PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU POŽÁRŮ
Už z názvu si každý dokáže vybavit, co vše je potřeba udělat pro eliminaci
možného vzniku požárů. V domácnostech se nejvíce setkáváme s požáry
zapříčiněnými nedbalostí – nesfouknuté svíčky, zapomenuté jídlo vařící se na
sporáku a ponechané předměty na varné ploše, vadné elektrospotřebiče, vznícení
sazí v komínech, a podobně.
Důležité proto je si jednotlivá pravidla předcházení vzniku požárů stále opakovat
pro správné zapamatování a vyvarování se možnému vzniku požáru.
Pojďme si proto preventivní opatření nastínit v desateru pravidel:
1. Otevřený oheň mějte pod kontrolou
- Svíčky, adventní věnce i odložené cigarety nenechávejte bez dozoru
2. Čtěte návody ke všem spotřebičům
- Dbejte jejich pokynů k provozu a revizím
3. Kontrola komínů
- Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest včetně
povinných revizí a kontrol
4. Bezpečné topení
- Dbejte na správné uskladnění hořlavých látek mimo dosah topidla,
popel ukládejte do nehořlavé nádoby
5. Vybavte si domácnost prvky požární ochrany
- Instalujte si hlásiče požáru, mějte v potřebném množství hasicí přístroje
nebo zařízení (hydranty)
6. Poučte své děti o možném nebezpečí vzniku požárů a úrazů
- Mějte vždy mimo dosah dětí zápalky, zapalovače, kontrolujte jejich
chování
7. Udržujte průchodné chodby a schodiště
- Pro rychlou a bezpečnou evakuaci ze zasaženého prostoru
8. Udržujte volné nástupní plochy pro požární techniku
- Pro včasný zásah jednotek požární ochrany
9. Mějte v povědomosti umístění hlavních uzávěrů inženýrských sítí
- Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry plynu a vody, které mají
být řádně označené a přístupné
10. Kontrolujte elektrická zařízení
- Pokud nejste delší dobu doma, nenechávejte zbytečně zařízení pod
napětím nebo ve standby režimu

Shrnutí:
Důležité opatření pro předcházení požárům v domácnosti jsou preventivní
opatření. Nenechávat bez dozoru otevřený oheň, mít elektrospotřebiče
v provozuschopném stavu. U těch, u kterých to vyžaduje legislativa, mít
pravidelné revize a kontroly. Pro včasné upozornění na začínající požár
v domácnostech je podstatné mít instalované prvky požární ochrany jako např.:
elektronickou požární signalizaci – EPS, která je napojena na pult centrální
ochrany – PCO nebo autonomní hlásiče požáru, které nejsou náročné na elektro
instalaci (jsou na baterie) a instalace je velice jednoduchá. Dalším preventivním
opatřením je rozmístění hasicích přístrojů v domácnostech hlavně na místech
s možným nebezpečím požáru v garážích, kotelnách, kuchyních, půdách.
Doporučené rozmístění požárních hlásičů v bytovém domě je uvedeno na
obrázku.

Zdroj: www.cahd.cz

Pro včasný zásah jednotek požární ochrany je důležité udržovat nástupní plochy
pro požární techniku volné a průjezdné. Zachování třímetrové šíře komunikace
pro průjezd záchranářské techniky je klíčové pro včasný dojezd na místo události,
kdy často o životě rozhodují vteřiny.

Zdroj: HZS Karlovarského kraje

„Myslete proto při parkování na možný průjezd záchranářů, tedy na
3 metry pro život.“

