
V domě hoří? A co 

teď?
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Nejčastější  vznik   požáru

Nejčastěji k požáru dochází v domácnostech a v přírodě 

(především v letním období). 

Jedná se o požáry vzniklé zejména:

• lidskou nedbalostí, 

• porušováním požárně bezpečnostních předpisů,

• nesprávnou manipulací s otevřeným ohněm,

• požáry způsobené dětmi.



Jak   poznat že hoří?

Požár má různé příznaky:

• Kouř

• Viditelné  plameny

• Zvolání hoří! (třeba u sousedů) – i když se může jednat o 

,,planý poplach“, je třeba to pro jistotu brát vážně. Můžete 

zachránit lidské životy.



Co je potřebné udělat nejdříve

• provizorní ochrana dýchacích cest - je pro to vhodný 

např. kus látky –přidržíme  přes nosem a ústy, aby 

nás kouř tak nedráždil. 

• pohybujme se při zemi -v podřepu nebo na všech 
čtyřech. U země bude nejlepší viditelnost a nejmenší 

hustota kouře, který stoupá vždy směrem ke stropu.



Co je potřebné udělat nejdříve

• nerozsvěcujte světla (kvůli plynu)

• dveře neotevírejte (nejprve vyzkoušejte hřbetem ruky, 

jestli nejsou dveře horké)

• pokud jsou horké, dveře neotevírejte, ucpěte průduchy 

pod dveřmi kusem látky – nejlépe mokrým

• volejte tísňovou linku 150

• vyčkejte příjezd záchranářů



Co je potřebné udělat nejdříve

• jestliže dveře nejsou horké (ve druhé místnosti nehoří), 

jděte pro ostatní a společně opusťte domácnost

• znemožní-li Vám cestu ven oheň, zůstaňte v bezpečné 

místnosti, opět ucpěte průduchy látkou, pootevřete 

okno, vyvěste z něj kus látky, aby záchranáři věděli, 

kde Vás mají hledat

• volejte tísňovou linku 150



Po příjezdu hasičů

• sdělte hasičům veškeré potřebné informace (zda jsou 
všichni v bezpečí, kde se nachází hlavní uzávěry 
vody, plynu a elektřiny, informace o skladovaných 
nebezpečných látkách)

• do hořícího objektu se pro nic nevracejte

• nepřekážejte zasahujícím jednotkám a nekomplikujte 
zásah



Po odjezdu hasičů

• po každém požáru si nechejte od velitele zásahu 

písemně předat místo požáru (zda je vše uhašeno a 

zda je vstup do domu nebo bytu bezpečný)

• z důvodu uvolňování nebezpečných a karcinogenních 

látek ze spáleniště se na místě požáru pohybujte jen 

po nezbytně nutnou dobu (chraňte si dýchací cesty),



Hasicí prostředky

• Kbelík - k dopravě vody k požáru. Voda se musí z 
nádoby lít z poměrně malé vzdálenosti, abychom 
skutečně ochladili hořící předmět a snížili tak teplotu 
hoření.

• Písek - k zasypání hořících předmětů a zamezení tak 
přístupu vzduchu

• Lopata - na vrhání písku, hlíny nebo jiného sypkého 
materiálu, také se s ní dá ,,utlouci“ malý plamen

• Hasicí přístroj - (hovorově hasičák nebo minimax) je 
jedním z věcných prostředků požární ochrany.



Hasicí přístroje

• Halotronové- na elektroniku, automobily,…

• Pěnové- oleje, tuky,…

• Sněhové- hořlavé kaapliny, el. pod proudem,…

• Vodní- alkohol, papír,dřevo,… 

• Práškové-benzín, nafta, pevné látky,…



Poděkování

Děkuji za pozornost.

Zuzana Petrášová, 13 let

ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice



Citace

http://krizport.firebrno.cz/navody/chovani-pri-pozaru

http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jak-

predchazet-pozarum-a-co-delat-pri-jejich-vzniku

http://krizport.firebrno.cz/navody/chovani-pri-pozaru
http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jak-predchazet-pozarum-a-co-delat-pri-jejich-vzniku

