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6. Co nás může ohrozit 
 
 

Charakter 
možného ohrožení ve správním území obce s rozšířenou působností Vlašim 

 
Ve správním území obce jsou na základě údajů HZS Středočeského kraje dva subjekty, 
zařazené podle zákona č.353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. 
 
            1. Sellier a Bellot a.s.,    Lidická 667, Vlašim 
 
 
            2. Pražské vodovody a kanalizace a.s., provoz úpravna vody Želivka 
 
 
 
Pro subjekty jsou zpracované Vnější havarijní plány, dotčené subjekty jsou seznámeny 
s úkoly, které z nich vyplývají. Pro obyvatelstvo v zóně havarijního plánování byly vydané a 
distribuované informační příručky zpracované Krajským úřadem Středočeského kraje 
odborem životního prostředí a zemědělství oddělením prevence závažných havárií.  
 
S přihlédnutím ke geografické, demografické a klimatické charakteristice správního území i 
jeho infrastruktuře a analýze rizik lze předpokládat vznik možných mimořádných událostí, 
které budou vyžadovat realizaci evakuačních opatření zejména : 

 
o únik nebezpečných látek do ovzduší při havárii ve stacionárních objektech i v 

silniční a  
     železniční přepravě, 

o místní povodně, způsobené přívalovými vodními srážkami, 
o požáry lesních a travnatých ploch, 
o teroristické akce. 

 
 
Nejvíce ohrožená místa : 

a)  Evakuace po úniku nebezpečných látek ze stacionárních objektů. 
 
Poř. 
čís. Evakuovaný prostor Počty evakuovaných 
1. Vlašim - zimní stadion 

a přilehlá část 
cca     15 osob     
(při sportovní akci až 815 osob) 

2. Sellier & Bellot, a.s.  
Lidická 667, Vlašim 

 
cca  1600  osob 

3. Úpravna vody Želivka 
Hulice 

 
cca    336  osob 
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b) Evakuace po úniku nebezpečných látek při haváriích v dopravě. 
 

Možnost vzniku velkých dopravních havárií  s únikem nebezpečných látek je vzhledem k 
vysoké intenzitě přepravy na  dálnici  D1 E 50 Praha - Brno procházející správním 
územím. 

                                        
 
c)  Evakuace po vzniku místní povodně způsobené přívalovými vodními srážkami. 

 
Přívalové vodní srážky mohou způsobit na některých potocích místní povodně, ohrožující 
části některých měst a obcí a vyžadující krátkodobou evakuaci obyvatel. 

 
d)  Evakuace po vzniku požáru lesních a travnatých ploch. 

 
Za mimořádně nepříznivých klimatických podmínek ( dlouhodobé sucho, vysoké teploty ) 
mohou v části správního území ORP Vlašim vzniknout plošné požáry lesních a travnatých 
ploch. V případě ohrožení některé obce to vyvolává potřebu krátkodobé evakuace  jejího 
obyvatelstva. 

 
 

e)  Evakuace po teroristické akci. 
 

Teroristická akce nebo její hrozba může vyvolat nutnost objektové nebo plošné evakuace 
malého rozsahu  ( podle druhu akce, způsobu její realizace, velikosti ohroženého prostoru a 
počtu ohrožených obyvatel ). 

 


