
Cítíte se ve svém domově bezpečně?

Každých 5 dní při požáru ve svém bytě nebo domě jeden člověk umírá!

POŘIĎTE SI HASICÍ PŘÍSTROJ
je levný ve srovnání s majetkem, který zachráníte

pomůže vám zvládnout požár již v jeho začátku

zacházení s hasicím přístrojem je jednoduché

hasicí přístroj má velmi dlouhou životnost

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY



 Jaký hasicí přístroj si pořídit?
Hasicí přístroj práškový je nejuniverzálnější!

jeho schopnosti oceníte, když bude hořet 

dřevo, textil, plasty (např. koberec, křeslo 

nebo záclony) 

nemusíte se bát jej použít na hašení elek-
trických zařízení pod napětím (např. roz-

vaděče, elektrospotřebiče, zásuvky)

výborně uhasí také požár hořlavých kapa-
lin (olej, tuky, benzín, naftu, barvy, ředidla 

atd.)

doporučujeme Vám si jej pořídit také do 

svého automobilu!

 Jak se hasicí přístroj používá?

Na každém hasicím přístroji je grafický návod 

se stručnými popisky. Jeho znění je obvykle 

následující:

1) Odstranit bezpečnostní pojistku

2) Nasměrovat trysku nebo hadici na hořící 

předmět

3) Zmáčknout páku ventilu a hasit

•

•

•

•

 Kam hasicí přístroj umístit?
Hasicí přístroj je vhodné mít tam, kde se manipulu-

je s otevřeným ohněm (vaření, vonné svíčky nebo 

aromalampy, topení v krbu, svařování apod.):

•  Kuchyně •  Dílna

•  Obývací pokoj •  Chodby a haly

Je důležité, aby hasicí přístroj byl vždy po ruce 
a připraven k okamžitému použití!

 Užitečné tipy:

1) Proud hasicí látky musí směřovat vždy na 

hořící předměty, nikoli na plameny! 

2) Pozor na dostatečný odstup od požáru 

a také, aby při hašení nedošlo k přenesení 

plamenů na další místa!

3) Při hašení postupujeme vždy odspoda na-

horu. 

4) U práškových hasicích přístrojů se doporu-

čuje hasit přerušovaně.

5) Nejsme-li v uzavřeném prostoru, vždy ha-

síme po větru!

 Více informací na www.hzscr.cz

 Víte že…
Hasicí přístroj má mnohem větší účinnost 

hašení než obyčejná voda.

Hasicí přístroj s 6 kg náplní prášku může mít 

minimální dobu účinností jen 12 s

Vodou nesmíte nikdy hasit elektrická 

zařízení pod napětím nebo hořící olej na 

pánvi!

•

•

•

Hasicí přístroj v automobilu nesmí svým 

umístěním ohrozit bezpečnost osob! 

I když se Vám požár podaří zvládnout, 

vždy jej hasičskému záchrannému sboru 

oznamte!

Po každém použití nechejte hasicí přístroj 

zkontrolovat odbornou firmou!

•

•

•


