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HLAVNÍ DŮVODY, PROČ NAVŠTÍVIT KRIZPORT
 aktuální
a
především
důvěryhodné
informace
o
probíhajících
velkých
mimořádných událostech v Jihomoravském
kraji (velké požáry, povodně, nákazy)
 srozumitelné rady, jak se připravit na různé
mimořádné události a co dělat, když se něco
stane
 informace o zdrojích ohrožení ve vašem
okolí vč. mapových podkladů
 výběr nebezpečných chemických látek
vyskytujících se v Jihomoravském kraji
a jejich podrobná charakteristika
 přehled webů s aktuální situací v dopravě,
počasí v kraji, hladině vodních toků v kraji
apod.
 aktuální znění právních předpisů týkajících
se připravenosti na mimořádné události
a krizové situace

Navštivte KRIZPORT a už vás
nepřekvapí žádná mimořádná událost.
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Jednotné evropské číslo tísňového volání

KRIZPORT
…jak se připravit na mimořádné
události v Jihomoravském kraji
© Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

www.krizport.cz

www.krizport.cz

CO JE TO KRIZPORT
Jedná se o jihomoravský portál krizového řízení,
jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům
věrohodné a aktuální informace z oblasti
přípravy a řešení mimořádných událostí
a krizových situací v kraji.
Tento portál provozuje od roku 2011 Hasičský
záchranný sbor Jihomoravského kraje.
Portál je rozdělen do dvou částí – neveřejné
(přístup jen pro orgány krizového řízení, tzn.
starostové obcí, Krajský úřad JMK, Policie ČR
apod.) a veřejné (určené pro každého uživatele
internetu).

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍ VĚTŠÍ
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V KRAJI
V případě, kdy je v Jihomoravském kraji nějaká
větší mimořádná událost (např. v roce 2016
výbuch plynu na tř. Kpt. Jaroše, požár skladovací
haly v brněnských Černovicích, závadnost pitné
vody v Brně nebo v roce 2017 nákaza ptačí
chřipky) - veškeré aktuální, a především
důvěryhodné, informace k takovým událostem
naleznete přímo na hlavní stránce v záložce
„Aktuality“.

RADY CHYTRÝCH BLONDÝNEK
Hledáte informace o tom, jak se připravit
na různé mimořádné události? Pod záložkou
„Rady“ naleznete náš projekt „Vaše cesty
k bezpečí“, známý také jako „chytré blondýnky
radí“, v rámci kterého vám příslušnice HZS JmK
a Policie ČR poradí, jak se chovat, když hrozí
nebo již nastala mimořádná událost anebo
je ohrožena Vaše bezpečnost.

CO NA KRIZPORTU NALEZNETE
ZDROJE MOŽNÉHO OHROŽENÍ
Zajímá vás, co může ohrozit vás nebo váš
domov? K tomu je určena záložka „Ohrožení“,
zejm. sekce „Zdroje ohrožení“, kde můžete
nalézt možné zdroje mimořádných událostí po
jednotlivých obcích s rozšířenou působností.
Pak už jen stačí najít si požadovanou obec
(městskou část), u které jsou vypsány veškeré
stacionární a geograficky definovatelné zdroje
ohrožení (např. povodeň, objekty nakládající
s nebezpečnými látkami apod.). Pod stejnou
záložkou, ale v sekci „Mapy“ se můžete podívat,
zda se váš dům nachází v záplavovém území
povodní nebo v „zóně ohrožení“ nějakého
nebezpečného objektu (chemička, zimní nebo
plavecký stadion apod.).

www.chytre-blondynky.cz
HZS JmK zveřejňuje informace zejm. o žádoucím
chování obyvatelstva, opatřeních přijímaných
v souvislosti
s řešením
dané
situace,
předpokládaném vývoji situace apod.
V rámci informací jsou také vyvěšovány veškeré
dokumenty související s danou situací (např.
nařízení hejtmana kraje, mapové podklady
s vyznačením místa události a případnými
omezeními v dopravě apod.).
Informace k nastalé mimořádné události nemusí
být na KRIZPORTu uvedeny ihned po jejím
vzniku. HZS JmK před zveřejněním musí všechny
informace nejdříve ověřit. Ke zveřejnění dochází
ale neprodleně po provedení tohoto úkonu.

Zajímají vás detailnější informace zejm.
o povodních, rozsáhlém výpadku elektrické
energie - blackoutu nebo o tom, co dělat
v případě radiační havárie? K tomu jsou
zpracovány speciální rady pro občany, které
naleznete ve stejné záložce jako rady chytrých
blondýnek.
Co říct do telefonu:
1) CO SE STALO (přesný popis události)
2) KDE SE TO STALO (co nejpřesnější uvedení
místa události - plná adresa, orientační body)
3) JMÉNO A KONTAKT NA VOLAJÍCÍHO (jméno a
příjmení, telefonní číslo, ze kterého voláte)

www.chytre-blondynky.cz

