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Rizika a pravidla bezpe čnosti  

Cílem této kapitoly je upozornit na rizika, která jsou spojena s činnostmi v oddílech a 
družinách, a v souvislosti s nimi také zdůraznit význam bezpečnostních pravidel. 
Dozvíte se, jak s hrozícími riziky pracovat a jak jim předcházet. 

Význam bezpečnostních pravidel 
Na úvod je potřeba zmínit, proč dodržování bezpečnostních pravidel hraje důležitou 
roli. S oddílem se při aktivitách pohybujete na různých místech a různá akční nebo 
kreativní programy s sebou nesou i svá rizika. Někdo se může zranit, případně 
poškodit svou nebo cizí věc. V souvislosti s riziky přichází odpovědnost, kterou nesou 
členové vedení oddílu a v případě zanedbání pravidel bezpečnosti můžou být 
postihnuti trestem. 

I když je jasné, že nelze zabránit všem rizikům, je vaší povinností snaha o 
minimalizaci rizik tím, že budete znát různá nebezpečí, budete si je uvědomovat při 
všech činnostech a budete se snažit je co nejpečlivěji odstraňovat. 

Snižování rizika při činnostech 
Nyní nastává otázka - Jak při činnostech rizika minimalizovat? Jde to několika 
způsoby: 

• Věnujte pozornost a dostate čný čas vymýšlení, plánování a p řípravě 
jednotlivých činností.  Je důležité dopředu promyslet vhodnost programu do 
prostředí, pro daný kolektiv a zamyslet se nad dalšími riziky, které mohou 
během programu hrozit. 

• Předcházejte rizikovým situacím dodržováním bezpe čnostních zásad a 
pokyn ů, které jsou s danými činnostmi spojeny.  O jednotlivých 
nebezpečích se více dozvíte v dalším textu. 

• Mějte p řehled o psychických a fyzických limitech d ětí ve vašem oddíle či 
družin ě. Nezapomínejte na ně ani v zápalu hry a vždy je zohledňujte v 
aktuální situaci. 

• V průběhu samotné činnosti dohlížejte, že vše probíhá dle stanovených 
pravidel.  V případě pot řeby p řiměřeně reagujte na zm ěny. Reagovat 
můžete například úpravou pravidel, předčasným ukončením aktivity v případě 
vypjatého soutěžního prostředí atd. 

• V případě, že se jedná o velmi rizikový program , který nejste schopni 
kvalitně zabezpečit po stránce bezpečnosti, pak raději takový program ani 
nezačínejte.  

• Mějte zajišt ěnou první pomoc . Mějte po ruce lékárničku, zdravotníka na 
táboře atp. 

• Používejte odpovídající a funkční výzbroj, výstroj a nářadí a počítejte s 
rezervami (jak u materiálu, tak také u personálního zajištění). 

• Berte v potaz zdroje nebezpe čných situací a snažte se jich vyvarovat.  
Jejich přehled je uveden dále. 

 



Bezpečnost                                 ČLK SEALs 

4 
 

Příklady nejčastějších zdrojů nebezpečných situací 
• Přeceňování vlastních sil 
• Nepozornost 
• Nedostatečná příprava 
• Únava – fyzická nebo psychická 
• Ledabylost 
• Nucení k aktivitě / podléhání nuceným tlakům 
• Podceňování nebezpečí 
• Nedostatek informací 
• Malá autorita vedoucího 
• Vypjaté soutěžní prostředí 
• Špatná komunikace 
• Cíl za každou cenu ( snaha dodržet program ) a s tím spojený časový stres 
• Zařazení aktivity v nevhodnou dobu ( například brzy ráno,… ) 
• Volba aktivity pro nevhodnou cílovou skupinu 
• Výběr nevhodného prostředí ( neznámý a nebezpečný terén atp. ) 
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Bezpečností pravidla pro konkrétní situace 
V této kapitole se dozvíte o pravidlech bezpečnosti na akcích, se kterými se během 
skautského roku můžete setkat. 

Bezpečnost při činnosti v místnosti, v budově, ubytovně 
• dát pozor na kamna, rozbité elektrické spotřebiče, vypínače a zásuvky 
• pozor na ostré hrany nábytku, skleněné plechy - okna, dveře, poškozené lino, 

stav parket,... 
• dbát na dodržování Řádu klubovny, který by měl obsahovat organizační, 

hygienické i bezpečnostní pokyny pro provoz klubovny. Dbát na pořádek a 
úklid 

• vědět kde jsou hlavní uzávěry vody, el. proudu, plynu - v klubovně, v budově 

• při ubytování ve velkých prostorech (tělocvičnách, velkých ubytovnách) zjistit kde je nouzový 
východ 

Bezpečnost při přesunu dětí a kolektivu 

V dopravních prostředcích 
• při výběru typu dopravy vzít v úvahu kapacitu dopravních prostředků 
• děti přepravovat jen takovými prostředky, které vyhovují příslušným dopravním 

předpisům 
• za pořádek ve vozidle (vlak, autobus apod.), kterým se děti přepravují, nese 

plnou odpovědnost jejich vedoucí 
• nedovolit dětem, aby pobývaly v blízkosti dveří, vykláněly se z oken, 

přecházely z vagónu do vagónu 
• v dopravním prostředku, kde není zajištěno sezení, dbát na to aby se všechny 

děti držely pevných držadel 

Při chůzi po silnici 
Zákon č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích rozlišuje chodce - 
jednotlivce, pochodující útvar a organizovanou skup inu školní mládeže . 

• Organizovaná skupina školní mládeže musí být vedena osobou starší 15 let, 
způsobilou na skupinu řádně dohlížet 

• tato skupina jde po chodníku vždy vpravo nebo po levé krajnici nejvýše ve 
dvojstupu (pokud to šířka krajnice umožňuje) 

• nemůže-li jít po chodníku nebo po levé krajnici, smí užít vozovky. Pak je to 
pochodující útvar a platí pro n ěj ustanovení jako pro vozidla . V tomto 
případě pak útvar jde po pravé straně vozovky. 

• nezapomínat na reflexní prvky 
• jiné neorganizované skupiny dětí a mládeže se řídí ustanoveními pro chodce, 

tj. jdou vždy vlevo po krajnici nebo po vozovce, musí-li ji použít, jinak po 
chodníku vpravo 

• doprovod dětských kolektivů na silnici se doporučuje zajistit nejméně 2 
dospělými osobami, z nichž jedna jde vpředu a druhá vzadu 

Při jízdě na kolech 
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• Cyklista mladší 15 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného 
typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. 

• Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné 
účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let, 
to neplatí pro jízdu na cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně. Jízdním 
kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka. 

• skupinu dětí na kolech by měli doprovázet vždy alespoň 2 starší osoby, z 
nichž jedna jede jako první, druhá jako poslední. 

• cyklisté smějí jet nebo vést jízdní kolo při pravém okraji vozovky, nebo po 
krajnici jen jednotlivě za sebou. 

• jestliže cyklista jde vedle kola po cestě, jde po pravé straně, tj. kolo je více ve 
vozovce. 

• před jízdou zkontrolovat vybavení jízdního kola, které musí být vybaveno 
podle předpisů (zvonek, červené odrazové sklo, dvě na sobě nezávislé brzdy). 

• Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce 
s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, 
je cyklista povinen jich užít. 

• Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující 
se na lyžích, nebo kolečkových bruslích, nebo obdobném sportovním 
vybavením. Při tom je tato osoba povinna řídit se pravidly a světelnými signály 
pro cyklisty. 

• Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, 
může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět, nebo objíždět z 
pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici , pokud je vpravo od 
vozidel dostatek místa, přitom je povinen dbát zvýšené 

• opatrnosti. 

Při jízdě na lodích 
Chování na lodích a plavba v nich jsou dány Řádem plavební bezpečnosti na 
vnitrozemských vodních cestách. Plavidla, která jsou používána na táborech, jsou 
podle Řádu plavební bezpečnosti malá plavidla. 

• Lodě nesmějí být přetěžovány 
• děti starší 3 let a dospělé osoby neznalé plavání musí mít na sobě záchranný 

prostředek (vestu, pás). Děti mladší 3 let na malé plavidlo, které je vratké, 
nesmějí. Tj. všichni nezletilí ú častníci  plavby musí mít vždy plovací vestu . 

• za bouře nebo silného větru je plavba lodí zakázána 
• je zakázáno vplouvat s loděmi do prostorů vyhrazených pro koupání, pokud 

loď míjí koupajícího mimo prostor vymezený ke koupání, obeplouvá jej na 
vzdálenost nejméně 3 metry a pokud možno tak, aby koupající zůstal mezi 
lodí a nejbližším břehem; 

• lodě nesmějí křižovat směr plavby plavidel s vlastním pohonem, které nejsou 
malými plavidly, ve vzdálenosti menší než 200 metrů; 

Oblečení na vodu je jedním z důležitých prvků s ohledem na zdraví, ale i bezpečnost. 
Vlivem nesprávného oblečení může dojít k podchlazení, ale třeba i úrazu nebo 
v nejhorších případech i k trvalému poškození zdraví. Co tedy na sebe:  

• Oblečení by mělo být rychleschnoucí co nesaje vodu např. šusťákovina. 
Mikiny, tepláky nejsou vhodné, ani když je zima. 
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• Boty do vody musí mít pevnou špičku i patu, musí pevně sedět na noze, jsou 
ochranou před ostrými kameny a možnými nebezpečnými předměty ve vodě i 
mimo ni. 

 

Pomůcky pro zajišt ění bezpe čnosti na vod ě: 

• Vesta má mít vztlak odpovídající vaší váze. Jako každá pomůcka využívána 
dlouho i vesta ztrácí své vlastnosti. Je třeba se o ni patřičně starat – 
nepoužívat jako polštář či podsedek. Vestu má na vodě i zkušený plavec a 
vodák, při krizové situaci pomůže nejen jemu, ale i při záchraně druhého. 

• Helmu využíváme nejčastěji od obtížnosti WWI-II. Stejně jako všechny další 
ochranné pomůcky i helma musí pevně sedět a být patřičně zapnutá. Můžete 
být skvělý plavec, ale v bezvědomí toho moc nezvládnete. 

• Házečka – je vybavením k záchraně tonoucího a k záchraně lodí po cvaknutí. 
Je třeba mít vždy alespoň jednu na skupinu a mít ji uloženou na dosah, 
správně smotanou a uloženou 

Chování skupiny na vod ě: 

Před plavbou: 

• Zkontroluj vybavení všech účastníků plavby (správnost zapnutí vest, boty do 
vody, oblečení…). Zkontroluj voděodolnost zavazadel (uzavření lodních pytlů, 
barelů, především potravin …) a jejich upevnění. 

• Plavbě velí jeden člověk, který umí posoudit obtížnost plavby a úroveň 
účastníků. 

• Před plavbou seznámíme všechny účastníky s plánem plavby. Ukážeme, kde 
je lékárna, telefon, doklady, házečka… 

• Zajistíme, aby se věci na lodi volně nepovalovaly. Věci, které neplavou by 
měly být přivázané, aby při převržení nedošlo k jejich ztrátě. NIKDY 
NEPŘIVAZUJEME  nic živého - psi k lodi, děti k rodičům…. 

Při plavbě: 

• Na vodě je jedna zkušená posádka jako vedoucí loď vpředu, která zná cestu a 
dokáže rozpoznat nebezpečí. 

• Zkušená posádka, která dokáže pomoci ostatním a pomoci si sama je i 
poslední lodí. 

• Při plavbě je důležité, aby si lodě udržovaly rozestupy. Pokud se loď před vámi 
dostane do nesnází, má následující loď možnost bezpečného vyhnutí či 
zastavení. Na druhou stranu je třeba, abyste viděli na loď před vámi a za vámi. 
Pokud ztratíte kontakt s lodí za vámi je třeba vyčkat. 

• Před nebezpečným místem zastavíme a místo si prohlédneme, i když jste ho 
jeli třeba před dnem, i za tak krátkou dobu může dojít ke změnám a stát se 
nebezpečnější. 

• Je dobré dělat pravidelné zastávky a čekat na poslední loď, abyste se 
přesvědčili, že je vše v pořádku. 

• Při cvaknutí se snažím plavat za lodí. 
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Na začátku náročnější plavby, je doporučeno nacvičit situace, které mohou nastat. 
Nejčastější situace které se takto na divoké vodě nacvičují jsou: 

• plavání v oblečení a s vestou 
• cvaknutí (převržení lodi) 
• hod a plavání s házečkou 

Bezpečnost při koupání 
• Koupání kolektivu osob mladších 18 let je možné pouze se souhlasem a za 

přítomnosti pov ěřené osoby starší 18 let schopné vykonávat dozor u t éto 
činnosti  

• Dozor (vedoucí) musí být vždy plavec, jinak nemůže být touto funkcí pověřen 
= Dohled může vykonávat jen osoba, která je schopna poskytnout záchranu 
tonoucímu. 

• Koupání dětí v přírodě musí být přizpůsobeno počasí, fyzické zdatnosti dětí a 
jejich plaveckým schopnostem. 

• Koupat se děti smějí nejdříve 1 hodinu po hlavním jídle nebo intenzivním 
cvi čení. Nikdy ne rozpálené a uhřáté. 

• před koupáním je třeba prozkoumat dno, přístup k vodě, hloubku vody a 
vyhradit prostor pro plavce i neplavce. 

• vedoucí osobně přesvědčí o plaveckých schopnostech dětí a rozdělí je na 
plavce a neplavce 

• pro neplavce platí neopouštět vyhrazený prostor, kde stačí 
• ani plavci se nesmějí vzdalovat mimo stanovený prostor pro koupání 
• neukázn ěné děti okamžit ě z vody  
• vedoucí musí mít neustálý přehled o všech dětech, tedy i o těch, které se 

právě nekoupou. 

Koupat se nesmí: 
• 100 m na obě strany od mostů, přístavních můstků veřejné dopravy, překladišť 

a vjezdů do přístavů 
• v požárních bazénech a nádržích 
• u jezů do vzdálenosti, kterou stanoví plavební správa po projednání se 

správcem jezu 
• v plavebních komorách a jejich obvodech 
• v místech zakázaných a označených plavební správou, nebo poříčním 

oddílem policie 
• v chovných rybnících označených majitelem 
• v nádržích pro odběr pitné vody. 

Je zakázáno: 
• křížit plavební dráhu plavidel s vlastním pohonem přibližovat se k nim, 

zavěšovat se a lézt na ně 
• zavěšovat se a lézt na plavební znaky, poškozovat je a přemisťovat 
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• vstupovat na jezy, plavební zařízení a jejich části, na přístavní můstky, určené 
pro účely vodní dopravy 

• nechat se volně unášet na nafukovacích lehátkách na vodní hladině v plavební 
dráze. 

Bezpečnost při terénních, nočních a velkých hrách 
• při terénních hrách - vymezit prostor, čas hry (začátek, délku trvání), svolávací 

signál, poučit děti a vedoucí o možných nebezpečích 
• při „stopovačkách”, azimuťácích atp. vydat pro případ zabloudění pokyn kam 

se má hlídka dopravit v případě, že se ztratí, nenajde další zprávy 
• při lesních honičkách pozor na větve a házení šišek (poranění očí) 
• noční hry provádět v „bezpečném prostoru”, který všichni dobře znají z 

denního programu. 

Bezpečnost při práci s nástroji a nářadím 
Při každé manipulaci s nástroji a nářadím, které může ohrozit bezpečnost dětí, je 
nutná přítomnost dospělé osoby, která před každou prací zkontroluje stav nářadí 
a dětem nejprve vysvětlí základní pravidla práce s nástroji a nářadím. 

• vždy mít k dispozici lékárničku první pomoci 
• hlásit a ošetřit i drobná zranění 
• Nástroje přenášet nejlépe v ochranném obalu; nikdy s nimi neběhat, neházet 
• pokud se nástroje, nebo nářadí nepoužívá, uložit na bezpečném a dobře 

viditelném místě (pozor na hrábě, kosu,…), pozor na uvolněné nářadí 
(„létající” sekery, kladiva) 

• nůž, nůžky a jiné špičaté předměty podávat nejlépe špicí k zemi 
• opracovávané předměty nikdy neřezat, nenabodávat špicí, nebo ostřím k tělu, 

nebo ruce, ale vždy opačně 
• při osekávání větví stát na opačné straně kmene, z níž se větve neosekávají 
• dříví štípat jen na pevném podkladu, nikdy na zemi, nebo na kameni 
• vyčlenit každému pracovní prostor, v těsné blízkosti pracujícího s nástroji, 

nebo nářadím nesmí nikdo stát 
• respektovat zásadu, že ostrý nástroj je vždy bezpečnější než tupý 
• průběžný úklid, udržovat pořádek na pracovišti 
• pro práci s el.nářadím je třeba zvláštní školení a pověření (vrtačky, ruční 

řetězové pily,…), elektrické nářadí a prodlužovaní kabely musí procházet 
pravidelnými ro čními revizemi.  

• ve skupině nenosit nářadí přes rameno - možnost zranění při otáčení 
• pozor na používané materiály (hořlaviny, jedy, barvy atp.) 
• při práci malých d ětí je t řeba zvýšit dozor  
• Mladistvým je zakázáno pracovat ve výškách nad 1,5 metrů (měřeno od 

úrovně podlahy po podrážky pracovníka) a nad volnou hloubkou, 
• Výjimku tvoří „lehká práce „ na žebříku“. Tady nesmí pracovat více pracovníku 

pod sebou, žebřík musí být uchycen, prostor pod žebříkem musí být vyklizený, 
pracovník nesmí pracovat „zády“ k žebříku, nesmí se naklánět. 
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• Zákaz zvedání a přenášení těžkých břemen – děti do 16 let / nad 10 kg, ženy / 
nad 15 (20)kg, muži nad 30 (50) kg. 

• Nezapomínat na vybavení ochrannými pracovními pomůckami 
• mít vhodné obutí a oblečení (uklouznutí, hřebíky, sklo, pozor na rotující či jinak 

se pohybující části strojů…) 
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Chování v krizových situacích 
V této kapitole se dozvíte, jak se chovat, nastane-li krizová situace, a hlavně jak na ni 
reagovat. Dozvíte se, jak přivolat pomoc, pokud je třeba, dále také zásady chování 
při úrazu, tonutí, nepřízni počasí. Dozvíte se také, jaké jsou doporučené postupy 
v naší organizaci. 

Obecný postup pro krizové situace 
• Zachovejte klid. 
• Nezapomeňte na priority: já – ostatní – materiál. 
• Poskytněte pomoc (v případě potřeby volejte záchranné složky). 
• Neumíte-li pomoci nebo víte, že to nedokážete – nedělejte to. 
• Udržujte si přehled o situaci (co se děje, kde kdo je, priority,…). 
• Postarejte se o ostatní členy oddílu (dostaňte je mimo nebezpečí, uklidněte je, 

komunikujte s nimi). 
• Pokud je na místě profesionál, nechte ho konat, nepřekážejte mu a buďte 

připraveni mu pomoci, až si řekne. 
• Oznamte událost vedoucímu svého střediska, zavolejte na krizové číslo 

Junáka a poraďte se s krizovým operátorem o dalším postupu. 
• Číslo na krizovou linku Junáka je 737 205 520. 
• Pokud to vyžaduje situace, informujte Policii ČR. 
• Média sami neoslovujte, konzultujte s operátorem na krizovém čísle Junáka. 
• Nezapomeňte na sebe a nechte si pomoci profesionálem. 

S návodem, jak postupovat, seznamuje také Krizová kartička 
Junáka.
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Vážný úraz 
V případě úrazu je třeba odstranit příčiny úrazu a zabránit dalšímu poškození zdraví 
postiženého nebo dalších účastníků. 

Je potřeba zajistit místo, kde se úraz stal. Jedná se tedy o tzv. technickou první 
pomoc, kterou zabráníme možnosti dalšího zranění, ohrožení zraněného a zajistíme 
bezpečí zachráncům. 

Dále je třeba zajistit první pomoc a přivolat lékaře. Pokud to není nutné, s postiženým 
zbytečně nehýbejte, neopouštějte ho a vyčkejte příjezdu záchranných složek. Nechte 
se vést operátorem záchranné služby po telefonu. 

Podrobnosti o postupu záchranných úkonů naleznete ve skriptech ke Zdravovědě. 
Událost ohlaste vedoucímu akce, případně střediska. 

Tonutí 
Jde o velmi vážnou krizovou situaci, která postiženého ohrožuje bezprostředně na 
životě. Příčinou často bývá únava nebo křeč. Pokud zjistíte, že se někdo topí, 
postupujte takto: 

• Volejte rychlou záchrannou službu, sdělte vše potřebné a zahajte záchranu 
tonoucího. 

• Pokud máte k dispozici plavidlo, doplujte k postiženému a poskytněte mu 
záchranu z plavidla. Záchranu neprovádějte ze strany plavidla, aby nedošlo k 
převrácení a ohrožení zachránců. 

• Pokud plavidlo není k dispozici, snažte se postiženému hodit nějaký předmět, 
který plave (ideálně záchranný kruh, destičku apod.). 

• Záchranu provádějte pomocí předmětu, který můžete v případě vlastního 
ohrožení pustit. 

• Plavání za postiženým je až tou poslední možností. Záchrana tonoucího 
plavcem přímo ve vodě je jeden z nejtěžších a taky nejnebezpečnějších 
způsobů. Tonoucí se totiž snaží instinktivně zachytit čehokoliv a snadno tak 
ohrozí i svého zachránce. Když už k postiženému musíte plavat, myslete také 
na vlastní dostatečné jištění. 

• Po vytažení z vody zjistěte, zda došlo k zástavě dechu. Podle výsledku 
zahajte neodkladnou resuscitaci a provádějte ji až do zlepšení stavu nebo 
příjezdu rychlé záchranné služby. 
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Bouřka 
Zejména v letní části roku berte v úvahu nebezpečí výskytu silných bouřek. Největší 
riziko u bouřky představuje zasažení bleskem, ale musíme si dát pozor i na déšť a 
možné krupobití. 

Nejlepší je si zjistit informace dopředu a na místa kde bychom venky byli zastiženi 
silnou bouřkou se vůbec nepouštět. Pokud vás i přesto bouřka překvapí najděte si 
bezpečný úkryt. 

Bezpečný úkryt před bouřkou poskytují veškeré stavby chráněné bleskosvodem. 
V budově nezapomeňte zavřít okna, raději se zdržujte dál od vodovodu, kamen, 
elektrospotřebičů a zásuvek. Bezpečným úkrytem je také automobil. 

V přírodě se můžete bezpečně schovat v hustém lese, nižším porostu nebo úzkém 
údolí. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, rozhodně nepokračujte dál v 
chůzi a nezůstávejte ve skupině. Nejbezpečnějším řešením je přečkat bouřku v 
podřepu s nohama a rukama u sebe. Blíží-li se bouřka, okamžitě přerušte koupání. 

Dodržujte dále tyto zásady: 

• Nikdy se neschovávejte pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy 
nízkých skal nebo do mělkých jeskyní ve skalách. 

• Nezůstávejte na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných 
konstrukcí nebo vodních ploch a na holých pláních. 

• Nikdy se za bouřky neopírejte o zdi budov či skalní stěny. 
• Nezdržujte se v blízkosti potoků nebo na podmáčené půdě. 
• Vhodným úkrytem není ani stan. Sezení na izolační podložce (karimatce či 

batohu) vás před přímým zásahem blesku neuchrání. 

Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km, ale v bezpečném úkrytu raději 
zůstaňte až do doby, než bude bouře alespoň 10 km vzdálená. Při hledání úkrytu 
před bouřkou pamatujte také na to, že ji doprovází nejen blesky, ale často i silný vítr, 
který často představuje větší riziko pro skupinu osob. Proto se držte v bezpečné 
vzdálenosti od stromů a nepohybujte se pod vyvrácenými či podlomenými stromy. 
Letní bouřky přinášejí často také prudký přívalový déšť, který během chvilky snadno 
promění líně se plazící potůček v rozběsněný živel. 
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Příloha: 
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