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Důležitá telefonní čísla tísňového volání.
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INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné
události a při provádění záchranných a likvidačních prací.
Základní složky:
- Hasičský záchranný sbor České republiky,
- Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
- Zdravotnická záchranná služba,
- Policie České republiky.
Ostatní složky:
- vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,
- ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory,
- ostatní záchranné sbory,
- orgány ochrany veřejného zdraví,
- havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,
- zařízení civilní ochrany,
- neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním
pracím.
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Základní označení funkcionářů SDH

(zdroj www.dh.cz)
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Druhy sirén:
Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především
prostřednictvím varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Tento signál 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, tzv.
mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným
způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.
Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České republice ještě signál
„Požární poplach“. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty
(25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání
jednotek požární ochrany. Signál „Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou sirénou
napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“…po dobu jedné minuty.
Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou
první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním
tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti se obyvatelé dozví z
hromadných informačních prostředků.
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Důležitá telefonní čísla tísňového volání
Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky…), která ohrožuje
osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo :
150 - Hasičský záchranný sbor ČR
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život.
Přivolává se prostřednictvím telefonního čísla:
155 - Zdravotnická záchranná služba
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo:
158 - Policie ČR nebo 156 - Městská policie
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je určeno především pro cizince a pro tísňové
volání při rozsáhlých mimořádných událostech. Při předávání zprávy na telefonní čísla
tísňového volání uveďte:
- co se stalo,
- kde se to stalo,
- své jméno a číslo telefonu, odkud voláte.
Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří
pravdivost nahlášené zprávy.
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Ochrana před povodněmi
Před povodní: - Informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě
povodňového ohrožení.
- Připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění
nízko položených dveří a oken. Dále si zajistěte ucpávky kanalizace, odtoku z WC.
- Připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
- Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k okamžitému použití při evakuaci.
- Připravte si evakuační zavazadlo, přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do vyšších
pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda a připravte se na evakuaci zvířat.
Při povodni:
Na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů opusťte ohrožený prostor.
V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu). Je-li nedostatek času,
okamžitě se přesuňte na určené místo, které nebude zatopeno vodou.
Po povodni:
Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn,
el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody. Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a
polní plodiny, které byly zasaženy vodou. Postupujte podle pokynů hygienika. Vyčistění
studní a jejich sanaci zadejte odborníkům. Informujte se o místech humanitární pomoci a v
případě potřeby si vyžádejte finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení,
hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a další potřebné
prostředky. Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (ohlaste pojistnou událost
pojišťovně, vyhotovte soupis škod).
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Co dělět při vichřici?
Nepodceňujte předpovídanou situaci a nepřeceňujte vlastní síly, schopnosti a možnosti.
- 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.
- Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně
uložené předměty (např. 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.
- 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 váš život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo
112 nebo 150.
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Pozor na pálení odpadů
Při rozdělání ohně je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní pravidla.
Lidé pálí odpady a spalují klestí, přitom se však mnohdy chovají neopatrně a nedodržují
základní bezpečnostní pravidla. Zákon o požární ochraně hovoří jasně: právnické či
podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny
učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby
se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby a podnikající
fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - včetně
přijatých protipožárních opatření - předem oznámit územně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje. HZS kraje pak má pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro
bezpečnost spalování či spalování zcela zakázat. Při nesplnění povinnosti oznámit pálení a
přijmout opaření proti vzniku a šíření požáru může být právnické osobě nebo podnikající
fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku
požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně,
mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár,
mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.
Pálení většího množství materiálu by měli lidé předem ohlásit na operační a informační
středisko příslušného HZS kraje. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu
odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Lidé mnohdy
bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům.
Navíc je třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených
ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum
či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.
Letošní podzim je charakteristický poměrně suchým a teplým počasím, což zvyšuje riziko
vzniku požáru a projevuje se ve vyšším počtu výjezdů jednotek požární ochrany. Například ve
středu 25. 10. tak hasiči likvidovali celkem 76 požárů (41 % nad dlouhodobým průměrem) a v
úterý 24. 10. to bylo 74 požárů.
Hasiči často zasahují u požárů trávy, hrabanky a v poslední době došlo i k několika

rozsáhlejším požárů lesních porostů.
Při rozdělání ohně je proto třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní pravidla:
- Oheň pozorně hlídejte, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému
šíření a vzniku požáru.
- Při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte.
- Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. kameny), při spalování je třeba mít po
ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky.
- Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému
vznícení.
- Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od
objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým
porostem, tedy i na louce nebo na strništi.
- Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
- Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného HZS kraje.
- Povinnosti občanů a firem v této oblasti stanoví i další zákonné normy, např. zákon
oovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.
A ještě jedno upozornění. Podle zákona je striktně zakázáno vypalování porostů. Jde o velice
rizikovou činnost, fyzická osoba může kvůli tomu zaplatit pokutu až ve výši 25 000 Kč,
právnické osobě a podnikající fyzické osobě hrozí sankce až do výše 500 000 Kč. Každoročně
bohužel dochází k případům, kdy při vypalování trávy přijdou o život či utrpí těžká zranění.
Nehledě na značné majetkové a ekologické škody, které takto vzniklý požár může snadno
způsobit.
Pokud pálíte odpad a oheň se vám vymyká kontrole, neváhejte a volejte hasiče
prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150. V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka
se oheň dokáže šířit velice rychle a pokud byste se ho snažili uhasit vlastními silami, mohli
byste utrpět zranění či dokonce přijít o život
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Topidla a komíny: jak bychom s nimi měli nakládat
Požáry způsobené provozem topidel a komínů tvoří zhruba 4 % ze všech požárů. Mezi
nejčastější příčiny vzniku těchto požárů patří nesprávná obsluha topidla, manipulace se
žhavým popelem, umístění hořlavých látek v blízkosti topidla, nebo špatné umístění či
instalace topidla , či zazděný trám v komíně. Nedostatečná údržba se pak podepisuje i na
technických závadách komínů, kouřovodů a topidel, které způsobují požáry nebo úniky
zplodin.
Ještě před topnou sezónou by si měl každý vyčistit kamna a seřídit kotel topení. Topí-li se
pevnými palivy, zanesený komín vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí
vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí vznikem požáru na půdě. U plynových
kotlů je navíc nutná jak čistota komínových průduchů tak předepsaného tahu komína. Mnoha
neštěstím může zabránit to, když si sami zkontrolujete, zda máte řádně upevněný kouřovod,

zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený nebo zda fungují uzávěry komínových
dvířek. Uživatel je povinen zajistit pravidelné odborné revize a kontroly stavu spotřebičů nebo
čištění a kontroly komínů podle jednotlivých typů tepelných spotřebičů. Zatímco u
elektrických spotřebičů můžete lecos zkontrolovat sami (např. přívodní šňůry, zásuvky i
dimenzování pojistek proti případnému zkratu), pravidelnou prohlídku u tepelných spotřebičů
na plyn a revizi komínu ponechejte raději na odborníkovi.
Při samotném užívání topidel bychom neměli zapomenout na dodržování několika
bezpečnostních zásad.
- Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správné instalaci a údržbě topidel. Vždy se řiďte
návodem výrobce, který musí být připojen k výrobku. V žádném případě neinstalujte topidla
bez odborné pomoci.
- Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím „vylepšením“ nebo úpravám, zvyšuje se tím
riziko vzniku požáru, výbuchu či jiného neštěstí.
- Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti od dalších zařízení v místnosti (ale i
od stěny!!!). Na ni pamatujte již při instalaci nového tepelného spotřebiče, a to i s ohledem na
stavební konstrukci a podlahovou krytinu. Pokud není možné bezpečný odstup dodržet,
musíte zajistit alespoň kvalitní tepelnou izolaci. Jakékoliv hořlavé látky a předměty, které se
mohou vznítit, (ba i obyčejný hadr), skladujte pokud možno co nejdále od topidel. V žádném
případě neodkládejte na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé předměty. Pozor zejména
na barvy nebo laky!
- Topné těleso na tuhá paliva zabezpečte ochrannou (nehořlavou) podložkou pod topidlem,
které znemožní vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály a zabrání také žhavým uhlíkům
vypadlým z kamen zapálit okolní předměty. Ochranná podložka by u všech spotřebičů na
pevná paliva měla přesahovat půdorys spotřebiče nejméně o 30 cm před přikládacím a
popelníkovým otvorem a 30 cm na bočních stranách, v případě tepelného spotřebiče k vaření
se jedná o 60krát 30 cm. U krbu jsou zásady ještě přísnější (izolační podložka o 80 a 40
centimetrů).
- Pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů (zpravidla 1 krát
za 3 roky) a pravidelně kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí hrozí zejména u
otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může dojít k otravě. Uživatelé
plynového kotle musí minimálně jednou ročně zajistit kontrolu celého spalovacího procesu,
čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče. - Topidla
potřebují pro svou správnou funkci dostatečný přívod vzduchu. U některých druhů topidel
(např. u karmy) hrozí v případě nesprávného větrání otrava oxidem uhelnatým.
- Každé topidlo a komín je konstruováno na určitý druh paliva a jeho používání je nutné
dodržovat. Pokud přejdete z jednoho druhu paliva na druhý (např. z plynového vytápění na
topení dřevem), vždy si nechte u odborníků zkontrolovat, zda je váš komín pro tuto změnu
vhodný.
- Pro topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří - např. biologický či jiný odpad (sláma,
umělohmotné lahve apod.). To má nejen nezanedbatelné ekologické důsledky, ale zvyšuje to
riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž roste i nebezpečí vzniku
požáru.
- Kamna na tuhá paliva nesmíte nikdy zapalovat pomocí vysoce hořlavých kapalin (např.
benzínu), vždy hrozí vznícení hořlavých par. Dejte si pozor, abyste netopili vlhkým topivem.
Při spalování např. vlhkého palivového dřeva klesá jeho výhřevnost, odpařená voda navíc
negativně působí na tepelnou techniku a proces spalování.
- V případě topidel na tuhá paliva dávejte bedlivý pozor na žhavý popel. Nechte jej zcela
vychladnout a pak uložte do nehořlavých nádob (např. kovu), které jsou neporušené,
uzavíratelné a umístěné vbezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z

hořlavých hmot. Vyvarujte se ukládání žhavého popela do plastových popelnic, ty se totiž
mohou pak žárem zdeformovat. Kvůli špatnému uložení popela každoročně dochází k
požárům nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských budov.
- U elektrických topidel je nutné dávat pozor např. na v koupelnách často používané
infrazářiče. Ty se rozžhaví do vysokých teplot, hořlavé materiály by se proto v jejich blízkosti
(cca 1 metr) neměly vůbec vyskytovat.
Pamatujte, že zkontrolovaný a dobře vyčištěný a seřízený tepelný spotřebič přináší nejen
spolehlivější provoz a požadovaný výkon, ale i významnou úsporu paliva.
Nesmí se však zapomínat ani na k tepelným spotřebičům připojené komíny (zpravidla svislá
konstrukce s jedním nebo více otvory, které slouží k odvodu kouře z tepelných spotřebičů) a
kouřovody (roura spojující kamna se spalivovou cestou, respektive komínem).
- Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udržovat v řádném
stavebně technickém stavu. Konkrétně to znamená například udržování celistvosti a
neprodyšnosti komínového pláště, i starší komín by měl být řádně vyspárován a pokud možno
omítnut. Požáry často vznikají například žhnutím trámů zazděných v komíně ( obvyklé
zejména u starších staveb).
- Kouřovod vedoucí z topidla do komínového tělesa musí být správě izolován.
- Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komína, dodržujte návody a technické podmínky
stanovené výrobcem tepelných spotřebičů. I v případě komína může mít zanedbání neblahé
následky. Špatné (netěsné) zaústění kouřovodu do komínového tělesa může díky
nekontrolovatelnému uvolňování zplodin způsobit vážné poškození zdraví. Neudržovaný
komín rovněž zvyšuje riziko výbuchu kamen.
- Pamatujte, že sebemenší nečistota v komíně může způsobit velké nepříjemnosti, ať již
dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár nebo otravu lidí jedovatým oxidem uhelnatým.
Pravidelné vymetání sazí v komíně a vybírání odpadu by mělo být proto samozřejmostí,
stejně jako kontrola jeho technického stavu. Pro ještě přijatelné zajištění bezpečnosti byste
měli provést čištění a kontroly komínů a topidel alespoň před začátkem topné sezóny a po
jejím skončení. Platná vyhláška č. 111/1981 Sb. předpokládá čištění (revize) komínů 2-6krát
za rok v závislosti na typu a výkonu topidla.
- Ačkoliv čištění vlastních komínů lze teoreticky provádět svépomocí, lepší je se spolehnout
na odborníky - kominíky. Ti by měli provést revizi komínu i v případě, že se chystáte ke
komínu připojit jakýkoliv spotřebič, nebo hodláte změnit druh paliva.
- K požáru může dojít i od nedostatečně zajištěných komínových dvířek, z nichž pak mohou
vylétat jiskry či žhavé materiály. Vybírací dvířka u paty komínu by neměla být nikdy
umístěna v obytných místnostech, pevně uzavřena musí být i vymetací dvířka na půdě.
- Používání komínů, u nichž byly zjištěny závady, je zakázáno.
- Zásada bezpečné vzdálenosti platí také pro komínové těleso, hořlavé látky by od něj měly
být v půdních prostorách vzdáleny nejméně 1 metr - riziko zvyšují zejména textil a seno. Do
komínového zdiva nesmí zasahovat ani k němu těsně přiléhat žádné hořlavé stavební prvky
(jako konstrukce rovu, stropu, obložení apod.).
- Pamatujte, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel objektu, ne
kominík.
- Hasiči mohou za špatně vyčištěný komín nebo jiné porušení zásad bezpečného provozu
topidel a komínů udělit pokutu.
V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z
blízkosti komínového tělesa. Zavolejte hasiče na linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně

nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Do příjezdu
hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování písku vymetacími dvířky nebo ze
střechy do komína.
Pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu, musíte ze všeho nejdříve vypnout
přívod energie. I když se vám podaří oheň uhasit vlastními silami a budete chtít uplatnit
náhradu způsobené škody u pojišťovny, měli byste zavolat hasiče-vyšetřovatele.
Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel bezpečného nakládání s topidly a
komíny se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich
dětí a zabezpečí váš majetek před požáry.
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Co dělat, když bude nařízena 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 rodinného 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:
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné
události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška
nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.
Obsahuje zejména:
- 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, svítilnu.

- Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
- Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.
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Zdroj: Příručka

