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nebezpečných látek nebo blackout a narušení dodávek
dalších energií. Protože nechceme, aby beseda byla
pouze teoretická, máme vždy připraveny podrobné
mapy zón havarijního plánování a výstupy z mapování
povodňových rizik.

varování obyvatel
evakuace

Po spojení hovoru operátorovi sdělte:
 Přesné místo události,
 dále popište co nejpřesněji, co se stalo, a
 své celé jméno a telefonní číslo, ze kterého voláte.
Nadále nikam netelefonujte a mějte zapnutý telefon
stále u sebe. Operátor Vám může volat zpět pro
upřesnění situace.
Vždy uvádějte také název nejbližšího velkého města
či obce. V každém kraji je několik obcí se stejným
názvem a může tak dojít k omylu, který podstatně
oddálí pomoc.
Nevíte-li to, zjistěte si, jak se na Vašem telefonu
zapíná hlasitý odposlech. Nejen při poskytování
první pomoci může být tato funkce nenahraditelná.
Odkazy
Rady pro mimořádné události a krizové situace,
mapy ohrožení, poradna a další praktické informace:
www.radyvnouzi.cz.
Informace o sirénách a varování obyvatel, ukázky
jednotlivých signálů: www.varujemevas.cz.

únik nebezpečné látky
povodně
blackout
tísňové volání

Několik vět o nás
Rescueinfo z. s. je nezisková organizace, která byla
založena v roce 2005 a jejíž hlavní náplní je preventivní
a osvětová činnost v oblasti ochrany obyvatel. Od roku
2016 má spolek uzavřenu Dohodu o poskytnutí osobní
a věcné pomoci podle zákona o IZS, na jejímž základě
může být povoláván při řešení mimořádných událostí a
krizových situací na Pardubicku a Chrudimsku.
Mezi naši další činnost patří organizování cvičných
evakuací škol a projektových dnů při výuce Ochrany
člověka za mimořádných událostí a běžných rizik.

Aktuální situace: aktualne.radyvnouzi.cz.
Chcete vědět víc?
Obcím a zájmovým skupinám nabízíme uspořádání
bezplatné besedy „Rady v nouzi“. Během přibližně
devadesáti minut si vyslechnete, jak postupovat při
tísňovém volání, co dělat, když houká siréna nebo
jak se připravit na evakuaci. Věnujeme se také
jednotlivým typům mimořádných událostí, jako jsou
povodně, úniky

Kontakt
Rescueinfo z. s.
Tel.: 603 981 272
E-mail: info@rescueinfo.org
www.rescueinfo.org
Projekt Rady v nouzi finančně podporuje statutární město Pardubice

www.radyvnouzi.cz

Varování obyvatel
V České republice existuje od roku 2001 jediný
signál, který varuje před hrozícím nebezpečím –
Všeobecná výstraha. Tímto signálem je 140 sekund
trvající KOLÍSAVÝ tón sirény, který se může
opakovat až 3x za sebou.

 Mobilní telefon s nabíječkou.
Před opuštěním domu uhaste oheň v topidlech, vypněte
spotřebiče (kromě ledniček), uzavřete přívod vody a
plynu. Dětem vložte do kapsy cedulku se jménem,
adresou a kontaktem na Vás. Kočky a malé psy si
vezměte s sebou v uzavřených schránkách, ostatní
zvířata zásobte potravou. Výjimku mají vodící psy pro
nevidomé.
Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a na dveře
dejte oznámení, že jste byt opustili.

Po zaznění Všeobecné výstrahy:

Únik nebezpečné látky

 Ukryjte se do nejbližší zděné budovy, nejlépe do
vyššího patra.
 Zavřete okna a pokuste se utěsnit všechny otvory,
kudy může vnikat nebezpečná látka (např.
izolepou).
 Řiďte se pokyny, které obdržíte z vysílání ČRo
Pardubice – 101,0 a 104,7 MHz, prvků systému
varování (např. místní rozhlas) nebo od
zasahujících složek.
 Děti nechte ve škole. Zaměstnanci škol mají své
instrukce a vědí, jak se zachovat.
 Pokud máte starší nebo zdravotně postižené
sousedy, přesvědčte se, zda vědí o nebezpečí.
 Připravte se na možnost vyhlášení evakuace.

V našem okolí je mnoho objektů, v nichž může dojít
k různě rozsáhlé provozní havárii spojené s únikem
nebezpečné látky. Ať už únik látky zpozorujete sami nebo
Vás na něj upozorní sirény, vždy se ukryjte v nejbližší
budově a postupujte podle pokynů uvedených u Varování
obyvatel.
Pokud máte pochyb o dostatečných ochranných
vlastnostech stavby nebo musíte úkryt opustit, použijte
prostředky improvizované ochrany:

(první dvě zásady neplatí, pokud siréna zjevně
varuje před povodní).
Evakuace
Nejen při povodních, ale například také v důsledku
závažné provozní havárie může být nařízena
evakuace. V takovém případě si připravte evakuační
zavazadlo, které označíte jménem. Minimální
doporučený obsah zavazadla:
 Trvanlivé potraviny a pitnou vodu na 1 den.
 Drobné předměty běžné denní potřeby.
 Osobní doklady, peníze, platební karty, pojistné
smlouvy.
 Ruční svítilnu s rezervními bateriemi.
 Toaletní a hygienické potřeby, léky.
 Oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo deku.

 Pro ochranu dýchacích cest
použijte navlhčený ručník nebo
kapesník.
 Oblečte si několik vrstev oděvů,
překrytých pláštěnkou.
 Na ruce si navlečte gumové
rukavice a obujte holínky. Použít
můžete také silnější igelitové
sáčky.
 Oči chraňte uzavřenými brýlemi
(potápěčské, lyžařské), u nichž
utěsněte případné otvory.
 Veškeré spoje oblečení přelepte
lepicí páskou nebo zavažte
provázkem.
Povodně
Pardubice i Chrudim stojí v místech, kde existuje reálná
hrozba povodní. Některá místa navíc ohrožují také
přívalové povodně, které se mohou vyskytnout i daleko
od vodních toků.

Nejdůležitějším
preventivním
opatřením
je
v případě povodní sledování výstrah meteorologů a
včasné provedení některých opatření:
 Přestěhujte cenné věci do vyšších pater, přeparkujte
automobil na vhodná vyvýšená místa.
 Odstraňte ze zahrady předměty, které může voda
odplavit, nebo mohou poškodit životní prostředí.
 Připravte si evakuační zavazadlo.
 Sledujte aktuální situaci.
Stupně povodňové aktivity:
I. bdělost – nebezpečí povodně
II. pohotovost – začátek povodně
III. ohrožení – bezprostřední nebezpečí
Pokud nebezpečí povodně přeroste v povodeň, vždy
se řiďte pokyny odpovědných orgánů. Mějte na
paměti, že evakuace, kterou lze zpočátku provést
„suchou nohou“, může být později proveditelná pouze
velmi komplikovaným, nákladným a nebezpečným
způsobem.
Blackout
Jednou z hrozeb, o nichž se donedávna příliš
nemluvilo, je tzv. "blackout". Jde o rozsáhlý a
dlouhodobý výpadek dodávky elektrické energie.
Takřka okamžitě přestane fungovat osvětlení,
semafory, bankomaty, obchody a většina čerpacích
stanic. Po několika hodinách mohou nastat problémy
s dodávkou pitné vody a plynu, začnou vypadávat
mobilní telefonní sítě. Postupně lze očekávat potíže i
v zásobování, provozu zdravotnických a obdobných
zařízení, přístupu k informacím a nelze vyloučit
narůstající kriminalitu (např. rabování obchodů).
Je v zájmu každé domácnosti, být na případný
blackout trvale připravena:
 Alespoň minimální zásoba potravin, užívaných léků a
pitné vody.
 Svítilny, bateriové rádio a náhradní baterie.
 Finanční hotovost na několik dní.
 Záložní způsob nabíjení telefonů (powerbanka,
autonabíječka) a vaření (kempingový vařič).

