Připravenost na krizové
situace
Informace pro občany

Co dělat při vzniku mimořádné
události
V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné
situace, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně,
požáry, vichřice, sněhové a námrazové kalamity, sesuvy
půdy, zemětřesení), havárie s únikem nebezpečných látek
do životního prostředí (havárie v chemických provozech a
skladech, dopravní nehody s únikem nebezpečných látek,
radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit
životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na
materiálních hodnotách.
Tato příručka obsahuje návod, jak se připravit na dopad
možných následků živelních pohrom nebo mimořádných
situací způsobených lidskou činností.

Typy mimořádných událostí území
požáry, rozsáhlé lesní a velké plošné požáry,
záplavy a povodně, záplavy vzniklé rozrušením vodních děl (např. hráze rybníků)
přívalovým deštěm,
výron nebo únik nebezpečných škodlivin do ovzduší (např. havárie při přepravě
škodlivin, požár s vývinem nebezpečné látky apod.),
vichřice, sněhové a námrazové kalamity, krupobití,
rozsáhlé dopravní havárie – hromadné autohavárie, velká železniční neštěstí, pád
letadla,
epidemie a pandemie nakažlivých onemocnění lidí, epizootie zvířat (např.
salmonelóza, mor prasat, slak atd.), reakce na BSE
přerušení dodávek médií (např. elektrické energie, vody, plynu, tepla,
telekomunikačních služeb apod.),
výbuchy (např. plynovzdušné směsi, trhaviny, prašné provozy, přeprava výbušnin
apod.),
nedostatek vody,
sesuvy půdy a svahové pohyby,
podstatné zhoršení kvality ovzduší,
teroristické akce a narušení veřejného pořádku.

Způsob varování a vyrozumění
obyvatelstva
V případě krizové situace budete varováni a vyrozuměni sirénami a sdělením,
o jakou událost se jedná. Informace z hromadných sdělovacích prostředků
s celostátní působností podá:
veřejnoprávní rozhlas – stanice RADIOŽURNÁL (pásmo VKV II),
PRAHA (pásmo SV)
veřejnoprávní televize – programový okruh ČT1 a ČT2,
tisk.
soukromé televizní a rozhlasové stanice např. Nova, Prima, Evropa2, F1“
Státní správa a samospráva využívá i místních informačních prostředků:
Místního rozhlasu v příslušné obci
Místní tisk,
Vyhlášky pro obyvatelstvo.
Orgány zodpovědné za řešení situace (policie, hasiči, civilní ochrana atd.) mohou navíc použít:
megafony,
rozhlasové vozy,
osobní informování,
další speciální prostředky.

Co dělat, když zazní siréna
Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodňové ohrožení.
OKAMŽITĚ SE UKRYJTE
Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod,
veřejná budova i soukromý dům.
Děti, které jsou ve škole, je nutné ponechat ve škole a neposílat je domů nebo se snažit je ze
školy vyzvednout. Škola se o ně postará a sdělí jim, co mají dělat.
Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varování, je nejlepší okamžitě automobil zaparkovat a
vyhledat úkryt v nejbližší budově.
ZAVŘETE DVEŘE A OKNA
Když se ukryjete v budově, musíte zavřít dveře a okna kvůli bezpečnosti osob uvnitř. Siréna
může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a
jedů. Uzavřením prostoru snížíme pravděpodobnost vlastního zamoření.
ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI
Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat
dále, uslyšíte v pravidelných relacích a zpravodajských vstupech ve sdělovacích prostředcích.
Zajistěte si proto předem přenosný radiopřijímač VKV a baterie.

ZPŮSOB VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA PŘI
BEZPROSTŘEDNĚ HROZÍCÍM NEBEZPEČÍ
V případě mimořádné události, která akutně bezprostředně ohrožuje
okolí (např. únik nebezpečných škodlivin do ovzduší) bude obyvatelstvo
varováno pomocí sirén varovným signálem „všeobecná výstraha“.
výstraha“.
Jedná se o houkání sirény kolísavým tónem po dobu 140 sekund, které
bude doplněno zprávou o charakteru ohrožení a činnosti, kterou je nutno
na ochranu obyvatelstva provést.

Poznámka:
Každou první středu v měsíci ve 12,00 hodin jsou sirény pravidelně
přezkušovány 140 sekund trvajícím trvalým tónem. V tomto případě
žádnou činnost neprovádějte.

Varovný signál
vyhlašovaný prostřednictvím poplachové sirény

Tón sirény

Význam signálu

Činnost
obyvatelstva

Kolísavý
140 vteřin

Všeobecná výstraha

Ukrytí, poslech médií

Ostatní signály
vyhlašované prostřednictvím poplachových sirén

Tón sirény

Význam
signálu

Činnost
obyvatelstva

Trvalý tón
140 vteřin

Zkušební tón

Žádná

Požární
poplach

Svolání jednotky
požární ochrany,
záchrana osob,
majetku a zvířat

Přerušovaný
tón 60 vteřin

Poznámka

Rozdílná forma
u rotační
sirény a
elektronické
sirény

Tvary signálů

Co dělat při vzniku mimořádné
události
Obecné zásady
Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou
v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného
rozhlasového vozu, megafonu a od spoluobčanů, se snažte dodržovat
následující zásady:
RESPEKTUJTE a snažte se získat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas,
televize, místní rozhlas, vyhláška obecního nebo městského úřadu apod.).
NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.
NETELEFONUJTE zbytečně – telefonní síť (včetně mobilní) je v situaci ohrožení
přetížená.
NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
UVĚDOMTE SI,
SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom
záchrana majetku.
UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy
a samosprávy.

Telefonní číslo určené k
tísňovému volání
Jste-li svědkem vzniku mimořádné
Jstesituace, předejte informaci co
nejdříve na linku tísňového volání:

112

Význam tísňové linky
V České republice funguje nová tísňová linka 112. Číslo 112 je evropské
číslo tísňového volání, které je funkční v 15 státech EU v případě nehody
nebo v případě jakéhokoliv ohrožení, či nebezpečí. "Střediska obdržené
informace předávají hasičským útvarům, policii a zdravotní službě. Linka
112 je dostupná z jakéhokoliv místa v České republice. Operační centra
vznikla podle nového krajského uspořádání a jsou v sídlech krajských
ředitelství hasičského záchranného sboru.
Nadále však současně fungují stávající tísňová čísla 150, 155, 156 a 158.
Tísňové číslo 112 bylo zavedeno na základě rozhodnutí rady pro EU, která
si vzala za povinnost, že cestující po zemích EU si nemůže pamatovat
místní tísňová čísla, která jsou v každé zemi jiná.
Ve všech zemích EU i v České republice nejsou volání na 112
zpoplatňována. Běžně se používá jazyk té země ve které se nacházíte.
Většinou jsou operátoři schopni mluvit jazykem anglickým.

Kam hlásit mimořádné situace
Jste-li svědkem vzniku
Jstemimořádné situace, předejte
informaci co nejdříve na
tísňovou linku:

Případně na čísla:
150 Hasiči
155 Zdravotnická
záchranná služba

112

156 Městská policie
158 Policie ČR

Potřebné údaje ke sdělení na
dispečink:
kdo volá (jméno volajícího) a číslo telefonu;
co se stalo;
kde se to stalo;
jak je to dlouho;
v případě potřeby orientační body v místě události;
doplňující údaje podle situace (počet postižených,
druh zranění, apod.).
Po ukončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný
dotaz k ověření pravdivosti zprávy.

Mimořádné události, které
mohou vzniknout

Čas od času se každý může setkat s událostí ohrožující
jeho život, zdraví nebo majetek. Proto je dobré vědět, jaké
situace nás ohrožují, jak se v těchto situacích zachovat a
ochránit tak svůj život, zdraví, majetek a pomoci druhým.

S jakými událostmi se můžete setkat :
extrémní situace způsobené rozmary počasí (větrná smršť, kalamitní výskyt
sněhových srážek, námrazová kalamita, katastrofální sucho);
povodně, záplavy, protržení hrází rybníků, ohrožení ledovými bariérami;
onemocnění většího počtu osob, epidemie;
hromadné nákazy zvířat (slintavka a kulhavka, prasečí mor apod.);
požáry, lesní požáry;
výbuch (únik plynu, čerpadla pohonných hmot, prašné provozy, přeprava škodlivin
apod.), destrukce budov;
únik nebezpečných škodlivin do ovzduší (masokombinát, zimní stadion, úpravna
vody, plavecký stadion, nemocnice, havárie při přepravě škodlivin);
rozsáhlé havárie v dopravě (silniční, železniční neštěstí, pád letadla);
přerušení dodávek elektřiny, vody, plynu, tepla, rozpad telekomunikační a
informační sítě;

Zásady chování při vzniku mimořádné
události
Možné situace
Požár
Únik škodlivé látky do ovzduší
Havárie vozidla přepravujícího nebezpečný
náklad
Povodně, záplavy a přívalové deště
Větrná smršť
Teroristické akce

Jak se chovat v konkrétní krizové
situaci

Požár
Požár uhaste dostupnými prostředky nebo jej lokalizujte. Jestliže to není možné,
proveďte nutná opatření k zamezení jeho šíření.
Ohlaste zjištěný požár na ohlašovně požárů (150
(150)) nebo zabezpečte jeho ohlášení.
Zjistěte, zda se v ohroženém prostoru nenachází osoby; pokud ano, vyveďte je na
bezpečné místo.
Zastavte přívod plynu, vypněte elektrický proud, vezměte si nejnutnější věci (doklady,
léky, peníze apod.) a ohrožený prostor rychle opusťte.
Neodvětrávejte prostory v nichž hoří. Přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje (kouř má
opačné účinky jak vzduch).
Vyneste předměty, které působením požáru mohou vybouchnout, zvýšit intenzitu hoření,
popřípadě mohou zvýšit škodlivost unikajících plynů (např. propanpropan-butanové nádoby
apod.); nenínení-li to možné, upozorněte na tyto předměty zasahující záchranné složky.
Nezdržujte se v blízkosti požáru, hořením různých materiálů mohou vznikat nejrůznější
škodlivé plyny.
Z blízkosti požáru odvezte vozidlo, aby nepřekáželo záchranným jednotkám, popřípadě
nebylo poškozeno.
Poskytněte na výzvu velitele zásahu osobní pomoc jednotce požární ochrany.
Respektujte pokyny velitele zásahu a řiďte se jimi.

Únik škodlivé látky do ovzduší
Jste-li na volném prostranství, okamžitě opusťte ohrožený prostor (směrem od
Jstezdroje nebo kolmo na směr větru). NeníNení-li to možné, vstupte do nejbližší budovy.
Jste--li uvnitř, umožněte vstup dalším osobám. Nevstupujte do sklepních prostor,
Jste
protože naprostá většina toxických látek je těžší než vzduch.
Budovu neopouštějte, pokud neobdržíte informace, že je to možné.
Zavřete a všemi dostupnými prostředky utěsněte okna, dveře a ostatní ventilační
otvory, vypněte klimatizaci (ventilátory apod.).
Podle možností se zdržujte v místnosti na straně odvrácené od zdroje úniku
škodlivé látky v co nejvyšším patře budovy; nekuřte, vyvarujte se fyzické
námahy.
Připravte si improvizovaný prostředek k ochraně dýchacích orgánů, při průniku
škodliviny do budovy jej použijte. Při jeho výměně zadržte dech.
Při svědění na nekrytých částech těla si tělo omyjte větším množstvím vody a
otřete do sucha. Oděv si podle možností vyměňte.

Havárie vozidla přepravujícího
nebezpečný náklad

Skutečnost o přepravovaném škodlivém nákladu signalizují bezpečnostní značky a kódy na vozidle.
Jste--li svědky havárie, z bezpečné vzdálenosti se pokuste přečíst alespoň jedno z čísel kódu a podejte o
Jste
havarovaném vozidle a číslech kódu informaci hasičům nebo policii.
Zjistěte směr proudění vzduchu v místě havárie (podle směru úniku dýmu či par, pomocí vlajícího
kapesníku či třepetání listí na stromech apod.).
Zjistíte--li zápach či stoupající dým, zejména jiné barvy než kouř, urychleně opusťte prostor.
Zjistíte
Předpokládáte--li, že by mohlo dojít k výbuchu, úniku škodliviny apod., nepřibližujte se k havarovanému
Předpokládáte
vozidlu.
Nepoužívejte zápalných a jiskřivých zdrojů (motor, cigarety, otevřený oheň, elektrospotřebiče apod.).
Nebezpečné kusové zásilky mohou být označeny informačním systémem DIAMANT (čtverec z různých
barev s vepsanými čísly a písmeny). Pokud je obal tímto způsobem označen, jedná se vždy o
nebezpečnou látku. Nesnažte se s takovými obaly bez naléhavých důvodů manipulovat.
Ostatní zásady ochrany jsou obdobné jako při úniku škodlivin.

Povodně, záplavy a přívalové deště
Prevence
Před povodní
Při povodní
Po povodni
Praktické rady

Prevence
Vlastníci staveb a pozemků, které leží v záplavovém pásmu jsou podle
vodního zákona povinni zpracovat povodňový plán pro svůj objekt
(informace poskytuje odbor životního prostředí).
Seznamte se s možnou výší velké vody v ohrožené oblasti kolem vašeho
působiště, vytipujte bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou.
Dbejte na to, aby při povodních nebyla hladina uměle zvedána
překážkami (můstek, oplocení, kůlna či jiné zmenšení průtočného
profilu).
Odstraňte nebo zajistěte snadno odplavitelný materiál, břehy čistěte,
neskladujte zde nebezpečné látky (pohonné hmoty, hnojiva, apod.).
Mějte přehled o možnostech, kde lze získat materiál k utěsnění otvorů
(pytle s pískem, řezivo apod.).

Před povodní

Připravte si pytle s pískem na utěsnění.
Připravte si potraviny a pitnou vodu na 1 den, evakuační zavazadlo.
Uzavřete včas okna, dveře sklepů a přízemních budov a dle možnosti je
utěsněte. Majetek (zejména cenný) přestěhujte do vyšších podlaží, zaparkujte
svůj automobil na bezpečném místě, kde nehrozí zaplavení.
Připravujte se k opuštění bytu (domu) podle stanovených zásad.
Připravte evakuaci domácích a hospodářských zvířat.
Podle pokynů odborníků se podílejte na budování a zpevňování hrází.
Netábořte bezprostředně na břehu vodního toku.

Při povodni
Jste-li k tomu vyzváni, opusťte ohrožený prostor.
JsteV případě evakuace dodržte zásady opuštění bytu (domu).
Nemáte--li možnost si zajistit náhradní ubytování vlastními silami (u
Nemáte
příbuzných, na chatě apod.), přesuňte se do evakuačního střediska.
Je
Je--li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo,
které nebude zaplaveno vodou.
Není--li to nutné, neprojíždějte zaplaveným územím.
Není
Neztěžujte svojí zvědavostí činnost záchranářských jednotek.

Po povodni
Nechte si zkontrolovat stav objektů (statická
narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn,
elektřina apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
Podle pokynů hygienika zlikvidujte uhynulé zvířectvo,
potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou.
Informujte se o místech humanitární pomoci.
Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady
škod.

Praktické rady
Blíží-li se zatopení vaší ulice a opouštíte
Blížíopouštíte--li své bydliště, zachovejte se
tak, jako když odjíždíte na dovolenou. Zabráníte tak panice.
Vybavte se věcmi podle daného ročního období (zejména náhradní
oblečení, obuv apod.).
I když podle zásad pro opuštění bytu ponecháte lednici zapnutou, je
možné, že v případě zatopení rozvaděče nebo trafostanice dojde k
vypnutí elektrického proudu. Proto je vhodné z lednic a mrazáků vyklidit
potraviny podléhající zkáze. Potraviny by se znehodnotily a navíc by vás
při návratu domů přivítal nepříjemný zápach.
Nezapomeňte, že i vaši čtyřnozí nebo jiní miláčci a hospodářská zvířata
budou chtít ve svých dočasným působištích jíst.

Větrná smršť
sledujte zprávy o příchodu větrné smršti, opusťte ulice a
ukryjte se do pevných staveb;
uzavřete okna, okenice, či jinak zabezpečte otvory na
návětrné straně;
připevněte pohyblivé předměty, dopravní prostředky
umístěte do závětrných prostorů a jejich postavení nejmenší
plochou proti větru;
je
je--li to nutné, otevřete okna či dveře na závětrné straně
(vyrovnání tlaku vzdušných proudů v budovách).

Teroristické akce
Anonymní oznámení (uložení bomby,
třaskaviny, použití nebezpečné látky apod.)
nedotýkejte se podezřelého předmětu;
otevřete dveře a okna;
zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie;
opusťte budovu a následujte ostatní
evakuované do předem vyhrazených prostor;
vezměte s sebou všechny osobní věci (osobní
doklady apod.);
dodržujte pokyny a instrukce vydané správcem
objektu;
vyčkejte další instrukce bezpečnostních složek
řídících akci;
v případě nálezu podezřelého předmětu, např.
obálky, balíčku, oznamte tuto skutečnost na
Policii ČR nebo Hasičský záchranný sbor.

Teroristická akce (za použití střelných
zbraní)
pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte
ohrožené místo;
pokud jste v budově, nezdržujte se v blízkosti
oken;
ukryjte se za vhodným kusem nábytku;
striktně dodržujte instrukce vydávané
bezpečnostními složkami;
vyvarujte se použití pevných telefonních linek;
zachovejte klid a rozvahu.

EVAKUACE
Rozhodnutí o provedení evakuace bude vydáno vždy, pokud nebude možno
zajistit ochranu osob v místech jejich stálého nebo běžného pobytu. Rozhodnutí
o provedení evakuace bude vydáno orgány samosprávy v příslušném místě, v
případě nebezpečí z prodlení velitelem zásahu. Vyhlášení evakuace se
předpokládá za těchto důvodů:
Při úniku nebezpečných škodlivin do ovzduší z okolí místa úniku a z prostoru po směru
větru.
Při požáru látek, které hořením uvolňují nebezpečné škodliviny z okolí těchto objektů a
z prostoru po směru větru.
Při nebezpečí výbuchu (únik plynu, terorismus, požár skladu výbušných látek apod.) z
okolí ohroženého účinky tlakové vlny.
Po nastalém výbuchu z objektů narušených účinkem tlakové vlny.
Při povodních a záplavách z míst předpokládaného rozlití vody.
Pokud hrozí protržení hráze rybníka z míst předpokládaných účinků průlomové vlny.
Při požáru objektu z objektu a bezprostředně ohroženého okolí.
Při požáru lesa ze staveb sousedících s lesem.

