Plán preventivně výchovné činnosti
v oblasti požární ochrany na rok 2020 a 2021

Pro splnění § 29 odst. 1 písm. n) zákona číslo 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění
pozdějších předpisů obec Rtyně nad Bílinou ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem
Ústeckého kraje zpracovalo tento plán preventivně výchovné činnosti na rok 2020 a 2021.
Preventivně výchovná činnost obce v roce 2020 a 2021 se zaměří na:
1. Metodickou pomoc pro fyzické osoby nebo právnické osoby při zajišťování požární ochrany
poskytovanou odborně způsobilou osobou dle § 11 zákona o požární ochraně.
Tato pomoc spočívá v tom, že obyvatelé obce mohou vznášet dotazy týkající se požární prevence.
Písemné dotazy mohou odevzdávat v době úředních hodin na Obecním úřadě Rtyně nad Bílinou
s uvedením adresy tazatele. Odpověď dotazovanému bude odeslána či v případě uvedení telefonního čísla
zodpovězena v co nejkratší době maximálně však do 30 dnů od vznesení dotazu.
2. Názorná propagace požární prevence na webových stránkách obce, kde budou zveřejněny tyto články:
REKREACE A POŽÁRNÍ OCHRANA
VYPALUJETE STAROU TRÁVU?
OHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
3. Obec bude pokračovat ve spolupráci s HZS ČR při zajišťování preventivně výchovné činnosti.
4. Obec má uzavřenu smlouvu o spolupráci s Obcí Žalany - SDH Žalany
5. Obec bude pokračovat ve spolupráci s občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi
a jinými orgány a organizacemi působícími na úseku požární ochrany.
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Dle Plánu preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany pro roky 2020 a 2021
zveřejňuje Obec Rtyně nad Bílinou na webových stránkách obce www.rtynenadbilinou.cz
následující články:
REKREACE A POŽÁRNÍ OCHRANA
Znáte jistě sami to rozechvění během posledního dne v zaměstnání, když víte, že
zítra už začíná dovolená. Nemusí to být jen ona, vždyť i obyčejný víkend na chatě, chalupě či
pod stanem, využitý k odpočinku a rekreaci, vyvolá stejné příznaky. Udoláni spěchem naší
technické doby se vracíme do přírody a do romantických dob našeho mládí. A jaká by to byla
romantika bez táboráků, večera bez svíčky či petrolejky … . Vida jak snadno jsme se dostali
opět k požární problematice! Nebudeme nikomu v tomto povídání brát chuť strávit své volno
podle vlastních představ, přidáme pouze malý balíček rad, jak nezměnit své rekreační sídlo v
ruiny, krajinu na spáleniště a sebe na statistické číslo obětí požárů. Pomineme-li tentokrát
nástrahy topného období, číhá požární nebezpečí už zjara. Kdo z majitelů chat a chalup by
snesl pohled na neupravené okolí své nemovitosti, kdo by se po zimě nechtěl zbavit
nepotřebného haraburdí. Nejjednodušší cestou je vypálení staré trávy a spálení všeho, co už
dosloužilo. Nehledě na zákaz vypalování travního podrostu, riskujeme při tomto počínání, že
například při změně větru a nedostatečném zabezpečení uklidí oheň kromě zbytečností i
naši krásnou dřevěnou chatičku. Nezapomínejte, že při stavbě rekreačních objektů je
využíváno především dřevo a další hořlavé materiály. A to co ve stavbě zděné nemusí
skončit tragicky, mívá v dřevěných objektech ty nejtěžší následky. Pozornost budeme
věnovat také tomu, s čím si hrají naše děti. Popřát jim volnost ještě neznamená dovolit jim
hry se zápalkami nebo dokonce s cigaretami. Děti sice pouze napodobují jednání dospělých,
nevědí ale, co všechno oheň dokáže. Na spálený les či pole je žalostný pohled, co však
pohled na rodiče, kteří ztratili to nejdražší, co měli … . Právní předpisy upravují možnosti
rozdělávání otevřených ohňů v přírodě velice striktně. Je povoleno pouze v prostorech
vyhrazených tábořišť na zvláště určených místech. Nemáme už dovednost starých zálesáků,
po jejichž tábořištích nenašel nikdo ani stopu, nikdy však neopomeneme před odchodem
oheň uhasit a zasypat jej hlínou, protože i doutnající zbytky také mohou zapálit. Úbytek
lesních porostů má na svědomí tolik jiných příčin, že přidáme-li k nim ještě požáry, přestane
naše republika být brzy turistickým rájem. Využívejme všech krás, které nám naše republika
nabízí, ale neničme je. Pokud vyrazíme po naší vlasti, ať tuto naši cestu neznačí jen řada
spálenišť.

VYPALUJETE STAROU TRÁVU ?
Každoročně s příchodem jara se setkáváme se stejným úkazem. Objevuje se na mezích,
zahrádkách, sadech a v poslední době i na neobdělávaných polích, zkrátka všude tam, kde
rostla tráva a zůstala po ní jen vyschlá stébla a žluté drny. A právě pozůstatky starého
travního porostu jsou odklízeny způsobem, který dělá starosti hasičům i ochráncům přírody.
Jistě, vzít zápalky a stařinu vypálit je jednodušší a méně namáhavé než poctivě hráběmi
celou plochu zbavit starého porostu. Pomáhá k tomu i přežívající názor, že popel
z vypáleného trávníku je dobrým hnojivem, přispívajícím k lepšímu růstu nového porostu.
Konečně, koho by napadlo, že tato „metoda“ zahradnické práce může vést k nejtragičtějším
koncům… .

Ponechme stranou nesprávné názory a podívejme se blíže, k čemu vede vypalování staré
trávy ve skutečnosti. Oheň sice starý porost opravdu zničí, jenže s ním odumírají kořínky
nového a přežívá jen odolný plevel. Ohroženy jsou i keře a mladé stromky, u nichž
poškození podkorové vrstvy má za následek konec růstu a uhynutí. Pro život v přírodě má
nesmírný význam i biologická rovnováha mezi různými druhy hmyzu a drobné zvěře. Jestliže
sáhneme k vypalování trávy, narušíme tuto rovnováhu natolik, že trvá řadu let, než se vrátí
do původního stavu. Mezitím může dojít k přemnožení škůdců, kteří by v normálních
podmínkách nikdy neměli podmínky k překročení obvyklého množství. Ani zajíci, pernatá
zvěř a jejich mláďata si nezaslouží smrt v plamenech, zvláště když jejich počty díky měnícím
se přírodním podmínkám rok od roku klesají. A domněnka, že popel dobře zahradu pohnojí,
také neobstojí. Jednak zdaleka neobsahuje ty látky, které trávník skutečně potřebuje, jednak
spáleným kořínkům nepomůže ani to nejzázračnější hnojivo na světě.
O tom, že na vypalování staré trávy doplácí nejen příroda, svědčí následující příklady:
Zaměstnanci jedné stavební firmy, kteří se rozhodli využít této pochybné metody k úklidu
části staveniště, podcenili silný vítr a plameny uklidily kromě starého porostu sklad
laminátové krytiny a mobilní buňku s kanceláří stavbyvedoucího. Způsobená škoda šla do
statisíců.
Zatímco stavbaři vyvázli bez zranění, neměl to štěstí chatař, vypalující trávu na svém
pozemku. I zde sehrál svoji roli vítr, navíc však pomohli hořlavé kapaliny. Chataři dopomohli
k popáleninám II. stupně a zbavily ho starostí s dokončovacími pracemi na jeho nemovitosti.
Ta shořela do základů i s garáží a osobním automobilem.
Starý muž, který vypaloval trávu na mezích za svou zahradou, sice nezpůsobil žádnou
vysokou škodu na majetku, podcenil však nebezpečí kouře a přiotrávil se oxidem uhelnatým
a následně zůstal v plamenech. Přivolaní hasiči zabránili dalšímu šíření ohně, z plamenů
však vyprostili jen ohořelé tělo.
A pro ty, které ani tyto příklady nepoučily :
Na vypalování trávy pamatuje zákon o požární ochraně, vyhláška a i krajské a okresní
nařízení peněžitými pokutami, ale v případě obecného ohrožení nastupuje i trestní zákon a
někdy i tresty odnětí svobody.
Domníváme se však, že dříve, než nastoupí zákony, měl by zvítězit zdravý rozum. Zničené
přírodní prostředí, ohrožené hodnoty, zdraví a lidské životy jsou příliš velkou daní lidské
pohodlnosti.

Ohlášení mimořádné události operátorům na tísňovou linku
Hasiči, záchranáři a policisté jsou 24 hodin denně připraveni vyjet a poskytnout
pomoc v nesnázích. Každý zásah začíná a končí na operačním středisku. Pro
účinnou pomoc při požárech a jiných mimořádných událostech je velmi významné
včasné zavolání na tísňovou linku. Tísňové linky slouží výhradně pro příjem
oznámení o mimořádné události. Operátoři těchto linek jsou speciálně připraveni
zvládat přijímaní hovorů od lidí ve stresu, jsou naučeni od volajících získat maximum
informací, potřebných pro vyslání adekvátní pomoci. Pokud si člověk osvojí základní
pravidla této komunikace a zachová při volání „chladnou hlavu“, může tak usnadnit (a
hlavně urychlit) vyslání pomoci.

Operační středisko
Co jsou tedy důležité informace?
Jako první informace bude operátora zajímat,co se stalo: Např.: hoří jedno osobní
auto, v okně ve druhém patře pětipatrové budovy vidím šlehat plameny
Dále je důležité, kde se událost stala: Např.:Tady ve Zlíně, na Přílucké ulici před
domem číslo popisné 213.
Podstatné je sdělit, kde se událost fyzicky stala, nikoliv, kde se právě nacházíte
(například při jízdě po dálnici může být mezi místem události a místem, odkud voláte
na tísňovou linku, rozdíl i několika kilometrů). V obydlených částech kromě názvu
ulice a čísla popisného i orientačního neopomíjejte uvádět i název města. Hledáním
místa zásahu záchranáři ztrácí cenné vteřiny.
A v neposlední řadě zajímá operátora tísňové linky, kdo volá. Sdělte své jméno a
vyčkejte dalších pokynů operátora. Např.: Jmenuji se Anna Nováková. Volám
z mobilního telefonu číslo 603 123 456.
Důležitá rada na závěr. Nikdy nezavěšujte jako první!
Operátor se Vás může zeptat na upřesňující informace, např. kolik osob je postiženo
mimořádnou událostí, kolik pater má budova, v níž hoří, zda je havarované vozidlo

vybaveno pohonem na zkapalněné plyny (LPG/CNG), uniká-li z automobilové
cisterny nějaká chemická látka, ...
Jak poznám, kde se vlastně nacházím?
Člověk má kolem sebe mnohem více orientačních bodů, než si vůbec myslí. Jak bylo
již napsáno, co nejpřesnější lokalizování místa události má pro rychlost poskytnutí
pomoci zásadní význam.
Města
Ve městech je situace jednodušší. Každá ulice je označena cedulí se svým názvem,
stejně tak je každý dům označen číslem popisným, případně také číslem
orientačním. V menších obcích bývají domy označeny zpravidla pouze číslem
popisným, bez názvu ulice. V některých městech (např. v Praze) existuje číselné
označení sloupů veřejného osvětlení. Rovněž lze oznámit blízkost významných
budov, jako jsou školy, pošty, kostely, hřbitovy, benzinové stanice, obchodní centra
nebo zmínit jiné orientační body (tovární komíny, zastávky městské hromadné
dopravy apod.).
Silnice, dálnice
Na dálnici je umístěn každého půl kilometru označník, podstatné je rovněž zmínit
směr jízdy (např. dálnice D1, 105,5 kilometr, směr z Prahy na Brno). Pokud budete
volat z dálniční hlásky, je označena, na kterém kilometru se přesně nachází. Silnice
I. třídy jsou označeny číslem (např. I/49). Na silnicích nižších tříd jsou značeny
číslem podjezdy, mosty (např. 148-005). Rovněž každý železniční přejezd má
zezadu na výstražném sloupku umístěno písmeno P a za ním čtyřciferné číslo (např.
P8451).
Přírodní prostředí
V přírodním prostředí je určení přesné polohy složitější. Je možné využít turistického
značení, nadzemní elektrické vedení velmi vysokého napětí, vodní toky a nádrže.
Památná místa (pomníky, kaple), vysílače, rozhledny, železniční viadukty, mosty
mohou také posloužit k orientaci v neznámém terénu. Nejpřesnější určení místa ve
volné přírodě je pomocí GPS souřadnic (prostřednictvím GPS navigace nebo
tzv. chytrých mobilních telefonů).
Časté dohady ohledně volání na tísňové linky:
Je lepší volat na národní tísňové linky než na jednotné evropské číslo
tísňového volání 112?
Když potřebujete zásah pouze jedné konkrétní složky IZS, je vhodnější volat přímo
na její národní tísňové číslo. Pokud potřebujete rychlou lékařskou pomoc, volejte
155. Budete mluvit přímo se zdravotní záchranářkou (dispečerkou), poradí Vám, jak
poskytnou první pomoc. Když jste svědky protiprávního jednání, volejte 158. Budete
hovořit přímo s policistou. Městská (obecní) policie má rovněž svou tísňovou linku –

156. Ovšem pozor, městská (obecní) policie není zřízena v každém městě či obci!
Hasiči obsluhují linky 150 i 112. Pokud jste ale svědky například dopravní nehody a
je zřejmé, že bude potřeba pomoc všech záchranných složek (policistů, hasičů i
záchranářů), nejvhodnější je volat 112. Všechny složky se o události dozví ve stejný
moment.
Výhody jednotného evropského čísla tísňového volání 112 oproti národním
číslům tísňového volání.
Na tísňovou linku 112 se dovoláte i mobilním telefonem bez SIM karty. Linku 112 se
podaří vytočit i tehdy, pokud má mobilní telefon uzamčenou klávesnici. Jednotné
telefonní číslo 112 je určeno také pro cizince, protože operátoři jsou schopní přijmout
hovor v několika světových jazycích. Na linku 112 se z mobilního telefonu dovoláte
také v případě, že nemá váš operátor v místě volání signál či nefunguje jeho síť.
Volání na linku 112 má i prioritu před ostatními, pokud je síť přetížena.
Nezanedbatelné je rovněž to, že linka 112 funguje v celé Evropské unii, není třeba
tím pádem si při cestování zjišťovat místní čísla tísňových linek. Při volání
z mobilního telefonu vidí operátor přibližnou polohu volajícího.
Volání na linku 112 je zcela anonymní.
Není tomu tak. Veškeré hovory jsou monitorovány, nahrávány a operátor vždy spatří
telefonní číslo volajícího, případně výrobní číslo (tzv. IMEI kód) mobilního telefonu.
Pokud je hovor uskutečněn z pevné linky, je známa i přesná adresa volajícího.
Zlomyslná volání
Tísňové linky jsou bohužel častým terčem zlomyslných volání. Lidé si neuvědomují,
že blokováním těchto linek se nemusí včas dostat pomoci k někomu, kdo ji bude
skutečně potřebovat. Vědomé zneužití tísňové linky je navíc možné postihnout podle
zákona finanční sankcí, vymáháním škody od volajícího (cena za zbytečné vyjetí
záchranářských vozidel na místo domnělé události), případně i zablokováním jeho
telefonního čísla.

