
Obsahuje: 
• 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 
• toaletní a hygienické potřeby 
• léky, především ty, které je třeba brát pravidelně či denně 
• svítilnu, náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo 
   přikrývku 
• kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti 

Případně 
Městská policie 
Jednotné evropské číslo tísňového volání 156 

112 

Dispečink potřebuje znát tyto údaje: 
• kdo volá (jméno a příjmení volajícího) a číslo telefonu 
• co se stalo 
• kde se to stalo 
• jak je to dlouho 
• v případě potřeby další orientační body z místa události 
• doplňující údaje podle situace (počet postižených osob, druh 
   zranění apod.) 

RÁDCE 

OBČANA  

Krizové situace 

Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu 
• uhaste otevřený oheň v topidlech 
• vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček) 
• uzavřete přívod vody a plynu 
• vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte 
  oznámení, že jste byt opustili, a dostavte se na určené místo 
  k evakuaci 
• 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, která přežijí delší dobu, nechejte 
  doma, zásobte je před odchodem potravou 

Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplat- 
ně (bez karty nebo mince i z automatu). 

Kontakt: 
Magistrát města Liberce, odbor kancelář tajemníka, oddělení kri- 
zového řízení, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
Tel: 485 101 704, 485 243 152 
V případě krizové situace volejte číslo stálé služby oddělení krizo- 
vého řízení 602 435 305. 

Obecné zásady vyrozumění a varování 
RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních 
zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška krajského 
nebo obecního úřadu apod.). 
NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy. 
VARUJTE ostatní osoby ve svém nejbližším okolí. 
NETELEFONUJTE zbytečně – telefonní síť je v situacích 
ohrožení přetížena. 
NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci. 
POMÁHEJTE sousedům, zejména starým a nemocným. 
UVĚDOMTE SI – největší hodnotu má lidský život a zdraví, 
až potom záchrana majetku. 
UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, 
orgánů státní správy a samosprávy. 

Úřední hodiny Magistrátu města Liberec: 
pondělí a středa 
úterý a čtvrtek 
pátek 

8.00–17.00 
8.00–16.00 
8.00–14.00 

Každý poslední pátek v měsíci je tzv. sanitární den, kdy jsou 
všechny objekty magistrátu pro veřejnost uzavřeny. 

Zazní-li siréna – nepodceňujte riziko! 
Telefonní čísla pro hlášení mimořádné události 
Hasičský záchranný sbor (HZS) 
Zdravotnická záchranná služba 
Policie ČR 

Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
Telefon: 485 243 111 
Fax: 485 243 113 
E-mail: info@magistrat.liberec.cz 
E-podatelna: posta@magistrat.liberec.cz 
Web: www.liberec.cz 

150 
155 
158 

Letáky jsou k dispozici ke stažení na 
www.liberec.cz 



 
Mimořádné události, které mohou 
vzniknout na území města Liberce 

Co dělat v konkrétní situaci: 
Požár 
• každý je povinen provést nutná opatření pro záchranu 
  ohrožených osob 
• uhasit požár, je-li to možné, nebo provést nutná opatření 
  k zamezení jeho šíření, neriskujte však zbytečně svůj 
  život a zdraví, u závažnějších požárů přenechte zásah 
  profesionálům 
• neprodleně ohlásit (HZS, ohlašovna požáru apod.) 
• zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud! 
• vyneste předměty, které působením požáru mohou zvýšit 
  jeho aktivitu nebo vyvolat výbuch a zvýšit škodlivost 
• poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu 
  velitele zásahu 

• uzavřete včas okna a dveře, podle možnosti utěsněte, 
   přemístěte do prostor, které nejsou ohroženy (vyšší podlaží) 
   cenné předměty, předměty, které voda znehodnotí, potraviny 
   a další, zaparkujte automobily na bezpečná místa, kde 
   nehrozí jejich zaplavení, proveďte evakuaci zvířat 
• připravte si evakuační zavazadlo 
• jste-li vyzváni, opusťte zaplavovaný prostor do stanovených 
   evakuačních míst, dodržte zásady při opuštění bytu (vypnutí 
   rozvodů el. proudu, plynu) – při nedostatku času se přesuňte 
   na bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou 
• bezpodmínečně respektujte a dodržujte pokyny záchranářů 
• neprojíždějte zaplaveným územím a neztěžujte činnost 
   záchranných jednotek 
• po povodni si nechte zkontrolovat stav obydlí (statika, 
   rozvody), zlikvidujte uhynulé zvířectvo a potraviny podle 
   pokynů hygienika, informujte se o místech humanitární 
   pomoci a kontaktujte příslušnou pojišťovnu ohledně náhrady 
   škod 

• v případě nálezu podezřelého předmětu, např. obálky, 
  balíčku, oznamte tuto skutečnost na Policii ČR nebo na 
  Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 

b) Teroristická akce (za použití střelných zbraní) 
• pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené 
    místo 
• pokud jste v budově, nezdržujte se v blízkosti oken 
• ukryjte se za vhodným kusem nábytku 
• striktně dodržujte instrukce vydávané bezpečnostními 
    složkami 
• vyvarujte se použití pevných telefonních linek 
• zachovejte klid a rozvahu 

Co dělat, když bude nařízena evakuace 
• Pokyn k evakuaci bude předán z příslušného krizového 
  štábu obyvatelstvu v ohrožených místech formou tísňové 
  informace. Zpravidla je k tomu využita lokální stanice RCL 
  – 101,4 FM, ČR SEVER – 91,3 FM, radiovozy, megafony. 
  Je vždy nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby 
  nedošlo ke zbytečným panikám a dopravním problémům. 
• Dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si evakuační 
  zavazadlo a dostavit se na určené místo. Při opuštění bytu, 
  domu, zanechte na domovních dveřích zprávu o opuštění 
  (slouží pro záchranáře, aby věděli, že byt je prázdný, a pro 
  policii ke střežení). 
• Bude-li povoleno použít vlastních vozidel, vezměte s sebou 
  tolik osob, kolik bude možné, sledujte dopravní informace 
  vysílané v rádiu a řiďte se dopravními pokyny policie 
  a místními úpravami pomocí dopravních značek. Dostavte 
  se do určeného shromaždiště, které se dozvíte z vysílání 
  dopravních relací v rozhlase. 
• Jestliže nejde použít vlastní vozidlo (nebo nebude bezpečné 
  je použít) a přeprava se uskuteční s využitím prostředků 
  veřejné dopravy, dozvíte se z rozhlasového vysílání nebo 
  z rozhlasového vozu, jak je přeprava zajištěna a kam 
  se máte dostavit (kde je místo, kam pro vás přepravní 
  prostředky přijedou). 
• Přepravu nemocných, postižených, nemocnic, škol apod. 
  zajišťuje a řídí personál příslušné instituce, která má 
  k tomuto úkolu vydané příslušné pokyny. 

Únik škodlivé látky do ovzduší 
• opusťte ohrožený prostor pokud možno kolmo na směr větru, 
  není-li to možné, vstupte do nejbližší budovy – druhé a vyšší 
  poschodí 
• zavřete a utěsněte okna, dveře a ostatní otvory (ventilaci, 
  větrací systémy, topidla, digestoře, světlíky, ale také otvory 
  jako jsou klíčové dírky, otvory na poštu apod.), vypněte 
  klimatizaci 
• zabezpečte si poslech regionálních rozhlasových stanic 
  (RCL 101,4 FM, ČR – Sever 91,3 FM). Zde se dozvíte, co se 
  stalo a co máte dělat. Dávejte pozor na hlášení městského 
  rozhlasu, radiovozů nebo megafonů 
• připravte si roušku (několikrát přeloženou tkaninu – nejlépe 
  froté) namočenou ve vodě, při úniku škodlivin si ji přiložte 
  k ústům a nosu 
• při svědění kůže si ji omyjte a otřete do sucha, oděv si podle 
  možností vyměňte 
• vyvarujte se jakékoliv větší fyzické námahy 
• o situaci informujte sousedy 

Větrná smršť 
• sledujte zprávy o příchodu větrné smršti, opusťte ulice 
   a ukryjte se do pevných staveb 
• uzavřete okna a zabezpečte otvory na návětrné straně 
• připevněte pohyblivé předměty, dopravní prostředky umístěte 
   do závětrných prostorů (kde nehrozí pád unášených věcí, 
   střechy nebo stromů, …) 
• je-li to nutné, otevřete okna či dveře na závětrné straně 
   (vyrovnání tlaku vzdušných proudů v budovách) 
• dávejte pozor na možnost pádu drátů elektrických rozvodů 
   – pokud leží na zemi, zásadně se k nim nepřibližujte 
• omezte pohyb poblíž vyšších a starších budov a v blízkosti 
   větších stromů – to platí i pro pohyb v autě 

Teroristické akce 
a) Anonymní oznámení (uložení bomby, třaskaviny, použití 
   nebezpečné látky apod.) 
• nedotýkejte se podezřelého předmětu 
• otevřete dveře a okna 
• zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie 
• opusťte budovu a následujte ostatní evakuované 
• vezměte s sebou všechny osobní věci (osobní doklady apod.) 
• dodržujte pokyny a instrukce vydané správcem objektu 
• vyčkejte další instrukce bezpečnostních složek řídících akci 
• nepoužívejte mobilní telefony – možnost iniciace roznětného 
   systému 

Povodně a záplavy 
• seznamte se s možnou výší velké vody kolem Vašeho 
  působiště, vytipujte bezpečné místo, které nebude zaplaveno 
  vodou 
• odstraňte snadno odplavitelný materiál, připravte si pytle 
  s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken, kanálů 
  a kanalizace (především sklepy, dvory, chodníky) 

Evakuační zavazadlo 
Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taš- 
ka nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou. 


