
Ako sa správať počas búrky 
Každý rok blesky zabijú a zrania niekoľko desiatok ľudí. Je dobré vedieť, ako sa pre nimi 

chrániť. Búrka prichádza nečakane a môže vás zastihnúť kedykoľvek a kdekoľvek. Nedá sa 

predpovedať kam a akou silou udrie, predpovedať sa dá len to, že príde. 

Pozorovaním však dokážete odhaliť varovné príznaky búrky: 

- dopoludňajšie pozorovanie oblačných vežičiek vyrastajúcich zo spoločnej základne 

(Cumulus Castellanus) je istým príznakom blížiacej sa búrky 

- rýchla tvorba kopovitých oblakov (Kumulonimbus), majú karfiolovitý tvar a nad nimi je 

nákova 

- dusný, vlhký a horúci vzduch už zrána 

- vietor, ochladenie, klesajúci tlak 

- ak je v predpovedi počasia uvedený prechod studeného frontu 

- búrky v predchádzajúcich dňoch 

 

Vypočítajte si ako ste vzdialený od búrky 

Búrka je považovaná za blízku ak je od vás vzdialená asi 3 km. Keďže je rýchlosť svetla cca 

300 000 kilometrov za sekundu a rýchlosť zvuku cca 340 metrov za sekundu vidíte blesk - 

svetelný efekt skôr, ako počujete hrmenie - zvukový efekt. Každá sekunda oneskorenia 

predstavuje vzdialenosť asi 340 metrov. Ak počujete hrmenie napríklad o 10 sekúnd 

po záblesku, najbližšia časť blesku a teda búrka je vzdialená približne 3,5 kilometra. Hrmenie 

trvá dlhšie ako blesk, pretože rôzne časti blesku sú od vás rôzne vzdialené.  

 

Čo robiť, ak ste počas búrky vonku? 

Na pešej túre vo voľnom teréne, v lese a na skalách: 

V prírode ťažko nájdete úplne bezpečné miesto ktoré by vás uchránilo pred bleskom. 

Už pri prvých náznakoch hroziacej búrky vypnite mobilné telefóny a navigačné 

elektronické zariadenia (GPS). Spolu s termoskou, čakanom či horolezeckými mačkami ich 

zabaľte do suchého odevu a vložte ich do stredu turistického batoha. 

Ak ste na hrebeni, mali by ste z neho čo najrýchlejšie zostúpiť o niekoľko desiatok metrov 

nižšie. Mokré skaly, žľaby, rokliny, komíny sú veľmi nebezpečné, vyhýbajte sa aj 

prameňom a vodopádom. 

Nezostávajte na okraji lesa, neukrývajte sa pod voľne stojace, stromy. Nie vždy je 

najnebezpečnejší vysoký samostatne stojaci strom. Nízky osamelý strom môže mať hlboké 

korene o ktorých neviete a tým sa stáva možno nebezpečnejší ako spomínaný vysoký strom. 

Bezpečnejšie je vo vnútri lesa, zvlášť v riedkom poraste s nízkymi stromami.   

Pokiaľ sa v blízkosti vášho pohybu nachádza dom, stodola či nejaký prístrešok je vhodné sa 

hneď na začiatku búrky do neho ukryť. Hoci vás lákajú skalné previsy či iné výklenky 

v skalách nikdy ich na úkryt nevyužívajte. 



V jaskyni sa môžete ukryť len vtedy ak je dostatočne veľká - keď v nej sedíte musíte byť 

vzdialený najmenej 1 meter od jej stien a nad hlavou musíte mať aspoň 3 metre voľného 

priestoru. Nesadajte si v nej priamo na skalu, využite ruksak, suchý odev či spací vak ne ktorý 

si sadnite aby sme sa izolovali od skaly. V sede zaujmite čo najbezpečnejšiu schúlenú  polohu 

- nohy pokrčené v kolenách, pritiahnite si ich čo najviac k telu a rukami ich obopnite, hlavu 

položte čelom na kolená. 

Bezpečný úkryt môžete opustiť až 30 minút od posledného blesku alebo hromu 

(bezpečnostné pravidlo "30 - 30"). 

 

Na cyklistickej túre: 

Nebezpečenstvo úderu blesku je vysoké, ak medzi bleskom a hrmením je čas kratší ako 30 

sekúnd (bezpečnostné pravidlo "30 - 30"). Pokiaľ vás búrka zastihne a pri uvedenom pravidle 

sedíte na bicykli, najbezpečnejšie je, ihneď bicykel odložiť od seba najmenej do 

vzdialenosti dvoch metrov. 

  

Pri pobyte vo vode - kúpaní sa: 

Kúpanie sa v jazere alebo na kúpalisku počas búrky je mimoriadne nebezpečné. Je potrebné 

ihneď vyliezť z vody a nezdržiavať sa ani na brehu jazera a vodných tokov. 

  

Pri jazde autom: 

Počas jazdy ste v bezpečí. Karoséria auta pôsobí ako tzv. Faradajova klietka, ktorá vás 

ochráni. Je však na zváženie, či by predsa nebolo vhodné prerušiť jazdu, nakoľko pri 

akejkoľvek opatrnej jazde v silnom daždi je možné, že v nepriaznivých podmienkach 

dôjde k dopravnej nehode. Zásah blesku môže na aute poškodiť iba pneumatiky. Tie sa 

pôsobením vysokej teploty úplne zničia a roztavia. 

  

Čo robiť, ak ste počas búrky doma? 

V prvom rade je dôležité zatvoriť všetky okná a dvere. Nielen pre silný vietor, ktorý môže 

spôsobiť rozbitie sklených výplní, ale aj pre blesky. Rozumné je nekúpať sa počas búrky vo 

vani. Dobré je vypnúť všetky elektrospotrebiče, nepracovať na počítači a netelefonovať cez 

pevnú linku. 

  

Ako pôsobí zásah blesku na ľudské telo 

Z fyzikálneho hľadiska pôsobí na človeka elektrický prúd, teplo a tlaková vlna. Ak človek 

prežije zásah blesku je to len vďaka tomu, že trvá mimoriadne krátko, skĺzne po vlhkej 

pokožke a nespôsobí vnútorné poranenia. Väčšinou ide o nepriamy zásah, ale človek 

potrebuje okamžitú pomoc. Ak máte v ruke nejaký kovový predmet, alebo mobil, je 

umožnené blesku preniknúť do tela a spôsobiť zranenia vnútorných orgánov. Priamy zásah 

blesku väčšinou človek neprežije. Prichádza k vyradeniu životne dôležitých vnútorných 

orgánov. Ochrnie dýchacie centrum. Naruší sa srdcový rytmus, v dôsledku fibrilácie 

srdcových komôr zlyhá krvný obeh a dôjde k zástave srdca. Poškodí sa centrálny nervový 

systém, zrak a následkom tlakovej vlny i sluch.  


