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Zvláštní vydání

Informace o řešení mimořádných situací

Foto Libor Sváček
Vážení spoluobčané,
jednou z povinností každé obce je chránit
své obyvatelstvo před hrozícím nebezpečím,
to znamená řádně se připravit na řešení
mimořádných, resp. krizových událostí, které
mohou obec postihnout. Důležitou součástí
takové přípravy je i seznamování obyvatel
s tím, co jim hrozí a jak se efektivně chránit.
Většinu mimořádných událostí každodenně
řeší složky IZS - integrovaného záchranného
systému (Hasičský záchranný sbor ČR,
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí,
zdravotní záchranná služba a Policie ČR).
Může se však stát, že mimořádná událost
přeroste v krizovou situaci, při které je nutné
vyhlásit tzv. krizový stav. Intenzita ohrožení
životů, zdraví, majetku či životního prostředí
je v takovém případě vysoká a složky IZS
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spolu se správními úřady a samosprávnými
orgány nejsou schopné odvrátit nebezpečí
svou běžnou činností. To znamená, že mimořádná událost významně zasahuje do běžného
chodu obce a k jejímu vyřešení je potřeba
přijmout tzv. krizová opatření, která mohou
zasáhnout do života obyvatel obce. Jako
příklad mohu uvést loňské červnové povodně.
A právě v reakci na předešlé povodně mi
dovolte, abychom vás spolu s kolegy stručně
informovali o způsobu ochrany před mimořádnými událostmi, především pak povodněmi, uplatňovanému na území města Český
Krumlov. Zároveň si dovolujeme vás upozornit na možnosti, jak vy sami můžete přispět
ke snížení ohrožení vás, vašich blízkých
i vašeho majetku. V této souvislosti bych vám
chtěl připomenout novou službu pro občany
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Informace pro majitele
nemovitostí
v záplavovém území

Českého Krumlova. Jedná se o SMS InfoKanál, díky kterému můžete jednoduše
včas
Foto Lubora Mrázek
získávat důležité informace. Více o této
službě naleznete na straně 3.
Na závěr mi dovolte vyzvat vás, majitelé
nemovitostí v zátopových oblastech, abyste
vyplnili vložený list s Povodňovým plánem
nemovitosti a doručili jej na Odbor životního prostředí Městského úřadu Český Krumlov. Učiňte tak i v případě, že se nejedná
o nemovitost určenou k trvalému bydlení.
Povodňový plán nemovitosti můžete vyplnit
(www.ckrumlov.cz/krize) či podat v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu
povodne@mu.ckrumlov.cz.
Děkuji a přeji nám všem, abychom krizových
situací ve městě Český Krumlov řešili co
nejméně!
Dalibor Carda, starosta města

Program jednání zastupitelstva
čtvrtek 30. ledna 2014 od 16 hodin

Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro

www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

Krizové situace na území ORP Český Krumlov
Co je to mimořádná událost?

Zákony definují mimořádnou událost jako
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.
Většinu mimořádných událostí každodenně
řeší složky IZS - integrovaného záchranného systému (Hasičský záchranný sbor České
republiky, sbory dobrovolných hasičů obcí,
zdravotní záchranná služba a Policie České
republiky). V případě nutnosti si může velitel
zásahu vyžádat koordinaci zásahu starostou
obce s využitím jeho krizového štábu.
V některých případech, kdy mimořádnou
situaci nelze řešit běžnou činností správních
úřadů a složek IZS, přerůstá mimořádná
událost v krizovou situaci, při které je nutné
vyhlásit tzv. krizový stav a přijmout krizová
opatření.

Jaké máme krizové stavy?

a) Stav nebezpečí - vyhlašuje hejtman pro
území kraje nebo jeho část.
b) Nouzový stav - vyhlašuje předseda vlády,
resp. vláda pro celé či omezené území státu.
c) Stav ohrožení státu - vyhlašuje parlament
na návrh vlády pro celé či omezené území
státu.
d) Válečný stav - vyhlašuje parlament pro celý
stát.
Aby obec mohla účinně chránit své obyvatele, musí se na působení mimořádných událostí
neustále připravovat. Základem je postihnout
a vytipovat možná nebezpečí, která obci hrozí.
Takové mimořádné události jsou v případě
města Český Krumlov popsány v dokumentu,
který se jmenuje Krizový plán Obce
s rozšířenou působností (ORP) Český
Krumlov. Dokument zpracoval Hasičský

záchranný sbor v Českém Krumlově ve spolupráci s Městským úřadem Český Krumlov.
V krizovém plánu jsou popsány pouze natolik
vážné mimořádné události, které mohou
přerůst v krizové situace (viz výše) a které
mohou mít dopad na správní území ORP
Český Krumlov.

Krizové situace s dopadem na území
ORP Český Krumlov
1) Povodně velkého rozsahu
2) Rozsáhlé lesní požáry
3) Vichřice a větrné smrště
4) Sněhové kalamity, námrazy
5) Epidemie - hromadné nákazy osob
6) Epizootie - hromadné nákazy zvířat
7) Radiační havárie
8) Narušení hrází významných vodních děl
se vznikem zvláštní povodně
9) Narušení dodávek elektrické energie
velkého rozsahu
10) Narušení dodávek dálkově dodávaného
plynu velkého rozsahu
11) Narušení dodávek dálkově dodávaného
tepla velkého rozsahu
12) Narušení dodávek pitné vody velkého
rozsahu
13) Narušení funkčnosti dopravní soustavy
velkého rozsahu (silniční doprava, silniční
hospodářství, drážní doprava)

- Zachovám klid, zjistím si informace
o povaze nebezpečí a zachovám se podle
obdržených pokynů (z médií, z webových
stránek, od zasahujících složek, od místních
krizových orgánů apod.). Snažím se získávat
informace z oficiálních zdrojů.
- Nerozšiřuji poplašné a neověřené zprávy.
- Zbytečně netelefonuji. Telefonní síť je
v situacích ohrožení přetížena.
- V případě nutnosti zajistím prostředky
individuální ochrany pro sebe a své blízké.
- V případě nutnosti se podrobím nařízené
evakuaci.
- V zájmu ochrany svého zdraví a majetku
budu spolupracovat se zasahujícími složkami,
s místními krizovými orgány, nebudu klást
zbytečný odpor a podřídím se vyhlášeným
krizovým opatřením.
- V případě výzvy poskytnu osobní nebo
věcnou pomoc.
- V případě nutnosti vždy pomohu starším
nemohoucím osobám, osobám se sníženou
pohyblivostí či dětem.
- Po celou dobu krizové situace si budu
aktivně vyhledávat informace, podle pokynů
chránit svou osobu, své blízké a svůj majetek,
tak abych co nejméně zatěžoval zasahující
složky IZS spolu s místními krizovými orgány.
V poklidu vyčkám ukončení krizové situace.

Co je to osobní a věcná pomoc?

Osobní pomocí je činnost (práce) nebo služba
člověka. Věcnou pomocí se rozumí poskytnutí
Jaké jsou obecné zásady chování při věcných prostředků při provádění záchranných
a likvidačních prací na výzvu velitele zásahu,
mimořádné či krizové situaci?
- Věnuji pozornost systémům varování obyva- hejtmana kraje nebo starosty obce.
Tyto pomoci jsou povinny poskytnout jak
telstva (sirény, radiovozy zasahujících složek,
InfoKanál města Český Krumlov, média právnické a podnikající fyzické osoby, tak
i osoby fyzické. Fyzická osoba může pomoc
apod.).
- V případě, že obdržím varování, zajistím si odmítnout, pokud by tím ohrozila život nebo
zdraví vlastní či jiných osob.
bezpečný úkryt dle povahy krizové situace.

Foto: HZS JčK
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Tísňové volání

V České republice existuje několik čísel tísňového volání, na která je možno ohlásit mimořádnou událost.

150

Hasičský záchranný sbor (HZS)

155

Zdravotní záchranná služba (ZZS)

158

Policie České republiky (PČR)

112

Jednotné evropské číslo tísňového volání

156

Městská policie (MP)

Kdy číslo volat?
Aby se k vám pomoc dostala co nejrychleji, je důležité volat na složku, která má k dané mimořádné události nejblíže!
150 Hasiči - požár, výbuch, živelná pohroma, únik nebezpečných látek, technické havárie, vyprošťování osob apod.
155 Záchranka - náhlé ohrožení života nebo zdraví osob.
158 Policie - krádež, násilí, nález mrtvé osoby, závažná dopravní nehoda, nález podezřelého předmětu (nevybuchlá munice...) apod.
156 Městská policie - vandalismus, drobná kriminalita, špatné parkování ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu apod.
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání - v případě závažné mimořádné události, potřebujete-li pomoc více složek. Operátoři hovoří běžnými světovými jazyky.
Linky jsou provozovány celodenně, jsou bezplatné a lze na ně volat i z mobilního telefonu bez kreditu a SIM karty.

Jak oznámit mimořádnou událost?
•
Nahlásit co se stalo - popsat druh a rozsah vzniklé události.
•
Přiblížit kde se událost stala - doplnit adresu a popis místa.
•
Uvést kdo volá - oznámit celé své jméno a telefonní číslo.

InfoKanál města Český Krumlov
Město Český Krumlov nabízí svým občanům novou službu - SMS InfoKanál. Jedná se o jednoduchý a pohodlný způsob získávání
včasných a důležitých informací, které Vám pomohou ochránit Vaše zdraví, majetek ale i drahocenný čas. Díky InfoKanálu budete včas
varováni a informováni o hrozícím nebezpečí (povodně, havárie, extrémní výkyvy počasí atd.). Zároveň máte možnost získávat aktuální
zprávy a další praktické informace spojené se životem ve Vašem městě (havárie na inženýrských sítích, dlouhodobé uzavírky místních komunikací, užitečné informace z MěÚ Český Krumlov apod.). Informace jsou zasílány na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů ve
formě krátkých textových zpráv. Systém funguje rovněž pro občany, kteří nemají mobilní telefony, zprávy je možné jednoduše dostávat na
pevnou linku.

Chcete být také informováni? Zaregistrujte se!
Registraci můžete provést několika způsoby:

1. Zaregistrujte se online prostřednictvím oficiálních webových stránek města Český Krumlov www.ckrumlov.cz/obcan, sekce SMS InfoKanál.
2. Zaregistrujte se prostřednictvím SMS na číslo InfoKanálu 380 766 111 ve tvaru:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraNAZEVMISTNICASTImezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE
Využijte rozdělení města pouze na tyto místní části: Domoradice, Horní Brána, Latrán, Nádražní Předměstí, Nové Spolí, Plešivec, Slupenec,
Vyšný, Vnitřní město.
Pro obyvatele Nových Dobrkovic platí tvar SMS:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraDOBRKOVICEmezeraCISLOPOPISNE
Dvojslovné názvy oddělujte mezerou.
Příklad registrační SMS:
REGISTRUJ_VLADIMIR_DVORAK_HORNI_BRANA_POD_KASTANY_654
3. Zaregistrujte se osobně na podatelně MěÚ v Českém Krumlově, Kaplická 439.
Pro registraci pevné linky prosím volejte 380 766 111 nebo zašlete e-mail s žádostí o registraci na smsinfokanal@mu.ckrumlov.cz a uveďte
informace vyžadované v registračních SMS (viz bod 2) a vaše telefonní číslo.
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Jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva (JSVV)
Systém varování a vyrozumění slouží
k okamžitému varování před hrozícím nebezpečím. Je tvořen převážně sirénami či místními obecními rozhlasy. Koncová zařízení jsou
ovládána na dálku nebo ručně / místně.
Moderní elektronické sirény „umějí mluvit“, tj.
po zaznění signálu sdělí výstražnou informaci.
Většina sirén je však staršího typu (rotačních),
které pouze „houkají“ a žádnou informaci
obyvatelstvu nepředávají.
Na území města Český Krumlov se nachází
8 sirén, z toho jsou 2 elektronické a 6
rotačních. Všechny sirény jsou ovladatelné na
dálku a nachází se v těchto oblastech: Domoradice - sloup u TERNA, Vyšný - Dům na
půl cesty, Gymnázium, zámecká zásobní
zahrada, Nové Spolí u č. p. 142, Plešivec II č. p.
361 a Tovární ulice – u společnosti Linde).
Je důležité umět rozlišovat jednotlivé druhy
signálů.
Jaké druhy signálu mohou zaznít?
Všeobecná výstraha - jediný signál určený
pro varování obyvatelstva v daném území!

Jedná se o kolísavý tón po dobu 140 sekund
a zazní 3 x po sobě. Tento signál se nejvíce
„proslavil“ za 2. světové války, kdy varoval
obyvatelstvo před bombardováním (tzv. nálet).
Zkouška sirén - zní každou první středu
v měsíci ve 12.00 hodin a není určena pro
varování obyvatelstva! Signál není kolísavý,
jedná se o nepřerušovaný tón po dobu 140
sekund. Zkouška sirén slouží k ověření funkčnosti a slyšitelnosti sirén.
Požární poplach - slouží ke svolání jednotek
požární ochrany k výjezdu na zásah (především pro sbory dobrovolných hasičů) a není
určen pro varování obyvatelstva! Vyznačuje se
přerušovaným tónem po dobu 1 minuty.
Ukázky jednotlivých tónů jsou ke stažení na
stránkách HZS ČR www.hzscr.cz v sekci
varování obyvatelstva.
Co dělat, když zazní siréna varovným
signálem?
• zajistit si okamžitě vhodný úkryt (vzhledem
k druhu nebezpečí),

• zajistit si informace (z oficiálních zdrojů)
• a dále postupovat podle pokynů z médií, od
zasahujících složek či místních krizových
orgánů.
Jak získat informace?
Včasné informace mohou v případě mimořádné události výrazně omezit škodlivé
dopady na vaše zdraví či majetek!
- Zpravodajská média - ČT 1, Český rozhlas
apod. (v případě rozsáhlé mimořádné události).
- Radiovozy policie/hasičů.
- SMS InfoKanál ČK – město Český Krumlov zřídilo pro včasné informování obyvatelstva informační kanál, prostřednictvím
kterého jsou obyvatelům okamžitě zasílány
důležité informace. Všem občanům Českého
Krumlova důrazně doporučujeme se
zaregistrovat!
- Krizové webové stránky města Český Krumlov – www.ckrumlov.cz/krize

Jak se zachovat při úniku nebezpečné látky?
K úniku nebezpečné látky může dojít lidskou
chybou, poruchou technologie výroby, při
skladování nebo při přepravě.

1. Únik zemního plynu

Pokud ucítíte plyn ve vašem domě či okolí
nebo zjistíte závadu na plynovém zařízení:
- ihned zhasněte všechny plameny,
- prostor důkladně vyvětrejte,
- zavřete všechny uzávěry plynu,
- nepoužívejte otevřený oheň, nekuřte, nepoužívejte a nemanipulujte s el. spotřebiči, netelefonujte,
- varujte obyvatele v blízkosti a v klidu opusťte
prostor či budovu,
- zavolejte pohotovostní linku dodavatele
zemního plynu (telefonujte mimo zamořený
prostor!).

2. Únik čpavku (chlazení – např. zimní
stadion) nebo jiné plynné látky chloru
(např. koupaliště)

Pokud ucítíte štiplavý zápach čpavku či
chloru:
- co nejdéle zadržte dech,
- zakryjte si dýchací cesty (kapesník, ručník,
oblečení), pokud to jde, navlhčete látku ve vodě,
- v klidu opusťte zamořený prostor (podle
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únikového značení nebo pokynů pracovníků či
záchranářů),
- pomozte osobám se sníženou pohyblivostí,
- v případě potřeby poskytněte první pomoc
(postiženého vyveďte na čistý vzduch,
proudem vlažné vody vymyjte zasažené oči,
odstraňte potřísněný oděv, zasažená místa
omývejte vodou, udržujte postiženého v klidu
a teple),
- volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

3. Únik nebezpečné látky (NL) při
přepravě

Vozidlo převážející NL musí být označeno
oranžovou reflexní tabulkou. V horní polovině
oddělené od dolní černou čarou je identifikační číslo označující povahu nebezpečí "Kemlerův kód" (tj. zda je látka hořlavá, výbušná,
žíravá, jedovatá, radioaktivní apod.). V dolní
části je "UN kód" identifikující NL (např.
33/1203 - benzin, 268/1017 - chlor apod.).
Jestliže dojde k havárii takto označeného
vozidla:
- ihned se vzdalte od místa nehody, nejlépe ve
směru kolmém na směr větru a ukryjte se
v nejbližší budově,
- volejte tísňovou linku 112 a nahlaste číslo
z oranžové reflexní tabulky havarovaného

vozidla (dbejte na svoje bezpečí a volejte
z bezpečné vzdálenosti od místa nehody).

4. Únik radioaktivní látky

Pro případ vzniku radiační havárie JE Temelín byly stanoveny zóny havarijního plánování
(ZHP). Vnitřní část ZHP je vymezena
kruhem o poloměru 5 km od středu reaktoru,
vnější část ZHP je vymezena kruhem
o poloměru až 13 km od středu reaktoru.
Území ORP Český Krumlov nespadá do
žádné z částí ZHP JE Temelín.
V případě radiační havárie nejsou pro obyvatelstvo žijící na území ORP Český Krumlov
plánována žádná speciální krizová opatření
jako v ZHP (viz evakuace, jódová profylaxe,
dekontaminace apod.). Obyvatelstvo bude
varováno a vyrozuměno o případné havárii
a v závislosti na klimatických podmínkách
(především pak směru větru) budou obyvatelům navržena konkrétní opatření (např. ukrytí
obyvatelstva, prostředky individuální ochrany,
regulace
pohybu
osob
apod.).
V případě radiační havárie:
- obstarejte si informace a řiďte se pokyny
z médií, od zasahujících složek či místních
krizových orgánů.

Požáry v domech a domácnostech
Požáry v domech jsou velmi časté, škody dosahují mnoho milionů korun a oheň s sebou přináší mnohdy zraněné a mrtvé. Lidský život by mohl
být zachráněn a hodnota majetku zachována, kdyby se každý informoval o základních pravidlech požární prevence, způsobech včasného hašení
vznikajícího požáru a uměl správně reagovat v případě vypuknutí požáru.
Jak se zachovat, hoří-li u vás v domě ?
- vznikne-li požár, proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob
- okamžitě jej uhaste dostupnými prostředky nebo alespoň zamezte jeho šíření
- okamžitě ohlaste vzniklý požár na čísle tísňového volání 150 nebo 112
- zachovejte klid a rozvahu
- nedaří-li se vám požár uhasit v zárodku, co nejrychleji opusťte objekt, ve kterém hoří - v zakouřeném prostoru se pohybujte při zemi
- chraňte si dýchací cesty navlhčenou tkaninou
- nesnažte se překonávat již požárem zasažené a zakouřené prostory - kouř znesnadňuje orientaci a znemožňuje dýchání
- nemůžete-li opustit objekt, uzavřete se v místnosti bez větrání, utěsněte okna i dveře proti průniku kouře
- upozorněte na sebe hasiče křikem „hoří“, vyvěšením bílé látky z okna nebo boucháním do topení, zdí
- při požáru bytu se snažte okamžitě jej opustit směrem na chodbu, zavřete za sebou dveře – tím zamezíte zakouření chodby a schodiště i možnému ohrožení nájemníků
- k opuštění domu nikdy nepoužívejte výtah, není-li evakuační – označen značkou
- v případě, že cítíte plyn, nerozsvěcujte, telefonujte až po vyvětrání
- je-li to možné, před odchodem z hořícího bytu vypněte přívod el. energie a plynu
- můžete-li, vezměte doklady a léky, nesnažte se posbírat cennosti – ztrácíte čas
- nikdy se do požárem zasaženého domu nevracejte! Vlivem požáru a zplodin hoření může dojít ke ztrátě orientace či vědomí, mohou se zřítit
nosné konstrukce objektu
- řiďte se pokyny zasahujících hasičů
- v případě potřeby poskytněte osobní nebo věcné prostředky pro zdolání požáru
Jak použít hasicí přístroj :
- hasicí přístroj přineste do bezpečné vzdálenosti k ohni, stříkací trysku
nasměrujte na požár
- uvolněte pojistku a spusťte hasicí přístroj
- proveďte hasební zásah hasivem na ohnisko požáru
- piktogramy na hasicím přístroji - A - pevné látky zejména organického původu,
B - hořlavé kapaliny, C - hořlavé plyny, D - hořlavé kovy, F - jedlé oleje

Foto: HZS JčK

Zásady správného parkování :
- dodržujte průjezdnost komunikací
- neparkujte na nástupních plochách hasičů
- uvolněte přístup k nadzemním nebo podzemním požárním hydrantům

Dodržujte tyto zásady:
KUCHYNĚ
- při vaření neodcházejte od zapnutého vařiče nebo sporáku
- nenechávejte bez dozoru zapnuté toustovače, rychlovazné konvice, fritovací hrnce, mikrovlnné trouby
- když vám vzplane olej na pánvi, nehaste vodou, vypněte sporák a přiklopte pánev poklicí
- neumisťujte hořlavé předměty blízko otevřeného ohně /utěrku, chňapku/
- naučte se spotřebiče, které nemusí být trvale zapojeny do elektrické sítě, vytáhnout ze zásuvky
- odstraňujte nánosy tuku a mastnoty z blízkosti sporáku
- nepoužívejte vadné spotřebiče např. s poškozenou šňůrou
OBYTNÉ MÍSTNOSTI
- neumisťujte svíčky na hořlavý podklad a v jejich blízkosti, neponechávejte svíčky bez dozoru a zajistěte je proti převrhnutí
- nekuřte v posteli
- nevhazujte nedopalky cigaret a popel do odpadkového koše
- dodržujte bezpečné vzdálenosti od lokálních tepelných spotřebičů, například při sušení oděvů či při rozmístění nábytku
- dodržujte bezpečnostní ustanovení při práci s hořlavými kapalinami, například při čištění tkanin
- neprovádějte neodborné zásahy do elektroinstalace
- nenechávejte zápalky, zapalovače nebo hořící svíčky v dosahu dětí
- nepoužívejte zábavnou pyrotechniku v blízkosti hořlavých látek
Upozorňujeme občany, že v souladu s požárním řádem č. 5/2010, čl. 3, bodu 1c) nesmí být jakýkoliv otevřený oheň ponechán bez dozoru.
Tzv. lampiony štěstí jsou tak v této souvislosti pro manipulaci na území města Český Krumlov nevhodné.
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INFORMACE PRO MAJITELE NEMOVITOSTÍ
v záplavovém území či jinak ohrožené povodněmi
Stručný výtah Vašich povinností, daných
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve
znění pozdějších předpisů:

Co dělat, když bude nařízena evakuace

Evakuace se vztahuje na všechny osoby
(a zvířata) nacházející se v místech, která jsou
- odstraňovat předměty z toku, zabezpečit svůj ohrožena mimořádnou událostí a pro která
majetek, na své náklady provádět nápravu byla evakuace nařízena.
O způsobu provedení evakuace se dozvíte od
a obnovovat plynulý odtok
- zajišťovat v době nebezpečí povodně i v době zasahujících složek, pověřených evakuačních
povodní pracovní síly i věcné prostředky týmů či z médií. Způsob provedení evakuace
a jejich dostupnost k zabezpečení svého majetku nelze zobecnit, je vždy závislý na konkrétní
situaci a je nezbytné jej dodržet.
- zajišťovat záchranu osob a svého majetku
V případě nařízené evakuace je potřebné
Povodňové orgány jsou tu od toho, aby Vám
pomohly v případě nouze. Mějte však na dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si
paměti, že ze zákona vyplývá především Vaše evakuační zavazadlo a dostavit se do určeného
vlastní odpovědnost za Vaše životy i majetek. evakuačního střediska.
Evakuačními středisky jsou ve většině
Aktuální a včasné informace v době případů budovy škol a další vytipované veřejné
budovy v blízkosti Vašeho bydliště. Bližší
povodní
získáte prostřednictvím služby SMS InfoKa- informace získáte od zasahujících složek
nál města Český Krumlov, dále pak na a evakuačních týmů. Do evakuačního střediswebových stránkách www.ckrumlov.cz/krize, ka se dostaví všichni evakuovaní, a to
případně na speciální městské povodňové i v případě, že nepotřebují další pomoc.
Při použití vlastních vozidel k evakuaci je
telefonní lince 380 766 666, kam se také
můžete obrátit v případě nouze. Dále doporu- potřeba dodržovat pokyny zasahujících složek
a evakuačních týmů (je třeba dodržet určené
čujeme sledovat média.
evakuační trasy).
Co dělat, když se blíží povodně,
Evakuované prostory budou hlídány příslušnaleznete na druhé straně Povodňového plánu
nemovitosti. V případě evakuace dbejte níky městské policie a státní policie.
pokynů Městské policie a dalších pověřených Evakuační zavazadlo - doporučený obsah
(zavazadlo opatřete visačkou se jménem
osob.
Co dělat v době mimo povodně (týká se a adresou)
majitelů nemovitostí v zátopových 1. Doklady a cennosti (doklady, peníze
v hotovosti, platební karty, osobní a jiné
oblastech)
Každý rok před jarním táním si přečtěte svůj důležité dokumenty)
Povodňový plán nemovitosti a proveďte jeho 2. Léky a hygiena (pravidelně užívané léky
aktualizaci. Povodňový plán schvaluje nebo zdravotní pomůcky, běžné hygienické
a uchovává vodoprávní úřad (Odbor životního potřeby, dezinfekce, termofor, toaletní papír)
prostředí a zemědělství, Městský úřad Český 3. Jídlo, nápoje, nádobí (pitná voda, trvanlivé
Krumlov, Kaplická 439, 2. patro). Formulář dobře zabalené potraviny, hrnek, miska, příbor,
pro aktualizaci naleznete na www.ckrumlo- otvírák na konzervy)
v.cz/krize. Dotazy a aktualizované povodňo- 4. Oblečení a vybavení na spaní (spací pytel,
vé plány zasílejte na e-mailovou adresu náhradní oděv, obuv, větší šátek, karimatka,
povodne@mu.ckrumlov.cz.
Povodňový pláštěnka)
5. Přístroje, nástroje
(mobilní
telefon
plán můžete rovněž vyplnit online.
Data z Vašeho povodňového plánu budou s nabíječkou, svítilna, zavírací nůž, izolepa, šití, psací
použita pouze pro účely práce povodňového potřeby, přenosné rádio, visací zámek, knihy…)
orgánu města.

Zásady pro opuštění bytu v případě
evakuace

- uhaste otevřený oheň v topidlech,
- vypněte elektrické spotřebiče s výjimkou
chladniček a mrazáků,
- uzavřete přívod vody a plynu,
- vložte dětem do kapsy oděvu cedulku se
jménem a adresou,
- kočky a psy vezměte s sebou, pokud možno
v uzavřených schránkách,
- ověřte, zda i sousedé vědí, že byla nařízena
evakuace,
- vezměte evakuační zavazadlo, zamkněte byt,
na dveře dejte oznámení, že jste byt všichni
opustili a dostavte se do evakuačního střediska.

Jak ochránit svůj majetek?

Český Krumlov má zpracován Povodňový
plán města. V době povodní pracují povodňové orgány ve spolupráci se záchranným
systémem ČR na minimalizaci ohrožení
občanů i škod způsobených povodní. Město
disponuje řadou prostředků pro snížení
ničivých následků povodní a operativně je
nasazuje tam, kde je třeba. Přesto doporučujeme spoléhat především sami na sebe a v době
povodní se snažit co nejlépe vlastními silami
zabezpečit své blízké i majetek.
V současné době je na trhu celá řada produktů, které vám umožní snadno a rychle ochránit
majetek (i jednotlivé nemovitosti), a to nejen
v záplavových územích, ale i v lokalitách, které
se často potýkají s přívalovými dešti. Na
některé z nich najdete níže odkazy, kontakty
na další výrobce či distributory získáte na
internetu.
Bližší informace k jednotlivým systémům se
dozvíte např. zde:
Protipovodňová
hrazení
(samovztyčné
Water-Gate)

www.bransevode.cz

Protipovodňové zábrany do dveří a oken

www.bransevode.cz,
www.ekologic.cz,
www.pbs-rotava.cz,
www.protipovodnove-zabrany.cz

Tiráž
Noviny města Český Krumlov. Noviny jsou zdarma vydávány a distribuovány ve městě Český Krumlov. Vychází měsíčně s výjimkou července.
Číslo vyšlo 1/2014 24. ledna 2014 uzávěrka byla 31. prosince 2013. Evidenční číslo MK ČR E 14614. Vydavatel město Český Krumlov, náměstí
Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ 245836. Příští vydání bude 31. ledna 2014 s uzávěrkou 10. ledna 2014.
Odpovědný redaktor: Olga Kneiflová, telefon 380 766 121, e-mail: noviny@ckrumlov.cz.
Korektury: Bohumír Kabeš. Grafická příprava: Dagmar Pešková.
Přispěli: Dalibor Carda, Vendula Roučová, Vlasta Horáková, František Mráz
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POVODŇOVÝ PLÁN NEMOVITOSTI

(odevzdají majitelé nemovitostí v zátopových oblastech do 28. února 2014)
Obec, místní část:
Číslo parcely:

Ulice a č. popisné, č. evidenční:
Vlastník nemovitosti, bydliště:
adresa (pokud není totožná):

telefon (případně na souseda):
email:

druh nemovitosti a jeho využití (RD, bytový

dům, chata, zahradní domek, parkoviště, hotel,
restaurace, obchod...):

Osoby zdržující se v uvedené nemovitosti:
Rok narození

Zdravotní či jiné omezení, pozn.

1.
2.
3.
4.
5.
Druh a počet domácích zvířat:

Objekty na pozemku, které mohou ovlivnit

průběh povodně (plot, palivové dřevo, boudy,
zahradní a restaurační nábytek, …)

Vlastní prostředky pro zmírnění průběhu
povodní (pytle, protipovodňové stěny, bednění
oken a dveří):

V případě objektů či pozemků právnických a fyzických podnikajících osob uveďte jména a telefonní čísla na osoby zodpovědné za provoz zařízení
a provádění povodňových zabezpečovacích prací:

Spojení na povodňovou komisi města Český Krumlov:
Aktuální informace je možné sledovat na:

380 766 666
www.ckrumlov.cz

V případě ohrožení využijte linky tísňového volání:
Městská policie
Policie ČR

Hasičský záchranný sbor

Zdravotnická záchranná služba

Integrovaný záchranný systém ČR
V

156

158

150

155

112

dne

vyplnil, podpis:

Vyplněním a odevzdáním tohoto formuláře dávám výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v něm uvedených a to pouze za účelem

8ochrany zdraví, života, majetku a prevenci před mimořádnými událostmi.

V případě očekávaných vzestupů hladin v toku (vydatné srážky, varování meteorologické služby, varování městské povodňové komise) je
nutno:
• sledovat stav hladiny v toku

• sledovat případné pokyny městské povodňové komise, městské policie a varovných systémů
• sledovat média

• zkontrolovat stav nemovitosti. V případě špatného stavu (zdivo z nepálených cihel, trhliny ve zdech apod.) je nutno neprodleně uvědomit
městskou povodňovou komisi

• uklidit okolí nemovitosti, aby v případě povodně nemohly být odplaveny předměty, které by následně mohly zapříčinit ucpání koryta, příp.
nepřekážely při provádění záchranných prací při povodni
• zajistit ohrožená zvířata

V případě vylití toku z břehů a nebezpečí ohrožení nemovitosti je nutno:
• zajistit nepřetržitou přítomnost alespoň minimálního počtu obyvatel nemovitosti

• cenné předměty ze sklepů a níže položených částí vynosit do vyšších pater nebo min.1 m nad úroveň okolního terénu
• zabezpečit starší nebo nemocné osoby a děti (svépomocí nebo prostřednictvím městské povodňové komise)
• zajistit zásoby léků pro nemocné osoby na minimálně 3 dny

• zajistit domácí zvířata tak, aby neutrpěla újmu při případném vzestupu hladiny (slepice, králíky apod. umístit na vyvýšené místo), a zajistit jim
zásobu krmení a vody na minimálně 3 dny

• zajistit parkování vozidel mimo ohrožené území

• uklidit materiály, oleje, barvy, ředidla a pohonné hmoty mimo ohrožené území
• v koordinaci s městskou povodňovou komisí budovat protipovodňové zábrany

• v případě jakýchkoliv neobvyklých událostí uvědomit městskou povodňovou komisi
• připravit si evakuační zavazadlo

V případě vniku vody do nemovitosti nebo při evakuaci je nutno:
• vypnout elektrické spotřebiče s výjimkou chladniček a mrazáků
• uzavřít hlavní uzávěr plynu

• provádět opatření k zabránění nebo zmírnění škod na majetku

• zabezpečit starší nebo nemocné osoby a děti (svépomocí nebo prostřednictvím městské povodňové komise)

• v případě porušení statiky nemovitosti (praskliny ve zdech nebo stropech, sedání střechy apod.) provést okamžitou evakuaci všech přítomných
osob a domácích zvířat a podat informaci městské povodňové komisi

• sledovat pokyny městské povodňové komise a v maximálně možné míře s ní spolupracovat
Po opadnutí povodně je nutno:
• dbát pokynů městské povodňové komise

• provést dokumentaci případných škod (soupis škod, fotodokumentace, příp. videodokumentace)
• uklidit, opravit případné škody

• nahlásit případné škody pojišťovně

• sledovat média, především informace o další prognóze počasí, o kvalitě pitné vody apod.

• před opětovným zapnutím zkontrolovat stav elektroinstalace a elektrických přístrojů, stav plynového vedení a plynových spotřebičů revizním
technikem

• vyvarovat se konzumace potravin dotčených povodní
Evakuační zavazadlo - doporučený obsah (zavazadlo opatřete visačkou se jménem a adresou):
1. Doklady a cennosti (doklady, peníze v hotovosti, platební karty, osobní a jiné důležité dokumenty)

2. Léky a hygiena (pravidelně užívané léky nebo zdravotní pomůcky, běžné hygienické potřeby, dezinfekce, termofor, toaletní papír)
3. Jídlo, nápoje, nádobí (pitná voda, trvanlivé dobře zabalené potraviny, hrnek, miska, příbor, otvírák na konzervy)
4. Oblečení a vybavení na spaní (spací pytel, náhradní oděv, obuv, větší šátek, karimatka, pláštěnka)

5. Přístroje, nástroje (mobilní telefon s nabíječkou, svítilna, zavírací nůž, izolepa, šití, psací potřeby, přenosné rádio, visací zámek, knihy…)
Povodňový plán doporučujeme každý rok v únoru zkontrolovat a zaktualizovat.
Jeden výtisk povodňového plánu odevzdejte vodoprávnímu úřadu na MÚ Český Krumlov do 28. února 2014, resp. každý únor v případě
aktualizace. Povodňový plán i jeho aktualizace lze odevzdat i na email povodne@mu.ckrumlov.cz, kam můžete také zasílat své dotazy.
Na stránkách www.ckrumlov.cz/krize naleznete prázdné formuláře k vytištění i k online vyplnění.

Doporučujeme ponechat si kopii odevzdaného povodňového plánu, zejména pak shrnutí všech výše uvedených doporučení.
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