
CO DĚLAT, KDYŽ 
VYPUKNE POŽÁR?
Aneb pár základních informací jak zachovat klid a vyhnout se panice
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Požárem se rozumí oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené 
ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. 

Průvodní jev požárů je například teplo z ohně nebo zplodiny hoření. Mezi průvodní 
jevy také řadíme hasební látky, které se používají při zdolání ohně a které mnohdy 
způsobí větší škody než samotný požár (pěna z hasicích přístrojů, voda, hasicí 
prášky apod.)

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY VZNIKU POŽÁRU
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V PŘÍPADĚ POŽÁRU JE NUTNÉ VŽDY VOLAT HASIČE!!!

150112 158 155

A DALŠÍ ZÁCHRANNÉ SLOŽKY

JAKÉ POUŽÍVÁME DRUHY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
PĚNOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
Vhodný: pevné hořlavé látky, benzín, nafta, minerální oleje a tuky 
Nevhodný: hořlavé plyny
Nepoužívat: elektrické zařízení pod proudem, lehké a hořlavé alkalické kovy

VODNÍ HASICÍ PŘÍSTROJ
Vhodný: papír, dřevo a další pevné hořlavé látky, alkoholy  
Nevhodný: benzín, nafta, líh, ředidlo, hořlavé plyny, cenné materiály (archivy)
Nepoužívat: el. zařízení pod proudem, lehké a hořlavé alkalické kovy, látky reagující prudce 
  s vodou, rostlinné a živočišné tuky

PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
Vhodný: elektrická zařízení pod proudem, hořlavé plyny, benzín, nafta, oleje, pevné  
  materiály, elektronika  
Nevhodný: dřevo, uhlí, textil 
Nepoužívat: lehké a hořlavé alkalické kovy

SNĚHOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
Vhodný: elektrická zařízení pod proudem, hořlavé plyny, hořlavé kapaliny, jemná   
  mechanika a elektronické zařízení 
Nevhodný: pevné hořlavé látky typu dřevo, uhlí, textil
Nepoužívat: lehké a hořlavé alkalické kovy, hořlavý prach, sypké látky

HALOTRONOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
Vhodný: Dá se použít pro hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek.  
Nevhodný: ---
Nepoužívat: ---
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POKUD VYPUKNE POŽÁR

Je požár malého rozsahu?

ANO NE

ANO NE

Jste schopni ho sami uhasit?

- hasicím přístrojem
- vodou
- oblečením, hadrou

UTEČTE!

Co nejrychleji opusťte prostory, 
ve kterých hoří! Zakryjte si nos 
a ústa, ať se nenadýcháte 
kouře 

ZABEZPEČTE!

Uzavření přívodu plynu 
a elektrické energie

Volnou příjezdovou cestu pro 
záchranné složky. 

UHASTE POŽÁR

Dbejte zvýšenou 
pozornost o své 
zdraví! Zbytečně 
neriskujte!

ZAVOLEJTE HASIČE

UPOZORNĚTE!

Ostatní osoby na požár,
volejte HOŘÍ!!!!


