
Bezpečnost a ochrana 
zdraví, požární ochrana
KURZ TÁBOROVÉHO PRACOVNÍKA



Upozornění hned na začátku ☺
Plnou právní zodpovědnost za všechno, co se na táboře děje, koná a pořádá, nese vedoucí tábora. Tedy 
i za bezpečnost a zdraví dětí i instruktorů.

Pověří-li vedoucí tábora nebo oddílu instruktora vedením aktivity, propůjčuje mu kromě pravomocí s tím 
spojených také část své zodpovědnosti.

Před táborem musí být všichni táboroví pracovníci proškoleni o zásadách bezpečnosti práce a požární 
ochrany, hygienických požadavcích na provoz tábora a poskytování první pomoci. 

Před každou činností oddílu je vedoucí i instruktor povinen upozornit všechny účastníky na možná 
nebezpečí a určit podmínky chování v místnosti, přesunu kolektivu (např. přecházení frekventovaných míst, 
nastupování do vlaku apod.), stanovit pravidla pro bezpečné plnění úkolů, jako zacházení s tábornickým 
nářadím, hry atd. 

Prevence (předcházení) je důležitá. Vždy je výhodnější nebezpečí předejít, než pak napravovat následky. 
Některé následky se napravují jen těžko (např. vážná zranění), či dokonce napravit nejdou (např. úmrtí).

Zkus si vybavit, jaká preventivní opatření při táborové činnosti děláte? Vnímáš je, nebo ti přijdou 
zcela přirozená?



Co je nutné znát
Táborový řád

➢ Jasně vymezuje, co mohou a nemohou účastníci během tábora dělat. Musí být vyvěšen (např. 
na nástěnce) a musí s ním být seznámeni v úvodu tábora všichni vedoucí, instruktoři i děti.

Režim dne

➢ Je časový rozvrh běžného dne tábora. Měl by být projednán na poradě vedoucích a připraven 
v souladu s věkem dětí a jejich tábornickými zkušenostmi (respektovat musí i požadavky 
hygienických vyhlášek a předpisů).

Rozpis povinností služeb

Evakuační plán

Víš, kde u vás na táboře najdeš všechny výše uvedené dokumenty?



V místnosti
Na co nezapomenout:

➢ V místnosti je třeba pravidelně kontrolovat stav vybavení a zařízení. Důležitý je dobrý stav 
podlahových ploch. V případě nedostatků upozorni vedoucího oddílu či jinou zodpovědnou 
osobu.

➢ Je třeba věnovat pozornost tepelným zdrojům (kamna, vařiče apod.) i práci s elektrickým 
zařízením a přístroji. Děti s nimi mohou pracovat pouze pod dohledem osoby starší 18 let.

➢ Je nebezpečné nechávat otevřená dvířka různých skříněk a skříní, zvláště jsou-li prosklená, 
stejně jako dveře či okna.

➢ Na chodbách nedovolit běhání, klouzání, sjíždění po zábradlí, skákání ze schodů,…

Máte u vás na táboře budovu, kde probíhají aktivity v době nepříznivého počasí?



V přírodě
Na co nezapomenout:

➢ Když připravuješ hru nebo aktivitu v přírodě, vyber bezpečné místo (pozor např. na větve ve 
výšce očí, různé kůly, nebezpečný sráz apod.).

➢ Děti mají rády zvířata. Proto je pouč o riziku pokousání či jiného zranění a dbej na to, aby se 
nedotýkaly žádných zvířat – ani živých, natož pak mrtvých.

➢ Pouč děti, že nemají ochutnávat žádné rostliny či houby. Pokud nějaké plody sbírají, pak jen 
takové, které vedoucí bezpečně zná.

➢ Při zdolávání přírodních překážek dávej dětem záchranu.

➢ Nepodceňuj počasí. Pozor na silný vítr, bouřku, mlhu, vánici (týká se zimních táborů)
nebo na velké horko.

➢ Na zimních táborech pozor na zamrzlé plochy (např. potoky ap.) při jejich přecházení. 

Co myslíš? Patří skládky, štoly, jeskyně, srázy, rokle, vojenské prostory, opuštěné objekty a ruiny 
k místům, která jsou pro činnost s dětmi bezpečná? Nebo je lepší se jim vyhýbat?



Vycházky a výlety
Na co nezapomenout:

➢ Účastníky vždy seznam se směrem, trasou a cílem výletu a pouč je o možných nebezpečích na 
trase (přechod silnice, kluzký svah apod.).

➢ Pokud jdete ven, měj vždy připravený „mokrý program“ – zkrácení či přerušení trasy, návštěva 
místní zajímavosti nebo pamětihodnosti (muzeum, zámek…), možnost úkrytu v přístřešku či 
stavení (hájovna, seník, místní škola…), zásoba her nenáročných na prostor a pomůcky apod.

➢ Děti mají mít vždy odpovídající oblečení a obutí – pláštěnky při dešti, v chladnějším období 
čepice a rukavice, apod. Když je slunečno nezapomeň na pokrývku hlavy z prodyšného 
materiálu, sluneční brýle a chránit pokožku krémy s dostatečným UV faktorem.

➢ Je nutné dodržovat základní hygienické požadavky a individuální i věkové zvláštnosti dětí. 
Pamatuj, že tempo pochodu se řídí tím nejslabším.

Kontrolujete před výletem nebo výpravou dětem vybavení?



Vycházky a výlety
Udělej si představu, jak náročný pochod můžeš naplánovat pro různé věkové kategorie.

Když plánujete výlet berete v úvahu i tuto tabulku? Plánujete pochod podle nejslabšího? Co myslíš, 
platí vždy rovnice nejmladší = nejslabší?

Počet dní Věk

Terén
Rychlost pochodu 

km/hod
Zátěž v kg

rovný

CH             D

km

kopcovitý

CH             D

km

1

7 – 9

10 – 11

12 – 13

14 – 15

8                 8

12             11

15             13

18             15

6                6

10              9

12             10

17             12

3

3

3

4,5

2

4

6

10

2
12 – 13

14 – 15

25             22

30             25

22             19

25             21

3 – 4

3,5 – 4

max. 12

max. 12

3
12 – 13

14 – 15

35             30

40             35

31             26

35             30

3 – 3,5

3,5 – 4

max. 12

max. 12



Přesuny po silnici
Na co nezapomenout:

➢ Organizovaná skupina dětí musí být vedena osobou starší 15 let, způsobilou na skupinu řádně dohlížet. Skupina 
jde po chodníku vždy vpravo nebo po levé krajnici nejvýše ve dvojstupu. Bezpečnější je, když jdou děti v zástupu 
po jednom – je menší nebezpečí, že je zachytí vozidlo, ale také, že se navzájem strčí do silnice.

➢ Nemůže-li jít organizovaná skupina po chodníku vpravo nebo po levé krajnici, smí užít vozovky. Pak je to 
pochodující útvar a platí pro něj ustanovení jako pro vozidla. V tomto případě pak pochoduje útvar po pravé 
straně vozovky. 

➢ Za snížené viditelnosti musí být pochodující útvar označen vpředu po obou stranách neoslňujícím bílým 
světlem a vzadu rovněž po obou stranách červeným světlem. 

➢ Osoba, která doprovází skupinu dětí, je oprávněna při přecházení vozovky zastavovat vozidla. 

➢ Doprovod větších dětských kolektivů na silnici se doporučuje zajistit 2 dospělými osobami, z nichž jedna jde 
vpředu a druhá vzadu (jednoho dospělého může nahradit kvalifikovaný - poučený instruktor). 

➢ U početnějších skupin dětí, je-li to možné (dostatek dospělých či instruktorů), je vhodné vytvořit více menších 
skupin a mezi nimi nechat dostatečný odstup. Menší skupiny je pro vozidla snazší předjíždět či objíždět, než 
dlouhý zástup.

Jak je to u vás? Snažíte se, když to jde, hledat vhodnější cesty, než abyste šli s oddílem po silnici?



Přesuny hromadnými dopravními 
prostředky 

Na co nezapomenout:

➢ Děti lze přepravovat jen takovými prostředky, které vyhovují příslušným dopravním předpisům. 

➢ Za pořádek ve vozidle (vlak, autobus apod.) nese plnou odpovědnost oddílový vedoucí. 

➢ Je nutné nastupovat a vystupovat organizovaně, co nejrychleji, nejbezpečněji, vždy pohromadě. 

➢ Pokyn k nástupu dá vedoucí, až když dopravní prostředek stojí ve stanici, pověří dalšího pomocníka, aby 
nastoupil první a zajistil, aby se děti nerozběhly po vozidle, případně uložily bezpečně zavazadla, sám nastupuje 
poslední. 

➢ Pokud děti v dopravním prostředku nesedí, je nutné dbát, aby se všechny děti držely pevných držadel a stály 
bokem ke směru jízdy. Pokud mají batohy, je třeba je sundat ze zad.

➢ Nedovolit dětem, aby ve vlacích pobývaly v blízkosti dveří, vykláněly se z oken, přecházely z vagónu do vagónu. 

➢ Včas děti upozornit, že budou vystupovat, aby se na to mohly připravit (obléci se, složit si věci atd.).

➢ Pokyn k vystoupení dá vedoucí, až prostředek stojí ve stanici, sám vystupuje první a zajišťuje bezpečnost dětí 
při výstupu, poslední vystupuje pomocník a kontroluje, aby všichni vystoupili a v dopravním prostředku nic 
nenechali. 

Platí u vás pravidlo, že se po nástupu a výstupu z dopravního prostředku přepočítáte, zda jste 
všichni? Máte pro to nějaký „rituál“?



Koupání
Na co nezapomenout:

➢ Koupání kolektivu osob mladších 18 let je možné pouze se souhlasem a za přítomnosti pověřené osoby starší 18 let schopné vykonávat 
dozor u této činnosti. Dohled může vykonávat jen osoba, která je schopna poskytnout záchranu tonoucímu.

➢ Koupání dětí v přírodě musí být přizpůsobeno počasí, fyzické zdatnosti dětí, jejich otužilosti a jejich plaveckým schopnostem. Místo ke koupání 
v přírodě, s výjimkou koupání v bazénech a rekreačních rybnících, musí být projednáno s okresním hygienikem.

➢ Před koupáním je třeba prozkoumat dno, přístup k vodě, hloubku vody a vyhradit prostor pro plavce i neplavce.

➢ Při první návštěvě koupaliště se vedoucí osobně přesvědčí o plaveckých schopnostech dětí a rozdělí je na plavce a neplavce.

➢ Koupat se děti smějí nejdříve 1 hodinu po hlavním jídle nebo intenzivním cvičení. Nikdy ne rozpálené a uhřáté.

➢ U koupaliště na řece nebo velké vodní ploše při koupání více než jednoho oddílu musí být na vodě loďka, obsazená dospělým pracovníkem akce 
a vybavená jednoduchým (i nafukovacím) záchranným kruhem na 10 m dlouhém pevném provazu.

➢ Při koupání více oddílů a plaveckém výcviku dětí má být přítomen zdravotník.

➢ Neukázněné děti odešleme okamžitě z vody.

➢ S dětmi se koupe vždy vedoucí a je s nimi ve vodě. Pouze při nácviku skoků do vody pozoruje děti ze břehu.

➢ Vedoucí musí mít neustálý přehled o všech dětech, tedy i o těch, které se právě nekoupou. Doporučují se společná koupání oddílů s tím, že na 
nekoupající se děti dozírá druhý vedoucí.

➢ Po vykoupání se děti převlečou do suchého oděvu. Děti musí mít v zimě před venkovním přesunem řádně vysušené vlasy.

Některá pravidla by měl člověk dodržovat při koupání vždy. Dokážeš vybrat, která to jsou?



Terénní a noční hry
Velké terénní a noční hry organizuje hlavní vedoucí tábora.

Vedeme děti k tomu, aby tmu příp. samotu braly jako součást hry, pobytu v přírodě:

➢ Průběžné přivykání - noční hlídky, kolektivní noční vycházky např. s pozorováním hvězdné oblohy, 
nácvik pohybu za tmy, poslouchání zvuků přírody apod. 

➢ Přiměřenost a postupnost volíme podle zkušenosti dětí.

➢ Pro nejmenší - stopovačka po skupinkách, značení = třásně z alobalu (krásně se odráží ve světle 
baterky),

➢ Pro větší - krátká trasa u základny, dvojice s rozsvícenou vozovou petrolejkou (krásně je oslňuje 
a není nutno tudíž vybírat nějaké tajuplné trasy) – nutná opatrnost při zacházení (rozlití petroleje 
a následný požár, možnost popálení o horké části).

Děti necháme vhodně obléknout, případně vybavíme píšťalkou a určíme nouzový signál.

Zkus si vybavit, která noční hra tě nejvíc bavila. Zamysli se nad tím, proč to tak bylo.



Terénní a noční hry
Noční hru zahajujeme, pokud možno před večerkou nebo těsně po ní, než stačí děti usnout. Děti mají větší 
zážitek ze hry, než když ji hrají v polospánku. Sníží se tím i riziko případného úrazu.

Děti při nočních hrách a stezkách odvahy nestrašíme!

Oddíloví vedoucí zabezpečují trasu v naprostém klidu.

Terénní hry

➢ Vymezit prostor:

➢ zvolit vhodné vymezení prostoru a jeho velikost – nebezpečí zabloudění,

➢ vymezení označenými cestami, které nesmí nikdo překročit,

➢ v noci na cestě postavit alespoň jednu hlídku.

➢ Určit čas hry (začátek a délku trvání).

➢ Určit svolávací signál.

➢ Poučit děti, instruktory a OV o možných nebezpečích.

Vybavíš si, kdy u vás na táboře zahajujete noční hry?



Terénní a noční hry
Na co nezapomenout:

➢ Při „stopovačkách”, „azimuťácích“ atp. vydat pro případ zabloudění pokyn kam se má hlídka dopravit 
v případě, že se ztratí, nenajde-li další zprávy (buďto ústní nebo plánek v „zapečetěné“ obálce).

➢ Při lesních honičkách pozor na větvičky a házení šišek (poranění očí). 

➢ Noční hry provádět v „bezpečném prostoru”, který všichni dobře znají z denního programu.

➢ Seznámit všechny oddílové vedoucí, instruktory a děti s:

➢ riziky pohybu v prostoru a v noci (jedná-li se o noční hru),

➢ nebezpečím poranění (terénní nerovnosti a překážky, větve stromů – držet ruku před obličejem apod.),

➢ zásadami zvýšené opatrnosti při pohybu.

Pohybuješ se v noci raději ve známém prostředí? Nebo jsi v klidu i tam, kde to neznáš?



Bouřka
Na co nezapomenout:

➢ Pokud je možné, ukrýt se v budovách využijte toho.

➢ Nevycházet z budovy, zdržovat se nejlépe tam, kde je sucho, ve větší vzdálenosti od kamen a větších kovových 
předmětů;

➢ Zavřít všechna okna a dveře, aby nenastal průvan.

➢ Není-li nablízku budova, skrýt se v údolí, jámě, v hustém „nízkém” lese, v nejhorším případě si 
v otevřeném terénu lehnout na zem a čekat až se bouřka přežene.

➢ Neukrývat se pod osamělými stromy, nezůstat stát na nezastavěných místech, zejména na holých kopcích.

➢ Nezdržovat se v blízkosti hromosvodů, blízko drátěných plotů, větších kovových konstrukcí a předmětů, 
vlhkých stěn.

➢ Při výjimečně nutném přechodu volným nezastavěným prostorem (nechráněným ani stromy) dělat krátké 
kroky, nenosit kovové věci, při stání mít nohy co možná těsně u sebe.

➢ Bouřku zpravidla provází i silný vítr, pozor na padající větve a stromy, létající předměty (stany, ale 
i kusy střešní krytiny apod.).

Už jsi zažil/a velkou bouřku na táboře? Jaké to pro tebe bylo a věděl/a jsi, co máš dělat?



Práce s nářadím
Obecně pro práci s nářadím a nástroji platí:

➢ Používat ruční nářadí bez pohonu mohou:

➢ osoby starší 15 let bez dozoru,

➢ osoby mladší 15 let pod dozorem osoby starší 15 let.

➢ Nářadí používej jen k tomu účelu, ke kterému je určeno. Před prací s ním je nutné seznámit děti se zásadami 
jeho používání. 

➢ Házení ručním nářadím (např. nožem i zavřeným) za jakýmkoli účelem je ZAKÁZÁNO!

➢ S ručním nářadím nikdy nemíříme proti jiné osobě!

➢ Před prací s ručním nářadím nejdříve nářadí zkontroluj, zda není poškozené. Je bez trhlin a otřepů, jednotlivé 
části, které jsou spojeny šrouby nebo nýty, nejsou nadměrně uvolněné.

➢ Poškozené ruční nářadí nepoužívej a závadu ohlas minimálně oddílovému vedoucímu.

➢ Při práci s ručním nářadím se věnuj pouze této práci. Potřebuješ-li udělat něco jiného, nástroj bezpečně odlož. 
Po práci nářadí ukládej na určené místo. 

Máte u vás v oddíle, na táboře nebo na výpravách pravidla pro práci s nářadím? Víte vždy, kdo má 
toto vybavení na starosti?



Práce s nářadím – nůžky a nože
Na co nezapomenout:

Nůžky

➢ Při přemisťování vždy držet zavřené a hroty dolů. 

➢ Volit vždy vhodnou velikost a typ dle účelu použití, stříhaného materiálu, věku a zručnosti dětí. 

Nůž

➢ Používá se pouze k účelům, pro které je určen - krájení, řezání.

➢ Pokud nůž není používán, musí být zavírací nůž zavřen, ostatní nože zajištěny buď v ochranném pouzdru, nebo 
uloženy na bezpečném místě.

➢ Po každém použití musí být nůž řádně očištěn a bezpečně uložen (zavřen, uložen v ochranném pouzdru nebo na 
bezpečném místě).

➢ Nedovolte, aby děti používaly nůž jako zbraň, házely s ním do stromu, zabodávaly ho do země. 

➢ Je třeba dbát na to, aby v blízkosti osoby pracující s nožem nikdo nestál nebo se nepohyboval příliš blízko.

Mohou mít u vás na táboře děti u sebe nůž (zavírací nebo v pouzdře)? Patří u vás nůž mezi 
doporučené vybavení na výpravu nebo na tábor?



Práce s nářadím – sekery
Na co nezapomenout:

Sekera

➢ Musí být správně nasazena a zaklínována.

➢ Při přepravě musí být chráněna pouzdrem.

➢ Pokud přemisťuješ sekeru bez pouzdra, tak ji při chůzi drž za topůrko co nejblíže hlavy sekery ostřím dolů 
a topůrkem dozadu, nebo za její hlavu vždy ostřím dozadu. Dávej pozor, aby se nikdo (ani ty) nezranil.

➢ Jestliže někdo pracuje se sekerou, neměl by se nikdo pohybovat nebo přihlížet v bezprostředním okolí. 

➢ Při sekání je nutné stát rozkročmo tak, aby při případném sklouznutí sekera nezasáhla končetinu nebo jinou část 
těla, pozor na odletující třísky nebo kusy štípaného dřeva. 

➢ Při osekávání větví ležícího stromu je nutné stát na opačné straně kmene, než je větev, kterou právě osekáváme. 

➢ NIKDY NESEKAT NEBO NEŠTÍPAT NA ZEMI A UŽ VŮBEC NE NA KAMENI NEBO JINÉM TVRDÉM PODKLADU!

Víš, že používat sekeru tesařským způsobem (záseky, dlabání apod.) může pouze osoba starší 18 let 
nebo osoba od 15 do 18 (instruktor) pod přímým dohledem osoby starší 18 let?



Práce s nářadím – pily
Na co nezapomenout:

Pila

➢ Musí být v bezvadném stavu, vždy po práci je třeba ji očistit, uložit na suché a bezpečné místo, u obloukové pily povolit 
napínací páku, chránit před vlhkem a při delším uložení ji naolejovat nebo natřít vazelínou.

➢ Při práci na pilu netlačíme, sílu vkládáme do tahu. 

➢ Řezané dřevo je vždy nutné zabezpečit proti posunu, převážení a sevření listu pily tím, že ho vhodně podložíme, 
připevníme nebo přidržíme v dostatečné vzdálenosti od místa řezu. 

➢ Pokud řežeme větší kusy dřeva, je vždy nutné, aby těm, kdo přímo řežou, někdo další přidržoval dřevo i odřezávané kusy. 
U obou osob je třeba dbát na bezpečnost. 

➢ Při přepravě je nutné list opatřit chráničem, aby nedošlo ke zranění osob či poničení majetku. 

➢ Při přenášení pily ji držíme vždy tak, aby byly zuby obráceny k zemi.

➢ Kácet stromy může pouze osoba starší 18 let.

➢ Obsluhovat řetězovou pilu může pouze osoba starší 18 let.

Používáte při řezání pilou ochranné rukavice, případně jiné ochranné pracovní pomůcky? 



Práce s nářadím – elektrická zařízení
Na co nezapomenout:

➢ Používat elektrické spotřebiče v rámci činnosti Pionýra (tedy i na táboře) mohou osoby starší 15 let v souladu
s návodem výrobce.

➢ Používat elektrické nářadí v rámci činnosti Pionýra (tedy i na táboře) mohou osoby starší 18 let a osoby 
mladší 18 let pouze pod jejich přímým dohledem v souladu s návodem výrobce.

➢ Každý elektrický spotřebič a nářadí musí být před použitím zkontrolován osobou starší 18 let. Musí být provedena 
kontrola vidlice, přívodních kabelů, krytů, držadla a ovládacích prvků.

➢ V případě zjištění závady elektrického spotřebiče nebo nářadí tento VYPNEME a NEPOUŽÍVÁME, a závadu 
ohlásíme oddílovému vedoucímu, vedoucímu aktivity nebo na táboře hlavnímu vedoucímu tábora.

➢ Pokud se před započetím práce zjistí, že nářadí (příp. prodlužovací kabely) je vlhké nebo mokré, můžeme je 
používat až po vyschnutí a provedení revize. Nářadí nesmí být připojeno do znečištěné nebo poškozené zásuvky. 

Máte na táboře označeno, do kterých zásuvek smíte zapojit jaká elektrická zařízení? Víš, kde máte 
jističe?



Požární ochrana – rozdělávání ohně v přírodě

Na co nezapomenout:

➢ Otevřené ohně nesmí být rozdělávány:

➢ 50 metrů od lesa a dalších snadno hořlavých materiálů (pozor na obilí, křoviska, trávu),

➢ v lesích, na polích a loukách, pokud pro rozdělání ohně není místo určeno,

➢ pod stromy,

➢ v období sucha, které je vyhlášeno: pro území ČR Ministerstvem vnitra (HZS ČR), krajským úřadem pro území nebo 
část kraje, obecním úřadem pro území nebo část obce.

➢ Nikdy nerozdělávej oheň pomocí kapalných hořlavin!

➢ Ohniště musí být založeno na nehořlavém podkladu a obloženo nehořlavým materiálem – kameny.

➢ Je zakázáno spalovat odpadky. Do ohně se nesmí házet tlakové nádoby (spreje), sklo, pneumatiky apod.

➢ Vždy musíme pamatovat na to, že ohniště něčím musíme uhasit (voda, písek, hlína).

➢ Ohniště po skončení činnosti musí být dokonale uhašeno. OD NEUHAŠENÉHO OHNIŠTĚ NEODCHÁZÍME!

Víš, že by děti u otevřeného ohně neměly zůstat bez dohledu dospělé osoby? Dáváte si na to u vás 
při činnosti pozor?



Požární ochrana – když hoří a nemá

Na co nezapomenout:

➢ Požár jde nejlépe uhasit při jeho vzniku. Požár se snažíme uhasit 
vlastními silami a prostředky, které jsou k dispozici.

➢ Vždy musíme dbát na vlastní bezpečnost.

➢ Na požár upozorníme ostatní osoby v okolí hlasitým voláním HOŘÍ, 
v případě, že požár nemůžeme uhasit vlastními silami, zavoláme 
Hasičský záchranný sbor ČR (tel. č. 150).

➢ Požár ohlásíme určené osobě (např. oddílový vedoucí).

➢ Jak použít hasicí přístroj:

➢ podle OBRÁZKOVÉHO návodu, který je umístěn na hasicím přístroji,

➢ hasicí přístroj spouštíme až z místa, odkud budeme hasit,

➢ nikdy při hašení nestojíme „proti“ větru.

Víš, že hořící elektrický spotřebič, který je zapojený v zásuvce, nesmíš hasit vodou?

 
 

požáry pevných látek, zejména organického původu, 
jejichž hoření je obvykle doprovázeno žhnutím 

 
 

požáry kapalin nebo látek přecházejících do 
kapalného skupenství 

 
 

požáry plynů 
 

 
 

požáry kovů 
 

 
 

požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků 
používaných na (v) kuchyňských spotřebičích 

 

Na hasicím přístroji je uvedeno, pro jakou třídu požáru je použitelný:



PŘÍSTROJE VHODNÉ NA NEHASIT 

VODNÍ 
žhnoucí pevné látky – dřevo, papír, plastické hmoty, pryž, uhlí, slámu, 
textil 

zařízení pod elektrickým napětím -hořlavé kapaliny, dehet, barvy, 
oleje, tuky 

VZDUCHO-
PĚNOVÉ

žhnoucí pevné látky – dřevo, papír, plastické hmoty, pryž, uhlí, slámu, 
textil -kapaliny rozpustné ve vodě – líh, éter, asfalt, benzín dehet, laky 

zařízení pod elektrickým napětím -hořící lehké kovy – hliník a jeho 
slitiny dural, elektron 

SNĚHOVÝ 

kapalné látky-benzín, barvy, dehet, laky -plynné látky – acetylén, 
metan, svítiplyn, vodík -zařízení pod elektrickým napětím, přístroje 
jemné mechaniky, potraviny 

sypké volně ložené hmoty – hobliny, mouku, prach 

PRÁŠKOVÝ 

žhnoucí pevné látky – dřevo, papíry ve svazcích, pryž, uhlí, textil -
kapalné látky – benzín, dehet, olej, laky -plynné látky – acetylén, 
metan, vodík, zemní plyn -zařízení pod elektrickým napětím do 1000 V 

volně uložené organické látky (obsahující uhlík), např. piliny, různé 
prachy, jemné mechanické zařízení, potraviny 

HALONOVÝ

hořlavé kapaliny, oleje, tuky, vosky, dehty, -elektrická zařízení pod 
napětím, kabely, rozvodny, elektromotory, -motorová vozidla 

na hašení pevných organických látek 

Požární ochrana – hasicí přístroje

Víš, kde u vás na táboře máte uložené hasební prostředky?


