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Sdílet doporučené
postupy

15 organizací zastupujících odborníky z různých konců Evropy se obrací na evropské instituce a
členské státy s žádostí, aby společně zpracovaly evropské standardy požární ochrany.

Proč? Protože věříme ve zlepšení požární ochrany budov pro všechny, ať už v Evropské unii žĳí
nebo ji jen navštěvují. 90 % svého času trávíme uvnitř budov. Zajištěním bezpečnějšího
prostředí pozitivně ovlivníme ekonomiku, životní prostředí i zdravotní stav celé společnosti.
Dosáhnout toho lze pouze koordinovaným přístupem na úrovni Evropské unie.

Požáry budov ovlivňují životy lidí: Každý den je v Evropské unii zaznamenáno nejméně
5 000 požárů různého rozsahu a některé z nich mohou trvale poznamenat celé rodiny nebo
komunity. Každý rok je v Evropě hospitalizováno asi 70 000 pacientů s těžkými zraněními
souvisejícími s požáry. Celosvětově pak platí, že až 30 % zranění a úmrtí způsobených ohněm
se týká dětí*. Další zasaženou skupinou jsou hasiči, kteří častěji trpí až 14 druhy rakoviny.

Požáry budov ovlivňují životní prostředí: Požáry dokáží vyprodukovat ohromné množství
vzdušného znečištění. Vyčerpávají zdroje a zvyšují emise uhlíku, což patří mezi hlavní překážky
udržitelného rozvoje. Jsme přesvědčeni, že pokud mají být budovy udržitelné, musí být
schopny dobře čelit požáru. Neměli by prostě shořet, ani by nemělo dojít k jejich vážnému
poškození ohněm.

Požáry budov jsou nákladné: Každý rok způsobí škody za 126 miliard eur. To je 1 % HDP
evropských zemí. Požáry mohou vést ke velkým ztrátám na infrastruktuře, datech nebo majetku,
mohou snižovat produktivitu a způsobovat nezaměstnanost nebo dokonce bankroty.

Naše budovy se mění: Nové budovy nabízejí více otevřených prostor a méně překážek,
například v podobě dveří nebo zdí, a používají nové stavební metody. Stavby jsou stále
izolovanější a vzduchotěsnější s více hořlavinami v plášti i konstrukčních prvcích budovy. Více
hořlavin obsahuje také nábytek a další vybavení. Tyto změny způsobují rychlý nárůst požárů,
které jsou stále hrozivější. Pokud nebudeme požární ochranu považovat za základní součást
udržitelnosti, budou budovy v budoucnu méně odolné proti svému nejstaršímu nepříteli –
ohni!

Společně to však můžeme změnit: Členské státy Evropské unie mohou na požární ochraně
spolupracovat. Evropská komise může koordinovat jednotlivé instituce – např. ministerstva
školství, energetiky a další – a stanovit evropskou strategii požární ochrany, která členským
zemím umožní:

Své životy trávíme v budovách
Je důležité zajistit je proti požáru

Stručný přehled

Zapojte se i vy: sdílejte, tweetujte, blogujte, mluvte o naší kampani, kterou můžete
sledovat na adrese http://bit.ly/2o7FwcB


