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Aby doma
nehořelo

Jednoduché informace
pro člověka, který nevěří,
že by doma mohlo hořet.



Kuchyně
� při vaření neodcházejte

od sporáku (někdo
zvoní a než se stačíte
vrátit …),

� nenechte bez dozoru toustovače, rychlovar-
né konvice, fritovací hrnce,

� naučte se spotřebiče, které nemusí být
trvale zapojeny do sítě vytáhnout ze zásuv-
ky,

� neumisťujte hořlavé předměty blízko otev-
řeného ohně (utěrka visící v blízkosti
sporáku),

� odstraňujte nánosy tuku a mastnoty z blíz-
kosti sporáku,

� pravidelně kontrolujte technický stav
spotřebičů.

Koupelna
� dodržujte bezpečné vzdálenosti od infrazá-

řičů (zakrytí infrazářiče při sušení ručníků
apod.).

Obytné místnosti
� neumisťujte svíčky na hořlavém podkladě

(koberec, ubrus, plastové nebo dřevěné
části nábytku),

� neponechávejte svíčky bez dozoru a zajistě-
te je proti převrhnutí,

� nekuřte v posteli,
� neodhazujte nevychladlé

nedopalky a popel
do odpadkového koše,

Dodržujte tyto zásady



� nepoužívejte zábavnou pyrotechniku v blíz-
kosti hořlavých látek (střílení římských svící
z okna apod.),

� dodržujte bezpečné vzdálenosti od lokál-
ních tepelných spotřebičů (např. při ustave-
ní nábytku, sušení oděvů),

� neprovádějte neodborné zásahy do elektro-
instalace a

� dodržujte bezpečnostní ustanovení při
práci s hořlavými kapalinami (větrání, kou-
ření při práci z hořlavými
kapalinami),

� neponechávejte zápalky,
zapalovače nebo hořící
svíčky v dosahu.

Balkón
� neukládejte zde žádný hořlavý materiál

(papírové krabice, noviny, koberec apod.
uložený na balkóně může zapálit odhozený
nedopalek cigarety z vyšších pater objektu
nebo odpálená zábavná pyrotechnika).

Chodby
� neukládejte skříně, botníky a krabice ve

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

Vypínejte elektrické spotřebiče hlavním
vypínačem, ne pouze přepnutím

do pohotovostního režimu! Zabráníte tak
požáru v případě technické závady.



1. ohrožení života a zdraví nejen mého, ale
i mé rodiny, příbuzných, známých, souse-
dů …,

2. materiální škody – cennosti, umělecká díla,
vybavení bytu,

3. nenahraditelné ztráty například rodinné fo-
tografie, dárky od nejmilejších, památky po
rodičích a prarodičích,

4. čas jsou peníze – čas strávený na policii,
v pojišťovně, shánění nových dokladů vám
nikdo nezaplatí,

5. znehodnocení, případně znečištění zařízení
a interiéru bytu,

6. zhroucení rodinných plánů (místo rodinné
dovolené u uklízení škod).

Následky požáru (proč nevyhořet)

I takhle může vypadat byt
po požáru od elektrického spotřebiče



A tohle bývala pračka

Tohle bývala televize
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To vše vozí hasiči k zásahům

Řiďte se pokyny zasahujících hasičů!


