
VVVYPAĽOVANIEYPAĽOVANIEYPAĽOVANIE   TRÁVYTRÁVYTRÁVY   ---   TTTOOO   NIKDYNIKDYNIKDY   NEROBNEROBNEROB!!!   

ZZZAAA   VYPAĽOVANIEVYPAĽOVANIEVYPAĽOVANIE   TRÁVYTRÁVYTRÁVY   POKUTAPOKUTAPOKUTA   331 331 331 EUREUREUR   !!!   

NNNEZNALOSŤEZNALOSŤEZNALOSŤ   ZÁKONAZÁKONAZÁKONA   NEOSPRAVEDLŇUJENEOSPRAVEDLŇUJENEOSPRAVEDLŇUJE   !!!!!!!!!   

Pamätajte na to, že Pamätajte na to, že Pamätajte na to, že vypaľovanievypaľovanievypaľovanie   porastov bylín, kríkov aporastov bylín, kríkov aporastov bylín, kríkov a   stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) 

zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi vzákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi vzákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v   znení neskorších predpisov znení neskorších predpisov znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ !ZAKÁZANÉ !ZAKÁZANÉ !   

Ako to hasiť??Ako to hasiť??Ako to hasiť??   

   

Požiar trávy v malom rozsahu  Požiar trávy v malom rozsahu  Požiar trávy v malom rozsahu  môžeme uhasiť improvizovanými  prostriedkami môžeme uhasiť improvizovanými  prostriedkami môžeme uhasiť improvizovanými  prostriedkami –––   použijeme čerstvú haluz, lopatu, použijeme čerstvú haluz, lopatu, použijeme čerstvú haluz, lopatu, 

hrable  alebo   vrecovinu, ktorú pravidelne močíme  vo vode (ak je k dispozícii). Takýmto  spôsobom „ubijeme“ oheň!hrable  alebo   vrecovinu, ktorú pravidelne močíme  vo vode (ak je k dispozícii). Takýmto  spôsobom „ubijeme“ oheň!hrable  alebo   vrecovinu, ktorú pravidelne močíme  vo vode (ak je k dispozícii). Takýmto  spôsobom „ubijeme“ oheň!   

KeďKeďKeď   horia kríky a nízky suchý porast horia kríky a nízky suchý porast horia kríky a nízky suchý porast požiar hasíme ako v prípade požiaru  trávy. Ak fúka silnejší vietor, oheň môže požiar hasíme ako v prípade požiaru  trávy. Ak fúka silnejší vietor, oheň môže požiar hasíme ako v prípade požiaru  trávy. Ak fúka silnejší vietor, oheň môže 

byť príliš prudký. Pokiaľ ešte je možné hasiť improvizovanými prostriedkami, musíme ustúpiť. Vzdialime sa od ohňa  v dos-byť príliš prudký. Pokiaľ ešte je možné hasiť improvizovanými prostriedkami, musíme ustúpiť. Vzdialime sa od ohňa  v dos-byť príliš prudký. Pokiaľ ešte je možné hasiť improvizovanými prostriedkami, musíme ustúpiť. Vzdialime sa od ohňa  v dos-

tatočnej vzdialenosti a vypálime protipožiarny pás medzi nami a požiarom.  Potom sa presunieme do vypáleného pásu. Blí-tatočnej vzdialenosti a vypálime protipožiarny pás medzi nami a požiarom.  Potom sa presunieme do vypáleného pásu. Blí-tatočnej vzdialenosti a vypálime protipožiarny pás medzi nami a požiarom.  Potom sa presunieme do vypáleného pásu. Blí-

žiaci oheň nás minie, pretože vo  vypálenej ploche už nemá čo horieť. žiaci oheň nás minie, pretože vo  vypálenej ploche už nemá čo horieť. žiaci oheň nás minie, pretože vo  vypálenej ploche už nemá čo horieť.    

Ak je k dispozícii voda, šaty majte stále  navlhčené, dýchajte cez ochrannú šatku, namočenú      Ak je k dispozícii voda, šaty majte stále  navlhčené, dýchajte cez ochrannú šatku, namočenú      Ak je k dispozícii voda, šaty majte stále  navlhčené, dýchajte cez ochrannú šatku, namočenú      

vo vode!vo vode!vo vode!   

Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá ! Okamžite volajte hasičov !         

Telefónne číslo je 150 alebo 112 !Telefónne číslo je 150 alebo 112 !Telefónne číslo je 150 alebo 112 !


