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Jak správnď nahlásit
mimoĢádnou událost
K     Ĥže

dostat do situace, kdy
se stane svČdkem nebo pĜímým úþastníkem
(v horším pĜípadČ i postiženým) nČjaké události,
která ohrožuje naše zdraví, život, majetek nebo
bezpeþnost. V této pĜíruþce Vám nabízíme nČkolik
rad, jak se zachovat, kdy je tĜeba pĜivolat pomoc.

MČli byste vČdČt, že v ýeské republice existuje nČkolik telefonních þísel tísĖového volání,
na která je možné mimoĜádnou událost ohlásit.
V povČdomí se nám asi vybaví þísla 150, 155,
158, možná i 112 a 156.

150

Hþský záchranný sbor

155
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158
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112
156

služba

J(  ) (*") þíslo

tísĖového volání

Kdy které Āíslo volat?

P co nejrychlejší vyĜízení dané události doporuþujeme volat na složku IZS, která má k dané
situaci nejblíže.

150 Hasiþi – požár, výbuch, živelní pohroma, únik nebezpeþných látek, technické havárie, dopravní nehody, vyprošĢování osob atd.
155 Zdravotnická záchranná služba – náhlé
ohrožení života nebo zdraví osob.
158 Policie ýR – krádež, násilí, nález mrtvé
osoby, dopravní nehoda, nález podezĜelého pĜedmČtu (nevybuchlá munice…) atd.
156 MČstská (obecní) policie (pokud je v obci /
mČstČ zĜízena) – vandalismus, drobná kriminalita,
špatné parkování ohrožující bezpeþnost, rušení
noþního klidu atd.
112 Jednotné evropské þíslo tísĖového volání – vždy pĜi závažnČjších mimoĜádných událostech a potĜebujete-li pomoc více složek IZS (napĜ.
dopravní nehody). Tato linka je zvláštní i tím, že
obsluhující operátoĜi hovoĜí i bČžnými svČtovými
jazyky. Provozuje ji Hasiþský záchranný sbor ýR.
Na všechna þísla lze volat 24 hodin dennČ. Linky jsou pro volajícího bezplatné a dá se na nČ

MČstská (obecní) policie

Jak si ale zapamatovat, které složce IZS patĜí
které þíslo?
ÚplnČ jednoduše: poslední þíslice u hasiþĤ je
„0“ – pĜedstavte si ji jako stoþenou hadici k hašení nebo rybník. Poslední þíslice u záchranky je
„5“ – lze si ji vybavit jako invalidní vozík. A koneþnČ poslední þíslice u policie je „8“ – pĜipomíná
policejní pouta.

Ale jak si zapamatovat 112?
Na to existuje také velice jednoduchá pomĤcka: 1+1=2.
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volat i z mobilních telefonĤ bez kreditu. Bez SIM
karty se dovoláte pouze na þíslo 112.
Pokud si spletete tísĖové þíslo, operátoĜi jednotlivých linek si informace pĜedají nebo Vás pĜepojí. Jen budete muset tĜeba opakovat stejné
informace, které jste již pĜed chvíli Ĝíkali jinému
operátorovi. To ale stojí drahocenný þas a záchranáĜi vyjedou pozdČji.

Jak správnď nahlásit
událost?

N89 :;<=>?@8 A; @BCĖové þíslo, udČlejte vše pro

své vlastní bezpeþí (dostateþná vzdálenost od
požáru nebo místa nehody)! UklidnČte se, zorientujte se v okolí (operátor bude chtít vČdČt,
kde se pĜesnČ událost stala). BČhem hovoru se
snažte mluvit pomalu, klidnČ a srozumitelnČ.
Operátor je profesionál, který ví, proþ se Vás na
nČkteré údaje ptá. Proto mu odpovídejte pĜesnČ
a nesnažte se jej pĜekĜikovat.

Operátorovi nahlaste:

DE FG FILQER

■ popis události, rozsah, poþet postižených nebo
ohrožených osob, napĜ.: „Požár bytu v paneláku, jsou tam lidé…., dĤm má 8 pater“.

mováním poþkejte po pĜíjezdu složek IZS. Bude-li Vaše linka obsazena, operátor se nedovolá, bude-li od Vás potĜebovat ještČ další údaje.

Zneužití tísěových linek

aA8b9c@B @BCĖových linek je trestným þinem. Díky

moderní technologii lze volajícího dohledat,
zablokovat telefon, pĜípadnČ uložit pokutu za
zneužití tísĖové linky. ýeský telekomunikaþní
úĜad mĤže za takové volání uložit pokutu ve výši
200 000 Kþ (§ 33 odst. 11 zákona þ. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích).

Linky tísĖového volání jsou zĜízeny pouze pro
pĜijetí stavu nouze. ZáchranáĜi, kteĜí jsou vázáni na Ĝešení neexistujících událostí, mohou
chybČt jinde!
V roce 2013 pĜijala telefonní centra tísĖového
volání HZS ýR (linka 150 a 112) témČĜ 4 miliony hovorĤ, pĜiþemž zhruba 70 % z nich bylo
neopodstatnČných nebo zlomyslných. Výjimkou
nejsou ani nČkolikahodinové neúmyslné telefonáty na linku 112. Nedávejte proto malým dČtem
mobilní telefon na hraní. TísĖová linka neslouží ani jako informaþní zdroj o þase, PIN a PUK
kódu Vašeho telefonu.

STG FG IE FILQER

■ pokud možno pĜesná adresa nebo popis místa události, napĜ.: „V BrnČ-Líšni na VlkovČ
ulici þíslo 90“.
zvĤm ulic v mnoha obcích ýR je nutné uvádČt
i název obce, ve které
se nacházíte, popĜ.
i okres!). Pokud se jedná o mimoĜádnou událost mimo obec, nahlaste, mezi kterými obcemi
se událost nachází, pĜípadnČ ke které z nich je
místo události blíž.
KDO VOLÁ?
■ jméno volajícího, napĜ.: „Jmenuji se Leona Bauerová“
þíslo se operátorovi zobrazuje, bućte ale pĜipravení jej
na vyzvání sdČlit.

U<:V>8W8X Y8 CV=WA[X A?\

] ^;_8 @8>8`=AAB

NezavČšujte, je možné, že operátor bude mít
další dotazy. Po ukonþení hovoru nevypínejte
telefon. Je velmi dĤležité neblokovat Váš telefon
dalšími hovory napĜ. s pĜíbuznými. S jejich infor-
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Jak se zachovat
pĢi úniku nebezpeĀné
látky
RĤzné nebezpeþné látky (NL) se chovají odlišnČ
v závislosti na skupenství a prostĜedí, ve kterém
uniknou. Hasiþský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ýR – Krajské Ĝeditelství Brno
a Diecézní charitou Brno Vám nabízí nČkolik
rad, jak postupovat v rĤzných pĜípadech úniku
NL a s jakými NL se mĤžete nejþastČji setkat.

Kdy mĪže dojít k úniku
NL

q rstuv wx yz {|z}~Ĝedí mĤže dojít chybou ob-

sluhy, poruchou technologie výroby, pĜi skladování nebo pĜi pĜepravČ.

S jakými NL se mĪžete
nejĀastďji setkat

wþastČjšími NL, se kterými se mĤžete setkat,

jsou þpavek a chlor. S tČmito látkami Vás podrobnČji seznámíme dále. Nesmíme opomenout
také zemní plyn, pĜi jehož úniku mĤže dojít za
urþitých podmínek i k výbuchu.

Jihomoravského kraje). Vzhledem k tomu, že
lidé žijící v blízkosti tohoto jaderného zaĜízení
jsou pouþeni, co mají v pĜípadČ vzniku havárie dČlat „KalendáĜ s pĜíruþkou JE Dukovany
2014–2015“, nebudeme se tomuto nebezpeþí
zde dále vČnovat.
ýpavek (amoniak) je dráždivá a žíravá látka.
Na jeho únik Vás upozorní jeho typický štiplavý
zápach. Velmi silnČ dráždí oþi, sliznice, dýchací
cesty, plíce a kĤži. Vysoká koncentrace mĤže
zpĤsobit otok plic a zástavu dechu.
Použití þpavku:
ýpavek se používá mj. jako chladící médium
na starších typech zimních stadionĤ, dále v mrazírnách a v potravináĜském prĤmyslu.
Chlor je intenzivnČ dráždivá látka žlutozelené
barvy s typickým ostĜe štiplavým zápachem.
PĤsobí dusivČ. Dráždí zejména dýchací cesty
(zpĤsobuje dráždivý kašel), oþi a kĤži. Vyšší
koncentrace mĤže zpĤsobit otok nebo zánČt
plic.
Použití chloru:
Chlor se používá mj. jako dezinfekce k úpravČ
vody. Setkat se s ním mĤžete na koupalištích,
plaveckých bazénech, aquaparcích, v úpravnách vody apod.
První pomoc pĢi zasažení Āpavkem
nebo chlorem:
■ postiženého dopravte na þistý vzduch
■ zasažené oþi vymyjte proudem vlažné vody
■ odstraĖte potĜísnČný odČv
■ zasažené místo dĤkladnČ omývejte vodou
■ udržujte postiženého v klidu a teple
■ pĜi potížích volejte tísĖovou linku 155

Jak se zachovat –
pĢíklady rĪzných situací

Ģ. 1: Únik zemního plynu.

Jestliže ucítíte plyn ve Vašem domČ nebo okolí,
pĜíp. zjistíte poruchu na plynovém zaĜízení, postupujte podle následujících zásad:
V neposlední ĜadČ zmiĖujeme také radioaktivní
látky, se kterými se nakládá zejména v jaderných elektrárnách (pro obyvatele jižní Moravy
toto nebezpeþí pĜedstavuje JE Dukovany, která
se sice nachází na území kraje Vysoþina, nicménČ její dopady mohou zasáhnout i území
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■ ihned zhasnČte všechny plameny
■ otevĜete všechny okna a dveĜe a dĤkladnČ vyvČtrejte
■ uzavĜete všechny uzávČry plynu, pĜíp. hlavní
uzávČr plynu

www.Þ rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci

  
■ pokuste se co nejdéle zadržet dech
■ ochraĖte si dýchací cesty (pĜiložte si na nos
a ústa kapesník, ruþník, šátek, mikinu apod.;
pokud máte možnost, navlhþete látku ve vodČ)
■ zachovejte klid a opusĢte budovu podle únikového znaþení a pokynĤ pracovníkĤ zaĜízení
nebo záchranáĜĤ
■ pomozte také osobám se sníženou pohyblivostí
■ v pĜípadČ potĜeby poskytnČte první pomoc (viz
výše)
■ volejte tísĖovou linku 150 nebo 112
PĢ. 3: Únik NL v dĪsledku havárie
v chemickém prĪmyslu.

■ nepoužívejte otevĜený oheĖ (zápalky, zapalovaþ, svíþky apod.)

Objekty, kde se nakládá s nebezpeþnými chemickými látkami, pĜedstavují v pĜípadČ havárie
velké riziko pro okolí. Doporuþujeme lidem, žijícím v blízkosti tČchto objektĤ, pouþit se o tom,
co mají dČlat v pĜípadČ vzniku závažné havárie
(dle druhu nebezpeþné látky v objektu). Nevíte-li,
jestli se v blízkosti Vašeho bydlištČ takový objekt nachází, informujte se na Vašem obecním
– mČstském úĜadČ.

■ nekuĜte
■ nepoužívejte el. spotĜebiþe, nijak s nimi nemanipulujte
■ nepoužívejte elektrické zvonky u dveĜí
■ netelefonujte
■ nepropadejte panice, varujte ostatní obyvatele
domu a opusĢte v klidu budovu, pomozte osobám se sníženou pohyblivostí
■ informujte pohotovostní a poruchovou službu
dodavatele zemního plynu (telefonujte mimo
dĤm nebo místo, kde uniká plyn)
■ telefonní þíslo, kam volat, je 1239 – pohotovost PLYN (jednotné þíslo pro celou ýR, funguje nepĜetržitČ 24 hodin dennČ)
PĢ. 2: Únik Āpavku na zimním stadionu nebo chloru na koupališti.
Jestliže jste na zimním stadionu a ucítíte typický
zápach þpavku, pĜíp. na koupališti chlor, postupujte takto:

www.Þ rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci
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Jaké jsou tedy obecné zásady? NeprodlenČ se
schovat v nejbližší budovČ a dále postupovat
jako v kapitole „Improvizované ukrytí – kde
a jak se ukrýt v pĜípadČ nebezpeþí“



Ĝi pĜekonávání zamoĜeného prostoru si nezapomeĖte chránit dýchací cesty (nos a ústa).

budovČ. Dále postupujte dle zásad uvedených
v kapitole „Improvizované ukrytí – kde a jak
se ukrýt v pĜípadČ nebezpeþí“
Volejte tísĖovou linku 112. PĜi volání na tísĖovou
linku nahlaste také þísla, která jsou vyznaþena
na oranžové tabulce (dbejte však na svoje bezpeþí, volejte z dostateþné vzdálenosti od místa
nehody).

Je možné, že se budete muset následnČ
z ohroženého místa evakuovat, proto použijte
prostĜedky improvizované ochrany (viz kapitola
„Jak se ochránit v zamoĜeném prostĜedí“
Jestliže se pĜedpokládá dlouhodobá evakuace,
nezapomeĖte si sbalit evakuaþní zavazadlo (viz
kapitola „Co má obsahovat evakuaþní zavazadlo“





PĢ. 4: Únik NL pĢi pĢepravď.
Každé vozidlo pĜevážející NL, musí být vždy
ĜádnČ oznaþeno oranžovou reßexní tabulkou, která je rozdČlena do dvou þástí (nahoĜe
je Kemler kód – udává, jaké nebezpeþí látka
pĜedstavuje, dole je UN kód – 4 místné þíslo,
které je pĜidČleno každé pĜepravované látce).
Jestliže dojde k havárii takto oznaþeného vozidla, ihned se vzdalte od místa nehody ve smČru
kolmém na smČr vČtru a ukryjte se v nejbližší
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Jak se pĢipravit
na povodnď

trofální. Vznik zvláštní povodnČ je však ménČ
pravdČpodobnČjší než vznik pĜirozené povodnČ.

situací u nás. Jak se na nČ pĜipravit a co dČlat,
když voda opadne, Vám poradí Hasiþský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ýR –
Krajské Ĝeditelství Brno a Diecézní charitou Brno.

V poslední dobČ pĜedstavují vážné ohrožení
také náhlé pĜívalové deštČ, které zpĤsobují tzv.
„bleskové povodnČ“. BČhem nČkolika minut tak
dochází k zaplavení i takových území, která se
nacházejí mimo záplavové oblasti. Více informací o pĜívalových deštích a o možných zpĤsobech ochrany naleznete v kapitole „Jak se
ochránit pĜed extrémními klimatickými jevy“

Co je povodeě?

Jaké rozlišujeme stupnď

koryto vodního toku a mĤže zpĤsobit škody
anebo voda nemĤže doþasnČ pĜirozeným zpĤsobem odtékat z urþitého území nebo je její odtok nedostateþný, pĜípadnČ dochází k zaplavení
území pĜi soustĜedČném odtoku srážkových vod.

■ nastává pĜi nebezpeþí povodnČ a zaniká, pominou-li pĜíþiny takového nebezpeþí

®¯°¯±²Č jsou jednou z nejþastČjších krizových

Í

®¯°¯±²³ ´¯µ¶·³·¸ ¹Ĝechodné výrazné zvýšení povoděové aktivity (SPA)
hladiny vodních tokĤ nebo jiných povrchových
vod, pĜi kterém voda již zaplavuje území mimo ÎÏ ÐÑÒ Ó ÔÕ ĎLOST
■ stav bdČlosti rovnČž nastává vydáním výstražné informace pĜedpovČdní povodĖové služby

Dďlení povodní

■ pĜi 1. SPA ještČ nedochází k vybĜežení toku
a jeho rozlivĤm, a tedy ani k hmotným škodám na majetku

■ pĜirozená povodeĖ: zpĤsobená pĜírodními
jevy (tání, dešĢové srážky, chod ledĤ)

2. SPA = POHOTOVOST

º»¼½¾¿ÀÁÂÃÂ Ä ÅÆÇÆ Ç»È»ÉÊËÌ
■ zvláštní povodeĖ: zpĤsobená civilizaþními
vlivy (porucha vodního díla, která mĤže vést
až k havárii – napĜ. protržení hráze)

■ vyhlašuje jej pĜíslušný povodĖový orgán,
když nebezpeþí povodnČ pĜerĤstá v povodeĖ
a v dobČ povodnČ, kdy však ještČ nedochází
k vČtším rozlivĤm a škodám mimo koryto

ZávažnČjší je povodeĖ zvláštní, která mĤže
nastat znenadání a její dopady by byly katas-

■ pĜi 2. SPA již dochází k prvním rozlivĤm, které však nepáchají vČtší škody na majetku

www.Þ rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci
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Aktuální informace o prĤtoku a odpovídajících stupních povodĖové aktivity na Jižní
MoravČ získáte na webové stránce Povodí
Moravy, s.p. www.pmo.cz.

Jak se na povodnď
pĢipravit

ãäålíte-li

v záplavové oblasti, pĜipravte se
na povodeĖ pĜedem (jak dlouhodobá opatĜení,
tak okamžité kroky k Ĝešení pĜi již hrozícím zaplavení obydlí).

■ dochází vČtšinou k zaplavování pĜíbĜežních
luk a porostĤ
■ aktivují se povodĖové orgány a další složky
povodĖové služby
3. SPA = OHROŽENÍ
■ vyhlašuje pĜíslušný povodĖový orgán v dobČ
povodnČ pĜi bezprostĜedním nebezpeþí nebo
pĜi vzniku vČtších škod, ohrožení majetku
a životĤ v záplavovém území
■ pĜi 3. SPA dochází k zaplavování mČst
a obcí, a proto se provádČjí zabezpeþovací þi
záchranné práce
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a) dlouhodobá pĢíprava:
■ pro stavbu obydlí si vytipujte místo, které
nebude zaplaveno. Jste-li odhodláni stavČt
v místČ, kde hrozí povodeĖ (pasivní zóna,
v aktivní zónČ je to zakázáno), poþítejte s dodateþnými náklady na protipovodĖové úpravy
obydlí (a také s možnými problémy s neochotou pojišĢoven pĜi pojištČní domu)
■ zjistČte si na Vašem obecním (mČstském) úĜadČ, do jaké výšky mĤže být zaplaveno Vaše
obydlí pĜi pĜirozené povodni a za jak dlouho do
Vaší obce dorazí prĤlomová vlna pĜi zvláštní
povodni (pokud v místČ Vašeho bydlištČ hrozí)

www.Þ rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci
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■ pokud jste majiteli auta, pĜipravte jej k evakuaci nebo ho vþas odvezte na bezpeþné místo

■ pokud již Váš dĤm stojí, zvažte možné dodateþné
stavební úpravy, které ochrání Váš majetek (napĜ.
izolace, zpČtné klapky v potrubí…) – tyto informace naleznete u specializovaných Þrem (napĜ. každoroþnČ na veletrhu Envibrno - Watenvi)

■ odvećte do bezpeþí domácí a hospodáĜská
zvíĜata

b) krátkodobá pĢíprava (tďsnď pĢed
opuštďním obydlí):

■ pĜipravte si prostĜedky pro zabezpeþovací
práce (pytle s pískem …)
■ uzavĜete pĜívod vody, plynu a elektrické energie
■ uhaste otevĜený oheĖ v topidlech
■ pĜipravte evakuaþní zavazadla pro všechny
þleny rodiny
■ informujte se o zpĤsobu a místČ, kam se v pĜípadČ evakuace pĜemístíte
■ pĜestČhujte majetek v domČ do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží)
■ utČsnČte kanalizaci a odpady v pĜízemí a ve
sklepech
■ sledujte zprávy sdČlovacích prostĜedkĤ
■ odstraĖte nebo ĜádnČ zajistČte snadno odplavitelné pĜedmČty v okolí budovy
■ v budovČ ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody nebezpeþné látky (chemikálie, apod.)

www.Þ rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci
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■ Ĝićte se pokyny orgánĤ obce a záchranáĜĤ
(zvl. pĜi evakuaci)
■ pĜi odchodu z domu zabezpeþte vchod a okna
Jak se chovat pĜi opuštČní domácnosti, jak sbalit
evakuaþní zavazadlo a kde se ukrýt pĜi povodni
naleznete v kapitolách: „Jak správnČ postupovat pĜi opuštČní domácnosti / objektu pĜi
evakuaci“, „Co má obsahovat evakuaþní zavazadlo“ a „Improvizované ukrytí – kde a jak
se ukrýt v pĜípadČ nebezpeþí“.

Na co byste se mďli
zamďĢit po povodni
Z 

   

■ statickou narušenost
■ obyvatelnost bytu / domu

PĢi obnovď studní a zdrojĪ pitné vody
se ĢiĊte pokyny odborníkĪ a zabezpeĀte:
■ vyþištČní studny a odþerpání zneþištČné vody
■ chemické ošetĜení vody ve studni
■ laboratorní provČĜení kvality vody
■ povolení hygienika o používání obnoveného
zdroje pitné vody.
Kontaktujte Vaši pojišĨovnu ohlednď
náhrady škody:
■ ohlaste pojistnou událost pojišĢovnČ v souladu
s pojistnými podmínkami
■ vyhotovte soupis škod, pĜípadnČ je zdokumentujte (fotograÞe, znalecký posudek, úþty,
svČdectví)
■ pĜi Ĝešení pojistné události postupujte podle
pokynĤ pojišĢovny

■ rozvody energií (plyn, elektĜina)
■ stav studny
■ stav kanalizace a rozvodĤ vody

■ po uzavĜení šetĜení bude následovat odškodnČní (náhrada škody)

■ pokud neklesne hladina spodní vody, neþerpejte vodu ze sklepĤ domĤ (pomČr tlakĤ – nebezpeþí zborcení)

Pokud možno aktivnď se zapojte pĢi
likvidaci následkĪ povodní:

Podle pokynĪ hygienika:
■ zlikvidujte potraviny zasažené vodou

■ informace o možnosti zapojit se do obnovovacích prací lze obdržet od obecního (mČstského) úĜadu

■ zlikvidujte polní plodiny zasažené vodou

■ jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedĤm,
starým a nemocným lidem

■ zlikvidujte uhynulé domácí zvíĜectvo, které bylo usmrceno povodní (vždy používejte
ochranné prostĜedky!)

■ dodržujte pokyny územnČ pĜíslušných správních úĜadĤ

■ nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvíĜat

■ dbejte dodržování hygienických zásad pĜi pracích na území zasaženém povodní a nechte si
ĜádnČ ošetĜit každé otevĜené zranČní

■ nepijte vodu z místních zdrojĤ, pokud hygienik
vodu jako pitnou neschválil
Informujte se o místech humanitární
pomoci a v pĢípadď potĢeby si u obecního (mďstského) úĢadu vyžádejte:
■ Þnanþní pomoc
■ pitnou vodu, potraviny, sezónní obleþení, hygienické potĜeby

■ odstranČní škod zpĤsobených povodní lze
v ĜadČ pĜípadĤ zvládnout svépomocí; nepodceĖujte nebezpeþí dlouhodobé práce v extrémních podmínkách
■ odstranČní škod zpĤsobených povodní je
dlouhodobý proces nároþný na materiální, Þnanþní a psychologickou podporu; vzájemná
pomoc a sociální péþe o postižené je vČtšinou
nezbytná a je vhodné ji co nejvíce využívat

■ potĜebné náĜadí (pro likvidaci povodĖových
škod)
■ další potĜebné
ochranné atd.)
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Jak se ochránit
pĢed extrémními
klimatickými jevy

Co a jak nás mĪže
nejĀastďji ohrozit

PĜíroda nás v posledních nČkolika letech þasto

pĜekvapuje rĤznými extrémy. PĜeþtČte si nČkolik
rad, jak se mĤžete pĜipravit na nebezpeþné klimatické jevy jako je bouĜka, vichĜice, pĜívalový
déšĢ nebo krupobití.

Kde získat informace
o aktuálnď hrozícím
nebezpeĀí

VČtšinu

níže popsaných extrémních klimatických jevĤ je možné pĜedpovČdČt dostateþnČ
pĜedem. ýeský hydrometeorologický ústav
v pĜípadČ pĜedpokládaného výskytu nebezpeþného klimatického jevu vydává výstražnou
informaci, která obsahuje kromČ charakteru
nebezpeþného jevu také þasový a prostorový rozsah platnosti výstražné informace, míru
rizika (nízké, vysoké, extrémní) a doporuþení,
jak nebezpeþí eliminovat. KromČ pĜedpovČdních relací v médiích se o aktuálnČ vydaných
výstrahách dozvíte více na www.chmi.cz.
V Jihomoravském kraji dostávají od HZS JMK
tyto výstrahy formou SMS a emailu i všichni starostové obcí. I u nich se tedy mĤžete informovat.
V mnoha obcích navíc funguje systém informování obþanĤ (nejen) o hrozícím nebezpeþí
pomocí bezplatných SMS zpráv, staþí se jen
zaregistrovat na Vašem obecním úĜadČ.

www.Þ rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci
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– nejvČtší riziko pĜedstavují blesky,
které mohou pĜi pĜímém zásahu zpĤsobit smrt
nebo tČžké zranČní (popálení) a také požár porostu nebo obytných budov. Dalším nebezpeþím
jsou možné poryvy vČtru (pády stromĤ, sloupĤ
nebo drátĤ el. vedení, þástí budov nebo pĜevrácení automobilĤ).

VichĜice – jedná se o dlouhodobČjší atmosférický jev na rozsáhlém území (zvláštČ þastý v horských oblastech), vČtšinou spojený se zmČnou
tlaku a pĜechodem atmosférické fronty. Intenzita
se udává v metrech za sekundu – vichĜice od
25 m/s (90 km/h). Nebezpeþí spoþívá kromČ
výše uvedeného také v možném dlouhodobČjším výpadku el. energie, pĜerušení dopravních
komunikací apod.
Tornádo – jedná se o lokální atmosférický vír
s plošným rozsahem v Ĝádu stovek metrĤ
s velkou intenzitou bouĜkové þinnosti. V krátkém
þasovém období (minuty nebo desítky minut)
mĤže napáchat znaþné škody (napĜ. v Litovli
– þerven 2004).
SnČhová kalamita – dlouhodobé intenzivní
snČžení, jehož následkem mĤže dojít k vícedennímu pĜerušení dopravní obslužnosti území,
k pĜerušení zásobování potravinami a el. energií, k poškození stĜech budov a vozidel vahou
snČhu, ke zvýšení poþtu zranČní osob (uklouznutí na kluzkém povrchu, pády snČhu a ledu ze
stĜech, vznik lavin v horách apod.).
PĜívalový déšĢ – tČžko pĜedvídatelný intenzivní déšĢ (nemusí být doprovázený bouĜkou)
s následkem náhlého zaplavení sklepĤ obytných domĤ, komunikací, ucpání kanalizace
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a úzkých proÞlĤ mostĤ bahnem, listím apod.,
eroze na nezpevnČných cestách a také polích a zahradách, sesuvĤ pĤdy, protržení hrází
rybníkĤ, odplavení a poškození nedostateþnČ
upevnČných pĜedmČtĤ, poškození bĜehĤ vodních tokĤ.
Krupobití – krátkodobé a lokální vypadávání
srážek s ledovými kroupami o rĤzné velikosti.
Škody na majetku (okna, skleníky, karoserie
vozidel, vegetace) zpĤsobují kroupy od velikosti
2 cm v prĤmČru. Kroupy nad 5 cm v prĤmČru
(pomČrnČ vzácný výskyt) mohou zpĤsobit i vážnČjší zranČní osobám a zvíĜatĤm.

Jak se ochránit
J234567 89:;<
V pĜípadČ všech výše uvedených klimatických
jevĤ doporuþujeme zĤstat doma a pokud to

není nezbytnČ nutné, nikam nevycházet a nevyjíždČt.
Pokud máte þas udČlat ochranná opatĜení,
doporuþujeme ve všech výše uvedených pĜípadech zkontrolovat uzavĜení všech oken
a dveĜí a v blízkosti domu (zahrada) upevnit
volnČ položené pĜedmČty (nebo je uschovat,
je-li to možné), odvést do bezpeþí zvíĜata,
ukrýt automobil do garáže apod. Navíc:
■ V pĜípadČ bouĜky dále odpojte anténu
a elektrické spotĜebiþe od sítČ (mimo ledniþky
a mrazniþky) a pĜipravte se na možný výpadek
el. proudu (svíþka a zápalky v pohotovosti). Po
bouĜce zkontrolujte okolí domu (možnost požáru od zásahu bleskem, další škody zpĤsobené
deštČm nebo vČtrem).
■ V pĜípadČ vichĜice zejména dávejte pozor
na návČtrnou stranu domu – hrozí poškození
oken a dveĜí poletujícími pĜedmČty.
■ V pĜípadČ tornáda se držte dál od oken a nezdržujte se v místnostech tČsnČ pod stĜechou.
NajdČte si bezpeþnou místnost v nižších podlažích nebo ve stĜedu budovy. I když je tornádo
na první pohled atraktivní jev, nikdy neopouštČjte domov a neotvírejte okna kvĤli lepšímu výhledu! Tornádo Vás snadno mĤže pĜipravit o život.
Po skonþení tornáda zkontrolujte stav svého
domu a ovČĜte si, zda i sousedé v okolí pĜestáli
tornádo bez úhony na životČ a zdraví. Pomozte
všem postiženým (vyproštČní z trosek, první pomoc, pĜivolání záchranáĜĤ a havarijních služeb).
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■ V pĜípadČ hrozící snČhové kalamity si snažte ještČ vþas opatĜit zásoby trvanlivých potravin
(pokud máte obchod v docházkové vzdálenosti),
nevyjíždČjte automobilem zbyteþnČ, pĜipravte
se na možný dlouhodobČjší výpadek el. proudu.
PravidelnČ kontrolujte výšku snČhové pokrývky
na stĜeše domu (zvl. u plochých stĜech) a pĜesáhne-li 50 cm, odstraĖte ji.
■ V pĜípadČ pĜívalového deštČ kontrolujte prĤbČžnČ pevnost a vodČodolnost stĜechy
a oken. Je-li Váš dĤm na svahu, bućte pĜipraveni
na možný náhlý pĜíval vody a bahna s poškozením pĜilehlé stČny domu (v krajním pĜípadČ i zĜícení). Po skonþení pĜívalového deštČ se snažte
co nejrychleji zkontrolovat statiku budovy a škody v okolí. Pomáhejte i ostatním postiženým.

V žádném z výše uvedených pĜípadĤ se nezdržujte zbyteþnČ na otevĜených a vyvýšených
místech v krajinČ. Ve vČtšinČ pĜípadĤ je nebezpeþné i zdržovat se v blízkosti vodních tokĤ
nebo ploch. Pokud dojde k pádu drátĤ el. vedení
na zem, v žádném pĜípadČ se jich nedotýkejte
a ani se k nim nepĜibližujte. Jste-li v jejich bezprostĜední blízkosti, snažte se od nich vzdálit
tím, že budete dČlat drobné krĤþky. Dále:
■ V pĜípadČ bouĜky mČjte na pamČti, že žádné
místo není dost bezpeþné pĜed zásahem blesku. Nebezpeþí mĤžete pĜedejít tím, že nebudete
mít pĜi sobČ kovové pĜedmČty (napĜ. i deštník),
neschovávejte se pod osamČlými stromy nebo
v blízkosti vodivých pĜedmČtĤ. PĜi bouĜce netelefonujte. Pokuste se najít chránČné místo
v níže položeném prostoru (údolí, úpatí kopce)
s nižší vegetací, dostateþnČ daleko od stožárĤ
a vedení el. proudu. Vyþkejte do konce bouĜky.
Vzdálenost bouĜky poznáte podle þasového rozmezí mezi zábleskem a zahĜmČním. Pro pĜibližný odhad platí, že poþet sekund mezi zábleskem a zahĜmČním vydČlte tĜemi a získáte poþet
kilometrĤ, jak daleko od Vás je bouĜka. NeopouštČjte úkryt, dokud doba mezi zábleskem
a zahĜmČním nepĜesáhne alespoĖ 15 sekund
(tj. bouĜka je ve vzdálenosti cca 5 km).

■ V pĜípadČ krupobití pĜedevším chraĖte stĜešní okna (deka, upevnČné kusy obleþení) a automobil, pokud parkujete na ulici (plachta, pĜikrývka). Po skonþení zkontrolujte zejména všechna
okna a stav stĜešní krytiny.
U všech výše uvedených pĜípadĤ navíc platí, že vždy, pokud jste utrpČli nČjakou materiální škodu, peþlivČ si vše zdokumentujte
(fotoaparát, kamera) pro potĜeby pojišĢovny
(náhrada škody).
Jste-li venku:
Jste-li venku, snažte se ve všech pĜípadech
co nejdĜíve najít úkryt v nejbližší budovČ (obchod, úĜad, restaurace, v nouzi i napĜ. pĜístĜešek v lese, most s dostateþným prostorem pro
ukrytí apod.). Dále se zamČĜíme na pĜípad, kdy
jste nuceni pĜeþkat nebezpeþnou situaci pod
širým nebem.

www.Þ rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci

■ V pĜípadČ vichĜice se nepohybujte na okrajích prudkých srázĤ nebo bĜehĤ Ĝek, hrozí pád pĜi
poryvu vČtru. Další nebezpeþí hrozí od pĜedmČtĤ unášených vČtrem, snažte se tedy najít úkryt
pod pevným pĜístĜeškem. Pozor v lese – hrozí
pád nestabilních stromĤ. V lese se schovejte
u kmene dostateþnČ pevného a rozložitého
stromu (není-li vichĜice doprovázena bouĜkou).
V obydlených místech hrozí také pád þástí budov (stĜešní krytina, kvČtináþe, okapy, lešení)
a el. vedení.
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bezpeþnČjší rychlý únik, pokud jste již daným
jevem zasaženi, jećte velmi pomalu nebo zastavte na bezpeþném místČ, kde nehrozí zejména pád stromĤ nebo srážka s jiným vozidlem
pĜi zhoršené viditelnosti. Dále:
■ PĜi bouĜce se nedotýkejte kovových þástí
automobilu a nevystupujte ven (hrozí zásah el.
výbojem napĜ. pĜi vstupu do louže).
■ PĜi vichĜici snižte rychlost jízdy nebo radČji
zastavte, nejlépe þelem ke smČru vČtru (pĜi boþním vČtru hrozí vČtší pravdČpodobnost pĜevrácení vozu).
■ V pĜípadČ tornáda se snažte co nejrychleji dostat z jeho dosahu. Pokud není v blízkosti
pevná budova, utíkejte kolmo na smČr, kterým
se tornádo pohybuje, pĜípadnČ vyhledejte úkryt
napĜ. v pĜíkopech þi jiných terénních nerovnostech.
■ V pĜípadČ snČhové kalamity se snažte co
nejdĜíve dostat do obydleného místa, hrozí ztráta orientace, vyþerpání a prochladnutí. Pohybujte se opatrnČ, pozor na zasnČžená nebezpeþná
místa (pĜíkopy, vodní toky, led…). Pokud nejste
schopni zvládnout pĜesun do bezpeþí, volejte
linku 112 nebo 155.
■ V pĜípadČ pĜívalového deštČ (není-li doprovázen bouĜkou) se pokuste najít úkryt dostateþnČ daleko od vodních tokĤ a prudkých svahĤ,
kde hrozí náhlé vzedmutí hladiny, resp. sesuvy.
■ V pĜípadČ krupobití se ukryjte pod nejbližším
stromem nebo mostem, jste-li ve zcela otevĜené
krajinČ, chraĖte si rukama nebo taškou þi bundou alespoĖ hlavu.
Pokud v kterékoli z výše uvedených situací utrpíte zranČní a nejste schopni se dostat
do obydlené oblasti, pĜivolejte pomoc (linka
112 nebo 155). Nemáte-li možnost pĜivolat pomoc, postupujte podle zásad v kapitole „Jak
pĜežít v pĜírodČ“]
Jste-li v automobilu:
Jste-li v uzavĜeném automobilu (ne kabriolet
s plátČnou stĜechou), mĤže Vám vĤz sloužit jako
dostateþný pĜechodný úkryt nebo prostĜedek
úniku pro všechny popisované klimatické jevy.
Rizikem pro Vás a Váš vĤz je pouze silné krupobití (poškození karoserie a oken) a tornádo
nebo vichĜice (hrozí pĜevrácení vozu).
Ve všech pĜípadech je tĜeba dobĜe vyhodnotit situaci. PĜi blížícím se klimatickém jevu je
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■ PĜi tornádu se snažte pokud možno co nejrychleji dostat mimo smČr pohybu tornáda, protože Váš vĤz Vás pĜi znaþné síle tohoto vzdušného víru nemusí ochránit. Jste-li už zasaženi,
zastavte na místČ, kde nehrozí pád pĜedmČtĤ
na vĤz a poþkejte, až tornádo skonþí.
■ V pĜípadČ snČhové kalamity zvažte stav vozovky, vzdálenost a proÞl silnice po které jedete. Je-li nemožné bezpeþnČ projet, pokuste se
zaparkovat a poþkat na silniþáĜe. Pokud jste již
uvízli na silnici, postarejte se o to, aby byl Váš
vĤz vidČt (výstražná svČtla, trojúhelník). Pokud Váš vĤz pĜekáží provozu, informujte policii
(linka 158). V pĜípadČ, že je komunikace zcela
zatarasena vozidly a hrozí, že budete muset
zĤstat nČkolik hodin ve voze, šetĜete pohonnými hmotami. VypnČte veškeré zbyteþné spotĜebiþe (klimatizace, rádio, svČtla) a pouze topte
motorem. Docházejí-li Vám pohonné hmoty,
motor zapínejte jen na nezbytnČ nutnou dobu
k vytopení vozu. ýekejte klidnČ v autČ na pĜíjezd záchranáĜĤ.
■ V pĜípadČ pĜívalového deštČ radČji zastavte na bezpeþném místČ, kdy Váš vĤz neohrozí proud vody nebo bahna na silnici a þekejte
na snížení intenzity srážek.
■ V pĜípadČ krupobití (kroupy vČtší než 2 cm
v prĤmČru) v každém pĜípadČ zastavte, hrozí vážné poškození þelního skla a karoserie. Máte-li ve
voze deku nebo nepotĜebné odČvy, pokuste se
zakrýt alespoĖ þelní sklo, které je nejvíc ohroženo.
Po skonþení uvedených klimatických jevĤ nejprve zkontrolujte stav Vašeho vozu, zejména
pneumatik, þelního skla a karoserie. Pokud je
vše v poĜádku, velmi opatrnČ pokraþujte v jízdČ – komunikace mohou být poškozeny nebo
zataraseny.

www.Þ rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci
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Co udďlat, když
zazní sirény
lmnopq rstu vntswĜedkem k varování obyvatel pĜi

hrozícím nebezpeþí. Každý obþan by mČl vČdČt,
jaké druhy signálĤ existují, co který znamená
a hlavnČ – jak se v pĜípadČ ohrožení zachovat,
jak rozlišit od sebe „houkání“ sirén a jak se chovat pĜi spuštČní varovného signálu.

Jak funguje varovný
systém a k Āemu slouží

a po zaznČní signálu není možné prostĜednictvím sirény sdČlit obyvatelĤm obce druh ohrožení. Proto je dĤležité umČt rozlišovat jednotlivé
druhy signálĤ.
Celý systém slouží k okamžitému varování obyvatelstva pĜi ohrožení takového charakteru, kdy
je nezbytné okamžité ukrytí nebo evakuace.
V ýeské republice od r. 2001 platí pouze jeden
varovný signál „Všeobecná výstraha“, který Vám sdČlí, že „se nČco dČje“ a je na Vás se
rychle dostat na bezpeþné místo a zjistit další
informace.

Jaké druhy signálu
mĪžete slyšet
yz

Všeobecná výstraha – tento signál oznamuje hrozící nebezpeþí a mĤže zaznít kdykoli,
v kteroukoli denní i noþní dobu. Signál „Všeobecná výstraha“ je kolísavý tón po dobu
140 sekund a mĤže zaznít 3x po sobČ.
U „mluvících“ sirén následuje informace
o druhu ohrožení, napĜ. „Nebezpeþí zátopové
vlny“, v každém pĜípadČ ale pĜíslušná tísĖová informace zazní v nejbližší možné dobČ po
odeznČní signálu zpravidla v obecním rozhlase, vysílají ji radiovozy policie – hasiþĤ nebo
také zazní v televizi a rozhlase.
b) Zkouška sirén – tento signál uslyšíte nejþastČji, a to zpravidla každou první stĜedu
v mČsíci ve 12.00 hodin. OvČĜuje se jím funkþnost systému a také slyšitelnost sirén. Pokud
v tuto dobu neslyšíte „svoji“ sirénu v místČ Vašeho bydlištČ, nahlaste to na pĜíslušný
obecní úĜad nebo hasiþĤm. Signál „Zkouška
sirén“ je nepĜerušovaný tón sirény po dobu
140 sekund. U „mluvících“ sirén a nČkterých
obecních rozhlasech je doplnČn informací
„Zkouška sirén“. Zkouška sirén není tedy varovným signálem!

x ýeské republice je zaveden systém varování

obyvatelstva, který pokrývá témČĜ 100% všech
trvale osídlených oblastí naší zemČ. Je tvoĜen
pĜevážnČ sirénami, ale také obecními rozhlasy,
napojenými na dálkové ovládání nebo ovládanými ruþnČ/místnČ. NČkteré sirény (elektronické) „umČjí mluvit“, tj. po zaznČní signálu je automaticky sdČlena tísĖová informace. ObdobnČ
to platí i pro nČkteré obecní rozhlasy (plní funkci
místních informaþních systémĤ). VČtšina sirén
je však staršího typu (rotaþní), pouze „houkají“

www.Þ rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci

c) Požární poplach – tento signál slouží pouze
ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu
na zásah. Signál „Požární poplach“ je 1x pĜerušený tón po dobu 60 sekund, u elektronické sirény napodobující zvuk trubky HÓ-ěÍ,
HÓ-ěÍ. Požární poplach také není varovným
signálem! PĜi tomto signálu doporuþujeme
pouze zjistit, jestli se pĜípadný požár nebo jiná
mimoĜádná událost nedČje ve Vašem bezprostĜedním okolí a pokud Vás neohrožuje, zachovejte klid a nic nedČlejte, nebudete-li k tomu
záchranáĜi vyzváni.
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Jak skuteþnČ jednotlivé signály znČjí, si mĤžete
vyzkoušet na www.Þrebrno.cz/jak-zni-sirena
(v MP3 formátu).

Jak se zachovat
po spuštďní varovného
signálu „Všeobecná
výstraha“
 
PĜedevším se okamžitČ snažte najít úkryt
v jakékoli blízké zdČné budovČ (i tehdy, jedete-li autem, zastavte a vyhledejte úkryt). Budova, do které se ukryjete, musí mít uzavíratelné prostory. Dejte pĜednost místnostem ve
stĜedu budovy bez oken, vyhnČte se sklepním
prostorám. NČkteré chemické látky jsou tČžší než vzduch a místo pod úrovní terénu by
bylo životu nebezpeþné. Pokud se nacházíte
v cizím prostĜedí, nebojte se požádat kohokoli
o pomoc a vpuštČní do budovy. A naopak – poskytnČte vlastní úkryt všem, kteĜí jej potĜebují.

dĤležité zvláštČ pĜi úniku chemických nebo
radioaktivních látek. PĜedevším zavĜete dveĜe
a okna. VypnČte vČtrání þi klimatizaci a ucpČte
ventilaþní otvory a okenní rámy. NezapomeĖte
utČsnit i otvor pod dveĜmi do místnosti. Použijte
k tomu izolaþní pásky nebo napĜ. deky. Pokud
nemáte jinou možnost, k ucpání použijte vlastní obleþení.
Jak správnČ postupovat pĜi zajištČní improvizovaného ukrytí, naleznete v kapitole: “Improvizované ukrytí – kde a jak se ukrýt v pĜípadČ
nebezpeþí“
Zajistit si informace
Co nejdĜíve se snažte zjistit, jaký druh nebezpeþí
hrozí. V žádném pĜípadČ zbyteþnČ netelefonujte,
pĜedevším ne na tísĖové linky. V pĜípadČ rozsáhlé mimoĜádné události se vše dĤležité dozvíte
z televize a rádia – pĜedevším ýT 1 a ýRo 1 Radiožurnál, popĜ. z obecního rozhlasu nebo od
zasahujících záchranáĜĤ.

Pozor – v nČkterých pĜípadech se do budov neukrývejte! V pĜípadČ hrozby povodnČ najdČte
vhodné vyvýšené místo (kopec, úboþí kopce).
Volné prostranství využijte i napĜ. pĜi rozsáhlém
(napĜ. lesním) požáru, sesuvu pĤdy, zemČtĜesení (þasté napĜ. ve StĜedomoĜí) atp.
Zodolnit úkryt
Místnost, ve které se ukryjete, je tĜeba co
nejlépe izolovat od okolního prostĜedí. To je

Pokud nemáte v budovČ TV nebo radiopĜijímaþ, pravdČpodobnČ nČkdo z ukrytých bude
mít discman, MP3 pĜehrávaþ nebo mobilní
telefon s pĜíjmem FM rádia. Dále postupujte
podle pokynĤ z TV a rádií nebo zasahujících
záchranáĜĤ.
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Jak se ochránit
v zamoĢeném
prostĢedí
Ú¡¢£ ¡¤¥¤¦§¤þné látky (NL) do prostĜedí mĤže

vážnČ ohrozit Vaše zdraví, ale i životy! Zde máte
nČkolik rad, jak se mĤžete ochránit proti tomuto
nebezpeþí.

Kdy využít improvizované
ochrany
¨©§ª«¬¢¦«¬¡«® «¯°ª¡® ±¦¤ ¬²®³´µ §Ĝi

■ pravdČpodobnČjší zpĤsob ochrany dýchacích
cest a povrchu tČla je právČ použitím prostĜedkĤ
improvizované ochrany
O tomto zpĤsobu ochrany Vás podrobnČji seznámíme.

Co to jsou prostĢedky
improvizované ochrany
¹¤·¡º »¤ §ª£µ¢¯£² « ¬¤¼£¤ª½ «·Čvní

souþásti
a prostĜedky, které jsou dostupné v každé domácnosti. Základní prostĜedky, které mĤžete
použít, Vám zde popíšeme, vþetnČ jednotlivých
krokĤ pĜi jejich oblékání.

úniku
NL do prostĜedí, ke kterému mĤže dojít chybou
obsluhy, poruchou technologie výroby, pĜi skladování nebo pĜi pĜepravČ NL. V pĜípadČ vzniku
havárie budete varováni sirénami (všeobecná
výstraha – viz kapitola „Co udČlat, když zazní
sirény“¶  §ª«¬¤·¤µ¤ §µĜiþná opatĜení (viz kapitola „Improvizované ukrytí – kde a jak se
ukrýt v pĜípadČ nebezpeþí“¶¸

1. Ochrana dýchacích cest

Jestliže musíte pĜekonat zamoĜený prostor, pĜíp.
je vyhlášena evakuace obyvatelstva ze zamoĜeného místa, mĤžete se chránit dvČma zpĤsoby:

■ v pĜípadČ úniku þpavku pĜidejte kuchyĖský
ocet (1 lžíce octu/1 litr vody)

1. použitím prostĢedkĪ individuální
ochrany
■ napĜ. ochranné masky, ochranné odČvy apod.
■ v souþasné dobČ se však nepoþítá s výdejem
tČchto prostĜedkĤ obyvatelstvu v pĜípadČ havárií nebezpeþných chemických látek
■ mĤžete si je však poĜídit ve specializovaných
prodejnách
2. použitím prostĢedkĪ improvizované
ochrany

V první ĜadČ musíte ochránit Vaše dýchací cesty
(tzn. nos a ústa). K tomu použijte:
■ kus látky (pĜeložený kapesník, ruþník, utČrka
apod.), kterou navlhþete
K navlhþení mĤžete použít:
■ obyþejnou vodu

■ v pĜípadČ úniku NL kyselé povahy pĜidejte zažívací sodu (2 lžíce sody/1 litr vody)
Takto navlhþenou látku pĜiložte na nos a ústa
a upevnČte v zátylku šálou, þi šátkem.
2. Ochrana oĀí
Po ochranČ dýchacích cest následuje ochrana
oþí. K tomu použijte:
■ brýle uzavĜeného typu (lyžaĜské, potápČþské,
plavecké, motocyklové)
■ pĜípadné vČtrací prĤduchy pĜelepte lepicí páskou
■ jestliže nemáte doma žádné brýle podobného

www.Þ rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci
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■ rukavicemi (pryžové, kožené)
Na ochranu nohou použijte:
■ nejlépe vysoké boty (kozaþky, holínky)

Základní zásady použití
prostĢedkĪ improvizované
ochrany

typu, mĤžete použít obyþejný prĤhledný igelitový sáþek, který pĜetáhnete pĜes hlavu a stáhnete tkanicí, pĜíp. gumou v úrovni lícních kostí
(nad nosem).
3. Ochrana hlavy
K ochranČ hlavy použijte:
■ þepici, kuklu, šálu, klobouk, šátek apod.
■ pĜi jejich nasazování dbejte na to, aby vlasy
byly úplnČ zakryty
■ totéž platí i u þela, krku a uší
4. Ochrana povrchu tďla
K ochranČ povrchu tČla mĤžete použít:
■ kombinézu, kalhoty, sportovní soupravu atd.
■ pĜes nČ použijte napĜ. pláštČnku do deštČ, pĜíp.
dlouhý kabát
■ tyto odČvy dostateþnČ utČsnČte u krku (použijte napĜ. šálu), rukávĤ a nohavic (stáhnČte
napĜ. provázkem nebo gumou)
5. Ochrana rukou a nohou
Ruce mĤžete chránit:
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celý povrch tČla musí být zakrytý, žádné místo
nesmí zĤstat nekryté

■ brýle a další ochranné prostĜedky co nejvíce
utČsnit, rukávy a nohavice svázat provázkem
nebo gumiþkou
■ více vrstev ochranného odČvu = vyšší ochrana

Co dďlat po návratu ze
zamoĢeného prostĢedí
Ë odložte

na chodbČ, pĜíp. v pĜedsíni veškerý
svrchní odČv vþetnČ všech ochranných prostĜedkĤ, které jste použili

■ vše uložte do igelitového pytle a zavažte jej
■ jestliže je to možné, peþlivČ se osprchujte, utĜete do sucha a obléknČte na sebe þistý odČv
■ nezapomeĖte vyþistit uši, nos a provést
výplach oþí

www.Þ rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci
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Improvizované ukrytí
– kde a jak se ukrýt
v pĢípadď nebezpeĀí
ÙÛÜÝÞßàá âÛãäâÝå æáçÝèà éêëìäíìîÝè âåæïãÛðÛñò óì

tĜeba se okamžitČ ukrýt pĜed hrozícím nebezpeþím. PĜeþtČte si základní informace o tom, jak
by mČl vypadat bezpeþný úkryt a co dČlat pro
zvýšení odolnosti vybraného úkrytu.

že sloužit automobil nebo jiný dopravní prostĜedek. MĤžete jej však použít k rychlému pĜesunu
k úkrytu. PĜi výbČru budovy dejte pĜednost takové, která má více než jedno podlaží a více než
jednu místnost. ZvláštČ pĜi úniku nebezpeþných
látek je dĤležité ukrýt se v nadzemním podlaží,
protože nČkteré chemické látky jsou tČžší než
vzduch. Pokud je patrné, ze které strany vane
vítr, ukryjte se v místnosti na závČtrné stranČ,
kde nebudou okna pĜímo vystavena vlivu proudČní vzduchu s nebezpeþnou látkou.
Nebezpeþím mohou být i samotné povČtrnostní
jevy – napĜ. blesky, náhlý pĜívalový déšĢ, kroupy, tornádo apod.). V tČchto pĜípadech mĤže být
nebezpeþné ukrytí v budovČ tČsnČ pod stĜechou
(zejména v místnostech se stĜešními okny).
Ukryjte se v nižších patrech budovy a držte se
ve vČtší vzdálenosti od oken.
PĢípad 2 – VODA
NapĜ. povodeĖ, sesuv, kaverna…
Zcela odlišné ukrytí je tĜeba vyhledat, když nebezpeþí pĜináší VODA. NejþastČjším nebezpeþím u nás je povodeĖ, kdy je nutné vyhledat úkryt na vyvýšeném místČ v okolí (zvláštČ
v pĜípadČ pĜívalové vlny mimo budovy!). PĜirozená povodeĖ nemusí znamenat nebezpeþí pro
masivní a kvalitnČ stavČné budovy, pĜesto doporuþujeme vyhledat úkryt tam, kde ze zkušenosti víte, že voda nemĤže dosáhnout. Pozor na
osamČlé vyvýšeniny v rovinatém terénu – voda
Vám mĤže odĜíznout cestu a uvČznit Vás.
MČjte na pamČti, že pokud jsou povodnČ doprovázeny déletrvajícím deštČm, mĤže dojít
na nestabilních svazích k sesuvu, proto se vyhnČte úkrytu pod prudkými svahy, i když jsou
mimo zaplavená území.

Kde je tĢeba se ukrýt
ôæàõëÞïìßàá âÛãäâÝå æáçÝèà éêëìäíìîÝè âåæïãÛðÛñò

okamžitČ hledejte nejbližší možný úkryt. Jak vypadá tento signál a jaké další varovné signály
v ýR existují, naleznete v kapitole “Co udČlat,
když zazní sirény“ö

PĢípad 1 – VZDUCH
NapĜ. únik nebezpeþných látek, živelní pohroma (mimo PĜípad 2)…
Jediný vhodný úkryt pĜed vČtšinou možných
druhĤ nebezpeþí, která pĜicházejí VZDUCHEM
je pevná (zdČná, panelová) budova s uzavíratelnými okny a dveĜmi. Jako úkryt rozhodnČ nemĤ-
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V pĜípadČ zvláštní povodnČ (pĜívalová vlna v dĤsledku poškození hráze vodního díla) je nutné
okamžitČ vyhledat co nejvyšší místo v terénu
a co nejrychleji se tam pĜemístit. V tomto pĜípadČ je Váš život ohrožen nejvíce a jde o minuty.
PĜívalová vlna niþí vše, podobnČ jako vlna tsunami na pobĜeží moĜe.
PĢípad 3 – OHEĚ
NapĜ. požár v budovČ, lesní požár…
V pĜípadČ nebezpeþí, které Vám hrozí od
OHNċ, je dĤležité se vzdálit kamkoli, kde budete z dosahu jak ohnČ samotného, tak i žáru
a zplodin hoĜení.
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Pokud jste v budovČ, pokuste se dostat ven
pĜes prostory, které nejsou požárem zasaženy.
Máte-li odĜíznutou cestu ven, zĤstaĖte v bezpeþné místnosti a zamezte pĜístupu vzduchu
k ohni, pĜípadnČ ustupujte do vyšších podlaží
nebo na stĜechu. Pouze ve zcela nevyhnutelném pĜípadČ, kdy Vás oheĖ bezprostĜednČ ohrožuje v nižším nadzemním podlaží, se
pokuste dostat ven oknem. PĜed skokem ale
zvažte své schopnosti a dĤkladnČ prozkoumejte terén pod Vámi. Venku se okamžitČ vzdalte
od hoĜící budovy, mĤže dojít k jejímu sesuvu
nebo pádĤm þástí budovy.
Jste-li ohroženi požárem ve volné krajinČ, vždy
se snažte uniknout ve smČru kolmém na smČr
vČtru tak, aby Vás kromČ plamenĤ neohrozily
zplodiny hoĜení. Jste-li daleko od obydlených
míst, ukryjte se u nejbližšího vodního toku nebo
alespoĖ v otevĜené krajinČ, kde máte pĜehled
o šíĜení požáru.

Jak je tĢeba se ukrýt


 Ĥležitý zejména v PĜípadČ
1, kterému se dále budeme podrobnČji vČno-

vat. PĜedevším pĜi hrozbČ úniku nebezpeþných látek je tĜeba vybraný úkryt upravit tak,
aby nedošlo k prĤniku ohrožující látky dovnitĜ.
V místnosti, kde se ukrýváte, je tĜeba uzavĜít
okna a dveĜe, vypnout vČtrací pĜístroje, utČsnit
všechny otvory, zejména vývody vČtrání a klimatizace, dále utČsnit rámy oken a dveĜí. PĜedtím však (máte-li dostatek þasu), zkontrolujte
uzavĜení všech dalších oken a dveĜí v budovČ,
aby nevznikal prĤvan a komínovým efektem
nedošlo k rozšíĜení nebezpeþné látky po budovČ. NezapomeĖte na utČsnČní klíþové dírky a zejména otvoru pod dveĜmi do místnosti.
K utČsnČní použijte lepící pásky, namoþené
kusy látky (deky, prostČradla) a v krajním pĜípadČ i vlastní obleþení.
Zvláštním pĜípadem je únik radioaktivních látek, kdy je nutné vyhledat místnost nejlépe
v suterénu, bez oken, která má co nejsilnČjší
stČny. Aby nedošlo k prĤniku radiace, mimo
výše uvedené utČsnČní by všechna okna
a dveĜe mČly být pĜekryty naskládanými cihlami, pytli s pískem, deskami, plechem nebo jinými neprostupnými materiály. Nesmí však být
znemožnČno se bezpeþnČ z úkrytu dostat ven.
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Co má obsahovat
evakuaĀní zavazadlo

nČkolika hodin, tudíž je evakuaþní zavazadlo
zbyteþné.

Ekuaþní zavazadlo a jeho obsah je v nČkte-
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Jak by mďlo vypadat
evakuaĀní zavazadlo

rých pĜípadech ohrožení to jediné, co Vám po
opuštČní domácnosti zĤstane. Jak by mČlo evakuaþní zavazadlo vypadat a co by mČlo obsahovat si pĜeþtČte v této kapitole.

nutné na více než jeden den opustit domácnost,
je tĜeba si pĜipravit evakuaþní zavazadlo pro
sebe i ostatní þleny domácnosti. Platí zásada,
že každá osoba by mČla mít jen jedno zavazadlo (dospČlí do 25 kg, dČti do 10 kg), ideální je
kufr na koleþkách (dobrá skladnost, snadná
manipulace), se kterým lze manipulovat jen jednou rukou, dále batoh (máte obČ ruce volné)
a nebo taška (nejménČ vhodná). NezapomeĖte, že pĜi pĜesunu se zavazadlem není vždy
možné použít vlastní automobil (napĜ. povodnČ). V mnoha domácnostech je také domácí
zvíĜe, které je tĜeba vést (nést) s sebou.

Obsah evakuaĀního
zavazadla
Co je evakuace
a evakuaĀní zavazadlo

P2& snadnČjší zapamatování lze obsah zavazadla rozþlenit do nČkolika logických skupin:

 !"#!$% je souhrnem opatĜení pro rychlé,
bezpeþné a úþinné pĜemístČní osob, zvíĜat
a majetku z ohroženého objektu nebo oblasti do
prostoru, kde nebezpeþí nehrozí. Jaké jsou druhy evakuace a co dČlat, je-li vyhlášena, naleznete v kapitole „Jak správnČ postupovat pĜi
opuštČní domácnosti / objektu pĜi evakuaci“.
Evakuaþní zavazadlo je batoh, kufr nebo taška s vČcmi, které jsou nezbytné pro pĜechodné
opuštČní domova, které lze v okamžiku evakuace odhadnout na více než jeden den. PĜi evakuaci, resp. opuštČní objektu na kratší dobu (napĜ.
nahlášení bomby v objektu, únik plynu nebo jiné
nebezpeþné látky) lze oþekávat návrat bČhem
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stravy. Dále si vezmČte bČžné hygienické potĜeby v pĜimČĜeném množství.
ýtvrtá skupina zahrnuje obleþení odpovídající danému roþnímu období, náhradní prádlo
a obuv, spací pytel, karimatku, pláštČnku
nebo deštník.
V páté skupinČ je dĤležitý pĜedevším mobilní
telefon s nabíjeþkou, FM rádio (staþí ve formČ
MP3 pĜehrávaþe, discmanu apod.) s nabíjeþkou
nebo bateriemi, svítilna, zavírací nĤž, šití, psací potĜeby a dále pĜedmČty pro vyplnČní volného
þasu – knihy, hraþky pro dČti, spoleþenské hry.
1.
2.
3.
4.
5.

jídlo a pití + nádobí
cennosti a dokumenty
léky a hygiena
obleþení a vybavení pro pĜespání
pĜístroje, nástroje a zábava

Do první skupiny patĜí zejména trvanlivé a dobĜe
zabalené potraviny, pitná voda (vše na 2–3 dny
pro každého þlena domácnosti), krmivo pro domácí zvíĜe, které berete s sebou, hrnek nebo miska, pĜíbor a otvírák na konzervy. V pĜípadČ, že
máte individuální dietetický režim (napĜ. bezlepková dieta, vegetariánství apod.), poþítejte s tím,
že v místech náhradního ubytování s hromadným
zajištČním stravování bude možné Vám vyjít vstĜíc
jen v omezené míĜe. MČjte tedy své speciální potraviny s sebou v dostateþném množství.
Do druhé skupiny Ĝadíme osobní dokumenty
(rodný list, obþanský prĤkaz, cestovní pas,
kartu zdravotní pojišĢovny), jiné dĤležité dokumenty (pojistné smlouvy, stavební spoĜení,
smlouvy o investicích, akcie) a peníze v hotovosti + platební karty.
Ve tĜetí skupinČ nesmí chybČt pĜedevším pravidelnČ užívané léky nebo zdravotní pomĤcky,
také doporuþujeme vitamíny a bČžné doplĖky
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Jak balit evakuaĀní
zavazadlo
JG HGIKL MNQHRČpodobné, že pĜi vyhlášení
evakuace budete v þasové tísni a stresu. PĜi
balení proto zvažujte
priority. ObecnČ nejdĤležitČjší jsou pĜedmČty, zaĜazené do druhé
a tĜetí skupiny. Vše
ostatní
Vám
mĤže
v pĜípadČ nouze nČkdo
v místČ náhradního
ubytování pĤjþit.
PĜi balení se snažte využít co nejlépe omezený
prostor zavazadla (ponožky do bot, konzervy do
nádob apod.), pokud Vám zbude místo, pĜibalte
vČci, které jste ochotni pĤjþit nebo vČnovat jiným
(potraviny, obleþení, hraþky…).
Každé zavazadlo opatĜete cedulkou se jménem,
adresou a þíslem mobilního telefonu majitele.
Cedulku se jménem a adresou dejte do kapsy
i malým dČtem.
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Jak správnď
postupovat pĢi
opuštďní domácnosti
/ objektu pĢi evakuaci
` aĜípadČ vyhlášení evakuace, aĢ už se nacházíte doma, v kanceláĜi nebo nákupním stĜedisku, je dĤležité vČdČt, co udČlat pĜed odchodem
a jak se chovat pĜi opuštČní objektu a na co nezapomenout.

Kdo rozhoduje
o pĢipravované evakuaci?

Jak správnď postupovat
pĢi krátkodobém opuštďní
domácnosti / objektu?
qrstu vwx yĜedpokládat, že se budete moci vrátit do svého domova / kanceláĜe již za nČkolik
hodin, postupujte takto:
■ vypnČte všechny plynové a elektrické
spotĜebiþe, které máte v provozu
■ elektrické spotĜebiþe odpojte ze zásuvky
(mimo ledniþky a mrazniþky)
■ uhaste otevĜený oheĖ (krb, kamna,
svíþky…)
■ vypnČte topení (plynový kotel)
■ zhasnČte pĜed odchodem všechna svČtla

bcdkuace je sou-

■ vezmČte s sebou i svá domácí zvíĜata

hrnem opatĜení pro
rychlé, bezpeþné
a úþinné pĜemístČní
osob, zvíĜat a majetku z ohroženého
objektu nebo oblasti do prostoru, kde
nebezpeþí nehrozí.

■ uzamknČte byt / kanceláĜ
■ ovČĜte, zda i ostatní v budovČ vČdí o evakuaci

Evakuaci je oprávnČn naĜídit (v rámci
svých kompetencí)
velitel zásahu pĜi
záchranných pracích, zamČstnavatel pro svĤj objekt, starosta obce v rámci území
své obce, starosta obce s rozšíĜenou pĤsobností pro svĤj správní obvod ORP a hejtman
kraje pro þást území svého kraje.

Jak se dozvíte
o pĢipravované evakuaci?
efghijkl mnonhpnþí z prodlení – napĜ. hrozba
výbuchu, úniku nebezpeþné látky, destrukce
objektu, pĜívalová vlna pĜi zvláštní povodni – dozvíte se z místního rozhlasu, není-li zĜízen, tak
z radiovozĤ policie / mČstské policie, od zamČstnavatele þi správce objektu.
Nehrozí-li nebezpeþí z prodlení – napĜ. pĜirozená povodeĖ, dlouhodobý kolaps dodávek energií – kromČ výše uvedených zpĤsobĤ
se dozvíte také z médií, zvl. z ýeské televize
a ýeského rozhlasu.

www.Þ rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci
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vypnČte i hlavní uzávČr plynu a vody
(v pĜípadČ povodnČ i elektĜiny) a na vchodové dveĜe bytu umístČte zprávu o tom, kdo,
kdy a kam se evakuoval a kontakt, na kterém
budete k zastižení. Toto platí zejména pro pĜípad, kdy hodláte pobývat mimo oÞciální místa,
urþená k nouzovému ubytování evakuovaných
(napĜ. na své chatČ, u pĜíbuzných).
NemČjte strach o Vaši domácnost, evakuovaná
oblast bude hlídána policií þi armádou a nepovolané osoby nebudou do této oblasti vpuštČny.
■ opusĢte budovu podle únikového znaþení
nebo podle pokynĤ toho, kdo evakuaci Ĝídí
PĜi opouštČní budovy se chovejte klidnČ, pomáhejte osobám se sníženou pohyblivostí
a po opuštČní budovy se shromáždČte na místČ,
urþeném k evidenci evakuovaných. Je nezbytné se zaevidovat, aby záchranáĜi pĜi pĜípadné
havárii po Vás nepátrali zbyteþnČ v troskách
budovy.

Jak správnď postupovat
pĢi dlouhodobém opuštďní
domácnosti / objektu?
Ĝi dlouhodobém opuštČní domácnosti je Vaším nejdĤležitČjším úkolem si sbalit evakuaþní
zavazadlo. Jak správnČ postupovat pĜi balení
evakuaþního zavazadla a co má toto zavazadlo
obsahovat, naleznete v kapitole „Co má obsahovat evakuaþní zavazadlo“
Pokud máte sbaleno evakuaþní zavazadlo a byl
dán pokyn k opuštČní domácnosti, postupujte
tak, jak je uvedeno v pĜedchozí podkapitole.
Mimo to ale pĜi dlouhodobé evakuaci také
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Jak pĢežít v pĢírodď
   

Ĥže jednou dostat do situace, kdy se ocitne v neznámém prostoru nebo
v ohrožení života a bude se muset spolehnout
sám na sebe, popĜípadČ na osoby ve svém nejbližším okolí. DĤležité je vČdČt, jak se v takových situacích zachovat.

Co vás mĪže potkat
¡¢ £¤¥¦§¨ ©¢ ª«¥ ¬Ĝi pobytu v pĜírodČ mĤže potkat nepĜeberné množství rĤzných situací, pĜi
kterých vám tzv. „vyschne v hrdle“. My se zamČĜíme pĜedevším na následující situace:
■ Ztráta orientace v neznámém prostoru
■ ZranČní
■ Pád laviny
■ Prolomení ledu
■ Tonutí

DoporuĀená výbava
®¯°± ¥¢ ²³±«²«´¢ ±® ¬Ĝírody na dobu delší než
jedno odpoledne, je vhodné být vybaven a pĜipraven na neoþekávané události, které vás mohou potkat. Je tedy dobré mít u sebe a v batohu:
Obleþení a obuv: Je velmi dĤležité vybrat si
vhodné obleþení pro pohyb v pĜírodČ dle roþního období. V zimČ – termoprádlo, více tenþích vrstev, svrchní vrstva vodČodolná, kvalitní
nepromokavé boty a batoh, náhradní rukavice,
þepici a ponožky. V létČ – pokrývka hlavy, sluneþní brýle s UV Þltrem, kvalitní boty do pĜírody,
náhradní teplejší obleþení pro pĜípad nouzového pĜenocování.
Aktuální mapu dané oblasti nebo i GPS navigaci (kompas)
Kvalitní nĤž: napĜ. švýcarský typ.
Vodovzdorné zápalky nebo zapalovaþ
Dostatek tekutin: V zimČ – termoláhev s horkým nápojem. V létČ – doporuþujeme neslazenou minerálku, která nevyvolá žízeĖ a dodává
potĜebné látky, které ztrácíte pĜi pocení. Prázdnou láhev uschovejte, mĤžete ji doplnit vodou
u studánky, v nouzi i z potoka.
Potraviny: lehké, skladné a energeticky vydat-
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né (chléb, salám, sýr, þokoládové nebo müsli
tyþinky, sušenky, v létČ ovoce).
Ohnivzdorná nádoba na vodu nebo na jídlo
(ešus) + lžíce: Nepostradatelná pĜi pĜevaĜování
vody (když nejsou k dispozici desinfekþní tablety na þištČní vody) nebo k pĜípravČ potravy.
V zimČ pĜibalte i tablety suchého líhu pro snadnČjší rozdČlání ohnČ.
Baterka (svítilna) + náhradní sada baterií
Osobní lékárniþka: MČla by obsahovat náplasti, obvazy, škrtidlo, dezinfekci, léky na tišení bolesti, gel na zastavení krvácení, pĜípravky
na poštípání hmyzem, opalovací krém s UV Þltrem, pĜípravek na spálenou kĤži od slunce apod.
Mobilní telefon + nabitá baterie: V pĜípadČ
ztráty orientace a nepĜítomnosti signálu jej nevypínejte, mĤžete být pĜesto podle nČj zamČĜeni a vyhledáni záchranáĜi. V zimním období
jej chraĖte co nejlépe pĜed mrazem, zabráníte
rychlému vybití.
Dále se Vám mĤže hodit napĜ. spací pytel (nebo
celta a karimatka), termofolie, zavírací špendlí-
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ky, alobal, provázek (klubko – min. 10 metrĤ),
vlasec a háþky na ryby, blok a obyþejná tužka
nebo tĜeba drátová pilka.

Ztráta orientace v pĢírodď
Â ÃÄÅÆÇÈÉÊËÌË þásti Vám nastíníme pomČrnČ
extrémní pĜípad ztráty orientace v neznámém
prostĜedí, kdy nejste schopni si pĜivolat pomoc,
neznáte cestu zpČt do civilizace a pravdČpodobnČ budete muset v pĜírodČ strávit noc.

Na již zmiĖované dva stromy pĜidČlejte kládu nebo silnou vČtev, jako oporu pro stĜechu.
V pĜípadČ, že u sebe nemáte lano nebo poĜádný kus provázku, využijte napĜ. tkaniþky od bot.
V krajní nouzi použijte tenké koĜeny stromĤ.
Poté opírejte o kládu mezi dvČma stromy vČtve tak, až vznikne pĜístĜešek ve tvaru písmene
A. Je lepší vČtve zabodávat do zemČ kvĤli vyšší
pevnosti pĜístĜešku.
Na stĜechu improvizovaného pĜístĜešku nahromaćte chvojí, které nepustí vodu dovnitĜ. Jeden
z koncĤ pĜístĜešku ucpČte chvojím (nebude skrze pĜístĜešek profukovat vítr). A pĜístĜešek máte
hotový.
Pamatujte – stavba pĜístĜešku Vám zabere nejménČ hodinu þasu, proto se pro stavbu rozhodnČte vþas, abyste jej stihli dokonþit ještČ pĜed
setmČním.
Oheě
Pozor – obecnČ platí, že v lese je zakázáno
rozdČlávat oheĖ, zejména v období extrémního
sucha a za silného vČtru. Pokud lze pĜedpokládat teplou noc a máte dostatek nezávadné vody
a potravin, které nevyžadují tepelnou úpravu,
oheĖ vĤbec nerozdČlávejte.
Pokud nezbytnČ potĜebujete oheĖ k zahĜátí
a pĜípravČ jídla nebo horké vody, peþlivČ vyberte
místo pro ohništČ:
■ nejlépe v blízkosti vody (nebo mČjte dostatek
vody na uhašení)
■ nikdy v lese nebo v hustém porostu, pod vČtvemi stromĤ, na suchém listí, suché trávČ
nebo rašelinČ

Stavba nouzového pĢístĢešku
Nemáte-li stan, poohlédnČte se po pĜírodním
pĜístĜešku (jeskynČ, skalní pĜevis) nebo po krmelci, mysliveckém posedu apod.

■ místo pro oheĖ zbavte listí, trávy (odstraĖte
drny a vytvoĜte jamku) a ohraniþte tento prostor kameny

Pokud není nic takového v okolí, je možné postavit nouzový pĜístĜešek. PĜístĜešek je vhodné
stavČt ve svahu. Na vrcholu kopce totiž bývá vČtrno a chladno. V údolí zase bývá vlhko a v noci
také chladno. Nikdy si nestavte pĜístĜešek pod
osamoceným stromem, zde hrozí nebezpeþí
uhození blesku. Pro stavbu pĜístĜešku je vhodné najít místo mezi dvČma stromy. Na toto místo nejprve nahromaćte spoustu chvojí (zelené
nebo suché), a to zejména kvĤli izolaci od zemČ.
ýím vČtší vrstva, tím tepleji Vám bude.
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■ po zapálení nenechávejte oheĖ bez dozoru
■ pĜed odchodem z místa (nebo pĜed spánkem)
peþlivČ uhaste oheĖ vodou nebo pískem
(pĜíp. hlínou, drobným kamením) a ujistČte se,
že nehrozí samovolné rozhoĜení – z ohništČ
se nesmí kouĜit a popel musí být chladný
■ vychladlé ohništČ pĜikryjte opČt drny trávy
Voda
Máte-li nedostatek vody, použijte vodu z nejbližšího pramene nebo vodního toku. Naleznete jej
obvykle v každém vČtším údolí. PĜi hledání se
zamČĜte na charakter vegetace a vlhkost pĤdy
(þím zelenČjší tráva a vlhþí pĤda, tím blíže je vodní zdroj). V našich klimatických podmínkách se
stává jen výjimeþnČ, že potoky nebo prameny vyschnou. Pokud ale najdete vyschlý potok, vydejte
se po proudu, voda se jistČ brzy objeví v nČkterém
pĜítoku. Vodu nejprve prozkoumejte (zrakem a þichem, napĜ. je-li v korytČ nažloutlá pČna, voda je
chemicky zneþištČná), potom ochutnejte. Máte-li
možnost, vodu pĜed požitím každopádnČ pĜevaĜte.
V zimČ je možné získat vodu rozpuštČním snČhu nebo ledu. Po rozpuštČní tuto vodu pĜevaĜte.
Podle zkušeností je lepší rozpouštČt led než
sníh, jeho rozpouštČní je efektivnČjší pĜi stejné
spotĜebČ tepla v pomČru k získanému množství.

■ ýerstvé jehliþí jehliþnatých stromĤ: svaĜte je
na þaj, má vysoký obsah vitamínu C.
■ Žaludy, oĜechy, kaštany: ze všech jsou dobrá syrová a peþená jídla. Pokud jsou hoĜké,
vyluhujte (rozemelte je a namoþte) kyselinu
tĜíselnou (tanin).

Zranďní pĢi pobytu
v pĢírodď
ÚĜi pobytu v pĜírodČ mĤže v dĤsledku Vaší neopatrnosti nebo nešĢastné náhody dojít k mnoha
typĤm zranČní, zejména pádĤm s následkem
podvrtnutí nebo zlomeniny, v horším pĜípadČ
spojené s bezvČdomím nebo krvácením. PĜi
každém zranČní, které nejste schopni ošetĜit
vlastními silami tak, aby zranČný bez újmy mohl
pokraþovat v cestČ, volejte záchrannou službu
155. Jak postupovat pĜi nahlášení mimoĜádné události naleznete v kapitole „Jak správnČ
nahlásit mimoĜádnou událost“Û ÜÝ ÞĜíjezdu
záchranáĜĤ udČlejte nezbytné kroky pro zabezpeþení první pomoci. SoustĜećte se pĜedevším
na „5 T“ – teplo, ticho, tekutiny, tišení bolesti
a transport. Podrobnosti o zásadách poskytnutí první pomoci naleznete na naší webové stránce v þásti Poskytování první pomoci.

Dalším možným zpĤsobem získání vody je zachytávání dešĢové vody a její následné pĜevaĜení.
Potrava
Možnost získání potravy v pĜírodČ je dost podstatnČ ovlivnČno roþním obdobím. Na jaĜe, v létČ
a na podzim se dají sbírat rĤzné plody jako jsou
lesní jahody, borĤvky, maliny a ostružiny, jablka,
hrušky, tĜešnČ atd. MĤže Vám pomoci také sbČr
hub. Další možností je lov ryb.
V zimČ máte jen velmi omezené možnosti získání potravy. V krajním pĜípadČ lze ještČ jíst:
■ Jídlo z vnitĜní kĤry stromĤ (napĜ. bĜízy, osiky,
topolu, vČtšiny borovic, vrby a javoru þerveného) - je dobrá syrová, vaĜená, a poslouží na
pĜípravu þaje. Skladujte do zásoby nasušené
proužky kĤry.
■ Borovice: hledejte semena a koĜeny, které
jsou bohaté na tuk a proteiny a mČjte je první
na seznamu rostlin pro pĜežití. I semena v šiškách dalších jehliþnatých stromĤ jsou bohatá
na tuk a proteiny.

www.Þ rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci

29

OCHRANA OBYVATELSTVA

Zde se zamČĜíme na pĜípad, kdy ke zranČní dojde v situaci, kdy není možné záchranáĜe pĜivolat nebo je jejich pĜístup obtížný a situace vyžaduje nouzový transport zranČného.

udržujte bezpeþné rozestupy a v nebezpeþných
místech bućte navázáni na lano. V pĜípadČ nepĜíznivého poþasí se okamžitČ vraĢte na základnu nebo vĤbec nevyrážejte do terénu.

Je-li vás vČtší skupina, lze udČlat improvizované lehátko nebo sedátko z vČtví, na kterém lze
ranČného pĜenášet. PĜenášejte ranČného jen
na nezbytnČ nutnou vzdálenost (transport je vyþerpávající jak pro ranČného, tak pro zachránce). Proto si pĜed zaþátkem transportu ujasnČte
smČr a terén, kterým budete s nosítky postupovat – nejkratší nemusí být nejpohodlnČjší. DĤležité je pĜenést ranČného k nejbližší lesní cestČ,
kam lze pĜijet s terénním vozem nebo alespoĖ
na otevĜené místo v krajinČ, kde mĤže pĜistát vrtulník (nebo spustit záchranáĜe na lanČ). Pokud
již Vaše síly na další transport nestaþí, jeden ze
zachráncĤ se vydá pro pomoc a ostatní se postarají o ranČného a þekají na smluveném místČ.

Co mĪžete dďlat, když se dostanete
do laviny

Zraní-li se jednotlivec a není-li možné pĜivolat
pomoc telefonicky nebo kĜikem, je odkázán jen
na sebe a své síly. Pokud se nacházíte na cestČ nebo v její blízkosti, nikdy ji neopouštČjte.
NejdĜíve se pomocí mapy zorientujte a vyberte si ten nejpravdČpodobnČjší smČr, kterým se
nejsnadnČji dostanete do obydleného místa,
k silnici nebo Ĝece. Podle typu Vašeho zranČní
se snažte pomalu pohybovat (napĜ. plazením)
vybraným smČrem. ýasto odpoþívejte a kontrolujte své zranČní. Poþítejte s tím, že Vám
síly musejí vydržet nČkolik hodin. Máte-li papír
a tužku, nechejte na nČkolika místech (napĜ.
rozcestí) vzkaz, co, kdy a kde se Vám stalo
a kterým smČrem pokraþujete, aby Vás mohli
nalézt náhodní procházející.

■ Ve chvíli, kdy se lavina dá do pohybu, si nepokoušejte uvolnit vázání lyží nebo snowboardu, naopak se pokuste ujet z dráhy laviny.
■ Když už Vás lavina zachytí, pokuste se udržet na povrchu pomocí „plovacích“ pohybĤ.
Pokuste se vyplavat do strany mimo hlavní
proud. PĜípadnČ se pokuste zbavit batohu,
hĤlek, lyží.
■ Dále se snažte za každou cenu chránit si
obliþej svýma rukama. PĜípadnČ se pokuste
stoþit do klubíþka a hodnČ se nadechnČte,
a to hlavnČ ještČ dĜíve, než se lavina zastaví.
■ Po zastavení se pak pokuste vytvoĜit si vzduchovou kapsu pĜed svými ústy a nosem a vyþistit si ústa od snČhu.

Pád laviny
ïðñòóð ôõ öõÞnována jako rychlý a náhlý sesuv
vČtšího množství snČhu, který mĤže s sebou
strhnout i kamení a kmeny stromĤ. MĤže nastat
na místech s urþitým sklonem terénu, urþitým
povrchem, množstvím a typem snČhu. V horách
v ýR jsou pĜesnČ vymezeny lokality lavinového
nebezpeþí, které jsou v zimním období oznaþeny a je zakázáno do nich vstupovat (riskujete
nejen svĤj život, ale i poškození životního prostĜedí). PĜesto mĤže nastat situace, kdy Vás
lavina ohrožuje. Pokud lyžujete v oblasti s možnou hrozbou laviny, bućte vybaveni pĜístrojem
na vyhledávání osob v lavinách a pĜilbou (existuje i lavinový airbag). PĜi zimním (ski)alpinismu
se nevydávejte do nebezpeþné oblasti sami,
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■ Nejste-li vážnČ ranČni, pokuste se sami vyhrabat z laviny – nejprve si však zjistČte, kterým smČrem je povrch (sundáte si hodinky,
Ĝetízek apod. a spustíte jej dolĤ).
Co mĪžete dďlat, když se do laviny
dostane jiná osoba
■ UklidnČte se a sledujte zasaženého v lavinČ.
Oznaþte si v duchu místo (pomocí spojnic výrazných bodĤ), kde jste ho naposledy spatĜili.
■ Zavolejte pomoc mobilním telefonem nebo
vyšlete nČkoho pro pomoc.
■ Pokud se vydáte hledat zasypanou osobu do
lavinového pole, pamatujte na svoji bezpeþnost, pozor na další lavinu.
■ Prostor pravdČpodobného zasypání byste
mČli prohledávat nejménČ 20 minut. Hledejte
polohu zasypaného použitím lavinových pĜístrojĤ, lavinových sond, pĜípadnČ hĤlek, ale
nezapomeĖte zároveĖ používat k prohledávání svĤj zrak a sluch.
■ Pokud urþíte pozici zasypaného, upĜesnČte
ji pomocí lavinové sondy a urþete pĜibližnou
hloubku zasypání.
■ OkamžitČ zaþnČte vykopávat všemi prostĜedky, které máte k dispozici. Ne pĜímo dolĤ,
ale bokem ze strany.

dina pod ledem odpuštČna (napĜ. pĜehradní nádrž), jste odkázáni na pomoc okolí. Snažte se
zĤstat v místČ, kde jste se propadli.
Jste-li v roli zachránce, nabízí se nČkolik zpĤsobĤ, jak tonoucímu pomoci. Pokud je to možné,
zkuste nejdĜíve tonoucímu pomoci ze bĜehu,
napĜíklad podáním dlouhé vČtve a vytažením.
Pokud k záchranČ nestaþí dlouhá vČtev, mČl
by si zachraĖující lehnout na led a pĜiblížit se
k tonoucímu. Zde najde velmi dobré uplatnČní
žebĜík, který ještČ více rozloží tlak na led a navíc
se tonoucí za nČho mĤže zachytnout.
Vždy je dĤležité zavolat i záchrannou službu
z dĤvodu silného podchlazení tonoucího.

Tonutí
PĜi koupání (plavání) dobĜe zvažujte své plavecké schopnosti a podmínky v místČ, kde se koupete (síla proudu, hloubka …). Navíc:
■ nikdy nechoćte do vody pod vlivem alkoholu
■ pĜi pĜehĜátí neskákejte do studené vody
■ neskákejte do místa, jehož dno neznáte
Pokud se ocitnete v roli tonoucího
(napĢ. kĢeĀ v tďle), je tĢeba:
■ upozornit na sebe voláním

Prolomení ledu

■ uklidnit se a pokusit se lehnout si na hladinu

KþnČ je zaznamenáváno nČkolik pĜípadĤ

■ v silném proudu smČĜovat své tČlo nohama
po proudu (platí pro tekoucí vody!)

prolomení ledu, napĜ. pod bruslícími osobam,
po kterém následovalo utonutí tČchto osob. Je
proto dobré znát nČkolik zásad, kterých je dobré
se držet pĜi pohybu po zamrzlé vodní hladinČ.

Pokud se Vás nČkdo pokouší zachránit, chovejte se klidnČ a nechte se odtáhnout ke bĜehu.

Zjištďní síly ledu
Sílu ledu je možné zjistit jednoduchým testem.
VezmČte dostateþnČ tČžký kámen, hoćte ho do
výšky a sledujte jak dopadne. Na led vstupte jen
v pĜípadČ, že kámen jen zaduní a neozve se
žádné zapraskání. Obecné pravidlo Ĝíká, že led
by mČl být silný alespoĖ 20 centimetrĤ.
Záchrana pĢi propadnutí
Pokud se propadnete do vody, mČli byste se za
každou cenu snažit vyhoupnout zpátky na led,
lehnout si na nČj a doplazit se ke bĜehu. Lehnutím právČ rozložíte tlak na led a snížíte tak
pravdČpodobnost dalšího propadnutí ledu.
Pokud se propadnete v místČ, kde je vodní hla-
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Pokud se ocitnete v roli zachránce:
■ snažte se tonoucímu poskytnout nČjaký
pĜedmČt, kterého se mĤže chytit (napĜ. PET
láhev, vČtev)
■ pokud je evidentní, že je tonoucí v bezvČdomí, zvažte své schopnosti, zda se jej pokusíte zachránit (pokud si na to netroufáte,
pĜivolejte pomoc)
■ pokud se rozhodnete pro záchranu, svléknČte si vše nezbytné, zujte si obuv, vezmČte si s sebou nČjakou záchrannou pomĤcku
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(napĜ. plovací kruh nebo PET láhev) a plavte
k tonoucímu
■ k tonoucímu pĜiplavte vždy zezadu a pĜesvČdþte se, zda je skuteþnČ v bezvČdomí
(strþte do nČj), položte ho na záchrannou pomĤcku a odtáhnČte ho ke bĜehu (snažte se
mu držet hlavu nad hladinou a zaklonČnou)
■ první pomoc poskytujte až na bĜehu (napĜ.
pokud nedýchá, zapoþnČte s umČlým dýcháním)
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Jak pĢedcházet
požárĪm a co dďlat
pĢi jejich vzniku
    þínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru. Nabízíme Vám nČkolik
základních rad, jak se chovat, aby k požárĤm
nedocházelo a co dČlat v rĤzných situacích.

Kde nejĀastďji dochází
ke vzniku požáru
NþastČji k požáru dochází v domácnostech
a v pĜírodČ (pĜedevším v letním období). Jedná
se o požáry vzniklé zejména lidskou nedbalostí, porušováním požárnČ bezpeþnostních
pĜedpisĤ, nesprávnou manipulací s otevĜeným
ohnČm, ale také požáry zpĤsobené dČtmi.

Jaké jsou nejĀastďjší
pĢíĀiny vzniku požáru
D!"#$%!&'(
■ nedbalost pĜi vaĜení (zapnutý sporák bez dozoru, ponechání hoĜlavých materiálĤ v blízkosti zapnutého sporáku apod.)
■ kouĜení a nevhodnČ odložené nedopalky cigaret
■ zanedbání údržby topidel a kouĜovodĤ
■ hra dČtí se zápalkami
■ nesprávná manipulace s otevĜeným ohnČm
(pĜi používání zábavní pyrotechniky, pĜi svaĜování, svíþky ponechané bez dozoru v blízkosti hoĜlavé látky apod.)

■ skladování hoĜlavých a jiných nebezpeþných
látek (napĜ. benzin) na nevhodných místech
a nesprávná manipulace s nimi
PĢíroda:
■ úder blesku
■ vypalování trávy a suchého klestí
■ rozdČlávání otevĜeného ohnČ na nesprávných místech (pod vČtvemi stromĤ, mimo vyhrazené ohništČ apod.)
■ odhození nedopalku v pĜírodČ (suchá tráva,
lesní porost)
Další místa:
■ kouĜení na místech, kde je to výslovnČ zakázáno (napĜ. þerpací stanice)

Jak pĢedcházet požárĪm
D!"#$%!&'(
■ zdroje otevĜeného ohnČ (svíþky)
nenechte hoĜet
bez dozoru
■ domácnost
vybavte
hasicími
pĜístroji a instalujte si hlásiþe požáru (více v kapitolách: „Proþ mít
doma
hlásiþe
požáru“  „Jaký
hasicí pĜístroj
na co použít“)
■ nechte si pravidelnČ kontrolovat a þistit komíny
■ nedopalky cigaret ĜádnČ uhaste
■ zamezte dČtem v pĜístupu ke zdrojĤm otevĜeného ohnČ
■ udržujte dobrý technický stav el. spotĜebiþĤ,
elektroinstalace, plynu, topidel a kouĜovodĤ,
el. rozvodĤ
■ dodržujte návody na používání el. spotĜebiþĤ,
zábavní pyrotechniky apod.
■ el. spotĜebiþe nakupujte výhradnČ u autorizovaných prodejcĤ
■ hoĜlavé, výbušné a toxické látky skladujte pouze v urþitém množství a v prostorech
mimo spoleþné prostory obytných domĤ
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*Ģíroda:
■ rozdČlávejte oheĖ jen na vyhrazených místech (ohništČ)
■ nikdy nevypalujte trávu, je to zakázáno
■ nekuĜte v pĜírodČ (zejména ne v lese) a v místech, kde je to zakázáno

Jak se správnď zachovat,…
+,-./012- 3456 789/9/- : ;481 <47Ģ?
■ chraĖte si dýchací cesty pokud možno navlhþeným kusem látky (kapesník, triþko)
■ pohybujte se pĜi zemi (þistČjší vzduch)
■ nerozsvČcujte svČtla (zvláštČ, je-li cítit plyn)
■ dveĜe neotevírejte (nejprve vyzkoušejte hĜbetem ruky, jestli nejsou dveĜe horké)
■ pokud jsou horké, dveĜe neotevírejte (ve druhé místnosti mĤže hoĜet), ucpČte prĤduchy
pod dveĜmi kusem látky (látku v ideálním pĜípadČ navlhþete), volejte tísĖovou linku 150,
vyþkejte pĜíjezdu záchranáĜĤ
■ jestliže dveĜe nejsou horké (pravdČpodobnost,
že ve druhé místnosti nehoĜí), jdČte pro ostatní
þleny rodiny a spoleþnČ opusĢte domácnost
(pomozte i osobám se sníženou pohyblivostí)
■ znemožní-li Vám cestu ven oheĖ, zĤstaĖte
v bezpeþné místnosti, opČt ucpČte prĤduchy
látkou, pootevĜete okno, vyvČste z nČj kus látky, aby záchranáĜi vČdČli, kde Vás mají hledat, volejte tísĖovou linku 150
■ jste-li v pĜízemí a brání-li Vám požár v bezpeþném odchodu ven, mĤžete vyskoþit oknem
(dbejte však na svoji bezpeþnost a pĜed skokem se podívejte, zda se pod oknem nenachází napĜ. odložené náĜadí a další pĜekážky,
které by Vám mohly zpĤsobit újmu na zdraví)
…když zaþne hoĜet na sporáku jídlo naleznete v kapitole „Požár v domácnosti – otevĜený
oheĖ“=

■ pokud nemĤžete zamezit šíĜení ohnČ, snažte
se dostat co nejdál od nČj, pĜíp. pomozte i dalším osobám a volejte linku 150

…pĜi požáru v pĜírodČ naleznete v kapitole
„Jak pĜedejít požáru v pĜírodČ“=

■ zaþínající požár uhasíte nejlépe pomocí vhodného hasicího pĜístroje (více v kapitole „Jaký
hasicí pĜístroj na co použít“>

…pĜi požáru vozidla naleznete v kapitole „Jak
vybavit a bezpeþnČ používat automobil“=

■ jste povinni oznámit pĜíslušnému Hasiþskému
záchrannému sboru každý požár, který vznikl,
i když se Vám jej podaĜilo uhasit (linka 150)

Obecné zásady
 jestliže spatĜíte zaþínající požár, je Vaší povinností jej uhasit, je-li to ve Vašich silách, nebo
provést nutná opatĜení k zamezení jeho šíĜení
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Po požáru
C4 3 ďlat po pĢíjezdu hasiĀĪ?
■ sdČlte hasiþĤm veškeré potĜebné informace
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domácnosti v bezpeþí, kde se nachází hlavní uzávČry vody, plynu a elektĜiny, informace
o skladovaných nebezpeþných látkách)
■ do hoĜícího objektu se pro nic nevracejte
■ nepĜekážejte zasahujícím jednotkám a nekomplikujte zásah
■ neohrožujte svým jednáním život svĤj nebo
jiných
■ zdržujte se s ostatními postiženými osobami
na jednom místČ (hasiþi mohou potĜebovat
Vaši spolupráci)
■ Ĝićte se pokyny velitele zásahu a poskytnČte
mu potĜebnou souþinnost
■ spolupracujte s vyšetĜovateli požárĤ a Policií
ýR
Co dďlat po odjezdu hasiĀĪ?
■ po každém požáru si nechejte od velitele zásahu písemnČ pĜedat místo požáru (zda je
vše uhašeno a zda je vstup do domu nebo
bytu bezpeþný)
■ z dĤvodu uvolĖování nebezpeþných a karcinogenních látek ze spáleništČ se na místČ požáru pohybujte jen po nezbytnČ nutnou dobu
(chraĖte si dýchací cesty)
■ nezapínejte ihned pĜívod elektrické energie! –
elektrickou instalaci si nechejte zkontrolovat
odborníkem (revizním technikem); to stejné
provećte i s elektrickými spotĜebiþi a spotĜební elektronikou (zplodiny hoĜení a mastné
saze snadno poškodí elektronické souþástky
a tištČné spoje), s rozvody zemního plynu
(nechejte si zkontrolovat všechny spoje – pĤsobením tepla dochází k poškození tČsnČní),
a s rozvody vody a topení
■ událost nahlaste co nejrychleji své pojišĢovnČ

■ je-li ukonþeno vyšetĜování pĜíþin požárĤ vyšetĜovateli hasiþĤ nebo policie
■ je-li objekt shledán statikem jako bezpeþný
Jak zachránit svĪj majetek po požáru?
Po požáru domácnosti se co nejdĜíve obraĢte
na Þrmy, které provádČjí sanaci (jen ty provádČjí
sanaþní práce v odpovídající kvalitČ). Tak mĤžete zachránit znaþnou þást Vašeho majetku.
Sanace zahrnuje:
■ þištČní a sušení knih, dokumentĤ, þasopisĤ,
novin a dalších tiskovin
■ þištČní techniky, strojĤ a strojního zaĜízení,
el. rozvodĤ a elektroniky
■ þištČní PC a elektronických zaĜízení pro pĜenos a uchování dat a nosiþĤ dat,
■ þištČní nábytku a veškerého zaĜízení bytu
(textilie, nábytek apod.)
■ odstraĖování nepĜíjemného zápachu
■ odstraĖování škod zpĤsobených vodou apod.
Informace o sanaþních Þrmách a kontakty na nČ
naleznete napĜ. na internetu. Vždy si ale porovnejte nabídky od více Þrem.
Co dďlat, jestliže Vám pĢi požáru
shoĢí veškeré cenné dokumenty (OP,
pojistné smlouvy atd.)?
Nebojte se kontaktovat místnČ pĜíslušné úĜady,
které Vám doklady vystavily.
Na koho se obrátit, jestliže nemáte
kvĪli požáru kde bydlet?
NejþastČji pomohou vyĜešit situaci s bydlením
pĜíbuzní, popĜípadČ sousedé. Dále je možno
požádat místnČ pĜíslušný obecní nebo mČstský
úĜad o pomoc pĜi zajištČní náhradního ubytování.

■ odstraĖování následkĤ škod provádČjte až po
konzultaci s pojišĢovnou

Co dďlat, jste-li poškozený požárem
sousedního bytu nebo domu (vytopení, zakouĢení apod.)?

■ zdokumentujte si všechny škody zpĤsobené
požárem

■ událost nahlaste co nejrychleji své pojišĢovnČ

■ nepropadejte panice, vše se dá nahradit (kromČ zdraví a lidských životĤ)
■ nebojte se vyhledat odbornou psychologickou pomoc
Do bytu (domu) se mĤžete vrátit tehdy:

■ zdokumentujte všechny škody vzniklé v dĤsledku požáru
■ provećte kontrolu elektrické instalace, elektrických spotĜebiþĤ, rozvodĤ plynu, vody, topení
■ odstraĖování následkĤ požáru provádČjte až
po konzultaci s pojišĢovnou

■ je-li ukonþen zásah hasiþĤ a velitel zásahu
Vám to dovolí
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Požár v domácnosti
– otevĢený oheě
[\]þka – zpĜíjemní domácí atmosféru, pĜi výpadku elektĜiny poslouží jako náhradní zdroj
svČtla. MĤže být však také pĜíþinou požáru ve
Vaší domácnosti. Poradíme Vám, jak bezpeþnČ
používat nejen svíþky, ale i další zdroje otevĜeného ohnČ.

Charakteristika
otevĢeného ohnď
^_`abc d a_eþastČjších pĜíþin požáru v domác-

nosti jsou þinnosti, pĜi kterých se využívá otevĜený oheĖ (svaĜování, pálení plamenem, hoĜící
svíþky, zábavná pyrotechnika apod.).
Všechny tyto þinnosti mají jedno spoleþné, vyskytují se pĜi nich zdroje tepla dostaþující pro
zapálení bČžného hoĜlavého materiálu.

SvaĢování
fghĜovat lze kovy železné (napĜ. ocel), ale také
neželezné (napĜ. hliník a mČć). TakzvanČ svaĜovat lze však také plasty a lepenku. Samostatnou
kapitolu v práci s otevĜeným ohnČm tvoĜí pokrývaþské práce, pĜi kterých dochází k manipulaci
s hoĜlavými látkami (lepenkami), které se svaĜují
napĜíklad plynovými hoĜáky.

PĜedpisy stanoví, že práce, pro které je nutná odborná kvaliÞkace, nesmí provádČt ten,
kdo požadovanou kvaliÞkaci nemá. Kdo chce
provádČt napĜ. sváĜeþské práce, musí mít plat-
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ný sváĜeþský prĤkaz. Zákon þ. 133/1985 Sb.,
o požární ochranČ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ stanoví: „Fyzická osoba nesmí provádČt
práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou zpĤsobilost požadovanou
pro výkon takových prací zvláštními právními
pĜedpisy“. V pĜípadČ, že toto ustanovení fyzická
osoba poruší, mĤže jí být uložena pokuta až do
výše 25 000 Kþ.
Základní bezpeþnostní opatĜení pĜi svaĜování
a dalších pracích s otevĜeným ohnČm Ĝeší vyhláška þ. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpeþnosti pĜi svaĜování a nahĜívání živic v tavných nádobách.
Základním bezpeþnostním opatĜením je
v pĜípadČ práce s otevĜeným ohnČm odstranČní všeho hoĜlavého materiálu, a to nejen
v bezprostĜedním okolí provádČné práce, ale
nejlépe v celém prostoru. Dále je nutné zkontrolovat, zda nemĤže dojít k pĜenosu jisker
nebo žhavých okují k hoĜlavému materiálu v jiném prostoru (napĜ. otvory v podlaze nebo ve
stČnách). RovnČž nelze zanedbat pĜenos tepla vedením (napĜ. trubka procházející stČnou
do jiného prostoru, která je v pĜímém kontaktu
s hoĜlavými látkami). Pokud jsou provádČny
práce s otevĜeným ohnČm v domČ nebo v bytČ
za provozu, je nutná spolupráce majitele nebo
nájemníka na bezpeþnostních opatĜeních. Lidem, kteĜí tyto práce provádČjí, musí být poskytnuty správné informace o hoĜlavých materiálech v okolí provádČných prací. PĜi pracích
s otevĜeným ohnČm, zejména pĜi svaĜování
a pálení, musí být pĜítomna další osoba, která sleduje kam žhavé þástice odletují
a v pĜípadČ potĜeby mĤže oheĖ v zárodku
uhasit pĜipravenými hasebními prostĜedky.
PĜi pĜerušení práce musí vždy alespoĖ jedna osoba místo práce stĜežit a po ukonþení
práce je povinnost místo práce a jeho okolí
kontrolovat. Nejkratší doba požárního dohledu je 8 hodin. Obdobná opatĜení se vztahují
také napĜ. na práci s otevĜeným ohnČm pĜi
lepení izolaþní nebo jiné stĜešní krytiny otevĜeným plamenem.
RĤzná zaĜízení používající otevĜeného ohnČ
je nutné používat pĜesnČ dle návodu výrobce. Pokud se pĜi práci s otevĜeným ohnČm
používají souþasnČ hoĜlavé kapaliny (benzin,
petrolej apod.) je nutná nejvyšší opatrnost,
neboĢ mĤže dojít ke zranČním i smrtelným úrazĤm. Proto je nutné se vždy nejprve
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sijklmno si spqlrktmn pusovpw rxuyktmn pqu
používání tČchto zaĜízení a tyto postupy dále
dodržovat.

SvíĀky, prskavky
a zábavní pyrotechnika

Požáry vánoþních stromkĤ se v posledních letech objevují spíše ojedinČle, protože vČtšina
domácností používá k jejich osvČtlení elektrické
žárovkové svíþky. I u nich bychom mČli dodržovat základní bezpeþnostní pravidla a na stromek
instalovat pouze takové osvČtlení zakoupené
nejlépe v bČžné prodejní síti, které je opatĜené þeským návodem, ve kterém jsou uvedeny
srozumitelné informace jak s výrobkem bezpeþnČ zacházet a jak jej správnČ používat. Hasiþi
evidují pĜípady, kdy kvĤli elektrickému zkratu el.
svíþek došlo k požárĤm bytĤ.
BČhem adventní doby se již prodává zábavní
pyrotechnika, která se používá pĜedevším pĜi
oslavách pĜíchodu nového roku. PĜi jejich prodeji a skladování je nutno dodržovat veškerá
základní bezpeþnostní pravidla takovým zpĤsobem, aby nedošlo ke vzniku požáru, výbuchu,
nebo jinému ohrožení. PĜed použitím zábavní
pyrotechniky si pozornČ pĜeþtČte návod k pou-

zr{þky si v posledních letech našly své pevné

místo v našich domech þi bytech. Jejich obliba
neustále stoupá, ale jen málokdo si uvČdomuje,
jak veliké nebezpeþí v sobČ skrývají.

NezapomeĖte, že hoĜící svíþka nebo prskavka
je otevĜený oheĖ a s jako takovým by se s ní
mČlo zacházet. JeštČ ve vzdálenosti 8–10 cm
od plamene svíþky teplota dosahuje 200°C,
což staþí k zapálení papíru, plastĤ, textilií
a dalších pĜedmČtĤ, které ponecháte v blízkosti
hoĜící svíþky. Zapálenou svíþku proto nelze položit kamkoliv a na cokoliv. Svíþka by mČla být
umístČna na stabilní nehoĜlavé podložce bránící
pĜímému kontaktu svíþky s podkladem (napĜ.
chvojím v adventním vČnci, ubrusem apod.).
Svíþky umísĢujte v dostateþné vzdálenosti od
hoĜlavých materiálĤ, rozhodnČ je nedávejte
k oknĤm do prĤvanu, blízko záclon, do tČsné
blízkosti textilií, nenechávejte je na poliþce ani
na skĜíni, neboĢ se oheĖ mĤže rychle pĜenést
na nábytek a ostatní zaĜízení bytu. Zapálené
svíþky nesmíte nechat bČhem jejich hoĜení bez
dozoru. ZhasnČte je vždy, když opouštíte domov
nebo jdete spát. Pod stálou kontrolou by mČla
být i zapálená vonná aromalampa, u které hrozí
vyhĜeznutí hoĜlavin pĜímo na podložku. Dávejte
pozor na dČti, aby si bez dozoru nehrály se zápalkami, svíþkou nebo prskavkou.
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|}~ ~  Čl být pĜiložen. Tam se dozvíte,
jakým zpĤsobem byste mČli s pyrotechnikou zacházet, aby nedošlo k požáru þi ohrožení života.

Pozor pĢi vaĢení!
  ~  þastČjšího peþení
a vaĜení. Nenechávejte bez dozoru otevĜený
plamen plynového sporáku a dbejte zvýšené
opatrnosti, aby nedocházelo ke vznícení pĜipra-

vený zpĤsob úniku þi opuštČní objektu (bytu,
domu) v pĜípadČ požáru. Zpravidla se vypracovává nČkolik únikových cest a slouží k vþasnému a bezpeþnému opuštČní ohroženého prostoru. DÚP by mČl být znám všem þlenĤm rodiny
a mČl by být alespoĖ dvakrát roþnČ procviþován.
DĤležitou souþástí DÚP je „Místo setkání“ þlenĤ rodiny (u stromu na zahradČ, u lampy pouliþního osvČtlení...).
Rodina má urþeno „místo setkání“ mimo dĤm
(napĜ. u stromu pĜed domem þi jiný záchytný
bod). Lze tak získat pĜehled o všech þlenech
rodiny v pĜípadČ požáru a pomĤžete tím také
zasahující jednotce.
PĢi práci s otevĢeným ohnďm si hlavnď pamatujte:
■ Nenechávejte bez dozoru otevĜený plamen
plynového sporáku, krbu a dbejte zvýšené opatrnosti pĜi vaĜení, aby nedocházelo
ke vznícení pĜipravovaných potravin.
■ S otevĜeným ohnČm zbyteþnČ neriskujte.
Zdroje otevĜeného ohnČ jako jsou svíþky nebo
teplomet nenechte hoĜet bez dozoru, umístČte
je tak, aby nemohly zapálit materiály v okolí.

vovaných potravin. Pamatujte, že napĜ. horký
olej na pánvi a jiné hoĜlavé kapaliny se nesmí
hasit vodou, jinak mĤže dojít k popálení nebo
opaĜení nezkušeného „hasiþe“.
Pokud se Vám na pánvi vznítí potraviny, zakryjte pánev pokliþkou a oheĖ uduste, posloužit k tomu mĤže mokrý hadr nebo hasicí
rouška. Výborným pomocníkem je pĜi tČchto
bytových požárech univerzální hasicí pĜístroj ve spreji, kterým požár uhasíte v zárodku než se staþí rozšíĜit a napáchat velké škody. Je nutné jej však mít uložený nadosah od
sporáku. Naopak, v tČsné blízkosti sporáku
neukládejte hoĜlavé pĜedmČty jako utČrky,
papírové ruþníky a „chĖapky“ na horké nádoby. PĜi vaĜení na plynovém sporáku doporuþujeme nenosit na sobČ volné obleþení (široké rukávy apod.), jeho þásti se mohou snadno
dostat do kontaktu s ohnČm.

■ PĜi kouĜení cigaret a odhazování nedopalkĤ do
odpadkových košĤ dbejte na dokonalé uhašení nedopalkĤ cigaret, pozor na pokládání cigaret na hoĜlavý materiál. Velmi nebezpeþné
je pak kouĜení v posteli, zvlášĢ pokud jste pod
vlivem alkoholu nebo jiných drog.
■ Skladujte hoĜlavé, výbušné a toxické látky
pouze v urþených množstvích a prostorách,
mimo spoleþné prostory obytných domĤ. OpatrnČ nakládejte s hoĜlavými kapalinami (benzín, nafta, barvy apod.).
■ Když opouštíte domov, nezapomeĖte zhasnout svČtla, vypnout elektrické spotĜebiþe, vypnout elektrický nebo plynový sporák, uhasit
otevĜený oheĖ (krb), zastavit vodu. UjistČte se,
že jsou zavĜená okna a dveĜe.

Domácí únikový plán
 bezpeþné zvládnutí požáru v domácnosti je
dobré si pĜedem pĜipravit domácí únikový plán.
Domácí únikový plán (DÚP) je pĜedem smlu-
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Jak pĢedejít požáru
v pĢírodď

nebezpeþný živel a mĤže se velice snadno vymknout naší kontrole, ohrozit životy a zpĤsobit
velké majetkové škody. Pro bezpeþné rozdČlávání ohnČ v pĜírodČ doporuþujeme dodržet následující zásady:

   ¡þnČ rozdČlat oheĖ v pĜírodČ nebo
proþ nevypalovat trávu?

Hlavní pĢíĀiny požáru
v pĢírodď
¢£¤¥ ¦ §¨§ ¡£©ª« ¦ ¡ĜírodČ, má tato událost
vždy jednoho z následujících viníkĤ:
■ PĜírodu – hlavním zdrojem požárĤ jsou blesky. Dále se mĤže jednat o pády hoĜících kosmických tČles, výbuchy plynĤ nebo sopeþnou
þinnost.

■ Vhodné místo pro ohništČ by mČlo být vzdáleno nejménČ 50 m od okraje lesa a v dostateþné vzdálenosti od budov a všech dalších hoĜlavých vČcí (stoh, suché listí, koĜeny
stromĤ, vČtve apod.). Pamatujte, že v lese lze
rozdČlávat oheĖ jen na vyhrazených místech a kouĜení je ze zákona zcela zakázáno
(v pĜípadČ porušení tohoto zákazu mohou
viníci dostat pokutu až do výše 15 000 Kþ,
pokud dojde k požáru a nejedná se o trestný þin, sankce se mĤže vyšplhat až do výše
25 000 Kþ).

■ ýlovČka – v tomto pĜípadČ se vČtšinou jedná
buć o úmyslné zapálení, nedbalost pĜi zacházení s ohnČm, pĜi kouĜení nebo pĜi používání
techniky.

BezpeĀné rozdďlávání
ohnď v pĢírodď
¬£ ¥£¦£®§£¤  ¡«ª ¥§¨§¯ °¨ ¦Čtšina z nás nedovede pĜedstavit bez táboráku a opékání špekáþkĤ þi grilování. Ale ani u tČchto pĜíjemných
þinností bychom nemČli zapomínat, že oheĖ je
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■ Místo opusĢte jen tehdy, až je oheĖ ĜánČ
uhašený – nejlepší je ohništČ poĜádnČ prolít vodou, popĜípadČ zasypat zeminou. PĜi
odchodu se z ohništČ nesmí kouĜit a popel
i pĤda pod ohništČm musí být chladné. Pamatujte, že i ve zdánlivČ zcela vyhaslém ohništi
se mohou skrývat žhavé oharky a poryv vČtru
je znovu rozdmýchá a oheĖ roznese do okolí.
■ Za silného vČtru nebo v období extrémního sucha byste v pĜírodČ nebo na volném
prostranství nemČli oheĖ rozdČlávat vĤbec.
■ V období zvýšeného nebezpeþí požárĤ mĤže
hejtman kraje vyhláškou zcela zakázat
rozdČlávání ohĖĤ.
Pokud dojde k rozšíĜení ohnČ mimo ohništČ,
zvažte, jestli jste schopni danou situaci zvládnout vlastními silami. Na uhašení ohnČ mĤžete
použít jakoukoli vodu, kterou máte k dispozici,
lopatu, písek nebo jinou zeminu, kterou oheĖ
udusíte. Pokud si nejste jisti, je lepší utéci do
dostateþné vzdálenosti od ohnČ a neprodlenČ
zavolat hasiþe (linka 150).

± PĜi rozdČlávání ohnČ v pĜírodČ ohništČ
bezpeþnČ oddČlte od okolního prostĜedí
– napĜ. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V pĜípadČ
vČtších ohĖĤ je vhodné ohništČ oddČlit až
metr širokým pruhem, který bude zbavený
veškerých hoĜlavin. PodrobnČji o bezpeþném
zapalování ohnČ Vás informujeme v kapitole
„Jak pĜežít v pĜírodČ“²
■ K zapálení nebo udržování ohnČ v žádném
pĜípadČ nepoužívejte vysoce hoĜlavé látky
jako napĜ. benzín, naftu þi líh. OheĖ se pak
velmi snadno vymkne kontrole a mĤže zpĤsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona
o ochranČ ovzduší v otevĜených ohništích nelze
pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné
chemické látky (napĜ. plasty, pneumatiky…).
■ OheĖ nenechávejte ani chvíli bez dozoru.
Nachystejte si pĜedem dostatek vody (popĜ.
písek, hlínu), kdyby se oheĖ zaþal vymykat
kontrole. Nejlepší je umístit ohništČ v blízkosti
vodního zdroje.
■ DČti by nemČly být u ohništČ ponechány
bez dozoru plnoleté osoby.
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Pokud se na vás vznítí odČv a není k dispozici
dostatek vody k uhašení, neutíkejte – tím jen
podpoĜíte hoĜení. OkamžitČ si lehnČte na zem
a chraĖte si obliþej. Kutálejte se, dokud plameny neuhasnou – tím se zamezí pĜístupu kyslíku
potĜebného k hoĜení. Je-li po ruce deka, nebo
jiná vhodná textilie (nesmí to být materiál z umČlých tkanin), tak ji použijte k uhašení hoĜícího
odČvu. Jak poskytnout první pomoc v pĜípadČ
popálení naleznete na naší webové stránce
v þásti Poskytování první pomoci.

Vypalování trávy
³ ´Ĝíchodem jara nČkteĜí zahrádkáĜi místo
pracnČjšího, zato však ekologiþtČjšího vyhrabání staré trávy a jejího kompostování, volí
jednodušší vypalování. Nejenže je to poþínání
nebezpeþné, ale poškozuje i faunu, ßóru a zneþišĢují ovzduší. Z tČchto dĤvodĤ je vypalování
trávy zakázáno hned nČkolika zákony: zákonem
o požární ochranČ, zákonem o ochranČ pĜírody
a krajiny a dále zákonem o ochranČ ovzduší.
Za porušení zákona hrozí viníkovi vysoká pokuta, která se mĤže ve správním Ĝízení vyšplhat až
do výše 25 000 Kþ. Zákaz vypalování a spalování trávy je navíc zakotven i v obecnČ závazných
vyhláškách nČkterých obcí.
VČtšina lidí nebezpeþí, které vypalování pĜed-
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smrt nebo popálení malých zvíĜat (napĜ. ježkĤ),
kouĜové zplodiny ohrožují i živoþichy na stromech a keĜích.
Negativní dopad vypalování trav se týká také
rostlinných spoleþenstev a pĤdních mikroorganizmĤ (snížení druhové rozmanitosti spoleþenstev rostlin). NČkteĜí zahrádkáĜi se domnívají, že
popel, který takto vznikne, je dobrým hnojivem.
Popel je však velmi þasto rozfoukán vČtrem
nebo jej splaví déšĢ, takže se potĜebné živiny do
pĤdy stejnČ nedostanou. Ve všech ohledech je
lepším zpĤsobem ponechání staré trávy, která
se rozloží a živiny se pozvolna uvolĖují a navíc
obohatí pĤdu o velmi dĤležitou organickou složku. Aby trávník dobĜe vypadal, je nejlepší trávu
vyhrabat a zkompostovat.

Pálení rostlinného odpadu
¿¾À½Á þasto také pálí na svých zahradách rostlinný odpad. Toto pálení není zakázáno zákonem,
ale je tĜeba se informovat na obecním úĜadČ,
kdy je pálení obecní vyhláškou povoleno.

µ¶·¸¹º»¼ ½¾·þnČ podceĖují. VČĜí, že mají oheĖ
pod kontrolou a nemĤže se nic stát. Na tento
omyl již doplatila spousta lidí, kteĜí pĜi vypalování zemĜeli nebo utrpČli vážná zranČní. Hrozí zde veliké nebezpeþí, že dojde k rychlému
a nekontrolovatelnému rozšíĜení požáru i na
další porost nebo objekty. OheĖ se pĜi dobrých
podmínkách dokáže šíĜit tak rychle, že lidé nemají þasto nejmenší šanci na danou situaci adekvátnČ zareagovat.
Pomineme-li nebezpeþí vzniku požáru, je tĜeba
uvČdomit si, jakým zpĤsobem ohrožuje tento
zpĤsob jarního úklidu pĜírodu. Velký žár, který
pĜi hoĜení trávy vzniká (až 800°C) mĤže zpĤsobit zniþení vČtšiny vývojových stádií hmyzu,
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Povinnost ohlášení pálení odpadĤ mají ze zákona þ. 133/1985 Sb., pouze podnikající fyzické
a právnické osoby. Obþané tuto povinnost nemají, ale je dobré, pokud dochází k dlouhodobému pálení nebo pálení mimo obytnou zónu, nahlásit tuto þinnost na linku 112 nebo 150 a mít
na místČ pálení mobilní telefon a jednoduché hasební prostĜedky (lopatu, vČdro s vodou apod.).
V Jihomoravském kraji je také možné nahlásit
pálení klestí pomocí internetového formuláĜe
na stránce www.Þrebrno.cz/paleni-klesti.
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Požár v domácnosti –
dďti a jejich
bezpeĀnost
ÂÃÄÅÆÇ È þastých pĜíþin vzniku požáru v domácnostech je i neopatrnost dČtí. Dodržujte následující rady a zabráníte dČtem zpĤsobit požár.
DČti mohou velmi þasto svým jednáním zpĤsobit
požár, neboĢ si pĜi hĜe vČtšinou neumí pĜedstavit
možné nebezpeþí, které jim hrozí.

DČti zakládají požáry nejþastČji v místech, která
jsou snadno pĜístupná a kde se mohou pohybovat bez dozoru dospČlých osob. KromČ domácností se jedná napĜ. o opuštČné objekty nebo
stohy slámy a lesy.
Velkým nebezpeþím pĜi založení požáru dČtmi je
jejich ohrožení na životČ. Nedovedou totiž vþas
reagovat a plnČ rozpoznat vzniklé nebezpeþí.
FaktorĤ, které vedou k zakládání požárĤ dČtmi je nČkolik. U tČch menších je to neschopnost
pĜedstavit si možné nebezpeþí pĜi hĜe se sirkami,
zapalovaþi apod. U této skupiny vznikají požáry
nejþastČji jako následek touhy poznat nČco nového
a neznámého.

kouĜit, pĜi konstrukci jednoduchých výbušnin
nebo pĜi zkoumání hoĜlavosti rĤzných látek.
Z hlediska prevence je nejdĤležitČjší aktivita
rodiþĤ.
RodiĀe by mďli zejména:
■ zamezit pĜístupu
dČtí k možným
zdrojĤm otevĜeného ohnČ, zápalkám, zapalovaþĤm apod.
■ vysvČtlit
dČtem
nebezpeþí, které
jim hrozí pĜi nesprávném zacházení se zábavní
pyrotechnikou
a upozornit je
na možnost zpĤsobení
požáru
jejím nevhodným
používáním
■ vysvČtlit dČtem zásady bezpeþného používání pĜedmČtĤ v domácnosti jako jsou mikrovlnná trouba, krb, plynový sporák a další
■ varovat dČti pĜed kouĜením nejenom ze zdravotního hlediska, ale také z pohledu požární
ochrany, odhozená zapálená cigareta nebo
zápalka je þastým zdrojem vzniku požáru
■ vysvČtlit dČtem zásady správného chování
v mimoĜádné situaci – oznámení požáru
na tísĖovou linku, opuštČní domácnosti atd.

S narĤstajícím
vČkem pĜichází
touha po poznání úþinkĤ ohnČ,
neménČ
þasto
i touha vidČt
zasahovat
hasiþe. Starší dČti
zpĤsobují požáry pĜevážnČ pĜi
snaze nauþit se
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Jak pĢedcházet
požáru pĢi kouĢení
ÉÊËÊÌÍÊÌÎÏÐ ÑÒÓþastČjší pĜíþinou požárĤ je již tradiþnČ nedbalost. Touto nedbalostí se v souvislosti se vznikem požáru rozumí mimo jiné kouĜení nebo manipulace s otevĜeným ohnČm.

DĪsledky kouĢení
ÔÕÖmČ faktu, že kouĜení je pĜíþinou mnoha onemocnČní (napĜ. rakovina plic, hrtanu, úst, jícnu,
moþového mČchýĜe, ledvin, infarkt myokardu
a má vliv na vznik nemocí obČhové soustavy),
je také významnou pĜíþinou množství požárĤ.
Odhaduje se, že roþnČ na svČtČ zahyne pĜi požárech od hoĜící cigarety asi 100 000 lidí.

þastou pĜíþinou požáru. A pĜitom staþí tak málo,
takzvanČ „típnout“ cigaretu ještČ pĜed vhozením do
odpadkového koše, nebo použít popelník. Je tĜeba
si uvČdomit, že hasiþi, kteĜí hasí hoĜící odpadkový
koš, mohou pĜijet o pár minut pozdČji k závažnČjší
situaci, kdy je budete potĜebovat právČ Vy.
KouĢení na Āerpací stanici
pohonných hmot
KouĜení na þerpacích
stanicích je pĜísnČ zakázáno. Bezpeþnostní
tabulka „Zákaz kouĜení“
by mČla být na každé
þerpací stanici. Riziko
požáru je totiž velmi
vysoké. Požáry na þerpacích stanicích nejsou
sice tak þasté, o to jsou
ale nebezpeþnČjší.
KouĢení v posteli, popĢ. v kĢesle
s následným usnutím
Je známo mnoho pĜípadĤ, kdy kuĜák po zapálení cigarety následnČ usnul, a poté již bylo nalezeno pouze jeho ohoĜelé tČlo. Svou roli v tČchto
pĜípadech nČkdy sehrál také alkohol. Ne vždy
takové pĜípady musí konþit smrtí, popáleninami
to ale skonþí témČĜ vždy. KouĜení v roce 2013
zpĤsobilo v domácnostech v ýR 503 požárĤ, pĜi
kterých zemĜelo 8 lidí a 63 bylo zranČno.
KouĢení ve výbušných prostorách
a prostorách, ve kterých je
manipulováno s hoĢlavými látkami

Vznik požáru
v souvislosti s kouĢením
×ØËÙÑÚÛÌ ÜĜíþinami vzniku požárĤ v souvislosti
s kouĜením cigaret jsou:
Odhození nedopalku v lese,
popĢ. do suché trávy

KouĜení v tČchto prostorech (sklady, sila, garáže, autoopravny, lakovny…) je zakázáno
bezpeþnostními tabulkami. Tyto bezpeþnostní tabulky mají své opodstatnČní a je nutné je
striktnČ dodržovat.

Zásady, které dodržujte
pĢi kouĢení

V lese je kouĜení zcela zakázáno. Odhozený nedopalek cigarety by mohl zpĤsobit škody nejen
na lesním porostu, ale také na životech zvíĜat,
žijících v lese, životech lidí a samozĜejmČ na dalších materiálních hodnotách. PrávČ v letních mČsících bývá zvýšená þetnost požárĤ lesa a trávy.

Ý nekuĜte na místech, kde je to bezpeþnostní

Odhození nedopalku
do odpadkového koše

■ nekuĜte v blízkosti hoĜlavých
materiálĤ

Také odhozený nedopalek v odpadkovém koši je
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Jak pĢedcházet
požárĪm od
elektrických
spotĢebiĀĪ
ßàáâãäåæâç èĜístroje jsou bČžnou, ale þasto podceĖovanou pĜíþinou požárĤ v domácnostech.
PĜeþtČte si, jak bezpeþnČ používat elektrické
spotĜebiþe.

Elektrický pĢístroj
– pĢíĀina požáru
éáê áàáâãäåæâëæì íèîãĜebiþĤ si dnešní život ani
neumíme pĜedstavit, ale jen málokdo si uvČdomuje, jak mohou být tyto pĜístroje nebezpeþné.
Neopatrné zacházení s elektrospotĜebiþi mĤže
ohrozit lidský život a zdraví.

Þ nikdy neodhazujte hoĜící nedopalky
■ neodkládejte hoĜící cigarety na hoĜlavé materiály
■ nekuĜte v situaci, kdy Vám hrozí usnutí (v posteli, v kĜesle…)
■ nedávejte svým dČtem pĜíležitost se dostat k Vašim cigaretám a zápalkám nebo zapalovaþi
Zvažte úplné ukonþení kouĜení, získáte tím prĤmČrnČ 8 až 16 let života navíc, ušetĜíte peníze
v Ĝádu tisícĤ korun roþnČ a snížíte riziko vzniku
požáru ve své domácnosti i v pĜírodČ.

Iniciátorem požáru mĤže být tepelný nebo
elektrický spotĜebiþ, elektrické, technické nebo
technologické zaĜízení, nebo jeho souþást. BČžnČ v domácnosti jsou to jak velké spotĜebiþe
(lednice, praþky, televizory...), tak i drobné
vČci jako jsou fény, kulmy, rychlovarné konvice, toustovaþe, domácí pekárny na chléb,
žehliþky, vysavaþe, brusky, vrtaþky apod.
Požár mĤže zpĤsobit i vadné elektrické vedení
nebo zapojení elektrických zásuvek.
NejþastČjším dĤvodem, který mĤže zpĤsobit
požár je technická porucha na elektrickém
pĜístroji nebo lidská nedbalost pĜi zacházení
s elektrospotĜebiþi.

BezpeĀné používání
elektrických pĢístrojĪ
ïð ßàáâãäåæâç íèîãĜebiþe kupujte pouze u odbor-
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nepĜepalují se souþástky apod.). Pokud by se
Vám nČco nezdálo v poĜádku, neprodlenČ nechte pĜístroj zkontrolovat odborným servisem.
8. Nebezpeþí požáru znamenají i silnČ zaprášené pĜístroje, proto povrch i vnitĜek pĜístrojĤ pravidelnČ þistČte.
9. Pokud to vyžaduje návod k pĜístroji (sekaþky,
el. kotel…), provádČjte u nČj pravidelné servisní prohlídky, kdy Vám odborník zaruþí správné
a bezpeþné fungování pĜístroje na další období.
10. PĜi bouĜce a dlouhodobé nepĜítomnosti
v bytČ odpojte spotĜebiþe vytažením pĜívodní
šĖĤry ze zásuvky. PĜístroje s režimem vypínání
„stand-by“ (svítící dioda) doporuþujeme vždy vypínat i tlaþítkovým vypínaþem na pĜístroji (hrozí
možný zkrat a požár).
11. MimoĜádné i bČžné opravy a údržbu elektroinstalace a spotĜebiþĤ svČĜte jen odborné ÞrmČ.
12. Zabezpeþte spotĜebiþe a elektroinstalace
pĜed lidmi se sníženou schopností rozeznat nebezpeþí (dČtmi, mentálnČ postiženými apod.),
napĜíklad zaslepením zásuvek þi uzamþením
vypínaþĤ.

ñòóô õö÷øùúóĤ a vyhnČte se zboží pochybného
pĤvodu bez záruþního listu a oznaþení „CE“.

V pĜípadČ vzniku požáru elektrického spotĜebiþe jej nikdy nehaste vodou! Správný typ
hasicího pĜístroje a postup hašení naleznete
v kapitole „Jaký hasicí pĜístroj na co použít“û

2. Když si pĜinesete domĤ nový elektrický pĜístroj, je nezbytné si peþlivČ pĜeþíst návod
k obsluze, který je pĜiložen. PĜi prvním spuštČní
i následném užívání pĜístroje vždy postupujte
pĜesnČ podle tohoto návodu.
3. SpotĜebiþe používejte pouze k tČm úþelĤm,
pro které jsou urþeny a zpĤsobem uvedeným
v jejich návodu.
4. NepĜetČžujte el. zásuvky (nČkolik zapojených
pĜístrojĤ pĜes rozdvojku mĤže pĜetížit zásuvku
a zpĤsobit zkrat nebo i požár).
5. SpotĜebiþe nenechávejte pĜi provozu bez dohledu (to platí zvl. pro ty, které je nutné po ukonþení provozu vypnout).
6. Elektrické spotĜebiþe by nemČly pĜijít do styku s vlhkostí a vodou, zejm. v místech napojení
do sítČ.
7. PĜi užívání pĜístroje prĤbČžnČ kontrolujte jeho
stav (napĜ. jestli není prodĜený elektrický kabel,
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Požár v domácnosti
– vytápďní
üýþÿJ  þastých pĜíþin úmrtí pĜi požárech je
neopatrnost lidí pĜi vytápČní svých domovĤ.

Vytápďní – jako pĢíĀina
požáru
üýþÿJ  Ĝíþin vysokého poþtu úmrtí pĜi požárech je také neopatrnost lidí pĜi vytápČní svých
domovĤ. PĜi provozu topidel lidé ne vždy dodržují
potĜebná bezpeþnostní pravidla, mnohdy zanedbávají údržbu topidel a kouĜovodĤ. Jednotky
požární ochrany tak bČhem topné sezóny každý
týden vyjíždČjí k požárĤm komínĤ, stĜech, zaĜízení k topení nebo nevhodnČ uskladnČných topiv.
Mezi nejþastČjší závady v této oblasti patĜí:
■ nedodržení bezpeþné vzdálenosti 1 m od tČlesa komínu
■ neomítnutý komín, spáry v komínČ
■ nesprávnČ provedený prostup kouĜovodu hoĜlavou stČnou
■ nedodržení bezpeþné vzdálenosti od topidla
Podrobnosti k bezpeþným vzdálenostem lze nalézt v pĜíloze vyhlášky þ. 23/2008 Sb. na www.
hzscr.cz/vyhlaska.
Od 1. 1. 2011 nabylo úþinnosti naĜízení vlády
þ. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpeþnosti pĜi provozu komínĤ, kouĜovodĤ a spotĜebiþĤ paliv. Toto naĜízení stanoví podmínky
požární bezpeþnosti pĜi provozu spalinových
(komínových) cest, frekvenci jejich kontrol a þištČní. Upravuje také to, kdy a kým se provádČjí
revize spalinových cest a za jakých podmínek
lze provádČt vypalování komína.
Hlavní zmČny:
■ VýraznČ se zmírnily požadavky na kontroly
spalinových cest. Dle pĜedchozí vyhlášky bylo
v pĜípadČ komínu, do kterého jsou zapojeny
spotĜebiþe na tuhá nebo kapalná paliva s výkonem 50 kW (klasická kamna zn. Petra) povinností provádČt þištČní popĜ. kontrolu 6krát
roþnČ. Dle nového naĜízení staþí 3krát roþnČ.
■ V pĜípadČ plynných paliv jsou povinni pro-
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vozovatelé þistit nebo kontrolovat spalinové
cesty pouze jednou roþnČ bez ohledu na výkon pĜipojeného spotĜebiþe.
■ Komíny do 50 kW, které nejsou opatĜeny komínovou vložkou a musely se dle pĜedchozí
vyhlášky kontrolovat 6krát roþnČ, se ve stávajícím pĜedpisu vĤbec neuvažují.
Hasiþský záchranný sbor ze zákona provádí
pouze kontroly právnických osob a podnikajících osob a jejich provozované þinnosti. Hasiþi
v rámci kontroly u právnických osob a podnikajících fyzických osob kontrolují platnost a úplnost
všech revizí, tedy i komínĤ a jejich stavu.
V pĜípadČ fyzických osob se také nic nezmČnilo
a povinnost kontroly (odbornou osobou) a þištČní (to mĤže provádČt sám majitel) komínového tČlesa si musí zajistit majitel objektu.
Zákon neumožĖuje hasiþĤm provádČt kontroly fyzických osob, tj. bČžných obþanĤ.
Povinnost þištČní
komínĤ nebo kontroly
komínové
cesty hasiþĤm za
bČžného stavu ze
zákona nepĜísluší.
V pĜípadČ požáru a podezĜení na
pĜíþinu vzniku od
komínového tČlesa
mĤže vyšetĜovatel
hasiþĤ
zjišĢovat,
v jakém stavu jej
majitel nemovitosti
udržoval, tj. kontrola þištČní a kontroly spalinové cesty. V tomto
pĜípadČ bude poskytovat informace pĜíslušné pojišĢovnČ, která mĤže na jejich základČ
krátit plnČní pojistné události.
UpĜesnČní pojmĤ:
ýIŠTċNÍ si mĤže majitel nemovitosti s topidlem
o výkonu do 50 kW provádČt sám. Dle naĜízení
vlády musí být provádČno 3x roþnČ.
KONTROLU SPALINOVÉ CEST musí vždy
provádČt osoba odbornČ zpĤsobilá, tj. kominík
s prĤkazem odbornosti. Tato kontrola se provádí 1x roþnČ.
REVIZE se provádí vždy pĜi zahájení užívání
komínu, dále vždy pĜi zmČnČ topného média,
výmČnČ spotĜebiþe nebo jeho nové instalaci.

www.Þ rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci
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T Čleso na pevná paliva zabezpeþte
ochrannou (nehoĜlavou) podložkou pod topidlem, která znemožní vznícení podlahy tvoĜené
hoĜlavými materiály a zabrání také žhavým uhlíkĤm vypadlým z kamen zapálit okolní pĜedmČty. Ochranná podložka by u všech spotĜebiþĤ
na pevná paliva mČla pĜesahovat pĤdorys spotĜebiþe nejménČ o 30 cm pĜed pĜikládacím a popelníkovým otvorem a 30 cm na boþních stranách,
v pĜípadČ tepelného spotĜebiþe urþeného k vaĜení
se jedná o 60x30 cm. U krbu jsou zásady ještČ
pĜísnČjší (izolaþní podložka o 80x40 centimetrĤ).
Pokud máte plynové vytápČní, dodržujte lhĤty revizí plynových spotĜebiþĤ (zpravidla 1x za
3 roky) a pravidelnČ kontrolujte, zda správnČ
fungují. Nebezpeþí hrozí zejména u otevĜených
spotĜebiþĤ, kde pĜi samovolném uvolĖování
plynu mĤže dojít k otravČ. Uživatelé plynového kotle musí minimálnČ jednou roþnČ zajistit
kontrolu celého spalovacího procesu, þistotou
hoĜákĤ poþínaje a funkcí pojistkového ventilu
þi termostatu konþe.

teþného odvČtrání otrava oxidem uhelnatým.
Každé topidlo a komín je konstruováno
na urþitý druh paliva a jeho používání je nutné
dodržovat. Pokud pĜejdete z jednoho druhu paliva na druhý (napĜ. z plynového vytápČní na topení dĜevem), vždy si nechte u odborníkĤ zkontrolovat, zda je váš komín pro tuto zmČnu vhodný.
Pro topení nepoužívejte nic, co do kamen
nepatĜí, napĜ. biologický þi jiný odpad (sláma,
umČlohmotné lahve apod.). Má to nejen nezanedbatelné ekologické dĤsledky, ale zvyšuje
se i riziko poškození kotle, kamen, kouĜovodu
nebo komína, þímž roste také nebezpeþí vzniku
požáru.
Dávejte si pozor i na spalování vlhkého dĜeva,
komín se pĜitom zanáší vČtším množstvím sazí
a tím se zvyšuje i riziko požáru. Klesá jeho výhĜevnost, odpaĜená voda navíc negativnČ pĤsobí na tepelnou techniku a proces spalování.
Kamna na pevná paliva nesmíte nikdy zapalovat pomocí vysoce hoĜlavých kapalin (napĜ.
benzínu), vždy hrozí vznícení hoĜlavých par
a vážné zranČní.
V pĜípadČ topidel na pevná paliva dávejte bedlivý pozor na žhavý popel. Nechte jej zcela vychladnout a pak uložte do nehoĜlavých nádob
(napĜ. kovu), které jsou neporušené, uzavíratelné a umístČné v bezpeþné vzdálenosti od hoĜlavých látek a stavebních konstrukcí z hoĜlavých
hmot. Vyvarujte se ukládání žhavého popela
do plastových popelnic, ty se totiž mohou pak
žárem zdeformovat. KvĤli špatnému uložení
popela každoroþnČ dochází k požárĤm nejen
popelnic a kontejnerĤ, ale i obytných a hospodáĜských budov.
Nesmí se však zapomínat ani na k tepelným
spotĜebiþĤm pĜipojené komíny (zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo více otvory, která
slouží k odvodu kouĜe z tepelných spotĜebiþĤ)
a kouĜovody (roura spojující kamna se spalinovou cestou, respektive komínem).

Topidla potĜebují pro svou správnou funkci dostateþný pĜívod vzduchu. U nČkterých druhĤ
topidel (napĜ. u karmy) hrozí v pĜípadČ nedosta-
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Komíny a kouĜovody s pĜipojenými tepelnými
spotĜebiþi se musí udržovat v Ĝádném stavebnČ
technickém stavu. KonkrétnČ to znamená napĜíklad udržování celistvosti a neprodyšnosti komínového pláštČ, i starší komín by mČl být ĜádnČ
vyspárován a pokud možno omítnut. Požáry þasto vznikají napĜíklad žhnutím trámĤ zazdČných
v komínČ (obvyklé zejména u starších staveb).

www.Þ rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci

POŽÁRNÍ PREVENCE

Aþkoliv þištČní vlastních komínĤ lze teoreticky
provádČt svépomocí, lepší je se spolehnout na
odborníky – kominíky. Ti by mČli provést revizi
komínu i v pĜípadČ, že se chystáte ke komínu
pĜipojit jakýkoliv spotĜebiþ, nebo hodláte zmČnit
druh paliva. O provedení þištČní vydá kominík
doklad.
K požáru mĤže dojít i od nedostateþnČ zajištČných þi netČsných komínových dvíĜek,
z nichž pak mohou vylétat jiskry þi žhavé materiály. Vybírací dvíĜka u paty komínu by nemČla být
nikdy umístČna v obytných místnostech. PevnČ
uzavĜena musí být i vymetací dvíĜka na pĤdČ.
Používání komínĤ, u nichž byly zjištČny závady, je zakázáno.

K Ĝovod vedoucí z topidla do komínového tČlesa musí být správnČ izolován.
Dbejte na Ĝádné zaústČní kouĜovodu do komína, dodržujte návody a technické podmínky
stanovené výrobcem tepelných spotĜebiþĤ.
I v pĜípadČ komína mĤže mít zanedbání neblahé
následky. Špatné (netČsné) zaústČní kouĜovodu
do komínového tČlesa mĤže díky nekontrolovatelnému uvolĖování zplodin zpĤsobit vážné
poškození zdraví. Neudržovaný komín rovnČž
zvyšuje riziko výbuchu kamen.

Zásada bezpeþné vzdálenosti platí také pro
komínové tČleso, hoĜlavé látky by od nČj mČly
být v pĤdních prostorách vzdáleny nejménČ
1 metr – riziko zvyšují zejména textil a seno.
Do komínového zdiva nesmí zasahovat ani
k nČmu tČsnČ pĜiléhat žádné hoĜlavé stavební
prvky (jako konstrukce rovu, stropu, obložení
apod.). Za nezávadný stav komínĤ nese odpovČdnost správce nebo majitel objektu, ne
kominík.
Pamatujte, že zkontrolovaný a dobĜe vyþištČný
a seĜízený tepelný spotĜebiþ pĜináší nejen spolehlivČjší provoz a požadovaný výkon, ale i významnou úsporu paliva.

Pamatujte, že sebemenší neþistota v komínČ
mĤže zpĤsobit velké nepĜíjemnosti, aĢ již dlouhodobé žhnutí a následný otevĜený požár nebo
otravu lidí jedovatým oxidem uhelnatým. Pravidelné vymetání sazí v komínČ a vybírání odpadu by mČlo být proto samozĜejmostí, stejnČ
jako kontrola jeho technického stavu. Pro ještČ
pĜijatelné zajištČní bezpeþnosti byste mČli provést þištČní a kontroly komínĤ a topidel alespoĖ pĜed zaþátkem topné sezóny a po jejím
skonþení. Pryþ jsou ty doby, kdy kominík obcházel dĤm od domu a sám si hlídal svĤj rajón.
Dnes si Ĝádné þištČní a kontrolu komínĤ musí
zajistit majitelé objektĤ sami prostĜednictvím kominické Þrmy.

www.Þ rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci
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Snďhový HP (CO2)

v

v

nesmí se
použít!

Elektrická
zaĜízení pod
proudem

Pevné hoĜlavé látky typu
dĜeva, textil,
uhlí

Lehké a
hoĜlavé alkalické kovy

HoĜlavé
plyny

HoĜlavé
prach

HoĜlavé
kapaliny

Sypké látky

Jemná mechanika
a elektronické zaĜízení
HoĜlavé kovy

POZOR! Ĝi potĜísnČní pokožky CO2 hrozí
nebezpeþí vzniku omrzlin!
Halotronový HP
Dá se použít pro hašení všech materiálĤ s výjimkou pevných žhnoucích látek.

Je vhodný k hašení:
■ automobilĤ
■ jemné mechaniky a elektroniky, poþítaþĤ
■ elektrických zaĜízení pod proudem
■ archivĤ a cenných materiálĤ
POZOR!
   Ĝených prostorech bez vČtrání – hrozí poškození Vašeho
zdraví!
Do Vaší domácnosti
doporuþujeme
použít práškový hasicí
pĜístroj ABC (tento
je univerzální – dá se
použít na pevné látky,
kapaliny, plyny, elektĜinu apod., nevýhodou je
však jeho následné odstraĖování). NejvhodnČjší hasivo na hašení
pevných látek je voda,
avšak hasicí pĜístroj s touto náplní nesmíte použít na elektĜinu!

Jak správnď umístit
a používat hasicí pĢístroje
 HP se umísĢují tak, aby byly snadno viditelné
a volnČ pĜístupné

www.Þ rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci
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 v nepĜehledných, pĜíp. ve skrytých prostorech
se k oznaþení umístČní HP použije i pĜíslušná
požární znaþka umístČná na viditelném místČ
■ HP se umísĢují v místech, kde je nejvyšší
pravdČpodobnost vzniku požáru
■ pĜenosné HP se umísĢují na stČnu tak, aby
rukojeĢ HP byla nejvýše 1,5 m nad zemí
■ HP umístČné na podlaze musí být zajištČny
proti pádu

1. 7. 2008 vybaveny pĜenosnými hasicími pĜístroji s hasicí schopností min. 34A (tzn., že
tento HP je pĜedurþen k hašení pevných hoĜlavých látek a pĜi zkoušce svým hasicím úþinkem
uhasí požár dĜevČné hranice urþitého rozmČru).
Tento požadavek se netýká staveb realizovaných pĜed úþinností této vyhlášky, avšak doporuþujeme poĜídit si hasicí pĜístroje i do Vaší
domácnosti!

■ v dopravních prostĜedcích se HP umísĢují tak,
aby neohrozily bezpeþnost osob
Správné použití HP je graÞcky znázornČno na každém hasicím pĜístroji a doplnČno krátkým popiskem. PĜed jeho použitím si jej pozornČ pĜeþtČte.

Pamatujte!
H!"# $%& '()*%+Čjte vždy po smČru
vČtru a hoĜící plochu haste od kraje. Hasicí
pĜístroj lze použít opakovanČ, proto po každém (i sebekratším) použití hasicího pĜístroje
zajistČte jeho opČtovné naplnČní. V pĜípadČ
vzniku dalšího požáru se tak vyhnete komplikacím souvisejícím s nedostatkem hasiva.

Kontrola HP se provádí po každém jeho použití
nebo pĜi mechanickém poškození, jinak zpravidla 1x roþnČ odbornou Þrmou.

Nďco málo z našich
právních pĢedpisĪ
N $%,-+Č vyhlášky 23/2008 Sb., o technických
podmínkách požární ochrany staveb, musí být
prostory ve všech nových objektech sloužících k bydlení (rodinné domy, stavby bytových
domĤ, ubytovací zaĜízení a dále garáže) od

52

www.Þ rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci

POŽÁRNÍ PREVENCE

ProĀ mít doma
hlásiĀe požáru
./012þ požáru – spolehlivý zachránce Vašich
životĤ i Vašeho majetku. Nabízíme nČkolik informací o tomto pĜístroji a také dĤvody, proþ si jej
poĜídit domĤ a jak a kde jej nainstalovat.

Co je hlásiĀ požáru?
E3456789 :;<54þe požáru, které se používají v rámci
elektrické požární signalizace (EPS). Jejich využití je zejména ve výrobních a kanceláĜských prostorech, obchodních domech apod. Hlásiþe jsou
pĜipojeny na specializovanou ústĜednu, která
pĜijímá signály a pĜedává poplachový signál dál.

prodejce, výrobek musí odpovídat platným
normám a mít oznaþení „CE“.

Dále existují autonomní hlásiþe požáru (kouĜe). Jedná se o jednoduché pĜístroje, které
vþas detekují vznikající požár a vyvolají poplach. Tyto hlásiþe jsou urþeny pro instalaci ve
Vašich domácnostech. Není nutné pĜipojení
na ústĜednu. O tomto typu hlásiþĤ Vás chceme
podrobnČji informovat.

Jak vlastnď hlásiĀe
fungují?
I=56>;?@>=A >76?=?B=9 :;<54þ požáru (dále jen
AHP) reaguje napĜ. na výskyt kouĜe spuštČním
akustického poplašného signálu. Je napájen
baterií, jejíž životnost je v prĤmČru jeden rok
(nČkteré až 10 let). Je možné propojení vícero
hlásiþĤ s tím, že v pĜípadČ výstražné reakce
jednoho hlásiþe, jsou zapnuty i hlásiþe ostatní
(napĜ. þidlo reagující na kouĜ v garáži spustí þidlo u Vás v ložnici). O podrobnostech Vás bude
informovat prodejce. Nákup hlásiþe dĤraznČ
doporuþujeme realizovat u specializovaného
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Nejvhodnďjší místa
pro jejich umístďní
I=56>;>CD FGL 8D MOC:;< > 8DP=?P7C:<Q 6>RSD 6?
zvládne prakticky každý. Staþí k tomu hmoždinky a bČžné náĜadí. PĜi jejich instalaci postupujte
vždy podle návodu výrobce.
Vhodné umístďní:
■ v ideálním pĜípadČ ve všech obytných místnostech bytu / domu + garáži
■ v pĜípadČ montáže jednoho hlásiþe v bytČ
vždy v centrální þásti bytu, napĜ. chodbČ (kam
ústí jednotlivé místnosti)
■ v místnosti vždy doprostĜed stropu (dle doporuþení min. ve vzdálenosti 60 cm od stČny
a ve výšce max. 6 m od podlahy)
■ v bytových domech, ubytovnách apod. i ve
spoleþných prostorech každého podlaží
domu
■ v místech s pĜedpokládaným vznikem požáru
(garáže, dílny)
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Nďco málo z našich
právních pĢedpisĪ
ef ghijfkČ vyhlášky 23/2008 Sb., o technických

UVWXYZ[\ ]^_`aďní:
■ prašné a vlhké prostory (kuchynČ, koupelny)
■ blízkost ventilátorĤ, tepelných zdrojĤ, svítidel
nebo jiných zdrojĤ tepla
■ vrcholy pĤdních prostorĤ stĜech tvaru „A“
■ prostory s vysokou koncentrací cigaretového
kouĜe, výparĤ barev, rozpouštČdel a výfukových plynĤ
Pozor na pĜipálená jídla pĜi vaĜení – ménČ
kvalitní hlásiþe reagují i na tyto zplodiny!!!

Desatero dĪvodĪ,
proĀ si hlásiĀ poĢídit
bc dþasná detekce vznikajícího požáru
2.
3.
4.

upozornČní pomocí zabudované sirény
možnost uhašení požáru v jeho zárodku
možnost vþasné záchrany Vašeho života
a majetku
5. napájení baterií (vhodné i pro prostory bez
elektrické sítČ)
6. možnost propojení vícero hlásiþĤ
7. jednoduchá a rychlá instalace
8. dostupná poĜizovací cena (cca od 200 Kþ)
9. možnost výbČru typu hlásiþe dle Vaší potĜeby
10. možnost jednoduše svépomocí provést
kontrolu funkþnosti
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podmínkách požární ochrany staveb, musí být
domácnosti ve všech nových objektech (rodinné domy, byty v bytových domech, ubytovny,
zdravotnická zaĜízení) od 1. 7. 2008 vybaveny
autonomními hlásiþi požáru (min. 1 kus hlásiþe) a navíc rodinné domy pĜenosnými hasicími pĜístroji (min. 1 kus hasicího pĜístroje
s hasicí schopností nejménČ 34A).
Tento požadavek se netýká staveb realizovaných pĜed úþinností této vyhlášky, avšak doporuþujeme instalaci hlásiþĤ i ve Vašich domácnostech!
Pamatujte: „Je lepší, když Vás budí
hlásiĀ, než-li hasiĀ“.
V pĜípadČ, že si poĜizujete hlásiþ do staršího domu nebo bytu, doporuþujeme souþasnČ
i poĜízení pĜenosného hasicího pĜístroje. Více
o správném výbČru a umístČní hasicího pĜístroje naleznete v kapitole: „Jaký hasicí pĜístroj
na co použít“c
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Co byste mďli
vďdďt o únikových
východech
lĜi požáru je nezbytné rychle opustit hoĜící objekt. K tomuto úþelu slouží únikové cesty a východy. Jak je ale rychle najít? Jak poznat únikovou cestu a jaké má mít základní parametry pro
bezpeþné opuštČní objektu?

Co je úniková cesta?
Úmnopqr stuwx yt opz{|
nikace, která umožĖuje
bezpeþnou
evakuaci
osob ze stavby nebo
z její þásti ohrožené požárem na volné prostranství, kde nemohou být
ohroženy.
Únikové cesty a východy musí svým poþtem,
polohou, kapacitou, technickým vybavením
a konstrukþním provedením odpovídat normovým hodnotám a tím vytváĜet pĜedpoklady
k bezpeþnému úniku osob.

Za únikovou cestu lze také považovat:
■ rampy
■ eskalátory
■ evakuaþní výtahy, které slouží pĜedevším
k evakuaci osob s omezenou nebo žádnou
schopností pohybu a osob z výškových objektĤ

Základní druhy
únikových cest
}~  Č ochrany, kterou únikové cesty poskytují unikajícím osobám, rozlišují se únikové
cesty nechránČné a chránČné.
NechránČná úniková cesta – je každý trvale
volný komunikaþní prostor smČĜující k východu
na volné prostranství nebo do chránČné únikové
cesty. NechránČné únikové cesty nemusí být od
ostatních prostor v objektu oddČleny stavebními
konstrukcemi.
ChránČná úniková cesta – je trvale volný komunikaþní prostor vedoucí k východu na volné
prostranství a tvoĜící samostatný požární úsek,
chránČný proti požáru požárnČ dČlícími konstrukcemi. Za chránČnou únikovou cestu považujeme
také komunikace (pavlaþe, schodištČ), pokud
jsou od vnitĜních prostorĤ protipožárnČ oddČleny
obvodovými stČnami z nehoĜlavých hmot.

Jak má vypadat
úniková cesta?


~ Č
musí být zĜetelnČ
oznaþeny únikové
východy, evakuaþní
výtahy a smČry úniku
osob, (toto oznaþení
nemusí být provedeno v objektech s východy do
volného prostoru, které jsou zĜetelnČ viditelné
a dostupné z každého místa). Bezpeþnostní znaþení se umísĢuje pĜedevším tam, kde se mČní
smČr úniku, kde dochází ke kĜížení komunikací
a pĜi jakékoli zmČnČ výškové úrovnČ. DveĜe na
únikových cestách musí být opatĜeny odblokovacím zámkem.
Únikové cesty musí mít zajištČno dostateþné
osvČtlení. ChránČné únikové cesty, þásteþnČ
chránČné únikové cesty (pokud nahrazují chránČnou únikovou cestu), cesty sloužící k evakuaci
osob se sníženou schopností pohybu a orientace a osob neschopných samostatného pohybu,

www.Þ rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci

55

POŽÁRNÍ PREVENCE

Jaké máte povinnosti
vĪĀi hasiĀĪm
  ¡¢    ¡ £¢

 þan
máte vĤþi hasiþĤm urþité povinnosti. Seznamte se s nimi.

Základní pojmy
¤¥¦§Ĝádná událost: škodlivé pĤsobení sil
a jevĤ vyvolaných þinností þlovČka, pĜírodními vlivy
a taky havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostĜedí a vyžadují provedení záchranných a likvidaþních prací (dále jen „ZaLP“).

   nouzovým osvČtlením.
Musí být trvale volnČ prĤchodné komunikaþní prostory (chodby, schodištČ apod.), které jsou souþástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo
záchranné práce.
Nejmenší šíĜka nechránČné únikové cesty je
550 mm a nejmenší šíĜka chránČné a þásteþnČ chránČné únikové cesty je 825 mm se šíĜkou
dveĜí alespoĖ 800 mm.
ChránČné únikové cesty a všechny jejich souþásti nesmí být využívány zpĤsobem zvyšujícím požární riziko.
Ve stavbách s více než tĜemi nadzemními podlažími, ve kterých se trvale nebo pravidelnČ vyskytuje více než 10 osob s omezenou schopností pohybu a orientace nebo osob neschopných
samostatného pohybu, musí být zĜízeny evakuaþní výtahy. V ostatních budovách se evakuaþní
výtahy zĜizují v závislosti na normových hodnotách. Funkce evakuaþního výtahu musí být
zajištČna dodávkou elektrické energie ze dvou
na sobČ nezávislých zdrojĤ.
Jak pĜesnČ postupovat pĜi rychlém opuštČní
ohrožených prostor naleznete v kapitole „Jak
správnČ postupovat pĜi opuštČní domácnosti /objektu pĜi evakuaci“
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Záchranné práce: þinnost k odvrácení nebo
omezení bezprostĜedního pĤsobení rizik vzniklých mimoĜádnou událostí, zejména ve vztahu
k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostĜedí, a vedoucí k pĜerušení jejich
pĜíþin.
Likvidaþní práce: þinnosti k odstranČní následkĤ zpĤsobených mimoĜádnou událostí.
Osobní pomoc: þinnost nebo služba pĜi provádČní ZaLP a pĜi cviþení na výzvu velitele zásahu
(dále jen „VZ“), hejtmana nebo starosty obce.
Osobní pomocí se rozumí také pomoc poskytnutá dobrovolnČ.
VČcná pomoc: poskytnutí vČcných prostĜedkĤ
pĜi provádČní ZaLP a pĜi cviþení na výzvu VZ,
hejtmana nebo starosty obce. VČcnou pomocí
se rozumí také pomoc poskytnutá dobrovolnČ.
Pracovní povinnost: povinnost fyzické osoby
vykonávat po nezbytnČ nutnou dobu urþenou
práci, která je nutná pro Ĝešení krizové situace
a kterou je tato osoba povinna konat v místČ urþeném orgánem krizového Ĝízení.
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¨©ª«¬®¯ °±¬²¬«³ povinnost fyzických osob
vykonávat jednorázové a mimoĜádné úkoly nezbytné pro Ĝešení krizové situace, které jsou
povinny konat v místČ urþeném orgánem krizového Ĝízení.

■ dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpeþnosti výrobkĤ nebo
þinností
■ provést nutná opatĜení pro záchranu
ohrožených osob

Zákon o požární ochranď
(133/1985 Sb.)

■ uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatĜení k zamezení jeho šíĜení

´µ¶ ·¸¹¸·¸ º»¼¸½¾ ¿À·¶ Á¸ÂÃ½½ÃÄ

■ poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele
jednotky požární ochrany nebo obce

■ poþínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména pĜi používání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotĜebiþĤ
a komínĤ, pĜi skladování a používání hoĜlavých nebo požárnČ nebezpeþných látek, manipulaci s nimi nebo s otevĜeným ohnČm þi
jiným zdrojem zapálení
■ zajistit pĜístup k rozvodným zaĜízením
elektrické energie a k uzávČrĤm plynu, vody
a topení
■ plnit pĜíkazy a dodržovat zákazy týkající se
požární ochrany na oznaþených místech
■ obstarat požárnČ bezpeþnostní zaĜízení
a vČcné prostĜedky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem
■ zajistit pĜístup k požárnČ bezpeþnostním
zaĜízením a vČcným prostĜedkĤm požární
ochrany za úþelem jejich vþasného použití
a dále udržovat tato zaĜízení a vČcné prostĜedky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které
mají uvedená zaĜízení a vČcné prostĜedky ve
vlastnictví þi užívání
■ vytváĜet v prostorách ve svém vlastnictví
nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání
požáru a pro záchranné práce
■ umožnit orgánu státního požárního dozoru
provedení potĜebných úkonĤ pĜi zjišĢování pĜíþiny vzniku požáru a v odĤvodnČných
pĜípadech
mu bezúplatnČ poskytnout výrobky nebo vzorky
k provedení požárnČ technické expertizy ke zjištČní pĜíþiny vzniku požáru
■ oznamovat
bez
odkladu každý požár (linka 150)
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■ na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostĜedky, zdroje vody, spojová zaĜízení
a jiné vČci potĜebné ke zdolání požáru
Co nesmíte:
■ vČdomČ bezdĤvodnČ pĜivolat jednotku požární ochrany
nebo zneužít linku
tísĖového volání
■ provádČt
práce,
které mohou vést
ke vzniku požáru,
v rozporu s pĜedpisy
o požární bezpeþnosti
■ poškozovat, zneužívat nebo jiným zpĤsobem znemožĖovat použití hasicích
pĜístrojĤ nebo jiných
vČcných prostĜedkĤ požární ochrany a požárnČ bezpeþnostních zaĜízení
■ omezit nebo znemožnit použití oznaþených
nástupních ploch pro požární techniku
■ používat barevné oznaþení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany
■ provádČt vypalování porostĤ

Zákon o integrovaném
záchranném systému
(239/2000 Sb.)
Å ÆÇÈÇÆÇ ÉÊËÇÌÍ ÎÏÇ ÐÊÑ ÎÒÓÌÇÔ ÌÊÕ
sledující povinnosti:
■ strpČt omezení vyplývající z opatĜení stanovených pĜi mimoĜádné události a omezení
naĜízená VZ pĜi provádČní ZaLP
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Ö poskytnout na výzvu starosty obce nebo VZ
osobní nebo vČcnou pomoc
■ pokud jste vlastníkem, uživatelem nebo
správcem nemovitosti, jste, pokud je to
nutné k provádČní ZaLP, povinni strpČt
vstup osob, které tyto práce vykonávají,
na Váš pozemek nebo do objektu, strpČt
použití nezbytné techniky, provedení terénních úprav, budování ochranných staveb,
vyklizení pozemku a odstranČní staveb, jejich
þástí, zaĜízení a porostĤ
■ poskytnout VZ informace o skuteþnostech,
které by mohly ohrozit životy nebo zdraví
osob, které provádČjí zásah nebo ostatního
obyvatelstva (zejména informace o výbušninách, nebezpeþných chemických látkách,
zdrojích ionizujícího zaĜízení, dravých þi nebezpeþných zvíĜat)

Od osobní pomoci jsou dále osvobozeny:
■ osoby ve vČku do 18 let a od 62 let
■ osoby zdravotnČ nezpĤsobilé k výkonu požadovaných þinností
■ plnČ invalidní osoby
■ poslanci a senátoĜi Parlamentu ýR a þlenové
vlády
Pokud byste vystavili vážnému ohrožení sebe
nebo své blízké anebo pokud Vám v tom brání dĤležité okolnosti, které by zjevnČ zpĤsobily
závažnČjší následky, jste od této povinnosti také
osvobozeni.
SamozĜejmČ mĤžete poskytnout dobrovolnou
pomoc (avšak vždy s vČdomím VZ, hejtmana
nebo starosty obce).
Pokud nesplníte povinnosti, které Vám ukládá
tento zákon, mĤže Vám být uložena pokuta ve
výši 20 000 Kþ.

Zákon o krizovém
Ģízení (240/2000 Sb.)
× ØÙÛ ď krizového stavu jste povinni:
■ uposlechnout výzvy oprávnČných orgánĤ
krizového Ĝízení k zaevidování na stanoveném místČ z dĤvodu uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci
■ hlásit v obci, v jejímž správním obvodu bude
pobývat, pĜechodnou zmČnu pobytu na základČ povinného hlášení
■ strpČt omezení vyplývající z krizových opatĜení stanovených v dobČ krizového stavu
■ vykonávat uloženou pracovní povinnost
nebo pracovní výpomoc
■ poskytnout požadované vČcné prostĜedky

■ strpČt umístČní zaĜízení systému varování
a vyrozumČní (sirény apod.) na nemovitostech, které máte ve svém vlastnictví a umožnit k nim pĜístup HZS kraje nebo jím zmocnČných osobám za úþelem používání, kontroly,
údržby a oprav
Osobní nebo vČcnou pomoc nemusí poskytnout osoby, které požívají výsady a imunity dle
mezinárodního práva.
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ÜÝÞČní tČchto povinností mĤžete odmítnout, po-

■ þlenové vlády

kud byste jejich plnČním ohrozili život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou
povinnosti Vám ukládané v rozporu se zákonem.

■ osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké

Obsah, rozsah a místo prací v rámci pracovní povinnosti v dobČ nouzového stavu a stavu
ohrožení státu Vám stanoví hejtman pracovním pĜíkazem (ten obsahuje: jméno, popĜípadČ
jména, pĜíjmení, datum narození a bydlištČ, den
a místo nástupu pracovní povinnosti, druh práce,
pĜedpokládanou délku plnČní povinnosti, pouþení
a oznaþení orgánu, který pracovní pĜíkaz vydal).
Ten, kdo v dobČ krizového stavu uložil pracovní výpomoc, Vám po ukonþení této povinnosti
vydá potvrzení (to obsahuje: jméno, popĜípadČ
jména, pĜíjmení, datum narození a bydlištČ, den
zahájení a ukonþení pracovní výpomoci, poþet
odpracovaných hodin, druh a místo práce, pouþení o náhradČ a oznaþení orgánu, který potvrzení vydal).
V pĜípadČ, že nejste schopen ze zdravotních
dĤvodĤ uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc konat, doložíte tuto skuteþnost
lékaĜským posudkem, který vystaví poskytovatel zdravotních služeb urþený orgánem, který
vydal pracovní pĜíkaz nebo uložil pracovní výpomoc. Tento poskytovatel je povinen Vám pĜednostnČ provést lékaĜskou prohlídku a posoudit
Vaši zdravotní zpĤsobilost k pĜedpokládané práci.
Úhrada nákladĤ vynaložených na provedení prohlídky bude vyúþtována k tíži orgánu, který vydal
pracovní pĜíkaz nebo uložil pracovní výpomoc.
Od povinnosti poskytnout vČcné prostĜedky, vykonat pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc jsou osvobozeni ti, kteĜí požívají výsady
a imunity podle mezinárodního práva. Pracovní
povinnost nebo pracovní výpomoc ostatním cizincĤm lze uložit, pokud mezinárodní smlouva
schválená Parlamentem ýeské republiky a vyhlášená ve Sbírce zákonĤ nebo ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví jinak.
Od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci
jsou dále osvobozeny:
■ osoby ve vČku do 18 let a od 62 let
■ osoby zdravotnČ nezpĤsobilé k výkonu požadovaných druhĤ práce
■ osoby invalidní ve tĜetím stupni

■ ženy a osamČlí muži peþující o dítČ do 15 let
vČku
■ tČhotné ženy
■ ženy do konce tĜetího mČsíce po porodu, jestliže se dítČ narodilo mrtvé, zemĜelo anebo
žena o nČj nepeþuje
■ zamČstnanci subjektu kritické infrastruktury,
kteĜí se podílejí na zajištČní funkce prvku kritické infrastruktury
Orgán krizového Ĝízení mĤže osvobodit od
pracovní povinnosti a pracovní výpomoci také
osoby, kterým by v tom bránila dĤležitá okolnost, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení
života, zdraví nebo majetku. Závažnost dĤležité
okolnosti posuzuje orgán krizového Ĝízení.
Ženám lze uložit pouze takovou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc, která není v rozporu se zvláštním právním pĜedpisem.
Osoby osvobozené od pracovní povinnosti
a pracovní výpomoci mohou poskytnout dobrovolnou pomoc.
Pokud v dobČ krizového stavu:
■ neuposlechnete výzvy oprávnČných orgánĤ
krizového Ĝízení k zaevidování na stanoveném místČ z dĤvodu uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,
■ nenahlásíte v obci, v jejímž správním obvodu
budete pobývat, pĜechodnou zmČnu pobytu
na základČ povinného hlášení a
■ nestrpíte omezení vyplývající z krizových
opatĜení stanovených v dobČ krizového stavu,
mĤže Vám být uložena pokuta až do výše
20 000 Kþ.
Pokud v dobď krizového stavu:
■ nevykonáte uloženou pracovní povinnost
nebo pracovní výpomoc a
■ neposkytnete požadované vČcné prostĜedky,
mĤže Vám být uložena pokuta až do výše
50 000 Kþ.

■ poslanci a senátoĜi Parlamentu ýeské republiky
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Jak vybavit a bezpeĀnď
používat automobil
ßàáàâãàâäå æáãâþĤ neustále poukazují na velký po-

þet dopravních nehod a také požárĤ vozidel. Dalším významným problémem je také znemožnČní
volného prĤjezdu vozidel s právem pĜednostní
jízdy k záchranČ lidských životĤ. Jak pĜedejít dopravní nehodČ, požáru vozidla, co dČlat, když
k tomu dojde, jak se správnČ chovat na cestách a
další užiteþné informace si pĜeþtete v této kapitole.

Co by nemďlo ve Vašem
vozidle chybďt
ç èéãêëìíîïæ êëàëïæ ìéðêé ä íČkolika zmČnám
v oblasti povinné výbavy vozidel. Co by tedy nemČlo ve Vašem vozidle chybČt:
■ lékárniþka s pĜíslušným obsahem (od 1. 1.
2011 zmČna ve vybavení lékárniþky!), pozn.:
s platností od 19. 7. 2011 není povinnou výbavou informaþní leták s pokyny o správnČ
provedené první pomoci
■ výstražný trojúhelník
■ náhradní kolo (výjimky u nČkterých nových
typĤ vozĤ!)
■ náhradní elektrické pojistky
■ sada náhradních žárovek

PĜesné znČní toho, co byste mČli mít ve Vašem
vozidle vþ. výjimek, naleznete v posledním znČní vyhlášky þ. 341/2002 Sb., o schvalování
technické zpĤsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
I když není souþástí povinné výbavy hasicí
pĜístroj (práškový nebo halotronový), þi hasicí
sprej, doporuþujeme jím Vaše vozidlo taktéž vybavit. Veškeré informace o typech hasicích pĜístrojĤ a jejich použití naleznete v kapitole „Jaký
hasicí pĜístroj na co použít“ñ
Hasicí spreje se vyznaþují snadnou manipulací,
výhodnou cenou a spolehlivostí. Další výhodou
je to, že jím mĤžete hasit v jakékoliv poloze
(i dnem vzhĤru). Hasicí sprej zĤstává funkþní
i po nČkolikanásobném použití. Jeho nevýhodou
však je to, že pĜi nižších teplotách dochází k jeho
zamrznutí a také to, že pĜi rozsáhlejším požáru v
žádném pĜípadČ nestaþí k úplnému uhašení.
Je tedy na Vašem zvážení, kterým prostĜedkem
Váš automobil vybavíte.
UmístČní hasicího pĜístroje ve vozidle:
Hasicí pĜístroj umístČte tak, aby neohrozil bezpeþnost pĜepravovaných osob (napĜ. upevnČný
v zavazadlovém prostoru), hasicí sprej nejlépe
v dosahu Ĝidiþe (napĜ. pĜihrádka pĜed spolujezdcem apod.). Dbejte na to, abyste mČli k tČmto
prostĜedkĤm snadný pĜístup!

■ pĜíruþní zvedák
■ klíþ na matice kol
■ reßexní vesta
MČjte ve Vašem vozidle také formuláĜ o záznamu dopravní nehody (vzor ke stažení na www.
mdcr.cz)
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òóôõö÷ øĜístroj ve vozidle je dĤležitý nejen
pro záchranu Vašeho hoĜícího vozu, ale
hlavnČ pro pomoc ostatním úþastníkĤm silniþního provozu. ýím více hasicích pĜístrojĤ
se sejde u požáru, tím úþinnČjší bude zásah.

Jak pĢedejít požáru
Vašeho vozidla
ù udržujte Vaše vozidlo v dobrém technickém
stavu (pravidelná kontrola, dĤkladná údržba)
■ vČtší opravy (zvl. týkající se palivového systému) ponechávejte autorizovaným servisĤm
a opravnám

jem nebo hasicím sprejem (u zaþínajícího požáru je to jediný zpĤsob, jak zabránit velkým
škodám na autČ)

Co dďlat v pĢípadď požáru
vozidla
ù hoĜící vozidlo ihned odstavte na bezpeþném
místČ
■ zajistČte, aby se všechny osoby dostaly vþas do
bezpeþné vzdálenosti, je-li tĜeba, pomozte jim
■ pĜivolejte hasiþe (linka 150) a po jejich
pĜíjezdu informujte velitele o dalších rizicích (pĜeprava nebezpeþných látek, pohon
na LPG atd.)

■ bućte obezĜetní pĜi manipulaci s otevĜeným
ohnČm uvnitĜ vozidla a pĜi pĜepravČ hoĜlavých
látek, nikdy nemanipulujte s ohnČm v blízkosti
otevĜené nádrže a motorového prostoru vozidla

■ pĜed hašením požáru svépomocí zvažte své
schopnosti a zkušenosti

■ v zimních mČsících, kdy jsou teploty hluboko
pod nulou, nepoužívejte k rozmrazování vozidla otevĜený oheĖ

■ k hoĜícímu vozu pĜistupujte ze smČru po vČtru

PĜi hašení požáru dodržujte nČkolik zásad:
■ dodržujte bezpeþnou vzdálenost, chraĖte se
pĜed žárem

■ v letních mČsících, kdy jsou naopak teploty
vysoké, nenechávejte ve vozidle (zejména na
palubní desce) zapalovaþ, spreje a jiné tlakové
nádoby (mĤže dojít ke vznícení nebo výbuchu)

■ dbejte na to, aby se k požáru dostalo co
nejménČ kyslíku (neotvírejte kapotu motoru
a více než jedny dveĜe auta)

■ mČjte Vaše vozidlo vybavené hasicím pĜístro-

■ na samotné hašení bućte pĜipraveni, po ak-
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 Ĝístroje se jeho obsah vyprázdní bČhem nČkolika desítek sekund

■ požár motoru haste ze spodu od podvozku,
nedotýkejte se horké kapoty (nezvedejte ji)

HasiĀi jedoucí k zásahu
û ý t ü Ĝednostní jízdy (hasiþi, policie, záchranná služba a další vozidla, která
vyjmenovává silniþní zákon) užívají pĜi plnČní
svých úkolĤ zvláštního výstražného svČtla
modré barvy, pĜípadnČ doplnČného o zvláštní
zvukové výstražné znamení. VĤþi tČmto vozidlĤm je tĜeba pĜizpĤsobit Vaši jízdu na silnicích.
Pokud spatĜíte na silnici tato vozidla se zapnutým výstražným svČtlem, dodržujte nČkolik základních pravidel. Zejména:

V 

■ musíte umožnit vozidlĤm s právem pĜednostní jízdy a vozidlĤm jimi doprovázenými bezpeþný a plynulý prĤjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit, a to na takovém místČ, abyste
jim nepĜekáželi
■ pĜi vytvoĜení kolony na dálnici a silnici pro
motorová vozidla jste povinni pĜed zastavením uvolnit jeden prĤjezdný jízdní pruh, který
je široký nejménČ 3 m, a to takto:
– na silnici o dvou jízdních pruzích se vytvoĜí
prĤjezdný jízdní pruh uprostĜed
– na silnici o tĜech jízdních pruzích se vytvoĜí
prĤjezdný jízdní pruh mezi pravým a stĜedním
pruhem
Pokud jedete v krajních pruzích, mĤžete vjet
na krajnici, pĜíp. stĜední dČlicí pás.
Co nesmíte:
■ vjíždČt do takto uvolnČného pruhu a používat jej
k jízdČ (to neplatí pro vozidla vlastníka pozemní
komunikace a vozidla technické pomoci)

PĜitom ale:
■ pĜi stání musí zĤstat volný alespoĖ jeden
jízdní pruh široký nejménČ 3 m pro každý
smČr jízdy
■ pĜi zastavení musí zĤstat volný alespoĖ jeden jízdní pruh široký nejménČ 3 m pro oba
smČry jízdy
Dále:
■ nesmíte parkovat na místech urþených jako
nástupní plocha pro jednotky požární ochrany
■ pĜi parkování dbejte na to, abyste neznemožnili použití požárních hydrantĤ (pozor, existují
i požární hydranty podzemní!)
Myslete na to, že se mĤžete i Vy ocitnout v situaci, kdy budete potĜebovat pomoc hasiþĤ!

Jak bezpeĀnď používat
motorové vozidlo
úýúûtúû   þastČjším dĤvodem, kdy hasiþi vyjíždČjí k zásahu, dopravní nehoda. Proto
uvádíme také nČkolik obecných zásad bezpeþného používání motorového vozidla:

P t

■ mČjte vozidlo vždy v bezvadném technickém
stavu
■ vždy vybavte Vaše vozidlo tak, aby to odpovídalo danému roþnímu období nebo aktuálnímu
poþasí, cíli a úþelu Vaší cesty (zvl. zimní výbava)
■ peþlivČ upevnČte a zajistČte pĜevážený náklad
■ nikdy nesedejte za volant pod vlivem návykových látek, lékĤ, které mohou ovlivnit Vaši
pozornost, pĜi únavČ a jiných tČlesných indispozicích
■ pĜi jízdČ bućte pĜedvídaví (poþítejte i s chybami dalších úþastníkĤ provozu a neþekanými
pĜekážkami na vozovce)

■ zaĜazovat se do skupiny tvoĜené vozidly
s právem pĜednostní jízdy a vozidly jimi doprovázenými

■ chovejte se þitelnČ a dávejte vþas najevo své
úmysly (odboþení, brzdČní apod.)

Co byste mďli ještď vďdďt

■ svou jízdu vždy pĜizpĤsobte stavu a povaze
vozovky

ýt ûþi mají v mnoha pĜípadech velký problém dostat se k zásahu (zejm. u požárĤ bytĤ
na sídlištích). Brání jim v tom špatnČ zaparkovaná vozidla, která znemožĖují jejich volný
prĤjezd.

H

■ pĜi dlouhých jízdách pravidelnČ odpoþívejte
■ pĜi jízdČ vždy používejte bezpeþnostní pásy
a schválené zádržné systémy pro pĜevážené
dČti a zvíĜata
Jak se zachovat v pĜípadČ dopravní nehody naleznete v kapitole „Jak se správnČ zachovat
pĜi dopravní nehodČ“.
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Co udďlat pro své
bezpeĀí pĢi cestách
v zahraniĀí
Ĝi cestách v zahraniþí þelíme þasto nebezpeþí odlišného charakteru než v ýeské republice.
Nabízíme nČkolik rad, jak se mĤžete pĜipravit na
svoji zahraniþní dovolenou nebo pracovní cestu
tak, abyste minimalizovali riziko ohrožení Vaší
bezpeþnosti.

Jak se pĢipravit na cestu
ĜípadČ je dĤležité získat co nejvíce informací o zemi, kterou chcete navštívit
a o zpĤsobu dopravy, který chcete pĜi cestČ
a pobytu použít. Doporuþujeme Vám navštívit
webové stránky Ministerstva zahraniþních vČcí
www.mzv.cz, kde se dozvíte informace o pĜíslušné zemi. Pokud se jedná o zemi, kde aktuálnČ hrozí nČjaké nebezpeþí, dbejte doporuþení Ministerstva zahraniþních vČcí (napĜ. odložte
cestu, pokud to ministerstvo doporuþuje).

  

Co hrozí na zahraniĀních
cestách
– pĜi individuální cestČ autem hrozí pĜedevším porucha a dopravní nehoda, odcizení
vozidla nebo vloupání do nČj, zranČní nebo
úmrtí pĜi dopravní nehodČ a také možnost pokuty pĜi nedodržení místních pĜedpisĤ. PĜi cestČ
hromadnými dopravními prostĜedky mĤže dojít
ke ztrátČ nebo k odcizení zavazadel, problémĤm pĜi stále pĜísnČjších bezpeþnostních prohlídkách, okradení ve veĜejných dopravních
prostĜedcích nebo pĜi þekání na nČ.

C

V pĜípadČ individuální dopravy je užiteþné
si podrobnČ zjistit trasu vaší cesty a pĜedpisy vztahující se k dopravČ, clu, pojištČní vozu
a osob. UjistČte se také, že máte:
■ platnou „zelenou kartu“ (pojistníkem podepsanou!), která je ve vČtšinČ evropských
zemích povinným dokladem o pojištČní vozu
■ vozidlo v bezvadném technickém stavu
s povinnou výbavou požadovanou v zemích,
kam míĜíte a kudy projíždíte
■ platné doklady pro sebe, své dČti, pĜípadnČ
domácí zvíĜe, které cestuje s Vámi
■ sjednané cestovní pojištČní osob a zavazadel (nČkdy je již souþástí pojištČní Vašeho
vozidla)

Pobyt – pĜi pobytu mĤže dojít k odcizení vozidla, zavazadla nebo cenností z nČj, ke zranČní
nebo zdravotním potížím zpĤsobeným místním
klimatem a hygienickými podmínkami, ke ztrátČ orientace (napĜ. pĜi pČší túĜe), k pĜepadení
v nebezpeþné lokalitČ, k problémĤm souvisejícím s nedostatkem penČz (napĜ. problémy s platební kartou), k problémĤm s policií nebo místními obyvateli pĜi nedodržování místních pĜedpisĤ
a zvyklostí, k zasažení mimoĜádnou událostí
nám neznámého typu (tsunami, zemČtĜesení,
sopeþná þinnost apod.).
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■ potĜebná oþkování a léky
■ kontakty na dĤležité organizace v pĜípadČ nouze (na nejbližší zastupitelský úĜad ýR
nebo jiné zemČ EU, na asistenþní službu pro
pĜípadný odtah Vašeho vozu, na Vaši banku
pro pĜípad problémĤ s platební kartou, na pĜíbuzné pro pĜípad jiných osobních problémĤ)
V pĜípadČ individuální dopravy hromadnými
dopravními prostĜedky a organizované dopravy (napĜ. s cestovní kanceláĜí) Vám odpadají starosti o vozidlo, trasu cesty a bezpeþnost pĜi jízdČ.
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Jak se chovat pĢi cestď
a pobytu v zahraniĀí
ĜednČ pĜed odjezdem peþlivČ zkontrolujte Vaši domácnost.

B!"#$%&'

A  Č výše uvedených bodĤ, týkajících se
dokladĤ, pojištČní a oþkování musíte dbát navíc o:

■ bezpeþnost svých zavazadel (vybavte je
zámky, jmenovkou, vČnujte jim neustálou pozornost)
■ rozumný poþet zavazadel (poþítejte s možnými problémy, mČjte jen to, co najednou
unesete)
■ dostateþnou Þnanþní a þasovou rezervu
pro návrat do ýR pro pĜípad problémĤ s dopravou nebo solventností cestovní kanceláĜe
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PĜi cestČ autem pĜedevším jezdČte opatrnČ, þasto odpoþívejte a neriskujte dlouhé
nonstop noþní pĜesuny. Dodržujte místní pĜedpisy, ve vČtšinČ evropských zemí a v USA je policie
na cizince velmi pĜísná. Hlídejte si své vozidlo pĜi
pĜestávkách na odpoþívadlech, vždy pĜi opuštČní
jej zamykejte (ideální je automatický zámek vozu
i pĜi jízdČ, zlodČji Vám nemohou ukrást vČci
z auta pĜi zastavení na semaforu apod.), parkujte
jen na bezpeþných a osvČtlených místech. Ve vozidle nenechávejte viditelnČ položené cenné vČci
(tašky, navigace, fotoaparáty…). Neriskujte jízdu
pod vlivem alkoholu, i když je to v mnoha zemích
povoleno. V pĜípadČ nehody mĤže být alkohol v
krvi pĜitČžující okolností. Co dČlat v pĜípadČ dopravní nehody najdete v kapitole „Jak se správnČ zachovat pĜi dopravní nehodČ“( Pro pĜivolání pomoci volejte v EvropČ jednotné þíslo
tísĖového volání 112, v USA a KanadČ 911.
V každém pĜípadČ je pĜi nehodČ v zahraniþí žádoucí mít doklad o nehodČ od místní policie pro
svoji pojišĢovnu. Pokud jste viníkem nehody, poþítejte s tím, že þasto je nutné okamžitČ zaplatit
pokutu, protože pĜi nezaplacení hrozí zabavení
vozidla nebo i krátkodobé vČzení (napĜ. v USA).
PĜi cestČ letadlem je nezbytné dodržovat þasové a bezpeþnostní požadavky pĜepravní spoleþnosti. Na letištČ je nutné se dostavit vþas (cca
2 hod. pĜedem) kvĤli absolvování odbavovacích
a bezpeþnostních procedur. Informujte se vždy
o konkrétních bezpeþnostních požadavcích pĜepravce (max. hmotnost zavazadla, vþ. pĜíruþního, pĜeprava nožĤ, nĤžek, tekutin v pĜíruþním
zavazadle, používání elektroniky za letu apod.).
PĜi startu letadla vČnujte pozornost instrukcím
o bezpeþnosti pĜi letu. Vždy používejte bezpeþnostní pás, naĜídí-li to kapitán nebo posádka.
I když je letecká doprava statisticky nejbezpeþnČjší, je tĜeba vČdČt, co dČlat v pĜípadČ hrozící nehody nebo nouzového pĜistání. Vždy dbejte pokynĤ
posádky. V pĜípadČ nouzového pĜistání (možná
technická závada nebo podezĜení na ni) zachovejte klid a neopouštČjte své sedadlo, nebudete-li
k tomu vyzváni. Nouzové východy otevĜete pouze
na pokyn posádky. Pokud hrozí nouzové pĜistání
na hladinu moĜe, obleþte si pĜedem plovací vestu, ale aktivujte ji až na pokyn posádky. V pĜípadČ
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Ĝ. teroristický útok, výbuch…) a snížení tlaku vzduchu se automaticky
spustí dýchací pĜístroje nad Vaším sedadlem.
NejdĜíve si nasaćte svĤj pĜístroj, pak pomáhejte
ostatním okolo sedícím. Co nejdĜíve se obleþte
nebo zabalte do deky, teplota mimo letadlo je
v bČžné letové výšce hluboko pod bodem mrazu.
V pĜípadČ požáru na palubČ si chraĖte pĜedevším
dýchací cesty a organizovanČ ustupte do prostor,
kde požár nehrozí.

p)*+,-/0 1*+p+ 2-13423 5/3p

PĜi cestČ autobusem / vlakem dbejte zejména
na své osobní bezpeþí (možnost pĜepadení,
okradení…). Vyberte si bezpeþné místo (poblíž
Ĝidiþe, prĤvodþího), hlídejte svá
zavazadla,
ani
zamþené
kupé
ve vlaku Vás pĜed
zlodČji neochrání.
Cennosti mČjte
ukryté pĜi tČle na
více místech. V
pĜípadČ okradení
nebo pĜepadení
co nejdĜíve kontaktujte pracovníka
pĜepravní
spoleþnosti
a
vyžádejte si asistenci místní policie, vþ. zápisu
o události pro pojišĢovnu.
PĜi pobytu v zahraniþí mimo výše uvedená
bezpeþnostní opatĜení dodržujte zejména následující pokyny:
■ Dejte vždy nČkomu vČdČt, kam se v nejbližší
dobČ chystáte (mailem pĜíbuzným, ústnČ delegátovi cestovní kanceláĜe, recepþnímu hotelu nebo chaty), mĤže to urychlit pátrání po
Vás, pokud budete mít nehodu nebo budete
nezvČstní.
■ Vyhýbejte se nebezpeþným místĤm ve mČstech (chudinské þtvrtČ, centrum v noci…),
na pobĜeží (místa s nebezpeþnými moĜskými
proudy nebo útesy), v horách (klimaticky extrémní oblasti s Ĝídkou civilizací). Pokud ale
právČ sem míĜíte, bućte adekvátnČ vybaveni
a pokud možno nechoćte nikdy sami.
■ Respektujte místní zvyklosti (styl oblékání
nebo stolování, náboženské a spoleþenské
tradice, místní svátky a posvátná místa),
pĜedcházíte tím mnoha zbyteþným konßiktĤm.
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■ Jste-li pĜepadeni, chovejte se klidnČ a pokud
nemáte šanci se ubránit, radČji odevzdejte
vše požadované, Váš život je cennČjší. Podrobnosti o tom, co dČlat pĜi okradení nebo
pĜepadení najdete v kapitole „Co dČlat v pĜípadČ pĜepadení“6
■ Pokud se ztratíte v neznámém terénu, volejte
v EvropČ jednotné þíslo tísĖového volání 112,
v USA a KanadČ 911 a pokuste se popsat
místo, kde se nacházíte nebo cestu, jak jste
se tam dostali. Ideální je mít s sebou GPS
navigaci, v nouzi Vás záchranáĜi vyhledají
i pomocí zamČĜení Vašeho mobilního telefonu. Více o pĜežití v pĜírodČ najdete v kapitole
„Jak pĜežít v pĜírodČ“6
■ ZjistČte si vše dostupné o možných rizicích
v dané lokalitČ. NapĜ. pokud lezete na vrchol
þinné sopky, mČli byste znát aktuální stav
seismické aktivity v dané oblasti, v horách
obecnČ i aktuální pĜedpovČć poþasí, v zalesnČných oblastech výskyt požárĤ, nebezpeþných zvíĜat a rostlin, u moĜe dobu pĜílivu a odlivu, smČr a rychlost moĜských proudĤ apod.
ObecnČ lze doporuþit, že pĜi každé mimoĜádné
události, kterou nejste schopni zvládnout a pĜekonat vlastními silami, se obraĢte o pomoc na
nejbližší zastupitelský úĜad ýR nebo jiné zemČ
EU. Zde Vám pomohou napĜ. vystavit náhradní doklady a zprostĜedkovat pomoc z ýR nebo
transport do ýR.

Jak se chovat pĢi
hrozbách, které
v ÿR neznáme
S789

Āná Āinnost

VČtšina aktivních vulkánĤ je velkou turistickou
atrakcí. Ve vyspČlých zemích je pohyb turistĤ
dobĜe organizován místními úĜady, ale pĜesto
je vždy dobré vČdČt, jak se chovat v pĜípadČ
erupce. Chcete-li se pohybovat v bezprostĜední blízkosti, pĜedevším je tĜeba zjistit, o jaký typ
vulkánu jde. StruþnČ Ĝeþeno existují dva typy
vulkánĤ – typ þervený a typ šedý. Typ þervený
(napĜ. Kilauea, Piton de la Fournaise) je ménČ
nebezpeþný – pĜi erupci dochází vČtšinou jen
k výronu lávy, v nČkterých pĜípadech i nepĜetržitému (havajské sopky), což je atraktivní podívaná. Vzhledem k vysoké teplotČ magmatu je nutná dostateþná vzdálenost k pozorování (desítky
až stovky metrĤ v závislosti na smČru vČtru)
a respektování uzavĜených oblastí. PĜi výronu
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þí – lesní požáry
(stromy se mohou vznítit i žárem), záplavy (tající
sníh nebo led), sesuvy a kamenné laviny. Typ
šedý (napĜ. Vesuv, Krakatoa) je mnohem nebezpeþnČjší, protože dochází mimo výronu lávy
i k zemČtĜesení, chrlení žhavého popela, kamenĤ a nebezpeþných plynĤ, které mohou ve velmi
krátké dobČ zasáhnout široké okolí. U podmoĜského výbuchu mĤže dojít k tsunami – viz dále.
l:;< =>?@D E?EFG F IJlKD LMNM@OM

V pĜípadČ turistiky v sopeþné oblasti je tĜeba maximální opatrnost pĜi pohybu na lávových polích.
Povrch je velmi þlenitý a þasto nestabilní, hrozí
zranČní a pády do trhlin. Teplota zemského povrchu mĤže místy dosahovat vysokých teplot. Blížící
se sopeþnou þinnost (pokud pĜijde bez varování
odborníkĤ) lze odhadnout stČží, lze si napĜ. všímat
chování divoce žijících zvíĜat, která nebezpeþí vycítí dĜíve, náhlého zápachu, záchvČvĤ zemČ apod.
V tČchto pĜípadech se okamžitČ snažte dostat co
nejdále od vrcholu sopky. Ustupujte kolmo na
smČr vČtru nebo lávového proudu. V krajním pĜípadČ lze požádat pĜes tísĖovou linku o evakuaci
vrtulníkem (pokud to situace umožĖuje).
ZemďtĢesení
Toto nebezpeþí ve své niþivé podobČ hrozí
v mnoha turisticky oblíbených oblastech (napĜ.
východní StĜedomoĜí, západní pobĜeží obou
Amerik, horské oblasti Turecka, Íránu, Pakistánu, stĜedoasijských republik, Indie a ýíny, ostrovy jihovýchodní Asie, Japonsko).
Hlavním vodítkem pro Vaši ostražitost by mČla
být existence niþivého zemČtĜesení v minulosti.
Pokud se vyskytlo, je na místČ zvýšená opatrnost
pĜi pobytu v budovách. ZjistČte si, jaká bezpeþnostní opatĜení má Váš hotel, kde jsou evakuaþní
trasy, únikové východy, shromaždištČ nebo kryty,
apod. Jak správnČ opustit budovu pĜi evakuaci

najdete v kapitole „Jak správnČ postupovat pĜi
opuštČní domácnosti / objektu pĜi evakuaci“Q
V pĜípadČ záchvČvĤ zemČ nebo budov se pokuste okamžitČ dostat na volné prostranství mimo
dosah pádu okolních budov, stromĤ a sloupĤ el.
vedení. Pokud je otĜes tak silný, že již dochází
k narušení stČn a stropĤ budov, snažte se najít
úkryt v nižších podlažích, pokud to nelze, ukryjte
se ve výklencích stČn, u sloupĤ a mezi dveĜmi,
kde je menší pravdČpodobnost, že na Vás spadne strop místnosti. Vždy si chraĖte pĜedevším
hlavu a dýchací cesty (velké množství prachu).
Pokud se ocitnete v závalu pod troskami budovy
a nejste vážnČ zranČni, nepanikaĜte. Pokuste se
zorientovat a dostat ven z trosek. Je-li to nebezpeþné nebo nemožné, þekejte na záchranáĜe.
Pokuste se stabilizovat místo, kde se nacházíte pro pĜípad, že dojde k dalším otĜesĤm. Dejte
o sobČ vČdČt. Pokud nemáte mobilní telefon
nebo nefunguje síĢ, vydávejte hluk (tluþení do
trubek topení, pískání, kĜik…).
Tsunami
Pojem tsunami znamená mohutnou pĜílivovou
vlnu, obvykle vyvolanou podmoĜským zemČtĜesením, podmoĜským sesuvem nebo výbuchem
podmoĜské sopky.
BezprostĜední nebezpeþí hrozí zejména na pobĜeží otevĜených moĜí a oceánĤ v seismicky
aktivních oblastech. Tsunami mĤže zasáhnout
i vzdálená pobĜeží na opaþné stranČ moĜe nebo
oceánu. Zde však je již dost þasu na varování
a evakuaci. NejohroženČjší jsou nížinné oblasti
(korálové atoly, ústí Ĝek) a pĜímoĜská sídla a rekreaþní oblasti. Na volném oceánu mĤže vlna
dosahovat jen výšky nČkolika centimetrĤ, výška
vlny se zvyšuje až u pobĜeží vlivem charakteru
zvedajícího se moĜského dna. Výšku vlny na pobĜeží lze stČží odhadnout pĜedem, mĤže to být
nČkolik decimetrĤ, ale i pĜes 20 metrĤ.
PĜi akutní hrozbČ tsunami (spuštČní pobĜežního
varovného systému) je nutné co nejdĜíve najít
vyvýšené místo nebo vyšší patro pevné budovy,
nejlépe alespoĖ nČkolik set metrĤ od pobĜeží. Ani
ménČ pevné budovy nemusejí vydržet tlak pĜílivové vlny. Ta mĤže zasáhnout oblast vzdálenou
i nČkolik kilometrĤ od moĜe (napĜ. v údolí Ĝeky,
ústící do moĜe). KromČ utonutí pĜedstavuje velké
nebezpeþí i zranČní pĜedmČty, které vlna unáší
a zpČtný návrat vlny do moĜe. BČhem jedné události mohou pĜijít i následné vlny (slabší nebo i silnČjší).
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Jak se správnď
zachovat pĢi dopravní
nehodď
Ĝebujeme dojíždČt do zamČstnání, do
školy, o víkendech jezdíme na chalupu a o prázdninách na dovolenou. Stále vzrĤstající provoz
na silnicích a železnicích pĜináší zvýšené riziko
dopravních nehod. PĜeþtČte si nČkolik dĤležitých
rad a postupĤ, jak zvládnout základní úkony pĜi
dopravní nehodČ, aĢ už jste pĜímými úþastníky
nebo svČdky.

RTUWXYU Z[\

NejdĪležitďjší je záchrana
života a zdraví úĀastníkĪ
nehody

■ dbejte na vlastní bezpeþnost, co nejdĜíve zajistČte místo nehody tak, aby nedošlo k jejímu rozšíĜení – použijte výstražné osvČtlení
vozu, výstražný trojúhelník, reßexní vesty



vypnČte chod motoru havarovaného vozidla
(vyndejte klíþe nebo kartu ze spínací skĜíĖky),
je-li to s ohledem na aktuální situaci možné

■ opusĢte havarované vozidlo a pokud je to
možné, pomozte ostatním opustit vozidlo
a místo nehody

www.Þ rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci
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pokud je evidentní, že zranČné osoby potĜebují bezodkladnou první pomoc (krvácení,
zástava dechu), vČnujte se nejprve zranČným. Teprve po stabilizaci zranČných pĜivolejte záchranáĜe

PĢivolání pomoci
Ėové linky nČkdo z ostatních úþastníkĤ nehody nebo svČdkĤ, pĜivolejte
pomoc. Nemáte-li u sebe mobilní telefon, zastavte jiné vozidlo, pomoc zranČným nebo ohroženým je zákonná povinnost každého!

použít hasicí pĜístroj, naleznete v kapitole „Jaký
hasicí pĜístroj na co použít“o
Haste z bezpeþné vzdálenosti a nikdy se nedotýkejte þástí vozidla. Odklopit kapotu vozu nemá
smysl, hoĜení by bylo silnČjší. Haste zespodu do
motorového prostoru, popĜ. otevĜeným okénkem do prostoru kabiny.

^_`ab cde fgh_iji fj kmn

Pokud jde o vážnou nebo hromadnou nehodu,
vždy volejte tísĖovou linku 112, jejímž prostĜednictvím budou pĜivoláni:
■ hasiþi (uhašení požáru, vyproštČní osob, likvidace úniku látek)
■ zdravotnická záchranná služba (ošetĜení
a odvoz ranČných)
■ policie (zabezpeþení místa nehody, organizace dopravy, vyšetĜení nehody)
Jak správnČ Ĝíct operátorovi, co se stalo, naleznete v kapitole „Jak správnČ nahlásit mimoĜádnou událost“o
PĜi drobných nehodách („pomaþkané plechy“)
nemusíte volat záchranáĜe ani policii vĤbec, pokud se všechny strany dohodnou na vyĜešení situace, nedošlo ke zranČní osob, nehoda vážnČ
neohrožuje ostatní úþastníky, a pokud nevznikla
škoda tĜetí osobČ.

ÿinnost na místď nehody
do pĢíjezdu záchranáĢĪ
Ĝedevším si rozdČlte þinnosti, které je tĜeba
udČlat. Nebojte se požádat kolemjdoucí o pomoc a spolupráci.

^

ZajistČte pouþenou osobou provizorní regulací
nebo odklon dopravy. V pĜípadČ požáru, odĤvodnČného podezĜení na možný výbuch nebo
únik nebezpeþných látek, opusĢte místo nehody spoleþnČ se všemi úþastníky, vþetnČ zranČných, kteĜí snesou transport (tj. kterým nehrozí
poranČní páteĜe, jež by mohlo zhoršit zranČní).
UjistČte se, že opravdu všichni jsou v bezpeþné
vzdálenosti. NezapomeĖte ani na pĜepravovaná
zvíĜata, která je tĜeba po vyproštČní uklidnit.

Teprve pokud nikomu na místČ nehody nehrozí nebezpeþí, mĤžete se zaþít vČnovat dalším
þinnostem. NejdĜíve zajistČte volnou cestu pro
pĜíjezd záchranáĜĤ. Pokud lze pĜedpokládat
pĜílet vrtulníku záchranné služby, vytipujte bezpeþné místo pro pĜistání (bez stromĤ, elektrického vedení a kĜovinatého porostu). PĜi pĜíletu
vrtulníku signalizujte napĜ. reßexní vestou nebo
za zhoršené viditelnosti svítilnou svoji pozici
a možné místo pĜistání (to však pĜedevším musí
vyhodnotit pilot).
Poté lze Ĝešit ménČ dĤležité þinnosti, napĜ. zabezpeþení vraku proti dalšímu poškození, zajištČní stop po nehodČ, které upĜesní vyšetĜování
(zakreslení pozice havarovaných vozidel, pokud
je tĜeba s nimi dále manipulovat). NezapomeĖte na zabezpeþení majetku uvnitĜ i vnČ vozidel. Vždy si zapište kontaktní údaje úþastníkĤ
i svČdkĤ nehody.

Na co nezapomenout
po pĢíjezdu záchranáĢĪ
ćte k dispozici veliteli zásahu (velitel té složky, která dorazí jako první nebo Ĝídí zásah, obvykle hasiþ). Popište mu, jaká hrozí nebezpeþí
a co jste již udČlali pro jejich omezení. UpozornČte na osoby þi zvíĜata, které jste nebyli schopni vyprostit a nahlaste jejich poþet a Vámi zjištČné údaje o jejich stavu. Vždy se Ĝićte pokyny
záchranáĜĤ a bućte jim nápomocni.

qa

Až jako jeden z posledních krokĤ se postarejte
o svoje havarované vozidlo – kontaktujte svoji
pojišĢovnu a zajistČte si odtahovou službu.

Pokud vozidlo hoĜí a máte k dispozici hasicí pĜístroj vhodného typu, použijte jej. Jak správnČ
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Jak se zachovat,
stanete-li se svďdky
trestného Āinu
Čkdy se mĤžete dostat do situace, kdy se stanete svČdkem nepĜíjemné události související
s protiprávním jednáním. Poradíme Vám, jak se
v takové situaci zachovat a konkrétní typy událostí, ve kterých se mĤžete ocitnout i Vy sami
a co v takovém pĜípadČ dČlat.

r

Jak postupovat, jestliže
se stanete svďdky
trestného Āinu
{

je-li ohrožen život, zdraví þi majetek, provećte
základní opatĜení k odstranČní bezprostĜedního nebezpeþí (volejte linky tísĖového volání: 158 policie, 156 mČstská (obecní) policie
a 155 zdravotnická záchranná služba)

Co je to trestný Āin
þin je pro spoleþnost nebezpeþný þin,
jehož znaky jsou uvedeny v Trestním zákoníku
(zákon þ. 40/2009 Sb.). Mimo jiné se jedná o:

suvwxyz

■ výtržnictví
■ týrání (osoby žijící ve spoleþném obývaném
domČ nebo bytČ, zvíĜat)
■ únos
■ vražda, ublížení na zdraví
■ znásilnČní, pohlavní zneužívání
■ krádež, loupež, pĜepadení
■ podvod
■ ale také neposkytnutí pomoci, šíĜení poplašné zprávy a další
S tČmito situacemi se mĤžete setkat nejþastČji.

■ poskytnČte zranČné osobČ první pomoc
■ mĤžete se pokusit pachatele zadržet (dbejte
však na své bezpeþí), neprodlenČ informujte policii a vyþkejte se zadrženou osobou
na místČ zadržení (zákon toto umožĖuje)
■ jestliže si netroufáte zasáhnout do protiprávního jednání, volejte tísĖovou linku Policie
ýR, kde vše oznamte

www.Þ rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci
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Zákonné povinnosti
a práva


jako svČdek trestného þinu jste povinni dostavit se na pĜedvolání, pravdivČ a úplnČ vypovídat o okolnostech, které jsou dĤležité pro
trestní Ĝízení

■ musíte být upozornČni na následky v pĜípadČ
kĜivé výpovČdi
■ povinnost svČdþit je všeobecná, výjimky stanoví zákon

|}~   



}   ~

þnosti dĤležité

k dopadení pachatele:
■ registraþní znaþku a typ vozidla
■ þasové souvislosti
■ vzhled pachatele, popis jeho obleþení
■ smČr, kterým pachatel unikl

■ pokud se nedostavíte na pĜedvolání ve vČci
svČdecké výpovČdi bez náležité omluvy nebo
bez závažných dĤvodĤ, mĤžete být pĜedvedeni k výslechu nebo Vám mĤže být uložena
poĜádková pokuta
■ jste povinni svČdþit osobnČ
■ v pĜípadČ zvlášĢ nebezpeþné trestné þinnosti je možné využít institutu utajení totožnosti
a podoby svČdka, aniž by se o tom pachatel
dovČdČl
■ jako svČdek máte nárok na náhradu nutných
výdajĤ a na svČdeþné

■ zda byl ozbrojen apod.
■ pokuste se zdokumentovat dĤležité informace
(zapište si registraþní znaþku vozidla, využijte
mobilní telefon k poĜízení fotograÞe, požádejte další svČdky události, aby vyþkali do pĜíjezdu policie) – neohrozte ale sami sebe!
■ je možné, že budete požádáni o vysvČtlení
na služebnČ policie (nebo pozdČji o svČdeckou výpovČć)
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Co dďlat v pĢípadď
pĢepadení
Ční a Ĝada
dalších trestných þinĤ ke kterým dochází, má
velmi þasto spoleþného jmenovatele – tím je
neopatrnost þi nezodpovČdnost lidí. Jak pĜedejít
pĜepadení a co dČlat, stanete-li se obČtí þi svČdkem pĜepadení, si pĜeþtČte v této kapitole.

■ jedete-li sami, zejména v noci, nezastavujte
na osamČlých a temných místech
■ pĜi tankování nebo napĜ. pĜi opravČ defektu
pneumatiky vždy zamknČte vĤz (hrozí krádež
cenností)

   

Jak se chránit pĢed
napadením
Ė þásteþnČ možnost toho, že se
právČ Vy stanete obČtí trestného þinu, a Ĝićte se
podle následujících doporuþení.

 

■ nezastavujte podezĜele vypadajícím stopaĜĤm
Jedete-li hromadnou dopravou:
■ pozorujte své spolucestující a všímejte si podezĜelých osob
■ pĜi jízdČ tramvají v noþních hodinách nastupujte vždy do prvního vozu
■ pĜi jízdČ vlakem nezĤstávejte (zejména
v noci) sami v kupé, pokuste se najít kupé
s dĤvČryhodnČ pĤsobícími spolucestujícími
nebo vyhledejte prĤvodþího a požádejte ho
o obþasnou kontrolu Vašeho kupé
■ pĜi noþním cestování se snažte neusnout
(zvl. jste-li sám / sama)
Jdete-li pďšky:
■ pozorujte své okolí a všímejte si podezĜelých
osob
■ máte-li pocit, že Vás nČkdo sleduje, vyhledejte pĜítomnost lidí nebo pomoc u nejbližšího
domu; pokud to není možné, zavolejte nČkomu blízkému nebo to alespoĖ pĜedstírejte
■ nechoćte temnými prĤchody, bućte obezĜetní
pĜi cestČ neosvČtlenými a nepĜehlednými místy
■ nezkracujte si cestu pĜes neosvČtlené parky
a temná místa
■ zvyšte svoji opatrnost pokud procházíte kolem zaparkovaného vozidla s osádkou
■ dbejte na ostražitost, když vstupujete do
vchodu domu a do výtahu

Jedete-li autem:
■ pĜed nástupem do svého vozu se rozhlédnČte, není-li nČkdo podezĜelý v blízkosti (hrozí
krádež vozu nebo únos za pomoci Vašeho
vozu)
■ po nástupu do vozu zamknČte zevnitĜ všechny dveĜe

www.Þ rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci

■ nepĜijímejte odvoz ani doprovod od neznámých lidí
■ nevyužívejte pĜi cestování autostopu
■ v noþních hodinách se vyhnČte þekání
na opuštČných zastávkách (radČji využijte
vozidel taxislužby nebo si pĜedem dohodnČte
odvoz nČkým blízkým)
■ šperky, které máte na sobČ, se snažte ukrýt
pod odČvem
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na vyzývavé šaty si v noþních hodinách radČji
obléknČte ménČ nápadné obleþení

být brzy obČtí nČkdo další
■ v pĜípadČ znásilnČní poþkejte s umytím
a pĜevléknutím až do doby, než Vás prohlédne
lékaĜ (došlo by ke zniþení dĤležitých dĤkazĤ
k usvČdþení pachatele)
■ nemáte se za co stydČt, svČĜte se nČkomu
blízkému nebo psychologovi
Možné Þnty k odvrácení Āinu nebo
zastrašení pachatele
■ udČlejte nČco neoþekávaného – napĜ. zaþnČte kĜiþet „HóóóĜí“

Pokud chodíte þasto domĤ v pozdních noþních
hodinách, zvažte možnost absolvování kurzĤ
sebeobrany nebo poĜízení si nČjakého prostĜedku k zastrašení útoþníka nebo k obranČ
(napĜ. pepĜový sprej, slzný plyn, nĤž apod.).
MČjte ale na pamČti, že v pĜípadČ nepĜimČĜené
sebeobrany mĤžete vážnČ zranit nebo i usmrtit
útoþníka! Další nepĜíjemností mĤže být to, že
neodhadnete své síly a útoþník Vaši zbraĖ využije proti Vám!

Co dďlat…
¢£¤¥¦§¨© ª«

ďtí pĢepadení Āi jiného

násilí:
■ má-li útoþník zbraĖ, neodporujte mu a odevzdejte všechny požadované cennosti – Váš
život je pĜednČjší
■ nemá-li útoþník zbraĖ, pokuste se zvážit své
schopnosti a snažte se bránit nebo utéct
■ k obranČ mĤžete použít napĜ. kabelku, svazek
klíþĤ nebo deštník, písek, kamení, lak na vlasy…

■ snažte se zdržovat (Chceš sex? PĤjdeme ke
mnČ…)
■ pĜedstírejte mdloby, silnou nevolnost, hysterický záchvat
■ mČjte u sebe píšĢalku a zaþnČte hlasitČ pískat
■ psychologický pĜístup – pokuste se rozmluvit
pachateli jeho þin
…jste-li svďdkem pĢepadení Āi jiného
násilí:
■ nebućte lhostejní a pomozte poškozenému,
je-li to ve Vašich silách
■ v pĜípadČ, že tak neuþinila obČĢ, volejte policii
(tísĖová linka 158)
■ všímejte si všech detailĤ, abyste pozdČji mohli uvést všechny informace, které by mohly
pomoci pĜi vyšetĜování
■ pokuste se situaci vyfotografovat mobilním
telefonem
■ spolupracujte s policií, svČdek je velmi dĤležitá osoba

■ zkuste silnČ vykĜiknout, nČkteré útoþníky to
mĤže zastrašit
■ nemáte-li šanci se ubránit, v žádném pĜípadČ
nevyhrožujte útoþníkovi, že pĜípad oznámíte
policii
■ vždy si všímejte vzhledu útoþníka kvĤli pĜípadné pozdČjší identiÞkaci (výška, postava,
barva vlasĤ, obliþej…)
■ i v pĜípadČ pouhého pokusu o pĜepadení volejte policii (tísĖová linka 158) nebo se dostavte na nejbližší místní oddČlení policie,
pamatujte – pokud vČc neoznámíte, mĤže
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Co dďlat v pĢípadď
domácího násilí
Ĥže dotýkat
i Vás. Tato kapitola Vám nabídne nČkolik rad, co
mĤžete udČlat jako obČĢ domácího násilí, pĜíp.
jak mĤžete této obČti pomoci.

¬®¯°± ²¯³´µ± ¶· ¸¹ºµ»®¼ ½¾·¹¿ ³· ®

Co je a není domácí násilí
ÀÁÂÃÄÅ ÆÃÇÈÉÅ ÊË ÌËÊÂÍÆÎ ÏÉÁÐÑÁÏÁÒÍ ÓÇÔÕ

chické, fyzické nebo sexuální násilí mezi
blízkými osobami (manžel x manželka, partner
x partnerka, syn x rodiþ/prarodiþ, rodiþ x dítČ,
bratr x sestra apod.). Dá se oznaþit i jako týrání.

Domácí násilí není napĜ.: „italská“ domácnost,
jednorázový útok v afektu, násilí mezi osobami,
které nesdílí obydlí.
I když se v tČchto pĜípadech nejedná o domácí násilí, mĤže jít i o jinou formu protiprávního
jednání!

Co mĪže násilné chování
vyvolat u obďti
Ö

stres a strach z návratu domĤ

■ pocit viny
■ špatný spánek, opakující se noþní mĤry
■ nedĤvČra, nízké sebevČdomí, stáhnutí se do
sebe
■ tendence maskovat svá zranČní, hledání výmluv („spadla jsem ze schodĤ“ apod.)
■ sklony k sebevraždČ
■ pocity bezmoci a beznadČje

Co dďlat…
×ØÙÚÛ ÜÝÞ ßà

ďtí domácího násilí:

■ jestliže Vám hrozí akutní nebezpeþí, volejte
okamžitČ policii (tel. 158)
■ v pĜípadČ zranČní vyhledejte lékaĜe a požádejte o zápis do zdravotní dokumentace

K domácímu násilí dochází zpravidla v soukromí. Tím pádem je sníženo odhalení, pĜíp. pomoc obČti domácího násilí.
Násilí má postupný vývoj, intenzita
se zvyšuje:
■ urážky, ponižování
■ facky, rány pČstí
■ útok proti životu
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á

pĜipusĢte si, co se dČje a pokuste se vývoj
problému zastavit vþas

■ nikdy si nedávejte za vinu situaci, ve které jste
se ocitl(a)
■ svČĜte se známým, pĜátelĤm nebo lidem,
na které je možné se spolehnout
Kam se mĪžete obrátit:
■ DONA linka (tel.: 251 511 313) – 24 hodin
dennČ; Intervenþní centrum v BrnČ (tel.: 739
078 078) – 24 hodin dennČ
■ Bílý kruh bezpeþí, o. s. (tel.: 257 317 110,
web: www.bkb.cz), v BrnČ (tel.: 541 218 122)
■ obþanské poradny (web: www.obcanskeporadny.cz) atd.
V tČchto intervenþních centrech pracují proškolení pracovníci, kteĜí Vám bezplatnČ poradí, co
máte dČlat.
…jste-li požádáni o pomoc / máte-li
podezĢení na domácí násilí:
■ vyslechnČte ohroženou osobu (co se stalo,
jak þasto, jakou formou apod.)
■ nenuĢte ji vyprávČt detaily, pokud sama nechce
■ podpoĜte ji (dodejte odvahu, projevte pochopení, vČnujte dostatek þasu)
■ nabídnČte pomoc (informujte o možnostech
Ĝešení situace, nabídnČte doprovod do poradny, k lékaĜi, na policii)
■ nechejte ohroženou osobu vyslovit svoje
vlastní rozhodnutí, do niþeho ji nenuĢte
■ veškeré kroky k Ĝešení situace pĜedem naplánujte
Více informací týkajících se domácího násilí
naleznete napĜ. na internetových stránkách
www.domacinasili.cz.

Právní nástroje Policie ÿR
Ā. 273/2008 Sb., o Policii ÿR
Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo
na pozemek (§ 40):

âãäåæ

Policista je oprávnČn vstoupit bez souhlasu uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo
na pozemek a provést tam potĜebné úkony
nebo jiná opatĜení jen tehdy, jestliže vČc ne-
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snese odkladu a vstup tam je nezbytný pro
ochranu života nebo zdraví osob anebo pro
odvrácení závažného ohrožení veĜejného poĜádku a bezpeþnosti. Policista je oprávnČn za
úþelem vstupu na místo toto místo otevĜít nebo
jiným zpĤsobem si do nČj zjednat pĜístup, v pĜípadČ nutnosti i za použití síly.
Zajištďní osoby (§ 26):
Policista je oprávnČn zajistit osobu, která:
■ svým jednáním bezprostĜednČ ohrožuje svĤj
život, život nebo zdraví jiných osob anebo majetek
■ byla pĜistižena pĜi jednání, které má znaky
správního deliktu, je-li dĤvodná obava, že
bude v protiprávním jednání pokraþovat anebo maĜit Ĝádné objasnČní vČci
Pominou-li dĤvody zajištČní, je policista povinen osobu neprodlenČ propustit. ZajištČní mĤže
trvat nejdéle 24 hodin od okamžiku omezení
osobní svobody.
Vykázání (§ 44):
Lze-li na základČ zjištČných skuteþností, zejména s ohledem na pĜedcházející útoky, dĤvodnČ pĜedpokládat, že se osoba dopustí ne-
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Zákon Ā. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Týrání osoby žijící ve spoleĀném
obydlí (§ 199):
Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící
s ním ve spoleþném obydlí, bude potrestán odnČtím svobody na šest mČsícĤ až þtyĜi léta.
OdnČtím svobody na dvČ léta až osm let bude
pachatel potrestán, jestliže:
■ spáchá výše uvedený þin zvlášĢ surovým
nebo trýznivým zpĤsobem
■ zpĤsobí takovým þinem tČžkou újmu na zdraví
■ spáchá takový þin nejménČ na dvou osobách,
nebo
þného útoku proti životu, zdraví anebo
svobodČ nebo zvlášĢ závažného útoku proti
lidské dĤstojnosti, je policista oprávnČn vykázat tuto osobu z bytu nebo domu spoleþnČ
obývaného s útokem ohroženou osobou, jakož
i z bezprostĜedního okolí spoleþného obydlí.
Policista je oprávnČn tuto osobu vykázat i v její
nepĜítomnosti.

çèéêè
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■ páchá takový þin po delší dobu
OdnČtím svobody na pČt až dvanáct let bude
pachatel potrestán, zpĤsobí-li výše uvedeným
þinem:
■ tČžkou újmu na zdraví nejménČ dvou osob
nebo smrt
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Jak Ģešit problém
šikany a sexuálního
obtďžování
Č obČtí šikany? Víte, že existuje šikana také na pracovišti? Dozvíte se nČkolik
rad, jak rozpoznat rĤzné druhy šikany (vþ. sexuálního obtČžování) a jak se tČmto útokĤm bránit.

ëìíîï ðñ òíóñ ôõì

Co vše mĪže být
považováno za šikanu?
#

ö÷øùúûü ýûþüÿ ÿ



■ jakékoliv chování, jehož zámČrem je opakovanČ ubližovat, ohrožovat nebo zastrašovat jiného þlovČka, pĜípadnČ skupinu lidí
■ fyzický útok (bití, poškozování vČcí druhých)

nebo slovní napadání (vydírání, nadávky, pomluvy, vyhrožování, ponižování)
Šikana je nebezpeþná kvĤli závažnosti a dlouhodobému pĤsobení, což mívá za následek
narušení duševního a fyzického zdraví obČti.

Šikana ve škole nebo
jinde v dďtském prostĢedí
N Āastďjší obďtí šikany je dítď,
které:

■ neumí nebo se nemĤže bránit
■ jakkoliv se odlišuje od prĤmČru (napĜ. nosí
brýle, má nadváhu, pĜestČhovalo se, je slabé)
■ je duševnČ zaostalejší nebo naopak je nadprĤmČrnČ vyspČlé
■ je jiné barvy pleti nebo národnostní menšiny
Kdo bývá dďtským agresorem:
Šikany se dopouští þasto dítČ starší než jeho
obČĢ, a které je agresivní ke svému okolí. Šikanující sklony však mĤže skrývat za oblíbenost
v kolektivu, velké sebevČdomí a temperament.
V kolektivu si agresor vydobývá pozici vĤdce.
TypovČ mĤže být agresor:
■ „hrubián“ – primitivní, násilný, s kázeĖskými
problémy, žijící ve špatném rodinném zázemí,
šikanováním zastrašuje ostatní
■ „elegán“ – vystupuje velmi slušnČ a kultivovanČ, šikanuje raÞnovanČ a skrytČ beze svČdkĤ
■ „vtipálek“ – velmi sebevČdomý, výmluvný,
v kolektivu oblíbený a vlivný, šikanuje pro
pobavení sebe a ostatních, nemá vytvoĜeny
mravní hodnoty
Varovné signály, které Vám napoví,
že se nďco dďje:
■ dítČ nemá kamarády
■ dítČ je zaražené, vyhýbá se mluvit o tom, co
se dČje ve škole, špatnČ spí, je plaþtivé
■ prospČch dítČte se zhoršil, nedokáže se soustĜedit, nemá o nic zájem
■ pĜed odchodem do školy nebo po pĜíchodu ze
školy si dítČ stČžuje na zdravotní problémy
■ pĜi cestČ do nebo ze školy dítČ chodí oklikami
nebo chodí za školu
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 po návratu ze školy má dítČ roztrhané obleþení nebo zniþené školní þi osobní vČci

■ dítČ potĜebuje þasto peníze, „ztrácí“ kapesné,
kupuje Þktivní školní pomĤcky, neplatí si obČdy ve škole
■ dítČ nedokáže pĜesvČdþivČ vysvČtlit svá zranČní

Co dďlat proti šikanování
Vašeho dítďte ve škole?
 jednejte

okamžitČ (s uþiteli, Ĝeditelem, pĜíp.
výchovným poradcem nebo odborem sociálnČ - právní ochrany dítČte)

■ ujistČte své dítČ, že jste plnČ na jeho stranČ
a že má Vaši plnou podporu a ochranu
■ zjistČte od dítČte co nejvíce informací, se kterými se obrátíte na školu
■ v situaci, kdy je dítČ fyzicky napadeno, nechte
jej ošetĜit a doþasnČ jej neposílejte do školy
(zamezte kontaktu s agresorem)

Šikana na pracovišti
S 

 

      

ale také na pracovišti mezi lidmi, které bychom
mohli oznaþit jako inteligentní a kultivované.
Oproti dČtské šikanČ, kde se projevuje agrese
fyzická a psychologická v jednodušší podobČ,
šikana na pracovišti je mnohem raÞnovanČjší
a zákeĜnČjší. Vyznaþuje se vysokým stupnČm
psychologické agrese, donášením nadĜízeným
a intrik, ale mizivým procentem fyzických útokĤ.
Psychologické, psychosomatické a sociální následky jsou však stejné.
Mobbing a bossing
V pĜípadČ mobbingu se jedná o systematické
intrikování a šikanování ze strany spolupracovníkĤ s cílem nČkoho poškodit, znemožnit a zpĤsobit mu škodu.
Bossing znamená prakticky totéž, ale k šikanování dochází ze strany vedoucího pracovníka s využitím jeho nadĜazeného postavení v zamČstnání.

■ nechtČjte po dítČti, aby bylo silné a útoky vracelo samo – nemá na to sílu, jednat musíte Vy
■ o šikanování Vašeho dítČte jednejte okamžitČ s uþiteli nebo Ĝeditelem ihned po takovém
zjištČní
■ s uþiteli jednejte osobnČ, ne telefonicky
■ mĤžete zažádat o pĜeložení dítČte do jiné tĜídy nebo na jinou školu
■ pokud se školou nenajdete Ĝešení, obraĢte
se na školský úĜad nebo þeskou školskou inspekci
■ povídejte si s dítČtem, bućte mu oporou
a dávejte mu návody, jak se vyhnout þi jak se
zachovat v nebezpeþných situacích
■ v pĜípadČ podezĜení na páchání trestné þinnosti na Vašem dítČti informujte neprodlenČ
Policii ýR
Více informací naleznete napĜ. na www.minimalizacesikany.cz.
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DĪvody k šikanď:
■ závist (lepší pozice v zamČstnání, rodinné zázemí, peníze, vzhled apod.)
■ touha ovládat druhé
■ sexuální motiv
Jaké jsou strategie mobbingu:
■ izolace postiženého pracovníka (nezvání na
oslavy, pĜátelská posezení, ale také na oÞciální akce, jako napĜ. porady apod.)
■ šíĜení pomluv
■ sabotování práce (postižený pracovník nedostává dĤležité informace – dochází k neúmyslnému neplnČní úkolĤ)
■ znevažování výkonu a schopností (dobĜe odvedená práce „není vidČt“, naopak sebemenší
chybiþka se nafoukne do obrovských rozmČrĤ)
■ v pĜípadČ bossingu nižší nebo žádné osobní
ohodnocení, prémie
■ poškozování soukromí (rozebírání manželského života, anonymní telefonáty apod.)
Kdo bývá nejĀastďji obďtí mobbingu
Āi bossingu:
■ noví pracovníci
■ lidé, kteĜí práci potĜebují z existenþních dĤvodĤ
■ lidé, kteĜí jsou nČþím nápadní
■ pĜíliš aktivní a úspČšní lidé (vzbuzují obavy
u kolegĤ, u vedoucích pracovníkĤ – strach
o svoji pozici)

Co dďlat, jste-li obďtí
mobbingu Āi bossingu?
 vždy jednejte a Ĝešte vzniklý problém
■ schovávejte si dĤkazy (písemná dokumentace, e-maily, nahrávka na diktafon, záznam
na mobil apod.)
■ zajistČte si osobní svČdectví v momentech,
kdy jste diskriminováni (napĜ. kolega)
■ zapisujte si veškeré události do deníku
(tyto dĤkazy mohou být rozhodující v jednání
s vedením Þrmy, s odbory nebo v pĜípadném
soudním procesu)
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■ nezĤstávejte s problémem sami, promluvte
si s nČkým blízkým, þi s odborníkem
■ zvažte rizika a rozhodnČte se, zda zĤstat
v práci a problém Ĝešit, þi odejít

Co je sexuální obtďžování?
Z   !" $!% &'Čžová-

ní jako jednání sexuální povahy v jakékoliv
formČ, které je zamČstnancem oprávnČnČ
vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé, kdy takové jednání vede ke snížení dĤstojnosti dotþeného þlovČka.

Za sexuální obtČžování se považuje také jednání sexuální povahy, které mĤže být vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, které ovlivní
práci obtČžované osoby. Sexuální obtČžování je
jedna z forem diskriminace, pĜi které se využívá
a zneužívá nerovnosti mezi osobami.

Druhy sexuálního
obtďžování
O()ďžování pro nďco
ýlovČk je sexuálnČ obtČžován s podmínkami
poskytnutí nebo naopak zabránČní postupu
v zamČstnání. ObtČžování mĤže být i podmiĖováno udržením pracovní pozice nebo zamČstnání samotného.
Obtďžování vytváĢející nepĢátelské
prostĢedí
Jednání sexuální nebo jiné povahy, která znepĜíjemĖují a znesnadĖují práci nebo vytváĜejí
zastrašující, nepĜátelské nebo útoþící pracovní
prostĜedí (napĜ. sexuální nápisy, pornograÞcké
fotograÞe, kalendáĜe nebo þasopisy vystavené
na pracovišti).
Sexuální nátlak – trestný Āin
Od 1. ledna 2010 je závažná forma sexuálního
obtČžování kvaliÞkována jako trestný þin „sexuální nátlak“. Dopustí se ho ten, kdo jiného pĜimČje k pohlavnímu styku, k obnažování nebo
podobnému chování a zneužije pĜitom jeho
závislosti, bezbrannosti nebo svého postavení
a vlivu.
Za spáchání trestného þinu sexuální nátlak hrozí pachateli ze zákona trest vČzení od pĤl roku
do þtyĜ let nebo zákaz þinnosti.
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Co dďlat v pĢípadď
kapesní krádeže
Ke kapesním krádežím dochází dnes a dennČ.
PĜeþtČte si, jak mĤžete pĜedejít nechtČnému
okradení a co máte dČlat, jestliže se tak stane.

Kde hrozí kapesní krádeže

Co mĪže dďlat
obtďžovaná osoba?
V *ĜípadČ,

že jste ve svém zamČstnání sexuálnČ obtČžován/a, máte svá práva. Vedoucí zamČstnanci jsou povinni vytváĜet pĜíznivé pracovní podmínky.
Pokud by zamČstnavatel nesjednal nápravu,
mohl by být za neþinnost postižený.
PĜedevším tedy:
■ vyzvČte svého nadĜízeného nebo jeho pĜímého vedoucího, aby sjednal nápravu

+ všude, kde je velká koncentrace lidí (dopravní

prostĜedky, obchody, centra mČst, tržištČ, nádraží, nástupištČ MHD, koncerty apod.)

■ tam, kde necháváte odložené vČci (þekárny
u lékaĜe, kanceláĜe, nákupní vozíky, automobily, restaurace, koupalištČ, vlak apod.)

■ informujte odborovou organizaci

Jaké Þnty mohou kapsáĢi
použít

■ žádejte pomoc na úĜadu práce

+ odlákat

■ podejte písemnou stížnost (více na webu Ministerstva práce a sociálních vČcí: www.portal.mpsv.cz)
■ podejte žalobu (mĤžete požadovat majetkovou náhradu škody za znemožnČný postup,
nevyplacené prémie atd., mĤžete také požadovat odškodnČní nemajetkové újmy podle
toho, jakým zpĤsobem jste byli poškozeni)

Vaši pozornost (napĜ. zinscenovaná
hádka spolupachatelĤ)

■ nabídky rĤzných služeb a výrobkĤ na ulici
s cílem zjistit, kam si po zaplacení dáváte penČženku
■ žádost o rozmČnČní penČz na ulici
■ vyvolání „tlaþenice“ pĜi nástupu do dopravního prostĜedku

■ uschovávejte dĤkazy (napĜ. SMS zprávy,
e-maily, požádejte kolegy o svČdecké výpovČdi)
■ pokud jste se stali obČtí trestného þinu, neváhejte a oznamte to neprodlenČ Policii ýR
Jednejte, braěte se, nenechte dojít
šikanu nebo sexuální obtďžování až
do závažnďjších stadií!
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, krádež kabelky nenápadným odĜíznutím ucha
kabelky

■ pĜi výbČru penČz z bankomatu kontrolujte situaci kolem Vás

■ stržení kabelky z ramene obČti pachatelem
na motocyklu

■ mobil zaheslujte tak, aby pĜi každém použití
vyžadoval zadání PIN kódu

■ vytažení kabelky z auta nebo zavazadlového
prostoru pĜi stání na semaforu

■ mČjte zapsané výrobní þíslo mobilu a jiné
elektroniky, kterou nosíte u sebe

■ spolupráce rodinných gangĤ – dČti kradou,
dospČlí ukryjí koĜist a zniþí dĤkazy

■ PIN kód od platební karty mČjte uložený mimo
kartu

Jak pĢedejít krádeži

■ kabelku nenoste pĜes rameno, ale pod paží
nebo vpĜedu

, nenoste cenné vČci pohromadČ (zvlášĢ peníze, doklady, mobil)

■ dávejte pozor na svoje vČci, které pĜi þekání
odložíte vedle

■ v prostĜedcích MHD sundejte batoh ze zad
a dejte si jej dopĜedu
■ ledvinku nenoste vzadu, ale vpĜedu nebo
na boku

■ v „tlaþenici“ bućte ve stĜehu (zvláštČ v prostĜedcích MHD)

■ kufĜík zajistČte zámkem nebo þíselným kódem

■ jestliže pĜi nákupu odložíte kabelku do košíku,
mČjte ji neustále na oþích

■ všímejte si okolí, podezĜelé osoby obejdČte
obloukem

■ nenoste cennosti ve vnČjších kapsách batohĤ
a kabelek, v zadních kapsách kalhot apod.

■ v pĜípadČ, že Vás nČkdo na ulici požádá o nČjakou „laskavost“, bućte maximálnČ obezĜetní

■ prĤbČžnČ pohmatem kontrolujte, zda máte
své cennosti na místČ

Co dďlat v pĢípadď krádeže

■ nenoste u sebe velké množství penČz v hotovosti (jestliže je to nezbytnČ nutné, rozdČlte þástku
na nČkolik dílĤ a každý uschovejte zvlášĢ)

, pokud vidíte, že se Vás snaží nČkdo okrást,

vystupujte rozhodnČ, okĜiknČte pachatele,
braĖte svoje vČci (pokud odhadnete, že máte
alespoĖ nČjakou šanci na úspČch)

■ proti pĜesile nezasahujte, snažte si ale všimnout pachatelĤ, pĜíp. požádejte kolemjdoucí
o pomoc
■ jste-li svČdkem kapesní krádeže, upozornČte
postiženého, poskytnČte pomoc
■ jestliže nejste schopni pachatele zadržet, pokuste se ho alespoĖ vyfotografovat mobilem
nebo zapamatovat si jeho podobu a obleþení
pro další možnou identiÞkaci
■ jestliže je okradená osoba zranČná, poskytnČte jí první pomoc a v pĜípadČ potĜeby volejte linku 155
■ v pĜípadČ krádeže platební karty kontaktujte
Vaši banku a kartu zablokujte
■ jestliže Vám byl odcizen mobil, zajistČte jeho
zablokování u Vašeho operátora
■ krádež ohlaste na linku 158 a postupujte podle instrukcí operátora
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Jak pĢedcházet
kriminalitď páchané
na seniorech
- ./01234567 128267 .Ĝibývá pĜípadĤ, kdy je páchána trestná þinnost na seniorech. I tomuto
typu kriminality lze pĜedejít.

SenioĢi a kriminalita
9:;<=> ?@AB CE þasto stávají terþem zájmu kapsáĜĤ, zlodČjĤ, podvodníkĤ i násilníkĤ. Pachatelé
využívají þasto nejen jejich horší fyzické kondice, ale také jejich dĤvČĜivosti.

Podvodníci se dokáží pod rĤznými záminkami vetĜít až do bytu a pak využít vhodného okamžiku
a okrást je i o celoživotní úspory. Navíc vystupují
þasto velmi serióznČ a pĤsobí natolik pĜesvČdþivČ,

nimi (ani kdyby Vás žádal o pomoc – napĜ.
zatelefonovat si apod.)
■ jste-li sami doma, nikdy do bytu nevpouštČjte
osoby, které neznáte
■ zvoní-li opraváĜ, pracovník plynárny þi jiných
služeb, nechte si pĜed jeho vpuštČním do bytu
pĜedložit jeho služební prĤkaz a pokud možno pro ovČĜení zatelefonujte na pĜíslušný úĜad

že si dokáží získat dĤvČru staršího þlovČka.
Jak pĢedejít podvodu nebo okradení
doma:
■ bućte obezĜetní pĜi komunikaci s neznámými
lidmi
■ neotevírejte dveĜe, pokud nevíte, kdo je za

www.Þ rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci

■ nepodléhejte lákavé vidinČ snadného zbohatnutí, podomní nabídky výher a výhodných koupí odmítejte – v naprosté vČtšinČ jde
o podvod
Pro Vaše bezpeþí si poĜićte dveĜní panoramatické kukátko a pojistný Ĝetízek (ten zabrání
pĜípadnému pachateli vniknout do Vaší domácnosti). Na dveĜe Vašeho bytu si dejte jmenovku v množném þísle, a to i v pĜípadČ, že žijete
sami, napĜ. „Novákovi“ místo „Nováková“. Jak
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úþinnČ

zabezpeþit Vaši domácnost proti vloupání naleznete v kapitole „Jak zabezpeþit vaši
domácnost pĜi odjezdu na dovolenou“F
Preventivnď:

■ pokud nemáte doma bezpeþný trezor, nemívejte více penČz v hotovosti þi cenné vČci
■ peníze mČjte uloženy na bankovním úþtu
nebo v bezpeþnostní schránce v bance
■ své cennosti si vyfotografujte (pĜi pĜípadnékrádeži Vám tyto fotograÞe usnadní jejich
identiÞkaci)
■ u elektroniky a cennČjších spotĜebních výrobkĤ si opište jejich výrobní þísla
■ nikdy nikomu neĜíkejte, kolik máte doma penČz a jaké vlastníte cennosti
Pachateli této trestné þinnosti bývají jak muži
tak i ženy a pracují jednotlivČ i skupinovČ. Vybírají si místa, kde žije hodnČ seniorĤ, jako jsou
starší domy ve stĜedu mČsta, pĜípadnČ rodinné
domky na vesnicích.
Vynalézavost podvodníkĤ nezná mezí, proto
bućte maximálnČ obezĜetní pĜi tom, koho pustíte do Vaší domácnosti.
Pokud si všimnete, že se po domČ pohybuje podezĜelá osoba, neváhejte a pĜivolejte Policii ýR
(tísĖová linka 158).
Jak pĢedejít podvodu nebo okradení
mimo domov:
■ opČt je nezbytné být opatrný a nedávat se
zbyteþnČ do Ĝeþi s cizími lidmi
■ nekupujte nic „výhodnČ“ na ulici od neznámých lidí
Další rady, jak pĜedejít okradení a co dČlat, pokud k nČmu již dojde, naleznete kapitole „Co
dČlat v pĜípadČ kapesní krádeže“F
V pĜípadČ, že se stanete obČtí trestného þinu,
oznamte vše co nejdĜíve na nejbližší služebnČ
policie. Pokuste se policistĤm sdČlit co nejvíce
informací (popis pachatele, smČr, kterým opustil
místo þinu apod.).
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Jaké hrozí nebezpeĀí
v oblasti informaĀních
technologií
PGþítaþové podvody, úniky dat, pomluvy, škodli-

vé kódy a viry, spamy – tyto všechny pĜedstavují
nebezpeþí, které si mnohdy neuvČdomujeme.

Možná nebezpeĀí
a obrana proti nim
■ nenechat se zlákat nesmyslnými nabídkami

Phishing
(nebo-li „lov informací“)
MQRTU WQ X WTY[\ ]^_U`Ya b RĤvČĜivého uživatele

soukromé informace (napĜ. pĜihlašovací jméno
a heslo k bankovnímu úþtu). Za využití falešných webových stránek nebo dĤvČryhodných
pĜíbČhĤ (bezpeþnostní ovČĜení, selhání hardware apod.) se tak hackeĜi dostanou k Vašim
dĤvČrným informacím.

HIJKIJL
Poþítaþové podvody mohou mít rĤzné podoby
(podvodné aukce, snaha vylákat z lidí rĤzné
platby atd.).
Proslulé jsou pĜedevším tzv. nigerijské podvody, kdy je dĤvČĜivcĤm nabízen podíl z þástky ve
výši desítek milionĤ za pomoc s pĜevodem penČz do zahraniþí. Když vyhlédnutá obČĢ na nČco
podobného kývne, dostává se do nekoneþného
kolotoþe nutnosti platit rĤzné manipulaþní poplatky, úplatky, neþekané výdaje apod. ýlovČk
tak neustále vkládá þím dál víc penČz, protože
si nepĜipouští, že by mohl pĜedchozí investici
prohrát (syndrom gamblera).
Obrana:
■ obezĜetnost
■ ovČĜovat pĜedkládaná tvrzení

www.Þ rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci

Obrana:
■ maximální obezĜetnost, zejména v oblasti internetového bankovnictví
■ ovČĜovat informace
■ využívat pouze oÞciální informaþní kanály
bank (napĜ. neklikat na odkazy, které pĜijdou
v emailu)
■ nesdČlovat citlivé informace (þíslo úþtu, PIN,
heslo) na telefonický dotaz (mĤže se jednat
o „voice phishing“)
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c hlídat

si pravidelnČ stav svého bankovního úþtu (a to i v souvislosti s možnými neoprávnČnými „opravnými“ platbami kartou,
kdy si obchodník mĤže bez Vašeho vČdomí
strhnout z úþtu doplatek za již dĜíve dodané
a zaplacené zboží þi služby)

Pomluva / hoax
defstĜednictvím

elektronické pošty se mohou
šíĜit rĤzné pomluvy. Takovým pĜíkladem jsou
napĜ. ĜetČzové dopisy o závadných potravinách
v nČkterých hypermarketech, zaruþené zprávy
o blížícím se krachu nČjaké banky a nutnosti
vybrat z bankomatu co nejvČtší hotovost a další podobné zprávy. Na závČru každé z nich se
zpravidla objeví: “Pošlete co nejvíce lidem.“

Podobným zpĤsobem funguje tzv. hoax, vymyšlené zprávy senzaþního charakteru, a na nČ þasto navázané rĤzné petice proti popisovanému
jevu (napĜ. pĜípad „koĢátka ve zkumavkách“).
Obrana:
■ nepomáhat šíĜení nesmyslných nebo lživých
zpráv
■ ovČĜovat informace
■ jestliže se stanete obČtí pomluvy, zatnČte
zuby a pĜípad nerozmazávejte

■ nepĜipojovat se k pochybnČ vypadajícím peticím, slouží jen k získání údajĤ o Vás

Škodlivé kódy a viry
dghĜí

k nejstarším nebezpeþím. První viry se
objevily již pĜed þtvrt stoletím. Z pouhých vandalských nástrojĤ, jejichž cílem bylo napadnout
co nejvíce poþítaþĤ a smazat z nČj nČjaká data,
se vyvinuly nesmírnČ silné aplikace, které jsou
schopné zjistit hesla k internetovému bankovnictví, provádČt prĤmyslovou špionáž, instalovat
na poþítaþ další nástroje apod.
PĜíkladem mohou být tzv. dialery – programy,
které modiÞkují volané þíslo v pĜípadČ internetového spojení realizovaného pĜes telefonní linku.
Namísto nČkolika korun za hodinu je pak spojení s internetem realizováno pomocí linky tĜeba
na Kajmanských ostrovech a sazba je v Ĝádu
desítek korun za minutu.
Obrana:
■ obezĜetnost
■ vyhýbat se nebezpeþným webovým stránkám
a zdrojĤm
■ používat legální software
■ používat kvalitní antivirový program

Spam (nevyžádaná
elektronická pošta)
i jklmkn jfoČ pĜedstavuje 70–90 % celkového

objemu veškeré elektronické pošty. Jedná se
o zprávy, o které nikdo nestojí, nicménČ boj
s tímto fenoménem je velice obtížný. Jaké
pĜedstavují spamy nebezpeþí? KromČ toho, že
zbyteþnČ vytČžují kapacitu elektronické pošty,
mohou být spamy nositeli virĤ, podvodĤ anebo
slouží k prĤzkumu bojem pro hackery apod.
Obrana:
■ snažit se o to, aby se Vaše e-mailová adresa
nedostala do rukou útoþníkĤ (nezveĜejĖovat
ji na webu, nevyplĖovat internetové formuláĜe, nepĜeposílat hromadnou poštu s kontakty
na pĜedchozí odesílatele atd.)
■ neotvírat zejména odkazy a pĜílohy podezĜelých zpráv od Vám neznámých odesílatelĤ
a ihned takovou zprávu odstranit
■ instalovat specializovaný program k Þltraci
e-mailĤ
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Jak se zachovat
v pĢípadď nálezu
podezĢelého zavazadla
nebo jiného pĢedmďtu
pČkdy se mĤže stát, že napĜ. v tramvaji objeví-

te kufĜík, ke kterému se nikdo nehlásí. Víte, co
máte v takovém pĜípadČ dČlat?

PodezĢelé zavazadlo
q rstuvĜelým pĜedmČtem – zavazadlem se mĤ-

žete setkat v prostĜedcích mČstské hromadné
dopravy, v þekárnách, na nádraží, na zastávkách, v parku, v supermarketech a na dalších
místech. Zpravidla se jedná o balíþek, kufĜík
apod. Zavazadlo mĤže vedle chemických, biologických a radioaktivních látek obsahovat také
nástražné výbušné systémy. Nikdy ale nevíte
stoprocentnČ, co je uvnitĜ, takže postupujte podle našeho doporuþení.

■ jestliže zavazadlo naleznete napĜ. v þekárnČ,
volejte tísĖovou linku 112, kde uvećte všechny potĜebné informace (mimo základních
údajĤ uvećte popis zavazadla – vzhled, nápisy, znaþky apod.)

Co byste mďli udďlat:
w zachovejte klid a ustupte do bezpeþné vzdálenosti

■ v žádném pĜípadČ se zavazadla nedotýkejte, neotevírejte a nepĜemisĢujte jej (nevíte, co je uvnitĜ a neodbornou manipulací by
mohlo dojít k výbuchu, šíĜení nebezpeþných
látek, ke ztrátČ kriminalistických stop – otisky prstĤ apod.)
■ pokud naleznete zavazadlo v prostĜedcích
MHD, neprodlenČ o nČm informujte prĤvodþího, Ĝidiþe, pĜíp. jiného odpovČdného pracovníka MHD
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které onemocnČlo nČkolik lidí. U nás všechna
podobná podezĜení byla vždy planá. Ale pĜesto
musíme být opatrní. Co tedy dČlat, jestliže naleznete rozsypaný „bílý prášek“ nebo Vám pĜijde
podezĜelá zásilka:
■ jestliže naleznete na veĜejném místČ nebo
v dopravním prostĜedku vysypaný (nejen bílý)
prášek, nepĜibližujte se k nČmu (nevíte, co
to je – mĤže se jednat v lepším pĜípadČ jen
o cukr, ale mĤže to být také vysoce nebezpeþná látka)
■ neprodlenČ volejte tísĖovou linku 112, pĜíp. 150
■ upozornČte ostatní osoby v okolí
■ vyþkejte v bezpeþné vzdálenosti pĜíjezdu záchranáĜĤ a poskytnČte údaje o sobČ pro pĜípad
možné pozdČjší výzvy k lékaĜské prohlídce
■ jestliže Vám poštou pĜijde podezĜelá zásilka,
neotevírejte ji, netĜepejte s ní, volejte tísĖovou
linku 112 a Ĝićte se pokyny operátora
Nález nevybuchlé munice

x Ĝićte se pokyny operátora
■ upozornČte i ostatní osoby ve Vašem okolí

Další podobné pĢípady:
yz{|} ~{ z
Po 11. záĜí se zaþaly ve Spojených státech objevovat pĜípady, kdy lidem byly zasílány balíþky s bílým práškem. Tenkrát se jednalo o velmi
nebezpeþnou biologickou látku – antrax, díky

86

■ ustupte od místa nálezu do bezpeþné vzdálenosti (alespoĖ 100 m a více)
■ volejte tísĖovou linku 112 nebo 158
■ Ĝićte se pokyny operátora
■ varujte i ostatní osoby v okolí, aby se k místu
nepĜibližovaly a vyþkejte pĜíjezdu policie þi
záchranáĜĤ, kteĜí místo nálezu zabezpeþí do
pĜíjezdu pyrotechnikĤ
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Jak zabezpeĀit Vaši
domácnost pĢi
odjezdu na dovolenou

■ proti vyražení – zpevnČní celého obvodu dveĜí (napĜ. pomocí kovového pásku)

        Ĥm

■ proti proražení nebo prokopnutí - oplechování
dveĜního kĜídla

dla):

■ proti vyháþkování, zejména u dvoukĜídlých
dveĜí, použít napĜ. západky, kolíky, vzpČry

þi byt? Tato kapitola Vám poradí, jak jej správnČ
zabezpeþit pĜed nežádoucími návštČvníky nebo
jiným nebezpeþím (požár, únik vody, plynu apod.).

■ v ideálním pĜípadČ instalace kvalitních bezpeþnostních dveĜí

Co zlodďje pĢiláká

ZávČsy a panty:
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■ kĜídlo dveĜí zavČšené na 3 pantech umístČných uvnitĜ bytu

je. Jaké jsou nejþastČjší chyby, které lidé pĜed
odjezdem na delší dovolenou dČlají a þím také
zároveĖ nahrávají zlodČjĤm:
■ zveĜejnČní termínu odjezdu a délky pobytu
na dovolené (chlubení, já na to mám!)
■ velké „divadlo“ pĜi odjezdu (dlouhé nakládání
auta, mnoho zavazadel)
■ zatahování závČsĤ, rolet a žaluzií
■ ponechání prádla na šĖĤĜe
■ plná poštovní schránka
■ neustále zavĜená okna
■ uschování klíþĤ pod rohožkou, v truhlících atd.
■ v noci dlouhodobá tma v oknech

■ panty opatĜit zarážkou proti vysazení
Zámky:
■ použít kvalitní zámek s proÞlovou cylindrickou vložkou, která
by mČla být zakryta kováním
■ zámek opatĜit bezpeþnostním
štítem
■ použít vícebodový uzamykatelný systém po celém obvodu dveĜí
Poštovní schránky uvnitĜ panelových a obytných domĤ:
■ rekonstrukce vstupu

■ ticho v domČ nebo bytČ

■ oddČlení poštovních schránek od dalších prostor objektu

■ neuklizené náĜadí

Venkovní osvČtlení:

Jak správnď zabezpeĀit
Vaši domácnost pĢed
vloupáním

■ osvČtlení vybavit þidlem na pohyb, které svČtlo automaticky rozsvítí

¥¦ §¨©ª«¬ ®¯°Ģe do objektu

■ pĜídavný zámek

Rám a ostČní dveĜí:
■ ukotvené bezpeþnostní zárubnČ
■ v panelových bytech vylití zárubní
Ĝídkým betonem
proti roztažení

DoplĖkové mechanické zabezpeþení:

■ pojistný Ĝetízek nebo vymezovaþ otevĜení dveĜí
■ panoramatické kukátko
2. Okna, balkony a lodžie (zejména
v pĢízemí)
■ tvrzené nebo vrstvené sklenČné výplnČ
■ bezpeþnostní folie
■ mĜíže

DveĜe (dveĜní kĜí-

www.Þ rebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci

■ stahovací kovové rolety, žaluzie nebo okenice
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± uzamykatelné uzávČry a kliky
■ závČsy oken vybavené pojistkami proti vysazení
■ zasklení balkonu a lodžií
3. Elektronické zabezpeĀení
■ detektory s mikrospínaþi (pohybové, destrukþní, vibraþní, infrazvukové, tepelné apod.)
■ kamery a kamerové systémy
■ signalizaþní zaĜízení
■ ústĜedny s možností zaslání SMS zprávy
o narušení

Co dále mĪžete udďlat
± poproste nČkoho z Vaší rodiny, pĜíp. dobrého

kamaráda, který k Vám bude po dobu Vaší
nepĜítomnosti chodit (zalévání kvČtin, vČtrání
apod.), nezapomeĖte jej informovat o pĜípadném elektronickém bezpeþnostním zaĜízení
(planý poplach)

■ domluvte se s dobrým sousedem, který Vám
bude vybírat poštu

■ zkontrolovat, zda jsou vypnuty všechny elektrické spotĜebiþe (mimo ledniþky, mrazniþky
a elektronického zabezpeþení)
■ zkontrolovat kamna, krb, plynový kotel (v létČ
vypnout, v zimČ pĜevést do režimu temperování domácnosti)
■ uzavĜít hlavní pĜívod vody
■ elektrospotĜebiþe, u kterých to lze, zcela odpojit z elektrické sítČ

■ zadokumentujte si cenné vČci (šperky, starožitnosti, známky, mince atd.)

■ zapište si na papír výrobní þísla elektroniky
(TV, rádia, poþítaþe apod.)

■ televizi odpojit i z antény

Jak správnď zabezpeĀit
Vaši domácnost pĢed
požárem

■ okna dĤkladnČ zavĜít a zajistit
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nezapomeěte:
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■ zkontrolovat, zda jsou vypnuta svČtla a uzavĜeny vodovodní kohoutky

Ponechejte u sousedĤ nebo u známých rezervní
klíþe od bytu pro pĜípad, že by došlo k požáru,
pĜíp. k jiné nemilé události. SdČlte jim také kontakt na Vás, abyste se mohli v pĜípadČ potĜeby
urychlenČ vrátit domĤ.
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