
Odborky - základní část (pro všechny) 

 

Teorie: 

 

IZS – Integrovaný záchranný systém (112)   

Hasiči, policie a záchranka tvoří dohromady Integrovaný záchranný systém (IZS). Ten je 
důležitý zejména kvůli vzájemné spolupráci všech složek IZS – ty jsou vysílány najednou a 
v množství podle potřeby. Na místě zásahu má každý své úkoly, které se doplňují a 
dohromady tvoří celek. 

Tísňové telefonní číslo na IZS, tedy číslo na hasiče, policii a záchranku 
dohromady, je 112. Když ho použiju, dovolám se na místo, odkud mi můžou 
okamžitě poslat kteroukoliv z těchto tří složek IZS nebo klidně i všechny tři 
najednou. 

Na číslo 112 se dovolám i v zahraničí – třeba na dovolené u moře nebo na lyžích v Alpách.. 

 

Národní (domácí) čísla tísňového volání, jak si je co nejlépe zapamatuju a kdy je můžu použít 

 

 

    

 Hasiči Záchranka Policie  

Pokud nutně potřebuju pomoct (v případě, že mi hrozí nějaké nebezpečí), na tato čísla se 
dovolám kdykoliv – ve dne, v noci, o půlnoci, o svátcích, na Silvestra.. 

 

Volání na tísňovou linku 

Při volání v nouzi na tísňovou linku (například při požáru) musím říct: 

1) KDO: Kdo volá   –   jméno a příjmení 
2) CO: Co se stalo   –   Hoří! 
3) KDE: Přesnou adresu nebo popis místa, kde se to stalo  –  Kde hoří! 

Po ukončení hovoru vždycky počkám, až mi záchranáři zavolají zpět! 

 

 



Jsem dobrovolný hasič! Co přesně to ale znamená? 

Znamená to, že jsem členem skupiny dobrovolníků, kteří 
dohromady tvoří Sbor dobrovolných hasičů (SDH). 
Takovýto Sbor patří do Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska (SHČMS) a jeho členové mají na starosti různé 
úkoly, např.: 

• pořádají v obci kulturní akce (besídky, plesy atd..) 
• soutěží v požárním sportu 
• pracují s dětmi 
• dávají pozor na ostatní obyvatele, aby nevědomky 

nedělali věci, ze kterých by mohlo vzniknout 
nebezpečí .. třeba požár (tomuto se říká prevence) 

 

Jenom několik vybraných členů je součástí výjezdové Jednotky Sboru dobrovolných hasičů, 
kterou vytváří obec. Pokud projdou lékařskou prohlídkou a mnoha školeními, vyjíždějí pak 
zasahovat k požárům, autonehodám, záplavám apod. 

 

Na co nezapomenout, když jako poslední odcházím z domu 

Hlavně musím zkontrolovat, jestli někde něco nehoří. Od nezastaveného sporáku, 
neuhašeného krbu nebo nesfouknuté svíčky se může oheň snadno rozšířit do celého bytu! 

Velmi nebezpečné by taky bylo, kdybych nechal zapnutý nějaký elektrický spotřebič. Třeba 
od varné konvice, mikrovlnky, žehličky či lampičky může požár vzniknout velice snadno! 

Pro jistotu se podívám, jestli někdo nenechal puštěný plyn v kuchyni nebo nezapomněl někde 
zastavit vodovodní kohoutky! Pokud jsou zavřena i všechna okna, můžu pak mít jistotu, že 
nedojde třeba k vytopení sousedů. 

Když všude zhasnu světlo, vezmu si klíče a zamknu, můžu v pohodě odejít! 

 

No, není toho zrovna málo, ale když bych si na něco nemohl vzpomenout, umím přece 
básničku od dráčka Hasíka: 

 

Při odchodu z domu nezapomeň klíče, 

překontroluj k tomu všechny spotřebiče. 

Kdyby se ti hlava trošku z toho pletla, 

znamená to sporák, no a taky světla. 

Překontroluj vodu, okna zavři taky, 

může přijít vítr a dešťové mraky. 

Do aktovky přidej se svačinou sáček, 

na cestu se vydej – zdraví tě tvůj dráček. 

 

 
 
 



Sirény a varovné signály 

Ve městech i na vesnicích je spousta sirén, některé dokonce i mluví. Všechny ale můžou 
vydávat 3 druhy signálů, které bych měl rozeznat. 

Prvním je Zkouška sirén, která se provádí vždy první středu v každém měsíci a její signál by 
šel nakreslit asi takto: 

 

Zvuk stoupá nahoru, pak zní dlouho stejně a nakonec spadne zase dolů. 

 

Druhý signál se nazývá Požární poplach, svolávají se jím k výjezdu hasiči a vypadá takto: 

 

Hlas sirény vystoupá nahoru a chvíli se tam drží. Ale když spadne, vrátí se zase nahoru. Tam 
zase chvíli vydrží a nakonec spadne podruhé a naposledy. 

 

Třetím signálem, tím nejdůležitějším, je Všeobecná výstraha: 

 

Zvuk jako na horské dráze pořád stoupá nahoru a klesá dolů, stoupá nahoru a zase klesá dolů 
a tak to jde pořád dokola! 

Pokud někdy uslyším tento signál, stalo se v blízkém okolí něco opravdu zlého! Mohla se 
protrhnout hráz přehrady, mohla uniknout nebezpečná látka z nedaleké továrny nebo 
havarované cisterny apod. Protože vím, že se nebezpečí blíží hrozně rychle, musím se 
v takovém případě hned schovat do nejbližší budovy do nejvyššího patra!! 


