
Zvýšené riziko vzniku požárů
MĚLNICKO – Teplé a suché počasí přispívá ke vzniku požárů.  

Bezoblačné nebe, dny bez deštivého počasí a přijatelné denní teploty jsou jako stvořené k tomu, 
abychom je využili k výletům do přírody, k odpočinku a načerpání nových sil do každodenního 
života. Mnozí lidé si spojují vycházku do přírody s rozděláním ohně a opečením něčeho dobrého 
k jídlu. Ale ani u této příjemné činnosti nesmíme zapomínat na staré přísloví, že oheň je dobrý 
sluha, ale zlý pán. Pokud se oheň vymkne kontrole, může napáchat velké škody na majetku nebo 
ohrozit naše životy.

Ne všichni z nás si uvědomují, že rozdělávání ohně v otevřeném prostoru a v lese zvláště, má svá 
pravidla a zákonitosti. Pokud nejsou dodržena, je zde vysoké riziko, že může dojít k požáru, a to 
zejména v takto teplých a suchých dnech. Mnoho požárů každoročně vzniká od špatně uhašeného 
ohniště nebo odhozením nedopalku cigarety. V lese je povoleno rozdělávat oheň pouze na 
vyhrazených místech a kouření v lese je ze zákona zcela zakázáno.

Pro bezpečné rozdělávání ohně v přírodě je třeba dodržovat několik zásad:

 ohniště je třeba bezpečně oddělit od okolního prostředí a to např. vyhloubením zeminy a 
obložením ohniště kameny a pro jistotu odstraněním jehličí a hrabanky v širším kruhu od 
ohniště

 k zapálení ohně používejte např. suchou trávu nebo některý z mnoha druhů bezpečných 
podpalovačů ohně, nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky např. benzin apod.

 pokud fouká silný vítr je lepší oheň v přírodě vůbec nerozdělávat

 od ohně se nevzdalujte a mějte jej stále pod kontrolou, je vhodné si připravit vědro vody 
nebo nějaký jiný hasební prostředek např. písek, hlínu aby bylo možno oheň uhasit, pokud 
by se vymknul kontrole

 při odchodu ohniště uhaste a místo opusťte až potom, co jste se ubezpečili, že oheň je zcela 
uhašen, k uhašení použijte vodu a ještě pro jistotu zasypte pískem nebo hlínou, kterou jste 
vykopali při přípravě ohniště

 pokud se oheň vymkne kontrole a rozšíří se mimo ohniště, zvažte, zda jste schopni jej uhasit 
vlastními silami, pokud je rozšíření ohně nad vaše síly, neprodleně zavolejte hasiče na linku 
150, Policii ČR na linku 158 nebo tísňovou linku 112

Pokud budete dodržovat výše uvedené rady a při pálení ohně budete obezřetní, je podstatně 
omezena možnost vzniku požáru.
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