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Na základě žádosti podá HZS Královéhradeckého kraje podrobnější informace o charakteru možného ohrožení obyvatel obce.

v případě selhání systému nouzového zásobování 

vodou vede ke vzniku hromadných onemocnění; 

způsobuje úmrtí osob při nedostatku pitné vody

► Geograficky definovatelné typy nebezpečí

► Typy nebezpečí bez možného určení místa výskytu

Přirozená povodeň

prudký růst vyskytujícího se infekčního 

onemocnění nad hranicí obvyklou v dané lokalitě 

a v daném období 

Zdroj ohrožení

Zdroj ohrožení

Epidemie 

- hromadné nákazy osob

Extrémní dlouhodobé sucho

možné ohrožení území zvláštní povodní se jeví jako nepravděpodobné

Extrémní vítr

Narušení dodávek elektrické 

energie velkého rozsahu

Ing. Zuzana Semerádová (místostarosta), mob. 603264422

Výše uvedeným osobám podává informace o hrozící či nastalé mimořádné události, dle "Schématu organizace

vyrozumění", Krajské operační a informační středisko HZS Královéhradeckého kraje (KOPIS). 

Požadavek: Při jakékoliv změně kontaktních osob či údajů informujte pracovníka krizového řízení ORP.

možné ohrožení území přirozenou povodní (záplavové území Q100) se jeví jako nepravděpodobné

možné ohrožení území přívalovou povodní se jeví jako nepravděpodobné

Datum revize: 31.10.2021

Části obce

Obec MALÁ ÚPA
Adresa obecního úřadu Malá Úpa - Horní Malá Úpa 100, 54227 Malá Úpa

Jana Suchánková (pracovník krizového řízení ORP), mob. 731124271

Podání informací 

o mimořádné události

(z KOPIS na obec)

Označení karty (IČ):00656119

Počet obyvatel Dolní Malá Úpa, Horní Malá Úpa

112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání

(k 1.1.2021)

Ing. Karel Engliš (starosta), mob. 602313278

155 - Zdravotnická záchranná služba

Spojení na ORP 

Trutnov

Ing. arch. Michal Rosa (starosta ORP), mob. 604753074

https://ulozhk.izscr.cz/index.php/s/sSACkF8A42Anzbi

ohrožuje dodávky pitné vody pro obyvatelstvo; 

narušuje dodávky potravin, elektrické energie a 

tepla; zvyšuje riziko vzniku požáru; omezuje 

odvádění odpadních vod

následky se projeví průřezově ve všech oblastech 

fungování společnosti; ohrožuje základní potřeby 

obyvatel; omezuje zdravotní péči

blackout – dlouhodobý výpadek elektr. energie 

způsobený vyřazením z provozu značné části 

elektrizační soustavy nebo výrobních zařízení

Zvláštní povodeň

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ZDROJŮ MOŽNÉHO OHROŽENÍ OBCE

Tísňové linky

Ohrožení

Přívalová povodeň, přirozená povoděň http://www.povis.cz/html/ (Mapy POVIS)

zvyšuje nemocnost v populaci - omezení primární 

zdravotní péče; zvyšuje úmrtnost; zhoršuje 

dostupnost zdravotnických služeb; omezuje 

dostupnost zdravotnického materiálu

Veřejně dostupné zdroje informací o zdroji možného ohrožení

Přirozená povodeň

150 - Hasičský záchranný sbor

Přívalová povodeň

Typ nebezpečí

deficit srážek vedoucí k výraznému poklesu vody 

v různých částech hydrologického cyklu (v 

atmosféře, v půdě, ve vodních tocích, v 

podzemních strukturách) a ve vodních zdrojích

Typ nebezpečí

https://dpp.kr-kralovehradecky.cz/pub_CZ052/ (Grafická část - Uživatelská mapa)

Na adrese virtuálního uložiště jsou k dispozici mapové podklady se znázorněným rozsahem ohrožení - přirozená povodeň, přívalová 

povodeň a zvláštní povodeň.

VIRTUÁLNÍ ULOŽIŠTĚ HZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

větrem uvolněné předměty zvyšují riziko smrtelných 

úrazů; narušuje funkčnost elektr. rozvodné sítě; 

závažně poškozuje majetek - zejména budovy, 

dopravní infrastrukturu a lesní porosty

Narušení dodávek pitné vody 

velkého rozsahu

158 - Policie ČR

Ohrožení

rychlost větru v nárazech vyšší než 30 m/s nebo 

při vysoké nárazovitosti vyšší než 25 m/s

U všech 8 typů nebezpečí lze odůvodněně očekávat vyhlášení krizového stavu pro část nebo celé území Královéhradeckého kraje.

přerušení dodávek pitné vody způsobené např. 

havárií na vodárenských zařízeních, kontaminací 

vody nebo snížením hladin ve vodních zdrojích

Malá Úpa

https://ulozhk.izscr.cz/index.php/s/sSACkF8A42Anzbi#


Označení karty (IČ): 00656119  
            KRIZOVÁ KARTA OBCE 

Datum revize: 31.10.2021 

Obec MALÁ ÚPA 
            

OPATŘENÍ OCHRANY OBYVATELSTVA 

► Varování a informování, náhradní způsob 
Způsob provedení: Varovný signál "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA", popř. doprovodná verbální informace z elektronických sirén a MIS. 

Náhradní způsob: Využití místního rozhlasu, vnějšího komunikačního zařízení vozidel složek IZS, megafonu. Zasílání SMS zpráv. 
                        
Umístění koncového prvku varování připojeného do JSVV (adresa, objekt) 

náhradní způsob varování  

  

► Evakuace, nouzové ubytování a nouzové stravování obyvatelstva     

Evakuace se přednostně plánuje pro tyto skupiny obyvatelstva: ►děti do 15 let, ►pacienty ve zdravotnických zařízeních, ►osoby 
umístěné v sociálních zařízeních, ►osoby zdravotně postižené, ►doprovod výše uvedených osob. 

Z celkového počtu osob v evakuační zóně se doporučuje, v kalkulaci na přepravu, odečíst: cca 50 % osob (tj. samovolná evakuace) 

                        
Možní dopravci pro zajištění přepravy osob 

Trutnovská autobusová doprava, Náchodská 338, 541 03 Trutnov KAD spol. s r.o., Vápenická 475, 543 01 Vrchlabí 

Autobusová doprava Koula Trutnov, Buková 58, 541 01 Trutnov BusLine KHK s.r.o. - provozovny Jičín a Hořice 

Arriva, Nádražní 501, 542 24 Svoboda nad Úpou CDS s. r. o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod 
  
K zajištění ubytování evakuovaných osob využívat ubytovací nebo hotelová zařízení, internáty, rekreační zařízení nebo prostory pro 
umístění lůžek (sportovní haly, školy, tělocvičny, kulturní zařízení apod.). K zabezpečení stravování využívat stálá stravovací zařízení 
(restaurace, školní jídelny, bufety apod.). V případě, že obec nedisponuje dostatečnými kapacitami k zajištění ubytování a stravování pro 
evakuované osoby, nabízí se možnost využít objekty pro nouzové ubytování a nouzové stravování mimo území obce. 

Navrhovaná místa pro nouzové ubytování (mimo území obce) Navrhovaná místa pro nouzové stravování (mimo území obce) 

Hotel Horizont, Velká Pláň 141, 542 21 Pec pod Sněžkou Hotel Horizont, Velká Pláň 141, 542 21 Pec pod Sněžkou 

Státní léčebné lázně, Náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně Státní léčebné lázně, Náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně 

Základní škola, V Domcích 488, 541 01 Trutnov Základní škola, V Domcích 488, 541 01 Trutnov 

Základní škola, V Domcích 488, 541 01 Trutnov Základní škola, V Domcích 488, 541 01 Trutnov 

► Služby pro řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí 
Voda 1 Vodohospodářské služby RT, s.r.o., tel. 603753781 a 739681630   

Voda 2 VAK Trutnov, a.s., tel. 604252564 Hygiena          Krajská hygienická stanice KHK, tel. 495058111  

Elektřina ČEZ Distribuce, a. s., tel. 800850860 Veterina          Krajská veterinární správa SVS pro KHK, tel. 720995210 

Plyn GasNet, s.r.o., tel. 1239   Údržba silnic    ÚDRŽBA SILNIC KHK a.s., tel. 734864423   

Povodí Povodí Labe, s. p., tel. 495088720, 730 Meteo, hydro    ČHMÚ, pobočka HK, tel.  604290293     

Níže uvedený seznam provozovatelů služeb je nahodilý výpis dat s důrazem na místní dostupnost. Obsáhlejší seznam provozovatelů 
služeb si je možné vyžádat u HZS Královéhradeckého kraje. 

Pohřební služby Pohřební ústav S. R. G. Společnost, Komenského 63, 541 01 Trutnov 

  Pohřební služba AURA Trutnov, Pražská 50, 541 01 Trutnov 

  Pohřební služba Úpice, Regnerova 485, 542 32 Úpice 

Sklenářství Sklenářství Trutnov, Jičínská 169, 541 01 Trutnov - Volanov 

  
Sklenářství Na Promenádě, Horní Promenáda 107, 541 01 Trutnov 
Sklenářství u Výprachtických, Jiráskova 212, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

Truhlářství a tesařství KASPER CZ s.r.o., Ječná 550, 541 03 Trutnov 

  
GOS cz s.r.o., Náchodská 140, 541 03 Trutnov 
KN PRODUKT s.r.o., Mladé Buky 84, 542 23 Mladé Buky 

Pokrývačství GOS cz s.r.o., Náchodská 140, 541 03 Trutnov 

  
REST.TU s.r.o., provoz Radvanice 56, Radvanice 542 12 
J. Škop a spol., s.r.o., střechy, Dr. Kramáře 1938, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

Trhací a demoliční práce Zemní práce GS s.r.o. - J. Masaryka (areál IDA), 542 34 Malé Svatoňovice 

  K O K A M , společnost s ručením omezeným, Kamenolom Kocbeře, 544 64 Kocbeře 

Likvidace odpadů TRANSPORT Trutnov s.r.o., V Aleji 131, 541 01 Trutnov 

  Společnost Horní Labe a.s., Starý Rokytník 226, 541 01 Trutnov 

  SKLÁDKA POD HALDOU s.r.o., Na Rovni 849, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší 

Humanitární organizace Oblastní charita Trutnov, Dřevařská 332, 54103 Trutnov 

  Oblastní spolek Českého červeného kříže Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov 

  Diakonie Broumov, sociální družstvo, Husova 319, Velká Ves, 550 01  Broumov - provoz Úpice 

► Materiál pro humanitární pomoc HZS Královéhradeckého kraje 
Např. oblečení, boty (gumové, pracovní), pláště, rukavice (pogumované, pracovní), ručníky, přikrývky, jídelní soupravy, nádoby na vodu, 
lehátka, nosítka, stany, teplomety, pytle, hrábě, kolečka, košťata, krumpáče, lopaty, palice, pily, sekery, plachty, pytle protipovodňové, 
plničky protipovodňových pytlů, vysoušeče (horkovzdušné, kondenzační), kontejner nouzového přežití, náhradní zdroj elektrické 
energie (88 kVA, 200 kVA), megafony. 

Kontakt na zpracovatele KRIZOVÉ KARTY OBCE: kpt. Ing. Jitka Hofmanová, tel. 950525457; por. Ing. Pavla Marčoková, tel. 950525456 
 


