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Hoří také kvůli sváření či řezání 

fl exou v domácích dílnách, kdy lidé 
nedodrží povinný osmihodinový 
dohled a uklizené okolí.

Hlaste i malý požár
Ať je požár malý nebo velký, dle 

zákona máme povinnost o něm infor-
movat příslušný Hasičský záchranný 
sbor. 

„Některé požáry si lidé dokáží uhasit 
sami, ale i ty musí co nejdříve hasičům 
nahlásit. Pokud tak neučiní, dopouště-
jí se přestupku. Na to lidé zapomína-
jí, nebo ve tři ráno nechtějí volat,“ říká 
po zkušenostech vyšetřovatel. Jenže 
první, na co se jich zeptá likvidátor 
z pojišťovny, je právě to, zda požár 
ohlásili hasičům a zda mají od nich 
doklad o šetřeném požáru. 

„Stává se, že až po týdnu od udá-
losti nám lidé volají, že došlo k požá-
ru, že jsou pojištění a potřebují od nás 
doklad,“ říká Poul. 

Pozdní nahlášení požáru je však 
přestupkem se sankcí. Když pak 
vyšetřovatel přijede na místo a vše je 
uklizené a vyčištěné, jen těžko může 
uvést, co bylo příčinou požáru.

„Pokud lidé uhašený požár nahlá-
sí hned, nestihnou uklidit, protože 
jsme na místě bezprostředně,“ uvádí. 
Výjezd ani zásah hasičů se neplatí. 
Výjimkou by bylo dokázané úmysl-
né zapálení. 

Také když se prokáže, že příči-
nou požáru byl nepořádek u kotle 
a nedodržená vzdálenost hořlavých 
látek od topidel, uloží vyšetřova-
tel na místě blokovou pokutu až do 
výše 5000 Kč.

Při požáru pozavírejte dveře
Když dojde k požáru, pozavírejme 

všechny dveře, abychom izolova-
li oheň a nešířil se dým. Jednotlivé 
místnosti prý bývají stavěné tak, aby 
po určitou dobu odolávaly požáru. 

„Byty jsou většinou projektované jako 

jeden požární úsek a tomu odpovídá i 
jejich odolnost,“ vysvětluje hasič. 

Vstupní, často bezpečnostní dve-
ře máme nechat tak, aby zasahující 
hasiči mohli do bytu bezproblémově 
vstoupit, např. ponechat klíč v zám-
ku, aby si mohli rychle otevřít. 

Větší škody než samotný požár prý 
udělá kouř. Oheň zničí např. jed-
nu místnost, ale kouř prostoupí celý 
dům. Častou chybou je, že když tře-
ba hoří v kotelně, začneme obvyk-
le větrat a kouř se dostane do celé-
ho domu. „Pak mnohdy nezbývá, než 
si objednat speciální fi rmu na úklid a 
sanační výmalbu po požáru, protože 
pachu kouře se jinak nezbavíme,“ uvá-
dí.

Hoří pračky i myčky
Tu a tam hasiči řeší na Žďársku i 

požár pračky a myčky. Zde je opa-
trnost na místě. Stačí totiž, když 
zapadne odhlučovací materiál na 
topné těleso. Přístroj také může 
dostat ránu již při nešetrné přepravě. 
„Pračka se při ždímání různě mele 
a někdy cestuje. Stačí, aby byl volný 
kontakt na topném tělese a už dochá-
zí k přechodovému odporu, zahřátí 
kontaktů a roztavení plastové spojky. 
Následuje vznícení,“ konstatuje vyšet-
řovatel.

Když se přístroj „spálí“, většinou 
jistič vyhodí proud. „Někdy ale jistící 
prvek nezafunguje, rozteče se a vznítí. 
Proto opakuji, lépe vytahovat elektric-
ké spotřebiče ze sítě,“ říká. 

Časté jsou i požáry od elektrických 
přímotopů. Lidé si přitopí, že je jim 
zima, pak na přímotop spadne třeba 
deka a už hoří. Hasič radí všechny 
elektrospotřebiče používat dle návo-
du.

Hlásič požáru se vyplatí
Vybavení domácnosti hlásičem 

požáru nás bude stát kolem 200 Kč. 
Signalizace reaguje na každý dým a i 
kdyby desetkrát pípala nadarmo, jed-

nou nám může zachránit život.
„Začátkem letošního roku vzni-

kl požár, když lidé nechali zapnu-
tou vyhřívací dečku v gauči a šli spát. 
Došlo ke zkratu, přehřátí a celý byt 
vyhořel. Obyvatelé spali dole v suteré-
nu a naštěstí oheň zpozorovali natolik 
včas, že z bytu stačili utéci na balkon. 
Kdyby měli hlásič požáru, mohlo je to 
vzbudit při prvním kouři,“ informuje 
vyšetřovatel.

 
 Baterky mohou explodovat
Hasiči letos ve Žďáře řešili i požár 

od elektronické cigarety. Sice neho-
ří přímo elektronická cigareta, ale 
baterie při jejím nabíjení. „Důvodem 
vznícení byl fakt, že majitel použil 
jinou nabíječku. Došlo k zahřátí a 
vystřelení rozžhavených fragmentů 
do postele,“ uvádí por. Poul.

Podobně může požár vzniknout při 
nabíjení mobilu v neoriginální nabí-
ječce, nebo když si pořídíme baterku 
pochybného původu. Nestandardní 
akumulátory, většinou lithiové bater-
ky z Číny, se mohou při nabíjení pře-
hřívat, dojde ke zkratu a po uvolnění 
lithia nastane explozní hoření.

Moc dlouhé kabely 
Doma mnohdy nastavujeme vzdá-

lenost přístrojů od zásuvek pro-
dlužovačkami, někdy se podaří při 
manipulaci s nábytkem kabel při-
skřípnout. Mechanickým tlakem se 
vlastnost izolačního materiálu může 
snížit a dojít až k průrazu na drá-
ty. Pak následuje zkrat a jistič v roz-
vaděči tzv. vyhodí pojistky. „Horší 
situace nastane, pokud lidé používa-
jí prodlužovačky v délce 20-30 met-
rů, a na konci s větším odběrem. Když 
na takové šňůře dojde ke zkratu, jistí-
cí prvek to na takovou vzdálenost ani 
nemusí zaregistrovat a dojde k zahoře-
ní,“ varuje hasič. 

Přetížené zásuvky
Příčinou požárů ve starších bytech 

může být propojení zásuvek do série 
a jejich zatížení i několika spotřebiči 
na jednom okruhu. 

„Tím pádem dochází k přechodové-
mu odporu na posledních zásuvkách 
a ve fi nále začne hořet zásuvka, v níž 
ani není nic zapojené, ale prochází 
tudy proud,“ vysvětluje vyšetřovatel. 
Tomu můžeme předejít revizí elek-
troinstalace v bytě, byť není povin-
ností.

Ve starších bytových domech na 
Stalingradě či Průmyslovce jsou ješ-
tě původní rozvody v hliníku, jenže 
třeba senioři si fi nančně náročnou 
rekonstrukci elektrorozvodů do 
mědi mnohdy nemohou dovolit. 

V tom případě odborník radí ales-
poň částečné řešení. Nechat si elek-
trikářem dotáhnout šrouby na spo-
jích a sami se pokusili rovnoměrně 
rozložit odběr elektřiny po bytě. Aby 
třeba na jednu zásuvku v kuchyni 
nebyly napojené spotřebiče s vyso-
kými odběry, jako varná konvice, 
mikrovlnka, pračka a myčka…

 
Co udělat za bouřky 

Naše babičky za bouřky vytahovaly 
zásuvku od televize. My dnes použí-
váme přepěťovou zásuvku, na níž 
vypneme svítící kolík... 

Jenže dle zkušenosti hasičů nelze 
na přepěťové ochranné zásuvky zce-
la spoléhat. Záleží totiž, jak velký 
blesk zásuvku zasáhne. „Malé přepě-
tí takto rozpojená zásuvka zvládne, ale 
když do ní půjde úder většího blesku, 
tak vzdálenost rozpojeného kontaktu 
přeskočí,“ říká. 

Takže když čekáme bouřku nebo 
někam cestujeme, lepší je posta-
ru vytahovat zásuvky spotřebičů z 
elektřiny. Samozřejmě, kromě chlad-
ničky a mrazničky. Důležité je vzpo-
menout si i na satelit a odpojit síťo-
vý kabel od internetu. Jak hasič po 
zkušenostech dodává, nemusí ani 
uhodit přímo do našeho domu, ale i 
do vzdáleného objektu, a domům v 
okolí mohou vyhořet modemy. 

Znáte požární rizika u vás doma?


