
MOŽNÁ RIZIKA NA ÚZEMÍ 
LIBERECKÉHO KRAJE 

A.  POVODEŇ

Připravte si pytle s pískem na utěsnění
oken, dveří, případně i kanalizace.
Připravte si potraviny a pitnou vodu na 2
až 3 dny.
Přemístěte věci do vyšších pater.
Upevněte věci, které by mohla voda
odnést.
Připravte si evakuační zavazadlo.
Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej
také k použití pro samoevakuaci.

Před povodní
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Při povodni

povodňových škod. Aktuální informace 
dostanete na obecním úřadu.
Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně 
náhrady škod.

B.  ROZSÁHLÝ POŽÁR
Požár budovy

Chraňte si dýchací cesty, zplodiny
z ohně jsou často toxické.
Pokud nemůžete odejít z místnosti ve
vyšším patře budovy, vyvěste viditelný kus
látky z okna, aby jste na sebe upozornili.
V místnosti zůstaňte při zemi, horké
zplodiny stoupají ke stropu.

ÚNIKY PŘI PŘEPRAVĚ

Kdo ute če, vyhraje...

Při zjevném úniku látky z cisterny (kaluže,
oblak, zápach), zavolejte na tísňovou linku
a vzdalte se co nejdále od místa úniku.
Může hrozit vznícení nebo i výbuch této
látky.

Nebraňte v pr ůjezdu

Jeden jízdní pruh by měl být vždy volný
pro příjezd záchranářů, proto ho

být potenciálně nebezpečná. Zvláště,
pokud uniká z havarované cisterny nebo
zásobníku.

Nepřibližujte se k místu havárie

C. ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY

Vyhledejte vhodný úkryt

Utěsněte místnost

Tam je koncentrace nejvyšší. Nejnižší je
na návětrné straně a co nejdále od místa
úniku.

Zavřete okna a dveře, vypněte ventilaci            
a utěsněte všechny otvory do místnosti
například tím, že přelepíte okna a dveře 
lepící páskou.

Jak poznám, že se jedná o 
nebezpe čnou látku ?

Nemůžete-li urychleně a bezpečně opustit
zasaženou oblast, ukryjte se ve vyšších
patrech budov a na odvrácené straně od
místa havárie.

Předpokládejme, že každá nezvykle
zapáchající, odpařující se látka může

Při povodni
Vypněte hlavní přívody všech energií         
(voda, elektřina, plyn) v domě.
Opusťte ohrožený prostor samostatně
nebo na pokyn starosty a záchranářů.
Při opuštění obydlí nechte na viditelném
místě (dveře, za oknem) údaje kam
odcházíte a kontaktní údaje na nový
pobyt.

Po povodni
Nechte si zkontrolovat stav obydlí
(statika budovy, plyn, elektřina, voda,
kanalizace). Dle pokynů veterinární
správy a hygienické stanice zlikvidujte
uhynulá zvířata, zasažené potraviny
a polní plodiny. V případě potřeby si
vyžádejte: finanční pomoc, pitnou vodu,
potraviny, teplé oblečení, hygienické
potřeby, potřebné nářadí pro likvidaci

Pamatujte, že život a zdraví má vždy
přednost před majetkem. 

pro příjezd záchranářů, proto ho
neblokujte.

ÚNIKY Z AREÁL Ů FIREM 

Rozsáhlé lesní požáry

Pokud nejste schopni požár sami uhasit,
vzdalte se od místa požáru proti směru
větru a volejte tísňovou linku.
Respekujte zákazy vstupu do lesa
v obdobích sucha vydávané obecně
závaznými vyhláškami obcí.
Nerozdělávejte oheň v lese, nekuřte
a neodhazujte skleněné lahve, jejich dna
mohou také způsobit požár.
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