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

Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá ! 

Ak začne horieť, napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčši-

nou sa požiar dá v zárodku uhasiť. Ak nie, okamžite volajte hasičov !         

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

Zakladanie ohňa v prírode!Zakladanie ohňa v prírode!Zakladanie ohňa v prírode!   
•••   oheň zakladať iba na vyhradených miestach ! oheň zakladať iba na vyhradených miestach ! oheň zakladať iba na vyhradených miestach !    

•••   nezakladajte oheň počas dlhotrvajúceho sucha ani pri silnejšom vetre! nezakladajte oheň počas dlhotrvajúceho sucha ani pri silnejšom vetre! nezakladajte oheň počas dlhotrvajúceho sucha ani pri silnejšom vetre!    

•••   do ohňa nevhadzujte výbušné materiály, oheň neroznášajte po okolí ! do ohňa nevhadzujte výbušné materiály, oheň neroznášajte po okolí ! do ohňa nevhadzujte výbušné materiály, oheň neroznášajte po okolí !    

•••   ohnisko bezpečne oddeľte od okolitého prostredia , napr. obložením kameňmi,  obsypaním     ohnisko bezpečne oddeľte od okolitého prostredia , napr. obložením kameňmi,  obsypaním     ohnisko bezpečne oddeľte od okolitého prostredia , napr. obložením kameňmi,  obsypaním     
pieskom, vyhĺbením zeminy. Pri zakladaní väčších vatier je vhodné ohnisko oddeliť pruhom        pieskom, vyhĺbením zeminy. Pri zakladaní väčších vatier je vhodné ohnisko oddeliť pruhom        pieskom, vyhĺbením zeminy. Pri zakladaní väčších vatier je vhodné ohnisko oddeliť pruhom        
širokým až 1 m, ktorý je zbavený všetkých horľavých látok. Vzdialenosť od okraja lesa je       širokým až 1 m, ktorý je zbavený všetkých horľavých látok. Vzdialenosť od okraja lesa je       širokým až 1 m, ktorý je zbavený všetkých horľavých látok. Vzdialenosť od okraja lesa je       
najmenej 50 m! najmenej 50 m! najmenej 50 m!    

•••   oheň nezakladajte pod vetvami stromov, na koreňoch stromov, na suchom lístí, lesnej  hrabanke, oheň nezakladajte pod vetvami stromov, na koreňoch stromov, na suchom lístí, lesnej  hrabanke, oheň nezakladajte pod vetvami stromov, na koreňoch stromov, na suchom lístí, lesnej  hrabanke, 
v blízkosti suchej trávy alebo mladého porastu. Nepáľte trávu ani odpady, či materiály             v blízkosti suchej trávy alebo mladého porastu. Nepáľte trávu ani odpady, či materiály             v blízkosti suchej trávy alebo mladého porastu. Nepáľte trávu ani odpady, či materiály             
obsahujúce chemické látky!  obsahujúce chemické látky!  obsahujúce chemické látky!     

•••   pre zapálenie ohňa alebo jeho udržiavanie nepoužívajte vysoko horľavé látky (benzín, nafta, pre zapálenie ohňa alebo jeho udržiavanie nepoužívajte vysoko horľavé látky (benzín, nafta, pre zapálenie ohňa alebo jeho udržiavanie nepoužívajte vysoko horľavé látky (benzín, nafta, 
lieh) !lieh) !lieh) !   

•••   nenechávajte oheň bez dozoru, k dispozícii majte dostatok vody či piesku , keby sa oheň vymkol nenechávajte oheň bez dozoru, k dispozícii majte dostatok vody či piesku , keby sa oheň vymkol nenechávajte oheň bez dozoru, k dispozícii majte dostatok vody či piesku , keby sa oheň vymkol 
kontrole. Je vhodné umiestniť ohnisko blízko vodného zdroja. Dozor    vykonáva    výlučne       kontrole. Je vhodné umiestniť ohnisko blízko vodného zdroja. Dozor    vykonáva    výlučne       kontrole. Je vhodné umiestniť ohnisko blízko vodného zdroja. Dozor    vykonáva    výlučne       
dospelá osoba!dospelá osoba!dospelá osoba!   

•••   ohnisko dôkladne uhaste zaliatím vodou alebo zasypaním zeminou. Z ohniska sa nesmie dymiť a ohnisko dôkladne uhaste zaliatím vodou alebo zasypaním zeminou. Z ohniska sa nesmie dymiť a ohnisko dôkladne uhaste zaliatím vodou alebo zasypaním zeminou. Z ohniska sa nesmie dymiť a 
popol a pôda pod ohniskom musí byť chladná! popol a pôda pod ohniskom musí byť chladná! popol a pôda pod ohniskom musí byť chladná!    

•••   deti pri ohnisku nesmú zostať bez dozoru osoby, staršej ako 18 rokov. Môže dôjde k  vznieteniu deti pri ohnisku nesmú zostať bez dozoru osoby, staršej ako 18 rokov. Môže dôjde k  vznieteniu deti pri ohnisku nesmú zostať bez dozoru osoby, staršej ako 18 rokov. Môže dôjde k  vznieteniu 
odevu, obhoreniu vlasov, rias aj popáleniu!odevu, obhoreniu vlasov, rias aj popáleniu!odevu, obhoreniu vlasov, rias aj popáleniu!   

•••   Pri vznietení odevu, pokiaľ nie je nablízku dostatočné množstvo vody na uhasenie,                    Pri vznietení odevu, pokiaľ nie je nablízku dostatočné množstvo vody na uhasenie,                    Pri vznietení odevu, pokiaľ nie je nablízku dostatočné množstvo vody na uhasenie,                    
doporučujeme chovať sa podľa pravidla  „Zastav sa, ľahni si, kotúľaj sa“!doporučujeme chovať sa podľa pravidla  „Zastav sa, ľahni si, kotúľaj sa“!doporučujeme chovať sa podľa pravidla  „Zastav sa, ľahni si, kotúľaj sa“!   

•••   Na uhasenie horiaceho odevu na človeku nikdy  nepoužívajte hasiaci prístroj !Na uhasenie horiaceho odevu na človeku nikdy  nepoužívajte hasiaci prístroj !Na uhasenie horiaceho odevu na človeku nikdy  nepoužívajte hasiaci prístroj !   

  


