
Výstraha ČHMÚ na NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ pro celý Středočeský 

kraj platná od 3. 7. 2019 12:00 hodin do odvolání (vyjma ORP 

Vlašim, Votice, Kutná Hora, Čáslav, Příbram a Sedlčany) 

 
Český hydrometeorologický ústav vydal v rámci systému integrované výstražné služby 

výstrahu na jev „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“, kterou rozšířil území rizika vzniku požárů pro celý 

Středočeský kraj od 3. 7. 2019  12:00 hodin do odvolání (vyjma ORP Vlašim, Votice, Kutná 

Hora, Čáslav, Příbram a Sedlčany).  

Doba platnosti této výstrahy je obdobím nepříznivých klimatických podmínek, které omezuje 

některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů. V období výstrahy na místech se 

zvýšeným nebezpečím vstupují v platnost opatření a povinnosti stanovené v Nařízení 

Středočeského kraje č. 5/2017 ze dne 26. 1. 2017, o stanovení podmínek k zabezpečení požární 

ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Bližší informace naleznete zde   

https://www.kr-stredocesky.cz) 

 

Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár: 

 V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit, 

neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje 

otevřeného ohně. 

 Být si vědom toho, že požáry mohou vzniknout i při úderu bleskem. 

 V oblastech se zaschlou vegetací a v blízkosti polí s obilím, včetně posekaných polí s 

ležící slámou, dbát zvýšené pozornosti při pohybu zemědělské mechanizace a 

automobilové dopravy. 

 Při probíhajících žních se zemědělcům doporučuje dohodnout se s profesionálními nebo 

dobrovolnými hasiči o aktivních hlídkách se základní hasičskou technikou u pole.  

 

Doporučení k eliminaci přehřátí a dehydratace organismu s možným poškozením zdraví v 

důsledku vysokých teplot: 

 Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních 

hodinách. 

 Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech. 

 Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu, přednostně 

neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. 

 Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV 

filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy). 

 Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům. 

 


