ADVENTNÍ VĚNCE
Poslední listopadový víkend je zároveň
prvním adventním. Na náměstích i návsích
po kraji budeme slavnostně rozsvěcet
vánoční stromky a doma si na adventních
věncích zapálíme první adventní svíčku.
Dříve než škrtneme sirkou, měli bychom si
uvědomit, že hořící svíčka je otevřený oheň
a jako s takovým by se s ní mělo zacházet.
Domovy jsou dnes doslova přeplněny
vysoce hořlavými materiály. Koberce,
čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno
z umělých vláken, která snadno hoří. Požáry
v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné
materiální škody. Každý rok dochází během vánočních svátků k požárům od hořících svíček,
zejména těch umístěných na adventních věncích. Ty po sobě mnohdy zanechají v obydlích
spoušť a lidé při nich někdy utrpí i vážná zranění.
Velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní věnec kupujete. Na trhu se objevují adventní
věnce, které jsou z hlediska vzniku požáru velice nebezpečné, jsou vyrobeny ze suchých
dřevěných pilin, bez podkladových misek… Adventní věnce bez ochranných podložek pod
svíčkami mohou sloužit jen jako dekorace a v žádném případě je nesmíte zapalovat.
Správně vybírejte i svíčky na věnec. Klasické svíčky (určené např. do svícnů) nejsou pro
adventní věnce příliš vhodné, brzy prohoří a mohou věnec či okolí zapálit. Existují speciální
adventní svíčky ošetřené speciální voskovou vrstvou, které hoří dlouho. Svíčky umísťujte na
stabilní plochu v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k
oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku
nebo skříň. Zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích nebo jinde, nesmíte
nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete
spát. Jsou zaznamenány i případy, kdy si majitel bytu odskočil zakouřit na balkón a hořící
svíčka mezitím způsobila požár.
Pamatujte, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovou by se s ní mělo zacházet.
Každý rok dochází během vánočních svátků k požárům od hořících svíček, zejména těch
umístěných na adventních věncích. Ty po sobě mnohdy zanechají v obydlích spoušť a lidé při
nich někdy utrpí i vážná zranění.
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KOUŘENÍ

Kouření je jednou z nejčastějších příčin
vzniku požárů s tragickými následky.
Neuhašené zbytky cigaret nikdy
neodhazujeme do odpadkového koše.
Nedopalky nevyhazujeme z okna
automobilů či vlaků.
Nekouříme v posteli.
V lese je kouření zakázáno.

CIGARETA PATŘÍ DO POPELNÍKU
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POŽÁRY KOMÍNŮ
Nadcházející zimní období s sebou pravidelně
nese i zvýšenou pozornost při údržbě spalinových
cest. Správně vyčištěný komín připravený na topnou
sezonu může zachránit nejen vysoké škody, ale
dokonce i zdraví či život. Téměř vždy je to stejné.
Špatná či žádná údržba komína, někdy i v kombinaci
s nevhodným palivem, jako je například mokré dříví.
To má za následek nánosy usazením ve spalinové
cestě, která vždy časem začne hořet. V lepším
případě hasiči zlikvidují požár, pročistí komín a po
kontrole odbornou osobou je možné komín dál
používat. V tom horším a také častějším případě
dochází k popraskání komínového tělesa, které má
za následek únik zplodin hoření do obytných prostorů
a také přenos tepla s následným rozšířením požáru
do obytných prostorů. Obojí nejen se škodou, ale právě s ohrožením zdraví či života. A přitom
to není vůbec složité předejít takové situaci. Pravidelné čištění a kontroly. Něco si uživatel
domu může provádět sám, na něco si musí zavolat odborníka. Každý takový úkon výrazným
způsobem snižuje riziko vzniku požáru komína. Hasiči od 1. září 2020 do 31. května 2021
vyjeli k 1 387 požárů způsobených provozem komínů.
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TOPNÁ SEZÓNA
Se zahájením topné sezony se začaly i letos zvyšovat obavy hasičů z požárů vznikajících
nedbalostí, či neznalostí základních věcí, při vytápění. Nejčastěji dochází ke vzniku požáru
z důvodu nedodržení bezpečné vzdálenosti od topidla, kdy hořlavé materiály byly umístěny
v bezprostřední blízkosti jeho sálavé plochy, nebo bylo topidlo s otevřenými dvířky necháno
bez dozoru. Není ani výjimkou, když je přenosné
topidlo umístěno v blízkosti závěsů, záclon, křesel
nebo sedací soupravy. Této ledabylosti pak může
člověk, jenž takto, nebo podobně požár založí,
litovat. Může dostat peněžitou pokutu až do výše
25 tisíc korun.
Pro to by se měli by dodržovat zásady a zákazy
platící pro toto období. Je zakázáno používat při
zatápění hořlavé kapaliny (mimo spotřebiče na
kapalná paliva), zasahovat do konstrukce topidel
a spotřebičů, či používat jiný druh paliva než
stanovil výrobce spotřebiče. Pozor zejména u krbových kamen na dřevo, nelze používat
např. uhlí. Naopak důraz klade na to, aby se lidé před instalací topného spotřebiče seznámili
a striktně se drželi návodu výrobce.
Problémy můžou způsobovat především spotřebiče připojené ke komínu. První věc, kterou
by takto vytápějící měli udělat, je nechat si překontrolovat komín odborníkem. Dále zajistěte
stabilní upevnění a celistvost kouřovodu, spolehlivé uzavření komínových dvířek a uložení
hořlavých předmětů minimálně ve vzdálenosti jednoho metru od komínového tělesa.
Proto s blížící se zimou je třeba ještě připomenout a upozornit, že žhavý a teplý popel do
plastových ani kovových popelnic nepatří. I když se může zdát, že popel už není žhavý,
v kontejneru se akumuluje teplo, které roztaví plastovou nádobu a může způsobit požár.
Takto může klidně docházet k požárům fasád rodinných domů, přístavků, hospodářských
stavení a dalších objektů, či případně zaparkovaných motorových vozidel v jejich blízkosti.
V případě, že se žhavý popel dostane do svozového vozu na odpad, zase může snadno
začít hořet uvnitř vozu a mohou vzniknout vysoké škody. Pro bezpečnou manipulaci s
popelem je potřeba nechat jej zcela vychladnout, popel může žhnout i několik dní. Uložit jej
lze do nehořlavých nádob, například z kovu, které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné
v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot.
Do kontejnerů na odpad lze pak popel umístit až po několika dnech, kdy už bude vyhaslý a
studený.
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