Plán preventivně výchovné činnosti
v oblasti požární ochrany na rok 2022 a 2023

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 2022 a 2023.
Preventivně výchovná činnost obce v roce 2022 a 2023 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:

*JAK SE ZACHOVAT PŘI POŽÁRU V DOMÁCNOSTI
*JAK SE SPRÁVNĚ ZACHOVAT U DOPRAVNÍ NEHODY
*HASICÍ PŘÍSTROJE
*NEBEZPEČNÉ LÁTKY v DOMÁCNOSTI
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.

Zpracoval: Bc. Marek Bula

Schválil: Jaroslav Liška starosta obce

Ve Rtyni nad Bílinou dne: 16.6.2021
Projednalo a schválilo zastupitelstvo obce dne: 16.6.2021
Zveřejněno dne:

Dle Plánu preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany pro roky 2022 a 2023
zveřejňuje Obec Rtyně nad Bílinou na webových stránkách obce www.rtynenadbilinou.cz
následující články:

*JAK SE ZACHOVAT PŘI POŽÁRU V DOMÁCNOSTI
Ve chvíli, kdy doma ucítíte kouř, vidíte plamenné hoření nebo třeba slyšíte sousedy volat „hoří“, není
čas na „hrdinství“. Musíte jednat rychle, ale s rozvahou. Vidíte-li, že se jedná o začínající požár
(typickým případem jsou adventní věnce, utěrka či potraviny na sporáku), je vaší povinností jej uhasit,
je-li to ve vašich silách nebo provést opatření k zamezení jeho dalšího šíření. Nejlepším pomocníkem
je v tuto chvíli hasicí přístroj (viz kapitola „Zabezpečení domácnosti proti požáru“). Jste-li v situaci, kdy
se k vám do bytu nebo pokoje dostává kouř a jeho příčinu ani rozsah požáru můžete pouze
odhadovat, okamžitě volejte na tísňovou linku 150 a postupujte podle následujících rad.
První věc, která vám v zakouřené místnosti pomůže, je provizorní ochrana dýchacích cest. V každé
místnosti se určitě najde kus látky, kterou si můžete přidržet přes nos a ústa, aby vás kouř tak
nedráždil. Nejlepším řešením je např. triko s dlouhými rukávy nebo šátek, který si můžete zavázat na
temeni hlavy a nemusíte tak látku držet. Máte-li možnost, textilii navlhčete vodou.
Zachovejte se jako profesionální hasič - pohybujte se při zemi (v podřepu nebo na všech čtyřech). U
země bude nejlepší viditelnost a nejmenší hustota kouře, který stoupá vždy směrem ke stropu.
V této chvíli nevíte, jestli požár nesouvisí např. s rozvody plynu. Nerozsvěcujte proto nikdy
elektrická světla ani svíčky, aby nedošlo k výbuchu. Intenzita světla veřejného osvětlení z ulice ve
většině případů stačí, abyste se bez vlastního světla mohli po domácnosti pohybovat i v noci.
Každý člověk se instinktivně snaží před požárem utéci. Jste-li v přízemí a máte možnost bezpečně
opustit zakouřenou místnost oknem, využijte toho. V případě, že z pokoje můžete vyjít na balkon,
udělejte to. Na „čerstvém vzduchu“ se vám bude lépe dýchat a zároveň můžete volat o pomoc a na
nebezpečí upozornit ostatní.
Jste-li v situaci, kdy můžete místnost opustit pouze dveřmi, pod kterými proniká do pokoje kouř,
musíte postupovat následovně:

1. Dveře hned neotvírejte! Hřbetem ruky, který je citlivější, opatrně vyzkoušejte od spodu minimálně
do výšky kliky, nejsou-li dveře horké. Zdá-li se vám, že dveře zahřáté nejsou, zkontrolujte to ještě na
klice, je-li kovová. Kov vede teplo velmi dobře a neukáže-li se zvýšená teplota na dveřním křídle, na
kovové
klice
to
určitě
poznáte.
2. V případě, že dveře zahřáté nejsou, opatrně je na cca 15 cm otevřete (nejlépe z místa, kde jsou
panty dveří), tak byste byli chráněni před případným kouřem, šlehajícími plameny nebo padajícími
předměty. Nestane-li se nic takového, teprve pak můžete pokračovat dál do vedlejší místnosti. Tento
postup opakujte u každých dveří, které máte na trase z ohroženého prostoru. Nezapomeňte varovat
a pomoci
opustit
zakouřený
prostor
dalším
členům
domácnosti.
3. Pokud jsou dveře horké, s největší pravděpodobností je rozsah požáru ve vedlejší místnosti
takový, že jej nejste vlastními silami schopni zvládnout. I dřevěné nebo voštinové dveře jsou v tuto

chvíli bariérou, která vás byť jen na pár minut může před plameny ochránit. Dveře v tomto případě

nesmíte
otvírat!
4. Jedinou možností je zůstat v místnosti. Ucpěte mezeru mezi dveřmi a prahem textilem (peřina,
polštáře,
oblečení
apod.),
aby
se
k vám
dostalo
co nejméně
kouře.
5. Dejte o sobě a nebezpečí vědět! Volejte z okna, tlučte do topení (vhodné je použít např. šatní
ramínka, baseballovou pálku, tenisovou raketu apod.), tlučte do stěn. V panelových nebo bytových
domech tímto způsobem upozorníte na nebezpečí najednou velký počet sousedů, kteří vám mohou
pomoci. Vy naopak pomůžete jim - tím, že se vzbudí, mohou na nebezpečí začít reagovat.

6. Především ve výškových budovách je obtížné hned identifikovat místo požáru. Pomozte hasičům,
aby vás co nejrychleji našli. Do okna přivřete prostěradlo nebo jiný velký kus světlé látky (závěsy,
potahy
apod.).
Hasiči
tak
už
při
příjezdu
k budově
vidí,
kde
jste.
7. V místnosti se snažte dostat k oknu. Můžete ho nechat mírně pootevřené a

dýchat
„čerstvější“ vzduch. Oknem se k vám také mohou
dostat hasiči pomocí výškové techniky a v prostoru před ním bude nejlepší viditelnost. Nemusíte se
bát, že by na vás zasahující hasič vysypal celou skleněnou výplň okna. S největší pravděpodobností
okno
otevře
klasickým
způsobem
a
nebude
jej
„vysklívat“.
8. Buďte zasahujícím hasičům nápomocni. Informujte je o ostatních přítomných obyvatelích bytu, o
zvířatech apod. Čím přesnější informace budou záchranáři mít, tím rychleji mohou poskytnout pomoc
tam, kde je potřeba. Hasiči přesně ví, jak správně postupovat. Dbejte proto všech jejich pokynů. Vše
dělají
proto,
aby
zachránili
vaše
životy
a
majetek.
9. Pro nic a pro nikoho se do objektu, který se vám podařilo včas opustit, nevracejte. Nemáte
na to potřebné vybavení. Stačí informovat hasiče, kteří to zajistí.

*JAK SE SPRÁVNĚ ZACHOVAT U DOPRAVNÍ NEHODY
Stanete-li se účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, obvykle je to pro všechny zúčastněné velký
šok a psychická zátěž. Proto je vhodné mít v hlavě jasnou představu co dělat a na co si dát pozor.
Modelová situace – Vážná dopravní nehoda se zraněním osob
– Zachovejte klid a nepropadejte panice. Zorientujte se v prostoru, ve kterém se nacházíte. Rychlým
pohledem okolo sebe zhodnoťte celkovou situaci.
– Zjistěte, zda jste schopen se hýbat a opustit prostor (vozidlo). Nalezněte místo, kudy budete moci
vozidlo opustit. Nezapomeňte si obléci reflexní vestu.
– Pokud běží motor a máte v dosahu klíček zapalovaní, vypněte motor. Pokud necítíte unikající
benzín, zapněte varovná světla.
– Co nejdříve označte viditelně místo dopravní nehody (výstražný trojúhelník, zapnutí varovných
světel. Chráníte tak zejména sami sebe, ale i ostatní.
– Zjistěte stav osob, které s vámi cestovali ve vozidle, zda jsou při vědomí, zda komunikují, stav
jejich zranění, zda jsou schopni se hýbat. Mluvením se je snažte uklidnit.
– Pomozte ostatním, kteří jsou schopni opustit vozidlo a pokud máte k dispozici další reflexní vesty,
oblečte jim je. Všechny osoby nasměrujte mimo dopravní rizikový prostor, do přiměřené vzdálenosti v
protisměru jízdy od havarovaného vozidla mimo vozovku (za svodidla).
– Využijte své organizační schopnosti k zajištění místa nehody a pomoci zraněným – pokud je to
možné poproste ostatní nezraněné nebo lehce zraněné, aby vám pomohli, rozdělte úkoly.
– Přivolejte pomoc. Tísňová linka záchranné služby – 155, hasiči – 150, policie – 158, nebo
centrální číslo 112.
– Při komunikaci s dispečerem mluvte klidně a srozumitelně, uveďte:
– jméno a příjmení,
– popište co nejpřesněji místo, kde se nacházíte (silnice z X do Y + jméno nejbližší obce, kterou víte,
kilometrovník, pokud nevíte přesné místo, tak alespoň orientační záchytné body v krajině (silo, kostel,
železnice, skály, apod.). Ve městě uveďte jméno ulice a číslo domu v blízkosti.
– Formulujte, co se stalo: dopravní nehoda vozidla se zraněním nebo srážka dvou vozidel atp.,
– celkový počet zúčastněných osob, počet zraněných s přibližným rozlišením zranění (vážně zranění),
např. 5 osob celkem, 2 vážně zranění,
– odpovězte co nejpřesněji na další otázky dispečera a řiďte se jeho pokyny
– Poskytněte základní první pomoc zraněným osobám, jako první se snažte zajistit základní
životní funkce (krevní oběh, dýchání, vědomí) – využijte lékárničku.
– tepenné krvácení zastavte přímým tlakem ruky/prstů na ráně, tlakovým obvazem, případně
zaškrcením nad ránou směrem k srdci,
– Pokuste se vyprostit zaklíněné osoby z vraku vozidla. Pokud to není bezpodmínečně nutné k
zajištění bezpečnosti (např. hrozba požáru), nehýbejte s osobami s podezřením na zranění páteře.
– Do příjezdu záchranných složek oživujte zraněné, s ostatními se snažte komunikovat, aby
neupadli do šoku. Případně pomozte zvířatům, která byla účastníky nehody.
– Pokud to umožňuje situace, zajistěte majetek proti jeho dalšímu poškození nebo krádeži.
– Zajistěte svědky, stopy (důkazy), které by mohly vést k vyšetření příčiny vzniku nehody.

*HASICÍ PŘÍSTROJE
Podle způsobu přemísťování rozeznáváme hasící přístroje přenosné (ruční), pojízdné (na
podvozku) a přívěsné (za motorové vozidlo). Podle umístění výtlačného prostředku
rozeznáváme hasící přístroje pod stálým tlakem a s tlakovou patronou. Všechny hasící
přístroje musí být minimálně 1 x ročně kontrolovány oprávněným kontrolorem, který na
požádání předloží platný průkaz, vydaný výrobcem hasícího přístroje nebo jím zmocněným
subjektem. Dnes se používá pět základních typů hasících přístrojů, které se vzájemně liší svou
náplní – hasivem.
Asi nejznámějším hasícím přístrojem je vodní. Je třeba mít na paměti, že je vhodný na hašení
pevných látek a naopak se nesmí používat na elektrická zařízení pod napětím a na požáry látek o
velmi vysoké teplotě. Špatně hasí hořlavé kapaliny ropného původu atd. Využití má zejména v
provozech na zpracování dřeva, papíru, v zemědělství, ve skladech a školních budovách. Voda je
dobrým hasivem díky své schopnosti ochlazovat. Přístroj je určen pro hašení požárů třídy
A.Pěnové hasící přístroje při svém použití vytvářejí na povrchu hořících látek vrstvu pěny, která
zabraňuje přístupu kyslíku, čímž dochází k uhašení požáru. Pěnové hasící přístroje se používají
především na hašení hořlavých kapalin (benzin, nafta, oleje). Hůře se hasí hořlavé kapaliny ředitelné
vodou jako je líh a aceton. Jelikož je pěna tvořena také vodou, platí pro tyto hasící přístroje podobná
omezení jako pro vodní. Přístroj je určen pro hašení požárů třídy B.Sněhové hasící přístroje se
odborně nazývají jako přístroje s náplní CO2. Název sněhový vznikl kvůli tomu, že CO2 uvolňovaný z
hasícího přístroje vytváří na povrchu látek bílou krystalickou hmotu podobnou sněhu, tzv. suchý sníh.
Hlavním hasebním účinkem sněhového hasícího přístroje je účinek dusivý, jinak řečeno při jeho
použití dochází k vytěsnění vzdušného kyslíku z oblasti požáru. Jeho výhodou je, že CO2 hořící
materiál a jeho okolí nijak nepoškozuje, neboť se po použití odpaří. Vhodný je proto i na hašení
potravin. Sněhovým hasícím přístrojem lze vzhledem k nevodivosti náplně hasit i zařízení pod napětím
elektrického proudu do 1 000 V. Naopak vhodný není na hašení volně ložených sypkých materiálů a
prachu. Hasivo je totiž z přístroje vytlačováno značným tlakem a mohlo by dojít k rozfoukání látky
nebo ke vzniku výbušné směsi se vzduchem. Sněhové hasící přístroje jsou určeny především
pro hašení požárů třídy B a C.Práškové hasící přístroje hasí na základě chemických vlastností
hasebního prášku, který ovlivňuje hoření. Mají téměř univerzální použití, ale nejsou vhodné pro hašení
sypkých hmot. Práškové hasící přístroje o obsahu jeden a dva kilogramy jsou určeny především pro
osobní a nákladní motorová vozidla. Nejčastěji jsou tyto přístroje plněny univerzálním práškem ABC,
který je použitelný na všechny třídy požáru, včetně zařízení pod napětím elektrického proudu s
výjimkou hořlavých kovů – třída požáru D. Přístroj není vhodný na hašení sypkých materiálů (piliny,
hořlavé prachy atd.) a je určen především na hašení požárů třídy A, B a C.Halonové hasící přístroje
hasí na stejném principu jako práškové a po hašení se chovají stejně jako CO2 – odpaří se beze
zbytku. Hlavním nedostatkem je skutečnost, že patří do skupiny látek nazývaných freony. Ty totiž
poškozují ozónovou vrstvu. Proto se s nimi dnes již moc nesetkáme.Hasící přístroje s náplní Pyrocool
jsou vlastně spreje velikosti většího laku na vlasy naplněné látkou Pyrocool. Je to látka s výrazným
chladícím efektem. Pyrocool prudce snižuje teplotu plamene a následně celého místa požáru. Je
vhodný do auta.A na závěr ještě něco k třídám požárů dle ČSN EN2. Do třídy A jsou zařazeny pevné
látky hořící plamenem nebo žhnutím, jako například dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno a plasty.
Do třídy B patří hoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejí, jako
například benzín, nafta, oleje, barvy a laky, ředidla éter, aceton, vosky, tuky, asfalt, pryskyřice a
mazadla. Do třídy C je zařazeno hoření plynných látek hořících plamenem, jako například propan–
butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan a vodík. Do třídy D je zařazeno hoření lehkých
alkalických kovů, jako například hořčík a jeho slitiny s hliníkem.

*NEBEZPEČNÉ LÁTKY V DOMÁCNOSTI
Jaké jsou nejčastější nebezpečné látky, se kterými se můžete setkat ve vaší domácnosti, co dělat při
úniku zemního plynu a jak předejít otravě nebezpečným oxidem uhelnatým? Na tyto otázky naleznete
odpovědi v této kapitole.

Ačkoliv si to mnoho lidí neuvědomuje, náš domov není tak bezpečným místem, jak si myslíme. Je
v něm mnoho výrobků, které mohou být nebezpečné. Některé z nejběžnějších domácích přípravků
mohou být velmi nebezpečné a mohou způsobit vážné poškození zdraví. Jedná se o nejrůznější čistící
a prací prostředky, dezinfekce, osvěžovače vzduchu, lepidla, ředidla, lampové oleje, léky, repelenty,
prostředky pro hubení různých druhů škůdců, hnojiva a další množství chemikálií. Jsou to různé
tekutiny, prášky, granule a spreje, které se mohou velmi snadno dostat do těla ústy, sliznicí očí,
nosem i kůží.
NEJČASTĚJŠÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY V DOMÁCNOSTI
Nejčastěji obsažené nebezpečné látky v přípravcích, se kterými je možné se běžně v domácnosti
setkat, jsou:
chlornan sodný - žíravina nebezpečná pro životní prostředí, využívaná k dezinfekci a čištění odpadů
(např. Savo),
kyselina chlorovodíková - žíravá látka, může způsobit vážné poleptání, přísada čističů WC
(např. Domestos),
hydroxid sodný - silná žíravina, využívá se jako čistič sifonů a součást čisticích prostředků pro WC,
kanalizaci apod. (např. Krtek),
kyselina octová - její 4% až 8% roztok je používán jako kuchyňský ocet; i v této nízké koncentraci
může po vniknutí do oka způsobit jeho trvalé poškození,
peroxid vodíku - žíravá látka sloužící k dezinfekci.
Další velmi nebezpečnou skupinou jsou látky hořlavé,
tj. ethanol, aceton, toluen, benzín, barvy, laky, ředidla a dále propan-butan, který je hojně využívaný
jako palivo do grilů, teplometů apod.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PŘI NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY

•
•
•
•
•

skladujte prostředky mimo dosah dětí a domácích zvířat,
uchovávejte přípravky pouze v originálních obalech, nikoliv v obalech od jiných přípravků,
potravin nebo nápojů, aby nedošlo k záměně,
neskladujte chemické prostředky na jednom místě společně s potravinami,
dodržujte návody k použití, používejte předepsané ochranné pomůcky a nakupujte přípravky
s ochranným uzávěrem,
použité obaly likvidujte podle návodu výrobce.

KLASIFIKACE A ZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK
Bezpečnostní klasifikace je zařazení nebezpečné chemické látky nebo přípravku obsahujícího
chemickou látku do skupin podle toho, jaká rizika jsou s touto látkou spojena. Existuje celá řada
skupin, do kterých lze látky zařazovat - jedna látka může být zařazena i ve více skupinách.
Výstražné symboly nebezpečnosti chemických látek

Výstražné symboly nebezpečnosti na nálepkách obalů chemických látek sdělují specifické informace o
daném druhu nebezpečnosti (zda se jedná o hořlavinu, výbušninu apod.).
Výstražné symboly nebezpečnosti mají tvar červeně orámovaného čtverce postaveného na vrchol s
černým znakem na bílém podkladu - příklady značení viz obrázek.
H-věty a P-věty
Výstražné věty jsou první informací o tom, v čem je daná chemická látka nebezpečná a jak se s ní má
bezpečně zacházet.
Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty): popisují povahu nebezpečnosti dané látky nebo směsi,
případně i včetně stupně nebezpečnosti. Příklady vět H:
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H240 Zahřívání může způsobit výbuch.
Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty): jsou standardní pokyny a doporučení pro bezpečné
nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Příklady vět P:

P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
ÚNIK ZEMNÍHO PLYNU
Zemní plyn je vysoce výhřevný, hořlavý, přírodní plyn. Ve své ryzí podobě je bez barvy a zápachu.
Jeho charakteristickým znakem je vysoký obsah metanu. Při jeho spalování se na rozdíl od jiných
fosilních paliv uvolňuje do vzduchu mnohem méně škodlivin. Patří do skupiny topných plynů, využívá
se k vytápění, vaření a ohřevu vody, v elektrárnách, teplárnách, v kogeneračních jednotkách a v
dopravě (jako pohon motorových vozidel). Může se vyskytovat ve dvou formách CNG (stlačený zemní
plyn) a LNG (zkapalněný zemní plyn).
Pokud zemní plyn unikne do ovzduší, může vytvořit se vzduchem výbušnou směs, která se snadno
vznítí a zapříčiní požár:
•
•
•

při iniciaci ohněm (hořící zápalkou či svíčkou),
elektrickou jiskrou (vypínačem elektrického osvětlení),
od silně rozpálených ploch.

Údržba a používání plynových spotřebičů
•
•
•
•

dbejte na to, aby plynová zařízení byla řádně kontrolována a udržována podle návodů jejich
výrobců a dodavatelů,
prostor, ve kterém je plynový spotřebič používán, je vždy nutno řádně větrat,
plynový spotřebič používejte výhradně k tomu účelu, k němuž je určen; je velmi nebezpečné
používat například plynový sporák nebo plynovou pečící troubu k ohřevu místnosti,
je nutno dbát na to, aby práce spojené s údržbou a opravami plynových zařízení prováděly
pouze odborné firmy.

Bezpečnostní opatření při úniku zemního plynu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

neprodleně zhasněte všechny plameny (sporák, svíčky, aromalampy apod.),
otevřete všechna okna a dveře,
ihned uzavřete všechny uzávěry plynu, popřípadě hlavní uzávěr plynu (HUP),
nepoužívejte otevřený oheň, nezapalujte zápalky nebo zapalovač, nekuřte,
nepoužívejte a nemanipulujte s elektrickými spotřebiči,
nepoužívejte zvonky u dveří, telefony, výtahy,
varujte všechny ostatní obyvatele ohroženého místa, kde došlo k úniku plynu,
informujte pohotovostní a poruchovou službu dodavatele zemního plynu telefonem,
který se nachází mimo dům či místo úniku zemního plynu,
místo úniku zemního plynu je nutné zpřístupnit pracovníkům pohotovostní a poruchové služby
dodavatele zemního plynu, kteří si v případě potřeby přivolají na pomoc pracovníky policie a
hasičů.

ÚNIK OXIDU UHELNATÉHO (CO)
Oxid uhelnatý je bezbarvý, nedráždivý plyn bez chuti a zápachu. Je silně jedovatý a lidské smysly
neumí jeho přítomnost detekovat. Vzniká v menší nebo větší míře u všech procesů hoření,
kde se spalují směsi obsahující uhlík. Kromě zemního plynu je takovou dobře známou a často
používanou látkou samotné uhlí, dřevěné uhlí, koks, LPG, benzín, nafta, topný olej, dřevo, zahradní
odpad, pelety, papír nebo tabák.
Možným zdrojem nebezpečí je každé takové zařízení, které ke svému provozu používá některé z výše
zmíněných paliv, tj. kotel fungující na plyn nebo na kombinované palivo, plynový průtokový ohřívač
vody (karma), plynový sporák, krb, kamna či krbová kamna. Dále moderní zplynovací kotle na dřevo a
pelety, zahradní gril a každý stroj poháněný motorem s vnitřním spalováním, např. automobil,
motocykl, zahradní sekačka atd. Hlavními příčinami vzniku a následného úniků oxidu uhelnatého z
takových zařízeních je zejména jejich chybná instalace, zanedbávání revizí a nedostatečná údržba.
Příznaky otravy
Oxid uhelnatý blokuje přenášení kyslíku krví, neboť jeho vazba s hemoglobinem (červeným krevním
barvivem) je 240x pevnější než vazba s kyslíkem. Příznaky otravy oxidem uhelnatým, způsobené
nedostatkem kyslíku, jsou bolesti hlavy, závratě, nevolnost, otupené myšlení a překrvení ve tváři.
Při středně těžkých otravách dochází ke zvracení, ospalosti a celkové zmatenosti. V těžších případech
se mohou objevit křeče, porucha vědomí, zmatenost, halucinace, poruchy srdečního rytmu a nakonec
i smrt. Člověk otrávený oxidem uhelnatým není smrtelně bledý, ale má naopak třešňově červenou
barvu.
Prevence otrav oxidem uhelnatým
•
•
•
•
•
•

nechte komíny pravidelně kontrolovat, dbejte na to, aby v topné sezóně nebylo na komíně
žádné ptačí hnízdo,
na svých topných zařízeních si pravidelně nechte provádět údržbu odborníkem,
pokud jsou v jednom bytovém domě topná zařízení vyvedena do jednoho společného komína,
bezpodmínečně si vyžádejte názor odborníka (např. kominíka nebo technika firmy, která
zařízení instalovala) a pokud je to možné, nechte si zrekonstruovat systém odvodu spalin,
pokud máte topné zařízení s otevřenou spalovací komorou (kotel, ohřívač vody, krb), ujistěte
se, že zásobování zařízení vzduchem je zajištěno, neucpávejte větrací otvory vytvořené
ve zdech,
zahradní gril nikdy nepoužívejte v uzavřených prostorech,
motor auta nenechávejte v zavřené garáži v chodu.

Pro vyšší bezpečnost si nainstalujte hlásič výskytu oxidu uhelnatého. Cena za pořízení se pohybuje
od cca 400 Kč výše.

