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Požár 
v domě

Jak se zachovat, 
hoří-li u Vás v domě

   můžete-li, před odchodem z hořícího bytu 
vypněte přívod elektrické energie a plynu,

   nesnažte se posbírat cennosti – ztrácíte čas,
   naučte sebe a své děti formou hry opustit byt 

co nejkratší cestou,
   pro případ rozdělení rodiny mějte domluvené 

pevné místo setkání,
   instalujte si autonomní hlásič požáru, který včas 

upozorní na vznikajicí požár.

Doporučujeme

Zbytečně neriskujte – dvě až tři 
vdechnutí kouře mohou způsobit 

ztrátu vědomí i smrt.
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Požáry v domácnostech mají tragické následky. Kaž-
dý rok při požárech v domácnostech zemřou desítky 
lidí, další stovky lidí se zraní a způsobené škody do-
sahují stamilionů korun. I z Vaší domácnosti se může 
v okamžiku stát zakouřená a rozžhavená smrtící past.

Všeobecně V zakouřené místnosti je vzduch při zemi 
čistší! Použijte k dýchání kapesník, tričko, 

pyžamo nebo vlhký ručník.

   zachovejte klid a rozvahu,
   chraňte si dýchaci cesty pokud možno navlhče-

ným kusem látky (např. kapesník, tričko),
   v zakouřeném prostoru se pohybujte při zemi 

kde je čistější vzduch,
   nerozsvěcujte světla, zvláště když je cítit plyn,
   dveře neotvírejte, nejprve vyzkoušejte, zda 

nejsou horké, 
   jestliže dveře nejsou horké, jděte pro ostatní 
členy rodiny a společně opusťte domácnost,

   pokud jsou dveře horké, dveře neotvírejte a utěs-
něte je proti průniku kouře (např. peřinou, oděvy, 
ručníky namočenými do vody),

   volejte hasiče na telefonním čísle 150 nebo 112,
   neschovávejte se (např. do skříně),
   využijte balkón popř. okno, tam se snažte na 

sebe upozornit voláním „HOŘÍ“,
   z okna vyvěšte kus látky, aby hasiči věděli kde 

Vás mohou nalézt pro případ ztráty vědomí,
   boucháním do topení nebo zdí upozorněte 

sousedy, že potřebujete pomoc,
   při silném zakouření chodby nikdy neriskujte 

průchod, kouř znesnadňuje orientaci a znemož-
nuje dýchaní,

   k opuštění domu používejte pouze výtah 
určený k evakuaci,

   při úniku zavírejte za sebou všechny dveře, za-
mezíte zakouření dalších prostorů nebezpečným 
kouřem,

   nikdy se pro nic nevracejte do požárem 
ohroženého domu.

Co dělat, když v noci ucítím kouř

Zkontrolujte rukou teplotu dveří.

Vyvěste znamení, že jste v hořícím domě.

Pokuď dveře pálí, utěsněte dveře.


