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Vánoční stromky
 Umělý stromeček – obvykle je vyroben z plastových hmot, které jsou hořlavé.
 „Živý stromek“ – uvědomte si, že čím déle máte stromeček v pokoji, tím více
usychá, tedy i lépe hoří.
 Jak poznat, že začíná být stromek suchý? Čerstvý strom = zelený strom,
čerstvé jehličí se dá těžce vytáhnout z větví, jehličí lze ohýbat, nezlomí se.
Z čerstvého stromu teče pryskyřice. Abyste měli co nejdéle čerstvý – umisťujte
jej daleko od radiátorů, krbů či jiných zdrojů tepla (např. přímotopy) – při
požáru může dojít k rychlému rozšíření. Odřízněte 5 cm odspodu kmene a
vložte strom do stojanu, do kterého lze dolévat vodu.
 Při používání svíček (i elektrických), prskavek si dejte pozor na možný vznik
požáru.
 Vánoční strom umístěte tak, aby nezasahoval do cest a do východů.
Vánoční světelné řetězy
 Na trhu je možné se setkat s vánočními řetězy, které je možné umisťovat pouze
do vnitřního prostředí nebo venkovního a vnitřního zároveň. Zda je možné
umístit světelný řetěz do venkovního prostředí, zjistíte na obalu, kde je uveden
IP 44.
 Před použitím zkontrolujte celou sadu světel, zda nejsou naprasknuté žárovky,
obnažené žíly kabelů či uvolněné spoje.
 Poškozené řetězy nezapojujte do el. sítě.
 Funkční světla bezpečně upevněte.
 Při osvětlování větších prostor nepoužívejte vícenásobné prodlužování
prodlužovacích šňůr.
 Při odchodu z domácnosti vypněte všechna světla. Mohou být zdrojem vzniku
požáru.
Svíčky
 Svíčky používejte pouze v přítomnosti osob – pokud odcházíte, zfoukněte je.
 Udržujte bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů – záclony, závěsy,
polštáře, papírové ozdoby, polička s hračkami, pracovní stůl s papíry, balicí
papíry po otevření vánočních dárků atd.
 Pod svíčkami na adventním věnci musí být nehořlavé podložky.
 Neumísťujte hořící svíčky na čerstvý ani umělý stromeček.
 Neumisťuje svíčky v prostoru, kde mohou být převrženy (vratká místa, shození
průvanem apod.)
Vaření, smažení, pečení
 Vznítí-li se olej na pánvi či ve fritovacím hrnci – NIKDY NEHASTE
VODOU!!!
 Pokud je to možné – PŘEKRYJTE pánev, hrnec pokličkou, kovovým plechem
(„nasouváním“, pokud byste dávaly shora – spálíte se).
 Pokud se požár rozšířil na celou kuchyňskou linku, kuchyň a nejste schopni
uhasit hasicím přístrojem, utečte z bytu a oznamte požár na tísňovou linku 150
nebo 112.
 Nezapomeňte zavřít dveře místnosti, kde hoří – tím zamezíte rychlému
rozšíření požáru.
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Taktéž nevětrejte – tím byste zajistili dostatečný přísun kyslíku potřebného
k hoření.
Požárům olejů můžete předcházet tím, že nebudete používat přepalovaný tuk,
olej. Smažící olej mějte bez nečistot (strouhanka apod.).
Při smažení zmrzlých potravin může dojít ke vzkypění (kombinace voda+
olej).
Neodcházejte od vaření, pečením, smažení, od zapnuté plotýnky.
Nepřetěžujte el. obvod (nejen) v kuchyni. Máte-li prodlužovací kabel
s rozbočkou a jištěním 10 A – v celém obvodu max. 2 300V. Jestliže je jištění
pouze 6A, pak max. 1380 W. Např. fritovací hrnec má příkon cca 14002000W.

Obecná pravidla
 Udržujte zápalky, zapalovače, prskavky, svíčky mimo dosah dětí
 Nekuřte v blízkosti hořlavých dekorací
 Nenechávejte zapálené svíčky bez dozoru.
 Domluvte se s rodinou, co byste udělali, kdyby došlo k požáru, jaké únikové
cesty byste použili.
 V případě, že zapalujete kamna, krb, svíčky – pozor na volné oblečení včetně
rukávů.
 Dodržujte dobu, kterou uvádí výrobce biokrbů pro další doplnění lihu.
V případě nedodržení udávané doby (obvykle 20 - 30 minut), dochází ke
vznícení lihu při nalévání – nebezpečí popálení (v ČR zaznamenány případy se
smrtelným zraněním).
 Pokud budete používat pyrotechniku, nikdy ji nesměrujte mezi lidi, směrem na
hořlavý materiál.
 V případě, že vám chytnou saze v komíně – NEHASTE VODOU, ale práškem,
suchým pískem. Požár ohlaste na tísňovou linku.
 V PŘÍPADĚ POŽÁRU VOLEJTE NA TÍSŇOVOU LINKU 150 NEBO 112.
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