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Zásady chování při mimořádné situaci 

 
Čas od času se každý může setkat s událostí, která ohrožuje majetek, zdraví či dokonce jeho život. 
Proto je dobré vědět, které situace mohou nastat a jak se v těchto případech zachovat. Znalost 
základních povinností a zásad chování při mimořádné situaci ve velké míře pomůže ochránit 
život, zdraví i majetek a pomoc druhým. Informace zde v dokumentu nejsou a nemohou být 
vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání. 
Nicméně tento dokument může velmi významně pomoci při řešení mimořádné situace. 
 
Obecné zásady: 

� Respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní 
rozhlas, pokyny obecního úřadu, apod.) 

� Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy. 

� Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby. 

� Netelefonujte zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena. 

� Nepodceňujte vzniklou situaci. 

� Pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem. 

� Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku. 

� Uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek. 

 
V Bakově nad Jizerou se můžete setkat s následujícími událostmi: 

� extrémní situace způsobené povětrnostními vlivy – větrná smršť, kalamitní výskyt 
sněhových srážek, námrazová kalamita, extrémní sucho; 

� povodně, záplavy; 
� onemocnění většího počtu osob – epidemie; 
� hromadné nákazy zvířat; 
� požáry; 
� výbuch, destrukce budov; 
� únik nebezpečných škodlivin do ovzduší – havárie při přepravě škodlivin; 
� rozsáhlé dopravní havárie – silniční doprava, železniční doprava, pád letadla; 
� přerušení dodávek elektřiny, vody, plynu,  kolaps telekomunikační a informační sítě. 

 
Zjistí-li někdo, že hrozí, nebo již vznikla mimořádná událost, je jeho povinností tuto skutečnost 
bez prodlení oznámit. 
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TELEFONNÍ ČÍSLA PRO HLÁŠENÍ MIMO ŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

 
Hasičský záchranný sbor 150 
Rychlá zdravotnická pomoc 155 
Policie České republiky 158 
Tísňová linka 112 
Městská policie Bakov nad Jizerou 724 933 100 
 
Dispečink potřebuje vědět následující údaje: 

� kdo volá (jméno volajícího) a číslo telefonu; 
� co se stalo; 
� kde se to stalo; 
� jak je to dlouho; 
� v případě potřeby orientační body v místě události; 
� doplňující údaje podle situace (počet zraněných, druh zranění, apod.). 

Po ukončení hovoru zavěste a vyčkejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy. 
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Co dělat v případě vichřice 
 
V případě, že meteorologové vydají varování na extrémně silný vítr, je dobré řídit se 
následujícími pokyny:  

� Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně 
uložené předměty (například květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku větru 
ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo 
jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně.  

� Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte 
pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších 
budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa.  

� Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na 
vysoké sloupy.  

� Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy 
mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na 
silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste 
neuvízli.  

� Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte. Sledujte 
vývoj situace ve sdělovacích prostředních. Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i 
dětem. Nepodceňujte předpovídanou situaci a nepřeceňujte vlastní síly,schopnosti a 
možnosti. Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy. 

Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku. Pokud je 
lidský život, zdraví popřípadě majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 
nebo 150.  
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Co dělat v případě povodně 
 

Před povodní: 
� Včas se informujte na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě ohrožení 

při povodni.  
 
Pokud Vás může povodeň ohrožovat :  

� Připravte si pytle a písek, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění 
nízko položených dveří a oken.  

 
Pokud je zřejmé, že Vás povodeň zasáhne:  

� Přestěhujte cenné věci do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda a 
připravte se na evakuaci zvířat.  

� Připravte si evakuační zavazadlo (obsah evakuačního zavazadla je popsán níže v tomto 
dokumentu) a řiďte se pokyny k evakuaci. Sledujte sdělovací prostředky, místní rozhlas.  

� Na základě pokynů krizových orgánů obce, policie a záchranářů opusťte včas ohrožený 
prostor. Nezapomeňte na evakuační zavazadlo.  

 
Po povodni:  

� Nechte si zkontrolovat stav obydlí – statiku, rozvody energií.  
� Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou. 

Postupujte podle pokynů hygienika.  
� Vyčištění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům.  
� Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte pomoc.  
� Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod.  
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Co dělat v případě požáru 
 
V případě vypuknutí požáru 

� Snažte se zachovat klid a jednejte s rozvahou.  

� Pokuste se oheň uhasit - využijte hasící přístroje, hydrant na chodbách, kusy látek, 
apod. Do příjezdu jednotky se snažte, pokud je to možné a nebude tím ohrožena Vaše 
bezpečnost, předejít dalšímu rozšíření ohně (odstraňte z dosahu požáru snadno hořlavé 
látky, použijte hasící přístroj apod.) a usnadnit další zásah. Případně informujte 
obyvatele v ohrožených domech, odstraňte motorová vozidla z příjezdové komunikace 
a veškeré překážky v blízkosti požářiště.  

� Neodvětrávejte prostory v nichž hoří. Přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje.  

� Do příjezdu hasičů je každý povinen podle rozsahu požáru jej omezit nebo likvidovat.  

� Po příjezdu hasičů podejte veliteli zásahu informace o situaci a poskytněte osobní 
pomoc.  

� Nepodaří-li se požár uhasit vlastními silami, varujte ostatní např. voláním ("hoří").  

� Volejte tísňovou linku 150 nebo 112 - v obou případech se dovoláte k hasičům nebo 
požár ohlaste na příslušnou ohlašovnu požárů.  

Seznam ohlašoven požárů ve městě a jeho místních částech: 
 

 

� Nevracejte se do hořícího nebo zakouřeného prostoru (můžete ztratit orientaci, ztratit 
vědomí v důsledku nadýchání plynů).  

� Vytvořte ochranu těla nejlépe namočením oděvu.  

� Nezdržujte se v blízkosti požáru, hořením různých materiálů mohou vznikat 
nejrůznější škodlivé plyny. Zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud!  

� Prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata, pokud ano, 
snažte se je zachránit. Pokud se Vám to nepodaří, zapamatujte si kde se nacházejí, 
bude to cenná informace pro záchranáře.  

� Snažte se pomoci těm, kteří si pomoci nemohou (staří lidé, děti, imobilní osoby, 
sluchově nebo zrakové postižení).  

Místní část Příjmení, jméno Adresa Telefonní číslo 
Bakov nad Jizerou Městský úřad Mírové nám. 208 32781500 
Bakov nad Jizerou Grünwald Václav Žižkova 97 32781196 
Bakov nad Jizerou   rest. „ Zastávka“ Boleslavská 226 32781177 
Bakov - Trenčín Olšáková Helena Boleslavská 715 32781743 
Malá Bělá Šplíchal Václav Malá Bělá 78  32781840 
Malá Bělá                 Šverma Petr Malá Bělá. 187 32781417 
Buda  Mgr.Eva Ernestová Buda 14 32781632 
Horka Řeřichová Jiřina Horka 26 32781489 
Chudoplesy Říhová Alena Chudoplesy 15 32781088 
Podhradí                  Ing. Josef Pálka Podhradí 30              32781631 
Zvířetice Ludmila Kvapilová Zvířetice 32 32781100 
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� Vyneste věci, které mohou působením požáru zvýšit jeho aktivitu nebo vyvolat výbuch 
a zvýšit škodlivost vznikajících plynů; Vyneste zejména předměty, které působením 
požáru mohou vybouchnout, zvýšit intenzitu hoření, popřípadě mohou zvýšit 
škodlivost unikajících plynů (např. propan-butanové nádoby apod.); není-li to možné, 
upozorněte na tyto předměty zasahující záchranné složky  

� Vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky a podobně), vyhledejte 
únikovou cestu a požárem ohrožený prostor opusťte!  

� Vyčkejte příjezdu hasičů na viditelném místě, velitel zásahu se vás bude ptát na 
doplňující informace. V blízkosti požáru zajistěte odstranění překážek, které mohou 
omezit zásah hasičského sboru a dalších záchranných jednotek.  

� Po příjezdu jednotky nezasahujte do její činnosti a uposlechněte všech pokynů velitele 
zásahu. Nemůžete-li pomoci, nezdržujte se v těsné blízkosti požáru a nebraňte hasičům 
v jejich činnosti.  

� Při požáru vícepodlažního obytného domu je třeba, aby majitelé jednotlivých bytů byli 
k dispozici hasičským jednotkám k poskytnutí informací a k případné prohlídce bytu  

Máte-li v důsledku požáru znemožněn únik 

� Zachovejte klid.  

� Uzavřete všechny dveře. Snažte se spáry utěsnit namočenými kusy látky (ručníky, 
závěsy, apod.).  

� Snažte se dostat k oknu. Mávejte, aby vás hasiči viděli. Ovšem otevření okna zvažte, 
může způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru.  

� Odstraňte hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich nemohl požár šířit.  

� V případě silného zakouření si lehněte na zem.  

� Ústa kryjte kusy látky jako improvizační filtr.  

� Snažte se dýchat klidně a zhluboka.  

� Vytvořte ochranu těla nejlépe namočením oděvu.  
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Co dělat v případě úniku nebezpečných škodlivin do ovzduší 
 

� Opusťte ohrožený prostor kolmo na směr větru, není-li to možné, vstupte do nejbližší 
budovy. Nevstupujte do sklepních prostor. Vyhledejte vyšší patra podle možnosti na 
odvrácené straně zdroje úniku, budovu neopouštějte, pokud neobdržíte informace, že je to 
možné. 

� Zavřete a všemi vhodnými prostředky utěsněte okna, dveře a ostatní otvory, vypněte 
klimatizaci. 

� Připravte si roušku (několikrát přeloženou tkaninu) namočenou ve vodě, při průniku 
škodliviny si ji přiložte k ústům a nosu. 

� Při svědění na nekrytých částech těla si tyto omyjte vodu a otřete do sucha, oděv si podle 
možností vyměňte. 
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Signály pro varování obyvatel 

 
V České republice existují tři signály sirén, ale pouze jeden je pro varování obyvatel: 

Signál Všeobecná výstraha pro varování občanů: 

Tón sirény Délka tónu Název signálu 

Kolísavý 140 vteřin Všeobecná výstraha 

Varovný signál "všeobecná výstraha" je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a 
může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.  
Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, vozidly 
složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v 
takovém případě dělat. 

Signál Požární poplach pro vyhlášení poplachu jednotkám požární ochrany : 

Tón sirény Délka tónu Název signálu 

Přerušovaný 60 vteřin Požární poplach 

 
Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény a napodobuje hlas trubky troubící tón "HOŘÍ, HOŘÍ" 
po dobu jedné minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón).  
Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.  

Signál Zkouška sirén  

Tón sirény Délka tónu Název signálu 

Nepřerušovaný 140 vteřin Zkouška sirén 

 
Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí každou první středu v 
měsíci ve 12 hodin v poledne akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem 
(nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). 
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Evakuace 
 
V případě nařízení evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo 
a včas se dostavte na určené místo.  
Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití vlastních vozidel.  
 
Zásady pro opuštění bytu nebo domu v případě evakuace 

� Uhaste otevřený oheň v topidlech.  

� Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).  

� Uzavřete přívod vody a plynu.  

� Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.  

� Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.  

� Kočky a psy si vezměte s sebou. Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, 
ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.  

� Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko.  

 

Evakuační zavazadlo 
 
Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo obsahuje 
zejména: 

� užívané léky, inzulín atd.,  

� základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou 
vodu,  

� předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor,  

� osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti,  

� přenosné rádio s rezervními bateriemi, svítilnu,  

� toaletní a hygienické potřeby, 

� náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku,  

� kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.  
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Prostředky improvizované ochrany 

Prostředky improvizované ochrany chrání dýchací cesty a povrch těla při vynuceném a 
krátkodobém pobytu v prostředí kontaminovaném chemickými, radioaktivními či biologickými 
látkami.  

� K ochraně dýchacích cest použijeme navlhčenou roušku (kapesník, ručník, utěrka) 
přiložením na nos a ústa. Upevněte roušku v zátylku šálou či šátkem.  

� Hlavu chraňte čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a 
zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk.  

� Oči chraňte brýlemi – lyžařskými, plaveckými či motoristickými, ale větrací průduchy 
přelepte lepicí páskou. Pokud nemáte tyto brýle k dispozici, chraňte oči přetažením 
průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni 
lícních kostí (nad nosem).  

� Povrch těla chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šusťákovou sportovní 
soupravou. Tyto ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic 
například gumičkou nebo tkanicí  

� Nohy chraňte nejlépe vysokými botami nebo holínkami, ruce schováme do gumových 
nebo kožených rukavic.  

� Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu odložte v předsíni veškerý svrchní oděv do 
igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečlivě se osprchujte, otřete se do sucha 
a oblečte se do čistého oděvu. Je nutné provést vyčištění uší, nosu a výplach očí. (Ve 
specializovaných prodejnách s ochrannými prostředky se prodávají masky s filtrem a 
jednoduchý ochranný oděv).  

 

 
 
 
 
 
 
 
………………………………………              …………………………………… 
           Mgr. Jana Štěpánová                       Václav Grőnwald 
              starostka města                        místostarosta města 


