
 

 

 

 

 

 

PRÁZDNINOVÁ NEBEZPE ČÍ 

 

Blížící se období prázdnin, odjezdy na dovolenou, ale také grilování, rozdělávání ohňů v 
přírodě či nebezpečí spojené s letními bouřkami mohou nepříjemně zkomplikovat dny volna. 
Abychom se mohli v klidu těšit z letní pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo 
škodám na majetku  

 
 

 
Děti 
• vysvětlete dětem, aby si nehrály se zápalkami nebo jiným otevřeným ohněm, případně 

aby nekouřily, 
• na základě zákona 133/1981 Sb., o požární ochraně jsou rodiče (potažmo všichni, kteří 

mají děti v danou chvíli na starosti) povinni dbát o to, aby jejich ratolesti nezpůsobily 
požár, 

• vysvětlete dětem zásady bezpečnosti práce s předměty v domácnosti, které jsou často 
používány (např. fén, kulma, infrazářič v koupelně, varná konvice, mikrovlnná trouba, 
fritéza, krb, hořák apod.), 

• vysvětlete dětem jak správně opustit dům pokud dojde k nějaké mimořádné situaci a 
stanovte bezpečné místo, kde se případně sejdete (strom před domem apod.). Nikdy se do 
domu nesmí vracet např. pro hračku. Je důležité opustit dům, ne se ukrýt v něm. 

 
Odjezd na dovolenou 
• při odjezdu na dovolenou zkontrolujte, zda máte vypnuty všechny spotřebiče (sporák, 

žehlička apod.), 
• spotřebiče, u kterých to lze, zcela odpojte z elektrické sítě, v případě televizoru i od 

antény. Chráníte tak náš majetek před poškozením či úplným zničením v případě úderu 
blesku či prudkého výkyvu napětí v elektrické síti, 

• uzavřete hlavní přívody plynu a vody, 
• zhasněte všechna světla a zavřete okna, 
• kdyby přece jen došlo k nějaké nepříjemné události, je dobré se domluvit se sousedem či 

známým a nechat u něj rezervní klíče. Hasiči tak budou moci rychleji zasáhnout, nebudou 
se muset dostat dovnitř násilím a ničit např. vstupní dveře. 

• pro úplnou jistotu můžete nechat u souseda i kontakt na místo vašeho pobytu, abyste se 
mohli v případě potřeby urychleně vrátit domů. 

 
Bouřky 
 
• pokud se v době bouřky nacházíte venku, schovejte se. Bezpečný úkryt před bleskem 

poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, 



obecně pak veškeré stavby chráněné bleskosvodem. V přírodě se můžete bezpečně 
schovat v hustém lese a háji, nižším porostu nebo úzkém údolí, 

• naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy 
nízkých skal, či v menších staveních bez bleskosvodu (např.staré hájence). Velké bezpečí 
neskýtají ani velká stavení s porušenou statikou (např. zpustlé polorozpadlé objekty), kde 
v případě úderu blesku hrozí další narušení zdiva a zřícení, 

• největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénua na vyvýšených 
místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy elektrického vedení), 
vysokých osamocených stromů nebo vodních ploch. Nikdy se za bouřky neopírejte o zeď 
či skalní stěnu, 

• během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých pláních. Překvapí-li vás bouřka na 
rozlehlé holé pláni, rozhodně nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte ve 
skupině. Nejbezpečnějším řešením je  přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u 
sebe – na zem si rozhodně nelehejte, 

• jelikož je blesk jak známo silný elektrický výboj atmosférického původu, velké nebezpečí 
hrozí při koupání, windsurfingu, plavbě v loďce, příliš bezpečné není ani telefonování, či 
práce s elektrickými a plynovými spotřebiči, 

• nezdržujte se v blízkosti potoků nebo na podmáčené půdě. Vhodný úkryt nepředstavuje 
ani stan či malá jeskyně ve skále. Sezení na izolační podložce (karimatka, batoh) vás před 
přímým zásahem blesku neuchrání,  

• za bouřky venku pokud možno nepřenášejte kovové předměty – fungují totiž jako 
bleskosvod. Stojí za to si připomenout případ z roku 2005, kdy úder blesku připravil o 
život golfistu, který se hře věnoval i během bouřky. Ačkoliv za bouřky si většinou na 
nedostatek větru nemůžeme stěžovat, není vhodné ani pouštění draků,  

• při pobytu v přírodě během bouřky neutíkejte ani se neschovávejte pod osamocenými 
stromy, v obou případech by vás blesk mohl zasáhnout,  

• bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km (tj. zhruba 9 s mezi hřměním a 
bleskem), ale v bezpečném úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude bouře alespoň 10 
km vzdálená (tj. zhruba 30 s mezi hřměním a bleskem),  

• při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na to, že ji doprovází nejen blesky, ale 
často i silný vítr, který také představuje riziko. Proto se držte v bezpečné vzdálenosti od 
vysokých stromů (hrozí vývraty, nebezpečné odletující větve můžou způsobit vážná 
zranění), nebo sloupů elektrického vedení (shozené dráty mohou být stále po proudem),  

• pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se blesku příliš obávat. Jestliže 
necháte okna i dveře zavřená, poskytne vám plechová karoserie spolehlivou ochranu. V 
případě silných nárazů větru však dávejte pozor na padající stromy či větve, je rovněž 
třeba přizpůsobit rychlost a styl jízdy extrémním povětrnostním podmínkám, popř. zcela 
zastavit a přečkat nepřízeň počasí v autě zaparkovaném na bezpečném místě, 

• pokud jste v budově, během bouřky se raději zdržujte na suchém místě a dále od 
vodovodu, kamen, elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu. Nezapomeňte zavřít okna a 
odpojit z elektřiny televizor a další přístroje, jejichž součástí je obrazovka, 

• během bouřky dávejte pozor na vodu a všechny látky, které snadno vodí elektřinu. Když 
však přece jen dojde k nehodě, první pomoc při úrazech bleskem je stejná jako při 
ostatních úrazech způsobených elektrickým proudem a při popáleninách. Podle stavu 
zraněného bývá často nezbytné použít umělé dýchání, srdeční masáž, protišoková 
opatření apod., 

• bouřky jsou často doprovázeny také silným větrem. Proto je dobré preventivně zabezpečit 
okna, ukotvit volně ležící předměty apod.. 

 
Výlety na nebezpečná místa 
• nepohybujte se nikdy řádně nezajištěni v blízkosti okrajů skal, štol atd. Vždy hrozí 

nebezpečí pádu v důsledku ztráty rovnováhy, uklouznutí, propadnutí, stržení větrem atd., 



• pozor na pohyb v neznámém terénu, a to zejména za snížené viditelnosti nebo v noci, 
• nešplhejte nikdy nezajištěni na skály. Zpočátku se výstup může zdát jednoduchý, ale 

cesta zpět je vždy podstatně náročnější! Nečekaný pád může způsobit také uvolněná nebo 
zvětralá hornina či náhlá slabost, 

• nikdy nepřeceňujte své síly ani ve snaze pomoci kamarádovi. Raději vždy přivolejte na 
pomoc hasiče nebo někoho z dospělých, 

• nepouštějte se nikdy bez odborného doprovodu do průzkumů štol a jeskyní. V těchto 
prostorách hrozí mnoho nečekaných a neznámých nebezpečí - zával, ztráta orientace, 
zaklínění se v úzkých prostorách, nečekané zaplavení prostor, přítomnost nebezpečných 
plynů atd., 

• nikdo by neměl přeceňovat své síly. Vždyť i pro zkušené a trénované hasiče je 
považována za nebezpečnou a vyžadující zajištění výška nebo hloubka větší 1,5 metru! 

 
Koupání 
• nebezpečné je koupání v noci, kdy snadno dojde ke ztrátě orientace, 
• nikdy neskákejte uhřátí do vody, hrozí nebezpečí srdečního selhání a utonutí, 
• neskákejte nikdy do vody, o které nevíte, jak je hluboká nebo zda se pod hladinou 

neskrývají kameny nebo jiné předměty, 
• nepřeceňujte nikdy své plavecké schopnosti a také v případě, že jste dobrými plavci, vždy 

počítejte např. s možností náhlé změny počasí, podchlazení, svalové křeče atd., 
• při sjíždění řek a zejména jejich splavů by měla být v loďce zkušená dospělá osoba a děti 

by měly mít plovací vestu, 
• nepohybujte se nikdy v přílišné blízkosti břehů. Mohou být podemleté nebo může dojít k 

uklouznutí a pádu do vody. Hrozí pak nebezpečí těžkých zranění při nárazech do 
předmětů pod hladinou, uvíznutí a utonutí ve víru atd., 

• a když dojde k nejhoršímu a někdo se začne topit - raději přivolejte někoho dospělého 
nebo přímo některou ze složek IZS! Je to vždy velmi nebezpečná situace, mnohdy 
náročná i pro profesionály. Pokud se stanete svědky utonutí, vždy si co nejlépe 
zapamatujte (označte) místo, odkud nebo kde jste tonoucího naposledy viděli a co 
nejrychleji přivolejte pomoc, 

 
Rozdělávání ohně v přírodě 
• pokud rozděláváte oheň v přírodě, důkladně vyberte místo ohniště (alespoň 50 m od 

okraje lesa, v dostatečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů), 
• oheň nerozdělávejte pod větvemi či na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance 

nebo rašelině, v blízkosti suché trávy nebo obilí, stohů, seníků apod., 
• ohniště oddělte od okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním pískem, 

vyhloubením zeminy apod. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem 
širokým až 1 metr, který bude zbavený veškerých hořlavin, 

• pro zapálení nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky (kapaliny) jako např. benzín, naftu 
či líh. Oheň se snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny, 

• do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předměty (rachejtle, světlice, patrony, 
nádoby se stlačeným plynem, munici), 

• oheň neroznášejte po okolí např. na zapálené větvi, 
• rozdělaný oheň nikdy nenechávejte bez dozoru, 
• mějte nachystán dostatek vody či písek, kdyby se oheň vymykal kontrole, 
• po skončení hoření musí být ohniště důkladně uhašeno buď zalitím vodou nebo alespoň 

zasypáním zeminou. Při odchodu se nesmí z ohniště kouřit a popel i půda pod ohništěm 
musí být chladná. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou dlouhou dobu skrývat 
žhavé harky a poryv větru je pak rozdmýchá a roznese po okolí, 



• děti by neměly být ponechány u ohniště bez dozoru osoby starší 18 let. Zvlášť pozor na 
sezení a hry v přílišné blízkosti ohně, stačí málo a může dojít k vznícení šatů, ožehnutí 
vlasů, řas a popálení, 

• pokud dojte ke vznícení šatů, chovejte se podle pravidla Zastav se, lehni si a kutálej se! 
 
• pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče 

prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 


