
 

 
Mimořádné události, které mohou 

vzniknout na území města Český Krumlov 
 

Čas od času se každý může setkat s událostí ohrožující jeho život, zdraví nebo 
majetek. Proto je dobré vědět, jaké situace nás ohrožují, 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 Český Krumlov: 
 

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

• povodně, záplavy, protržení hrází rybníků, ohrožení ledovými bariérami; 
• onemocnění většího počtu osob, epidemie; 
• hromadné nákazy zvířat (slintavka a kulhavka, prasečí mor apod.); 
• požáry, lesní požáry; 
• výbuch (únik plynu, čerpadla pohonných hmot, prašné provozy, přeprava 

škodlivin apod.), destrukce budov; 
• únik nebezpečných škodlivin do ovzduší ( zimní stadion, úpravna vody, plavecký 

stadion, nemocnice, havárie při přepravě škodlivin); 
• rozsáhlé havárie v dopravě (silniční, železniční neštěstí, pád letadla); 
• přerušení dodávek elektřiny, vody, plynu, tepla, rozpad telekomunikační a 

informační sítě; 
• řešení dopadů radiační havárie Jaderné elektrárny Temelín. 

 
Zjistí-li někdo, že hrozí, nebo již vznikla mimořádná událost, je morální a občanskou 

povinností každého tuto skutečnost ihned oznámit. 
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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 pravdivosti zprávy. 
 
 

CO  DĚLAT  V  KONKRÉTNÍ  SITUACI 
(nejběžnější situace) 

 
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 zamezení 
jeho šíření; 

• ohlásit neodkladně na určeném místě (Hasičský záchranný sbor, ohlašovna 
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. Vyhledejte vyšší patra 
podle možnosti na odvrácené straně zdroje úniku, budovu neopouštějte, 
pokud neobdržíte informace, že je to možné; 

• 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 velké vody 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 přeneste 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 ne 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, či jinak zabezpečte otvory na návětrné straně; 
• připevněte pohyblivé předměty, dopravní prostředky umístěte do závětrných 

prostorů a jejich postavení nejmenší plochou proti větru; 
• je-li to nutné, otevřete okna či dveře na závětrné straně (vyrovnání tlaku 

vzdušných proudů v budovách). 
 
5. Teroristické akce 
 
 a. Anonymní oznámení (uložení bomby, třaskaviny, použití nebezpečné látky apod.) 

• nedotýkejte se podezřelého předmětu; 
• otevřete dveře a okna; 
• zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie; 
• opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených 

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, oznamte tuto 

skutečnost na Policii ČR nebo Hasičský záchranný sbor. 
 
 b. 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 Temelín 
 
 Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanovil 13 km zónu havarijního plánovaní, ve 
které jsou naplánována opatření na ochranu obyvatelstva. Město Český Krumlov leží 
mimo tuto zónu a předpokládá se, že nebude zasaženo únikem radioaktivních látek 
z tohoto zařízení. V případě potřeby bude poskytovat ubytovací prostory pro evakuované 
z této zóny. 
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