CO DĚLAT PO ZAZNĚNÍ VŠEOBECNÉ VÝSTRAHY
1. NAJÍT ÚKRYT
 snažte se okamžitě najít úkryt v jakékoliv
blízké zděné budově
 dejte přednost místnostem ve středu budovy
bez oken, vyhněte se sklepním prostorám
Pozor - v některých případech se do budov
neukrývejte! V případě bezprostřední hrozby
povodně najděte vhodné vyvýšené místo
(kopec). Volné prostranství využijte i např.
při rozsáhlém lesním požáru, sesuvu půdy apod.
2. ZODOLNIT MÍSTO UKRYTÍ

PŘEHLED TÉMAT
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vozidla s právem přednostní jízdy
Sirény
Evakuace
Evakuační zavazadlo
Nebezpečné látky v domácnosti
Únik oxidu uhelnatého
Únik zemního plynu
Únik nebezpečné látky při přepravě
Únik nebezpečné látky z objektu
Improvizovaná ochrana

Zejména v případě úniku nebezpečných látek
zavřete dveře a okna, vypněte větrání
či klimatizaci, ucpěte ventilační otvory a okenní
rámy, utěsněte i otvor pod dveřmi do místnosti.
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SIRÉNY
…proč sirény houkají

3. ZJISTIT INFORMACE
 snažte se zjistit, jaký druh nebezpečí hrozí
 v případě rozsáhlé mimořádné události se vše
důležité dozvíte z televize a rádia
V žádném případě netelefonujte za účelem
zjištění informací na tísňové linky!
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K ČEMU JSOU SIRÉNY

Zkouška sirén

Všeobecná výstraha

Sirény jsou zařízení, jejichž úkolem je co
nejrychleji varovat obyvatelstvo před hrozícím
nebo již nastalým nebezpečím.

Zkouška sirén NENÍ varovným signálem!

PROČ JE DOBRÉ UMĚT ROZEZNÁVAT
JEDNOTLIVÉ DRUHY SIGNÁLŮ

Tento signál neuslyšíte tak často, ale je ze
všech tří nejdůležitější. Jedná se totiž o JEDINÝ
VAROVNÝ SIGNÁL, který upozorní, že „se něco
děje“ a je třeba rychle se dostat do bezpečí.

Hasiči tím pouze ověřují funkčnost systému
varování a také slyšitelnost sirén.

Většina sirén v České republice je tzv. rotační.
To znamená, že pouze „houkají“ a po zaznění
signálu není možné prostřednictvím sirény
sdělit obyvatelům druh ohrožení.

Signál „Zkouška sirén“ je nepřerušovaný tón
sirény po dobu 140 sekund.

Tento signál uslyšíte nejčastěji, a to zpravidla
každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin.

Signál „Všeobecná výstraha“ je kolísavý tón
po dobu 140 sekund („vlnovka“) a může zaznít
3x po sobě.
Požární poplach
Požární poplach NENÍ varovným signálem!
Existují také sirény elektronické a místní
informační
systémy
s vlastnostmi
elektronických sirén, které po zaznění signálu
automaticky sdělí stručnou informaci, o co se
jedná – „Zkouška sirén“ / „Požární poplach“ /
nebo v případě zaznění varovného signálu
charakter ohrožení – např. „Nebezpečí
zátopové vlny“). Těch je ale méně, proto
je důležité umět rozlišovat jednotlivé druhy
signálů.
JAKÉ U NÁS EXISTUJÍ DRUHY SIGNÁLŮ
Ze sirén můžete slyšet 3 druhy signálů:
 Zkouška sirén
 Požární poplach
 Všeobecná výstraha

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.

Po zaznění tohoto signálu musí bezodkladně
následovat tzv. tísňová informace, kterou
se obyvatelstvu sdělují údaje o bezprostředním
nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné
události a údaje o opatřeních k jeho ochraně.
Tato informace je sdělována prostřednictvím
elektronické sirény a místních informačních
systémů, obecního rozhlasu a z hromadných
informačních prostředků.
Co říct do telefonu:
1) CO SE STALO (přesný popis události)
2) KDE SE TO STALO (co nejpřesnější uvedení
místa události - plná adresa, orientační body)
3) JMÉNO A KONTAKT NA VOLAJÍCÍHO (jméno a
příjmení, telefonní číslo, ze kterého voláte)
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