Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Územní odbor Vsetín
Železničního vojska 1347, 757 01 Valašské Meziříčí

VAROVÁNÍ PŘED NEBEZPEČÍM LÉTAJÍCÍCH PŘÁNÍ
(LAMPIONŮ ŠTĚSTÍ)!
Létající přání, balónky štěstí, létající štěstí nebo také létající lampióny jsou
balóny různých tvarů a velikostí, u kterých se zapálí hořák a balón se následně
vznese do vzduchu, přičemž po vyhoření hořáku se snese opět k zemi (princip
horkovzdušného balónu). Hasiči proto důrazně upozorňují na nebezpečí vzniku
požárů při vypouštění těchto balónů. Podle výrobce mohou balóny letět až
dvacet minut, létající přání dosahuje výšky více než jeden kilometr a může
doletět do velké vzdálenosti. Není tak možné kontrolovat, na co létající balónek
s otevřeným ohněm na své trase narazí.
Aby se minimalizovalo nebezpečí vzniku požáru, hasiči doporučují dodržovat
alespoň následující zásady:
- při použití balónu přesně dodržujte přiložený návod výrobce,
- balón obsluhovat pouze osobou starší 18-ti let,
- balón ukládejte mimo dosah dětí a v žádném případě nenechávejte dětem
balón na hraní,
- balón vypouštějte pouze za bezvětří,
- v blízkosti manipulace s balónem nesmí být žádné hořlavé předměty,
- nikdy nevypouštějte balóny v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo
výbušnin, ve kterých se tyto materiály vyrábějí nebo skladují (např. čerpací
stanice, zemědělské objekty apod.),
- vyvarujte se vypouštění balónů v době zvýšeného sucha nebo v blízkosti
ploch, s dozrávajícím obilím, luk, lesů a elektrického vedení,
- balóny nevypouštějte při velkém shromáždění osob a dětí bez dozoru
dospělých nebo osob pod vlivem alkoholu,
- balón vypouštějte pouze na volném prostranství vždy nejméně 100 metrů od
nejbližší budovy, lesa, elektrického vedení apod.,
- balón by měl být vždy přivázán pomocí provázku a držen za jeho konec po
celou dobu hoření parafínového hořáku.
Volným vypuštěním balónu na oblohu se vystavujete riziku založení požáru a s
tím souvisejícího protiprávního jednání, za které Vám může být uložena pokuta
do výše 25 000,-Kč! Za veškeré škody, které mohou vzniknout při manipulaci
s balónem, nese vždy odpovědnost osoba s tímto balónem manipulující! Pokud
se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče
prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112!

