
 

 

 

 

 

 

NEBEZPEČÍ POUŽITÍ OTEV ŘENÉHO OHNĚ 

 

V létě mnozí z nás pobývají v přírodě, kde se často neobejdeme bez táboráku, grilování nebo 
opékání buřtů. Oheň v přírodě se však snadno může vymknout kontrole a napáchat 
nevyčíslitelné majetkové a ekologické škody. Aby se tak nestalo, nedošlo ke zbytečným 
újmám na zdraví nebo škodám na majetku 

 
 

 
 
Rozdělávání ohně v přírodě 
• oheň ve volné přírodě rozdělávejte ve vzdálenosti alespoň 50 m od okraje lesa a 

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., zcela zakázáno je 
rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i louce nebo na strništi, 

• za silného větru nebo extrémního sucha oheň v přírodě rozdělávejte vůbec, 
• 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 nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky 
(kapaliny) jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a 
může způsobit i vážné popáleniny. Pro podpal jsou samozřejmě zakázány použít i 
všechny uměle vyrobené látky, kvůli ohledu k přírodě nepalte trávu, ani jakékoliv odpady 
či materiály obsahující chemické látky (viz § 3 zákona č. 86/2002 Sb, o ochraně ovzduší), 

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

• oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálení větvi, 
• oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru. Mějte nachystán dostatek vody či 

písek, kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště blízko vodního 
zdroje, 

• 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 oharky 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 dojde ke vznícení šatů, chovejte se podle pravidla Zastav se, lehni si a kutálej se! 
 



Grily a grilování 
• gril umístěte vždy na vhodné místo, aby stoupající dým a žár nezapálil větve stromů, pod 

kterými je gril umístěn nebo aby odletující jiskry například nezapálily suchou trávu nebo 
obilí v okolí grilu. Při používání otevřeného ohně (tedy i grilu) je třeba dodržovat 
bezpečnou vzdálenost 50 metrů od okraje lesa, 

• v grilu v žádném případě nepalte odpadky nebo jakékoliv umělé látky. Na topení 
používejte pouze prostředky k tomu určené (suché dřevo, dřevěné uhlí,…), 

• v žádném případě nenechávejte gril bez dozoru. Tato zásada platí vždy a všude. 
Nebezpečí hrozí zejména při převržení nestabilního spotřebiče. V tomto případě pak 
může dojít buď k požáru trávy (grilujeme-li venku), nebo k zapálení vlastního nebo 
sousedova majetku (grilujeme-li na balkoně), 

• gril vždy instalujte a provozujte přesně podle návodu výrobce (dodržujte zejména 
bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a konstrukcí), 

• grily, u nichž není k dispozici návod výrobce, provozujte podle návodu výrobce 
srovnatelných typů, 

• v žádném případě neinstalujte a nepoužívejte grily vyrobené po domácku, 
• na hořící gril nikdy neodkládejte žádné cizí předměty, 
• při grilování dodržujte bezpečnou vzdálenost, kterou určuje norma ČSN (750 mm ve 

směru sálání a 200 mm v ostatních směrech pro pevné palivo a 100 mm pro plynné 
palivo), 

• poměrně rozšířeným nešvarem poslední doby je pak grilování na balkóně. Uvědomte si, 
že kouř a zplodiny hoření mohou obtěžovat sousedy a že může dojít k požáru,  

• při grilování na balkoně si dávejte pozor na odletující jiskry, které mohou zapálit vaše 
záclony nebo sousedovo sušící se prádlo, 

• pokud gril či krb bezpečné vzdálenosti vyhoví a vy se rozhodnete na větších balkonech 
instalovat schválený spotřebič, musíte jej trvale kontrolovat až do úplné likvidace, 
vyhasnutí a uložení popela a zbytků do nehořlavé uzavíratelné nádoby, 

• v žádném případě nepoužívejte gril za silného větru a před vlastní instalací odstraňte 
veškeré hořlavé látky, 

• nachystejte si zásobu vody pro případ nenadálé události, 
 
• pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče 

prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112. 
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