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NedÄ›le, 18 Ä•erven 2017

Nevím, co bylo prvotní pÅ™íÄ•inou poÅ¾áru londýnskýho paneláku, ale o to pÅ™eci vÅ¯bec nejde. HoÅ™et mÅ¯Å¾e kdykoliv k
Ä•ehokoliv. StejnÄ›, jako je tupá blbost zakazovat kouÅ™ení bez moÅ¾nosti umoÅ¾nÄ›ní kouÅ™ení. KuÅ™ák prostÄ› kouÅ™i
daleko lep&scaron;í mu to NÄšKDE zabezpeÄ•enÄ› umoÅ¾nit, neÅ¾ to zakázat plo&scaron;nÄ›. On hulit prostÄ› bude.
Jestli pÅ™íÄ•inou vzniku poÅ¾áru v londýnskym paneláku byla závada lednice, to netu&scaron;ím, asi teda jo, kdyÅ¾ to
pí&scaron;ou&hellip; To se ale stát mÅ¯Å¾e kdekoliv, i kdyÅ¾ ji&scaron;tÄ›ní ellektrickejch obvodÅ¯ by to pÅ™ipustit nemÄ›lo, a
teda asi pÅ™ipustilo. JenomÅ¾e - proÄ• se to pak roz&scaron;íÅ™ilo na dal&scaron;í chodby a patra? Ten barák je nÄ›kdy z
r.1974. To uÅ¾ i v ÄŒesku fungovala ÄŒSN 73 08 02 "PoÅ¾ární bezpeÄ•nost staveb" a normy pÅ™idruÅ¾ený. Nevím, jak te
Anglicku. ChránÄ›ný únikový cesty a evakuaÄ•ní výtahy s poÅ¾ární odolností nejménÄ› 45 minut byly uÅ¾ dávno neobejitelnou
podmínkou. Pak se Ä•eský normy zaÄ•aly dostávat do kolize s normama evropskejma, daleko benevolentnÄ›j&scaron;íma a
trapnÄ›j&scaron;íma, ale i tak v zásadÄ› fungujou. VnÄ›j&scaron;í zateplení fasády nesmí poru&scaron;ovat tzv. "poÅ¾ární
pásy", teda vzdálenosti mezi oknama, pojatý JEN nehoÅ™lavejma materiálama, a to jak vertikálnÄ›, tak i horizontálnÄ›.
Atd. atd. atd. Dal&scaron;í dÅ¯leÅ¾itou vÄ›cí je Ä•lenÄ›ní vnitÅ™ku baráku na tzv. poÅ¾ární úseky. Jde o prostory (byty, chod
nichÅ¾ se po urÄ•itou dobu (tady asi 45 nebo 60 minut) nesmí poÅ¾ár (a ani zplodiny hoÅ™ení) pÅ™enést do dal&scaron;ích
prostor objektu. A pak je&scaron;tÄ› chránÄ›né únikové cesty s pÅ™etlakovým vÄ›tráním, zaji&scaron;Å¥ující moÅ¾nost nejen
evakuace, ale i zásahu hasiÄ•Å¯ po dobu téÅ¾ nejménÄ› cca 45 minut (podle tabulek).

S tím souvisí i povinnost vybavení objektu evakuaÄ•ními výtahy, chránÄ›nými pÅ™ed poÅ¾árem a nezávislými na jednom z
energie. TÄ›Å¾ko hodnotit, co v&scaron;e bylo v tom londýnském vÄ›Å¾áku zanedbáno, zÅ™ejmÄ› v&scaron;echno, ale pouÄ•
bychom si znova mÄ›li pÅ™ipomenout: 1) Nevysypávat popelník s vajglama do ko&scaron;e, dokud nemám stopro jistotu,
Å¾e neobsahuje jiskry. 2) NIKDY neodkládat varnou konev zpátky do stojanu, kterej je pÅ™ipojenej k zásuvce. 3) PoÅ™ídit
si za pár korun autonomní kouÅ™ovej hlásiÄ• do bytu (i kdyÅ¾ to je&scaron;tÄ› není zákonem naÅ™ízeno). 4) Pokud mi uÅ¾
zaÄ•ne hoÅ™et, tak hasit nejdéle pÅ¯l minuty a pak volat 150. Sám to prostÄ› nezvládnu! 5) PÅ™enosnej hasicí pÅ™ístroj (PH
je naprosto skvÄ›lá vÄ›c! Jen musí bejt funkÄ•ní, tzn. kontrola nejdýl po tÅ™ech letech (i kdyÅ¾ pÅ™edpisy naÅ™izujou po roce
hlavnÄ›! I pÄ›tikilovej prá&scaron;kovej vydrÅ¾í nanejvej&scaron; tak 45 sekund!!!! Opravdovej rozvinutej oheÅˆ uhasit
nedokáÅ¾e!!!!! 6) Ze zákona je povinnost poskytnout pomoc lidem ohroÅ¾eným, kteÅ™í se sami nejsou schopni evakuovat. T
platí s výjimkou, Å¾e byste tím ohrozili sami sebe nebo osoby vám blízké. Jinak Å™eÄ•eno: pomoct musim, kdyÅ¾ mÅ¯Å¾u, a
nemusim pomoct svýmu beznohýmu sousedovi, kdybych kvÅ¯li tomu musel opustit svýho tÅ™íletýho vnuka, atp. Tak zase
brejden v&scaron;em, JOZEF - N.ÄŒ.
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