Možná nebezpečí na území obce Malá Bystřice
1.2.1

Průmyslové havárie, únik nebezpečné látky.

Na území obce Malá

Bystřice se nenacházejí žádné objekty, které spadají do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o
prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a
chemickými přípravky (skupina „B“).. Další rizika představují objekty, kde se skladují látky a hmoty
hořlavé uhlovodíky, propan butan apod.), Jedná se o:Sklad PB lahví u obchodu Jednota
v lokalitě U Kočíbů. Jde o cca 30 lahví 10 kg.

1.2.2 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 velké intenzity a zasahující poměrně malá území. Mohou se vyskytovat kdekoliv na malých
vodních tocích, katastrofální důsledky mají zejména na sklonitých vějířovitých povodích.
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 ORP Vsetín protéká pět významných toků:


Vsetínská Bečva,



Senice,

délka toku 32,710 km, vlévá se do Vsetínské Bečvy



Ratibořka,

délka toku 11,138 km, vlévá se do Vsetínské Bečvy



Bystřička,

délka toku 21 km, vlévá se do Vsetínské Bečvy



Stanovnice,

délka toku 9,4 km, vlévá do Vsetínské Bečvy

délka toku 58,8km, vlévá se do Bečvy

V posledním období jsou obce postihovány lokálními bouřkovými povodněmi. V roce 2011
zasáhly tyto povodně ve značné míře obce-Hošťálková, Kateřinice, Ratiboř,
Pržno a Jablůnku. Výskyt povodní tohoto druhu není vyloučen ani v ostatních obcích vsetínského
regionu, tedy i Malé Bystřice.

Pravděpodobnost výskytu- vysoká.

Zvláštní povodeň

1.2.3

Na území ORP Vsetín jsou vybudována dvě vodní díla II. kategorie- Stanovnica- Karolinka a Bystřička.
V případě poruchy VD Bystřička je ve správním obvodu postižena obec Bystřička s cca 950 obyvateli.
Při poruše VD Karolínka se jedná o cca 6000 osob.

Naší obci toto nebezpečí nehrozí.
Vodní díla IV. kategorie provozovaná ve správním obvodu Malé Bystřice nepředstavují závažnější
nebezpečí pro obyvatelstvo. Jedná se o rybník na Sedle, rybníky v lok. Baránky, U Hajných a U
Hluštěny.

1.2.4

Nákazy domácího zvířectva

Na území ORP existují reálná nebezpečí, která představují epidemie a epizootie čili hromadná
nákaza na větším území. Nebezpečí mohou představovat velkochovy hospodářských zvířat. Ve
správním obvodu obce Malá Bystřice se nacházejí vesměs chovy soukromých zemědělců menšího či
malého rozsahu a jen jeden chov ovcí a koní o větším počtu kusů. Chovy jsou veterinárně sledovány.
Velkochov drůbeže se nachází v blízkosti naší obce na katastru obce Růžka- Dušná.

Pravděpodobnost výskytu v našich podmínkách- střední.
1.2.5 Havárie v silniční dopravě
Středem obce probíhá silnice III. tř. 05 735. Případné ojedinělé havárie, vzhledem k hustotě provozu,
neznamenají žádný velký problém.

1.2.6

Pravděpodobnost havárie- malá

Havárie v železniční dopravě

Území obce Malá Bystřice není dotčeno tratí ČD.

1.2.7 Narušení dodávek – elektřiny, vody
Rozsáhlé a dlouhodobé narušení dodávek elektrické energie v ORP Vsetín 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. Výpadky v jednotlivých letech postihly většinu obcí správního obvodu. Byly

několikadenní a postihly vždy několik tisíc osob. V říjnu roku 2009 byla v naší obci přerušena dodávka
el. proudu na několik dní.

Pravděpodobnost přerušení dodávek elektrické energie- velmi vysoká.
Pravděpodobnost nedostatku pitné i užitkové vody se v posledních cca 5-7
letech neustále zvyšuje. Klesá i hladina spodní vody. Riziko zatím střední.

1.2.8

Živelní pohromy- požár lesa, sněhové kalamity, sesuvy.

Správní obvod ORP a i naší obce pokrývají lesy s cca 60% celkové rozlohy. Každoročně dochází v rámci
ORP ke 3- 4 a možná i více lesním požárům. Tyto jsou v drtivé většině způsobeny podceněním nebezpečí
při pálení klestí a suché trávy. I přes nepřístupnost terénu nedošlo v posledních letech díky profesionalitě
HZS k lesním požárům, které by způsobily závažné škody.

Pravděpodobnost výskytu požárů lesa - velmi vysoká
1.2.9 Sněhové kalamity
Vzhledem k charakteru terénu a průměrné nadmořské výšce /max.841 m.n.m/ ohrožují sněhové kalamity
správní obvod ORP, i nás jako obec Malá Bystřice, v podstatě každoročně. Způsobují přerušení dodávek
elektrické energie, škody na budovách, zhoršení nebo úplné přerušení dopravní obslužnosti k obydlím a
také údržbu a schůdnost již dříve vybudovaných chodníků. Kalamity tohoto druhu lze zaznamenat v
průběhu měsíců října až dubna.

Pravděpodobnost výskytu sněhových kalamit - velmi vysoká
1.2.10

Terénní posuvy a sesuvy

Celá hornatá část území ORP Vsetín leží v geologické oblasti karpatského flyše a patří do oblasti s
vysokou četností aktivních sesuvných jevů. Přesný počet sesuvů nelze určit, protože při každém
dlouhodobém dešti vznikají další. Jen při dlouhotrvajících deštích v roce 2010 vzniklo 23 nových sesuvů.
Několik desítek nejzávažnějších bylo sanováno. Největší problémy jsou v obcích Růžďka,

Malá

Bystřice, Jablůnka, Vsetín, Lidečko. V současnosti je podchyceno cca 100 sesuvů. Momentálně/
2012/ nejsou posuny terénu v intravilánu naší obce pozorovány. Na katastru Malé Bystřice je prováděno
pravidelné geologické sledování možných posunů. Poslední sesuv byl v souvislosti s povodňovým
stavem / květen a červen 2010/ zaznamenán u č.p.8 v lok. U Bušů,
ale ten byl způsoben spíše podemletím břehu. Při zvýšeném průtoku jsou, vzhledem k spádu potoka,
ohroženy zejména břehy v prudkých zákrutech a při případném nahromadění naplaveného dříví a
zatarasení průtokového profilu i mosty na místních a účelových komunikacích do jednotlivých lokalit.

Pravděpodobnost výskytu posunů při extrémních srážkách a i krátce
po nich je velmi vysoká.

