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ÚVOD
Vážení čtenáři,
dostala se Vám do rukou publikace, která si dala jeden hlavní cíl, seznámit Vás se skutečností, že se
budovy kolem Vás neliší jen svým vzhledem, výškou a způsobem využití, ale také tím, že mají různé
zajištění požární ochrany.
Jako hasiči se často setkáváme s tím, že lidé budovám z pohledu požární ochrany málokdy rozumí.
Začít můžeme například tím, že v případě vzniku požáru často netuší, kde jsou umístěny hasicí přístroje, že jsou v objektu bezpečné únikové cesty nebo jakým způsobem může být v budově vyhlášen
požární poplach.
Vytvořili jsme pro Vás proto tuto publikaci, která se snaží hravou formou upozornit na to, že má každá
budova z hlediska požární ochrany různou „osobnost“.
Všude kolem nás je spousta budov a již od počátku stavby se musí myslet na bezpečnost lidí, kteří se
v nich budou jednou nacházet. A pohled na bezpečnost se vždy může lišit tam, kde lidé pracují, jdou
do kina, do školky, musí být v nemocnici nebo se přišli podívat na fotbalový zápas.
Budovy v naší publikaci o sobě mluví a chtějí touto formou ukázat, co všechno přispívá k Vaší bezpečnosti. Často přitom používají „hasičské termíny“, proto je v úvodu této publikace přehled pojmů
s jednoduchým vysvětlením, co daný termín znamená.
Pojďte se tedy podívat, co o sobě budovy říkají, a až sami budete jednou procházet například obchodní centrum, podívejte se, jestli to, co o sobě budova říká, je pravda.
kpt. Ing. Jitka Picková
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SLOVNÍK POJMŮ
EPS – elektrická požární signalizace je zařízení, které dokáže díky svým hlásičům rozmístěným v budově včas
zjistit požár a událost nahlásit stálé obsluze nebo poslat signál přímo hasičům.
Požární hlásič – autonomní hlásič požáru je jednoduché zařízení, které nepřetržitě testuje okolní vzduch na
přítomnost kouře nebo plynu, podle toho, k čemu je určen. Pokud se některý z těchto podnětů objeví v jeho
okolí, okamžitě spustí hlasitý poplach pomocí vestavěné sirény a bude houkat, dokud nepomine příčina poplachu. Hlavní výhodou autonomních požárních hlásičů je jejich velmi jednoduchá instalace a uvedení do
provozu.
Požární úsek – to je prostor, který je od ostatních prostor oddělen požárně dělicími konstrukcemi, které jsou
schopné po stanovenou dobu odolávat požáru.
Úniková cesta – slouží pro bezpečnou a včasnou evakuaci osob v případě požáru, ale také pro přístup jednotek požární ochrany. Na to se často zapomíná. Únikové cesty musí být dostatečně široké a hlavně volné.
Nemůžete je zastavět nábytkem, kytkami, botníky, odloženými koly nebo koloběžkami. Když pak budete muset z budovy rychle utéct, tyto věci budou překážet nejen vám, ale také hasičům, kteří se vám snaží pomoci.
Rozlišujeme tři typy únikových cest – chráněné, částečně chráněné a nechráněné.
Evakuační výtah – má vlastní záložní zdroj energie, proto funguje i po vypnutí elektřiny v objektu. Pomáhá
urychlit evakuaci a také pomáhá při zásahu hasičům dostat se rychleji do vyšších pater.
Vnitřní hydrant – místo uvnitř budovy napojené na rozvod vody.
SHZ, Sprinkler – stabilní hasicí zařízení je samočinné zařízení, které vzniklý požár nejen signalizuje, ale jako
aktivní požární ochrana ho v počátečních fázích likviduje bez zásahu lidí. Potrubní síť se sprchovými hlavicemi
je napojená na vodní zdroj. Ze sprchových hlavic při požáru vytéká ve formě sprchového proudu voda na plochu, kde vznikl požár.

SLOVNÍK POJMŮ
Nucené odvětrávání – slouží k odvětrávání kouře z prostor zasažených požárem, většinou bývá napojeno na
elektrickou požární signalizaci, po vyhlášení požárního poplachu se samo aktivuje.
Vnější hydranty, vnější odběrná místa – místa, která slouží hasičům pro připojení na rozvod vody.
Vnitřní zásahová cesta – musí být zřízena u objektů, kde se předpokládá vedení požárního zásahu vnitřkem
budovy.
Nástupní plocha – slouží pro přistavení požární techniky, bývá zřízena většinou u výškových budov vyšších
než 12 metrů. Musí být řádně označena dopravní značkou „Zákaz stání“ a dodatkovou tabulkou „Nástupní
plocha pro požární techniku“.
ZOKT – zařízení pro odvod kouře a tepla; při požáru vzniká obrovské množství kouře a tepla, pokud jsou kouř
i teplo účinně odváděny, mohou lidé snáze utíkat a hasiči lépe hasit.
PBŘ – požárně bezpečnostní řešení stavby je dokumentace, ve které najdete vše o dané budově a jejím požárním zabezpečení.
Požárně dělicí konstrukce – jsou zdi, stropy a obvodové stěny. Mohou být postaveny z různých materiálů
a podle toho je rozdělujeme na nehořlavé, hořlavé a smíšené. Oddělují od sebe jednotlivé požární úseky a brání tak šíření požáru.
Požární pásy – jsou vodorovné a svislé části na plášti budovy, které zabraňují šíření požáru do dalších pater
venkem, přes fasádu.
Nouzové osvětlení – má vlastní zdroj elektrické energie, proto svítí i poté, co hasiči vypnou přívod elektřiny
do budovy, aby mohli hasit požár.

RODINNÝ DŮM
èèMohu být postaven z různých materiálů (cihla, dřevo, beton, dřevostavba), na mém oblečení se
projevuje hlavně vkus mého majitele.
èèMohu mít různý tvar, barvu, různá okna, balkony, komíny, jen musím dávat pozor, abych nevyrostl
výše než tři patra nad zem a ani se nesmím zavrtat hlouběji než jedno podlaží pod zem, pak už
bych nepatřil k rodinným domům, ale do jiné skupiny budov a měl bych více povinností.
èèRád pod svou střechou ubytuji i auto, vlastně jsem tak hodný, že smím ubytovat až tři auta. Přesto
jsem raději, když můj majitel postaví přístřešek pro svá auta vedle mě.
èèByly doby, kdy jsem vůbec nemusel být vybaven proti požárům; dnes již všechny rodinné domy
vědí, že musíme mít alespoň jeden hasicí přístroj. Lidé však často zapomínají, že hasicí přístroj se
musí pravidelně kontrolovat, a když pak začne hořet a já potřebuji pomoc, můj majitel (člověk)
nemá, jak by mi pomohl. Popálení mě pak bolí mnohem víc, než bylo nutné.
èèNěkdy závidím jiným budovám, které jsou chráněny kamarádkou EPSkou. Já musím spoléhat na
svého majitele (člověka) a jeho odpovědný přístup.
èèVlastně nejsem tak úplně sám, mým kamarádem je požární hlásič – ten umí pořádně pípat a upozornit na nebezpečí včas, hasiče však sám nezavolá. I ten se však musí kontrolovat, zda má funkční
baterie, jinak mi ani ten nepomůže.
èèJsem smutný z toho, že u mých kamarádů tak často hoří, a to hlavně kvůli nezodpovědnosti mých
majitelů. Příčinnou většiny požárů je totiž lidská nedbalost při používání elektrických zařízení a
otevřeného ohně.
èèMoji majitelé také často zapomínají na to, že musím mít vyčištěný komín. Nevyčištěné saze v komíně mohou být velkým nebezpečím. Pravidelnou kontrolu komína musí provádět oprávněná
osoba.

BYTOVÝ DŮM
èèJsem bytový dům, ne rodinný dům. Ve mně bydlí již více rodin. Můžu být různě velký, dlouhý, široký. Mohu mít dokonce garáže v podzemním podlaží.
èèProtože ve mně bydlí více osob, musí se více dbát na požární bezpečnost. Lidé, co ve mně bydlí, by
měli vědět, že i oni sami mohou hodně přispět ke svému bezpečí.
èèNa rozdíl od rodinného domu jsem již rozdělen na požární úseky. V bytovém domě je každý byt
samostatným požárním úsekem.
èèProtože ve mně bydlí hodně lidí, musí můj projektant myslet na jejich bezpečnost a na to, aby se
všichni lidé dostali v případě požáru bezpečně ven. Proto mají budovy únikové cesty.
èèPokud více vyrostu, řekněme nad 20 metrů, musím už mít chráněné únikové cesty. Ty jsou ještě
bezpečnější než obyčejné únikové cesty.
èèA pokud povyrostu nad 30 metrů, musím mít alespoň jeden evakuační výtah. Obyčejný výtah totiž
přestane fungovat, jakmile hasiči kvůli požáru vypnou elektřinu a již nikoho nesveze.
èèKaždý byt musím mít vybaven požárním hlásičem. To je ta malá krabička, co umí včas zjistit začínající požár a hlasitým pípáním tě vzbudí i v noci.
èèJsem pouze stroze vyzbrojený několika hasicími přístroji popřípadě vnitřními hydranty, u kterých
mi však často chybí požární hadice. Proč je lidé odnáší, tomu vážně nerozumím.
èèHasiči to se mnou nemají jednoduché, vnější odběrná místa, neboli vnější hydranty jsou samozřejmě zajištěny, ale na vnitřní zásahové cesty se moc nemyslí. Mým velkým problémem jsou auta
zaparkovaná na nástupních plochách pro požární techniku. Víte vy vlastně, kde je před vaším domem nástupní plocha pro požární techniku?

OBCHODNÍ CENTRUM
èèNás budov obchodních center je stále víc a víc a jsme větší a větší. Někteří lidé se bojí, že se ve mně
ztratí, což je možné, ale co se týká požární ochrany, tak to se musím pochlubit, jsem snad ze všech
budov nejlépe a nejdůmyslněji zařízená proti požáru.
èèFinanční náklady na mou ochranu jsou veliké, ale musím zajistit bezpečí pro hodně lidí a dětí, kteří
si ke mně přišli nakoupit nebo se pobavit. Je to opravdu velká zodpovědnost.
èèNa všechny prvky mého oděvu se kladou nesmírně vysoké požadavky z hlediska požární ochrany,
můj plášť je po dobu evakuace takřka nezničitelný.
èèBývám většinou hodně členitá, se spoustou uliček a proto únik během požáru není vždy jednoduchý, naštěstí jsem vybavena evakuačními plány a zelenými cedulkami s vyznačením směru úniku,
které vás navedou co nejrychleji do bezpečí. Tyto tabulky jsou vidět, i když zhasnou světla a je tma.
èèA čím vším jsem vybavena? Co mi pomáhá včas požár zjistit a udržet pod kontrolou?
èèEPS – elektrická požární signalizace včas zjistí požár a upozorní na něj.
èèStabilní hasicí zařízení reaguje na zjištěný požár a je schopno uhasit začínající požár. Ty sprchové
hlavice na stropě nad vašimi hlavami jsou sprinklery, kterými je rozstřikována voda a hašen požár.
èèVnější odběrná místa, vnitřní hydranty i hasicí přístroj jsou na každém rohu, dalo by se říct, že je o
mě pečováno jako v bavlnce.
èèJelikož se pod mou ochranu denně dostane několik tisíc lidí, tak ZOKT také nechybí v mém obrovském výčtu schopností.
èèVšechna moje požárně bezpečnostní zařízení jsou nastavena tak, aby vše co nejlépe fungovalo,
každý přesně ví, kdy má začít fungovat a kdy skončit, jsou to prostě moji kamarádi.

ČERPACÍ STANICE
èèJá hlídám tolik hořlavých kapalin, až se z toho denně v noci budím, naštěstí mám dobře řešené PBŘ
a jakékoliv doplňování pohonných hmot do podzemních nádrží probíhá pod dohledem profesionálů a bez přítomnosti veřejnosti.
èèPlatí u mě velmi přísné podmínky a dbám na to, aby se dodržovaly, tudíž pod mou střechou neuvidíte otevřený oheň, zapálenou cigaretu ani táborák na opékání buřtů.
èèPokud si chcete zapálit cigaretu, tak pouze na vyhrazených místech.
èèVšude visí značky s příkazy a zákazy a i ti, co se u mě zastaví třeba jen na čaj, je musí dodržovat.
èèPro ještě větší bezpečnost jsem zbudována výhradně z nehořlavých konstrukcí, aby se co nejvíce
snížilo riziko vzniku požáru.
èèHasicími přístroji jsem vybavena dostatečně.
èèAle jak už jednou začnu hořet, a čert nikdy nespí, tak vám radím, dejte nohy na ramena a utíkejte
co nejdál ode mě.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
èèU mě se velmi dbá na provedení protipožárních opatření, přeci jen pod mou střechou vyrůstají ti
nejmenší a ještě nejsou na tom světě tak dlouho, aby se zvládli v době požáru bezpečně evakuovat.
èèHasicí přístroje jsou u mě samozřejmostí, stejně jako nehořlavé požárně dělicí konstrukce.
èèVšechny paní učitelky jsou řádně proškolené a dobře znají mou schopnost bránit se požáru a taky
dobře ví, jak mi v době požáru efektivně pomoci a kudy co nejdříve dostat děti do bezpečí.
èèČasto mě rozdělují na kousky do požárních úseků, protože moji dnešní kamarádi, nové školky, už
povyrostli do větších rozměrů a mají několik místností a provozů. Každá třída u mě musí být samostatným požárním úsekem.
èèPokud je pod mou střechou více než 20 dětí, musím mít dvě únikové cesty, z nichž každá musí vést
jiným směrem. To proto, aby mohly děti v případě požáru bezpečně utíkat. Všichni se pak sejdeme
na určeném místě, abychom se přesvědčili, že se nikdo neztratil.
èèVýškově jsem poměrně omezená, protože nesmím mít více než dvě nadzemní podlaží. Pokud
mám podzemní podlaží, nesmí být využíváno pro pobyt dětí.

NEMOCNICE
èèVůbec bych se o sobě nebála říct, že jsem jedna z nejlépe požárně ochráněných budov ze všech.
Jsem nová a prostorná, již od začátku se u mě pamatuje na to, že pod svou střechou budu mít lidi
nemocné, upoutané na lůžko a těžko se pohybující. Musím myslet na to, že případná evakuace je
složitější než u zdravých lidí.
èèSamozřejmostí jsou pro mě evakuační výtahy. Jejich množství závisí na počtu pacientů neschopných samostatného pohybu a na počtu mých podlaží. Vždy však musím mít alespoň dva evakuační
výtahy, nikdy ne méně.
èèPřece jen se u mě bojuje o životy i bez zapříčinění požáru, a proto pro mě byla stanovena přísná
pravidla pro mé oblékání. Musím být celá z nehořlavých materiálů. Pokud mám více podlaží, musím mít dokonce v obvodových stěnách požární pásy.
èèVšechny únikové cesty musí mít nouzové osvětlení a také dbám na bezvadné provedení značení
směru úniku.
èèMám samozřejmě spoustu hasicích přístrojů, ale protože jsem nová budova, postavená podle nejnovějších požadavků, mám také sprinklery, ZOKT i EPSku.
èèMám také zajištěnou požární vodu pro hašení, proto kolem mě najdete vnější odběrná místa.
èèOhledně nástupních ploch jsem výjimkou, stačí, abych byla vyšší než šest metrů, a již musím mít
nástupní plochu pro požární techniku.

DŘEVĚNÁ CHATIČKA
èèMalinká, bezbranná, opuštěná dřevěná bouda bez jakýchkoliv protipožárních opatření, tak to
jsem já.
èèMálokdy u mě najdete alespoň jeden hasicí přístroj a přitom je kolem tolik nebezpečí.
èèMám obrovský strach z často podomácky vyrobených kamen s hodně nebezpečně vypadajícím
komínem. Příliš blízko kamen se často suší ručníky, boty nebo ukládá dřevo.
èèDřevo přichystané k topení bývá složené nebezpečně blízko mě.
èèZahrádku mám malinkou a tak se griluje a rozdělává oheň blízko mě, o nějakou tu jiskřičku pak
není nouze.
èèNa vaření se často používá propanbutanová lahev. V případě požáru je to pak velice nebezpečné
pro hasiče a celé okolí.
èèAbych to tak nějak shrnula, hodně se bojím a mám proč. Mou jedinou záchranou je zodpovědný
majitel.

UBYTOVNA
èèPodle požadavků bych měla být alespoň tak vyladěná jako všechny ostatní nádherné hotely, ale
skutečnost je bohužel jiná.
èèZkrátka jsem jedna z těch starých a zašlých budov, která z požárního hlediska nebyla nějak výjimečně promyšlená, ale aspoň ty dveře na únikových cestách se mi otevírají ve směru úniku.
èèMůj kabátek naštěstí ještě obstojí, i když byl navrhován podle starších norem, protože, co si budeme povídat, většinou patřím do těch řad seniorů v dnešní době.
èèAle se vším ostatním je to se mnou hodně špatné. Nikdo si nedělal práci, aby mě aspoň trošku
rozdělil na požární úseky, tudíž v případě vzniku požáru není tak dobře zabráněno jeho šíření.
èèNavíc moje protipožární vybavení je na tom velice bídně. Když už pro mě pan projektant před 50
lety navrhnul nějaký ten hasičák, tak tipuji, že v této době je zahrabaný pod hromadou věcí a prachu, jelikož kontroly v dřívějších dobách neprobíhaly úplně na výbornou.
èèMoje bezpečnost záleží nejvíce na lidech, kteří se u mě ubytují.

HOTEL
èèO mě je pečováno s mnohem větším úsilím a mé protipožární opatření častokrát převyšuje to na
ubytovnách.
èèPod svou střechou ubytovávám velký počet osob, mám proto i dostatečný počet chráněných únikových cest a dobře provedené značení směru úniku.
èèPřesto vám radím, abyste se vždy podívali, kudy vedou chráněné únikové cesty přímo od vašeho
pokoje.
èèVšechno mám perfektně zkontrolováno a na svém místě, hasicí přístroje, které jsou mimochodem
snad na každém rohu, jsou každoročně kontrolovány.
èèČasto se u mě objevuje EPS a SHZ, tudíž u mě můžete prožít bezstarostné a požárem nerušené
noci.
èèJelikož mám samé slušné hosty a důmyslně navržený konstrukční systém, tak mi nějaký ohýnek
strach nenažene.

FOTBALOVÝ STADION
èèAsi jste mě už někdy ve svém životě navštívili, nebo alespoň viděli z venku. Jsem opravdu veliká a
pojmu několik tisíc lidí. Zdám se složitá a nepřehledná.
èèCo se však požární ochrany týče, jsem zabezpečená opravdu dobře. Jsem celá z nehořlavých konstrukcí a vybavena hasicími přístroji, kam se jen člověk podívá. Mám spoustu únikových cest a
výborně provedené značení sektorů, podlaží i směrů úniku.
èèNejvětším nebezpečím pro mé návštěvníky je panika, chaos a nepředvídatelné chování lidí, když
se náhodou nějaký problém vyskytne.
èèNaštěstí se kolem mě pohybuje spousta poučených osob, které mě od požáru ochrání a vás nasměrují do bezpečí, takže se není čeho bát.

V hangáru, kde se opravují letadla, jsou
zvláštní požárně bezpečnostní zařízení,
např. vodní clony, které rozdělí velký
požární úsek na menší a ochrání tak
např. ostatní
letadla.

Každé velké letiště musí mít i své profesionální hasiče se specializací na požáry
v leteckém průmyslu. Mají speciální vozidla
s velkým výkonem motoru a vodního čerpadla. K výjezdu mají jen málo času,
a to jen 45s .

V terminále na letišti se nachází i tisíce lidí, a proto je
potřeba, aby bylo možno se bezpečně evakuovat v případě mimořádné události. Všechny únikové východy
jsou řádně označeny a hlásiče požáru
jsou na každém rohu.

V terminále, ale i jiných budovách jsou všechny druhy
požárně bezpečnostních zařízení,
například čidla EPS, SHZ, ZOTK.

Letiště není jen jedna budova.
Je to více objektů, nashromážděných v hlídaném areálu,
kde se pohybuje veškerá letecká technika. Mezi největší budovy
patří terminály, hangáry, řídící věž a sklady leteckého paliva.

Velké sklady leteckého paliva bývají velmi blízko letiště
a mají vlastní SHZ, které je
v minutě schopné naplnit
nádrže hasební pěnou.

Podle velikosti letiště
mají hasiči také více hasičských stanic.
Je to z důvodu schopnosti zasahovat na
jakémkoliv místě na letišti do 3 minut od
poplachu. Říká se jim pobočná stanice
hasičů.
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