Zhrnutie

Naše životy trávime v budovách
Zmeňme ich na bezpečné
15 organizácií, ktoré zastupujú odborníkov z rôznych kútov Európy, vyzýva Európske inštitúcie
a členské štáty, aby spolupracovali na Európskej stratégii pre požiarnu bezpečnosť, ktorá
poskytuje koordinovaný prístup k požiarnej bezpečnosti.
Prečo? Pretože veríme v zlepšenie požiarnej bezpečnosti v budovách pre všetkých, bez ohľadu
na to, či žĳú, alebo prichádzajú do Európskej únie. 90 % nášho času strávime v budovách.
Zaistením bezpečnejšieho prostredia budov pozitívne ovplyvníme hospodárstvo, životné
prostredie, zdravie a pohodlie pre celú spoločnosť. To možno dosiahnuť len pomocou
koordinovaného prístupu k požiarnej bezpečnosti na úrovni EÚ.
Požiare v budovách majú na ľudí vplyv. Každý deň dôjde v EÚ k 5 000 požiarom a mnohé
ovplyvnia rodiny aj komunity, niekedy aj na celý život. Každoročne je v Európe do nemocníc
prĳatých 70 000 ľudí so závažnými zraneniami spôsobenými požiarom. Na celom svete až 30 %
požiarov a úmrtí spôsobených požiarom postihne deti. Hasiči výrazne trpia až 14 rôznymi typmi
rakoviny, ktoré ich postihujú mnoho viac ako širokú verejnosť.
Požiare v budovách ovplyvňujú životné prostredie: Požiare spôsobujú obrovské znečistenie
ovzdušia. Poškodzujú materiály a zvyšujú emisie uhlíka, čo je veľký problém pre udržateľné
riadenie zdrojov. Domnievame sa, že na dosiahnutie udržateľnosti musia byť budovy odolné
voči požiarom. Nemali by zhorieť ani utrpieť výrazné škody po požiari.
Požiare v budovách predstavujú náklady: 126 miliárd EUR na škody spôsobené požiarmi
každoročne. Pre európske krajiny je to 1 % ich HDP. Požiar môže viesť k výrazným stratám na
infraštruktúrach, údajoch a zásobách, nižšej produktivite, nezamestnanosti a dokonca krachom.
Naše budovy sa menia: Nové návrhy budov majú často otvorené priestory s menšími
bariérami, ako sú dvere a steny, a používajú nové konštrukčné metódy. Budovy sú stále viac
vysoko izolované a vzduchotesné, pričom obsahujú viac horľavín v plášti a konštrukcii budov.
V našom nábytku ani inom obsahu už nie sú viac horľavé materiály. Tieto zmeny spôsobujú, že
požiare v budovách narastajú rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a stávajú sa nebezpečnejšími.
Kým sa protipožiarna účinnosť nebude považovať za kľúčovú časť udržateľnosti, budovy
budúcnosti budú menej odolné voči ich najstaršej hrozbe – požiaru!
Spolu môžeme vyniknúť: členské štáty EÚ môžu spolupracovať na požiarnej bezpečnosti.
Európska komisia to môže koordinovať pomocou svojich riaditeľstiev – od riaditeľstva
spravodlivosti, po vzdelanie až energiu či ďalšie – aby zaviedla Európsku stratégiu pre požiarnu
bezpečnosť, ktorá umožní európskym štátom:
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Zbierať
porovnateľné údaje

Zdieľať osvedčené
postupy

3

Stanoviť víziu pre
požiarnu bezpečnosť
v budovách
Začnite robiť veci inak zapojením sa do našej výzvy na prĳatie opatrení: zdieľajte, tweetujte,
označte, že sa vám to páči, blogujte, rozprávajte sa o našej kampani, ktorú môžete sledovať na
http://bit.ly/2o7FwcB
Iniciatíva Európa bezpečná pred požiarmi (Fire Safe Europe (FSEU))
Navštívte stránku www.firesafeeurope.eu

