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Aby doma 
nehořelo

Jak předcházet 
požárům 

v domácnostech

   vypněte elektrické spotřebiče 
(sporák, pračku, světla atd.),

   zkontrolujte, zda neteče voda,
   zkontrolujte, zda jsou uzavřeny uzávěry 

plynových spotřebičů,
   zkontrolujte, zda jsou uzavřena okna,
   uhaste hořící svíčky a nedopalky cigaret,
   nezapomeňte klíče.

Na co nezapomenout při 
odchodu z domu?

Věnujte pozornost technickému stavu elektrických 
spotřebičů – pračka poškozená požárem (příčina 
vzniku požáru netěsností bubnu pračky).

I takto může vypadat byt po požáru od zapnutého 
elektrického spotřebiče ponechaného bez dozoru.

Dbejte pokynů zasahujících hasičů.

Bezpečnost Vašeho domova je 
především na Vaší zodpovědnosti.
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Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo 
ke vzniku požáru.

Nejčastější příčina  požáru v domácnostech je ze-
jména lidská nedbalost, porušování požárně bez-
pečnostních předpisů, nesprávná manipulace s ote-
vřeným ohněm, ale také požáry způsobené dětmi.

Všeobecně

Kuchyně
   při vaření neodcházejte od sporáku (někdo zvoní 

a než se stačíte vrátit…),
   neumisťujte hořlavé předměty blízko otevřeného 

ohně (utěrka visící v blízkosti sporáku),
   odstraňujte nánosy tuku a mastnoty z blízkosti 

sporáku,
   nenechte bez dozoru zapnuté toustovače, rych-

lovarné konvice, fritovací hrnce,
   naučte se spotřebiče, které nemusí být trvale 

zapojeny do sítě, odpojit ze zásuvky,
   udržujte dobrý technický stav elektrických 

a plynových spotřebičů.

Koupelna
   dodržujte bezpečnou vzdálenost od infrazářičů 

(zakrytí infrazářiče při sušení ručníků apod.).

Obytné místnosti
   neumisťujte svíčky na hořlavý podklad (koberec, 

plastové nebo dřevěné části nábytku),
   neponechávejte svíčky bez dozoru a zajistěte je 

proti převrhnutí,
   nekuřte v situaci, kdy Vám hrozí usnutí (v posteli, 

v křesle),
   neodhazujte žhnoucí nedopalky cigaret do hořla-

vých nádob,

Dodržujte tyto zásady

   dodržujte bezpečné vzdálenosti od lokálních 
tepelných spotřebičů (např. při umístění nábytku, 
sušení oděvů),

   neprovádějte neodborné zásahy do 
elektroinstalace, 

   nepřetěžujte elektrické zásuvky,
   dodržujte bezpečnostní ustanovení při práci 

s hořlavými kapalinami (větrání, kouření při práci 
s hořlavými kapalinami),

   zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevře-
ného ohně, zápalkám, zapalovačům apod., 

   nepoužívejte zábavní pyrotechniku v blízkosti 
hořlavých látek (střílení římských svící z okna 
apod.).

Vypínejte elektrické spotřebiče jejich 
hlavním vypínačem, ne pouze přepnutím 
do pohotovostního režimu! Zabráníte tak 

požáru v případě technické závady.

Balkón
   neukládejte zde žádný hořlavý materiál (papírové 

krabice, noviny, apod.), který může zapálit odho-
zený nedopalek cigarety z vyšších pater objektu 
nebo odpálená zábavní pyrotechnika.

Chodby – společné prostory
   neukládejte skříně, botníky a krabice ve společ-

ných prostorách (je to výzva pro nudící se děti 
nebo vandaly k zapálení těchto předmětů). Navíc 
tyto předměty zužují únikovou cestu,

   neukládejte ve společných prostorách bytových 
domů nádoby s hořlavými nebo hořením podpo-
rujícími plyny. 

Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje doporučuje:

Vybavte si domácnost hasicím 
přístrojem a autonomním hlásičem 

požáru.

   ohrožení života a zdraví nejen Vašeho, ale i Vaší 
rodiny, příbuzných, známých, sousedů…,

   materiální škody – cennosti, umělecká díla, 
vybavení bytu,

   nenahraditelné ztráty – např. rodinné fotografie, 
dárky od nejmilejších, památky po rodičích 
a prarodičích,

   čas jsou peníze – čas strávený na policii, 
v pojišťovně, sháněním nových dokladů Vám 
nikdo nezaplatí,

   znehodnocení, případně znečištění zařízení 
a interiéru bytu,

   zhroucení rodinných plánů (místo rodinné 
dovolené čas strávený uklízením škod).

Následky požáru domácnosti

Kuchyň po požáru při vaření bez dozoru.


