
Varovný systém je tvořen sirénami na veřejných budovách 
(Radnice, Gymnázium, Základní školy) a městským rozhlasem, 
které jsou napojeny na dálkové ovládání (HZS Kraje Vysočina), 
nebo místní/ruční spouštění z radnice. 
V případě ohrožení zazní městským rozhlasem živě 
mluvená zpráva, která upřesní, o jaké nebezpečí se jed-
ná a sdělí případné další důležité pokyny (např. k evaku-
aci, shromaždišti apod.). Informace o nebezpečí může 
zaznít také předmluvenou tísňovou zprávou, po které 
ale vždy bude následovat upřesňující živá informace. 

JAK FUNGUJE VAROVNÝ SYSTÉM VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA: Tento signál oznamuje hrozící 
nebezpečí a může zaznít kdykoliv, v kteroukoli denní i noční 

dobu.  Signál je kolísavý tón po dobu 140 sekund a může zaznít 3x 
po sobě. U městského rozhlasu následuje zpráva o druhu ohrožení, 
např. „Nebezpečí zátopové vlny“ a v každém případě následuje mlu-
vená upřesňující informace. Informace mohou vysílat i vozy policie 
a hasičů. Vhodné je sledovat také informace vysílané v médiích.

ZKOUŠKA SIRÉN: Tento signál uslyšíte nejčastěji a to každou první 
středu v měsíci ve 12:00 hodin. Ověřuje se tím funkčnost systému 
a také slyšitelnost sirén. Pokud v tuto dobu neslyšíte „svoji“ sirénu 
v místě vašeho bydliště, nahlaste to na městský úřad. Signál 
je nepřerušovaný tón sirény po dobu 120 sekund. Z městského 
rozhlasu pak zazní informace „Právě proběhla zkouška sirén“.

POŽÁRNÍ POPLACH: Tento signál slouží pouze ke svolání jednotek 
požární ochrany k výjezdu na zásah. Signál je 1x přerušovaný tón 
po dobu 60 sekund, u elektronické sirény/městského rozhlasu 
napodobující zvuk trubky HO-ŘÍ. Požární poplach není varovným 
signálem! Při zaznění tohoto signálu pouze zkontrolujte, zda se 
případný požár netýká vašeho bezprostředního okolí. Zachovejte 
klid a nic nedělejte, pokud vás k tomu záchranáři nevyzvou.

JAKÉ DRUHY SIGNÁLU MŮŽETE SLYŠET

Uslyšíte-li varovný signál sirén, nastala 
mimořádná situace, při které je nebo 

mohlo být ohroženo zdraví obyvatel.

CO DĚLAT, KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNY

Po celou dobu mimořádné události 
poslouchejte a respektujte příkazy 
záchranářů (městský rozhlas, mega-
fon atd.). Zachovejte rozvahu a klid.  
Nerozšiřujte neověřené a poplašné 
zprávy, varujte ostatní ohrožené osoby, 
NETELEFONUJTE zbytečně, nepodce-
ňujte situaci. Uvědomte si, že největší 
hodnotu má lidský život a až potom 
záchrana majetku.

KROK PRVNÍ

KROK DRUHÝ

Jste-li na ulici, snažte se ukrýt v nej-
bližší budově. Cítíte-li zápach, přitisk-
něte si na nos a ústa provizorní filtr 
(kapesník, rukáv, atd.), oči případně 
chraňte lyžařskými brýlemi. V místnos-
ti zavřete okna a vypněte klimatizaci 
i odvětrávání. Pokud to situace umož-
ňuje, utěsněte okna a dveře. Pomozte 
spoluobčanům, kteří pomoc potřebují. 
Stále zachovávejte klid a rozvahu!

KROK TŘETÍ

Máte-li možnost, zapněte Českou televizi nebo rádio a nalaďte 
jednu z následujících stanic: Český rozhlas Region FM 87,9MHz, 
Rádio Blaník FM 98,6MHz, Rádio Impuls FM 100,3MHz 
(86,7MHz), Rádio Vysočina FM 94,3MHz, Rádio ČAS atd. 

I BEZ ZAZNĚNÍ TÓNU VÝSTRAŽNÉ SIRÉNY může být odvysíláno 
městským rozhlasem varovné hlášení o vzniku mimo-
řádné události. V tomto případě bude sděleno konkrét-
ní nebezpečí s udáním, které oblasti města, kterých ulic 
se ohrožení týká a co mají obyvatelé v uvedené lokalitě dělat.

Poruchy plynu 1239
Poruchová služba E.ON 800 225 577
Poruchová služba RWE 840 113 355
Poruchová linka Vodárenská a.s. 566 651 159
Policie ČR - Obvodní oddělení Velké Meziříčí 974 282 621
HZS Kraje Vysočina – stanice Velké Meziříčí 950 293 111
Nemocnice Svaté Zdislavy - Mostiště 566 512 311
Nemocnice Třebíč 568 809 111
Nemocnice Nové Město na Moravě 566 801 203
Nemocnice Jihlava 567 157 111
Městský úřad Velké Meziříčí 566 781 111
Městská policie Velké Meziříčí 566 781 156

 KRIZOVÁ PŘÍRUČKA PRO MIMOŘÁDNÉ SITUACE

150 Hasičský záchranný sbor

155 Zdravotnická záchranná služba

158 Policie ČR

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
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VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ULOŽTE SI KRIZOVOU PŘÍRUČKU NA MÍSTĚ, KDE BUDE KDYKOLIV PŘÍSTUPNÁ K NAHLÉDNUTÍ!



Nastává při 
nebezpečí po-
vodně a zaniká, 

pominou-li příčiny takového nebezpečí. 
Tento stav rovněž nastává vydáním vý-
stražné informace předpovědní povodňové 
služby. Při tomto stupni ještě nedochází 
k vybřežení toku a jeho rozlivům, a tedy ani 
k hmotným škodám na majetku.

Pokud bude vyhlášena evakuace, bude současně také podána 
informace, které lokality (části města nebo ulic města) se týká 
a jak bude probíhat, např. kde se mají občané shromáždit.
Při evakuaci je nutno opustit určené prostory. Při odchodu z by-
tu uhaste všechny zdroje otevřeného ohně, vypněte elektřinu, 
zavřete uzávěr plynu a vody. Byt zamkněte. Přesvědčte se, zda 
i sousedé jsou informování o probíhající evakuaci. Dětem před-
školního věku zhotovte jmenovku se jménem, adresou a kontakt-
ní osobou včetně čísla mobilního telefonu. Při evakuaci za děti ve 
školách zodpovídá vedení školy. Nutné také zajistit evakuaci zvířat.

1. SPA = BDĚLOST 1

Povodně patří mezi nejčastější krizové situace u nás. 
V drtivé většině případů je blížící se povodňová vlna většího 
rozsahu známa dostatečně dlouho předem. Občané jsou 
o stupni a rozsahu povodně vyrozuměni prostřednictvím 
městského rozhlasu, televize a policie/hasičů a budou mít 
dostatek času a informací ke zvládnutí situace.

V poslední době jsou stále běžnější a nebezpeč-
nější tzv. „bleskové povodně“, které způsobují 
přívalové deště. Během několika minut tak 
dochází k zaplavení i takových území, která se 
nachází mimo záplavové oblasti. V takovémto případě 
bude probíhat vyrozumění, evakuace a záchranné práce 
v rychlejším časovém sledu.

CO JSOU TO STUPNĚ 
POVODŇOVÉ AKTIVITY (SPA)

Aktuální informace o průtoku 
a odpovídajícím SPA  získáte 
na webu Povodí Moravy, s.p. 
www.pmo.cz a www.chmi.cz

Při evakuaci je třeba si s sebou vzít připravené 
evakuační zavazadlo, obsahující prostředky 
k přežití na odloučeném místě po dobu několika 
dnů.
Dobře poslouží batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo vždy 

označíme svým jménem a adresou.
O evakuaci rozhoduje velitel zásahu. 

CO BY NEMĚLO CHYBĚT 
V EVAKUAČNÍM ZAVAZADLE:

Základní trvanlivé potraviny 
(sušenky, konzervy, rohlík, chléb)

Pitná voda 
(alespoň 2l/osoba/den)

Mobilní telefon s nabíječkou Osobní doklady a karta pojištěnce

Toaletní a hygienické potřeby

Léky a svítilna

Náhradní prádlo, oděv 
a obuv, spací pytel

Peníze, pojistné smlouvy a cennosti

Hračka pro děti, kniha

NEPODCEŇUJTE POKYNY K EVAKUACI. 
JDE O VAŠI BEZPEČNOST!

POVODNĚ

?

Vyhlašuje jej příslušný povodňový orgán, 
když nebezpečí povodně přerůstá v po-
vodeň a v době povodně, kdy však ještě 
nedochází k větším rozlivům a škodám 
mimo koryto. Dochází většinou k zaplavo-
vání příbřežních luk a porostů. Aktivují se 
povodňové orgány a další složky povodňo-
vé služby.

2. SPA = POHOTOVOST 2

Vyhlašuje příslušný povodňový 
orgán v době povodně při bez-
prostředním nebezpečí nebo při 
vzniku větších škod, ohrožení ma-
jetků a životů v záplavovém území. 
Při 3. SPA dochází k zaplavování 
města a obcí, a proto se provádějí 
zabezpečovací či záchranné práce.

3. SPA = OHROŽENÍ 3

www.pmo.cz

EVAKUACE

!
Doporučená váha cca 25 kg

děti 10 kg

Na dveře evakuovaného bytu umístěte 
cedulku s informací kdo, kdy a kam se 

evakuoval a kontakt na evakuovaného.


