
Desatero zásad požární bezpečnosti v obytných budovách 

1. Udržovat elektrické zařízení a el. spotřebiče v takovém stavu, aby neohrožovaly 
bezpečnost osob a okolí ( neprovádět neodborné opravy, nepřetěžovat el. obvody, 
neinstalovat elektrická provizoria). 

2. Nekouřit a nemanipulovat s otevřeným ohněm na místech nebezpečných pro 
vznik požáru (ve sklepích a v půdních prostorách). 

3. Udržovat v dobrém technickém stavu topidla, kouřovody i jiné tepelné 
spotřebiče, věnovat zvýšenou pozornost především plynovým spotřebičům – při 
úniku plynu ihned uzavřít všechny uzávěry ke spotřebičům, nezapínat v 
zamořeném prostoru el. spotřebiče, zajistit větrání a nahlásit únik pohotovostní 
plynárenské službě tel: 1239. 

4. Zajistit, aby se v blízkosti topidel a jiných tepelných spotřebičů menší než 1 m 
neskladovaly lehce vznětlivé materiály, nepoužívat k zatápění tuhých paliv hořlavé 
kapaliny (benzín, líh, petrolej, nafta). 

5. Neodhazovat nedopalky cigaret do odpadkových košů a všude tam, kde je 
možnost vzniku požáru. 

6. Znát místa hlavních uzávěrů plynu a vody a hlavní vypínač el. energie zajistit 
jejich stálý volný přístup. 

7. Neskladovat různý materiál na schodištích, chodbách a jiných prostorách, které 
mohou sloužit jako únikové cesty, udržovat je neustále volné, nedovolit parkování 
u vícepatrových budov v nástupních prostorách požárních vozidel. 

8. Skladovat hořlavé kapaliny jen na místech k tomu určených. 

9. Dbát, aby nedocházelo k poškozování a zneužívání technických prostředků 
požární ochrany (hydranty, hadice, proudnice, hasící přístroje), znát jejich způsob 
použití a používat jen k účelům PO, zajistit trvale volný přístup k nim. 

10. V v případě vzniku požáru: 

a) snažit se uhasit požár dostupnými hasebními prostředky (voda, písek, zemina, 
RHP atd.), 

b) hlásit požár na operační středisko tel 150 (dovoláte se na krajské operační 
středisko do Ostravy, proto je nutno co nejpřesněji sdělit místo události), 

c) nebo hlásit požár (i každou jinou živelní nebo jinou pohromu) na centrum 
tísňového volání tel. 112, 



d) v případě nedostupnosti telefonu zajistit na budově starého obecního úřadu nebo 
hasičárně rozbitím skla spuštění sirény přerušovaným tónem, 

e) při zásahu jednotek PO na požádání velitele zásahu umožnit vstup na soukromý 
pozemek a poskytnout přiměřenou osobní a věcnou pomoc. 

Důležitá telefonní čísla : 

Hasiči (Operační středisko Jih Ostrava)  150 

Rychlá záchranná služba     155 

Policie ČR       158 

Centrum tísňového volání (IBC)   112 

Poruchy elektro      840 850 860 

Poruchy plynu      1239 

Obecní úřad       556 754 437, 230, 467 

Starosta obce      603 513 007, 556 754 252 

Velitel JSDH Petřvald     603 786 657 

 


