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ÚVOD
Úkoly a opatření orgánů obce při vzniku mimořádných událostí jsou vymezeny zákonem
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, § 15
a 16.
Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka,
přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí
a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění
záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.

Plán činnosti (odezvy) orgánů obce Hořátev při vzniku mimořádné události je
základním dokumentem obecního úřadu pro zabezpečení úkolů a opatření na
ochranu životů, zdraví, majetku občanů obce nebo životního prostředí obce při
vzniku mimořádných událostí.

a. ZÁKLADNÍ ČÁST
1. Informace o plánu
Plán činnosti (odezvy) orgánů obce Hořátev při vzniku mimořádné události (dále
jen „plán“) je zpracováván pro přípravu a řešení mimořádných událostí, které se mohou vyskytnout na území obce. Je základním dokumentem obecního úřadu pro zabezpečení úkolů
a opatření na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí při vzniku mimořádných událostí.
Stěžejní část plánu tvoří dokumenty v příloze „A“ (tzv. operativní část), kde jsou uvedeny
jednotlivé kroky řešení té konkrétní situace, která může v obci nastat s odkazy na další dokumenty, které se nachází v příloze „B“, resp. v příloze „C“ (pomocná část – konkrétní nebo
obecná).
Zpracovatelem plánu jsou orgány obce v součinnosti s hasičským záchranným sborem
kraje, který poskytuje obcím metodickou pomoc při zpracování (seznamuje obce a na jejich
žádost s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení).
Plán schvaluje starosta obce.

zpracovatel

Josef Kristl, starosta obce

adresa

Hořátev čp. 31

kontakt

+420 725 021 382

2. Přehled možných ohrožení
Na základě analýzy ohrožení v ZK je každá obec s velkou pravděpodobností ohrožena těmito typy mimořádných událostí:
- A1 únik nebezpečné látky (zejména při přepravě po silnici, event. po železnici),
- A2 přívalovými dešti, které mohou mít za následek vznik tzv. „bleskových“ povodní (tato
situace není řešena v povodňových plánech obcí v rámci přirozených povodní – bleskové
povodně mohou nastat prakticky kdekoliv na území ČR nezávisle na tom, zda je obec lokalizována v okolí vodních toků),
- A3 vichřice či tornáda,
- A4 požáry (v krajině – lesní, polní, požáry travin; v obci – budovy, infrastruktura),
- A5 dlouhodobé narušení dodávek elektřiny
- A6 narušení dodávek pitné vody (z důvodu technologické havárie, kontaminace zdrojů
pitné vody).
Na tyto typy událostí je doporučováno všem starostům obcí mít vypracovány postupy řešení.

a) „Povinně“ zpracované: (viz Operativní část A1 až A6)
b) nepovinné (zpracovávají jen ty obce, kterých se to týká)
Tato část obsahuje výčet dalších možných mimořádných událostí, které mohou dle provedené analýzy ohrožení ohrozit obec. Součástí Operativní části budou
postupy řešení pouze té mimořádné události, která v obci může nastat.

3. Zajištění akceschopnosti
Za zajištění akceschopnosti zodpovídá starosta obce. Pro přípravu a řešení mimořádných událostí je zřízena krizová skupina obce:
funkce

jméno, příjmení

kontakt (MT)

doporučená činnost ve štábu

starosta

Josef Kristl

725 021 382

řídí 1. směnu

místostarosta

Ing. Tomáš Dědek

777 960 929

řídí 2. směnu

účetní

Lenka Richterová

728 242 756

Zapisovatel, informace

velitel SDH

Josef Skočdopol

602 813 419

Evakuace, monitoring

člen

Bc. Jiří Krátký DiS.

608 227 021

Zázemí KŠ, nouzové přežití

Svolání členů krizové skupiny obce
Svolání členů krizové skupiny obce (dále jen „KSO“) zajišťuje pracovník pověřený starostou
obce / jinou určenou osobou. Jestliže vznikne mimořádná událost, jsou členové svoláni prostřednictvím mobilního telefonu. Členové krizové skupiny jsou povinni mít v pracovní i mimopracovní době zapnutý mobilní telefon. Členové KSO se dostaví na určené místo, kde budou
seznámeni s charakterem mimořádné události a s úkoly.
Pracoviště krizové skupiny obce:
Starosta obce zřizuje pracoviště krizové skupiny obce.
Místo pracoviště KSO: budova obecního úřadu č.p.17, zasedací místnost
Náhradní pracoviště KSO: sborovna ZŠ, Hořátev čp. 79
Materiální a technické zabezpečení pracoviště KSO
Telefon 325 514 159, mobily 725 021 382
PC, internet, obecní bezdrátový rozhlas, mobilní rozhlas SMS
Zázemí pro stravování, odpočinek a základní hygienické potřeby
budova Obecního úřadu Hořátev čp. 17, budova pohostinství Hořátev čp. 27
Finanční zabezpečení krizových opatření
Zákon o krizovém řízení ukládá obcím ve svých rozpočtech na příslušný rok vyčlenit objem
finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace.
Obce dále ve svém rozpočtu na příslušný rok vyčleňují účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků.
Ve výjimečných případech, kdy finanční rezerva na úrovni obce nedostačuje, může se starosta obce obrátit na krajský úřad.

4. Zásady používání plánu
Plán odezvy orgánů obce Hořátev na vznik mimořádné události není označen žádným stupněm utajení.
Starosta obce/jím pověřený pracovník zodpovídá za manipulaci s plánem, resp.
s jeho částmi, povoluje opisy a výpisy z plánu. V případě zjištění neoprávněné manipulace
s plánem je starosta obce/jím pověřený pracovník povinen přijmout nezbytné kroky
k zamezení nebo zmírnění následků neoprávněné manipulace s plánem.
Plán je uložen v objektu obecního úřadu Hořátev v listinné a elektronické podobě, na
internetových stránkách obce Hořátev a v jedné kopii v prostorech jednotky požární ochrany
obce.

V elektronické podobě je plán uložen u:
-

PC starosty obce

-

internetové stránky obce Hořátev

V listinné podobě je plán uložen u:
-

kancelář obecního úřadu

-

prostory zázemí jednotky požární ochrany obce

5. Legislativa
a) Základní:
-

Zákon 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

-

Zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon)

-

NV 462/2000 Sb., k provedení § 27, 28 z č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení

-

V MV 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS

-

V MV 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
b) Ostatní:

-

Zákon 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými NCHL …

-

Zákon 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření

-

Zákon 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)

6. Povinnosti a oprávnění orgánů obce při přípravě a řešení mimořádných událostí a krizových situací
§ 15 zákona č. 239/2000 Sb.: Orgány obce (obecní úřad)
Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na
provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.
Obecní úřad při výkonu státní správy za tímto účelem:
a) organizuje přípravu obce na mimořádné události,
b) podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným
systémem,
c) zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím,
d) hospodaří s materiálem civilní ochrany,
e) poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace potřebné ke zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu,
f) podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce,
g) vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených požadavky civilní ochrany v obci.

K plnění výše uvedených úkolů je obec oprávněna zřizovat zařízení civilní ochrany.
Při zřizování těchto zařízení a plnění úkolů ochrany obyvatel jsou orgány obce povinny postupovat podle zákona o IZS a podle zákona o požární ochraně.
Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného
ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za
tímto účelem organizuje jejich školení.
Obecní úřad je dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva při rozhodování o
umisťování a povolování staveb, změnách staveb a změnách v užívání staveb, odstraňování
staveb a při rozhodování o povolení a odstraňování terénních úprav a zařízení.
§ 16 zákona č. 239/2000 Sb.: Starosta obce
Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací:
a) zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím,
b) organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou ORP evakuaci osob z ohroženého území obce,
c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce,
d) je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci.
§ 21 zákona č. 240/2000 Sb.: Starosta obce
Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací; ostatní orgány
obce se na této připravenosti podílejí.
Starosta obce dále:
a) za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může zřídit krizový štáb obce jako
svůj pracovní orgán,
b) zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách
správního obvodu obce; správní úřady se sídlem na území obce, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit,
c) plní úkoly stanovené starostou ORP a orgány krizového řízení při přípravě na krizové
situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu ORP,
d) odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového
řízení určených Ministerstvem vnitra.
V době krizového stavu starosta obce:
a) zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím
nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil HZS kraje,
b) nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,
c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva,

d) zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.
Pokud starosta obce neplní v době krizového stavu úkoly stanovené tímto zákonem,
může hejtman převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za
tím účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec a ministra vnitra,
který může rozhodnutí hejtmana zrušit.
§ 21a zákona č. 240/2000 Sb.: Obecní úřad
Obecní úřad dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací:
a) organizuje přípravu obce na krizové situace,
b) poskytuje obecnímu úřadu ORP podklady a informace potřebné ke zpracování krizového
plánu ORP,
c) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (§ 39d krizového zákona), pro
kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v ní vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází,
d) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí (§ 39e
krizového zákona), pro kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v ní vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází,
e) se podílí na zajištění veřejného pořádku,
f) plní úkoly stanovené krizovým plánem obce s rozšířenou působností při přípravě na krizové situace a jejich řešení.
Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým
s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich
provedení.

Ostatní
Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí starosta obce zajišťuje provedení krizových opatření v podmínkách obce. Je-li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce,
nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu.
Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím
hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. Stejný postup se použije při vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení obce.
Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje
obec z obecního rozpočtu.

B. OPERATIVNÍ ČÁST
a) „Povinně“ zpracované:
PŘÍLOHY zpracovaných opatření obce A1 až A6

ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ
obecný popis
ohrožení
+ dopady
preventivní
opatření
ohrožení
v obci

- k úniku nebezpečné látky může dojít při její přepravě po pozemní komunikaci
(dálnice, silnice) anebo po železnici, může dojít k úniku kapalné látky do půdy,
podzemní nebo povrchové vody, plynné látky do vzduchu (nejnebezpečnější
případ z hlediska ohrožení obyvatel), v krajním případě může být únik doprovázen požárem nebo výbuchem
- dopady: ohrožení zdraví a životů osob, zvířat, životního prostředí
- nelze stanovit
- ohroženi jsou obyvatelé mimo objekty a v objektech v okolí hlavní silnice v obci,
resp. v okolí železnice, životní prostředí, zejm. půda a vodní toky

PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ
obecný popis
ohrožení
+ dopady

preventivní
opatření

ohrožení
v obci

A1

A2

těžko předvídatelný intenzivní déšť s následkem náhlého zaplavení sklepů obytných domů, komunikací, ucpání kanalizace a úzkých profilů mostů bahnem, listím
apod., eroze na nezpevněných cestách a také polích a zahradách, sesuvů půdy,
protržení hrází rybníků, odplavení a poškození nedostatečně upevněných předmětů, poškození břehů vodních toků.
je-li ČHMÚ vydána výstraha, že hrozí nebezpečí přívalových dešťů, je třeba o tom
informovat obyvatele obce (systém SMS, rozhlasy, megafony apod.) s doporučením provedení patřičných opatření:
- majitelé vozidel připravit vozidlo k evakuaci nebo ho včas odvézt na bezpečné
místo,
- odvést do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
- připravit si prostředky pro zabezpečovací práce (pytle s pískem …),
- uzavřít přívod vody, plynu a elektrické energie,
- uhasit otevřený oheň v topidlech,
- připravit evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
- informovat se o způsobu a místě, kam se v případě evakuace přemístit,
- přestěhovat majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží),
- utěsnit kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech,
- sledovat zprávy sdělovacích prostředků,
- odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelné předměty v okolí budovy,
- v budově ani mimo budovu nenechávat v dosahu vody nebezpečné látky (chemikálie apod.),
- řídit se pokyny orgánů obce a záchranářů (zvl. při evakuaci),
- při odchodu z domu zabezpečit vchod a okna.
Dále (pro starosty):
- provést přípravu na možnou aktivaci krizového štábu obce
- zejména objekty lokalizované v nižších polohách obce a v blízkosti místních
vodních toků a na svazích

A3
VICHŘICE / TORNÁDA

obecný popis
ohrožení
+ dopady

preventivní
opatření

ohrožení
v obci

Vichřice:
- jedná se o dlouhodobější atmosférický jev na rozsáhlém území (zvláště častý
v horských oblastech), většinou spojený se změnou tlaku a přechodem atmosférické fronty. Intenzita se udává v metrech za sekundu – vichřice od 25 m/s (90
km/h)
- nebezpečí spočívá kromě výše uvedeného také v možném dlouhodobějším
výpadku el. energie, přerušení dopravních komunikací apod.
Tornádo:
- jedná se o lokální atmosférický vír s plošným rozsahem v řádu stovek metrů
s velkou intenzitou bouřkové činnosti
- v krátkém časovém období (minuty nebo desítky minut) může napáchat značné
škody na budovách, vegetaci a elektrickém vedení
je-li ČHMÚ vydána výstraha, že hrozí nebezpečí vichřice / tornáda, je třeba o tom
informovat obyvatele obce (systém SMS, rozhlasy, megafony apod.) s doporučením provedení patřičných opatření:
- zůstat doma a pokud to není nezbytně nutné, nikam nevycházet a nevyjíždět
- zkontrolovat uzavření všech oken a dveří
- v blízkosti domu (zahrada) upevnit volně položené předměty (nebo je uschovat,
je-li to možné)
- odvést do bezpečí zvířata
- ukrýt automobil do garáže nebo zaparkovat mimo dosah pádu stromů
- v případě tornáda se nezdržovat u oken a v místnostech těsně pod střechou
- najít si bezpečnou místnost v nižších podlažích nebo ve středu budovy
Dále (pro starosty):
- provést přípravu na možnou aktivaci krizového štábu obce
- může být ohrožena celá obec

POŽÁR (LESNÍ, V OBCI)

obecný popis
ohrožení
+ dopady

preventivní opatření
ohrožení
v obci

- v obci mohou být nejvíce ohroženy výrobní objekty zařazené do vyšší kategorie
požárního nebezpečí, stodoly s uskladněnou slámou, senem, starší budovy
v horším technickém stavu (zejm. komín a střecha)
- k požárům v krajině (lesní požáry, požáry trávy) dochází především v letních
měsících (extrémní sucho) vlivem blesku, lidské nedbalosti nebo úmyslného zapálení
- dopady: ohrožení zdraví a životů osob, hospodářských i volně žijících zvířat,
majetku, životního prostředí sáláním tepla a zplodinami hoření
dodržovat protipožární předpisy, udržovat budovy a technická zařízení v dobrém
stavu, provádět pravidelné revize a údržbu technických zařízení
- může být ohrožena celá obec

DLOUHODOBÉ NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY

obecný popis
ohrožení
+ dopady

A4

A5

narušení dodávky elektrické energie z důvodu:
- odstavení výroben elektrické energie (elektrárny jaderné, vodní a na fosilní paliva),
- odstavení přenosové a distribuční soustavy – následkem může být rozpad soustavy jako celku, tj. i odstavení výroben. Obnova provozu celého systému je složitou záležitostí,
- narušení funkčnosti dispečerského informačního a řídícího systému – kolaps
celého řídícího systému má význam zcela zásadní,
možné přímé následky:
- ohrožení života a zdraví personálu výroben nebo rozvoden el. energie,
- zničení nebo poškození majetku infrastruktury energetiky,

- přímé poškození životního prostředí ve výrobnách el. energie (zejména na kapalná paliva),
možné velmi rozsáhlé sekundární následky (z nich vyplývají možné důsledky pro
zdraví a život obyvatelstva, životní prostředí, ekonomiku, infrastrukturu):
- havárie radiační, způsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami
a chemickými přípravky, technické a technologické,
- znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi,
- narušení finančního a devizového hospodářství státu,
- narušení dodávek ropy a ropných produktů, plynu a tepelné energie,
- narušení dodávek potravin, pitné vody, léčiv a zdravotnického materiálu,
- narušení funkčnosti dopravní soustavy, veřejných telekomunikačních vazeb,
veřejných informačních vazeb,
- narušení zákonnosti, panika.
preventivní
opatření
ohrožení
v obci

- nelze stanovit
- celá obec / část

NARUŠENÍ DODÁVEK PITNÉ VODY

obecný popis
ohrožení
+ dopady

preventivní
opatření
ohrožení
v obci

A6

o má obvykle lokální charakter a je zpravidla spojena se vznikem jiné mimořádné
události a jejím sekundárním dopadem např. extrémní dlouhodobá sucha, povodně, výpadky el. energie, technické a technologické havárie, terorismus
o možné následky:
o ohrožení života a zdraví požitím kontaminované pitné vody nebo vody z jiných
neověřených zdrojů a nedostatečné hygieny,
o vznik epidemií nebo hromadných onemocnění,
o zničení nebo poškození majetku vodárenských zařízení,
o poškození cisteren či jiných výdejních zařízení k výdeji pitné vody při možné
panice nebo nepokojích,
o narušení životního prostředí způsobené únikem chemikálií na úpravu vody po
technologické nebo technické havárii a terorismu, diverzi a případné sabotáži,
o ekonomické dopady – narušení nebo zastavení výroby a služeb závislých na
dodávce pitné vody, vysoké náklady na zabezpečení nouzového zásobování
pitnou vodou, rabování u prodejců balené pitné vody,
o panika, narušení zákonnosti, zhoršení psychického stavu obyvatelstva
o nelze stanovit
o celá obec / část

C. POMOCNÁ ČÁST (KONKRÉTNÍ)
- PŘÍLOHY zpracovaných opatření obce B1 až B7
B1 - Důležité kontakty
KŠ obce, složky IZS, ohrožené a ohrožující subjekty, havarijní a pohotovostní služby, …

B2 - Přehled prvků varování na území obce
přehled sirén na území obce, náhradní prostředky varování

B3 - Vzory tísňových a dalších zpráv obyvatelstvu
tísňová zpráva o hrozící nebo nastalé MU, vyhlášení evakuace

B4 - Síly a prostředky dislokované na území obce
Složky IZS (základní, ostatní), další využitelné síly a prostředky

B5 - Nouzové přežití
ubytovací kapacity, stravovací kapacity, nouzové zdroje vody

B6 - Tiskopisy
zabezpečení evakuace, potvrzení o poskytnutí osobní či věcné pomoci…

B7 - Základní údaje o obci
geografické a demografické údaje, významné subjekty / objekty, infrastruktura

B8 - Mapa obce
s vyznačením významných objektů (OÚ, školy apod.), zdroji ohrožení, záplavová území

D. POMOCNÁ ČÁST (OBECNÁ)
- PŘÍLOHY zpracovaných opatření obce C1 až C5
C1 - Nahlášení mimořádné události
C2 - Varování obyvatelstva
C3 - Improvizované ukrytí
C4 - Evakuace, evakuační zavazadlo
C5 - Improvizovaná ochrana

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

B1

METODICKÝ LIST PRO STAROSTU OBCE

PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI NEBO
KRIZOVÉ SITUACE V OBCI
Příklady mimořádných událostí

Požár, dopravní nehoda, místní povodeň, únik nebezpečné látky
 Ohlásit vznik MU na příslušnou ohlašovnu
Tísňová linka
112
HZS
150
ZZS
155
PČR
158
 Pokud je to potřebné, spustit sirénu v obci a provést doprovodné hlášení v místním
rozhlase
Všeobecná výstraha
(kolísavý tón po dobu 140 vteřin)
Požární poplach
(přerušovaný tón po dobu jedné minuty)
 Pří dálkovém spuštění sirény je možné ověřit důvod spuštění na KOPIS HZS StčK č.
na telefonu 950 874 444
 Provést nutná opatření k záchraně osob, zvířat a majetku a k zamezení šíření MU
 Zamezit vstup nepovolaným osobám do prostoru MU (s výjimkou neodkladné záchrany osob, zvířat a majetku)
 Povolat na obecní (městský) úřad další potřebné osoby
Pracovníci OÚ
 725 021 382
jméno: Kristl J.
 728 242 756
jméno: Richterová L.
JSDHO – velitel
 602 813 419
jméno: Skočdopol J.
Členové krizové sk.
 777 960 929
jméno: Dědek T.
 608 227 021
jméno: Krátký J.
PO a FO-věcná pomoc  603 944 346, 777 960 929 jméno: Konvalina, Dědek
Prostředek: traktory, valníky, zem. technika
− nákladní
automobily
 602 813 419, 608 227 021 jméno: Skočdopol, Krátký
Prostředek: elektrocentrály, povodňové vybavení
− nakladače
 725 021 382, 603 779 698 jméno: Kristl, Zeman
− traktory
Prostředek: ženijní nářadí
− jeřáby
 725 021 382, 605 550 920 jméno: Kristl, Mutl
− elektrocentrály
Prostředek: polní kuchyň
− pytle
 725 021 382, 723 318 830 jméno: Kristl, Novák
− písek
Prostředek: dřevo na topení
− dřevo
 603 944 346
jméno: Konvalina
− atd.
Prostředek: písek

 Kontaktovat velitele zásahu (poskytnout mu pomoc a součinnost)
 Mít přehled o kontaktech na havarijní služby (jejich techniky)
Plyn

jméno:
Elektrika
800 850 860
jméno: ČEZ poruchy
Voda
 602 422 458 / 325 513 804 jméno: VaK Nymburk
Teplo

jméno:
 Dokumentovat průběh MU z hlediska poskytnutí osobní a věcné pomoci
 Při vrácení věcného prostředku vydat potvrzení, které musí obsahovat
Údaje o uživateli (vlastníkovi) věcného prostředku
Identifikační údaje věcného prostředku (druh, typ)
Datum a hodinu poskytnutí věcného prostředku
Datum a hodinu vrácení věcného prostředku
Stav opotřebení a poškození
Poučení o náhradě
Označení orgánu, který potvrzení vydal
 Organizovat humanitární pomoc pro osoby postižené mimořádnou událostí (nouzové ubytování, stravování, materiální a finanční pomoc)
Kadeřábek, tel. 604 704 857
Ubytování
Obecní hostinec (cca 40 osob)
Objekt ZŠ a MŠ (cca 60 osob)
Vydra, tel. 605 176 326
Kadeřábek, tel. 604 704 857
Stravování
Obecní hostinec (cca 40 osob)
Objekt ZŠ a MŠ (cca 60 osob)
Vydra, tel. 605 176 326
Skladovací prosto- Prostory v areálu OÚ a hostince
Kristl, tel. 725 021 382
ry
Prostory vedle polytechnické učebny
Kristl, tel. 725 021 382
Humanitární orga- Sklad humanitární pomoci – knihovna OU Kristl, tel. 725 021 382

nizace

Poznámka:

V případě vyhlášení krizového stavu bude činnost obdobná.
Komunikace s nadřízenými orgány bude probíhat cestou krizového štábu
ORP Nymburk
číslo telefonu 325 501 423
Vysvětlivky
MU
KOPIS
IZS
HZS
PČR
ZZS
JSPHO
PO
FO

mimořádná událost
krajské operační a informační středisko
integrovaný záchranný systém
hasičský záchranný sbor
Policie České republiky
zdravotnická záchranná služba
jednotka sboru dobrovolných hasičů
právnická osoba
fyzická osoba

B2

PŘEHLED PRVKŮ VAROVÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCE

Přehled sirén na území obce
umístění sirény

majitel objektu

Obecní rozhlas zapojený do JSVV
Hasičská zbrojnice
Budova OÚ Hořátev

Obec Hořátev
Obec Hořátev
Obec Hořátev

náhradní prostředek varování
druh
umístění
Obecní rozhlas
Obecní úřad
Megafon
Zásahová vozidla JSDHO Hořátev

umístění tlačítka
lokálního ovládání
Hořátev čp. 17
Hořátev čp. 17
Hořátev č.p. 17

funkce
starosta
Velitel JSDH

dálkové ovládání
(ANO / NE)
ano
ne
ano

vykonavatel
jméno
Josef Kristl
Josef Skočdopol

kontakt
725 021 382
602 813 419

B3

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU
Tyto tísňové informace budou v případě nastalé situace lokálně reprodukovány jako doplňková informace pomocí všech dostupných způsobů (mobilní rozhlas, vozidla JSDH)
1. Únik nebezpečné látky do ovzduší
„Došlo k úniku nebezpečné látky do ovzduší! Ukryjte se do nejbližší budovy, utěsněte všechna dveře a okna, vypněte ventilaci. Připravte si evakuační zavazadlo a prostředky improvizované ochrany. Nevycházejte ven a vyčkejte dalších pokynů.“
2. Povodně
„Pozor, povodně! Omezte vycházení ven. Zkontrolujte, že jsou všechny osoby, zvířata a nezbytné věci zabezpečeny proti vodě nebo je přesuňte. Připravte si evakuační zavazadlo. Vyčkejte dalších pokynů.“
3. Silný vítr
„Pozor, silný vítr! Omezte vycházení ven. Zabezpečte volné věci proti pohybu. Nechte dveře
a okna zavřená. Připravte si evakuační zavazadlo. Dbejte zvýšené opatrnosti a vyčkejte dalších pokynů.“
4. Požár (zplodiny hoření zasahují větší území obce)
„V blízkosti obce (v obci) došlo ke vzniku požáru. V ovzduší se nachází zplodiny hoření.
Omezte vycházení, zavřete okna a dveře a vypněte ventilaci. Vyčkejte dalších pokynů.“
5. Dlouhodobý nebo masivní výpadek elektrické energie
„Došlo k přerušení dodávky elektřiny. Zachovejte klid, omezte vycházení. Zabezpečte rodinu
a blízké – jídlo, pití, teplo. Připravte si evakuační zavazadlo. Vyčkejte dalších pokynů.“
6. Přerušení dodávky pitné vody
„Došlo k přerušení dodávky pitné vody. Náhradní zdroje budou umístěny (kdy a kde). Omezte
používání pitné a užitkové vody. Neplýtvejte vodou z vlastních zdrojů. Zachovejte klid, vyčkejte dalších informací.“
Veškeré informace před reprodukcí zkontrolovat a upravit podle konkrétní nastalé situace!
Omezit informace na co možná nejstručnější a věcné. Podávat pouze nezbytné a aktuálně
platné informace (informace o detailech, vývoji situace a postupu řešení reprodukovat
s rozvahou, tyto informace jsou především určeny pro členy krizové skupiny).

SÍLY A PROSTŘEDKY DISLOKOVANÉ NA ÚZEMÍ OBCE

B4

Síly a prostředky, které lze využít k řešení mimořádných situací včetně kontaktů na osoby
zodpovědné za tyto prostředky.
SÍLY A PROSTŘEDKY HASIČŮ (Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Hořátev)
Technický automobil TA MB-Atego
Specifikace: Technický automobil s výbavou
Dislokace: požární zbrojnice v areálu obecního úřadu Hořátev
Výbava: výbava na požární zásah včetně zásoby hasební vody, čerpání vody, ženijní
prostředky, motorové pily, ruční a jednoduché elektrické nářadí, elektrocentrála, kalové čerpadlo, osvětlovací vybavení, prostředky první pomoci, zásoba PHM
• Odpovědná osoba: Josef Skočdopol, tel. 602 813 619
1.
•
•
•

Dopravní automobil DA Ford Tranzit
Specifikace: Dopravní automobil k přepravě osob se základní výbavou os. vozidla
Dislokace: hala v areálu obecního úřadu Hořátev
Výbava: osobní vozidlo s obsaditelností 8 sedadel + řidič. Základní výbava osobního
vozidla, hasící přístroj, deky.
• Odpovědná osoba: Josef Skočdopol, tel. 602 813 619
2.
•
•
•

Požární přívěs PPS 12
Specifikace: Požární přívěs s přenosnou požární stříkačkou PPS-12
Dislokace: sklad JSDH vedle polytechnické učebny ZŠ
Výbava: přenosná požární stříkačka PPS-12, základní věcné prostředky pro hasební
zásah a čerpání vody, jednoduché ruční nářadí
• Odpovědná osoba: Josef Skočdopol, tel. 602 813 419
3.
•
•
•

4.
•
•
•
•

Laminátový člun s lodním motorem
Specifikace: laminátový člun s pevným dnem včetně lodního spalovacího motoru
Dislokace: sklad JSDH vedle polytechnické učebny
Výbava: laminátový člun, lodní motor na spalovací pohon, 2ks vesel, lano
Odpovědná osoba: Josef Skočdopol, tel. 602 813 419

Další prostředky ve výbavě hasičů:
2 nůžkové stany se zástěnami, 1 velký stan se zástěnami, 2x zdroj tepla na plyn, 32 pivních
setů (stůl, 2 lavice), plynový vařič, elektrická várnice, prostředky radiokomunikace (5 ručních
a 1 vozidlová RDST), přívěsný vozík za OA s ložnou plochou 1,5 x 2 m, přívěsný vozík se
základními věcnými prostředky pro požární zásah, PHM 40L BA…
Další na dotaz nebo na vyžádání.

SÍLY A PROSTŘEDKY OBCE
1. Elektrické nákladní vozidlo
• Specifikace: menší nákladní vozidlo na elektrický pohon (poháněno akumulátorem,
dojezd cca 100 km) vybavené 2 místy k sezení a dozadu sklápěcí ložnou plochou o
rozměrech cca
1,5 x 2 m
• Dislokace: hala v areálu obecního úřadu Hořátev
• Výbava: elektrické nákladní vozidlo s ložnou plochou
• Odpovědná osoba: Josef Kristl, tel. 725 021 382
2. Nákladní vozidlo MULTICAR
• Specifikace: menší nákladní vozidlo vybavené 2 místy k sezení a dozadu sklápěcí ložnou plochou o rozměrech cca 2 x 2,5 m.
• Dislokace: hala v areálu obecního úřadu Hořátev
• Výbava: nákladní vozidlo s ložnou plochou
• Odpovědná osoba: Josef Kristl, tel. 725 021 382
Polní kuchyně PK-26
Specifikace: přívěsná mobilní polní kuchyně PK-26
Dislokace: sklad JSDH vedle polytechnické učebny ZŠ
Výbava: 3 velké a 4 menší várnice – všechny samostatně vyjímatelné, vyhřívané zespodu topeništěm na tuhá paliva nebo naftovým vyhříváním. Kuchyň lze pomocí madel vyjmout a ustavit mimo přívěsný vozík.
• Odpovědná osoba: Josef Kristl, tel. 725 021 382
3.
•
•
•

Další prostředky ve výbavě obce:
2x motorová řetězová pila, křovinořezy, 2x sekací traktor, sněžná fréza, výkonná elektrocentrála (primárně jako náhradní zdroj el. pro OÚ), nastavovací žebřík, ženijní prostředky, zásoba
PHM 20 L BA, ruční a elektrické nářadí, stavební kolečka a kárky, …
Další na dotaz nebo na vyžádání.
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NOUZOVÉ PŘEŽITÍ
1. Zásobování pitnou vodou
a. Obec má zaveden vodovod
i. Správa VaK Nymburk
ii. Kontakt servis: poruchy dispečink, tel. 602 422 458 / 325 513 804
b. Při výpadku:
i. Ve spolupráci s VaK Nymburk rozmístění náhradních zdrojů pitné vody
(cisterny)
ii. Studny jednotlivých domácností, popř. objektů ve správě obce
iii. Balená voda
2. Nouzové ubytování
a. Objekt obecního pohostinství
i. Kapacita: cca 40 osob
ii. Výbava: sál pro umístění nouzově ubytovaných osob, sociální zařízení
(WC, sprcha), kuchyně, oddělený prostor s variabilním využitím, nádvoří
objektu, stodola v areálu, kotel na tuhá paliva, lednice, mrazáky
iii. Pověřené osoby: Josef Kristl (tel. 725 021 382), Jan Kadeřábek (tel.
604 704 857)
b. Objekt základní a mateřské školy
i. Kapacita: cca 60 osob
ii. Výbava: učebny pro umístění nouzově ubytovaných osob, sociální zařízení
(WC, sprchy), kuchyň v MŠ, šatny, prostory zázemí kanceláře a IT, vytápění obecním kotlem
iii. Pověřené osoby: Josef Kristl (tel. 725 021 382), Milan Vydra (tel.
605 176 326)
3. Nouzové stravování
a. Kuchyň v objektu pohostinství
i. Kapacita jídel: cca 40 porcí 3x denně
ii. Pověřené osoby: Josef Kristl (tel. 725 021 382), Jan Kadeřábek (tel.
604 704 857)
b. Kuchyň v prostoru mateřské školy
i. Kapacita jídel: cca 60 porcí 3x denně
ii. Pověřené osoby: Josef Kristl (tel. 725 021 382), Milan Vydra (tel.
605 176 326)
c. Zásobování potravinami
i. Smíšený obchod v obci – kontaktní osoba Kristýna Nguyen (tel. 776 496
668)
ii. Síť velkoobchodů – Nymburk

4. Nouzové zásobování elektrickou energií
a. Elektrocentrály
i. 2ks v majetku obce: 1x mobilní elektrocentrála ve vozidle JSDH, 1x pojízdná elektrocentrála dislokovaná v hale OÚ určená zejména jako náhradní
zdroj pro napájení objektu obecního úřadu
ii. Zásoby paliva: ve vozidle JSDH min. 40L BA, v zázemí technických služeb obce min. 20L BA
b. Pohotovostní linka ČEZ Distribuce
i. Poruchová linka ČEZ, tel. 800 850 860
5. Vymezené prostory pro evakuaci
a. Prostor soustředění osob
i. Slouží jako prostor vyhrazený pro směřování osob, které byly evakuovány
ii. Prostor pro soustředění osob: dvůr obecního pohostinství
iii. Pověřené osoby: Josef Kristl (tel. 725 021 382), Jan Kadeřábek (tel.
604 704 857)
b. Evakuační středisko
i. Slouží k evidenci evakuovaných osob, snazšímu dohledání rodin, poskytování první pomoci, řešení problémů spojených s evakuací, distribuci osob
do míst nouzového ubytování
ii. Evakuační středisko: dvůr obecního úřadu Hořátev
iii. Pověřené osoby: Josef Kristl (tel. 725 021 382), Josef Skočdopol (tel.
602 813 419)

TISKOPISY – POTVRZENÍ O POSKYTNUTÍ POMOCI
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POTVRZENÍ O POSKYTNUTÍ
OSOBNÍ* - VĚCNÉ* POMOCI

POTVRZENÍ O POSKYTNUTÍ
OSOBNÍ* - VĚCNÉ* POMOCI

Jméno, příjmení:
Datum narození:
Poskytnutá pomoc:

Jméno, příjmení:
Datum narození:
Poskytnutá pomoc:

Odpovědná osoba:

Odpovědná osoba:

Datum a čas zahájení:
Datum a čas ukončení:
Zjištěné nedostatky nebo závady:

Datum a čas zahájení:
Datum a čas ukončení:
Zjištěné nedostatky nebo závady:

Vystavil:
Dne:

razítko a podpis

Poučení: V případě vzniku škody na věci, která byla k pomoci poskytnuta, lze v případě prokázání škody
uplatňovat odpovídající náhradu na místně příslušném obecním úřadu.
*) nehodící se škrtněte

POTVRZENÍ O POSKYTNUTÍ
OSOBNÍ* - VĚCNÉ* POMOCI

Vystavil:
Dne:

POTVRZENÍ O POSKYTNUTÍ
OSOBNÍ* - VĚCNÉ* POMOCI

Jméno, příjmení:
Datum narození:
Poskytnutá pomoc:

Jméno, příjmení:
Datum narození:
Poskytnutá pomoc:

Odpovědná osoba:

Odpovědná osoba:

Datum a čas zahájení:
Datum a čas ukončení:
Zjištěné nedostatky nebo závady:

Datum a čas zahájení:
Datum a čas ukončení:
Zjištěné nedostatky nebo závady:

Vystavil:
Dne:

razítko a podpis

Poučení: V případě vzniku škody na věci, která byla k pomoci poskytnuta, lze v případě prokázání škody
uplatňovat odpovídající náhradu na místně příslušném obecním úřadu.
*) nehodící se škrtněte

POTVRZENÍ O POSKYTNUTÍ
OSOBNÍ* - VĚCNÉ* POMOCI

Vystavil:
Dne:

POTVRZENÍ O POSKYTNUTÍ
OSOBNÍ* - VĚCNÉ* POMOCI
Jméno, příjmení:
Datum narození:
Poskytnutá pomoc:

Odpovědná osoba:

Odpovědná osoba:

Datum a čas zahájení:
Datum a čas ukončení:
Zjištěné nedostatky nebo závady:

Datum a čas zahájení:
Datum a čas ukončení:
Zjištěné nedostatky nebo závady:

razítko a podpis

Poučení: V případě vzniku škody na věci, která byla k pomoci poskytnuta, lze v případě prokázání škody
uplatňovat odpovídající náhradu na místně příslušném obecním úřadu.
*) nehodící se škrtněte

razítko a podpis

Poučení: V případě vzniku škody na věci, která byla k pomoci poskytnuta, lze v případě prokázání škody
uplatňovat odpovídající náhradu na místně příslušném obecním úřadu.
*) nehodící se škrtněte

Jméno, příjmení:
Datum narození:
Poskytnutá pomoc:

Vystavil:
Dne:

razítko a podpis

Poučení: V případě vzniku škody na věci, která byla k pomoci poskytnuta, lze v případě prokázání škody
uplatňovat odpovídající náhradu na místně příslušném obecním úřadu.
*) nehodící se škrtněte

Vystavil:
Dne:

razítko a podpis

Poučení: V případě vzniku škody na věci, která byla k pomoci poskytnuta, lze v případě prokázání škody
uplatňovat odpovídající náhradu na místně příslušném obecním úřadu.
*) nehodící se škrtněte
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TISKOPISY – FORMULÁŘ K ZABEZPEČENÍ EVAKUACE OSOB

Evakuační středisko:
Poř.č.

Jméno, příjmení

Datum
narození

Adresa bydliště

Kontakt
(telefonní číslo)

Kontakt na os.
blízkou

Důležité info

Další směřování

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI
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•

Lokalizace:
o GPS: 50.1497575N, 15.0417214E
o Cca 4km jižně od okresního města Nymburk
o Cca 30km východním směrem od hlavního města Prahy

•
•
•

Počet trvale přihlášených obyvatel (k 13. 4. 2022): 821
Katastrální výměra území obce: 715 ha
Nadmořská výška: 186 metrů nad mořem

•

Doprava:
o Příjezdové trasy:
a) na severní straně ze směru Nymburk – silnice č. 33013
b) na východní straně ze směru Písková Lhota – silnice č. 33011
c) na západní straně ze směru Zvěřínek – silnice č. 33011
d) ostatní:
▪ polní cesta (cyklotrasa) ze směru Kostelní Lhota – pro jednostopá vozidla a cyklo
▪ polní cesta ze směru Chvalovice – pro dvoustopá vozidla
o Dopravní obslužnost:
a) Železnice – elektrifikovaná jednokolejná trať č. 060 (výchozí uzly Poříčany a
Nymburk hl.n.
b) Autobusy – zajišťuje okresní autobusová doprava Kolín s.r.o.

•

Významné subjekty na území obce nebo s ní bezprostředně hraničící:
o Technologický park Hořátev – farmaceutický, chemický a kovovýrobní průmysl
o Areál firmy TANNACO – stavení a přepravní společnost
o Areál společnosti TALPA – likvidace rostlinných a živočišných odpadů
o ISA – výrobce reklam
o Kovářství a zámečnictví Sedldekor – kovovýroba

MAPA OBCE
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Vloženo na samostatných listech

NAHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

C1
č.

situace

str.

a)

KDY KTERÉ ČÍSLO VOLAT

14

b)

JAK SPRÁVNĚ NAHLÁSIT UDÁLOST

15

a) Kdy které číslo volat
Hasiči – požár, výbuch, živelní pohroma, únik nebezpečných látek, technické havárie, vyprošťování
osob atd.
Zdravotnická záchranná služba – náhlé ohrožení života nebo zdraví osob.
Policie ČR – krádež, násilí, nález mrtvé osoby, závažná dopravní nehoda, nález podezřelého předmětu
(nevybuchlá munice…), atd.
Městská (obecní) policie (pokud je v obci / městě zřízena) – vandalismus, drobná kriminalita, špatné
parkování ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu atd.
Jednotné evropské číslo tísňového volání – vždy při závažnějších mimořádných událostech, potřebujete-li pomoc více složek. Tato linka je zvláštní i tím, že obsluhující operátoři hovoří i běžnými světovými jazyky. Provozuje ji Hasičský záchranný sbor ČR.

150
155
158
156
112

Na všechna čísla lze volat 24 hodin denně. Linky jsou pro volajícího bezplatné a dá se na ně volat i
z mobilních telefonů bez kreditu a SIM karty.

Krizové kontakty – obec Hořátev
•
•
•
•

Josef Kristl – starosta obce
Ing. Tomáš Dědek – místostarosta
Josef Skočdopol – velitel JSDH
Obecní úřad Hořátev

tel. 725 021 382
tel. 777 960 929
tel. 602 813 419
tel. 325 514 159

b) Jak správně nahlásit událost
Než zavoláte na tísňové číslo, udělejte vše pro své vlastní bezpečí (dostatečná vzdálenost od požáru nebo místa nehody,..)! Uklidněte se, zorientujte se v okolí (operátor bude chtít
vědět, kde se přesně událost stala). Během hovoru se snažte mluvit pomalu, klidně a srozumitelně.
Operátorovi nahlaste:
CO SE STALO? - popis události, rozsah, počet postižených nebo ohrožených osob
KDE SE TO STALO? - pokud možno přesná adresa nebo popis místa události
KDO VOLÁ? - jméno a kontakt na volajícího
Nezavěšujte, je možné, že operátor bude mít další dotazy. Po ukončení hovoru nevypínejte telefon. Operátor může volat zpět pro ověření nebo upřesnění údajů!
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VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA
1. ZPŮSOBY VAROVÁNÍ
V případě, že v obci nastane situace, která si vyžádá plošné varování obyvatel pohybujících se
aktuálně na území obce, je toto varování realizováno následujícími způsoby:
a) Prvky zapojenými do jednotného systému varování a vyrozumění
a. bezdrátový mobilní rozhlas – možnost vysílání všech typů varovných signálů
včetně doplňkové informace mluveným slovem. Umístění: vybrané sloupy
veřejného osvětlení na území obce
b. rotační elektronická siréna – možnost vysílání výstražných signálů
VŠOBECNÁ VÝSTRAHA a POŽÁRNÍ POPLACH. Umístění: budova
obecního úřadu Hořátev, č.p. 17
b) Prvky s lokálním spuštěním
a. rotační elektronická siréna – možnost vysílání výstražných signálů
VŠOBECNÁ VÝSTRAHA a POŽÁRNÍ POPLACH. Umístění: budova
požární zbrojnice v areálu obecního úřadu Hořátev, č.p. 17
c) Mobilní prvky varování a vyrozumění
a. reproduktory výstražných zvukových zařízení vozidel JSDH – možnost
reprodukce mluveného slova z vozidel JSDH, které se budou pohybovat na
území obce. Umístění: vozidla JSDH dislokovaná v areálu obecního úřadu
Hořátev, č.p. 17

2. VAROVNÉ SIGNÁLY
V České republice jsou příslušnými zákonnými ustanoveními definovány tyto výstražné
signály. Všechny prvky zapojené do jednotného systému varování a vyrozumění by měly být
schopny tyto signály reprodukovat.
a) Všeobecná výstraha
Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno varovným signálem "Všeobecná výstraha". Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140
vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně
informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly
složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se
má v takovém případě dělat.
b) 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. Signál "Požární poplach" vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas
trubky troubící tón "HO-ŘÍ", "HO-ŘÍ" - po dobu jedné minuty.

c) Zkouška sirén
Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti jsou obyvatelé informováni hromadnými informačními prostředky.
Po zaznění varovného signálu "Všeobecná výstraha" (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin):
• okamžitě se ukryjte – vyhledejte úkryt v nejbližší budově (úkrytem může být výrobní
závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům, byt), - jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v
nejbližší budově,
• zavřete dveře a okna – dveře a okna se zavírají proto, že siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, jedů nebo radioaktivních látek;
uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního poškození zdraví,
• zapněte rádio nebo televizi – zde se dozvíte informace o tom, co se stalo, proč byla
spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co máte dělat, - tyto informace mohou být
sděleny i obecním rozhlasem, popř. elektronickými (tzv. "mluvícími") sirénami.

IMPROVIZOVANÉ UKRYTÍ

C3
Obecné:

Improvizovaný úkryt je předem vytipovaný prostor budovaný svépomocí obyvatelstvem až v případě vojenského ohrožení, v místech, kde nejsou stálé úkryty. Improvizované
úkryty slouží k ochraně před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a částečně proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení.
Ochranný prostor má být zvolen v blízkosti místa pobytu osob, které jej musí
v případě ohrožení včas dosáhnout. Doporučená doběhová vzdálenost je 500 až 800 m. Při
výběru vhodného prostoru je nutné dodržet bezpečnostní vzdálenosti od nebezpečných provozů a skladů nebezpečných látek.
Parametry improvizovaného úkrytu:
Jedná se o prostory ve vhodných částech domů, provozních a výrobních objektech,
které budou upravovány fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu
jejich zaměstnanců. Nejčastěji se bude jednat o suterénní nebo sklepní prostory budov ve
středním traktu (části) co nejvíce zapuštěný v okolním terénu. Vhodnými prostory jsou sklepy
s klenutými stropy nebo železobetonovými stropy a silnými obvodovými zdmi a co nejmenší
plochou všech okenních otvorů.
Nejvhodnější jsou stavby skeletové (železobetonové nebo ocelové). Vhodné jsou
i masivní stavby zděné (cihelné nebo kamenné) s velkou únosností stropních konstrukcí
v suterénech budov.
Při výběru prostoru je třeba zohlednit i rozsah potřebných úprav a případného zesilování ochranných vlastností improvizovaného úkrytu, včetně podepření stropní konstrukce.
Pro každou ukrývanou osobu je potřeba nejméně 1 - 3 m2 podlahové plochy v prostoru s nuceným větráním a 3 - 5 m2 podlahové plochy v prostoru bez větracího zařízení. Kapacita improvizovaného úkrytu je dána součtem sedících a ležících osob. Světlá výška (od podlahy ke stropu) má být minimálně 2,3 m při dodržení minimální podchodné výšky (od podlahy k nejnižší části stropu, nebo potrubí pod stropem) 1,9 m.
Zvýšení odolnosti improvizovaného úkrytu lze docílit například vytvořením ochranných valů u slabších míst konstrukce za použití snadno dostupných materiálů. Konkrétně se
jedná o valy vytvořené nahrnutým pískem, sutí, štěrkem nebo jinou sypkou hmotou schopnou
absorbovat namáhání fyzikálními vlivy zvenčí. Alternativně, pokud je čas a vhodný materiál,
lze tyto prvky vyztužit vhodným pojivem (např. beton).

EVAKUACE, EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO
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Obecné:

Evakuace je jedním z nejúčinnějších a nejrozšířenějších opatření, která se používají
při ochraně obyvatelstva před případnými následky hrozících nebo vzniklých mimořádných
událostí nebo krizových situací. Provádí se zejména na základě předpokladu dlouhodobého
nebo zásadního zhoršení životních podmínek vlivem například přírodní katastrofy či průmyslové havárie, a to v době, kdy mimořádná událost nebo krizová situace teprve hrozí, nebo je
v počátečních fázích.
Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z
míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo
náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. Vztahuje se na
všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou
podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou
činnost.
Evakuaci je oprávněn nařídit velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro
svůj objekt, starosta obce v rámci území své obce, starosta obce s rozšířenou působností pro
svůj správní obvod obce s rozšířenou působností a hejtman kraje pro část nebo celé území
svého kraje. V případě, že se jedná o evakuaci nařízenou, vzniká každému občanovi povinnost uposlechnout výzvy a opustit ohrožený objekt či území. Vždy je třeba se řídit pokyny
záchranářů a odpovědných osob.
Zásady při evakuaci:
V případě krátkodobé evakuace (například při úniku plynu, nálezu nebezpečné munice v blízkosti obývané budovy) je předpoklad časného návratu zpět (nejčastěji v řádu desítek minut až několika hodin). Proto je potřeba zkontrolovat a zabezpečit následující:
•
•
•
•
•
•
•
•

uhasit otevřený oheň (svíčky, krb, kamna…)
vypnout elektrické a plynové spotřebiče (mimo mrazáků a ledniček)
uzavřít okna
vzít si doklady a pravidelně užívané léky, brýle a podobné pomůcky
vhodně se dle ročního období obléknout
uzamknout byt
dostavit se na určené místo shromáždění
řídit se pokyny osob, které evakuaci řídí.

O dalším vývoji situace budou evakuované osoby co nejdříve informovány dostupnými prostředky, ideálně v místě shromáždění osob. Budou-li se evakuované osoby na tuto krátkou
dobu zdržovat u příbuzných nebo známých, sdělí na sebe kontakt evakuačním orgánům. Nikdy se osoby nevrací do již opuštěných a uzavřených prostor.

Dlouhodobou evakuací se rozumí stav ohrožení osob, zvířat a majetku, kdy doba řešení nastalé situace překračuje běžně únosnou mez, po kterou jsme schopni dočasně opustit
obývané prostory. Jedná se například o výskyt živelných pohrom (vichřice, povodně, blackout,…). V těchto případech jsou občané obvykle nejprve informováni o nařízení evakuace
prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání na veřejnoprávních kanálech, prvky jednotného systému varování a vyrozumění nebo mobilními prvky varování (například reproduktory mobilní požární techniky) či jinými vhodnými způsoby. V tomto případě je potřeba počítat s dlouhodobějším opuštěním domácnosti a potřebou zajistit nouzové ubytování. Mnohdy
lze využít zázemí rodiny či přátel, avšak i ti mohou být nenadálou situací ohroženi. Obce mají
ze zákona povinnost zřídit prostory nouzového ubytování. Je proto nutné se vždy dostavit na
určené místo shromáždění, kde budou evakuované osoby po provedené evidenci informovány
o dalším postupu a přesunu.
Před evakuací z důvodu hrozících povodní je třeba zabezpečit majetek a obydlí. Kromě již výše zmíněných zásad u krátkodobé evakuace je podle okolností třeba:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

připravit si pytle s pískem a utěsnit jimi nízko položené dveře a okna
utěsnit kanalizaci a odpad v nižších patrech (sklep nebo přízemí)
uklidit či upevnit věci kolem budovy, které by mohla odnést voda
vynést předměty v domě do vyšších pater
připravit vozidlo na evakuaci nebo jej odvézt na vyvýšené místo
uzavřít hlavní uzávěr vody, plynu a elektrické energie
potraviny s krátkou trvanlivostí vzít s sebou nebo ekologicky zlikvidovat
před opuštěním obydlí se přesvědčit, že i sousedé vědí o vyhlášení evakuace
dětem vložit do kapes oděvu cedulku se jménem a kontaktem na rodiče
vzít si evakuační zavazadlo a nechat vzkaz na dveřích pro evakuační orgány o tom,
kdo, kdy a kam se evakuoval s kontaktem na sebe.

Po evakuaci bude postižená oblast uzavřena a střežena proti rabování.
Hospodářské zvířectvo je třeba vypustit do výběhu, zajistit mu přísun vody a dostatek
potravy. Pokud je dostatek času, zvířata přepravit do náhradních prostor na bezpečné místo.
Informovat příslušné orgány pro případnou další pomoc spojenou se zvířaty.
Evakuační zavazadlo:
V místech nouzového ubytování může evakuovaná osoba zůstat několik dní i týdnů. Je
proto třeba mít s sebou sbalené potřebné osobní věci. Jako evakuační zavazadlo je vhodné
použít batoh, cestovní tašku nebo kufr, označit ho svým jménem, adresou a kontaktem. Evakuační zavazadlo by mělo být kompaktní, lehce přenosné a mělo by zejména obsahovat:
•
•
•
•
•
•
•
•

základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, balený chléb a pitnou vodu na
1 – 3 dny
předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti, kontakty na blízké osoby
mobilní telefon s nabíječkou nebo přenosné rádio s rezervními bateriemi
toaletní a hygienické potřeby
pravidelně užívané léky, zdravotní dokumentaci, svítilnu a náhradní baterie
náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
kapesní nůž, zápalky, šití, a další drobnosti. Pro děti event. hra na zabavení.

C5

IMPROVIZOVANÁ OCHRANA
Prostředky improvizované ochrany slouží k osobní ochraně člověka před škodlivými účinky
zevních vlivů. Může se jednat například o ochranu před účinky nebezpečných látek, které se
do těla mohou dostávat prostřednictvím kůže, sliznic či dýchacích cest. Důležitým faktorem je
tedy bariérová ochrana těchto vstupních bran.
Ochrana hlavy, dýchacích cest a zraku
Vhodné jsou čepice, šátky, šály, kapuce pláštěnek, eventuelně přilby. Dýchací cesty chráníme
šátkem, rouškou, respirátorem, eventuelně plynovou maskou. Pokud používáme běžnou tkaninu, je vhodné ji před použitím navlhčit čistou vodou pro zvýšení filtrační schopnosti. Obličej kryjeme vhodným kusem látky tak, aby odkrytou částí zůstalo pouze zorné pole. Zrak
chráníme vhodnými brýlemi – ideální jsou například lyžařské nebo pro práci v prašném prostředí (kryjí nejen zorné pole, ale utěsní i strany před průnikem nebezpečných látek). Krk kryjeme nákrčníkem, šálou, šátkem či vysokým límcem horní části oděvu.
Ochrana horní poloviny těla a horních končetin
Horní polovinu těla kryjeme ideálně nepropustnou svrchní vrstvou oděvu – nepromokavá
bunda nebo pláštěnka. Spodní vrstvy volíme vhodně podle meteorologických podmínek. Krycí vrstva by měla ideálně sahat mírně přes zápěstí horních končetin a pod úroveň pasu. Dlaně
a prsty kryjeme rukavicemi, vhodné jsou například gumové na domácí práce s čistícími prostředky. V případě potřeby můžeme utěsnit spoje na zápěstí lepící páskou.
Ochrana dolní poloviny těla a nohou
Dolní polovinu těla kryjeme ideálně dlouhými kalhotami z nepropustného materiálu (outdoorové kalhoty do deště, rybářské kalhoty) nebo přesahem pláštěnky. Obuv volíme vhodně, ideálně pevná, vysoká, nepropustná. Jedná se například o holínky či vysoké boty do terénu. Spoje u kotníku můžeme utěsnit lepící páskou.
Před opuštěním bezpečných prostor navzájem zkontrolujeme celistvost improvizované ochrany a zakrytí všech částí těla.

