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Požáry v domácnostech 
 
 

Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v domácnostech mají nejtragičtější následky. 
Každý rok při nich zemřou desítky osob, zraněny jsou stovky osob a způsobené škody dosahují 
stamilionů korun.  
 
Na požárech v domácnostech má největší podíl obyčejná lidská neopatrnost. Nejčastější příčiny 
vzniku požáru jsou kouření a zacházení s otevřeným ohněm, ať se jedná o zapomenuté potraviny 
na vařiči, nevhodně odložené nebo odhozené nedopalky cigaret, svíčky ponechané bez dozoru v 
těsné blízkosti hořlavých látek, případně používání hořlavých kapalin (benzín, nafta, petrolej apod.) 
při zapalování v kamnech. 
 
Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí při požárech je neopatrnost osob při vytápění svých domovů. 
Při provozu topidel se ne vždy dodržují potřebná bezpečnostní pravidla, velmi často je 
zanedbávána údržba topidel, kouřovodů a komínů. Poměrně často jsou nevhodně uskladňována 
tuhá paliva. 
 
Naše byty a rodinné domy jsou doslova „přecpány“ vybavením z materiálů, které se snadno vznítí 
a rychle hoří, přitom dochází k úniku značného množství vysoce toxického kouře (například 
čalouněný nábytek, bytové textilie, matrace, plastové bytové doplňky). 
 
Velký počet požárů v domácnostech souvisí s tím, že se lidé doma cítí bezpečně a drobné nehody 
podceňují, přestože tyto mnohdy vedou ke vzniku požáru. Nebezpečí může plynout i z běžných 
činností v domácnosti jako je hra dětí, vaření, kutilství apod. 
 
V roce 2007 došlo v domácnostech k celkem 2652 požárům, při nichž zemřelo 58 osob (téměř 
polovina všech úmrtí u požárů) a dalších 473 bylo zraněno. Přitom požáry v domácnostech činily 
jen 11,8% z celkového počtu požárů, majetkové škody způsobené požáry v domácnostech dosáhly 
částky 335 milionů korun. 
 
Ze statistiky požárů za posledních pět let vyplývá, že hasiči likvidují každý den průměrně sedm 
požárů v domácnostech, denně je při těchto požárech zraněna alespoň jedna osoba a smrt si 
požáry v domácnostech vyžádají průměrně jednou za pět dní. Požáry za sebou v domácnostech 
zanechaly za posledních pět let škody v astronomické výši 1,4 miliardy Kč, lidé tak v průměru 
denně přichází o majetek v hodnotě 777 000,00 Kč. 
 
Nejčastější příčiny tragických požárů v domácnostech v roce 2007 
  
− kouření 
− nesprávná obsluha topidla 
− používání otevřeného ohně k osvětlování, rozehřívání apod. 
 
Nejzrádnější jsou požáry v noci, kdy lidé v objektech spí, a není nikdo, kdo by si požáru 
včas všiml. Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se toxických 
zplodin hoření vznikajících při požáru. 
 
Zejména v noci tak na nás číhá nebezpečí, protože kouř je rychlejší a tišší než oheň, přičemž již 
dvě nebo tři nadechnutí bývají smrtelná. Jednou z cest, jak preventivně předejít vzniku ničivého 
požáru, je vybavit si domácnost autonomními "hlásiči požáru," které včas detekují vznikající požár 
a akustickým signálem na ně upozorní. Lidé pak mají mnohem větší šanci situaci včas vyřešit-
zavolat hasiče, příp. opustit ohrožený prostor. Tyto hlásiče tak mohou zachránit lidské životy, a lze 
si je pořídit již za 300,00 Kč.  
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Kromě jednoduchého zařízení k rychlému zjištění vzniklého požáru (autonomní "hlásiče požáru,") 
je vhodné si domácnost vybavit také prostředky pro hašení (např. přenosný hasicí přístroj nebo 
hasicí sprej). Dodržovat základní bezpečnostní pravidla a přijmout opatření, která omezují riziko 
vzniku požáru v domácnosti, nestačí. Každý vlastník objektu by měl zároveň pečovat také o řádný 
technický stav stavby včetně technických zařízení. 
 
Z Vaší domácnosti se může v okamžiku stát zakouřená a rozžhavená smrtící past. To, zda 
se i Vy stanete obětí, záleží hlavně na Vás. 
 
Proto:  
 
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce. 
 
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu a dbejte zvýšené opatrnosti 
při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin. S otevřeným ohněm zbytečně 
neriskujte. Zdroje otevřeného ohně jako jsou svíčky nebo teplomet nenechte hořet bez dozoru, 
umístěte je tak, aby nemohly zapálit materiály v okolí. 
 
Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení 
nedopalků cigaret, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je pak 
kouření v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. 
 
Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny. Kouřovody a topidla udržujte v řádném 
technickém stavu. 
 
Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo, nejlépe do nehořlavých nádob. 
 
Užívejte výhradně topiva pro dané topidlo určené, nezapalujte pomocí vysoce hořlavých látek 
(např. benzínu) a netopte např. odpady, plasty apod. Neumísťujte do blízkosti topidel žádné 
hořlavé látky, jinak hrozí vznik požáru vlivem sálavého tepla. Bezpečná vzdálenost by měla být 
stanovena v návodech použití. Pokud není k dispozici, lze využít přílohu č. 8 vyhlášky 
č. 23/2008 Sb., kde jsou stanoveny bezpečné vzdálenosti různých spotřebičů od hořlavých hmot.  
 
Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům, apod. 
Udělejte si čas a vysvětlete jim, že „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“! Poučte své děti o nebezpečí 
vzniku požáru. 
 
Vybavte si svou domácnost autonomními "hlásiči požáru," které vás na hrozící nebezpečí včas 
upozorní. Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky (přenosný hasicí přístroj, 
hasicí sprej).  
 
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musí být řádně označené a přístupné.  
 
Udržujte dobrý technický stav zařízení (včetně rozvodů el. energie, plynu, topidel). 
 
Udržujte pořádek a čistotu na půdách a ve sklepích. Chodby, schodiště, únikové cesty a východy 
udržujte volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu. 
 
Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál a látky mající sklon k samovznícení (např. seno, 
bavlna, uhlí). 
 
Když opouštíte domov, nezapomeňte zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, vypnout 
elektrický nebo plynový sporák, uhasit otevřený oheň (krb), zastavit vodu. Ujistěte se, že jsou 
zavřená okna a dveře.  
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TÍSŇOVÉ LINKY 
 
150 – hasiči 
155 – zdravotnická záchranná služba 
156 – obecní (městská) policie 
158 – Policie České republiky 
 
112 – jednotné evropské tísňové číslo 
 
 


