
Jak strávit klidný advent 
 

 V období adventních svátků a oslav Nového roku nezapomeňte, že malá 

nepozornost, nedbalost, opomenutí může tyto svátky klidu, pohody zkazit. 

Odborná rada prevence při Okresním sdružení hasičů Nymburk pro vás 

připravila několik rad a zásad, jak se vyhnout neočekávaným návštěvám hasičů 

u vás doma, či na chalupě. 

 

 Svíčky 
 svíčka, prskavka, louče a podobně jsou otevřeným ohněm 

 nenechávejte je zapálené bez dozoru 

 pod svíčkami mějte nehořlavý a pevném povrchu 

 adventní věnce mějte jako dekoraci, svíčky zapalte mimo 

 dodržujte bezpečnou vzdálenost svíček, atd. od hořlavých předmětů 

 vyhořelé prskavky nevhazujte okamžitě do koše 

  louče plňte jen předepsanou hořlavou kapalinou 

 vždy při odchodu zkontrolujte, že jsou svíčky a ostatní vyhaslé 

 na vánoční stromek raději použijte elektrické svíčky 

 pod svíčky na stromku mějte ochranný kryt proti stékání vosku 

 

 Elektrické svíčky, osvětlení do oken a venkovní osvětlení 
 Při zkratu, poškození izolace a podobně dochází k vysokým teplotám 

 kupujte tato zařízení jen v kamenných obchodech 

 vždy zjistěte, zda zařízení má český návod a certifikaci 

 čtěte bezpečnostní nařízení 

 nekombinujte zařízení, používejte je určené zdroje světla 

 osvětlení pro vnitřní použití nepoužívejte venku /nebezpečí úrazu el. 

proudem/ 

 vše vypněte, pokud byt opouštíte, stejně tak pokud jde spát 

 

 Zábavná pyrotechnika 
 kupujte jen tu pyrotechniku, která je určená pro vás, tedy nepoužívejte 

takovou, která je určena pro osoby oprávněné k manipulaci dle zvláštních 

předpisů 

 kupujte od ověřeného prodejce, s českým návodem k použití 

 vždy čtěte návod k použití 

 dodržujte bezpečnostní opatření daná výrobcem 

 nenechte děti s touto pyrotechnikou manipulovat 



 nepoužívejte v bytech, v blízkosti zastavěných oblastí, lesů, stohů 

 nedelaborujte ani neupravujte 

 nevybuchlou nevhazujte do košů a popelnic, ale zalijte vodou, nebo se 

řiďte návodem 

 vždy nad pyrotechnikou mějte kontrolu 

 neexperimentujte 

 

 Vaření, pečení a vytápění 
 neodcházejte od pečení a vaření 

 udržujte pořádek v okolí sporáků 

 neopouštějte byt, chalupu  pokud nejsou kamna, krby vyhaslé 

 nesušte na kamnech, krbech a v jejich těsné blízkosti oblečení 

 před zatopení si zkontrolujte připojení kamen ke komínu i samotný 

komín, pokud ho využíváte jen sporadicky 

 máte provedenou kontrolu spalinových cest ?  Pokud ne, obraťte se na 

kominíky. 

 pozor na hořlavé látky v blízkosti topidel 

 popel jen do nehořlavých nádob 

 nepoužívejte jako podpalovače benzín, naftu …. 

 

Když náhodou začne hořet 
 

 zachovejte chladnou hlavu a pokuste se začínající požár hasit 

 pamatujte na nebezpečí úrazu od elektrického spotřebičů – ne voda 

 chraňte si s svůj život a zdraví, i  vaší rodiny 

 požár oznamte na L 150  nebo L 112, kde  přesně popište,  kde a co hoří 

 varujte ostatní a vzájemně si pomožte 

 chraňte si dýchací cesty při pohybu v zakouřeném prostoru 

 buďte nápomocni zasahujícím hasičům 

 

Jménem všech hasičů, mi dovolte vám popřát krásné prožití všech 

nastávajících svátků a mnoho úspěchů, štěstí a pohody v novém roce. 
 

                     Bc. Petr Jirout DiS. 
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