
Jiná vánoční nebezpečí 
 
V minulém článku jsme vám radili jak se vyvarovat ohrožení při používání zábavné 

pyrotechniky. V období vánoc jsou však časté i požáry způsobené svíčkami adventních věnců, 
svíčkami používanými k dekoračním účelům, svíčkami na vánočních stromcích apod.  

 
Většina z nás si uvědomuje nebezpečí při zapálení klasické voskové svíčky na 

hořlavém podkladu. Méně však máme v povědomí, že některé svíčky v obalu (např. kelímku) 
také nelze postavit na hořlavý materiál. Obaly svíček jsou převážně z plastických hmot a 
některé z nich neodolají teplotě plamenu svíčky a po dohoření vosku hoří také tento obal. Je 
povinností výrobce, aby na výrobku vyznačil způsob jeho použití. V praxi to znamená, že u 
svíčky musí být také dostupná informace, že ji nelze na hořlavý povrch bez dalších opatření 
umístit. Ze zkušeností víme, že část výrobců toto upozornění přibalí na samostatném letáku 
k celému balení svíček, které se v prodejně rozebere na jednotlivé kusy a upozornění se již ke 
konečnému spotřebiteli nedostane.  

 
Také někteří výrobci adventních věnců, dekorací na vánoční stůl nebo na hroby 

nedbají na vaši bezpečnost a může se stát, že po dohoření svíčky začne hořet věnec a následně 
další hořlavé látky (např. zařízení bytu). Shořelé keře a stromy v blízkosti hrobů od nevhodně 
umístěné svíčky jsou poměrně častými situacemi. Nikdy tedy nenechávejte v bytě nebo jiných 
prostorách v přítomnosti hořlavých látek hořet svíčky bez dozoru. Svíčky neumísťujte 
v blízkosti hořlavých předmětů.  

 
Rovněž oblíbené elektrické svíčky mohou způsobit požár a pokazit vám vánoce. 

Závady se vyskytují nejčastěji u nejlevnějších elektrických svíček z dovozu, z nichž některé 
byly dovezeny bez schválení a neodpovídají českým ani evropským předpisům.   

 
V zimním období se často setkáváme s případy, kdy občané telefonicky žádají pomoc 

hasičů při odstraňování převisů sněhu nebo nebezpečných rampouchů na střechách. Za 
odstranění tohoto nebezpečí odpovídá v především majitel nebo provozovatel objektu, který 
musí preventivně odstraňovat vzniklé nebezpečí buď svými silami nebo si může sjednat 
odbornou firmu. Hasičský záchranný sbor je určen zejména k likvidaci akutního ohrožení vás 
občanů. O tom, kdy toto nebezpečí nastane a zda hasiči k takové události vyjedou, rozhodne 
podle konkrétní situace operační důstojník.  

 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Vám přeje klidné vánoce a mnoho zdraví 
a štěstí v novém roce.  
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