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Požární ochrana pro seniory

• Zvýšené používání svíček

• Používání varných konvic „pochybných“ 
výrobců z předváděcích akcí

• „Omezená“ schopnost pohybu

• Případ úmrtí seniorů v domově pro seniory v 
Novém Jičíně



Poslání HZS

Chránit životy a zdraví obyvatel a 
majetek před požáry a poskytovat 
účinnou pomoc při mimořádných 

událostech.



Činnost HZS I.



Činnost HZS II.



Činnost HZS III.



Činnost HZS IV.



Činnost HZS V.



Požáry I.

• Volat 150 nebo 112

• Varovat spolubydlící a sousedy voláním hoří, 
boucháním na zeď, topení

• Pokusit se zavřít plyn a vypnout elektřinu

• V případě uvěznění chránit si dýchací orgány –
navlhčenou látkou, držet se při zemi a 
pohybovat se podél zdi.



Požáry I.



Požáry II.

• Nikdy neotvírat dveře od místnosti, ve které se 
nacházíte, pokud jsou klika nebo samotné 
dveře na dotek horké

• Snažit se dveře utěsnit dekou, nejlépe 
mokrou, oblečením nebo lepicí páskou

• Upozornit na sebe voláním „hoří“ u 
pootevřeného okna, a to i v případě, že jste už 
volali hasiče; 



Požáry II.

Foto Hasik.cz



Požáry III.

• Do okna vyvěsit prostěradlo, ručník nebo část 
oděvu, která na vás hasiče bude upozorňovat i 
v případě, že ztratíte hlas nebo vědomí

• V žádném případě se neschovávejte do skříní 
nebo pod postel - hasiči by vás nemuseli 
nalézt



Požáry III.

Foto Hasik.cz



Telefonní čísla pro případ nouze

150   Hasičský záchranný sbor ČR

155   Zdravotnická záchranná služba

156   Městská (obecní) policie

158   Policie České republiky

112   Jednotné evropské číslo tísňového 
volání



HASIČI VARUJÍ - Hlásič požáru

01.wmv



HASIČI VARUJÍ - Ohlášení požáru



HASIČI VARUJÍ - Neopatrnost, nedbalost



HASIČI VARUJÍ - Kouření



HASIČI VARUJÍ - Bezpečnostní předpisy



HASIČI VARUJÍ - Opuštění domácnosti



Varné konvice

• Dodržovat návody výrobce

• Při odchodu vypínat spotřebiče

• Nekupovat spotřebiče „pochybných“ výrobců

• Doporučení: Odstavovat varnou konvici ze 
stojanu po vypnutí



Požár - Varné konvice

Foto HZS Královehradeckého kraje



Požár - Varné konvice

Foto HZS Královehradeckého kraje



Požár - Varné konvice

Foto HZS Královehradeckého kraje



Svíčky

• Nenechávat svíčky bez dozoru

• Umísťovat svíčky na nehořlavý povrch (talířek, 
podložka) a daleko od hořlavých předmětů 
(záclony, závěsy, obrazy, apod.)

• Při odchodu z bytu (domu) uhasit všechen 
otevřený oheň



Foto Svíčky II.

Foto Libor Halouzka HZS Královehradeckého kraje



Foto Svíčky II.

Foto Libor Halouzka HZS Královehradeckého kraje



Foto Svíčky III.

Foto HZS Královehradeckého kraje



Foto Svíčky III.

Foto HZS Královehradeckého kraje



Foto Svíčky IV.

Foto HZS Zlínského kraje



Foto Svíčky IV.

Foto HZS Zlínského kraje



Autonomní hlásiče kouře

• Jednoduchý a levný prostředek pro detekci požáru

• V jedné „krabičce“ jsou všechny komponenty 
potřebné pro spolehlivou detekci kouře a vyvolání 
poplachu (zvukovým signálem) 

• Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli 
nadýchání se toxických zplodin hoření vznikajících při 
požáru

"lepší když vás budí hlásič, než hasič" 



Autonomní hlásiče kouře

• Od 1.7.2008 povinný u novostaveb a 
rekonstruovaných staveb

• Značka "CE" 

• Srozumitelný návod k instalaci a použití v 
českém jazyce 

• cena od 200 - 300 Kč



Autonomní hlásiče kouře
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Nějaké otázky???


