NEBEZPEČÍ PŘI KOUŘENÍ
Kouření a sním spojené činnosti jsou z pohledu možného vzniku požáru velmi nebezpečné.
Nedbalostní jednání v souvislosti s kouřením a manipulací s otevřeným ohněm tvoří
statisticky jednu z nejčastějších příčin vzniku požárů. Mimo faktu, že kouření vážně ohrožuje
a poškozuje zdraví, se také významnou měrou podílí na počtech požárů jako jejich příčina.
V roce 2010 v České republice zemřelo 17 osob a 62 osob bylo zraněno při požárech, které
vznikly z nedbalosti v souvislosti s kouřením. Zapálená cigareta nebo nedopalek dosahují
takových teplot, které jsou schopny zapálit většinu hořlavých materiálů. Při kouření
nasáváním vzduchu roste teplota žhnoucího tabáku i přes 700°C. Teplota volně doutnající
cigarety se pak pohybuje od 350 až do 480°C a plamen zápalky dosahuje teploty 650 až
850°C. Proto aby nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku
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nikdy neodhazujte hořící nedopalky,
dodržujte zákazy kouření,
nekuřte tam, kde je to zakázáno bezpečnostní tabulkou nebo místními předpisy
(benzínové pumpy, sklady, prostory s nebezpečím požáru a výbuchu, lesy),
nekuřte při jízdě autem,
nevyhazujte nedopalky z okna jedoucího automobilu,
neodkládejte hořící cigarety nebo nedopalky na hořlavé materiály,
nekuřte v posteli těsně před usnutím,
neodhazujte nedopalky v lese nebo na polích a loukách,
nekuřte při manipulaci s hořlavými kapalinami,
neodhazujte neuhašené nedopalky do odpadkových košů,
zabraňte dětem v přístupu k cigaretám a k zápalkám nebo zapalovačům,
pozor na kouření na balkonech, popel z cigaret padá na balkony pod Vámi a kouř vniká
do bytů nad Vámi,
při kouření buďte ohleduplní k ostatním lidem kolem Vás, nekuřákům je kouř z cigaret
nepříjemný,
každý nedopalek vždy řádně uhaste a ujistěte se, že od něho již žádné nebezpečí nehrozí,
neodhazujte nedopalky volně na zem,
pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče
prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.
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