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SLOVO ÚVODEM
Riziko, že mimořádné události uvedené v této publikaci mohou nastat, 

je velmi nepravděpodobné. Přesto se mohou  v některých případech, 
v menší či větší míře vyskytnout, ať už selháním lidské činnosti nebo 
přírodními vlivy. Z tohoto důvodu doporučujeme občanům seznámit se 
s obsahem této publikace a při  vzniku mimořádné události zachovat se 
podle uvedených návodů. Adekvátním jednáním lze přispět ke zvýšení 
bezpečnosti nejen vlastní, ale i dalších spoluobčanů, jakož i ke snížení 
možných následků této mimořádné události.

Pracovníci Krizového řízení Ivančice 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD IVANČICE
Městský úřad Ivančice zajišťuje připravenost města Ivančice a správ-

ního obvodu na mimořádné události, podílí se na provádění záchranných 
a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. Za tímto účelem

  organizuje přípravu města na mimořádné události; 
  podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným 

záchranným systémem; 
  zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím; 
  hospodaří s materiálem civilní ochrany; 
  poskytuje Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje 

podklady a informace potřebné ke zpracování Havarijního plánu Jiho-
moravského kraje nebo vnějšího havarijního plánu; 

  podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel města Ivančice; 
  vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb 

dotčených požadavky civilní ochrany ve městě; 
  provádí školení právnických a fyzických osob a seznamuje je s charak-

terem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními 
pracemi a ochranou obyvatelstva ve městě.

 
Na území správního obvodu Městského úřadu Ivančice zajišťuje další 

úkoly Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje - útvar Ivančice, 
který 

  plní úkoly při provádění záchranných a likvidačních prací stanovené 
Ministerstvem vnitra ČR; 

  organizuje součinnost mezi Městským úřadem Ivančice a územními 
správními úřady s působností v jeho správním obvodu a ostatními 
městy a obcemi; 

  pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací dále 
–  řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí integrova-

ného záchranného systému; 
–  organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva 

a přípravy složek integrovaného záchranného systému zaměřené 
na  jejich vzájemnou  součinnost - k tomuto účelu zřizuje vzdělá-
vací zařízení; 

–  zabezpečuje varování a vyrozumění osob; 
– koordinuje záchranné a likvidační práce a plní úkoly při jejich pro-

vádění stanovené Ministerstvem vnitra ČR; 
–  organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění

dekontaminace a dalších ochranných opatření; 
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–  organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové 
zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými pro-
středky k přežití obyvatelstva; 

–  organizuje a koordinuje humanitární pomoc; 
–  organizuje hospodaření s materiálem civilní ochrany; 
–  vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany a staveb 

dotčených požadavky civilní ochrany na území správního obvodu; 
  shromažďuje a používá pro zpracování vnějšího havarijního plánu 

a Havarijního plánu Jihomoravského kraje potřebné údaje; 
  seznamuje ostatní města a obce, právnické a fyzické osoby ve svém 

správním obvodu s charakterem možného ohrožení obyvatel, s připra-
venými záchrannými a likvidačními pracemi; 

  zpracovává vnější havarijní plán a spolupracuje s krajským úřadem; 
  zajišťuje havarijní připravenost stanovenou Havarijním plánem Jiho-

moravského kraje a vnějším havarijním plánem a ověřuje ji cvičením.
 

STAROSTA MĚSTA IVANČICE
  koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné události 

vzniklé ve správním obvodu Městského úřadu Ivančice, pokud jej veli-
tel zásahu o koordinaci požádal; 

  pro koordinaci záchranných a likvidačních prací může použít krizový 
štáb města Ivančice; 

  při koordinaci záchranných a likvidačních prací je povinen předávat 
vyšším st. orgánům zprávy prostřednictvím operačního a informačního 
střediska integrovaného záchranného systému; 

  schvaluje vnější havarijní plán; 
  zajišťuje varování osob nacházejících se na území města před hrozícím 

nebezpečím; 
  organizuje v dohodě s velitelem zásahu evakuaci osob z ohroženého 

území města; 
  organizuje činnost v podmínkách nouzového přežití obyvatel města; 
  je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo 

věcné pomoci. 

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ MOHOU 
VZNIKNOUT NA ÚZEMÍ MĚSTA IVANČICE

Každý občan se může setkat s událostí ohrožující jeho život, zdraví 
nebo majetek. Proto je dobré vědět, co nás ohrožuje, jak se v těchto 
situacích zachovat a ochránit tak svůj život, zdraví, majetek a pomoci 
druhým. 

S jakými událostmi se můžete setkat na území města Ivančice:

  extrémní situace způsobené rozmary počasí (větrná smršť, kalamitní 
výskyt sněhových srážek, námrazová kalamita, katastrofální sucho); 

  povodně, záplavy, protržení hrází rybníků, ohrožení ledovými bariéra-
mi; 

  onemocnění většího počtu osob, epidemie; 
  hromadné nákazy zvířat (slintavka a kulhavka, prasečí mor apod.); 
  požáry všeho druhu; 
  výbuch (při úniku plynu, čerpadel pohonných hmot, v prašných provo-

zech, při přepravě škodlivin apod.), destrukce budov; 
  havárie při přepravě škodlivin a jejich únik do ovzduší; 
  rozsáhlé havárie v dopravě (silniční, železniční neštěstí, pád letadla); 
  přerušení dodávek elektřiny, vody, plynu, tepla, rozpad telekomuni-

kační a informační sítě; 
  řešení dopadů radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany.

 
Zjistí-li někdo, že hrozí, nebo již vznikla mimořádná událost, je jeho 

morální a občanskou povinností tuto skutečnost ihned oznámit. 

                                                           
                                                    

TELEFONNÍ ČÍSLA PRO HLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

112

NA TOTO ČÍSLO LZE HLÁSIT VEŠKERÉ UDÁLOSTI 24 HODIN DENNĚ

150
HASIČSKÝ

ZÁCHRANNÝ SBOR
RYCHLÁ

ZDRAVOTNICKÁ 
POMOC

155
POLICIE

ČESKÉ REPUBLIKY

158
MĚSTSKÁ
POLICIE

546 419 468
724 057 924
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Dispečink potřebuje vědět tyto údaje: 
  kdo volá (jméno volajícího) a číslo telefonu; 
  co se stalo; 
  kde se to stalo; 
  jak je to dlouho; 
  v případě potřeby orientační body v místě události; 
  doplňující údaje podle situace (počet postižených, druh zranění apod.). 

Po ukončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření prav-
divosti zprávy. 

CO DĚLAT V KONKRÉTNÍ SITUACI
(zde jsou uvedeny nejběžnější situace)

  zavřete a všemi vhodnými prostředky utěsněte okna, dveře a ostatní 
otvory, vypněte klimatizaci; 

  připravte si roušku (několikrát přeloženou tkaninu) namočenou ve 
vodě, při průniku škodliviny si ji přiložte k ústům a nosu; 

  při svědění na nekrytých částech těla si tyto omyjte vodou a otřete do 
sucha, oděv si podle možností vyměňte. 

3. Povodně a záplavy
  seznamte se s možnou výší vodní hladiny kolem vašeho působiště, 

vytipujte bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou; 
  odstraňte snadno odplavitelný materiál, připravte si pytle s pískem na 

utěsnění nízko položených dveří a oken; 
  uzavřete včas okna a dveře, podle možnosti utěsněte, majetek pře-

neste do vyšších podlaží, zaparkujte automobily na bezpečná místa, 
kde nehrozí jejich zaplavení. Připravte evakuaci zvířat; 

  připravte si evakuační zavazadlo; 
  jste-li k tomu vyzváni, opusťte zaplavovaný prostor do stanovených 

evakuačních míst, dodržte zásady pro opuštění bytu. Při nedostatku 
času se přesuňte na bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou; 

  neprojíždějte zaplaveným územím a neztěžujte činnost záchranných 
jednotek; 

  netábořte bezprostředně u vodního toku; 
  po povodni si nechte zkontrolovat stav obydlí (statika, rozvody), 

zlikvidujte uhynulé zvířectvo a potraviny podle pokynů hygienika, 
informujte se o místech humanitární pomoci a kontaktujte příslušnou 
pojišťovnu ohledně náhrady škod.

4. Větrná smršť
  sledujte zprávy o příchodu větrné smršti, opusťte ulice a ukryjte se do 

pevných staveb; 
  uzavřete okna, okenice nebo jinak zabezpečte otvory na návětrné 

straně; 
  připevněte pohyblivé předměty, dopravní prostředky umístěte do 

závětrných prostorů tak, aby jejich postavení bylo nejmenší plochou 
proti větru; 

  je-li to nutné, otevřete okna či dveře na závětrné straně (vyrovnání 
tlaku vzdušných proudů v budovách).

5. Teroristické akce
Anonymní oznámení (uložení bomby, třaskaviny, použití nebezpečné látky 
apod.)

VAROVNÝ SIGNÁL – VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA
V České republice je jeden varovný signál. 
Kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. 
Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.

Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při 
jejím nenadálém vzniku.

V České republice existuje ještě jeden signál POŽÁRNÍ POPLACH. Tento
signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty 
(25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje 
se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

1. Požár
Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru:

  provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob; 
  uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k za-

mezení jeho šíření; 
  ohlásit neodkladně na určeném místě (hasičský záchranný sbor, ohla-

šovna požáru apod.) zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení; 
  poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele 

zásahu. 

2. Únik škodlivé látky do ovzduší
  opusťte ohrožený prostor kolmo na směr větru, není-li to možné, 

vstupte do nejbližší budovy. Nevstupujte do sklepních prostor. Vyhle-
dejte vyšší patra podle možnosti na odvrácené straně zdroje úniku, 
budovu neopouštějte, pokud neobdržíte informace, že je to možné; 
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  nedotýkejte se podezřelého předmětu; 
  otevřete dveře a okna; 
  zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie; 
  opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhraze-

ných prostor; 
  vezměte s sebou všechny osobní věci (osobní doklady apod.); 
  dodržujte pokyny a instrukce vydané správcem objektu; 
  vyčkejte další instrukce bezpečnostních složek řídících akci; 
  v případě nálezu podezřelého předmětu, např. obálky, balíčku aj., 

oznamte tuto skutečnost Policii ČR nebo hasičskému záchrannému 
sboru. 

Teroristická akce (za použití střelných zbraní)
  pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené místo; 
  pokud jste v budově, nezdržujte se v blízkosti oken; 
  ukryjte se za vhodným kusem nábytku; 
  striktně dodržujte instrukce vydávané bezpečnostními složkami; 
  vyvarujte se použití pevných telefonních linek; 
  zachovejte klid a rozvahu. 

6. Havárie v Jaderné elektrárně Dukovany
Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanovil 20 km zónu havarijního 

plánovaní, ve které jsou plánována opatření na ochranu obyvatelstva. 
Město Ivančice leží v této 20km zóně a je předpoklad, že může být za-
saženo únikem radioaktivních látek z tohoto zařízení. V případě potřeby 
bude poskytovat ubytovací prostory pro evakuované z této zóny.

JAK POSTUPOVAT, DOJDE-LI K RADIAČNÍ 
HAVÁRII JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Žijeme v době, kdy součástí kulturní úrovně a vyspělosti společnosti 
je také využívání všech dostupných prostředků ke zvýšení bezpečnosti 
a ochrany zdraví obyvatelstva. Platí to nejen pro dnes již takové samozřej-
mosti, jako je povinné používání bezpečnostních pásů v automobilech, 
nošení ochranných rukavic, oděvů nebo přilby při rozličných pracích, ale 
i pro dostatečná preventivní opatření a připravenost na mnohé krizové 
situace, které mohou vznikat při využívání moderní techniky. I jaderná 
energetika musí být moderní nejen svou technologií, ale i svým přístupem 
k ochraně zdraví pracovníků a obyvatelstva žijícího v jejím okolí.

Havarijní únik radioaktivních látek ohrožující zdraví obyvatel v okolí ja-
derných zařízení je velmi málo pravděpodobný, avšak zkušenost ukázala, 
že i takové extrémní situace mohou nastat. Je proto nutné dostatečně 
se připravit i na ně. Příprava vám umožní za krizového stavu nepodléhat 
stresu a panice, jednat účelně a rozumně, a tak si co nejvíce ochránit své 
zdraví. Ani při závažné a rozsáhlé havárii jaderné elektrárny není jejím ty-
pickým důsledkem bezprostřední ohrožení života obyvatel v okolí. Situace 
však bude vyžadovat přechodnou změnu navyklého životního režimu tak, 
aby nedošlo ke zbytečnému ozáření obyvatelstva, aby dávky záření byly 
udržovány na nejnižší možné úrovni a  aby negativní důsledky havarijní 
situace byly co nejmenší.

Nejdůležitější a nejúčinnější opatření jsou prováděná v prvních hodi-
nách po havárii. Ve vlastním zájmu se proto v případě havárie řiďte poky-
ny uvedenými v tomto materiálu do té doby, než obdržíte další instrukce 
a pokyny od Městského úřadu Ivančice prostřednictvím rozhlasu, televize 
a pořádkových jednotek. Účinnost opatření je podmíněna zachováním 
klidu, pořádku a kázně. Čím blíže se nacházíte u havarované elektrárny, 
tím je potřeba realizace uvedených opatření naléhavější. Opatření však 
budou záměrně ihned prováděna na větším území s tím, že po upřesnění 
situace budou raději odvolávána, než aby se dodatečně ukázalo, že byla 
nedostatečná.

Evakuace 20 km pásma
Tablety jodidu draselného budou postupně na území do 20 km od 

jaderné elektrárny (s upřednostněním nejbližšího okolí JE) obyvatelstvu 
rozdávány domů i na pracoviště. Pokud někdo tablety ztratí, chce je mít 
dříve nebo i na jiných (chata, auto) či vzdálenějších místech, bude mít 
možnost si je volně zakoupit. Tablety lze nahradit požitím příslušného 
množství jodidu draselného (KI) v prášku nebo roztoku (1 tableta obsa-
huje 65 mg jodidu draselného).

Radiační havárie jaderné elektrárny je velmi nepravděpodobná. Kdyby 
k ní však přesto došlo, postupujte podle následujících pokynů:

Stručné pokyny pro případ radiační havárie
Dojde-li k radiační havárii, dozvíte se o jejím vzniku v 20km zóně 

kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vyhlašo-
ván třikrát za sebou v přibližně tříminutových intervalech. Od této chvíle 
budou rozhlasem a televizí vysílány podrobnější a upřesňující pokyny 
a informace. Tyto pokyny jsou určeny pro počáteční fázi po vzniku havárie 
do doby, než obdržíte upřesňující informace.
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Sledujte proto tyto další informace a pokyny a řiďte 
se jimi!

Okamžitě po vyhlášení havárie, nebo jakmile se o ní dozvíte, sledujte 
trvale rozhlas a televizi, kde budou vysílány podrobnější a upřesňující 
informace a pokyny. Upozorněte sousedy a spolupracovníky (zejména 
starší osoby s vadami sluchu, nemocné, pracující v hlučných provozech 
apod.). Zachovávejte klid a pořádek. Řiďte se pokyny Městského úřadu 
Ivančice a pořádkových jednotek. Omezte telefonní hovory - pochopte, 
že telefonní síť musí sloužit především pro spojení jednotek zasahujících 
k vaší ochraně.

Ukryjte se v budovách a ven vycházejte jen v nezbyt-
ných případech!

Na území do 20 km od havarované jaderné elektrárny ihned, jakmile 
se o havárii dozvíte, a jinde na výzvu se ukryjte v budovách, ve kterých 
bydlíte, pracujete, nebo kde právě jste. Přednostně v nižších patrech, 
v místnostech odvrácených od jaderné elektrárny s co nejmenším počtem 
oken a vchodů, pokud vám to vyhovuje, ukryjte se ve sklepním prosto-
ru. Okna, dveře a všechny větrací otvory (vstupy do komínů) uzavřete 
a utěsněte, vypněte ventilace a klimatizace. V místnosti, v níž jste ukryti, 
pokud možno nepoužívejte otevřený oheň (ani v kamnech), jednak spo-
třebovává kyslík, jednak nasává vzduch z venku. Do úkrytu si vezměte 
podle možností potraviny, šaty a další vybavení dovolující vám nevycházet 
po dobu 12 až 24 hodin. Do úkrytu si též vezměte radiový přijímač pro 
sledování dalších pokynů.

Ukrytí je velmi účinné opatření; může zásadně omezit zevní ozáření 
z radioaktivních látek obsažených v ovzduší a deponovaných na zemském 
povrchu, snižuje i riziko vdechování těchto látek. Není třeba mít obavy 
z dlouhodobého ukrytí, neboť se předpokládá, že podle výsledků měření 
a vývoje situace bude během několika hodin na většině území odvoláno. 
Jinde, pokud to bude situace vyžadovat, budou osoby nejpozději do 12 až 
24 hodin evakuovány, nebo bude pro ně zabezpečeno zásobování vodou, 
potravinami apod.

V této době používejte výhradně potraviny, které máte uloženy v bu-
dovách v uzavřených obalech nebo v nevětraných místnostech.

Před použitím obal otřete. Vodu z veřejných vodovodů můžete pou-
žívat bez obav. Obavy nemusíte mít ani z používání vody z podzemních 
zdrojů (zakryté studny apod.).

Domácí i hospodářská zvířata zabezpečte krmivem a vodou na 2 až 3 
dny. Zvířata chovaná v bytech nevypouštějte ven. Pokud byla při ohlášení 
havárie venku, ponechte je tam, postará se o ně pořádková služba.

Budovy opouštějte jen v nutných případech, např. k vyhledání nezbyt-
né zdravotní péče. Vycházejte jen na dobu co nejkratší a vždy si chraňte 
dýchací cesty (nos a ústa, např. rouškou nebo navlhčeným kapesníkem, 
ručníkem apod.) a povrch těla (čepice, rukavice, pláštěnky, holínky 
apod.). Přijdete-li zvenku do budovy, odložte svrchní oděv, zejména obuv, 
na vymezené místo, ale tak, abyste si ani oděv, ani obuv neznečistili na 
vnitřní straně. Důkladně si omyjte ruce a obličej a vypláchněte ústa a nos. 
Pokud je to možné, osprchujte se nebo vykoupejte.

Upozornění pro rodiče
Při vzniku havárie na území do 20 km od jaderné elektrárny nechoďte 

pro děti, které máte v jeslích, školkách nebo školách. Mohlo by to být 
pro vás i pro ně nebezpečné. O děti bude včas a dostatečně postaráno. 
Jak jen to situace dovolí, bude zajištěno, abyste se s nimi co nejdříve 
shledali.

Požijte předepsané množství tablet jodidu draselného!
Na území do 20 km od havarované jaderné elektrárny na výzvu požijte 

tablety jodidu draselného a zapijte je. Jde o doplňující opatření chránící 
štítnou žlázu před hromaděním vdechnutých radioizotopů jódu. Přede-
psané množství jodidu draselného je třeba požít co nejdříve. Zpoždění 
snižuje účinnost.

Správné dávkování jodidu draselného:
– novorozenci do 1 měsíce věku 1/4 tablety (16 mg KI),
–   kojenci a děti od 1 měsíce do 3 let 1/2 tablety (32 mg KI),
–   děti od 3 do 12 let 1 tableta (65 mg KI),
–   dospělí a mladiství starší 12 let 2 tablety (130 mg KI).

Jodová profylaxe požitím tablet jodidu draselného se provádí u všech 
osob, včetně těhotných a kojících matek, kromě osob starších 45 let, 
u nichž byla dříve prokázána přecitlivělost na jodové preparáty nebo 
u nichž byla nebo je léčena porucha funkce štítné žlázy.

Pokud z nějakých důvodů nemáte tablety k dispozici v budově, v níž 
se nacházíte, nevycházejte pro ně ven. Ukrytí je důležitější opatření. Ne-
používejte tablety jodidu draselného zbytečně nebo ve vyšším množství, 
než je uvedeno výše. Svému zdraví tím nijak neprospějete, spíše na-
opak. Pokud to bude situace vyžadovat, budete vyzváni k požití další, již 
poloviční dávky jodidu draselného po 24 a ještě znovu po 48 hodinách. 
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U novorozenců se další dávky jodidu draselného nepodávají, u těhotných 
a kojících matek se podávají nejvýše dvě dávky.

PŘIPRAVUJTE SE NA EVAKUACI!
Na území do 20 km od havarované jaderné elektrárny se ihned (jakmi-

le se o havárii dozvíte) a jinde na výzvu připravujte na evakuaci. Evakuace 
obyvatel je nejúčinnějším opatřením, pokud je provedena včas, správně 
a správným směrem. Počítá se s tím, že v případě zájmu budete moci 
odjet vlastními osobními vozidly. Zůstaňte ukryti až do výzvy a vydání 
pokynů k evakuaci, při samoevakuaci se řiďte vydanými pokyny, jinak 
byste mohli vjet do míst, kde je situace horší, nebo se dostat na zcela 
neprůjezdné komunikace.

Do evakuačního zavazadla nezapomeňte vzít osobní doklady, peníze, 
vkladní knížky a další cennosti, osobní léky, předměty osobní hygieny, 
záložní prádlo a přikrývku nebo spací pytel (podložku). Při přípravě 
k evakuaci poskytněte pomoc osamělým, starým a nemocným sousedům. 
Občané, kteří potřebují jakoukoli pomoc a nemají telefon, pověsí z okna 
nebo na kliku dveří bílý ručník či prostěradlo. Posádky vozů pořádkové 
služby budou takto vyrozuměny.

Při odchodu z bytu a domu uhaste oheň v topeništích, vypněte elek-
trický proud a uzavřete vodu a plyn, uzamkněte byt nebo budovu. Při 
přechodu k dopravním prostředkům přes volné prostranství si chraňte 
dýchací cesty (nos a ústa, např. rouškou nebo navlhčeným kapesníkem, 
ručníkem apod.) a povrch těla (čepice, rukavice, pláštěnky, holínky apod.).

Označte místo ukrytí hospodářských zvířat, jejich evakuace bude ře-
šena jiným způsobem.

Máte-li v bezprostřední blízkosti vlastní motorové vozidlo, využijte jej 
k evakuaci. Přitom uzavřete veškeré ventilační otvory. Při jízdě se bezpod-
mínečně řiďte pokyny pořádkové služby. Pokud k evakuaci nepoužijete 
vlastní motorové vozidlo, zaujměte místa v přistavených vozidlech podle 
pokynů pořádkové služby. V určených prostorech se přihlaste k evidenci, 
zjištění zdravotního stavu, příp. k provedení hygienické očisty.

NOUZOVÉ PŘEŽITÍ OBYVATEL 
MĚSTA IVANČIC

V případě, že v důsledku mimořádné události nebo krizové situace 
přijde větší počet občanů o své přístřeší, možnost bydlení i o své základní 
potřeby nutné k životu, bude organizováno jejich dočasné provizorní uby-
tování a zabezpečení. To spočívá v:

  umístění občanů v improvizovaných místech ubytování (školy, interná-
ty, tělocvičny apod.); 

  zajištění stravování a dodávek pitné vody; 
  zajištění nejnutnějšího ošacení a obuvi; 
  zajištění lékařské péče, psychologické a duchovní pomoci; 
  případě obyvatel, kteří neměli čas si připravit evakuační zavazadlo, 

v zajištění přikrývek, popř. jiného potřebného materiálu.

O místech improvizovaného ubytování bude rozhodnuto podle kon-
krétní situace a obyvatelé se o nich včas dozvědí ze sdělovacích pro-
středků, formou písemné i ústní výzvy pověřeného pracovníka Městského 
úřadu Ivančice nebo strážníka Městské policie Ivančice. Po příchodu do 
tohoto místa budou zaevidováni pracovníkem Městského úřadu Ivančice 
a následně ubytováni. Ve výhodě budou občané, kteří se dostaví s eva-
kuačním zavazadlem.

V místě ubytování se občané budou:
  řídit pokyny pracovníka Městského úřadu Ivančice; 
  řádně chovat; 
  dodržovat pravidla slušného chování.

Po odeznění mimořádné události či krizové situace se budou podle 
možností vracet do svých domovů, nebo bude příslušnými orgány řešena 
jejich sociální situace.

Viz § 15 odst. 2 písm. f) a § 16 písm. c) zákona č. 239/2000 Sb. 
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb. 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsled-

ku vzniku mimořádné události nebo nařízené evakuace. Jako evakuační 
zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Na zavazadlo 
upevněte štítek, na kterém uveďte svoje jméno, příjmení a celou adresu.

Evakuační zavazadlo obsahuje:
  základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený 

chléb a hlavně pitnou vodu; 
  předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor; 
  osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti; 
  přenosné rádio s náhradními bateriemi; 
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  toaletní a hygienické potřeby; 
  léky, svítilnu; 
  náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku; 
  kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti. 

ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ BYTU NEBO RO-
DINNÉHO DOMU V PŘÍPADĚ EVAKUACE
  uhaste otevřený oheň v topidlech; 
  vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček); 
  uzavřete hlavní uzávěry vody a plynu (elektriku nevypínat); 
  ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt; 
  dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou; 
  kočky a psy vezměte s sebou; 
  odpojte antény televizních a rozhlasových přijímačů; 
  překontrolujte uzavření oken; 
  vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se do urče-

ného evakuačního střediska. 

OCHRANA OBYVATELSTVA NA ÚZEMÍ 
MĚSTA IVANČICE

ZPŮSOBY OCHRANY

Ochrana dýchacích cest
Provádí se improvizovanými rouškami, které si oby-

vatelé zhotoví z kapesníku, ručníku, utěrky či ubrousku 
z buničité vaty a podobně. Takto vytvořenou roušku je 
nutno navlhčit a přiložit na nos a ústa. Při výměně roušky 
zadržte dech.

Ochrana dalších částí těla
Celou hlavu včetně krku je možno chránit pomocí 

čepic, šál, motocyklových přileb, kukel, přikrývek apod., 
oči např. lyžařskými nebo potápěčskými brýlemi.

Ochrana těla se provádí pomocí uzavřeného obleku, jako například 
pláštěm, kabátem, kombinézou.

Individuální ochrana
Slouží k ochraně dýchacích cest a povrchu těla před účinky toxických 

a radioaktivních látek. V případě náhlého přímého ohrožení by se používa-
ly improvizované prostředky, které si každý zhotoví svépomocí.

Ochrana rukou se provádí rukavicemi nebo omotáním látkou.

Ochrana nohou se provádí gumovými holínkami nebo 
vysokými botami, nezakryté části nohou je nutno obalit 
kouskem látky.
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Při návratu ze zamořeného prostředí
  v předsíni odložit veškerý svrchní oděv do igelitového pytle a zavázat 

jej; 
  pokud je to možné, pečlivě se osprchovat a otřít do sucha; 
  obléci se do čistého oděvu.

KRIZOVÁ SITUACE
Krizová situace nebo také krizový stav je mimořádná událost, 

při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení 
státu nebo válečný stav. Jedná se o situaci ohrožující životy, 
zdraví, majetek, životní prostředí nebo vnitřní bezpečnost a ve-
řejný pořádek.

1. Stav nebezpečí
Vyhlašuje hejtman kraje.
Důvod jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo prů-

myslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohro-
ženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud 
nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není 
možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů 
a složek integrovaného záchranného systému.

Území celý kraj nebo jeho část.
Doba trvání nejvýše 30 dnů (prodloužení doby jen se souhlasem vlády).

Viz § 3 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Nouzový stav
Vyhlašuje vláda České republiky, popřípadě předseda vlády.
Důvod v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmys-

lových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve 
značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové 
hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

Území celý stát nebo jen omezené území státu.
Doba trvání nejdéle 30 dnů (prodloužit může pouze Poslanecká sně-

movna).

Viz čl. 5 a 6 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů.

3. Stav ohrožení státu
Vyhlašuje Parlament České republiky na návrh vlády.
Důvod je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu, jeho 

územní celistvost nebo jeho demokratické základy.
Území celý stát nebo jen omezené území státu.
Doba trvání není omezeno.

Viz čl. 7 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České repub-
liky, ve znění pozdějších předpisů.

4. Válečný stav
Vyhlašuje Parlament České republiky.
Důvod je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit mezi-

národní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.
Území celý stát.
Doba trvání není omezeno.

Viz čl. 43 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů a čl. 2 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb. 
o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

REGULAČNÍ OPATŘENÍ
Regulační opatření slouží ke snížení spotřeby nedostatkových surovin, 

výrobků a energií nebo usměrnění spotřeby v souladu s krizovými plány 
v případech, kdy krizová situace nabývá takového rozsahu, že běžné ekono-
mické nástroje nejsou při zajišťování nezbytných dodávek dostatečně účinné.

Regulační opatření mohou být: 
  přijata jen v případě, že účinku s nimi spojeného nelze dosáhnout 

jinak; 
  vyhlášena jen na nezbytně nutnou dobu.

Pokud na vyhlášený krizový stav bezprostředně navazuje vyhlášení 
jiného krizového stavu, může orgán oprávněný k vyhlášení krizového 
stavu rozhodnout o ponechání některých dříve vyhlášených regulačních 
opatření v platnosti.

Za stavu nebezpečí může starosta města Ivančice nebo starosta obce 
v území, pro které byl vyhlášen stav nebezpečí, uložit právnické osobě 
nebo podnikající fyzické osobě mající místo podnikání nebo sídlo podniku 
nebo organizační složky v příslušném územním obvodu povinnost:
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  dodávat výrobky, práce nebo služby, které jsou předmětem jejich čin-
nosti nebo podnikání, a to v přiměřeném množství; 

  skladovat ve svých prostorách materiál určený pro překonání stavu 
nebezpečí a odstranění jeho následků nebo toto skladování strpět; 

  přemístit dopravní mechanizační prostředky, jakož i výrobní nebo pro-
vozní prostředky movité povahy a zásoby na určené místo.

Viz §§ 20 a 21 zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních 
pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů.

NEZBYTNÁ DODÁVKA
Nezbytná dodávka je dodávka výrobků, prací a služeb, bez níž nelze 

překonat krizové stavy, tzn. částečně nebo úplně eliminovat jejich dopady.

Nezbytná dodávka je určena:
  k uspokojení základních potřeb občanů na území České republiky, 

v tomto případě ve správním obvodu města Ivančice, umožňující pře-
žití krizových stavů bez těžké újmy na zdraví; 

  pro podporu činnosti ozbrojených sil (např. Armády České republiky), 
ozbrojených bezpečnostních sborů (např. Policie České republiky), 
hasičských záchranných sborů a havarijních služeb (např. dodavatelé 
elektrické energie, plynu a vody); 

  pro podporu výkonu státní správy.

Nezbytná dodávka v systému hospodářské mobilizace je určena pro 
zabezpečení potřeb ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů 
za stavu ohrožení státu a válečného stavu.

Nezbytná dodávky v systému nouzového hospodářství slouží k uspo-
kojení základních životních potřeb občanů, k podpoře činnosti hasičského 
záchranného sboru a havarijních služeb a k podpoře výkonu státní správy 
ve všech krizových stavech.

Viz § 2 odst. 1 písm. a), §§ 3, 10 a 13 až 17 zákona č. 241/2000 Sb. 
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů. 

SYSTÉM HOSPODÁŘSKÉ MOBILIZACE
Systémem hospodářské mobilizace se rozumí organizační, materiální, 

personální a jiná opatření, kterými ústřední správní úřad (např. Správa 
státních hmotných rezerv) zabezpečuje mobilizační dodávku pro potřeby 

ozbrojených sil (např. Armády České republiky) a ozbrojených bezpeč-
nostních sborů (např. Policie České republiky) za stavu ohrožení státu 
a válečného stavu.

Mobilizační dodávka je nezbytná dodávka, která je realizována v sys-
tému hospodářské mobilizace a vzniká na základě požadavku ozbroje-
ných sil a ozbrojených bezpečnostních sborů.

Viz § 2 odst. 1 písm. d) a g) a §§ 13 až 17 zákona č. 241/2000 Sb. 
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů.

SYSTÉM NOUZOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Systém nouzového hospodářství je organizované využití zdrojů ve 

vlastnictví právnických a fyzických osob ve prospěch činností organizova-
ných správními úřady při překonávání krizových situací.

Systém nouzového hospodářství zabezpečuje, aby nezbytné dodávky pro 
  uspokojení základních životních potřeb obyvatel; 
  podporou činnosti hasičských záchranných sborů a havarijních služeb; 
  podporu výkonu státní správy 

probíhaly způsobem obvyklým pro období mimo krizové stavy.

Pro zdárnou funkci a chod celého systému nouzového hospodářství 
zpracovávají ústřední správní úřady a krajské úřady plány nezbytných 
dodávek. Jejich plány obsahují seznam nezbytných dodávek a přehled 
jejich dostupných dodavatelů, kteří podnikají v jejich správních obvodech.

Viz §§ 10 až 17 zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních 
pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů.

HOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ 
PRO KRIZOVÉ STAVY

Hospodářská opatření pro krizové stavy jsou organizační, materiální 
nebo fi nanční opatření přijímaná Městským úřadem Ivančice v krizových 
stavech pro zabezpečení nezbytných dodávek výrobků, prací a služeb, 
bez nichž nelze zajistit překonání krizových stavů.

Hospodářská opatření pro krizové stavy jsou přijímána po 
vyhlášení krizových stavů a jsou určena:
  k uspokojení základních potřeb fyzických osob na území České repub-

liky, v tomto případě ve správním obvodu města Ivančice, umožňující 
přežití krizových stavů bez těžké újmy na zdraví; 
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  pro podporu činnosti ozbrojených sil (např. Armády České republiky), 
ozbrojených bezpečnostních sborů (např. Policie České republiky), 
hasičských záchranných sborů a havarijních služeb (např. dodavatelé 
elektrické energie, plynu a vody); 

  pro podporu výkonu státní správy.

Městský úřad Ivančice v systému hospodářských opatření pro kri-
zové stavy

  připravuje a vyhlašuje regulační opatření;
  kontroluje plnění jím vyhlášených regulačních opatření; 
  plní úkoly uložené mu krajským úřadem k zajištění nezbytných dodá-

vek v přenesené působnosti; 
  odpovídá za přidělování jím vyžádaných zásob pro humanitární pomoc 

postiženým osobám.

Viz §§ 8, 12 a 24 zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatře-
ních pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 97/1993 
Sb. o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších 
předpisů.

EVAKUACE OBYVATEL IVANČIC 
PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

Jedním z opatření ochrany obyvatel je jejich evakuace z ohroženého 
prostoru. Z geografi cké polohy města Ivančice ležícího na soutoku tří řek 
a ve 20km zóně jaderného zařízení elektrárny Dukovany je předpoklad 
ohrožení obyvatel těmito mimořádnými událostmi:

  I. POVODNĚ – ROZVODNĚNÍ ŘEK POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY
 II. ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ - PŘI NARUŠENÍ HRÁZÍ VODNÍCH DĚL 

DALEŠICE A MOSTIŠTĚ 
III. HAVÁRIE JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ ELEKTRÁRNY DUKOVANY

Pro tyto mimořádné události jsou zpracovány havarijní plány řešící 
v krajním případě evakuaci obyvatel z ohrožených prostorů.

I.  POVODNĚ
–  rozvodnění řek povětrnostními vlivy

Během rozvodnění řek při 100leté a víceleté vodě budou obyvatelé 
z ohrožených částí města z rozhodnutí starosty města a jeho krizového 

štábu přemístěni do výše položených objektů města. V tomto případě 
budou obyvatelé v ohrožených částech informováni rozhlasem, rozhla-
sovým zařízením vozidel policie a hasičského záchranného sboru, jakož 
i megafony městské policie o ubytovacích prostorech, které budou pro 
ně ve městě připraveny. V těchto prostorech budou občané zabezpečeni 
základními prostředky do doby opadnutí vody, než se vrátí do svých do-
movů. V individuálních případech, kdy by se někteří obyvatelé nemohli 
vrátit do místa trvalého bydliště v důsledku neobyvatelnosti domu – bytu 
by řešil krizový štáb tuto situaci  náhradním ubytováním.

II.  ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ
–  při narušení hrází vodních děl Dalešice a Mostiště

Pravděpodobnost jejího vzniku je minimální, ale nelze ji vy-
loučit. 

Zvláštní povodní se rozumí mimořádná událost, která může nastat 
při havárii vodního díla vybudovaného na řekách Jihlavě a Oslavě. Jde 
o vodní dílo Dalešice a Mostiště. K jejich havárii (protržení hráze) může 
dojít poškozením hráze v důsledku vzniklých technologických závad (úna-
va materiálu, průsaky vody) nebo jiným způsobem, jako například de-
strukcí hráze při  havárii letadel, teroristickou činností apod. V uvedeném 
případě je nutno k záchraně životů obyvatel provést okamžitou evakuaci 
z převážné části města. Pro tento případ byl zpracován v součinnosti 
s Krajským úřadem Jihomoravského kraje Krizový plán, který řeší ná-
hradní ubytování obyvatel celého regionu. Z časových důvodů musí být 
evakuace provedena neprodleně. Viz průchod povodňové vlny.

Průchod zvláštní povodně údolím Jihlavy 
a rozsah záplavového území pod VD Dalešice

   Postup Maximální
Ohrožený objekt Kulminace povodňové vlny hloubka vody
– obec (m3/s)    od porušení VD  v zaplaveném Poznámka
   Dalešice (hod) území

VD MOHELNO  54 132  m3/s 1 hod. 10 min. 28,8 m 
HRUBŠICE 33 584  m3/s 1 hod. 35 min. 21,0 m 
ŘEZNOVICE 33 211  m3/s 1 hod. 39 min. 20,5 m 
ALEXOVICE 32 132  m3/s 1 hod. 45 min. 19,6 m 
LETKOVICE 29 229  m3/s 1 hod. 54 min. 19,6 m 
NĚMČICE 20 208  m3/s 1 hod. 46 min. 19,6 m 
IVANČICE 14 914  m3/s 1 hod. 48 min. 19,6 m 
OSLAVANY –2 600  m3/s 1 hod. 55 min. 11,8 m V důsledku zpětného  
     vzdutí                    
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   Postup Maximální
Ohrožený objekt Kulminace povodňové vlny hloubka vody
– obec (m3/s)    od porušení VD  v zaplaveném Poznámka
   Dalešice (hod) území

MOR. BRÁNICE 11 900  m3/s 2 hod. 56 min. 15,1 m Nad mostem
     spojujícím Bránice            
NOVÉ BRÁNICE 11 900  m3/s 2 hod. 56 min. 15,1 m 
DOLNÍ KOUNICE 11 360  m3/s 3 hod. 20 min. 13,4 m 
PRAVLOV 11 263  m3/s 3 hod. 45 min. 13,8 m 
NĚMČIČKY 11 200  m3/s 3 hod. 58 min. 5,3 m 
KUPAŘOVICE 11 149  m3/s 3 hod. 58 min. 5,2 m 

Obyvatelé budou upozorněni nejprve sirénami a poté rozhlasem, vo-
zidly PČR a HZS o hrozícím nebezpečí. Pro tento případ byla stanovena 
místa v okolí Ivančic jako shromaždiště, kde bude občanům poskytnuta 
nezbytná pomoc a po zaregistrování budou odvezeni do míst náhradního 
ubytování, které zajišťuje krajský úřad. Zde bude ubytování dlouhodo-
bější, neboť je předpoklad velkých materiálních škod v celém městě. 
Shromaždiště - místa, do kterých budou zajišťovány dopravní prostředky 
a kam by se obyvatelé měli dostavit ve vlastním zájmu k potřebné po-
moci, byla stanovena podle počtu obyvatel z jednotlivých částí města 
a kapacity přistavených vozidel následovně.

Shromaždiště:
 č. 4 –  Restaurace v Polánce
 obyvatelé Hrubšic a Řeznovic

 č. 5 –  Restaurace Budkovice
 obyvatelé Alexovic

 č. 6 –  TJ Nová Ves
 obyvatelé Letkovic

 č. 7 –  Areál fi rmy Ivaplast
         obyvatelé Němčic

 č. 8 – Restaurace Centrum Ivančice
       místní část Malovansko
 ulice: A. Muchy, B. M. Kuldy, J. Dvořáka, P. Bezruče, Malovanská,

V Olších, U Malovaného mlýna, Krumlovská

 č. 9 –  Gymnázium J. Blahoslava
          Nemocnice

č. 10 – Knížecí les / kasárna
          ulice: Na Volvách, Hybešova, Mřenkova, Široká, Ostřihom,
          Oslavanská (část), T. Procházky, Tesařovo nám., V Uličce

č. 11 – Obecní úřad Neslovice
           ulice: Dolní Hlinky, Dr. Novotného, Palackého nám., Mlýnská, 

Ve Sboru, U Nové Brány, Drůbežní trh, Komenského nám., 
          Ve Fortně, J. Vávry

č. 12 – Obecní úřad Hlína
           ulice: Horní Hlinky, J. Schwarze, Růžová, U Jatek, Chřestová, 
     Žerotínovo nám., J. Fibicha

č. 13 –  Železniční stanice M. Bránice
           U stanice Ivančice-Letovisko bude přistaven vlak, který převe-

ze  občany do stanice M. Bránice. ulice: U Cihelny, J. Svobody, 
Hřbitovní, J. Vrby, Kounická, Tyršova, Rybářská, Novohorská, 
Nad Klínkem (část), Slunečná (část).

V těchto shromaždištích bude občanům poskytnuta potřebná pomoc 
a budou následně převezeni do míst přechodného ubytování, které za-
bezpečuje krajský úřad. Občané mohou využít i vlastních dopravních pro-
středků, ale musí počítat s tím, že silnice do Neslovic může být přetížena 
vozidly záchranných sborů z Brna a okolí. Shromaždiště dle rozdělení ulic 
doporučujeme dodržet z důvodu rychlejšího poskytnutí pomoci a snad-
nějšího soustředění jednotlivých rodin.

III. HAVÁRIE JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ 
 ELEKTRÁRNY DUKOVANY

Vznik mimořádné události na jaderném zařízení elektrárny Dukovany 
– Radiační havárie 3. stupně.

Při této havárii spojené s únikem radioaktivních látek do životního pro-
středí jsou občané vyrozuměni sirénami a provádí se tato opatření:

1)  ukrytí obyvatelstva v individuálních úkrytech;
2)  jodová profylaxe užitím jodových tablet - na výzvu;
3)  hromadná evakuace obyvatelstva při dlouhodobějším zamoření území.

Pro případ evakuace (vyhlašují nadřízené složky státní správy) je pro 
region Ivančice stanovena v krajském havarijním plánu evakuační trasa 
po silnici do Dolních Kounic. Zde  na začátku města u starého hřiště TJ 
bude vybudováno Armádou ČR dekontaminační místo, neboli místo spe-
ciální očisty. Tímto místem musí projít všechny osoby a vozidla z evaku-
ovaného prostoru.

Pro občany bude zřízena kyvadlová autobusová doprava (možno též 
využít vlastní dopravní prostředky občanů). O místech nástupu do au-



26 27

tobusů budou občané průběžně informováni. Zde bude také provedena 
jejich registrace pro náhradní ubytování, zajištění potravin, ošacení, při-
krývek a dalších věcí, neboť v náhradním ubytování budou občané do 
doby, než bude provedena celková dekontaminace zasaženého území, 
což může trvat několik týdnů.

I když není pravděpodobné, že by k těmto situacím mohlo dojít, ne-
lze je však zcela vyloučit a občané by měli být seznámeni s tím, jak se 
v těchto situacích zachovat, co v které situaci dělat, kam jít, jaké věci si 
vzít s sebou a jak o ně bude celkově postaráno.

Tyto pokyny byly zpracovány z důvodu seznámení občanů s možnými 
haváriemi. Konkrétní plány jsou  na pracovišti krizového řízení MÚ Ivan-
čice, Petra Bezruče 4, kde je možno v případě zájmu získat podrobnější 
informace. 

OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
MĚSTO IVANČICE

orp IVANČICE ZAHRNUJE

MĚSTA
DOLNÍ KOUNICE • OSLAVANY

OBCE 
BISKOUKY • ČUČICE
HLÍNU • KETKOVICE 

KUPAŘOVICE • MĚLČANY 
MORAVSKÉ BRÁNICE • NESLOVICE 

NĚMČIČKY • NOVOU VES
NOVÉ BRÁNICE • TRBOUŠANY 

PRAVLOV • SENORADY
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