
Krizový štáb Města Šumperka 
 

Informace   CCHHEEMMIICCKKÝÝ    PPOOPPLLAACCHH 
 

Zásady pro činnost u subjektů 
 
Informace CHEMICKÝ  POPLACH se vyhlašuje, když k zamoření nebezpečnou látkou 
s velkou pravděpodobností dojde, nebo k zamoření dochází, nebo již k zamoření došlo.  
O vyhlášení informace rozhoduje starosta města – vedoucí krizového štábu města. 
Informace platí po dobu podle rozhodnutí starosty města, na celém území města nebo 
jeho části. 
 
ZZppůůssoobb  vvyyhhllááššeenníí::  
¾ Sirény – kolísavé houkání po dobu 140 sec, varovný signál VŠEOBECNÁ 

VÝSTRAHA. 

¾ Opakování  varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA  3x za sebou  

v intervalech po 3 minutách. 

¾ Rozhlas, zejména stanice Český rozhlas Olomouc např. na frekvenci 106,8 FM, 

televize, megafony, a rozhlasová zařízení na vozidlech hasičů, policie a města. 

¾ Radiostanice CB kanál 2. 

  
ZZáássaaddyy  pprroo  ččiinnnnoosstt  uu  ssuubbjjeekkttuu:: 
 
Ë U subjektu řídit činnost vedením a krizovým štábem subjektu. 

Ë Okamžitě informovat všechny osoby v areálu subjektu o vyhlášení informace  

CHEMICKÝ POPLACH. 

Ë Vytvářet podmínky pro činnost a chování osob podle stanovených zásad. 

Ë Připravit k použití dokumentaci u subjektu pro mimořádné události a krizové 

situace. 

Ë Zajistit činnost stálé služby na pracovišti vedení a krizového štábu subjektu. 

Ë Plnit další úkoly uvedené v dokumentaci pro mimořádné události a krizové 

situace.  

Ë Zajistit, aby všechny osoby v areálu subjektu okamžitě opustily volný prostor – 

bokem ke směru větru. 

Ë Zajistit, aby všechny osoby v areálu subjektu se uschovaly do domů a budov. 
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Ë V domě – budově:  

• ve všech místnostech okamžitě ukončit činnost zhoršující kvalitu ovzduší – větrání, 

kouření, zápach, svařování, provoz motorů, atd., 

• pevně uzavřít, případně utěsnit, všechna okna, 

• pevně uzavřít, případně utěsnit, všechny dveře a vrata, 

• shromáždit materiál a zhotovit prostředky improvizované ochrany dýchacích 

orgánů, očí a povrchu těla, 

• zajistit okamžitou použitelnost prostředků improvizované ochrany dýchacích 

orgánů, očí a povrchu těla, 

• připravit k použití lékárničky, 

• připravit se na možnou evakuaci, 

• pobývat v místnosti (místnostech) na straně odvrácené od zdroje ohrožení a 

v místech co nejvíce nad přízemím, 

• vyloučit jakýkoliv pohyb v místnosti – v budově, kromě naléhavých důvodů, 

• potraviny a nápoje konzumovat jen v nevyhnutných případech s maximálním 

důrazem na hygienu, 

• při veškeré činnosti dbát na zvýšenou hygienu,  

• sledovat chování osob z hlediska možných zdravotních problémů. 

Ë Sledovat vysílání Českého rozhlasu Olomouc, např. na frekvenci 106,8 FM. 

Ë Sledovat provoz vozidel na sousedních ulicích – možnost vyhlašování dalších 

informací z rozhlasových zařízení a megafonů na vozidlech hasičů, policie a města. 

Ë Sledovat vysílání v radiostanici CB kanál 2. 

Ë Informovat osoby v areálu subjektu o situaci a činnosti u subjektu. 

Ë Vyloučit pohyb ve volném prostoru, kromě velmi naléhavých důvodů, kdy se 

pohybovat ve volném prostoru s použitím prostředků improvizované ochrany. 

 
 


