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Obecné zásady chování obyvatelstva

Při ohrožení, o kterém budeme vyrozuměni prostřednictvím 
sirén, zprávou v rozhlase apod., dodržujte následující zásady • 

• RESPEKTUJTE A UPOSLECHNĚTE pokyny a nařízení 
složek IZS, orgánů státní správy a samosprávy.

•  NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
•  NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
•  POMÁHEJTE sousedům, zejména starým a nemocným lidem 

ve svém nejbližším okolí.
•  NETELEFONUJTE zbytečně.
•  PŘIPRAVTE se k opuštění bytu nebo domku.
                                                                          

Jak postupovat při nařízené evakuaci?

Před opuštěním bytu nebo domku:
•  Dodržujte zásady pro opuštění bytu při evakuaci.
• Připravte si a vezměte s sebou evakuační zavazadlo pro 

všechny evakuované osoby.

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo je např. batoh, cestovní taška nebo kufr do 
váhy 25 kg pro dospělé, 10 kg pro děti, označené jménem a adresou 
majitele. Obsahuje zejména:

•  osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a další cennosti,
•  léky a používané zdravotní pomůcky,
•  mobilní telefon s nabíječkou,
•  hygienické a toaletní potřeby,
•  náhradní prádlo, oděv, obuv, spací pytel nebo přikrývka,
• základní trvanlivé potraviny (dobře zabalené nebo v konzer-

vách), pitnou vodu vše na 2-3 dny, jídelní misku a příbor,
•  ostatní předměty, např. kapesní nůž a svítilna, zápalky, otvírač 

na konzervy, knihy, přenosný rozhlasový přijímač s náhradními 
bateriemi.

Zásady pro opuštění bytu při evakuaci

Před opuštěním svého bytu nebo domu:
•  uhaste otevřený oheň v topidlech,
•  vypněte elektrické spotřebiče (kromě ledniček a mrazniček),
•  uzavřete přívod vody a plynu,
•  ověřte si, zda i sousedé vědí o evakuaci,
•  dětem vložte do kapsy oděvu lístek se jménem a adresou,
• domácí zvířata, která neberete s sebou, zásobte krmením a vodou,
• dostavte se s evakuačním zavazadlem do místa shromažďování.

Rostislav Krhovjak, velitel SDH Horní Suchá
                                                                                   

První středa v měsíci

Jak jistě všichni víme, každou první středu v měsíci probíhá 
zkouška sirén, která trvá 140 sekund a tón sirény je nekolísavý. 
Těsně před ní i po ní dochází k oznámení, že proběhne či proběhla 
zkouška sirén.

Otázkou nepochybně je, zda víme, co dělat v případě, když bude 
tón sirény kolísavý? 

Samozřejmě, složky IZS (Integrovaný záchranný systém) jsou 
na to připraveny a HZS (Hasičský záchranný sbor) Moravskoslez-
ského kraje sehrává hlavní úlohu při zabezpečení varování v oblasti 
ochrany obyvatelstva. Také orgány obce Horní Suchá zajišťují 
připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění 
záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.

Varování obyvatelstva

Je souhrnem organizačních, technických a provozních opatření 
zabezpečujících včasné předání varovné informace o hrozící nebo 
již vzniklé mimořádné události vyžadující realizaci ochranných 
opatření na ochranu životů a zdraví obyvatelstva a majetku.

Varování obyvatel zabezpečují (podle zákona č. 239/2000 Sb., 
o integrovaném záchranném systému) HZS Moravskoslezského 
kraje a obecní (městské) úřady.

Způsob varování

• Za základní způsob varování obyvatelstva je považováno 
vyhlášení varovného signálu.

• K základním prostředkům varování patří rotační sirény, 
elektronické sirény a místně informační systémy s vlastnostmi 
elektronických sirén (jako např. obecní rozhlasy), obecně nazývané 
jako koncové prvky varování.

• Jedná se o zařízení schopna odvysílat stanovené zvukové 
varovné signály a verbální informace, po jejichž odvysílání jsou 
realizována stanovená ochranná opatření.

Varovný signál

• K varování před vznikem mimořádné situace je používán 
varovný signál.

• Tímto varovným signálem je ,,VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA.
• Je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu  ! 140 sekund
• Vyhlašován může být za sebou třikrát v tříminutových 

intervalech.
• Po provedení varovného signálu je předávána tísňová 

informace.

Tísňové informace

• Tísňovou informaci se sdělují údaje o bezprostředním 
nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a údaje o opa-
třeních k ochraně obyvatelstva.

• Na elektronických sirénách a místních informačních systémech 
s vlastnostmi elektronických sirén je varovný signál po ukončení 
následován verbální informací podle charakteru mimořádné 
události.

• „Nebezpečí zátopové vlny“
• „Radiační havárie“
• „Chemická havárie“
K zabezpečení okamžitého plošného informování bude dále 

využito:
• Rozhlasového a televizního vysílání.
• Mobilních vyhlašovacích prostředků.
• Telefonních a textových zpráv SMS na mobilní telefony.
• Regionálního tisku.

Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá informuje














