
Výpis ze souhrnné „Analýzy ohrožení Karlovarského kraje“ a 
přehled možných zdrojů rizik pro správní území obce 

s rozšířenou působností Ostrov 
 

Přehled možných zdrojů rizik  
    Přehled možných zdrojů rizik a analýza ohrožení v Karlovarském kraji je zpracována 

s využitím výstupů z Analýzy ohrožení území Karlovarského kraje projednané a schválené 
v Bezpečnostní radě obce s rozšířenou působností Ostrov dne 24. 6. 2016.  

V rámci Analýzy ohrožení území Karlovarského kraje bylo identifikováno 29 rizik, 
z nichž 6 má potenciál způsobit vznik krizové situace na území obce s rozšířenou působností  
Ostrov. 

 
1. Přehled rizik, pro která se zpracovávají opatření v Krizovém plánu obce 

s rozšířenou působností Ostrov (6 nebezpečí) - představují kategorii, které je nutné 
dát na všech stupních veřejné správy nejvyšší prioritu. Opatření vedoucí k jejich 
eliminaci spadající do oblasti přípravy na řešení krizových situaci a zahrnují 
především krizové plánování.  

 

povodeň 

zvláštní povodeň 

přívalová povodeň 

extrémní vítr 

narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu 

dlouhodobé sucho 

 
2. Přehled rizik, pro která se zpracovávají opatření v dokumentaci Integrovaného 

záchranného systému 
 (23 nebezpečí) - vyžadují přijímání opatření vedoucích k jejich eliminaci. Kategorie 
spadá do oblasti přípravy na řešení mimořádných událostí a zahrnuje především 
havarijní plánování a přípravu typových činností.  
 

únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení 

náledí a ledovka 

extrémně vysoké teploty 

narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu 

výskyt extrémně nízké teploty 

epidemie - hromadné nákazy osob 

únik nebezpečné chemické látky při přepravě 

závažná nehoda v letecké dopravě 

narušování zákonnosti velkého rozsahu (včetně terorismu) 

narušení dodávek plynu velkého rozsahu 



požár v přírodě 

sněhová kalamita 

námraza 

migrační vlny velkého rozsahu 

svahová nestabilita 

závažná nehoda v silniční dopravě 

narušení dodávek tepla velkého rozsahu 

epizootie - hromadné nákazy zvířat 

závažná nehoda v drážní dopravě 

epifytie - hromadné nákazy polních kultur 

požár v zástavbě a v průmyslu 

výbuch v zástavbě a v průmyslu 

nález nevybuchlé munice 

 
 

3. Přesah následků působení hrozeb z území Ústeckého kraje 
Na základě podkladů poskytnutých od Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje 
je zvažována hrozba týkající se epizootie, která svými následky může z území 
Ústeckého kraje zasáhnout území Karlovarského kraje. Přehled chovů s 3 km 
ochranným pásmem je uveden v přílohové části - přehled chovů. 

 


