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Přehled možných zdrojů rizik 

kód popis zdroje lokalita (obec) příčina vzniku 

předpoklad 
vyhlášení 

krizového stav 
předpokládané následky 

přesah 
 do jiného ORP 

přesah  
z jiného ORP 

N-A-01 
přirozená povodeň 
povodí řek:  Jevíčka, Moravská 
Sázava, Třebůvka 

Chornice, Jevíčko,  
Linhartice,  
Městečko Trnávka,  
Moravská Třebová,  
Radkov, Třebařov,  
Vranová Lhota 

dlouhotrvající déšť, 
přívalový déšť, 

tání sněhové pokrývky 
v kombinaci s deštěm, 

ledové jevy 

stav nebezpečí, 
nouzový stav zranění (usmrcení) osob v oblasti záplav, destrukce budov, 

havárie v dopravě, poškození a přerušení dopravních cest 
poškození inženýrských, telekomunikačních a energetických sítí 

ano, 
Moravská Sázava, – ORP Lanškroun 

(průtoky vody o velikosti Q100) 
Třebůvka – ORP Mohelnice, 

(průtoky vody o velikosti Q100) 

ano, 
Moravská Sázava, – ORP Lanškroun 

(průtoky vody o velikosti Q100) 

N-A-02 přívalová povodeň 
celé území ORP 
Moravská Třebová 

krátkodobé srážky 
velké intenzity stav nebezpečí nelze vyloučit přesah na území 

všech sousedních ORP 
nelze vyloučit přesah na území 

všech sousedních ORP 

N-A-03 vydatné srážky nepředpokládá se vyhlášení krizového stavu na území ORP 

N-A-13 extrémní dlouhodobé sucho 
celé území ČR 
včetně ORP 
Moravská Třebová 

nedostatek dešťových 
srážek, dlouhodobě 

vysoké teploty 
nouzový stav 

nebezpečí vzniku rozsáhlých požárů, poklad hladin spodních 
vod, pokles průtoků na povrchových vodách, vysychání 
povrchových vod, ztráty na zemědělské produkci, dezertifikace 
krajiny 

nelze vyloučit přesah na území 
všech sousedních ORP 

nelze vyloučit přesah na území 
všech sousedních ORP 

N-A-17 extrémní vítr nepředpokládá se vyhlášení krizového stavu na území ORP 

N-A-21 výskyt extrémně vysoké 
teploty 

nepředpokládá se vyhlášení krizového stavu na území ORP 

N-B-01 

epidemie - hromadné nákazy 
osob 
KS zasažena podstatná část 
nebo celé území ČR 

celé území ORP 
Moravská Třebová 

pandemie chřipky,  
import nebezpečné 

nákazy, 
bioterorismus, 

biologické napadení 

stav nebezpečí, 
nouzový stav poškození obyvatelstva na zdraví, vysoká úmrtnost obyvatelstva nelze vyloučit přesah na území 

všech sousedních ORP 
nelze vyloučit přesah z území všech 

sousedních ORP 

N-B-02 epizootie - hromadné nákazy 
zvířat 

celé území ORP 
Moravská Třebová 

onemocnění zvířat 
slintavkou a kulhavkou  

stav nebezpečí, 
nouzový stav 

zavlečení nákazy šíření do jednotlivých chovů, úmrtnost zvířat, 
likvidace chovů, uzávěra obcí 

ano, 
přesah 3 km ochranných pásem na 

území všech sousedních ORP 

ano, 
přesah 3 km ochranných pásem 
z území všech sousedních ORP 

N-B-03 epifytie - hromadné nákazy 
polních kultur 

nepředpokládá se vyhlášení krizového stavu na území ORP 

A-T-04 únik nebezpečné chemické 
látky ze stacionárního zařízení  

nepředpokládá se vyhlášení krizového stavu na území ORP 

A-T-06 radiační havárie nepředpokládá se vyhlášení krizového stavu na území ORP 
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kód popis zdroje lokalita (obec) příčina vzniku 

předpoklad 
vyhlášení 

krizového stav 
předpokládané následky 

přesah 
 do jiného ORP 

přesah  
z jiného ORP 

A-T-17 
 

narušení dodávek plynu 
velkého rozsahu 
KS zasaženo celé území ČR 

celé území ČR 
včetně ORP 
Moravská Třebová 

 výpadek dodávek ze 
zahraničí, přírodní 

pohromy,  

bez vyhlášení 
krizového stavu, 

nouzový stav 

ohrožení zdraví obyvatelstva v důsledku nemožnosti zajistit 
dostatek tepla 

ano, 
krizovou situací bude zasaženo celé 

území ČR 

ano, 
krizovou situací bude zasaženo celé 

území ČR 

A-T-18 
 

narušení dodávek elektrické 
energie velkého rozsahu 
KS zasaženo celé území ČR 

celé území ČR 
včetně ORP 
Moravská Třebová 

 výpadek dvou a více 
prvků přenosové 

soustavy 

bez vyhlášení 
krizového stavu, 

nouzový stav 

ohrožení života a zdraví obyvatelstva v důsledku vzniku 
sekundárních mimořádných událostí a krizových situací 

ano, 
krizovou situací bude zasaženo celé 

území ČR 

ano, 
krizovou situací bude zasaženo celé 

území ČR 

A-T-19 

narušení dodávek ropy a 
ropných produktů velkého 
rozsahu 
KS zasaženo celé území ČR 

celé území ČR 
včetně ORP 
Moravská Třebová 

dlouhodobé narušení 
dodávek ropy do ČR 

bez vyhlášení 
krizového stavu, 
nouzový stav,  

stav ohrožení státu 

omezení spotřeby ropných produktů, zavedení regulace dle z. č. 
189/1999 Sb. 

ano, 
krizovou situací bude zasaženo celé 

území ČR 

ano, 
krizovou situací bude zasaženo celé 

území ČR 

A-T-20 narušení dodávek pitné vody 
velkého rozsahu 

celé území 
Pardubického kraje 
včetně ORP 
Moravská Třebová 

dlouhotrvající sucha, 
povodně, 

kontaminace zdrojů 
pitné vody, 

technologické havárie 

stav nebezpečí, 
nouzový stav 

nedostatek pitné vody ve vodovodním řadu skupinových 
vodovodů 

ne, 
 

ne, 
 

A-T-21 
narušení bezpečnosti informací 
kritické informační 
infrastruktury 

celé území ČR 
včetně ORP 
Moravská Třebová 

výpadky významných 
prvků centrálních 

informačních systémů 
nouzový stav 

narušení kontinuity provozu ICT infrastruktury státu, 
znemožnění přenosu informačních toků mezi orgány krizového 
řízení a složkami IZS 

ano, 
krizovou situací bude zasaženo celé 

území ČR 

ano, 
krizovou situací bude zasaženo celé 

území ČR 

A-T-22 

narušení funkčnosti 
významných systémů 
elektronických komunikací 
KS zasaženo celé území ČR 

celé území ČR 
včetně ORP 
Moravská Třebová 

výpadky významných 
prvků sítí a služeb 

elektronických 
komunikací 

nouzový stav 
 

výpadek systémů tísňového volání, výpadek komunikace mezi 
orgány krizového řízení a složkami IZS, výpadek systému JSVV 
a dalších 

ano, 
krizovou situací bude zasaženo celé 

území ČR 

ano, 
krizovou situací bude zasaženo celé 

území ČR 

A-T-32 
narušení dodávek potravin 
velkého rozsahu 
KS zasaženo celé území ČR 

celé území ČR 
včetně ORP 
Moravská Třebová 

důsledek sekundárního 
účinku při vzniku jiných 
mimořádných událostí  

nouzový stav nedostatek základních potravin, narušení výroby potravin, 
zavedení regulačních opatření  

ano, 
krizovou situací bude zasaženo celé 

území ČR 

ano, 
krizovou situací bude zasaženo celé 

území ČR 

A-T-33 zvláštní povodeň nepředpokládá se vyhlášení krizového stavu na území ORP 

A-S-02 migrační vlny velkého rozsahu 
celé území ČR 
včetně ORP 
Moravská Třebová 

zvýšená migrace 
cizinců, kterou nelze 

řešit běžnými způsoby 

nouzový stav,  
stav ohrožení státu 

možnost zavlečení infekčních nemocí, nebezpečí nárůstu 
kriminality, infiltrace extrémistů a radikálů 

ano, 
krizovou situací bude zasaženo celé 

území ČR 

ano, 
krizovou situací bude zasaženo celé 

území ČR 

A-S-03 narušování zákonnosti velkého 
rozsahu (včetně terorismu) 

celé území ČR 
včetně ORP 
Moravská Třebová 

společenská a sociální 
nestabilita, 

činnost extremistických 
skupin, 

národnostní, rasové a 
náboženské konflikty 

atd. 

nouzový stav,  
stav ohrožení státu 

ohrožení zdraví a životů obyvatelstva,  
kriminalita velkého rozsahu, 
nepokoje v ulicích, rabování a poškozování cizího majetku 
destabilizace státu a demokratických základů 

ano, 
krizovou situací bude zasaženo celé 

území ČR 

ano, 
krizovou situací bude zasaženo celé 

území ČR 

A-E-01 
narušení finančního 
a devizového hospodářství 
státu velkého rozsahu 

celé území ČR 
včetně ORP 
Moravská Třebová 

významné narušení 
bilance veřejných 

rozpočtů 

bez vyhlášení 
krizového stavu, 
nouzový stav,  

stav ohrožení státu 

ČR nebude schopna dostát svým závazkům, včetně 
mandatorních (sociálních) výdajů 

ano, 
krizovou situací bude zasaženo celé 

území ČR 

ano, 
krizovou situací bude zasaženo celé 

území ČR 

 


