HASIČI RADÍ OBČANŮM
Jak zabezpečit domácnost proti vzniku požáru
Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v domácnostech mají
nejtragičtější následky. Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další
stovky osob a způsobené škody dosahují stamilionů korun.
Na požárech v domácnosti má velký podíl lidská neopatrnost. Mezi nejčastější
příčiny těchto požárů patří nedbalost při kouření, neodborná manipulace
s elektrickými spotřebiči nebo zacházení s otevřeným ohněm v domácnostech,
ať již se jedná o zapomenuté jídlo na sporáku, nevhodně odložené nedopalky
cigaret, svíčky a přímotopy ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky nebo užití
hořlavé kapaliny při zapalování kamen.
Domácnosti jsou v dnešní době přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno
vznítí a rychle hoří, přičemž dochází k úniku velkého množství vysoce toxického
kouře (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). Právě toxický kouř je
nejčastější příčinou úmrtí osob při požárech.
Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí
doma v bezpečí a podceňují drobné nehody, byť i ty mohou vést ke vzniku požáru.
Nebezpečí může plynout i z běžných činností v domácnosti jako je hra dětí, vaření,
kutilství apod.
Abyste se mohli doma cítit opravdu bezpečně, dávejte pozor na:
Otevřený oheň bez dozoru
•
•
•

Nenechávejte
bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu,
zapálené svíčky.
Zdroje otevřeného ohně zabezpečte tak, aby nemohly zapálit hořlavé
materiály v okolí.
Dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, především při smažení, aby nedocházelo
ke vznícení připravovaných potravin.

Děti a domácí mazlíčky
•
•

Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám,
zapalovačům apod. Poučte své děti o nebezpečí vzniku požáru.
Hlídejte domácí mazlíčky, aby se nedostali do blízkosti otevřeného ohně nebo
nepoškodili kabely od elektrických spotřebičů.

Kouření a cigaretové nedopalky
•

Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na
dokonalé uhašení nedopalků, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál.
Velmi nebezpečné je pak kouření cigaret v posteli, zvlášť pokud jste pod
vlivem alkoholu nebo jiných drog.

Komíny a topidla
•
•
•

Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny.
Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu.
Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo do nehořlavých nádob.

•

•

Užívejte výhradně topiva určená pro dané topidlo, nezapalujte pomocí vysoce
hořlavých látek (např. benzinu) a netopte odpady, plasty apod. Neumisťujte do
blízkosti topidel žádné hořlavé látky, jinak hrozí vznik požáru vlivem sálavého
tepla. Bezpečná vzdálenost by měla být stanovena v návodech na použití.
Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál a látky mající sklon
k samovznícení (např. uhlí, seno, bavlna) v dobře větraných prostorách.

Elektrospotřebiče
•
•
•
•

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní
dokumentací výrobce.
Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrické spotřebiče, kryty na
osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd.
Nepřetěžujte zásuvky a prodlužovací šňůry, upřednostňujte prodlužovací
šňůry s vypínačem.
Při delším nepoužívání odpojte elektrospotřebič ze sítě, pokud to je možné.

Protipožární zabezpečení
•
•
•
•

Vybavte si svou domácnost autonomními „hlásiči požáru“, které vás na hrozící
nebezpečí včas upozorní, zejména v noci.
Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky (přenosný
hasicí přístroj, hasicí sprej).
Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody, hasicích přístrojů, případně jiných
zařízení určených pro hašení požárů.
Znejte umístění a použití přenosných hasicích přístrojů a nástěnných
hydrantů.

V bytových domech musí být chodby, schodiště, únikové cesty a východy volné
k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu. V těchto objektech musí být
umístěny např. funkční a snadno přístupné hasicí přístroje, zařízení pro zásobování
požární vodou (např. nástěnné hydranty) apod.
Pamatujte, že investovat do zabezpečení své domácnosti z hlediska požární ochrany
se zcela jistě vyplatí. Chráníte si tak nejen svůj život a zdraví, ale i majetek.
Případný požár totiž dokáže snadno způsobit mnohem větší škody, než jsou
stokorunové investice do hasicího přístroje nebo hlásiče požáru.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

