působností (primátor 
města Brna) nebo hejtmana kraje. Vydané zásoby se neuhrazují ani nevracejí.  
Správa státních hmotných rezerv, Šeříkova 1/616, 150 85 Praha 5 Smíchov, tel.: 
222 806 111, fax: 251 510 314, situační centrum: 220 212 000, 261 433 235, 
posta@sshr.cz, www.sshr.cz 
 
 

D. Síly a prost ředky k likvidaci mimo řádných událostí  
 
1. Základní složky 
• 150 (národní číslo) provozuje Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje  

HZS kraje, Krajské ředitelství, Zubatého 1, Brno 
 Tel.: 950 630 110 
           Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Brno, Hrázní 1 
           Tel.: 950 632 122 

 
• 155 (národní číslo) provozuje zdravotnická záchranná služba (ZZS) 
 Zdravotnické operační středisko Jihomoravského kraje,nám. 28. října 23, Brno 

Tel.: 545 113 113  
Radiové spojení – celostátní kanál 74,65 MHz, 74,725 MHz-otevřený příjem 

 Posílání SMS od hluchoněmých občanů tel.: 606 749 755 
 
• 158 (národní číslo) provozuje Policie České republiky (PČR) 
 Policie ČR správa Jihomoravského kraje, Kounicova 24, Brno 611 32 
 Tel.: 974 621 111 
 
• 156 (místní číslo) provozuje městská policie 
 Městská policie revír Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 61, Brno 635 00  
 Tel.: 546 224 530, 546 214 444, 606 714 965, 606 731 064 
 
• 112 (jednotné evropské číslo)  provozuje HZS kraje 
 
 
2. Ostatní složky 
Zařízení civilní ochrany-nenachází se na území MČ 
 
Středisko sociální pomoci dětem – krizové centrum ubytování 
Zařízení Magistrátu města Brna, Hapalova 4, Brno-Řečkovice. V případě potřeby zde 
lze umístit dítě od 2,5-18 let bez předběžného opatření – zásahu soudu. 
Tel.: 541 229 298, 549 272 850. 
 
Občanská sdružení, která lez využít k záchranným a likvidačním pracím 
Český červený kříž, Štefánikova 1, Brno-Kr.Pole, 
Tel.: 541 212 318, http://www.cck-brno.cz 
Armáda spásy,azylový dům Mlýnská 25, Brno-Kr.Pole 
Tel.: 543 212 530, http://www.armadaspasy.cz 
 
Svaz záchranných brigád kynologů 
Brigáda JmK, vedoucí družstva p.Šabacký, mob.: 602 447 323, Molákova 13,  
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Brno 628 00, vedoucí brigády p. Švestka, mob.: 731 839 629, zabezpečí nasazení 
psů dle potřeby. 
 
Zdravotnická zařízení 
Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Jihlavská 340/20, 625 00  Brno-Bohunice  
Tel.: 532 231 111, http://www.fnbrno.cz  
 
Zdravotní středisko JAVOR, nám. 28. dubna 2, 635 00 Brno 
Tel.: 546 215 258, 546 222 320 
 
Lékárny 
Lékárna Schlecker, Obchodní centrum JAVOR, nám. 28. dubna 2, 635 00 Brno 
Tel.: 547 210 388 
 
Lékárna AKÁT, Obchodní centrum AKÁT, Kubíčkova 6, 635 00 Brno 
Tel.: 546 212 994 
 
Veterinární ordinace 
Veterinární klinika Fialové ZOO, U Zoologické zahrady 13, 635 00 Brno 
Tel.: 546 221 174 
 
Veterinární a farmaceutická univerzita, Palackého tř. 1/3 nonstop, pohotovost 
Tel.: 541 561 111 
 
Pohřební služba 
Pohřební a hřbitovní služby města Brna, s.r.o. Koliště 7, Brno 
Tel.: 545 422 121, nepřetržitá svozová služba 603 113 300 
 
Nostalgie, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno 
Tel.: 546 222 928, nepřetržitá svozová služba 543 331 234, 602 556 730 
 
 
 
3. Právnické a fyzické osoby 
Přehled právnických a fyzických osob, které je možno požádat o pomoc v rámci 
řešení mimořádných událostí jsou uvedeny v Havarijním plánu kap. 7 (uzavřené 
dohody). Dále lze vybrat osoby z telefonního seznamu.  
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E. Metodika činností starosty M Č a krizové štábu M Č 
(pracovního orgánu MČ, pověřených pracovníků MČ) 
 

Úkol Činnost Provede  Součinnost  Záznam o 
spln ění, 

pozn. 
Převzetí zprávy převzít zprávu o vzniku 

mimořádné události 
starosta   

 ověřit zpětným dotazem    
Varování obyvatelstva 
obce 

Vyžádat spuštění 
poplachové 
sirény  u operačního a 
informačního střediska 
integrovaného 
záchranného   
systému 

starosta, 
pověřené 
osoby 

  

 ověření průniku signálu na 
území městské části 

   

 v případě selhání sirén 
provést varování 
náhradním způsobem 

   

 odvysílat v rozhlase 
připravenou informaci pro 
obyvatelstvo 

  Příloha č. 1 

Svolání krizového 
štábu obce 

svolat krizový štáb   
městské části 

starosta členové  
krizového 
štábu 

 

 seznámení krizového 
štábu se situací, rozdělení 
úkolů 

starosta   

Vyrozum ění 
v katastru obce 

Operační  a informační 
středisko integrovaného 
záchranného systému  
(zdravotní záchranná 
služba, Policie ČR) 

pověření 
členové 
krizového 
štábu 

kontaktní 
osoby 

 

 složky integrovaného 
záchranného systému  
dislokované v městské 
části 

   

 osady a samoty (popř. 
rekreační místa) podle 
stanoveného přehledu 

   

 školská zařízení, objekty a 
organizace v katastru 
městské části  podle 
stanovených přehledů 

 vedoucí 
organizací 
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Zabezpečení zdroj ů 
informací, 
komunikace 

zabezpečení trvalého 
sledování vysílání 
hromadných sdělovacích 
prostředků 

členové 
krizového 
štábu 

  

 zabezpečení trvalé obsluhy 
spojovacích  
prostředků na ÚMČ (tel., 
fax).   Přijaté a odesílané 
zprávy a hlášení průběžně 
zapisovat  

členové 
krizového 
štábu, 
pověřené 
osoby 

  

 průběžná komunikace s 
krizovým štábem města 
Brna  
  

starosta Krizový štáb  
 

Opatření na ochranu 
osob v obci 

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,  
pověřené 
osoby 

  

 spolupracovat s Policií  ČR 
při regulaci pohybu osob  

starosta Policie ČR  

Při provád ění 
záchranných a 
likvida čních 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 MČ 
v podmínkách nouzového 
přežití obyvatel MČ 

starosta   

Po rozhodnutí o 
provedení   evakuace 

předat rozhodnutí 
k evakuaci na objekty, 
organizace a školská, 
zdravotní a sociální 
zařízení v katastru MČ  

starosta, 
pověření 
členové 
krizového 
štábu 

vedoucí 
organizací 

 

 vydat prostřednictvím 
tlampačů  opakovaně 
pokyny k přípravě na 
evakuaci 
upozornit pr. a fyz. osoby 
na nutnost uzavření 
hlavních přívodů vody a 
plynu v objektech, vypnutí 
el. spotřebičů 

starosta, 
městská 
policie 

 Příloha č.2 

 mít přehled o osobách, starosta, vedoucí  
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které  
- budou evakuovány 
- budou ponechány 
  v evakuovaném prostoru, 
zabezpečit ukrytí, 
stravování, včasné 
vystřídání, hygienickou 
očistu a zdravotnickou 
pomoc 

pověření 
členové 
krizového 
štábu 

organizací Příloha č.4 

 organizovat odsun 
evakuovaného 
obyvatelstva (pěšky, 
dopravní prostředky) 

pověřené 
osoby 

dopravci, 
vlastní 
doprava, 
pěšky 

 

 zabezpečení 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  (pokud se 
přesun bude provádět) 

určené 
osoby 

Policie ČR  

 vést přehled o evakuaci 
prováděné soukromými 
auty 

určení 
členové 
štábu 

  

 včas vydat občanům pokyn 
k  nastoupení do autobusů 
(pokud se přesun bude 
provádět) 

starosta, 
určené 
osoby 

  

 zabezpečit sběr a 
vyhodnocení informací o 
postupu evakuace na 
evakuačních stanovištích 
či nástupních  místech,  

starosta, 
určení 
členové 
krizového 
štábu 

  

 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  
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 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  
krizového 
štábu 

orgány 
samosprávy 
příjmové obce, 
vedoucí 
organizací, 
personál ubyt. 
zař., Policie 
ČR 
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Příloha č. 1 
 

Možný text tís ňové 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.),     
- ohrožená část městské části Brno-Kníničky (prostor ohraničený…….) 
- opatření prováděná ke snížení následků. 
 
2. Nadále se řiďte těmito pokyny: 
pokyny musí vycházet z charakteru vzniklé mimořádné události a usměrnit činnost 
obyvatelstva k minimalizaci možných následků zejména na jeho zdraví – další text je 
možný např.: 

a) pokud jste v budovách, uzavřete a utěsněte okna, dveře a všechny ventilační 
otvor, vypněte všechna ventilační zařízení a klimatizaci. 

b) pokud nemáte možnost ukrytí v budovách, vzdalte se rychle z ohroženého 
prostoru, případně do něho nevstupujte. 

c) použijte improvizované prostředky ochrany – dýchejte přes okyselený nebo 
navlhčený kapesník, tělo chraňte pláštěnkou, čepicí, rukavicemi. 

d) v případě zdravotních potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc. 
e) pomožte ve vašem okolí starým a nemocným spoluobčanům, postarejte se o 

děti bez dozoru. 
f) uzavřete domácí zvířata 
g) ohrožený prostor bude označen a střežen policií 
h) mějte zapnutý radiopřijímač s naladěnou stanicí…….frekvence……., věnujte 

pozornost i regionálnímu rozhlasu a rozhlasovým vozům, okna neotvírejte 
i) zachovávejte klid, rozvahu a kázeň, nevycházejte z budov. 
j) řiďte se výhradně pokyny pracovníků úřadu MČ Brno-Kníničky a orgánů IZS  
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Příloha č. 2 
 

Možný text informace pro obyvatelstvo p ři vyhlášení evakuace  
 

 
 
Vážení občané, 
 
věnujte pozornost následující závažné zprávě. 
 
Na základě doporučení Povodňové komise (krizového štábu MČ Brno-Kníničky) jsem 
rozhodl o provedení evakuace. 
 
K přípravě evakuace vydávám tyto pokyny:  

1. Evakuace bude provedena z části území městské části Brno-Kníničky 
(prostoru ohraničeného zátopového/jiného území) ……………….. 

2. Evakuaci podléhá veškeré obyvatelstvo z tohoto prostoru. Všichni občané zde 
bydlící se dostaví s evakuačním zavazadlem do …….hodin na daná 
místa……., kde se Vás ujmou pověření pracovníci. Do evakuačního zavazadla 
(batoh, kufr, cestovní taška) 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 a 
spací pytel nebo přikrývku, základní trvanlivé potraviny – nejlépe konzervy, 
dobře zabalené pečivo a 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 městskou část 
vlastním vozidlem, oznámí tuto skutečnost na Úřad městské části Brno-
Kníničky do ………..hodin na tel. číslo………..nebo osobně pověřenému 
pracovníkovi …………. 

4. Drobná zvířata (chovné ptactvo, kočky a psy) je možno vzít s sebou, 
hospodářská zvířata (slepice, králíky, prasata, krávy apod.) zabezpečte 
krmivem, vodou a uzavřená ponechejte na místě. 

5. Před opuštěním uhaste otevřený oheň v topidlech, vypněte elektrické 
spotřebiče mimo ledničky a chladničky, uzavřete přívod vody a plynu, ověřte 
situaci u sousedů, uzamkněte byt a s evakuačním zavazadlem se dostavte na 
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 krizovou telefonickou linku tel:…………………. 

 
V Brně dne……………..v ………..hodin. 
 
 

………………………………… 
Starosta MČ Brno-Kníničky   
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Příloha č. 3 
 

Přehled frekvencí rozhlasových stanic  
 
 

Název rozhlasové stanice   Frekvence (MHz) 
 
Český rozhlas Brno    93,1 
Kiss Hády     88,3 
Rádio Hey Brno    96,8 
Rádio Krokodýl    103,0 
Rádio Petrov     103,4 
Český rozhlas 1 – Radiožurnál  95,1 
Český rozhlas 2 – Praha   92,6 
Český rozhlas 3 – Vltava   90,4 
Frekvence 1     104,5 
Rádio Impuls     87,6 
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Příloha č. 4 
 

Seznam evakuovaných a ubytovaných osob  
 

 
 
možný vzor 
 
 
Středisko: 
Vedoucí evakuačního střediska: 
 
 
Číslo  Příjmení a 

jméno 
Adresa 
stálého 
bydlišt ě 

Přijat 
dne 

Odešel 
dne 

Cílové 
místo 

ubytování 

Ubyt. 
/Evak. 

Poznámka  
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Příloha č. 5 
 
 

Konzuláty ve m ěstě Brně 
 

 
Stát Kontaktní 

osoba 
Funkce Adresa Telefon Mail 

Úřední hodiny 

Ukrajina Ing. Pavel 
Kamarýt 
Volodymyr 
Burkalo 

Honorární 
konzul 
konzul 

Nerudova 
321/7 
602 00 Brno 
 

541216972 
541216973 

ua_consulate@ 
volny.cz 
Po,Stř,Pá 9-13 

Slovenská 
Republika 

Ing. Ivan 
Nejeschleba 

Generální 
konzul 

Vodova 
1344/10 
612 00 Brno 

541429911 
541216748 

konzulat.sr@voln
y.cz 
po-čt 9-12 

Ruská 
federace 

Viktor 
Ivanovič 
Sibilev 

generální 
konzul 
 

Hlinky 142 b 
603 00 Brno 

543232157 
 
543244429 

gkbrno@iol.cz 
Po-pá 8-13 
          14-17 

Polsko JUDr. Petr 
Mrkývka, 
Ph.D. 

honor. 
konzul 

Koliště 13 
602 00 Brno 

545534268 
 

konsulatbrno@w
p.pl 
středa. 14-16 
 

Rakousko Ing. Pavel 
Kutálek 

honor. 
konzul 

Botanická 
834/56 

541554240 
541554209 

Rakousky.konzul
at@poyry.com 
po-čt 9-12 

Ekvádorská 
republika 

Ing. Vasili 
Alexeievich 
Kamenetski 

Vicekonzul Foersterova 
12 
616 00 Brno 

549259064 pava50@razdva.
cz 
 

Kazachstán 
 
 
Litevská  
republika 

Ing. Drahomír 
Rous, CSc. 
 
Ing. Petr 
Sláčala, MBA 

Honorární 
konzul 
 
konzul 

Kuklenská 38 
615 00 Brno 
 
Hlinky 102 
603 00 Brno 

548 216 313 
548 215 621 
 
543 244 150 
543 244 146 

 
 
 
slacalap@sezna
m.cz 
Út,Čt,Pa  9-12 

Angola Emil Jirků Honorární 
konzul 

Hlinky 110 
603 00 

737 262 985 
543 235 210 

Konzulat.angola
@nextra.cz 

 
Údaje převzaty www.brno.cz 
 
 

Oblastní oddělení cizinecké  policie Brno-město, ved. Ing. Nováček 
Kopečná 3/23, Staré Brno, 611 32 
Informace 974 620 251-2 
Sekretariát  974 620 253, 974 620 229, přepážky 974 620 251-261, fax: 974 620 254 
e-mail: ocpbm@mvcr.cz 
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