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1.2 Zdroje rizik a analýza ohrožení 

 

 

Rizika v obci 

Druh rizika Zdroj rizika Poznámka 

Přirozená povodeň lokální povodeň na místním 

vodním toku Pozděchůvky 

Ohrožené lokality (části obce), počet 

ohrožených: dolansko u čp.117 

 

Silniční nehoda – 

přeprava NL 

 

Silnice I/49 Průjezd obcí cca 500m 

  

Velkochov JRZ, s.r.o. Jatečný skot – možnost nákazy 

   

   

 

Možná nebezpečí na území Obce 

Přirozené povodně 

Přirozené povodně mohou vzniknout v kteroukoli roční dobu. V zimních a jarních měsících vznikají 

převážně táním sněhové pokrývky, zejména v kombinaci s vydatnými dešťovými srážkami. Dále mohou 

být vyvolány  ledovými jevy, kdy dochází k ucpání vodního koryta plovoucími ledovými krami. 

V  letním období mohou vznikat   bouřkové povodně, které jsou způsobené krátkodobými srážkami 

Za intenzivní srážky, způsobující lokální bouřkové povodně  lze v našich podmínkách považovat množství 

srážek cca. 30 mm/hod., 45 mm/2 hod., 55 mm/3 hod., 60 mm/4 hod.  

Územím obce Pozděchov protéká vodní tok: 

 Pozděchůvka,         délka toku v obci 2 km, vlévá se ve Val.Polance do Senice 

Obce nacházející se u tohoto toku jsou ohroženy povodněmi pouze lokálně, při přívalových srážkách a 

velmi vydatném jarním tání ve spojení s dešťovými srážkami. Záplavová území tohoto toku v obci jsou 

stanoveny. 

 



 

Pravděpodobnost výskytu vysoká 

Nákazy domácího zvířectva 

Existuje reálné nebezpečí, která představuje epidemie a epizootie. Nebezpečí může představovat 

velkochov hospodářských zvířat. Ve správním obvodu obce se nachází velkochov jatečného dobytka 

firmy JRZ, s.r.o. Výskyt slintavky a kulhavky, případně jiné nákazy by přinesl možnost přenosu této 

nákazy na obyvatelstvo a v neposlední míře významné hospodářské škody. 

Pravděpodobnost výskytu- střední. 

Ptačí chřipka ( aviární influenza, dříve také klasický mor drůbeže)  - pásmo dozoru 10 km. V případě 

výskytu aviární influenzy zasáhne ochranné pásmo severozápadní část obce. 

Havárie v silniční dopravě 

Ve správním územím obce se nachází silnice I. třídy o celkové délce 2 km. Jedná se o silnici číslo I/49. 

Jedna silnice III. tř je v délce 1,5 km do hořanska. Vzhledem k rozsahu, stavu a charakteru terénu je 

havárie v silniční dopravě velmi pravděpodobná. Všechny silnice procházejí členitým kopcovitým terénem. 

Vzhledem k horskému charakteru území je velká pravděpodobnost výskytu nehod v zimním období a to 

především na silnici I/49 v úseku 2 km procházející obcí Pozděchov. 

Pravděpodobnost havárie- střední 

Narušení dodávek – elektřiny, plynu, vody 

Rozsáhlé a dlouhodobé narušení dodávek elektrické energie v obci bylo již několikrát zaznamenáno. 

Nejzávažnější přerušení dodávek elektřiny bylo zaznamenáno v prosinci 2005, březnu 2007 a v říjnu 

2009. Všechny výpadky byly způsobeny sněhovou kalamitou, která způsobila přerušení vedení vn i nn na 

mnoha místech. Zde byly přerušeny dodávky elektřiny celoplošně na několik dnů. Obec má ve svém 

vlastnictví obecní vodovod s vlastními vrty. Narušení dodávek pitné vody je zde velkým rizikem. V obci 

jsou dva zdroje pitné vody- vrty Palések ze kterých se voda přečerpává do vodojemu odkud je rozvedena 

do domácností (595 obyvatel). Tyto zdroje jsou v nejbližších letech schopny plně pokrýt spotřebu 

obyvatelstva. Jediné potenciální nebezpečí v zásobování pitnou vodou představuje několikadenní 

výpadek el.proudu. 

Pravděpodobnost opětovného přerušení dodávek elektrické energie- velmi vysoká. 

Živelní pohromy- požár lesa, sněhové kalamity, 

Správní obvod pokrývají lesy s cca 80%. Často dochází k lesním požárům. Tyto jsou v drtivé většině 

http://ikr2011.hzszlk.eu/kp-zlk/zakladni-cast/zdroje-rizik-a-analyza-ohrozeni/#silnice-zeleznice


způsobeny podceněním nebezpečí při pálení klestí. I přes nepřístupnost terénu nedošlo v posledních 

letech díky profesionalitě HZS k lesním požárům, které by způsobily závažné škody. 

 Pravděpodobnost výskytu- vysoká 

  

Vzhledem k charakteru terénu sněhové kalamity ohrožují správní obvod v podstatě každoročně. 

Způsobují přerušení dodávek elektrické energie, škody na budovách, zhoršení nebo úplné přerušení 

dopravní obslužnosti. Lze je zaznamenat v průběhu měsíců října- dubna. 

  

 

 


