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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

V ohrožení by město občany ochránilo.  

Ukázalo to cvičení složek IZS a Krizového štábu ORP Nymburk 

 

Rozsáhlý požár skladu agrochemikálií v areálu ZZN Polabí, a. s. byl ve středu večer 

hlášen jen „jako“. Posloužil jako taktické cvičení k prověření vnějšího havarijního 

plánu, tedy zásahu složek Integrovaného záchranného systému a reakce Bezpečnostní 

rady a Krizového štábu ORP Nymburk, které se zopakovalo po třech letech. Celý štáb 

v čele se starostou Nymburka se sešel do dvaceti minut na radnici od oznámení 

Krajského operačního a informačního střediska o mimořádné události. Starosta dále 

přijímal informace přímo od velitele zásahu a obratem informoval obyvatele Nymburka 

a okolí. Osvědčil se nový SMS InfoKanál a ukázala se další možná vylepšení.  

„Zjistěte mi, zda je potřeba evakuace obyvatel,“ reagoval starosta Nymburka Tomáš Mach na 

informace z místa zásahu, které získával z radioterminálů vedoucí pracoviště IZS, územní 

odbor HZS Nymburk, Zdeněk Vlasák a tlumočil aktuální dění krizovému štábu. Velitel 

zásahu sdělil výsledky měření zplodin a stav požáru. „Je potřeba informovat obyvatele  

o úniku toxických látek do ovzduší. Opatření jsou: nevycházet z domovů a uzavřít okna, 

nevětrat,“ instruoval Zdeněk Vlasák. Radní Zdeněk Vocásek okamžitě informoval občany 

Nymburka prostřednictvím SMS zpráv, starosta informoval telefonicky starosty okolních 

obcí, kam by se mohl mrak toxických látek rozšířit. Zapojen i městský rozhlas a naostro by 

zprávy putovaly on-line komunikační kanály města, popř. jsou použity sirény.  

Lidé měli informaci do půl hodiny od vypuknutí požáru. V následujících minutách měl štáb 

zpětnou vazbu i od občanů, že vše funguje. Mezitím v místě požáru zasahovali spolu s Policií 

ČR také strážníci Městské policie Nymburk a jednotky HZS Nymburk, JSDH Nymburk, 

SŽDC Nymburk a JSDH Sadská. Hlavním úkolem krizového štábu, který se skládá z členů 

bezpečnostní rady a odborných skupin krizového štábu, je v obdobných situacích zajistit 

varování, evakuaci a nouzové přežití obyvatel, které v sobě nese i stravování, ubytování  

a další.  

Po asi padesáti minutách od začátku akce dostává krizový štáb hlášení od velitele zásahu  

o hmotných škodách, zraněních, případné evakuaci. Po naměření nulových hodnot toxických 

látek v ovzduší obdržel starosta informaci od velitele zásahu o jeho ukončení a mohl odvolat 

krizová opatření a dále o jejich odvolání informovat starosty dotčených obcí. SMS zprávu 

opět obdrželo i 837 občanů Nymburka registrovaných do systému SMS InfoKanál.  

 

Cvičení ukázalo připravenost všech. „Značným přínosem oproti taktickému cvičení v roce 

2013 je přítomnost zástupce Hasičského záchranného sboru (člena bezpečnostní rady)  

s okamžitým spojením na velitele zásahu, štáb velitele zásahu a Krajské operační a informační 

středisko prostřednictvím radioterminálu,“ uvedl Zdeněk Vocásek. Vylepšením pro příště 

bude rozšíření informování prostřednictvím SMS InfoKanálu i o starosty okolních obcí. Se 

dvěma z pěti se nepodařilo navázat spojení a bylo by nutné, aby za nimi vyjela například 

motorizovaná hlídka Policie ČR s poskytnutím informací občanům daných obcí.  
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Počítáno je také s osazením nového bezdrátového rozhlasu a to ploště v celém městě, včetně 

míst, kde dosud rozhlas není instalován. Rozhlas zároveň bude plnit systém varování 

obyvatel.  

 

 

 

Další podrobné informace o krizovém řízení naleznete na uvedeném odkazu 

 

http://www.bezpecnynymburk.cz/index.php?sekce=kr&zobraz=krizove-rizeni  
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