Krizové řízení
Příručka k varování obyvatel před možným nebezpečím
Naším hlavním cílem je pomoci Vám připravit se na stále častější a rozmanitější formy
ohrožení, které nám život přináší.

1. Co udělat, když zazní sirény?
Sirény jsou prostředkem k varování obyvatel při hrozícím nebezpečí. Každý občan by měl
vědět, jaké druhy signálů existují, co který znamená a hlavně – jak se v případě ohrožení
zachovat.

Návod, jak rozlišit od sebe „houkání“ sirén a jak se chovat při spuštění
varovného signálu:
V České republice je zaveden systém varování obyvatelstva, který pokrývá téměř 100% všech
trvale osídlených oblastí naší země. Je tvořen převážně sirénami, ale také obecními rozhlasy,
napojenými na dálkové ovládání nebo ovládanými ručně/místně. Některé sirény
(elektronické) „umějí mluvit", tj. po zaznění signálu je automaticky sdělena tísňová
informace. Obdobně to platí i pro některé obecní rozhlasy (plní funkci místních informačních
systémů). Většina sirén je však staršího typu (rotační), pouze „houkají" a po zaznění signálu
není možné prostřednictvím sirény sdělit obyvatelům obce druh ohrožení. Proto je důležité
umět rozlišovat jednotlivé druhy signálů.
Celý systém slouží k okamžitému varování obyvatelstva při ohrožení takového charakteru,
kdy je nezbytné okamžité ukrytí nebo evakuace. V České republice od r. 2001 platí pouze
jeden varovný signál „Všeobecná výstraha", který Vám sdělí, že „se něco děje" a je na Vás se
rychle dostat na bezpečné místo a zjistit další informace.
Jaké druhy signálu můžete slyšet
Všeobecná výstraha - tento signál oznamuje hrozící nebezpečí a může zaznít kdykoli,
v kteroukoli denní i noční dobu. Signál „Všeobecná výstraha" je kolísavý tón po dobu 140
sekund a může zaznít 3x po sobě. U „mluvících" sirén následuje informace o druhu ohrožení,
např. „Nebezpečí zátopové vlny", v každém případě ale příslušná tísňová informace zazní
v nejbližší možné době po odeznění signálu zpravidla v obecním rozhlase, vysílají ji
radiovozy policie/hasičů nebo také zazní v televizi a rozhlase.
Zkouška sirén - tento signál uslyšíte nejčastěji, a to každou první středu v měsíci ve 12.00
hodin. Ověřuje se jím funkčnost systému a také slyšitelnost sirén. Pokud v tuto dobu neslyšíte
„svoji" sirénu v místě Vašeho bydliště, nahlaste to na příslušný obecní úřad nebo hasičům.
Signál „Zkouška sirén" je nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 sekund. U „mluvících" sirén
a některých obecních rozhlasech je doplněn informací „Zkouška sirén". Zkouška sirén není
tedy varovným signálem!

Požární poplach - tento signál slouží pouze ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu na
zásah. Signál „Požární poplach" je 1x přerušený tón po dobu 60 sekund, u elektronické sirény
napodobující zvuk trubky HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ. Požární poplach také není varovným signálem! Při
tomto signálu doporučujeme pouze zjistit, jestli se případný požár nebo jiná mimořádná
událost neděje ve Vašem bezprostředním okolí a pokud Vás neohrožuje, zachovejte klid a nic
nedělejte, nebudete-li k tomu záchranáři vyzváni.Jak skutečně jednotlivé signály znějí, si
můžete vyzkoušet na www.firebrno.cz/jak-zni-sirena (v MP3 formátu).
Jak se zachovat po spuštění varovného signálu „Všeobecná výstraha"
Vyhledat úkryt
Především se okamžitě snažte najít úkryt v jakékoli blízké zděné budově (i tehdy, jedete-li
autem, zastavte a vyhledejte úkryt). Budova, do které se ukryjete, musí mít uzavíratelné
prostory. Dejte přednost místnostem ve středu budovy bez oken, vyhněte se sklepním
prostorám. Některé chemické látky jsou těžší než vzduch a místo pod úrovní terénu by bylo
životu nebezpečné. Pokud se nacházíte v cizím prostředí, nebojte se požádat kohokoli o
pomoc a vpuštění do budovy. A naopak - poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej potřebují.
Pozor - v některých případech se do budov neukrývejte! V případě hrozby povodně najděte
vhodné vyvýšené místo (kopec, úbočí kopce). Volné prostranství využijte i např. při
rozsáhlém (např. lesním) požáru, sesuvu půdy, zemětřesení (časté např. ve Středomoří) atp.
Zodolnit úkryt
Místnost, ve které se ukryjete, je třeba co nejlépe izolovat od okolního prostředí. To je
důležité zvláště při úniku chemických nebo radioaktivních látek. Především zavřete dveře a
okna. Vypněte větrání či klimatizaci a ucpěte ventilační otvory a okenní rámy. Nezapomeňte
utěsnit i otvor pod dveřmi do místnosti. Použijte k tomu izolační pásky nebo např. deky.
Pokud nemáte jinou možnost, k ucpání použijte vlastní oblečení.
Zajistit si informace
Co nejdříve se snažte zjistit, jaký druh nebezpečí hrozí. V žádném případě zbytečně
netelefonujte, především ne na tísňové linky. V případě rozsáhlé mimořádné události se vše
důležité dozvíte z televize a rádia - především ČT 1 a ČRo 1-Radiožurnál, popř. z obecního
rozhlasu nebo od zasahujících záchranářů. Pokud nemáte v budově TV nebo radiopřijímač,
pravděpodobně někdo z ukrytých bude mít discman, MP3 přehrávač nebo mobilní telefon
s příjmem FM rádia. Dále postupujte podle pokynů z TV a rádií nebo zasahujících
záchranářů.
2.Jak správně nahlásit mimořádnou událost?
Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým účastníkem (v
horším případě i postiženým) nějaké událostí, která ohrožuje naše zdraví, život, majetek nebo
bezpečnost.
Měli byste vědět, že v České republice existuje několik telefonních čísel tísňového volání, na
která je možné mimořádnou událost ohlásit. V povědomí se nám asi vybaví čísla 150, 155,
158, možná i 112 a 156.

150 Hasiči
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
112 Jednotné evropské číslo tísňového volá
156 Městská (obecní) policie
Jak si ale zapamatovat, které složce patří které číslo?
Poslední číslice u hasičů je „0" - představte si ji jako stočenou hadici k hašení.
Poslední číslice u záchranky je „5" - lze si ji vybavit jako invalidní vozík.
Poslední číslice u policie je „8" - připomíná policejní pouta.

Zdroj: www.hasik.cz
Ale jak si zapamatovat 112? Na to existuje také velice jednoduchá pomůcka: 1+1=2.

Kdy ale které číslo volat?
Pro co nejrychlejší vyřízení dané události doporučujeme volat na složku, která má k dané
situaci nejblíže.
150 Hasiči - požár, výbuch, živelní pohroma, únik nebezpečných látek, technické havárie,
vyprošťování osob, atd.
155 Zdravotnická záchranná služba - náhlé ohrožení života nebo zdraví osob.
158 Policie ČR - krádež, násilí, nález mrtvé osoby, závažná dopravní nehoda, nález
podezřelého předmětu (nevybuchlá munice...), atd.
156 Městská (obecní) policie (pokud je v obci / městě zřízena) - vandalismus, drobná
kriminalita, špatné parkování ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu, atd.
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání - vždy při závažnějších mimořádných
událostech, potřebujete-li pomoc více složek. Tato linka je zvláštní i tím, že obsluhující
operátoři hovoří i běžnými světovými jazyky. Provozuje ji Hasičský záchranný sbor ČR.
Na všechna čísla lze volat 24 hodin denně. Linky jsou pro volajícího bezplatné a dá se na ně
volat i z mobilních telefonů bez kreditu a SIM karty.
Pokud zavoláte na špatné číslo, nic se neděje. Jednotlivé složky si volání předají mezi sebou.
Jen budete muset třeba opakovat stejné informace, které jste již před chvíli říkali jinému
operátorovi. To ale stojí drahocenný čas a záchranáři vyjedou později.

Jak správně nahlásit událost?

Než zavoláte na tísňové číslo, udělejte vše pro své vlastní bezpečí (dostatečná vzdálenost od
požáru nebo místa nehody,..)! Uklidněte se, zorientujte se v okolí (operátor bude chtít vědět,
kde se přesně událost stala). Během hovoru se snažte mluvit pomalu, klidně a srozumitelně.
Operátorovi nahlaste:
CO SE STALO?

- popis události, rozsah, počet postižených nebo ohrožených osob, např.: „Hlásím požár bytu
ve 4. patře panelového domu, dům má 8 pater".
KDE SE TO STALO?

- pokud možno přesná adresa nebo popis místa události, např.: „V Brně-Líšní na Vlkově ulici
číslo 90". (vzhledem ke shodným názvům ulic v mnoha obcích ČR je nutné uvádět i název
obce, ve které se nacházíte, popř. i okres!)
KDO VOLÁ?

- jméno a kontakt na volajícího, např.: „Jmenuji se Leona Bauerová, moje telefonní číslo
je...".
Nezavěšujte, je možné, že operátor bude mít další dotazy. Po ukončení hovoru nevypínejte
telefon. Operátor může volat zpět pro ověření nebo upřesnění údajů!

Zneužití tísňových linek
Zneužití tísňových linek je trestným činem. Díky moderní technologii lze volajícího dohledat.
Linky tísňového volání jsou zřízeny pouze pro přijetí stavu nouze. Záchranáři, kteří jsou
vázáni na řešení neexistující události, mohou chybět jinde!
V roce 2009 přijala telefonní centra tísňového volání HZS ČR přes 4 miliony hovorů, přičemž
zhruba 70 % z nich bylo zlomyslných. Dosavadní opatření ke snížení počtu zlomyslných
volání nebyla účinná, avšak od 1. července roku 2010 v tomto směru nastala dost zásadní
změna - tou je změna ustanovení § 33 odst. 11 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích: „Pokud účastník, popřípadě uživatel, uskutečňuje zlomyslná volání na čísla
tísňového volání, je podnikatel (například mobilní operátor), v jehož síti bylo takové volání
započato, povinen na žádost subjektu (například HZS ČR), který provozuje pracoviště pro
příjem volání na čísla tísňového volání, znemožnit ve své síti provozování telekomunikačního
koncového zařízení, ze kterého jsou tato volání uskutečňována. O zpětném uvedení
telekomunikačního koncového zařízení do provozu rozhodne Český telekomunikační úřad na
žádost účastníka."
Zlomyslné volání na tísňové linky se může hodně prodražit. Český telekomunikační úřad
může za takové volání uložit pokutu ve výši 100 000 Kč.
3.Jak správně postupovat při opuštění domácnosti/objektu při evakuaci?
V případě vyhlášení evakuace, ať už se nacházíte doma, v kanceláři nebo nákupním středisku,
je důležité vědět, co udělat před odchodem a jak se chovat při opuštění objektu

Kdo rozhoduje o připravované evakuaci?
Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat a
majetku z ohroženého objektu nebo oblasti do prostoru, kde nebezpečí nehrozí.
Evakuaci je oprávněn nařídit (v rámci svých kompetencí) velitel zásahu při záchranných
pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci území své obce, starosta obce
s rozšířenou působností pro svůj správní obvod ORP a hejtman kraje pro část území svého
kraje.
Jak se dozvíte o připravované evakuaci?
Hrozí-li nebezpečí z prodlení - např. hrozba výbuchu, úniku nebezpečné látky, destrukce
objektu, přívalová vlna při zvláštní povodni - dozvíte se z místního rozhlasu, není-li zřízen,
tak z radiovozů policie / městské policie, od zaměstnavatele či správce objektu.
Nehrozí-li nebezpečí z prodlení - např. přirozená povodeň, dlouhodobý kolaps dodávek
energií - kromě výše uvedených způsobů se dozvíte také z médií, zvl. z České televize a
Českého rozhlasu.
Jak správně postupovat při krátkodobém opuštění domácnosti / objektu?
Pokud lze předpokládat, že se budete moci vrátit do svého domova / kanceláře již za několik
hodin, postupujte takto:










vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, které máte v provozu,
elektrické spotřebiče odpojte ze zásuvky (mimo ledničky a mrazničky),
uhaste otevřený oheň (krb, kamna, svíčky...),
vypněte topení (plynový kotel),
zhasněte před odchodem všechna světla,
vezměte s sebou i svá domácí zvířata,
uzamkněte byt / kancelář,
ověřte, zda i ostatní v budově vědí o evakuaci,
opusťte budovu podle únikového značení nebo podle pokynů toho, kdo evakuaci řídí.

Při opouštění budovy se chovejte klidně, pomáhejte osobám se sníženou pohyblivostí a po
opuštění budovy se shromážděte na místě, určeném k evidenci evakuovaných. Je nezbytné se
zaevidovat, aby záchranáři při případné havárii po Vás nepátrali zbytečně v troskách budovy.
Jak správně postupovat při dlouhodobém opuštění domácnosti / objektu?
Při dlouhodobém opuštění domácnosti je Vaším nejdůležitějším úkolem si sbalit evakuační
zavazadlo.
Návod, jak správně postupovat při balení evakuačního zavazadla a co má toto zavazadlo
obsahovat:
Pokud máte sbaleno evakuační zavazadlo a byl dán pokyn k opuštění domácnosti, postupujte
tak, jak je uvedeno v předchozí podkapitole.

Mimo to ale při dlouhodobé evakuaci také vypněte i hlavní uzávěr plynu a vody (v případě
povodně i elektřiny) a na vchodové dveře bytu umístěte zprávu o tom, kdo, kdy a kam se
evakuoval a kontakt, na kterém budete k zastižení. Toto platí zejména pro případ, kdy hodláte
pobývat mimo oficiální místa, určená k nouzovému ubytování evakuovaných (např. na své
chatě, u příbuzných).

Nemějte strach o Vaši domácnost, evakuovaná oblast bude hlídána policií či armádou a
nepovolané osoby nebudou do této oblasti vpuštěny.

4. Improvizované ukrytí - kde a jak se ukrýt
v případě nebezpečí?
Zazní-li varovný signál "Všeobecná výstraha", je třeba se okamžitě ukrýt před hrozícím
nebezpečím.
Návod, jak by měl vypadat bezpečný úkryt a co dělat pro zvýšení odolnosti vybraného úkrytu:

Kde je třeba se ukrýt
Uslyšíte-li varovný signál "Všeobecná výstraha", okamžitě hledejte nejbližší možný úkryt.
Jak vypadá tento signál a jaké další varovné signály v ČR existují, naleznete na v této příručce
na str.

Případ 1 - VZDUCH
Např. únik nebezpečných látek, živelní pohroma (mimo Případ 2)
Jediný vhodný úkryt před většinou možných druhů nebezpečí, která přicházejí VZDUCHEM
je pevná (zděná, panelová) budova s uzavíratelnými okny a dveřmi. Jako úkryt rozhodně
nemůže sloužit automobil nebo jiný dopravní prostředek. Můžete jej však použít k rychlému
přesunu k úkrytu. Při výběru budovy dejte přednost takové, která má více než jedno podlaží a
více než jednu místnost. Zvláště při úniku nebezpečných látek je důležité ukrýt se v
nadzemním podlaží, protože některé chemické látky jsou těžší než vzduch. Pokud je patrné,
ze které strany vane vítr, ukryjte se v místnosti na závětrné straně, kde nebudou okna přímo
vystavena vlivu proudění vzduchu s nebezpečnou látkou.
Nebezpečím mohou být i samotné povětrnostní jevy - např. blesky, náhlý přívalový déšť,
kroupy, tornádo apod. V těchto případech může být nebezpečné ukrytí v budově těsně pod
střechou (zejména v místnostech se střešními okny). Ukryjte se v nižších patrech budovy a
držte se ve větší vzdálenosti od oken.

Případ 2 - VODA

Např. povodeň, sesuv, kaverna
Zcela odlišné ukrytí je třeba vyhledat, když nebezpečí přináší VODA. Nejčastějším
nebezpečím u nás je povodeň, kdy je nutné vyhledat úkryt na vyvýšeném místě v okolí
(zvláště v případě přívalové vlny mimo budovy!). Přirozená povodeň nemusí znamenat
nebezpečí pro masivní a kvalitně stavěné budovy, přesto doporučujeme vyhledat úkryt tam,
kde ze zkušenosti víte, že voda nemůže dosáhnout. Pozor na osamělé vyvýšeniny v rovinatém
terénu - voda Vám může odříznout cestu a uvěznit Vás.
Mějte na paměti, že pokud jsou povodně doprovázeny déletrvajícím deštěm, může dojít na
nestabilních svazích k sesuvu, proto se vyhněte úkrytu pod prudkými svahy, i když jsou mimo
zaplavená území.
V případě zvláštní povodně (přívalová vlna v důsledku poškození hráze vodního díla) je nutné
okamžitě vyhledat co nejvyšší místo v terénu a co nejrychleji se tam přemístit. V tomto
případě je Váš život ohrožen nejvíce a jde o minuty. Přívalová vlna ničí vše, podobně jako
vlna tsunami na pobřeží moře.

Případ 3 - OHEŇ
Např. požár v budově, lesní požár
V případě nebezpečí, které Vám hrozí od OHNĚ, je důležité se vzdálit kamkoli, kde budete z
dosahu jak ohně samotného, tak i žáru a zplodin hoření.
Pokud jste v budově, pokuste se dostat ven přes prostory, které nejsou požárem zasaženy.
Máte-li odříznutou cestu ven, zůstaňte v bezpečné místnosti a zamezte přístupu vzduchu k
ohni, případně ustupujte do vyšších podlaží nebo na střechu. Pouze ve zcela nevyhnutelném
případě, kdy Vás oheň bezprostředně ohrožuje v nižším nadzemním podlaží, se pokuste dostat
ven oknem. Před skokem ale zvažte své schopnosti a důkladně prozkoumejte terén pod Vámi.
Venku se okamžitě vzdalte od hořící budovy, může dojít k jejímu sesuvu nebo pádům částí
budovy.
Jste-li ohroženi požárem ve volné krajině, vždy se snažte uniknout ve směru kolmém na směr
větru tak, aby Vás kromě plamenů neohrozily zplodiny hoření. Jste-li daleko od obydlených
míst, ukryjte se u nejbližšího vodního toku nebo alespoň v otevřené krajině, kde máte přehled
o šíření požáru. V kritické situaci se pokuste i např. přeplavat vodní tok nebo rybník.

Jak je třeba se ukrýt
Odolný úkryt je důležitý zejména v Případě 1, kterému se dále budeme podrobněji věnovat.
Především při hrozbě úniku nebezpečných látek je třeba vybraný úkryt upravit tak, aby
nedošlo k průniku ohrožující látky dovnitř. V místnosti, kde se ukrýváte, je třeba uzavřít okna
a dveře, vypnout větrací přístroje, utěsnit všechny otvory, zejména vývody větrání a
klimatizace, dále utěsnit rámy oken a dveří. Předtím však (máte-li dostatek času) zkontrolujte
uzavření všech dalších oken a dveří v budově, aby nevznikal průvan a komínovým efektem
nedošlo k rozšíření nebezpečné látky po budově. Nezapomeňte na utěsnění klíčové dírky a
zejména otvoru pod dveřmi do místnosti. K utěsnění použijte lepící pásky, namočené kusy
látky (deky, prostěradla) a v krajním případě i vlastní oblečení.

Zvláštním případem je únik radioaktivních látek, kdy je nutné vyhledat místnost nejlépe v
suterénu, bez oken, která má co nejsilnější stěny. Aby nedošlo k průniku radiace, mimo výše
uvedené utěsnění, by všechna okna a dveře měly být překryty naskládanými cihlami, pytli s
pískem, deskami, plechem nebo jinými neprostupnými materiály. Nesmí však být
znemožněno se dostat bezpečně z úkrytu ven.

5.Co má obsahovat evakuační zavazadlo?
Evakuační zavazadlo a jeho obsah je v některých případech ohrožení to jediné, co Vám po
opuštění domácnosti zůstane.
Návod, jak by mělo evakuační zavazadlo vypadat a co by mělo obsahovat.

Co je evakuace a evakuační zavazadlo
Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat a
majetku z ohroženého objektu nebo oblasti do prostoru, kde nebezpečí nehrozí. Jak správně
postupovat při opuštění domácnosti a evakuaci objektu nebo ohroženého prostoru, naleznete
na dole uvedené webové stránce.
Evakuační zavazadlo je batoh, kufr nebo taška s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné
opuštění domova, které lze v okamžiku evakuace odhadnout na více než jeden den. Při
evakuaci, resp. opuštění objektu na kratší dobu (např. nahlášení bomby v objektu, únik plynu
nebo jiné nebezpečné látky) lze očekávat návrat během několika hodin, tudíž je evakuační
zavazadlo zbytečné.
Jak by mělo vypadat evakuační zavazadlo
Pokud dojde k takovému druhu ohrožení, kdy je nutné na více než jeden den opustit
domácnost, je třeba si připravit evakuační zavazadlo pro sebe i ostatní členy domácnosti. Platí
zásada, že každá osoba by měla mít jen jedno zavazadlo (dospělí do 25 kg, děti do 10 kg),
ideální je kufr na kolečkách (dobrá skladnost, snadná manipulace), se kterým lze manipulovat
jen jednou rukou, dále batoh (máte obě ruce volné) a nebo taška (nejméně vhodná).
Nezapomeňte, že při přesunu se zavazadlem není vždy možné použít vlastní automobil (např.
povodně). V mnoha domácnostech je také domácí zvíře, které je třeba vést (nést) s sebou.

Obsah evakuačního zavazadla
Pro snadnější zapamatování lze obsah zavazadla rozčlenit do několika logických skupin:
1.
2.
3.
4.
5.

jídlo a pití + nádobí,
cennosti a dokumenty,
léky a hygiena,
oblečení a vybavení pro přespání,
přístroje, nástroje a zábava.

První skupina

Do první skupiny patří zejména trvanlivé a dobře zabalené potraviny, pitná voda (vše na 2-3
dny pro každého člena domácnosti), krmivo pro domácí zvíře, které berete s sebou, hrnek
nebo miska, příbor a otvírák na konzervy. V případě, že máte individuální dietetický režim
(např. bezlepková dieta, vegetariánství apod.), počítejte s tím, že v místech náhradního
ubytování s hromadným zajištěním stravování bude možné Vám vyjít vstříc jen v omezené
míře. Mějte tedy své speciální potraviny s sebou v dostatečném množství.
Druhá skupina
Do druhé skupiny řadíme osobní dokumenty (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas,
kartu zdravotní pojišťovny), jiné důležité dokumenty (pojistné smlouvy, stavební
spoření, smlouvy o investicích, akcie) a peníze v hotovosti + platební karty.
Třetí skupina
Ve třetí skupině nesmí chybět především pravidelně užívané léky nebo zdravotní pomůcky,
také doporučujeme vitamíny a běžné doplňky stravy. Dále si vezměte běžné hygienické
potřeby v přiměřeném množství.
Čtvrtá skupina
Čtvrtá skupina zahrnuje oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prádlo a
obuv, spací pytel, karimatku, pláštěnku nebo deštník.
Pátá skupina
V páté skupině je důležitý především mobilní telefon s nabíječkou, FM rádio (stačí ve formě
MP3 přehrávače, discmanu apod.) s nabíječkou nebo bateriemi, svítilna, zavírací nůž, šití,
psací potřeby a dále předměty pro vyplnění volného času - knihy, hračky pro děti,
společenské hry.

Jak balit evakuační zavazadlo
Je velmi pravděpodobné, že při vyhlášení evakuace budete v časové tísni a stresu. Při balení
proto zvažujte priority. Obecně nejdůležitější jsou předměty, zařazené do druhé a třetí
skupiny. Vše ostatní Vám může v případě nouze někdo v místě náhradního ubytování půjčit.
Při balení se snažte využít co nejlépe omezený prostor zavazadla (ponožky do bot, konzervy
do nádob apod.), pokud Vám zbude místo, přibalte věci, které jste ochotni půjčit nebo věnovat
jiným (potraviny, oblečení, hračky...).
Každé zavazadlo opatřete cedulkou se jménem, adresou a číslem mobilního telefonu majitele.
Cedulku se jménem a adresou dejte do kapsy i malým dětem.
6.Jak se ochránit v zamořeném prostředí?
Únik nebezpečné látky (NL) do prostředí může vážně ohrozit Vaše zdraví, ale i životy !
Návod, jak se můžete ochránit proti tomuto nebezpečí:

Kdy využít improvizované ochrany
Improvizovanou ochranu lze využít při úniku NL do prostředí, ke kterému může dojít chybou
obsluhy, poruchou technologie výroby, při skladování nebo při přepravě NL. V případě
vzniku havárie budete varováni sirénami (všeobecná výstraha - viz. Co udělat, když zazní
sirény?) a provedete patřičná opatření (viz. Improvizované ukrytí).
Jestliže musíte překonat zamořený prostor, příp. je vyhlášena evakuace obyvatelstva ze
zamořeného místa, můžete se chránit dvěma způsoby:
1. použitím prostředků individuální ochrany




např. ochranné masky, ochranné oděvy apod.
v současné době se však nepočítá s výdejem těchto prostředků obyvatelstvu v případě
havárií nebezpečných chemických látek
můžete si je však pořídit ve specializovaných prodejnách

2. použitím prostředků improvizované ochrany


pravděpodobnější způsob ochrany dýchacích cest a povrchu těla je právě použitím
prostředků improvizované ochrany

Co to jsou prostředky improvizované ochrany
Jedná se prakticky o veškeré oděvní součásti a prostředky, které jsou dostupné v každé
domácnosti. Základní prostředky, které můžete použít, Vám zde popíšeme, včetně
jednotlivých kroků při jejich oblékání.
1. Ochrana dýchacích cest
V první řadě musíte ochránit Vaše dýchací cesty (tzn. nos a ústa). K tomu použijte:
- kus látky (přeložený kapesník, ručník, utěrka, apod.), kterou navlhčete.
K navlhčení můžete použít:
- obyčejnou vodu,
- v případě úniku čpavku přidejte kuchyňský ocet (1 lžíce octu/1 litr vody),
- v případě úniku NL kyselé povahy přidejte zažívací sodu (2 lžíce sody/1 litr vody).
Takto navlhčenou látku přiložte na nos a ústa a upevněte v zátylku šálou, či šátkem.

2. Ochrana očí
Po ochraně dýchacích cest následuje ochrana očí. K tomu použijte:
- brýle uzavřeného typu (lyžařské, potápěčské, plavecké, motocyklové),
- případné větrací průduchy přelepte lepicí páskou,

- jestliže nemáte doma žádné brýle podobného typu, můžete použít obyčejný průhledný
igelitový sáček, který přetáhnete přes hlavu a stáhnete tkanicí, příp. gumou v úrovni lícních
kostí (nad nosem).
3. Ochrana hlavy
K ochraně hlavy použijte: - čepici, kuklu, šálu, klobouk, šátek, apod.,
- při jejich nasazování dbejte na to, aby vlasy byly úplně zakryty,
- totéž platí i u čela, krku a uší.
4. Ochrana povrchu těla
K ochraně povrchu těla můžete použít:
- kombinézu, kalhoty, sportovní soupravu atd.,
- přes ně použijte např. pláštěnku do deště, příp. dlouhý kabát,
- tyto oděvy dostatečně utěsněte u krku (použijte např. šálu), rukávů a nohavic (stáhněte např.
provázkem nebo gumou).
5. Ochrana rukou a nohou
Ruce můžete chránit: rukavicemi (pryžové, kožené).
Na ochranu nohou použijte: nejlépe vysoké boty (kozačky, holínky).

Základní zásady použití prostředků improvizované ochrany
- celý povrch těla musí být zakrytý, žádné místo nesmí zůstat nekryté,
- brýle a další ochranné prostředky co nejvíce utěsnit, rukávy a nohavice svázat provázkem
nebo gumičkou,
- více vrstev ochranného oděvu = vyšší ochrana.
Co dělat po návratu ze zamořeného prostředí
- odložte na chodbě, příp. v předsíni veškerý svrchní oděv včetně všech ochranných
prostředků, které jste použili,
- vše uložte do igelitového pytle a zavažte jej,
- jestliže je to možné, pečlivě se osprchujte, utřete do sucha a oblékněte na sebe čistý oděv,
- nezapomeňte vyčistit uši, nos a provést výplach očí.
7.Jak se připravit na povodně?
Povodně jsou jednou z nejčastějších krizových situací u nás.
Návod, jak se na ně připravit a co dělat, když voda opadne:

Co je povodeň?
Povodní rozumíme přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných
povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může
způsobit škody anebo voda nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat z určitého území
nebo je její odtok nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku
srážkových vod.
Dělení povodní
Rozlišujeme 2 typy povodní:



přirozená povodeň: způsobená přírodními jevy(tání, dešťové srážky, chod ledů),
zvláštní povodeň: způsobená civilizačními vlivy (porucha vodního díla, která může
vést až k havárii - např. protržení hráze).

Závažnější je povodeň zvláštní, která může nastat znenadání a její dopady by byly
katastrofální. Vznik zvláštní povodně je však méně pravděpodobnější než vznik přirozené
povodně.
Jaké rozlišujeme stupně povodňové aktivity (SPA)
1. SPA = BDĚLOST




nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí,
za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou
službou,
při 1. SPA ještě nedochází k vybředení toku a jeho rozlivům, a tedy ani k hmotným
škodám na majetku.

2. SPA = POHOTOVOST






vyhlašuje jej příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň
a v době povodně, kdy však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo
koryto,
při 2. SPA již dochází k prvním rozlivům, které však nepáchají větší škody na
majetku,
dochází většinou k zaplavování příbřežních luk a porostů,
aktivují se povodňové orgány a další složky povodňové služby.

3. SPA = OHROŽENÍ



vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí
nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území,
při 3. SPA dochází k zaplavování měst a obcí, a proto se provádějí zabezpečovací či
záchranné práce.

Aktuální informace o průtoku a odpovídajících stupních povodňové aktivity na Jižní Moravě
získáte na webové stránce Povodí Moravy, s.p. http://www.pmo.cz
Jak se na povodně připravit
Bydlíte-li v záplavové oblasti, připravte se na povodeň předem (jak dlouhodobá opatření, tak
okamžité kroky k řešení při již hrozícím zaplavení obydlí).
a) dlouhodobá příprava:






pro stavbu obydlí si vytipujte místo, které nebude zaplaveno. Jste-li odhodláni stavět
v místě, kde hrozí povodeň (pasivní zóna, v aktivní zóně je to zakázáno), počítejte
s dodatečnými náklady na protipovodňové úpravy obydlí (a také s možnými problémy
s neochotou pojišťoven při pojištění domu)
zjistěte si na Vašem obecním (městském) úřadě, do jaké výšky může být zaplaveno
Vaše obydlí při přirozené povodni a za jak dlouho do Vaší obce dorazí průlomová
vlna při zvláštní povodni (pokud v místě Vašeho bydliště hrozí),
pokud již Váš dům stojí, zvažte možné dodatečné stavební úpravy, které ochrání Váš
majetek (např. izolace, zpětné klapky v potrubí...) - tyto informace naleznete u
specializovaných firem (např. každoročně na veletrhu Envibrno - Watenvi).

b) krátkodobá příprava (těsně před opuštěním obydlí):















pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo ho včas odvezte na bezpečné
místo,
odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
připravte si prostředky pro zabezpečovací práce (pytle s pískem ...),
uzavřete přívod vody, plynu a elektrické energie,
uhaste otevřený oheň v topidlech,
připravte evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
informujte se o způsobu a místě, kam se v případě evakuace přemístíte,
přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží),
utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech,
sledujte zprávy sdělovacích prostředků,
odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy,
v budově ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody nebezpečné látky
(chemikálie, apod.),
řiďte se pokyny orgánů obce a záchranářů (zvl. při evakuaci),
při odchodu z domu zabezpečte vchod a okna.

Jak se chovat při opuštění domácnosti, jak sbalit evakuační zavazadlo a kde se ukrýt při
povodni naleznete v kapitolách Jak správně postupovat při opuštění domácnosti/objektu při
evakuaci, Co má obsahovat evakuační zavazadlo a Improvizované ukrytí - kde a jak se ukrýt
v případě nebezpečí.
Na co byste se měli zaměřit po povodni
Zkontrolujte své obydlí, zejména:


statickou narušenost,







obyvatelnost bytu/domu,
rozvody energií (plyn, elektřina),
stav studny,
stav kanalizace a rozvodů vody,
pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepů domů (poměr tlaků nebezpečí zborcení).

Podle pokynů hygienika:






zlikvidujte potraviny zasažené vodou,
zlikvidujte polní plodiny zasažené vodou,
zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní (vždy používejte
ochranné prostředky!),
nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat,
nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik vodu jako pitnou neschválil.

Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si u obecního (městského)
úřadu vyžádejte:





finanční pomoc,
pitnou vodu, potraviny, sezónní oblečení, hygienické potřeby,
potřebné nářadí (pro likvidaci povodňových škod),
další potřebné prostředky (dezinfekční, ochranné atd.).

Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte:





vyčištění studny a odčerpání znečištěné vody,
chemické ošetření vody ve studni,
laboratorní prověření kvality vody,
povolení hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody.

Kontaktujte Vaši pojišťovnu ohledně náhrady škody:





ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami,
vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký posudek, účty,
svědectví),
při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny,
po uzavření šetření bude následovat odškodnění (náhrada škody).

Pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následků povodní:






informace o možnosti zapojit se do obnovovacích prací lze obdržet od obecního
(městského) úřadu,
jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem,
dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů,
dbejte dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém povodní a
nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění,
odstranění škod způsobených povodní lze v řadě případů zvládnout svépomocí;
nepodceňujte nebezpečí dlouhodobé práce v extrémních podmínkách,



odstranění škod způsobených povodní je dlouhodobý proces náročný na materiální,
finanční a psychologickou podporu; vzájemná pomoc a sociální péče o postižené je
většinou nezbytná a je vhodné ji co nejvíce využívat.

Odkazy
www.pmo.cz
http://www.povodne2009.estranky.cz
8.Jak se ochránit před extrémními klimatickými jevy?
Příroda nás v posledních několika letech často překvapuje různými extrémy.
Návod, jak se můžete připravit na nebezpečné klimatické jevy jako je bouřka, vichřice,
přívalový déšť nebo krupobití:
Kde získat informace o aktuálně hrozícím nebezpečí
Většinu níže popsaných extrémních klimatických jevů je možné předpovědět dostatečně
předem. Český hydrometeorologický ústav v případě přepokládaného výskytu nebezpečného
klimatického jevu vydává výstražnou informaci, která obsahuje kromě charakteru
nebezpečného jevu také časový a prostorový rozsah platnosti výstražné informace, míru rizika
(nízké, vysoké, extrémní) a doporučení, jak nebezpečí eliminovat. Kromě předpovědních
relací v médiích se o aktuálně vydaných výstrahách dozvíte více na www.chmi.cz.
V Jihomoravském kraji dostávají od HZS JMK tyto výstrahy formou SMS a e-mailu i všichni
starostové obcí. I u nich se tedy můžete informovat. V mnoha obcích Jm kraje navíc funguje
systém informování občanů (nejen) o hrozícím nebezpečí pomocí bezplatných SMS zpráv,
stačí se jen zaregistrovat na Vašem obecním úřadě. Podobný systém provozuje i Krajský úřad
Jm kraje.
Co a jak nás může nejčastěji ohrozit
Bouřka - největší riziko představují blesky, které mohou při přímém zásahu způsobit smrt
nebo těžké zranění (popálení) a také požár porostu nebo obytných budov. Dalším nebezpečím
jsou možné poryvy větru (pády stromů, sloupů nebo drátů el. vedení, částí budov nebo
převrácení automobilů).
Vichřice - jedná se o dlouhodobější atmosférický jev na rozsáhlém území (zvláště častý
v horských oblastech), většinou spojený se změnou tlaku a přechodem atmosférické fronty.
Intenzita se udává v metrech za sekundu - vichřice od 25 m/s (90 km/h). Nebezpečí spočívá
kromě výše uvedeného také v možném dlouhodobějším výpadku el. energie, přerušení
dopravních komunikací, apod.
Tornádo - jedná se o lokální atmosférický vír s plošným rozsahem v řádu stovek metrů
s velkou intenzitou bouřkové činnosti. V krátkém časovém období (minuty nebo desítky
minut) může napáchat značné škody (např. v Litovli - červen 2004).

Sněhová kalamita - dlouhodobé intenzivní sněžení, jehož následkem může dojít
k vícedennímu přerušení dopravní obslužnosti území, k přerušení zásobování potravinami a
el. energií, k poškození střech budov a vozidel vahou sněhu, ke zvýšení počtu zranění osob
(uklouznutí na kluzkém povrchu, pády sněhu a ledu ze střech, vznik lavin v horách, apod.).
Přívalový déšť - těžko předvídatelný intenzivní déšť (nemusí být doprovázený bouřkou)
s následkem náhlého zaplavení sklepů obytných domů, komunikací, ucpání kanalizace a
úzkých profilů mostů bahnem, listím apod., eroze na nezpevněných cestách a také polích a
zahradách, sesuvů půdy, protržení hrází rybníků, odplavení a poškození nedostatečně
upevněných předmětů, poškození břehů vodních toků.
Krupobití - krátkodobé a lokální vypadávání srážek s ledovými kroupami o různé velikosti.
Škody na majetku (okna, skleníky, karoserie vozidel, vegetace) způsobují kroupy od velikosti
2 cm v průměru. Kroupy nad 5 cm v průměru (poměrně vzácný výskyt) mohou způsobit i
vážnější zranění osobám a zvířatům.
Jak se ochránit
Jsem doma:
V případě všech výše uvedených klimatických jevů doporučujeme zůstat doma a pokud to
není nezbytně nutné, nikam nevycházet a nevyjíždět.
Pokud máte čas udělat ochranná opatření, doporučujeme ve všech výše uvedených případech
zkontrolovat uzavření všech oken a dveří a v blízkosti domu (zahrada) upevnit volně položené
předměty (nebo je uschovat, je-li to možné), odvést do bezpečí zvířata, ukrýt automobil do
garáže, apod. Navíc:









v případě bouřky dále odpojte anténu a elektrické spotřebiče od sítě (mimo ledničky a
mrazničky) a připravte se na možný výpadek el. proudu (svíčka a zápalky
v pohotovosti). Po bouřce zkontrolujte okolí domu (možnost požáru od zásahu
bleskem, další škody způsobené deštěm nebo větrem).
v případě vichřice zejména dávejte pozor na návětrnou stranu domu - hrozí poškození
oken a dveří poletujícími předměty.
v případě tornáda se držte dál od oken a nezdržujte se v místnostech těsně pod
střechou. Najděte si bezpečnou místnost v nižších podlažích nebo ve středu budovy. I
když je tornádo na první pohled atraktivní jev, nikdy neopouštějte domov a neotvírejte
okna kvůli lepšímu výhledu! Tornádo Vás snadno může připravit o život. Po skončení
tornáda zkontrolujte stav svého domu a ověřte si, zda i sousedé v okolí přestáli tornádo
bez úhony na životě a zdraví. Pomozte všem postiženým (vyproštění z trosek, první
pomoc, přivolání záchranářů a havarijních služeb).
v případě hrozící sněhové kalamity si snažte ještě včas opatřit zásoby trvanlivých
potravin (pokud máte obchod v docházkové vzdálenosti), nevyjíždějte automobilem
zbytečně, připravte se na možný dlouhodobější výpadek el. proudu. Pravidelně
kontrolujte výšku sněhové pokrývky na střeše domu (zvl. u plochých střech) a
přesáhne-li 50 cm, odstraňte ji.
v případě přívalového deště kontrolujte průběžně pevnost a vodě odolnost střechy a
oken. Je-li Váš dům na svahu, buďte připraveni na možný náhlý příval vody a bahna
s poškozením přilehlé stěny domu (v krajním případě i zřícení). Po skončení



přívalového deště se snažte co nejrychleji zkontrolovat statiku budovy a škody v okolí.
Pomáhejte i ostatním postiženým.
v případě krupobití především chraňte střešní okna (deka, upevněné kusy oblečení) a
automobil, pokud parkujete na ulici (plachta, přikrývka). Po skončení zkontrolujte
zejména všechna okna a stav střešní krytiny.

U všech výše uvedených případů navíc platí, že vždy, pokud jste utrpěli nějakou materiální
škodu, pečlivě si vše zdokumentujte (fotoaparát, kamera) pro potřeby pojišťovny (náhrada
škody).
Jsem venku:
Jste-li venku, snažte se ve všech případech co nejdříve najít úkryt v nejbližší budově (obchod,
úřad, restaurace, v nouzi i např. přístřešek v lese, most s dostatečným prostorem pro ukrytí,
apod.). Dále se zaměříme na případ, kdy jste nuceni přečkat nebezpečnou situaci pod širým
nebem.
V žádném z výše uvedených případů se nezdržujte zbytečně na otevřených a vyvýšených
místech v krajině. Ve většině případů je nebezpečné i zdržovat se v blízkosti vodních toků
nebo ploch. Pokud dojde k pádu drátů el. vedení na zem, v žádném případě se jich nedotýkejte
a ani se k nim nepřibližujte. Jste-li v jejich bezprostřední blízkosti, snažte se od nich vzdálit
tím, že budete dělat drobné krůčky. Dále:










v případě bouřky mějte na paměti, že žádné místo není dost bezpečné před zásahem
blesku. Nebezpečí můžete předejít tím, že nebudete mít při sobě kovové předměty
(např. i deštník), neschovávejte se pod osamělými stromy nebo v blízkosti vodivých
předmětů. Při bouřce netelefonujte. Pokuste se najít chráněné místo v níže položeném
prostoru (údolí, úpatí kopce) s nižší vegetací, dostatečně daleko od stožárů a vedení el.
proudu. Vyčkejte do konce bouřky. Vzdálenost bouřky poznáte podle časového
rozmezí mezi zábleskem a zahřměním. Pro přibližný odhad platí, že počet sekund
mezi zábleskem a zahřměním vydělte třemi a získáte počet kilometrů, jak daleko od
Vás je bouřka. Neopouštějte úkryt, dokud doba mezi zábleskem a zahřměním
nepřesáhne alespoň 15 sekund (tj. bouřka je ve vzdálenosti cca 5 km).
v případě vichřice se nepohybujte na okrajích prudkých srázů nebo břehů řek, hrozí
pád při poryvu větru. Další nebezpečí hrozí od předmětů, unášených větrem, snažte se
tedy najít úkryt pod pevným přístřeškem. Pozor v lese - hrozí pád nestabilních stromů.
V lese se schovejte u kmene dostatečně pevného a rozložitého stromu (není-li vichřice
doprovázena bouřkou). V obydlených místech hrozí také pád částí budov (střešní
krytina, květináče, okapy, lešení) a el. vedení.
v případě tornáda se snažte co nejrychleji dostat z jeho dosahu. Pokud není v blízkosti
pevná budova, utíkejte kolmo na směr, kterým se tornádo pohybuje, případně
vyhledejte úkryt např. v příkopech či jiných terénních nerovnostech.
v případě sněhové kalamity se snažte co nejdříve dostat do obydleného místa, hrozí
ztráta orientace, vyčerpání a prochladnutí. Pohybujte se opatrně, pozor na zasněžená
nebezpečná místa (příkopy, vodní toky, led...). Pokud nejste schopni zvládnout přesun
do bezpečí, volejte linku 112 nebo 155.
v případě přívalového deště (není-li doprovázen bouřkou) se pokuste najít úkryt
dostatečně daleko od vodních toků a prudkých svahů, kde hrozí náhlé vzedmutí
hladiny, resp. sesuvy.



v případě krupobití se ukryjte pod nejbližším stromem nebo mostem, jste-li ve
zcela otevřené krajině, chraňte si rukama nebo taškou či bundou alespoň hlavu.

Pokud v kterékoli z výše uvedených situací utrpíte zranění a nejste schopni se dostat do
obydlené oblasti, přivolejte pomoc (linka 112 nebo 155). Nemáte-li možnost přivolat pomoc,
postupujte podle zásad v kapitole Jak přežít v přírodě.
Jsem v automobilu:
Jste-li v uzavřeném automobilu (ne kabriolet s plátěnou střechou), může Vám vůz sloužit jako
dostatečný přechodný úkryt nebo prostředek úniku pro všechny popisované klimatické jevy.
Rizikem pro Vás a Váš vůz je pouze silné krupobití (poškození karoserie a oken) a tornádo
nebo vichřice (hrozí převrácení vozu).
Ve všech případech je třeba dobře vyhodnotit situaci. Při blížícím se klimatickém jevu je
bezpečnější rychlý únik, pokud jste již daným jevem zasaženi, jeďte velmi pomalu nebo
zastavte na bezpečném místě, kde nehrozí zejména pád stromů nebo srážka s jiným vozidlem
při zhoršené viditelnosti. Dále:









při bouřce se nedotýkejte kovových částí automobilu a nevystupujte ven (hrozí zásah
el. výbojem např. při vstupu do louže).
při vichřici snižte rychlost jízdy nebo raději zastavte, nejlépe čelem ke směru větru
(při bočním větru hrozí větší pravděpodobnost převrácení vozu).
při tornádu se snažte pokud možno co nejrychleji dostat mimo směr pohybu tornáda,
protože Váš vůz Vás při značné síle tohoto vzdušného víru nemusí ochránit. Jste-li už
zasaženi, zastavte na místě, kde nehrozí pád předmětů na vůz a počkejte, až tornádo
skončí.
v případě sněhové kalamity zvažte stav vozovky, vzdálenost a profil silnice po které
jedete. Je-li nemožné bezpečně projet, pokuste se zaparkovat a počkat na silničáře.
Pokud jste již uvízli na silnici, postarejte se o to, aby byl Váš vůz vidět (výstražná
světla, trojúhelník). Pokud Váš vůz překáží provozu, informujte policii (linka 158).
V případě, že je komunikace zcela zatarasena vozidly a hrozí, že budete muset zůstat
několik hodin ve voze, šetřete pohonnými hmotami. Vypněte veškeré zbytečné
spotřebiče (klimatizace, rádio, světla) a pouze topte motorem. Docházejí-li Vám
pohonné hmoty, motor zapínejte jen na nezbytně nutnou dobu k vytopení vozu.
Čekejte klidně v autě na příjezd záchranářů.
v případě přívalového deště raději zastavte na bezpečném místě, kdy Váš vůz neohrozí
proud vody nebo bahna na silnici a čekejte na snížení intenzity srážek.
v případě krupobití (kroupy větší než 2 cm v průměru) v každém případě zastavte,
hrozí vážné poškození čelního skla a karoserie. Máte-li ve voze deku nebo nepotřebné
oděvy, pokuste se zakrýt alespoň čelní sklo, které je nejvíc ohroženo.

Po skončení uvedených klimatických jevů nejprve zkontrolujte stav Vašeho vozu, zejména
pneumatik, čelního skla a karoserie. Pokud je vše v pořádku, velmi opatrně pokračujte v jízdě
- komunikace mohou být poškozeny nebo zataraseny.
9.Jak se zachovat při úniku nebezpečné látky?
Různé nebezpečné látky (NL) se chovají odlišně v závislosti na skupenství a prostředí, ve
kterém uniknou.

Návod, jak postupovat v různých případech úniku NL a s jakými NL se můžete nejčastěji
setkat:

Kdy může dojít k úniku NL
K úniku NL do prostředí může dojít chybou obsluhy, poruchou technologie výroby, při
skladování nebo při přepravě.
S jakými NL se můžete nejčastěji setkat
Nejčastějšími NL, se kterými se můžete setkat, jsou čpavek a chlor. S těmito látkami Vás
podrobněji seznámíme dále. Nesmíme opomenout také zemní plyn, při jehož úniku může dojít
za určitých podmínek i k výbuchu.
V neposlední řadě zmiňujeme také radioaktivní látky, se kterými se nakládá zejména
v jaderných elektrárnách (pro obyvatele jižní Moravy toto nebezpečí představuje JE
Dukovany, která se sice nachází na území kraje Vysočina, nicméně její dopady mohou
zasáhnout i území Jihomoravského kraje). Vzhledem k tomu, že lidé žijící v blízkosti tohoto
jaderného zařízení jsou poučeni, co mají v případě vzniku havárie dělat nebudeme se tomuto
nebezpečí zde dále věnovat.
Čpavek (amoniak) je dráždivá a žíravá látka. Na jeho únik Vás upozorní jeho typický štiplavý
zápach. Velmi silně dráždí oči, sliznice, dýchací cesty, plíce a kůži. Vysoká koncentrace může
způsobit otok plic a zástavu dechu.
Použití čpavku:
Čpavek se používá mj. jako chladící médium na starších typech zimních stadionů, dále
v mrazírnách a v potravinářském průmyslu.
Chlor je intenzivně dráždivá látka žlutozelené barvy s typickým ostře štiplavým zápachem.
Působí dusivě. Dráždí zejména dýchací cesty (způsobuje dráždivý kašel), oči a kůži. Vyšší
koncentrace může způsobit otok nebo zánět plic.
Použití chloru:
Chlor se používá mj. jako desinfekce k úpravě vody. Setkat se s ním můžete na koupalištích,
plaveckých bazénech, aquaparcích, v úpravnách vody apod.
První pomoc při zasažení čpavkem nebo chlorem:







postiženého dopravte na čistý vzduch,
zasažené oči vymyjte proudem vlažné vody,
odstraňte potřísněný oděv,
zasažené místo důkladně omývejte vodou,
udržujte postiženého v klidu a teple,
při potížích volejte tísňovou linku 155.

Jak se zachovat - příklady různých situací

Př.1: Únik zemního plynu.
Jestliže ucítíte plyn ve Vašem domě nebo okolí, příp. zjistíte poruchu na plynovém zařízení,
postupujte podle následujících zásad:











ihned zhasněte všechny plameny,
otevřete všechny okna a dveře a důkladně vyvětrejte,
uzavřete všechny uzávěry plynu, příp. hlavní uzávěr plynu,
nepoužívejte otevřený oheň (zápalky, zapalovač, svíčky, apod.),
nekuřte,
nepoužívejte el. spotřebiče, nijak s nimi nemanipulujte,
nepoužívejte elektrické zvonky u dveří a netelefonujte,
nepropadejte panice, varujte ostatní obyvatele domu a opusťte v klidu budovu,
pomozte osobám se sníženou pohyblivostí,
informujte pohotovostní a poruchovou službu dodavatele zemního plynu (telefonujte
mimo dům nebo místo, kde uniká plyn),
telefonní číslo, kam volat, je 1239 (jednotné číslo pro celou ČR, funguje nepřetržitě 24
hodin denně).

Př.2: Únik čpavku na zimním stadionu nebo chloru na koupališti.
Jestliže jste na zimním stadionu a ucítíte typický zápach čpavku, příp. na koupališti chlor,
postupujte takto:







pokuste se co nejdéle zadržet dech,
ochraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu
apod.; pokud máte možnost, navlhčete látku ve vodě),
zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků
zařízení nebo záchranářů,
pomozte také osobám se sníženou pohyblivostí,
v případě potřeby poskytněte první pomoc (viz výše),
volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Př.3: Únik NL v důsledku havárie v chemickém průmyslu.
Objekty, kde se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami, představují v případě havárie
velké riziko pro okolí. Doporučujeme lidem, žijícím v blízkosti těchto objektů, poučit se o
tom, co mají dělat v případě vzniku závažné havárie (dle druhu nebezpečné látky v objektu).
Nevíte-li, jestli se v blízkosti Vašeho bydliště takový objekt nachází, informujte se na Vašem
obecním / městském úřadě.
Jaké jsou tedy obecné zásady? Neprodleně se schovat v nejbližší budově a dále postupovat
jako v kapitole Improvizované ukrytí - kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí.
Při překonávání zamořeného prostoru si nezapomeňte chránit dýchací cesty (nos a ústa).
Je možné, že se budete muset následně z ohroženého místa evakuovat, proto použijte
prostředky improvizované ochrany (viz Jak se ochránit v zamořeném prostředí). Jestliže se
předpokládá dlouhodobá evakuace, nezapomeňte si sbalit evakuační zavazadlo (viz Co má
obsahovat evakuační zavazadlo).

Př.4: Únik NL při přepravě.
Každé vozidlo převážející NL, musí být vždy řádně označeno oranžovou reflexní tabulkou,
která je rozdělena do dvou částí (nahoře je Kemler kód - udává, jaké nebezpečí látka
představuje, dole je UN kód - 4 místné číslo, které je přiděleno každé přepravované látce).
Jestliže dojde k havárii takto označeného vozidla, ihned se vzdalte od místa nehody ve směru
kolmém na směr větru a ukryjte se v nejbližší budově. Dále postupujte dle zásad uvedených
v kapitole Improvizované ukrytí - kde a jak se ukrýt v případě nebezpečí.
Volejte tísňovou linku 112. Při volání na tísňovou linku nahlaste také čísla, která jsou
vyznačena na oranžové tabulce (dbejte však na svoje bezpečí, volejte z dostatečné vzdálenosti
od místa nehody).

