
NÁDHERNÝ ČAS VÁNOC A PORCE OPATRNOSTI 

Advent je z latinského „adventus“ – příchod – to je období čtyř neděl před vánočními svátky.  
Je to mimo jiné doba rozjímání a dobročinnosti. Jedním ze symbolů adventu je adventní věnec, 

který je opatřen čtyřmi svícemi. 

Adventní věnec – dekorace nebo svícen? 

Abyste předešli požáru, který by mohl vzniknout od zapálených svíček na věnci, dbejte následujících rad: 

 Každý výrobek musí být opatřen 
návodem k použití, pokud je adventní 
věnec označen jako dekorace nesmíte 
svíčky zapálit!!! 
 

 Na věnci musí být svíčky opatřeny 
nehořlavou podložkou, upevněnou, aby 
nedošlo k převrácení zapálené svíčky!!! 
 

 Hoří-li vám svíce na adventním věnci, 
věnec nenechávejte bez dozoru, při 
odchodu z domova plameny svíčky 
sfoukněte!!! 
 

 Věnec bývá často suchý včetně jeho ozdob a v případě převrácení svíčky nebo dohoření k věnci 
s nedostatečnou podložkou pod svíčkou, může dojít ke vzplanutí a k požáru věnce, stolu a celé 
domácnosti!!  



Třpytivou atmosféru Vánoc dokreslují prskavky, a proto: 

 Zapálené prskavky držte dále  

od těla a nad nehořlavým povrchem 

 

 Prskavky před vhozením  

do odpadkového koše nebo 

popelnice zchlaďte vodou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Světelné řetězy a jiné elektrické vánoční dekorace nakupujte v kamenných 

obchodech a kontrolujte, zda byly certifikovány pro český trh.  

Vždy dodržujte návod k použití 



SLAVÍM, SLAVÍŠ, SLAVÍME, BEZPEČNĚ A S ROZUMEM 

Po krásných vánočních svátcích se mnozí připravují na rozloučení se starým rokem a vítání roku 
„mladého“. Vychlazený sekt a podnos plný chlebíčků zdobí silvestrovský stůl a okamžik střídání 

letopočtů zahajuje světelný i zvukový koncert zábavní pyrotechniky. 

Bezpečně a s rozumem: 

 Pořizujte pyrotechniku opatřenou značkou Českého 
úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a s uvedenou 
třídou nebezpečnosti 

 Každý výrobek musí být opatřen návodem výrobce 
v českém jazyce 

 Výrobek zábavní pyrotechniky skladujte na suchém 
místě, vyvarujte se blízkosti krbu nebo kamen 

 Nepodpalujte pyrotechnické výrobky doma nebo 
z balkonu 

 Nepodpalujte výrobky z ruky a nenechávejte je 
podpalovat děti 

 Selže-li pyrotechnika při odpalování, rozhodně se 
k ní několik minut nepřibližujte, a poté ji polijte 
vodou 

 Poučte děti o nebezpečí neodpálené pyrotechniky, 
kterou nalezli venku 



STATISTIKA – počet požárů na Štědrý den 24. prosince 

 

- Počet požárů se o loňských vánočních svátcích oproti minulým dvěma letům zvýšil. Od Štědrého dne do 

Nového roku vyjížděli hasiči celkem k 605 požárům. Ve stejném období předešlých Vánoc to bylo pouze 534 

 

- Průměrně vyjížděli hasiči o loňských svátcích k 67 požárům, což je o 20 víc, 
    než je dlouhodobý denní průměr (ten činí 47 požárů denně) 

 

- Při těchto požárech přišel jeden člověk o život a 60 lidí se zranilo. 
    236 osob muselo být evakuováno 

 

-  Během třech vánočních svátků bylo evidováno 130 požárů z toho 51 
 v domácnostech se škodou 5,8mil. nejvíc hořely svíčky,  

  adventní věnce, potraviny na plotně… 


