
OBÈANÉ  POZOR !                              HASIÈI VARUJÍ !
 Nezakládejte ohnì v pøírodì, na skládkách a 

nevypalujte trávu.

    Oheò založený v pøírodním prostøedí se mùže snadno vymknout kontrole a 
zpùsobit požár. Zejména požáry v lesích mohou mít nedozírné dùsledky jak po 
stránce materiální, tak pøedevším na životì a zdraví nás všech. Velkým nešvarem se 
také každoroènì v jarním období stává vypalování trávy, které již zapøíèinilo 
hlavnì u starších obèanù nejedno zranìní, èi dokonce ztráty lidských životù.
      Nejvìtší nebezpeèí hrozí zvláštì v letních mìsících, dobì zvýšeného nebezpeèí 
vzniku požáru, kdy je pùda i vegetace (tráva, keøe, stromy,…) suchá a snadno šíøí 
požár.

Proto Vám radíme

Pamatujte zejména na tyto hlavní zásady:
1. Je zakázáno rozdìlávání ohòù v období zvýšeného nebezpeèí vzniku požáru.
2. V lesích je celoroènì zakázáno kouøit, rozdìlávat  nebo udržovat otevøené ohnì a 

táboøit mimo vyhrazená místa.
3. Je rovnìž zakázáno rozdìlávat nebo udržovat otevøené ohnì do vzdálenosti 50 m 

od okraje lesa.
4. Jste-li svìdkem vzniku nìjaké mimoøádné události napø. požáru v lese, plošného 

vypalování trávy, porostù apod. pøedejte informaci co nejdøíve na tísòovou linku 
150.

5. Jedete táboøit ? Oheò se smí rozdìlávat jen na místech zbavených listí, jehlièí 
i suchých vìtví, v dostateèné vzdálenosti od lánu obilí i okraje lesa, v ohništi 
vykopaném až na nerostný podklad. Pøi èinnostech poøádaných pro dìti, je 
bezpodmíneènì nutná pøítomnost dospìlé osoby.

6. Nikdy nerozdìlávejte oheò pod vìtvemi stromù, na pasekách, v blízkosti køovin, 
ve vysoké trávì, poblíž zemìdìlských plodin a stohù. Od hoøícího ohnì 
neodcházejte, zalijte jej vodou, vyhrabte zbytky døeva, spáleništì s popelem 
pøekryjte vrstvou zeminy.

7. Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostù. Jen tak se nebudete vystavovat 
porušení zákona o požární ochranì a  pokutì až do výše 25 000,- Kè.

8. Dùsledná preventivní opatøení uèinìná z Vaší strany zabezpeèí Váš majetek pøed 
požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dìtí.

9. Snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdøíve chraòte život a 
zdraví, teprve potom majetek. Pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidùm, 
dìtem, sousedùm, svému nejbližšímu okolí.

10. Oznamujte bez odkladu Hasièskému záchrannému sboru každý požár na 
známou tísòovou linku  
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