
U Vás doma hořet nemusí!

Chodby a předsíně:
chodby, schodiště a východy udržujte •	
volné k evakuaci osob
zvláště v předsíních nebo chodbách •	
je vhodné umístit požární hlásiče. 
Podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., jimi 
musí být vybaveny všechny byty a ro-
dinné domy schválené po 1. 7. 2008

Sklep a půda:

řádně a bezpečně ukládejte hoř-	
lavý materiál a látky mající sklon 
k samovznícení (např. seno, uhlí)
udržujte pořádek a čistotu na pů-	
dách a ve sklepích
nestavte věci do vzdálenosti 	
menší než 1 m od komínu
hořlavé kapaliny neukládejte ve 	
společných ani sklepních prosto-
rách bytových domů
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Garáž:
v jednotlivých a řadových ga-	
rážích můžete skladovat ma-
ximálně 40 litrů pohonných 
hmot pro osobní automobily 
v nerozbitných přenosných 
obalech a nejvýše 20 litrů ole-
jů 
v hromadných garážích není 	
dovoleno ukládat hořlavé ka-
paliny (pohonné hmoty ani 
oleje) 
s hořlavými kapalinami (ben-	
zín, nafta, barvy apod.) za-
cházejte velmi opatrně, při 
manipulaci s nimi nekuřte a 
nepoužívejte zdroje otevře-
ného ohně
garáž je nutné vybavit hasi-	
cím přístrojem

Kdyby požár přece přišel, mohou 
Vám zachránit život. 
Proto:

vybavte svou domácnost hlásiči 	
požáru, které vás na hrozící ne-
bezpečí včas upozorní (bytům a 
rodinným domům schváleným 
po 1. 7. 2008 to ukládá vyhláška 
č. 23/2008 Sb.)
pořiďte si přenosné hasicí přístro-	
je. Ty musí být v bytových do-
mech, garážích a rodinných do-
mech schválených po 1. 7. 2008
hlásiče požáru a hasicí přístroje je 	
vhodné umístit i do starších bytů 
a budov, hodit se vám mohou 
všude
seznamte se s umístěním a použi-	
tím přenosných hasicích přístrojů 
a nástěnných hydrantů v domě
vytvořte si plánek únikové cesty 	
z domu, vyvěste ho na chodbě

                Investovat do bezpečnosti 
                vlastní domácnosti se 
      vyplatí!

více informací o vyhlášce č. 23/20008     
Sb., a o problematice požárů v do-
mácnostech naleznete na 

www.mvcr.cz/hasici/vyhlaska

! vysvětlete dětem, jak je oheň nebezpečný 
a postarejte se, aby bez dozoru nemanipu-
lovaly s hořícími svíčkami, zápalkami, zapalo-
vači a dalšími zdroji otevřeného ohně
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Požáry v domácnostech mají vůbec 
nejtragičtější následky.

Každý rok při požárech v domácnos-
tech zemřou desítky lidí, další stovky 
lidí se zraní a způsobené škody do-

sahují stamilionů korun.

I z Vaší domácnosti se může v oka-
mžiku stát zakouřená a rozžhavená 

smrtící past.

To, aby jste se nestali obětí i 
Vy, záleží hlavně na Vás.

I takhle může vypadat váš byt při neopatrném kouření

!
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Základní rady k předcházení vzniku 
požárů v domácnostech:

Kuchyň:

dbejte zvýšené opatrnosti při va-	
ření, aby nedocházelo ke vzníce-
ní připravovaných potravin
když Vám vzplane olej na pánvi, 	
nehaste ho vodou, vypněte spo-
rák a přiklopte pánev poklicí
nenechávejte bez dozoru ote-	
vřený plamen plynového sporá-
ku
zajistěte dobré odvětrání a do-	
statečný přívod vzduchu do ku-
chyně s plynovým sporákem
myčku, lednici a mrazák nena-	
pájejte el. energií přes prodlužo-
vací šňůru
spotřebiče, které nemusí být tr-	
vale zapojeny, vytahujte ze zá-
suvky
utěrky mějte pověšené v bez-	
pečné vzdálenosti od plamenů 
plynového sporáku nebo rozpá-
lené elektrické plotýnky
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Obývací pokoj:

tepelné a jiné spotřebiče instaluj-•	
te a užívejte v souladu s průvodní 
dokumentací výrobce
nezapojujte do jedné prodlužo-•	
vací šňůry více spotřebičů
s otevřeným ohněm neriskujte. •	
Zdroje otevřeného ohně, jako 
jsou např. svíčky a aromalam-
py, nenechte hořet bez dozoru, 
umístěte je tak, aby nemohly za-
pálit materiály v okolí, nenechá-
vejte bez dozoru teplomety
věnujte pozornost krbu, nestavte •	
do jeho blízkosti předměty, kte-
ré by se mohly vznítit, používejte 
pouze topivo určené výrobcem 
krbu, při odchodu z domu krb 
uhaste 
dbejte na dokonalé uhašení ne-•	
dopalků cigaret, nepokládejte 
cigarety na hořlavý materiál
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Ložnice:

nekuřte v posteli, zvláště nebez-•	
pečné je, pokud jste pod vlivem 
alkoholu nebo jiných drog
na lampičkách u postele mějte •	
ochranné kryty (stínidla)

Koupelna:

nepoužívejte elektrické spotřebi-•	
če, když jste ve vaně
nepoužívejte pračku, pokud je •	
porouchaná a při praní z ní uniká 
voda
karmu nechávejte alespoň jed-•	
nou ročně kontrolovat, zajistěte 
dostatečné odvětrávání a pří-
vod vzduchu do koupelny 
dbejte na bezpečnou vzdálenost •	
(1 m) předmětů od infrazářiče
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Technické místnosti:

udržujte dobrý technický stav za-	
řízení (včetně rozvodů el. energie, 
plynu, topidel)
nechejte si pravidelně čistit a kon-	
trolovat komíny (alespoň dvakrát 
ročně)
topidla udržujte v řádném tech-	
nickém stavu
užívejte výhradně topiva pro dané 	
topidlo určené, na podpal nepou-
žívejte vysoce hořlavé látky (např. 
benzín) a netopte odpady, plas-
ty apod.
do blízkosti topidel neumisťujte 	
žádné hořlavé látky
řádně označte a zpřístupněte 	
hlavní vypínače elektrického  
proudu a uzávěry vody a plynu

Pokud u Vás doma hoří:

snažte se zachovat klid a nepod-	
lehnout panice, nejdříve chraňte 
život a zdraví, teprve potom ma-
jetek
malý požár se pokuste uhasit 	
sami 
nepřeceňujte své síly, když je po-	
žár nad Vaše síly, okamžitě volej-
te hasiče na tísňovou linku 150 
nebo 112  
varujte sousedy, snažte se pře-	
devším pomoci starým lidem, 
nemohoucím a dětem 
při pohybu v zakouřeném pro-	
storu si dávejte pozor, abyste se 
nenadýchali toxických zplodin 
hoření, držte se při zemi a dýcha-
cí cesty si chraňte navlhčenou 
rouškou z textilie 
co nejrychleji opusťte byt či dům, 	
ve kterém hoří 
řiďte se pokyny zasahujících zá-	
chranářů, nikdy se nevracejte 
zpátky do hořícího objektu                                              

www.hzscr.cz


