NEVRACEJTE SE DO HOŘÍCÍHO BYTU
Pro nic a pro nikoho se do objektu, který se
vám podařilo včas opustit, nevracejte. Nemáte
na to potřebné vybavení. Informujte hasiče,
kteří to zajistí.
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Tísňové linky v ČR
Dopravní nehoda
Požár automobilu
Hlásiče požáru
Hasicí přístroje
Předcházení požárům
Vytápění
Zásady chování při požáru v domácnosti
Zásady chování po požáru v domácnosti
Bezpečné rozdělávání ohně v přírodě
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8
ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI
POŽÁRU V DOMÁCNOSTI
…co dělat, když u vás doma
začne hořet
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Jednotné evropské číslo tísňového volání

Když u vás doma začne hořet, je potřeba jednat
rychle, ale s rozvahou.
Vidíte-li, že se jedná o začínající požár (typickým
případem jsou adventní věnce, utěrka
či potraviny na sporáku), je vaší povinností jej
uhasit (je-li to ve vašich silách) nebo provést
opatření k zamezení jeho dalšího šíření.
Nejlepším pomocníkem je v tuto chvíli práškový
hasicí přístroj.

Jste-li v situaci, kdy můžete místnost opustit
pouze dveřmi, pod kterými proniká do pokoje
kouř, musíte postupovat následovně:
NEOTVÍREJTE HNED DVEŘE
Hřbetem ruky, který je citlivější, opatrně
vyzkoušejte, nejsou-li dveře horké. Zdá-li
se vám, že dveře zahřáté nejsou, zkontrolujte
to ještě na klice, je-li kovová.

Jste-li v situaci, kdy se k vám do bytu nebo
pokoje dostává kouř a jeho příčinu ani rozsah
požáru můžete pouze odhadovat, okamžitě
volejte na tísňovou linku 150 a postupujte
podle následujících rad:

NEROZSVĚCUJTE SVĚTLA
Nevíte totiž, zda požár souvisí s rozvody plynu.
Mohlo by tak dojít k výbuchu.
POKUSTE SE UTÉCT
Jste-li v přízemí a máte možnost bezpečně
opustit zakouřenou místnost oknem, využijte
toho. V případě, že z pokoje můžete vyjít
na balkon, udělejte to.

DEJTE O SOBĚ VĚDĚT
Volejte z okna, tlučte do topení a do stěn.
V panelových nebo bytových domech tímto
způsobem upozorníte na nebezpečí najednou
velký počet sousedů, kteří vám mohou pomoci.

Především ve výškových budovách je obtížné
hned identifikovat místo požáru. Pomozte
hasičům, aby vás co nejrychleji našli. Do okna
přivřete prostěradlo nebo jiný velký kus světlé
látky (závěsy, potahy apod.).

Aby se vám lépe dýchalo, použijte kus látky,
který si přidržíte přes nos a ústa. Máte-li
možnost, navlhčete jej vodou.

U země je nejlepší viditelnost a nejmenší
hustota kouře, který stoupá vždy směrem
ke stropu.

Aby se k vám dostalo co nejméně kouře, ucpěte
mezeru pod dveřmi nějakým kusem textilu
(nejlépe peřinou, polštářem apod.).

BUĎTE VIDĚT

CHRAŇTE SI DÝCHACÍ CESTY

POHYBUJTE SE PŘI ZEMI

UCPĚTE MEZERU MEZI DVEŘMI A PRAHEM

ZŮSTAŇTE U OKNA
1. DVEŘE NEJSOU HORKÉ
Opatrně je na cca 15 cm otevřete a chvíli
vyčkejte schovaní za stěnou tak, abyste byli
chráněni před případným kouřem, šlehajícími
plameny nebo padajícími předměty. Nestane-li
se nic takového, pokračujte dál do vedlejší
místnosti. Tento postup opakujte u každých
dveří, které máte na trase z ohroženého
prostoru.
2. DVEŘE JSOU HORKÉ

Znamená to, že s největší pravděpodobností
je požár ve vedlejší místnosti. V tomto
případě dveře otevírat nesmíte!

Okno můžete nechat mírně
a dýchat „čerstvější“ vzduch.

pootevřené

BUĎTE NÁPOMOCNI ZASAHUJÍCÍM HASIČŮM

Informujte hasiče o ostatních přítomných
obyvatelích bytu, o zvířatech apod.

Co říct do telefonu:
1) CO SE STALO (přesný popis události)
2) KDE SE TO STALO (co nejpřesnější uvedení
místa události - plná adresa, orientační body)
3) JMÉNO A KONTAKT NA VOLAJÍCÍHO (jméno a
příjmení, telefonní číslo, ze kterého voláte)
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