Příspěvek HZS Pardubického kraje
obce - 1. díl
Úvodem
V pravidelných příspěvcích Vám představíme problematiku mimořádných událostí, jak se při
nich chovat a opatření, která se při nich provádějí. Také se budeme věnovat tématům rizik v
běžném životě, jak ohlásit událost na tísňovou linku atd.
VAROVÁNÍ
Způsoby varování:
Obyvatelstvo je v případě, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která
ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí, varováno všemi dostupnými
prostředky.
ZÁKLAD tvoří:
1) SYSTÉM dálkově ovládaných SIRÉN a místně ovládaných SIRÉN





Varování prostřednictvím sirén (koncových prvků varování) se provádí
jednotným varovným signálem "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA"
Varování sirénami je doplněno poskytnutím verbálních tísňových informací:
1) prostřednictvím elektronických sirén - jsou vybaveny modulem pro vysílání
mluvených
informací
2) prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (rádia, televize, tisk,
internet)
SIRÉNY mohou být použity dle potřeby (lokálně, na ohroženém území nebo i na
území celého státu)

2) HROMADNÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - rádia, televize, tisk, internet
3) NÁHRADNÍ ZPŮSOBY VAROVÁNÍ - používají se v místech, která nejsou pokryta
varovným signálem nebo v případě poruchy sirén (koncových prvků varování)
s celostátní působností - veřejnoprávní rozhlas a televize, regionální rádia, regionální
kabelové
televize,
celostátní
a
regionální
tisk,
internet
s místní působností - regionální rozhlasové a televizní stanice, místní sirény, místní rozhlas
a další zvukové signály, tisk a vyhlášky pro obyvatelstvo, světelné informační panely,
reklamní poutače, letáky z letadel, radiové sítě dispečinků, osobní kontakt a jiné způsoby
informování
a
varování
orgány IZS - ampliony, elektronické sirény, moto-spojky, megafony, rozhlasové vozy a
další speciální prostředky
CO DĚLAT KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA?
Jestliže zazní siréna a její varovný signál "Všeobecná výstraha", znamená to vždy nějaké
nebezpečí. Znamená to, že může dojít nebo již došlo k nějaké mimořádné události, která
ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí.
Po zaznění varovného signálu "Všeobecná výstraha", nebo poté, co se jiným způsobem
dozvíte o hrozbě nebo vzniku mimořádné situace a pokud nejde zjevně o povodeň nebo
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zemětřesení, JEDNEJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ!!! – tento postup vás ochrání
před naprostou většinou případných rizik.
1) OKAMŽITĚ SE UKRYJTE V NEJBLIŽŠÍ BUDOVĚ. JSTE-LI V BUDOVĚ, ZŮSTAŇTE
UVNITŘ







Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad,
kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům.
Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte
automobil a vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.
Pokud je to možné, jděte raději do vyšších pater. Většina škodlivin je těžší než
vzduch, a proto je nebezpečné hledání úkrytu před nimi ve sklepě nebo v
přízemí. Látky lehčí než vzduch jsou naproti tomu prchavé, rychle stoupají
vzhůru do atmosféry, a proto vás v budově se zavřenými okny a dveřmi
zpravidla neohrozí.
Pokud je to možné určit, jděte do té části budovy, která je odvrácená od místa
incidentu.
V budově zůstaňte, dokud neobdržíte informaci o tom, že ohrožení
pominulo, nebo dokud nebudete k opuštění budovy vyzváni např. z důvodu
evakuace.

Poznámka: Prověř, zda lidé v tvém okolí slyšeli signál a reagují na varování, případně
pomoz dětem, starým a zdravotně postiženým lidem.
2) ZAVŘETE DVEŘE A OKNA V BUDOVĚ A PODLE MOŽNOSTÍ JE UTĚSNĚTE





Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou
pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a
jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost zamoření úkrytového
prostoru a tím i osob v něm.
V místnostech uhaste otevřený oheň. Vypněte a ucpěte klimatizaci a větrání
(digestoře, odsavače par, krbové sopouchy …)
Průnik látky okny omezíte samolepicí páskou nebo závěsy namočenými ve
vodě nebo v roztoku vody s kyselinou citronovou nebo sodou.

Připravil a zpracoval:
nprap. Oldřich Smetana, HZS Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim pracoviště
prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení, tel.: 950 581 159 e-mail:
oldrich.smetana@pak.izscr.cz
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