
 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PLZEŇSKÉHO KRAJE 
tísňové linky 150 nebo 112 

   
NĚKOLIK  RAD  A  INFORMACÍ  PRO BLÍŽÍCÍ  SE 

OBDOBÍ  ADVENTU,  VÁNOC  A  SILVESTRA 
 

Požáry v bytech se velmi rychle šíří z důvodu přítomnosti hořlavých materiálů (např. 
koberců, záclon, ubrusů, . . .) a způsobují velké materiální škody ! ! ! 

Proto pamatujte: 
• Zapálená svíčka by měla být umístěna na nehořlavé podložce bránící přímému 

kontaktu svíčky s podkladem (chvojím adventního věnce, ubrusem). Vždy 
zajistěte, aby nehrozilo převrácení hořící svíčky.  

• Dávejte pozor na děti a zvířata, mohou snadno hořící svíčky převrhnout. Děti si 
bez dozoru nesmějí hrát se svíčkou či prskavkou. 

• Hořící svíčky umísťujte dostatečně daleko od hořlavých materiálů.  
• Nikdy nenechte hořící svíčky bez dozoru. Pokud opouštíte byt nebo jdete spát, 

přesvědčte se, že jsou svíčky zhaslé.  
• Vánoční stromek, na kterém hoří klasické svíčky nebo prskavky, by měl být 

rovněž neustále pod dozorem. 
• Adventní věnce se svíčkami, které nejsou opatřeny nehořlavou podložkou 

bránící kontaktu s věncem, slouží pouze jako dekorace a v žádném případě se 
nesmí zapalovat !  

 
Pokud přece jen dojde k požáru, zavolejte na tísňovou linku. Zamezte přístupu vzduchu 
a menší požár v počátku se pokuste uhasit pomocí jednoduchých hasebních 
prostředků např. dekou, mokrým ručníkem či utěrkou. V případě hašení vodou POZOR 
na el. přístroje zapojené do el. sítě !!! Nepřeceňujte své síly, lidské zdraví je vždy 
cennější než majetek.  

 
• Při vaření nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku a 

postupujte tak, aby nedošlo ke vznícení připravovaných potravin.  
• Hořící olej na pánvi NIKDY nehaste vodou, zamezte přístupu vzduchu např. 

pokličkou, plechem na pečení. 
 

Před použitím pyrotechniky si vždy přečtěte a dodržujte návod k použití! Stejně tak je 
třeba dodržet návod výrobce při vypouštění lampionu štěstí, který je 
nekontrolovatelným otevřeným ohněm a velmi snadno může způsobit požár. 
Pyrotechnika by se měla odpalovat venku (ne z balkonů) a výhradně na volných 
prostranstvích – mimo domy a dostatečně daleko od parkujících aut.  
Petardy nepatří do rukou dětí ! ! ! 
 


