
Bezpečné prožití léta 

Prázdniny jsou za dveřmi, děti už se nemohou dočkat a dospělí se těší na dovolenou. I toto 

odpočinkové období však není zcela bez rizik. I v létě bychom měli dbát na základní pravidla 

požární bezpečnosti, aby nám nějaká mimořádná událost nenarušila chvíle pohody. 

Nezapomeňte, že v období dovolených ponecháváme na delší čas svou domácnost bez 

dozoru. Před odjezdem na dovolenou proto všechny spotřebiče, které nemusí být nezbytně 

v chodu, vypněte a odpojte z elektrické sítě. Ideální je vypnutí celého elektrického okruhu na 

centrálním jističi, spolu se zastavením plynu a vody na centrálních uzávěrech. 

Během letního období zůstávají také děti bez dozoru doma častěji, než bývá zvykem. V této 

době se děti mohou nudit a zpestřují si chvíle volna různými experimenty. Snaží se například 

překvapit rodiče samostatně uvařeným obědem, což nezřídka končí vzplanutím oleje na pánvi, 

vznícením chňapky nebo utěrky. Častou příčinou požárů v tomto období je již tradičně hra 

dětí se zápalkami a cigaretami v blízkosti hořlavin, nejčastěji ve sklepích, senících nebo 

v lese. Děti se v tomto období také rády „baví“ telefonováním na tísňová čísla a neuvědomují 

si, že mohou blokovat volání jiných, kteří skutečně potřebují pomoc. 

Při výletech do lesa nezapomínejte, že je v lese zakázáno rozdělávat ohně. Pokud přece jen 

chcete rozdělat oheň ve volné přírodě, pak pouze za přítomnosti dospělých na bezpečném 

ohništi vzdáleném nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých 

materiálů. Samozřejmostí by měla být dostatečná zásoba vody na případné uhašení ohně 

rozšířeného mimo ohniště a zalití ohniště po opékání. Nazapomínejte, že také při grilování je 

třeba dbát bezpečnostních opatření a v případě silného větru raději negrilovat vůbec. Poměrně 

rozšířeným nešvarem je grilování na balkónech bytových domů. Odlétající jiskry mohou 

zapálit přímo vybavení bytu nebo hořlavý materiál umístěný na balkónech sousedů a to i ve 

značné vzdálenosti a třeba až za několik hodin. 

Přesto, že nevěříme, že by se ještě našel někdo, kdo by v současné době vypaloval trávu nebo 

pálil jiný odpad, upozorňujeme na přísný zákaz těchto činností. 

Velké obezřetnosti by měli také dbát lidé, kteří musí manipulovat s hořlavými kapalinami. 

Vlivem teplého počasí dochází k intenzivnějšímu odpařování a rychlejšímu vzniku výbušné 

koncentrace.  

V horkých letních dnech se teplota v motorovém vozidle může rychle vyšplhat k vysokým 

hodnotám. Nevyplatí se spoléhat na to, že je vozidlo zaparkováno ve stínu pod stromy, 

postupem času se slunce otočí a sluneční paprsky mohou dopadat přímo na vozidlo. 

Ponechání zvířete nebo dokonce dítěte v takové sauně je vyloženě hazard s jejich zdravím. 

Častým zlozvykem kuřáků je také ponechání plynových zapalovačů volně za čelním sklem 

vozidla. Na přímém slunci pak dochází k přehřátí plynové náplně a k výbuchu zapalovače, 

který je v uzavřeném prostoru vozidla často doprovázen požárem. 

Bezpečné a bezstarostné prožití léta přeje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje! 

 


