
BLACKOUT
DOVERVILLE si v rámci svého programu KEEPSAFE dovoluje připomenout pár 
zásadních pokynů v případě, že vypukne tzv. blackout, tedy rozsáhlý výpadek 
elektrické energie na dobu více než několik hodin, případně i dnů. 

O co přijdete? Co se bude dít?
Přijdete o signál mobilních operátorů a budete bez internetu.
Budete po tmě (bez osvětlení a běžných elektrických přístrojů).
Nebudou fungovat bankomaty a nenakoupíte si v obchodech se zavedeným EET.
Mimo provoz bude i většina čerpacích stanic pohonných hmot.
Nebude fungovat hromadná doprava.
Dojde k výpadku dodávek pitné vody, plynu a tepla.
Fungování nemocnic, úřadů a dalších běžných zařízení bude pouze v omezeném režimu.  
Dojde ke zvýšení kriminality a rabování z důvodu výpadku bezpečnostních systémů.

Příprava je nejdůležitější!
Vytvořte si potravinové zásoby a udělejte zásoby vody na cca 3 dny pro všechny členy rodiny, 
včetně domácích mazlíčků.

 konzervy, paštiky, sušené maso, instantní polévky

 trvanlivé mléko, müsli, sladkosti 

 káva, čaj, ovocné džusy, energetické nápoje

 pečivo, krekry atd.

 krmivo pro domácí mazlíčky

 Je dobré mít připravené následující věci:
 přenosný vařič, včetně náhradní plynové lahve

 přenosné rádio na baterie + náhradní baterie

 zápalky, zapalovače, svítilna + náhradní baterie

 jednorázové nádobí (z hygienických důvodů při výpadku dodávek vody), kapesní nůž

 dostatečnou zásobu léků, které běžně užíváte + léky na bolest, průjmy, horečku atd.

 základní zdravotnický materiál (obvazy, dezinfekce, náplasti atd.)

 teplé zimní oblečení, deky

 dostatečnou finanční hotovost 

Pár praktických rad:
Při blackoutu odpojte z elektrické sítě všechna elektrická zařízení, ponechte jen jedno, abyste věděli, že byl 
přívod elektrické energie obnoven. 

Pokud máte tu možnost, snažte se v maximální míře využít dešťovou vodu.
Domluvte si v rodině náhradní způsob komunikace – jak o sobě dáte vědět v případě, že vypadne mobilní signál.

Před odchodem z domu/bytu řekněte rodině, kam jdete a kdy se vrátíte. Pokud žijete sám/a, sdělte to 
sousedům, aby měli informaci, kdyby Vás někdo hledal. 

Všechny věci by měly být připravené předem, neboť nikdy nevíte, kdy přijdete o elektřinu, 
která je v tuto chvíli, běžným životním standardem. Jedná se pouze o doporučený seznam 
pokynů, který sestavila společnosti DOVERVILLE pro případ, že vypukne blackout.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLO
Nikdy nevyžadujte informace na tísňových linkách. Tísňové linky budou při blackoutu 
zahlcené telefonáty od lidí, kteří jsou v nebezpečí nebo v přímém ohrožení života.


