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ZÁSADY PRO JEDNÁNÍ ČLENŮ DRUŽSTVA, VLASTNÍKŮ A JINÝCH
OSOB

V     PŘÍPADĚ VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU.

V případě, že jakákoliv  osoba v bytě zaslechne volání  „HOŘÍ“,  nebo cítí
zplodiny hoření,  krátce otevře dveře a zjistí,  zda je komunikační prostor
(chodba, schodiště) zakouřen nebo zda tam hoří. Pokud hoří, ihned zavře
dveře bytu a má-li  k dispozici  telefon ohlásí  vznik  požáru na bezplatné
telefonní lince  č.150. Tísňovou linku obsluhují v městě Ostrava operátoři
Integrovaného  bezpečnostního  centra.  Rovněž  je  možné  použít
mezinárodní  telefonní  linku  č.112.  Na  této  lince  musí  volající  uvést  i
město,  ze  kterého  volá  o  pomoc.  Tuto  telefonní  linku  obsluhují  v rámci
České republiky jednotlivá krajská Integrovaná bezpečnostní centra (IBC).

Pokud se  nezjistí  příznaky  hoření,  pokusí  se  pouze  jedna osoba z  bytu
zjistit, odkud se volání „HOŘÍ“ nebo volání o pomoc ozývá a v případě, že
skutečně po sestupu nebo výstupu po schodišti zjistí požár, pokusí se jej
likvidovat, je-li to v jeho silách a možnostech. Zjistí-li osoba, že není v jeho
silách začít likvidovat požár, vrátí se ihned do svého bytu. Při průzkumu se
nikdy nesmí používat výtah, protože není určen pro evakuaci osob.

V případě, kdy zplodiny hoření pronikají přes vstupní dveře do bytu, osoba
použije nouzové prostředky, které omezí tento průnik a jejich účinek na
všechny osoby v bytě (dveře je zapotřebí utěsnit namočenými textiliemi,
jako je ručník apod.). Při silnějším zakouření je zapotřebí, chránit dýchací
cesty  všech  osob  např.  kapesníkem  namočeným  do  vody  (ideálně
s octem), postavit se co nejblíže k otevřenému oknu nebo na balkon a to
vždy  na  straně  domu,  která  není  zakouřená,  je-li  to  možné.  V tomto
okamžiku je zakázáno otevírat bytové dveře na chodbu nebo se dokonce
pokoušet  bez  dalších  ochranných  prostředků  proniknout  kouřem  do
volného prostranství.  Dveře  bytu se mohou otevřít  pouze v případě,  že
někdo zabouchá na tyto dveře z vnějšku. Může se jednat o zasahujícího
hasiče nebo osobu, která potřebuje pomoc.

Odolnost  konstrukcí  bytů  zaručuje,  odolnost  proti  kouři  a  ohni  po
stanovenou  dobu,  která  postačí  k zahájení  požárního  zásahu,  případně
evakuaci osob hasiči, místně příslušného hasičského sboru případně jinou
složkou Integrovaného záchranného systému (IZS).

Radim Vykopal
SBD NH

V Ostravě 11. 9. 2017

Zdroj: převzato z dokumentu SBD NH (Radim Vykopal) ze dne 2. 1. 2017
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