
Rizika požáru v domácnosti 

Jaké činnosti zvyšují ve vaší domácnosti riziko vzniku požáru, co se stane, když budete hasit 

vznícený olej vodou, jak správně používat zábavní pyrotechniku a jak často je potřeba nechat si 

vyčistit a zkontrolovat spalinovou cestu? Na tyto otázky naleznete odpovědi v této kapitole. 

Každý je povinen podle zákona o požární ochraně počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, 

zejm. při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a 

používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či 

jiným zdrojem zapálení. 

V domácnostech dochází velmi často k požáru v důsledku lidské nedbalosti, porušováním požárně 

bezpečnostních předpisů a nesprávnou manipulací s otevřeným ohněm. 

VAŘENÍ 

K tragickým koncům vede často lidská neopatrnost při vaření v podobě zapomenutého jídla na sporáku 

nebo hašení vzníceného oleje na pánvičce vodou. 

Zásady bezpečného vaření 

- při vaření nikdy nenechávejte zapnutý sporák bez dozoru, 

- neskladujte a nesušte v bezprostřední blízkosti sporáku utěrky, chňapky a další hořlavé materiály, 

- nevařte ve volném oděvu - široké rukávy mohou snadno vzplanout. 

 

Vznícený olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, 

jinak může dojít k popálení nebo opaření nezkušeného „hasiče“ a ke 

vzniku požáru. Co se stane, nalijete-li do vzníceného oleje vodu, můžete 

vidět na obrázku vlevo. Pokud se vám na pánvi vznítí potraviny, vypněte 

sporák, zakryjte pánev pokličkou a překryjte ještě navlhčenou utěrkou. 

S horkou pánví nemanipulujte. Jak správně uhasit hořící olej, můžete 

vidět na obrázku vpravo. 

 

SVÍČKY A AROMALAMPY 

Svíčky si v posledních letech našly své pevné místo v 

našich domech či bytech. Jejich obliba neustále stoupá, ale 

jen málokdo si uvědomuje, jak veliké nebezpečí v sobě 

skrývají. Např. ještě ve vzdálenosti 8-10 cm od hořící 

svíčky dosahuje teplota plamene 200°C, což stačí k 

zapálení papíru, plastů, textilií a dalších předmětů. 

Zásady bezpečného používání svíček a aromalamp 

- svíčky umisťujte na stabilní nehořlavé podložky, které brání přímému kontaktu svíčky s podkladem   

  (např. chvojím v adventním věnci, ubrusem apod.), 

- svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, v žádném případě je nedávejte  

  k oknům do průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti textilií, nenechávejte je na poličce ani na skříni, 

- zapálené svíčky a aromalampy nenechávejte během jejich hoření bez dozoru, 

- svíčky zhasněte vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát. 

Dávejte pozor na děti, aby si bez dozoru nehrály se svíčkou.                                                         

Zamezte jim v přístupu k zápalkám a zapalovačům! 
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