ROVERING METODIKA

KURZ PŘEŽITÍ POVODNÍ A SUCHA
Schopnost roverů a rangers reagovat na problémy je často obdivuhodná. V červnu 2013 například vznikla
Skautská povodňová pomoc, která koordinovala dobrovolnickou službu na více než dvou stech zasažených místech. Na podzim desítky českých skautských dobrovolníků pomáhaly uprchlíkům na chorvatsko-srbském hraničním přechodu Berkasovo-Bapska. Místní i zahraniční roveři a rangers odstraňovali
následky nepálského zemětřesení v dubnu minulého roku. Dobrovolnická pomoc je často neocenitelná,
pokud je ovšem dobře provedená. A na dobře provedenou pomoc je potřeba se připravit. Co všechno
zahrnout do kurzu pomoci při živelných katastrofách mírného podnebného pásu?
AUTORKA JANA KARASOVÁ – KAMI

FOTO ARCHIV STŘEDISKA HOLEŠOV

„Kvůli rozvodněnému Zlatému
potoku dopoledne hasiči evakuovali tři skautské tábory. Evakuace
začala zhruba kolem půl jedenácté dopoledne a trvala zhruba
1,5 hodiny. ‚Vody bylo po kolena,
ale balení jsme zvládli poměrně
rychle,‘ popsala Tereza Soldátová,
vedoucí jednoho z táborů, který byl
níže položený. Balit začali táborníci
už ráno, když věděli, že voda začíná
stoupat,“ stojí ve zprávě zpravodajského serveru idnes.cz z konce
července 2014.
Přestože Česká republika leží
v jedné z nejméně rizikových oblastí světa, i u nás je potřeba počítat
s tím, že příroda někdy silně
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zasáhne. Pravděpodobně největším
problémem z oblasti přírodních
katastrof u nás jsou povodně. Ty
se čistě teoreticky mohou objevit
v kteroukoli roční dobu. Například
v zimě, když ledové kry zamezí
průtoku vody. Časté zimní a jarní
povodně jsou způsobeny táním
sněhu. A příčinou letních povodní
můžou být dlouhotrvající i krátkodobé regionální srážky velké intenzity. Nejstarší doložená zmínka
o záplavách pochází už z 10. století,
povodně k naší zemi prostě patří,
nicméně rozšiřování zastavěného
území a lidská aktivita – například
napřimování toků nebo zaorávání
mezí – z nich udělaly mnohem
rizikovější jev.

Abychom jejich rizika zase snížili,
zavádí se takzvaná protipovodňová opatření, jako jsou například
výstavba protipovodňových hrází
a poldrů, zalesňování horních částí
povodí nebo vylepšování předpovědní služby. Obce a další vyšší
administrativní jednotky vypracovávají své povodňové plány, ten
celorepublikový má na starosti
ministerstvo životního prostředí.
Obce také zřizují povodňové komise, které v době ohrožení mohou
rozhodovat například o evakuaci.
Při povodni, stejně jako při jiných
živelných katastrofách má svou
nezastupitelnou roli integrovaný
záchranný systém. Jeho hlavním koordinátorem je Hasičský
záchranný sbor ČR, základnímisložkami jsou kromě hasičů také
Policie ČR a zdravotnická záchranná služba.

SLOUŽIT S ROZUMEM

To však neznamená, že by ostatní
lidé měli sedět s rukama v klíně.
Nejen při posledních rozsáhlejších povodních v červnu 2013 se
ukázalo, že pomoc dobrovolníků je
nenahraditelná, a to jak v průběhu
povodně, tak i po ní. Zároveň ale
může být zbrklá a špatně koordinovaná dobrovolnická pomoc přítěží.

METODIKA ROVERING

Na správnou pomoc (a to nejen
při povodních) je proto potřeba
myslet ještě za sucha. Příprava
na dobrovolnickou pomoc při živelných katastrofách je vhodným
námětem na roverský program.
Protože se jedná o odborné téma
a ne každý roverský kmen disponuje profesionálním hasičem nebo
odborníkem na přírodní katastrofy, je dobré právě tyto odborníky
vyhledat a poprosit je, aby pro váš
kmen uspořádali přednášku. Témat
i hostů se nabízí hned několik –

například: jak a proč vznikají povodně (geograf či meteorolog), jak
se při povodních chovat (hasič či zástupce obecní povodňové komise),
jak postupovat při popovodňovém
úklidu (hasič či zástupce neziskové
organizace, která úklid při povodních již pomáhala koordinovat).
Abyste si informace, které zazní,
opravdu zapamatovali, připravte si
na přednášku navazující aktivitu. Například můžete vytvořit
sérii plakátů, které budou téma
popisovat dostatečně pochopitelně

i pro mladší členy vašeho střediska. Nebo vytvořit několikaminutové video podobné těm, která
vytváří kluci z Youtube kanálu
AsapScience.
Poté v kmeni prodiskutujte své
možnosti pomoci a zařiďte si setkání se zástupcem povodňové komise
obce, při kterém mu své možnosti
vysvětlíte a domluvíte se na případné další spolupráci. Pokud jste
z většího města, ve kterém je více
skautských středisek, je určitě dobré společné snahy koordinovat.

AKTIVITA
Cvičná evakuace tábora
Cíl: připravit na evakuaci tábor, který leží v zátopové oblasti
1. Vypracujte mapu tábořiště a jeho okolí včetně všech komunikací. Můžete také vytvořit tzv. zátopový model
území, ten dokážou vypočítat například různé GIS programy. Můžete si nechat poradit na univerzitách, které
geografické informační systémy vyučují.
2. Spojte se s místními úřady a složkami integrovaného záchranného systému, pod které území, na němž vaše
tábořiště leží, spadá. Prodiskutujte s nimi, jak by případná evakuace tábora měla probíhat, kam by měli účastníci směřovat, kdo a za jakých podmínek má o evakuaci rozhodnout.
3. Na základě informací vypracujte evakuační plán. Nezapomeňte v něm popsat evakuační cesty, rozdělit role
jednotlivým vedoucím, ale také specifikovat, co z tábora při evakuaci vzít. Věnujte pozornost i takovým detailům, jako je parkování auta, aby jej stoupající voda neodřízla od přístupové cesty.
4. Vysvětlete všem účastníkům postup evakuace. Projděte si společně evakuační trasy a sbalte si evakuační
zavazadlo. Upozorněte účastníky (zvláště jsou-li mezi nimi mladší děti), že si během tábora takovou evakuaci
možná vyzkoušíte nanečisto.
5. Vyberte vhodný čas pro cvičnou evakuaci. Je lepší si vše vyzkoušet v noci, protože noční evakuace je náročnější. Naplánujte celou akci a její konec (není vůbec nezbytné, abyste účastníky dostali až do smluveného náhradního ubytování, bezpečné místo nad táborem bude pro simulaci situace stačit). Určete několik vedoucích, kteří se
evakuace nebudou účastnit a místo toho budou stopovat čas a zapisovat si poznatky z pozorování celé akce. Případně vyberte několik osob (vedoucích nebo externích pomocníků), které budou zastávat roli hasičů a policistů.
6. Proveďte cvičnou evakuaci.
7. Zhodnoťte průběh akce. Nejprve se všemi účastníky. Nechte, ať každý popíše své pocity, co mu přišlo dobré
a co by se podle něj dalo vylepšit. Postřehy si zapisujte. Poté průběh evakuace proberte v týmu vedoucích
a případně vylepšete svůj evakuační plán.
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FOTO MATYÁŠ ŠKVOR – MATES

při kterém maximální
denní teploty minimálně tři dny po sobě
dosahují 30 °C. Suché
počasí přitom dopad
vysokých teplot snižuje,
naopak zvýšená vlhkost
vzduchu jej prohlubuje,
protože ochlazování
těla pocením není tak
účinné. Takovéto horko
je spojené s rizikem
celkového přehřátí organismu, které nejvíce
ohrožuje děti, staré
lidi, nemocné a osoby trpící nadváhou.
Při horku se také zvyšuje koncentrace škodlivých látek ve vzduchu
a zkracuje se trvanlivost potravin.
Sucho a horko ničí úrodu a má vliv
na vznik a šíření požárů a ubývání
zásob vody.

Jak svědčí novinový úryvek z úvodu,
skauti při povodních nejenže pomáhají, ale také jí mohou být přímo zasaženi, a to jak jednotlivci, tak i celé
oddíly během letních táborů. I na to
je dobré se připravit, například cvičnou evakuací tábora (viz aktivita).
Ty občas profesionálně organizují
i samotní hasiči. Evakuaci domova
nebo klubovny může usnadnit
jednoduchá cedulka s informacemi, jak se při ohrožení povodní
chovat. Měla by obsahovat seznam
položek evakuačního zavazadla,
mapku s vyznačenými přívody vody,
plynu a elektřiny a také následující
pokyny: 1) vytipovat si místo, které
nebude zaplaveno, 2) uzavřít přívod
vody, plynu, elektrické energie,
3) uhasit otevřený oheň v topidlech,
4) zabezpečit předměty, jež by
mohla voda odnést, 5) připravit si
evakuační zavazadlo, 6) zabezpečit
byt/dům. „Evakuační kartičku“ si
můžete vyrobit společně na roverské schůzce.

Roverský program zaměřený
na tzv. horkou vlnu by mohl zahrnovat například téma zodpovědného táboření a rozdělávání ohně,
nácvik první pomoci při úžehu
a při úpalu, besedu s odborníkem
o schopnostech krajiny zadržovat vodu a vlivu lidské činnosti
na tuto funkci či projekt na šetření s vodou v klubovně nebo
na táboře.
Mnoho roverů i rangers lákají
programy zaměřené na přežití
v extrémních podmínkách, a pokud
do nich hodláme vyrazit, určitě je
potřeba nějaký kurz přežití absolvovat. Ale nemělo by se zapomínat
na to, že je možná nakonec užitečnější pro nás samotné i pro lidi
kolem nás absolvovat program
přežití v extrémním počasí mírného podnebného pásma.

WARNING
Roverské kompetence související s rizikem
živelných katastrof
Je zodpovědný, spolehlivý a statečný.
Před problémy neutíká, ale odpovědně je řeší.
Dokáže si poradit v krizových situacích.
Zná zásady první pomoci a dokáže je aplikovat.
Dokáže obstát v náročných životních situacích, je schopen jim porozumět a umí se z nich poučit.
Dokáže jednat s institucemi.
Umí si připravit a sbalit věci na dočasný pobyt mimo domov.
Dokáže samostatně vyhledat potřebné informace – ví kde.
Na základě svých reálných možností je schopen druhým pomáhat.
Je schopen rozeznávat potřeby bližních a poskytnout (sociální) oporu
lidem v obtížných situacích.
Je schopen zorganizovat práci skupiny.
Rozumí problémům komunity na všech úrovních a snaží se je řešit.

A KDYŽ VODA DOJDE

Není to jen nadbytek vody, který
v posledních letech ovlivnil život
v Česku, ale také její nedostatek
spojený s vlnou veder. Za tzv. horkou vlnu je považované počasí,
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www.zachranny-kruh.cz
www.povodnovyportal.cz
bit.ly/EvakuaceTabora – popis průběhu evakuace tábora
poděbradského střediska

