
Aby táborák neskončil neúspěchem, je třeba 
mít na paměti několik zásad

� Pečlivě vyberte bezpečné místo pálení.

� Ohniště by mělo být zbaveno všech hořlavých materiálů (včet-
ně kořenů a kořínků) a bezpečně odděleno od okolí (např. kameny, 
pískem). V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit od okolí 
pruhem širokým až jeden metr.

� Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout!

� Při rozdělávání nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vyso-
ce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi 
snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc 
podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod 
hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky. 

� Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je použít 
například tzv. PePo - což je pevný podpalovač, který má stabilní 
výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají vysoce 
hořlavé plyny.

� Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru, hlídejte 
ho, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatel-
nému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. 
písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole.

� Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že 
nemůže dojít k opětovnému vznícení.  I ve zdánlivě zcela vyhaslém 
ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které např. vítr může znovu 
rozdmýchat a oheň roznést do okolí.

Jak správně grilovat?
� V souvislosti s grilovací sezónou je dobré připomenout si něko-

lik základních zásad a doporučení, kterých bychom se měli při grilo-
vání držet.

� Ještě před zahájením grilování důkladně prostudujte návod 
výrobce k použití grilu a držte se jej. Rozhodně se nesnažte gril 
podomácku vylepšit nebo zmodernizovat. Většinou tato snaha kon-
čí fiaskem, v nejhorších případech požárem a popáleninami.

� Pro grilování vyberte vhodné místo. Gril by měl být za všech 
okolností stabilní. Nejvhodnější je tedy pevné místo s rovným povr-
chem. Gril by také měl být dostatečně vzdálený od všech hořlavých 
předmětů. 

� Velký pozor dávejte při grilování na malé děti a domácí mazlíč-
ky. Do blízkosti grilu v žádném případě nepatří. Stačí chvilka nepo-
zornosti a neštěstí je na světě.

� Někdy se stane, že oheň v grilu ne a ne chytit. Raději než 
použitím vysoce hořlavých látek (benzín, nafta atd.) se obrňte dáv-
kou trpělivosti a oheň se snažte rozdělat podpalovačem k tomuto 
účelu určeným. Při použití vysoce hořlavé látky vystavujete sebe a 
lidi v okolí zbytečnému riziku.

� Pamatujte, že při použití vysoce hořlavých látek snadno může 
dojít k tomu, že vám rázem vyšlehne vysoký plamen a popálí vás.

� Při grilování byste měli volit i vhodný oděv, nejlépe grilovací 
zástěru. V žádném případě by se nemělo jednat o oděv z hořlavých 
materiálů. Velký pozor si také dávejte na volné a dlouhé rukávy.

� Po ukončení grilování se přesvědčte, že jste gril náležitě vypnu-
li a zabezpečili. Rozžhavené uhlíky z grilu nechte vychladnout a pak 
je bezpečně uložte do plechové nádoby či popelnice.
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Není povinností běžného občana 
hlásit pálení, ale prosím, čiňte tak. 
Je to jednoduché a zabrání to zby-
tečným výjezdům hasičů, nabádá 
tisková mluvčí Hasičského záchran-
ného sboru Kraje Vysočina Petra 
Musilová.

Veronika Dawidowicz �

Blíží se léto, čas grilování, táboráků. 
Mohou lidé v přírodě založit táborák 
kdekoliv, nebo jsou k tomu přesně urče-
ná místa?

Určitě nemohou. Například od okraje 
lesa se smí rozdělávat oheň ve vzdálenosti 
50 metrů a od stohu je to vzdálenost 100 
metrů. Pokud chcete rozdělávat oheň v 
lese, pak to můžete udělat jen na místech, 
která jsou k tomu vyhrazená.

Je potřeba někam hlásit, když jde 
někdo dělat oheň?

Povinnost ohlásit pálení hasičům se vzta-
huje pouze na právnické a podnikající 
fyzické osoby. Běžný občan tuto povinnost 
ze zákona nemá. My ale všechny prosíme, 
aby tak učinili, protože ohlášením pálení 
(zakládání ohně) se předejde zbytečným 
výjezdům hasičů k domnělým požárům. 

To samotné ohlášení pálení je velmi jed-
noduché. Pokud si do internetového vyhle-
davače zadáte text „hasiči Vysočina“, tak se 
vám zobrazí naše internetové stránky. Na 
nich naleznete banner „Pálení klestí“. Po 
jeho otevření se vám zobrazí interaktivní 

formulář, který stačí vyplnit. 
Pokud nemáte možnost vyplnit formulář 

přes internet, tak se můžete na naše operač-
ní a informační středisko obrátit prostřed-
nictvím telefonu, a to na číslo 950 270 102.

Stává se vám, že hasiči mají zbytečný 
výjezd právě například kvůli táboráku?

Ano, stává se to, ale je to opravdu velmi 
zřídka. Obvykle máme nejčastěji zbytečné 
výjezdy k neohlášenému pálení (táboráku) 
v noci z 30. dubna na 1. května.

Jak se zachovat v případě, že se oheň 
vymkne kontrole a rozšíří se? Co dělat?

Pokud se oheň vymkne vaší kontrole, 
neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím 
tísňových linek 112 nebo 150.

Co dělat, pokud se na nás vznítí oděv 
například během opékání?

Pokud není k dispozici dostatek vody 
nebo jiné vhodné tekutiny k uhašení, neu-
tíkejte! Tím jen podpoříte hoření. Oka-
mžitě si lehněte na zem a chraňte si obli-
čej. 

Válejte se, dokud plameny neuhas-
nou. Válením se zamezí přístupu kyslíku 
potřebného k hoření. Je-li po ruce deka 
nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být lát-
ka z umělých vláken), lze ji také použít k 
uhašení hořícího oděvu. 

Když se popálíte, postižených ploch se 
nedotýkejte, popálené místo ihned ponoř-
te do čisté studené a nejlépe proudící vody 
a vyhledejte odbornou pomoc.

Při táboráku i grilování buďte obezřetní
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