
Stali jste se svědky nebo

účastníky mimořádné události?

Volejte tísňovou linku:

112Operátorovi oznamte:

co se stalo

kde se událost stala

své jméno a číslo
telefonu, ze kterého
voláte

nezavěšujte jako první,
buďte připraveni
poskytnout operátorovi
doplňující informace!

Zachovejte klid a rozvahu!

V rámci svých možností poskytněte pomoc ostatním,  zejména
starším občanům, zdravotně postiženým a dětem!

Dbejte pokynů záchranářů a policistů!

Stávající národní čísla tísňového volání i nadále zůstávají v platnosti:

150 – Hasičský záchranný sbor ČR
155 – Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
156 Městská policie

–
–

Chcete vědět víc?                 www.hzsmsk.cz
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Co udělat při požáru ve veřejném
hromadném dopravním

prostředku?

112

chraňte si dýchací cesty (kapesník, šála)

jestli je to možné, uhaste požár nebo proveďte nutná
opatření k zamezení jeho šíření

co nejrychleji opusťte zasažený prostor

poskytněte pomoc lidem, kteří ji potřebují

kontaktujte řidiče, průvodčího, případně jiného
odpovědného  pracovníka hromadné přepravy

a následně volejte tísňovou linku



Chcete vědět víc?                 www.hzsmsk.cz

Dostanete-li se do situace, kdy
dojde k úniku a působení

nebezpečné chemické látky,
zachovávejte tyto zásady:

nepřibližujte se k místu havárie!

vyhledejte vhodné místo k ukrytí ve vyšších patrech
zděných budov

utěsněte vybrané místnosti
na odvrácené straně budov

připravte si prostředky
improvizované ochrany

poslouchejte rozhlas a televizi

jednejte klidně a s rozvahou

zbytečně netelefonujte

vyvarujte se větší fyzické námahy

respektujte pokyny a nařízení složek integrovaného
záchranného systému

uhaste oheň a vypněte všechny elektrospotřebiče

varujte sousedy a poskytněte pomoc starším
a nemocným



Jak budete varováni v případě
ohrožení

Chcete vědět víc?                 www.hzsmsk.cz

Na celém území ČR je zaveden jeden varovný
signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“

pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo
vzniku mimořádné události.

Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu
140 vteřin.

K ověřování provozuschopnosti
systému varování se provádí každou první středu

v měsíci ve 12 hodin zkouška sirén trvalým tónem po dobu 140 vteřin.

Po akustickém tónu sirény

z hromadných informačních prostředků o hrozící
nebo vzniklé mimořádné události.

bude následovat tísňová informace



Znaky a projevy havárie
s únikem nebezpečné látky

� akustické jevy:

• sykot

• praskot konstrukcí

• detonace

� změny na přírodě v okolí havárie:

• zvláštní zbarvení vegetace

• odumírání vegetace

• úhyn drobného zvířectva a ryb

• skvrny na vodních hladinách

� viditelné jevy:

• tvorba mlhy nebo dýmu v místě havárie

• nepřirozené barvy atmosféry

• požár a velké množství barevného kouře

• rychlé hoření

www.hzsmsk.cz

� pachové vjemy:
• zápach

• dráždivost

• dusivost



Činnost obyvatel po vyhlášení
varovného signálu při úniku

nebezpečné látky

po vyhlášení varovného signálu se předává tísňová
informace o nebezpečí vzniku nebo již nastalé chemické

havárii a o opatřeních k ochraně obyvatelstva
elektronickými (mluvícími) sirénami, obecními rozhlasy

a vysíláním rozhlasu a televize

Obsah informace předávaný sirénou:

� Vyhledejte ukrytí ve vyšších patrech nejbližší budovy na odvrácené
straně.

� Uzavřete a utěsněte  dveře a okna, vypněte ventilaci.
� Cítíte-li zápach, přiložte na ústa kapesník či jinou tkaninu.
� Poslouchejte vysílání  rozhlasu a televize.
� Varujte ostatní ohrožené osoby, zbytečně netelefonujte.
� Dodržujte pokyny hasičů, policistů a zdravotníků.
� Pomáhejte starým, tělesně postiženým a nemocným lidem.

Po varovném signálu dodržujte tyto zásady :

www. hzsmsk.cz

„Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie.
Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání českého
rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická
havárie, chemická havárie, chemická havárie.“

Varovný signál
se vyhlašuje

kolísavým tónem sirény po dobu
(i opakovaně)

„všeobecná
výstraha“

140 vteřin



Co dělat v případě požáru

Při zjištění požáru nebo hustého dýmu
v domě, varujte ostatní voláním HOŘÍ
a volejte hasiče na čísle 150 nebo 112!

Teplý kouř stoupá vzhůru. Proto se při
pohybu v zakouřeném prostoru
pohybujte při  zemi!

Opusťte požárem ohrožený prostor.
Při silném zakouření chodby však

nikdy průchod. Zavřete
dveře a utěsněte je proti průniku kouře
např. lepicí páskou, vlhkým ručníkem.

neriskujte

Využijte balkon, popř. okno, tam se
snažte na sebe upozornit křikem HOŘÍ,
boucháním do topení nebo zdi
a vyvěšeným kusem látky, tričkem apod.
(pro případ ztráty vědomí).
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Volejte hasiče na
čísle 150 nebo 112

Využijte k dýchání mokrý
kapesník, ručník…!

Utěsněte dveře! Upozorněte na sebe!

www. hzsmsk.cz



Cena autonomního požárního hlásiče se pohybuje
v řádech stokorun.

Vzhledem k
výhodná investice.

uchráněným hodnotám je to určitě

Hlásiče požáru

Většina úmrtí při požáru je způsobena kouřem!

Kouř v obytných domech

• toxický (většina vybavení domácností je vyrobena z hořlavých
plastických hmot)

• dvě až tři vdechnutí mohou způsobit ztrátu vědomí a následně smrt

• snižuje viditelnost a orientaci

Autonomní hlásič požáru zajistí
rychlé zjištění vznikajícího požáru
a upozorní na něj přítomné osoby,

tím uchrání mnoho životů
a materiálních hodnot!

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
doporučuje instalovat v domácnosti

autonomní požární hlásiče!

www. hzsmsk.cz


