
O B È A N É
„POZOR“ NA MOŽNOST VZNIKU POŽÁRÙ 

ZALOŽENÝCH DÌTMI

 Dìti mohou svým jednáním zpùsobit požár, nebo� si pøi høe èasto nedovedou 
pøedstavit možné nebezpeèí, které jim pøi tom hrozí. Pøi svých hrách jsou èasto 
inspirovány nebo ovlivòovány sledováním televizních programù, videokazet, 
poèítaèových her, ètením comixù a jinými prostøedky, ve kterých je èasto vidìt 
oheò, nebo pøímo požár pøípadnì jiná mimoøádná událost.

Dìti zakládají požáry nejèastìji v místech, která jsou snadno pøístupná a kde 
se mohou volnì pohybovat bez pøípadné kontroly dospìlých osob. Jedná se 
zejména o volná prostranství, opuštìné objekty, odstavené dopravní prostøedky, ale 
i o domácnosti a zemìdìlské objekty (napø. stohy, seníky, pùdy, lesy).

Velkým nebezpeèím pøi založení požárù dìtmi je jejich ohrožení na životì. 
Nedovedou totiž vèas reagovat a plnì rozpoznat vzniklé nebezpeèí.

Nebezpeèné je také používání otevøeného ohnì  táboráky, ohníèky, … .
Rodièe, víte co dìlají vaše dìti ve svém volném èase?

Neopomeòte tyto zásady:
1. Pouète své dítì o významu èísla tísòového volání 150 (112). Èasto dochází ke 

zneužívání èísel tísòového volání pøevážnì dìtmi, upozornìte je že se tím 
snižuje dostupnost tìchto èísel v opravdu krizových situacích.

2. Vysvìtlete dìtem nebezpeèí, které jim hrozí pøi nesprávném zacházení se 
zábavnou pyrotechnikou a upozornìte na možnost zpùsobení požáru jejím 
nevhodným použitím.

3. Zamìøte se pøedevším na vysvìtlení bezpeènosti práce s pøedmìty v domácnosti, 
které jsou èasto používány, jako je fén, kulma, infrazáøiè v koupelnì, kuchyòské 
pøístroje, toustovaè, mikrovlnná trouba, fritovací hrnec, pájka, hoøák, krb, výše 
zmiòovaná zábavná pyrotechnika a jiné.

4. Varujte dìti pøed kouøením, nejenom ze zdravotního hlediska, ale také z pohledu 
požární ochrany. Odhozená zapálená cigareta èi zápalka je èastým zdrojem 
vzniku požárù.

5. Vysvìtlete dìtem jak správnì opustit dùm pokud dojde k nìjaké mimoøádné 
situaci (požár) a stanovte bezpeèné místo kde se pøípadnì sejdete (strom pøed 
domem apod.). Nikdy se do  domu nesmí vracet napø. pro hraèku.

6. Je dùležité opustit dùm, ne se ukrýt v domì.
7. Vytváøejte v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé 

zdolávání požáru a pro záchranné práce tím že:
-zajistíte pøístup k rozvodným zaøízením elektrické energie, k uzávìrùm plynu, 
 vody, topení,
-pouèíte své dìti o funkci a umístìní tìchto zaøízení.

8. Oznamujte bez odkladu územnì pøíslušnému hasièskému záchrannému sboru 
každý požár vzniklý pøi èinnostech, které vykonáváte, nebo v prostorách, které 
vlastníte nebo užíváte (telefon - 150).

   Hasièský záchranný sbor
                Olomouckého kraje


