
 

 

 

 

 

 

NEBEZPEČÍ O VÁNOCÍCH A NA SILVESTRA 

Blížící se vánoční svátky a poslední dny v roce si všichni přejeme strávit v klidu a pohodě. 
V tomto adventním čase si málokdo z nás připustí možnost, že by Vánoce nestrávil v teple 
domova, ale zůstal by sám venku na ulici a díval se, jak mu hoří byt. Abychom se mohli 
v klidu těšit z vánoční pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na 
majetku 

 

 
 
Topidla a komíny 
• počínejte si tak, aby při provozu topidla a komína nedocházelo ke vzniku požáru, 
• dodržujte lhůty kontrol a čištění komínů podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., 
• dodržujte bezpečné vzdálenosti hořlavých předmětů od topidla a komína, 
• zkontrolujte celistvost a neporušenost komínu, aby z něho neunikaly spaliny do místností, 
• zkontrolujte prostupy komínů přes hořlavé konstrukce (stěny, stropy, střechy), 
• při instalaci a údržbě topidla dodržujte návod výrobce, 
• pod a kolem topidla na tuhá paliva zajistěte nehořlavou podlahu nebo podložku, 
• i plynová topidla a jejich komíny se musí minimálně 1x ročně nechat zkontrolovat 

odborně způsobilou osobou (kominík), 
• pro všechny typy topidel zajistěte dostatečný přívod vzduchu, 
• při přechodu z jednoho typu paliva na jiné nechte zkontrolovat komín odborně 

způsobilou osobou, 
• v topidlech používejte k topení pouze palivo k tomuto topidlu určené, pálit například 

odpad výrazně snižuje životnost topidla i komínu, 
• při topení vlhkým (čerstvým) dřevem dochází k rychlému zarůstání komínů, 
• topidla na tuhá paliva nezapalujte za pomoci vysoce hořlavých kapalin, například 

benzínu, v těchto případech dochází k závažným popálením, 
• nesušte oděvy a jiné textilie nad topidly na tuhá paliva, 
• pozor na popel, i zdánlivě vychladlý popel může způsobit požár, popel vždy skladujte v 

nehořlavých nádobách, mimo ostatní domovní odpad, 
• správně vyčištěné a seřízené topidlo s komínem je také výrazně úspornější při spotřebě 

paliva. 
 
Svíčky 
• pečlivě volte místo, na které svíčku ukládáte. Svíčka by měla být umístěna na stabilní 

nehořlavé podložce, která brání přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. 
chvojím adventního věnce, ubrusem, poličkou apod.), 



• svíčku vždy umisťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Svíčky 
nenechávejte u snadno hořlavých předmětů (sedaček, záclon, závěsů apod.), 

• neumísťujte svíčky k oknům a do průvanu, 
• čtěte pozorně informace o bezpečném zacházení s výrobkem na příbalovém letáku 

svíčky, případně aromalampy. Ne všechny svíčky je možné nechat hořet samostatně, i 
když jejich vzhled a konstrukce k tomu přímo vybízí. Ne všechny svíčky jsou také 
vhodné pro vnitřní použití, 

• hořící svíčky nenechávejte nikdy bez dozoru, stejně jako aromalampy, u kterých může 
dojít k vyvření hořlaviny na podložku. I krátká nepozornost může mít za následek požár, 

• dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu osob v místnosti se zapálenou svíčkou, zejména při 
hře dětí. Pozor je třeba dávat také na pohyb zvířat, které by neměly zůstat v místnosti 
s hořící svíčkou o samotě, 

• před odchodem z bytu a před tím, než jdete spát, svíčku důkladně uhaste, 
• pokud je to možné, vybavte svůj byt či dům detektory kouře, 
• tam, kde je to možné, nahraďte klasickou svíčku elektronickou. Vyšší pořizovací cena se 

vám bohatě vrátí v pocitu bezpečí. 
 
Vánoční stromečky 
• při nákupu elektrických svíček na vánoční stromeček kupujte pouze certifikované 

výrobky opatřené návodem na použití, 
• pokud si stromeček ozdobíte prskavkami, pamatujte, že jde o otevřený oheň, který nikdy 

nesmíte nechat bez dozoru. 
 
Vaření a pečení 
• nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, 
• dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných 

potravin, 
• horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak může dojí 

k popálení nebo k výbuchu, 
• pokud se na pánvi vznítí potraviny, nejlepší je zakrýt ji pokličkou a oheň tak udusit, 

popřípadě použít hasicí přístroj s náplní určenou speciálně na jedlý olej, 
• než začnete požár hasit, vypněte přívod energie (elektřinu, plyn). 
 
Balonky štěstí 
• balón smí obsluhovat pouze osoby starší 18-ti let, 
• balóny uchovávejte mimo dosah dětí a v žádném případě nenechávejte balón dětem na 

hraní, 
• balón vypouštějte pouze za bezvětří, 
• v blízkosti manipulace s balónem nesmí být žádné hořlavé předměty, 
• nikdy nevypouštějte balóny v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin, ve 

kterých se tyto materiály vyrábějí nebo skladují – např. zemědělské objekty, čerpací 
stanice apod., 

• vyvarujte se vypouštění balónů v blízkosti elektrického vedení, nebezpečné je také 
pouštění balónů při velkém shromáždění osob a dětí bez dozoru dospělých nebo osob pod 
vlivem alkoholu, 

• balón lze vypouštět pouze na volném prostranství vždy nejméně 100 metrů od nejbližší 
budovy, lesa či stromů, elektrického vedení a podobně, 

• vyvarujte se vypouštění balónů v obytných zónách, 



• balón by měl být vždy přivázán pomocí provázku a držen za jeho konec po celou dobu 
hoření parafínového hořáku, 

• volným vypuštěním balónu na oblohu se vystavujete riziku založení požáru. Za toto 
jednání Vám hrozí postih podle zákona o požární ochraně, 

• za veškeré případné škody vzniklé v souvislosti s manipulací s balónem nese vždy 
odpovědnost osoba manipulující s balónem, a to i v případě, pokud bylo s balónem 
manipulováno v souladu s návodem k použití. 

 
Zábavní pyrotechnika 
• zábavní pyrotechniku kupujte pouze certifikovanou opatřenou českým návodem na 

použití, 
• pyrotechniku skladujte tak, aby nebyla v dosahu dětí a na místech, kde může dojít k její 

iniciaci, 
• pyrotechniku odpalujte podle návodu na použití, venku, na volném prostranství. 
 
• vždy mějte na paměti, že život a zdraví je cennější než majetek, 
• pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče 

prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112. 
 

 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
přeje klidné vánoční svátky  

a úspěšný vstup do nového roku 
 

 

 

 

 

 
      


