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Oheň rozdělaný v přírodním prostředí v jarních měsících sq můžesnadno
vymknout kontrole a způsobit požár. V jarním období, kdy je vegetace
suchá, hrozí zvýšenénebezpečívzniku požáru s jeho následným rychlým
šířenímdo okolního prostředí. Velkým nešvarem stá}e zůstává vypalování
suché trávy, které již v mnoha připadech zapříčinilozejména u starších
občanůnejedno zranění, či dokonce úráty na lidských životech. Aby se
vám nestala podobná nepříjemnost,

B§Bfižs§TE Ťe3& aÁKteBffi§ Pffi&v§§L&
. respektuj te zákazvypalování trávy a porostů
l zB silného větru nebo v období extrémníhosucha oheň v přírodě raději
vůbec nerozdělávejte,
. při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního
e

,

.
.
.
.
.

prostředí,
ohniště důkladně uhaste buď zalitím vodou, nebo alespoň zasypánílff,
zeminou,
oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi,
oheň rozdělávejte alespoň 50 rn od okraje lesa a v dostatečné
vzdálenosti od budov, objektů a předmětů, které se mohou snadno
vanítit,
právnické a podnikající Szické osoby jsou povinny kažďé spalování
hořlavých latek na volném prostransťví předem oznárnit územně
příslušnémuhasičskému záchrannému sboru krajé,
pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte
hasiče prostřednictvím tísňovélinky 150 nebo l12.

Více infonnací najdete na www.hzscr.czlclanek/hasicuv-rok.aspx
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Oheň rozdělaný v přírodním prostředí v jarních měsících sg můžesnadno
vymknout kontrole a způsobit požár. V jarním období, kdy je vegetace
suchá, hrozí zvýšenénebezpečívzniku požáru s jeho následným rychlým
šířenímdo okolního prostředí. Velkým nešvarem stále zůstává vypalování
suché trávy, které jížv mnoha připadech zapříčínilozejména u starších
občanůnejedno zranění, či dokonce úráty na lidských životech. Aby se
vám nestala podobná nepříjemnost,

B§Bfiž§§TE Ťe§& aÁKteBffi§ Fffi&w§§lÁ
. respektuj te zákazvypalování trávy a porostů
: zB silného větru nebo v období extrémníhosucha oheň v přírodě raději
vůbec nerozdělávejte,
. při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního
g

,

.
.
.
.
.

prostředí,
ohniště důkladně uhaste buď zalitím vodou, nebo alespoň zasypánífif
zeminou,
oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi,
oheň rozdělávejte alespoň 50 rn od okraje lesa a v dostatečné
vzdálenosti od budov, objektů a předmětů, které se mohou snadno
vanítit,
právnické a podnikající fuzické osoby jsou povinny kažďé spalování
hořlavých latek na volném prostransťví předem oznárnit územně
příslušnémuhasičskému záchrannému sboru krajé,
pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte
hasiče prostřednictvím tísňovélinky 150 nebo 112.

Více infonnací najdete na www.hzscr.czlclanek/}rasicuv-rok.aqpx
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