JSDH LHOTY U POTŠTEJNA
OCHRANA OBYVATELSTVA – DÍL DRUHÝ
V minulém vydání jsme si řekli pár informací o ochraně obyvatelstva a její
historii v ČR, dále o právech a povinnostech fyzických osob při mimořádných
událostech a jakým způsobem je obyvatelstvo v těchto případech vyrozuměno. Dnes bych se chtěl věnovat ukrytí a evakuaci.
Ukrytí obyvatelstva
Ukrytí obyvatelstva slouží k jeho ochraně v případě chemického nebo radiačního ohrožení. Vždy navazuje na varování obyvatelstva. V tomto případě
se také doporučuje použití improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu
těla. Úkryty můžeme rozdělit na improvizované nebo stálé.
Improvizované ukrytí se používá v mírové době při úniku chemických nebo
radioaktivních látek. Pokud tato situace nastane, slouží k úkrytu uzavřená
místnost v budově, kde je možnost poslouchat televizní nebo radiové vysílání.
Stálé úkryty se používají v době ohrožení státu a válečného stavu, kdy hrozí
použití zbraní hromadného ničení.
Stálé úkryty jsou tvořeny trvalými ochrannými prostory v podzemní části staveb nebo stavba samostatně stojící. Většina stálých úkrytů, které máme v dnešní době k dispozici, byla budována v 50. až 80. letech minulého století převážně jako dvouúčelově využívané stavby.
Jaký úkryt zvolit?
Únik nebezpečných látek - místnost by se měla nacházet nejlépe ve vyšších
patrech a na odvrácené straně od místa nehody. Můžeme říci, že většina nebezpečných látek je těžší než vzduch, a proto se drží u země.
Únik radioaktivních látek - místnost by se měla nacházet ve středové nebo
sklepní části domu s minimem oken a jiných větracích otvorů.
Evakuace obyvatelstva
Evakuací se zabezpečuje ochrana zdraví osob, zvířat a majetku (dále také
předmětů kulturní hodnoty, nebezpečných látek, stoje a materiál k zachování
nutné výroby). Pro evakuované osoby se zajišťuje náhradní ubytování a straBrodík – měsíčník obce Borovnice – 1/2021
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vování. Evakuace se vztahuje na všechny osoby na postiženém území, s výjimkou osob, které se účastní záchranářských prací. Přednostně se plánuje
pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné
v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených. O způsobu evakuace se dozvíte ve vysílání televize nebo rozhlasu,
tento způsob je nutný dodržovat.
Co dělat když je nařízená evakuace?
V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění obydlí, vzít si
s sebou evakuační zavazadlo a dostavit se do určeného evakuačního střediska. V případě opuštění obydlí:
-

Uhaste otevřený oheň v topidlech,

-

vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček),

-

uzavřete přívod vody a plynu,

-

ověřte, zda i sousedé vědí, že je nařízená evakuace,

-

nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou,

-

kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách,

-

exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před
odchodem potravou,

-

vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte obydlí, na dveře dejte oznámení,
že jste obydlí opustili a dostavte se na určené místo.

Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr.
Zavazadlo označte svým jménem, adresou a mělo by obsahovat:
-

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,

-

potřebné léky, svítilnu,

-

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

-

kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.
Martin Růžička,
velitel JSDH Lhoty u Potštejna
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STÁLÉ ÚKRYTY

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO
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