
 

 

ZAKÁZANÉ 

 Nikdy nezakladajte oheň za extrémneho počasia – 

napríklad za silného vetra alebo extrémneho 

sucha, 

 Nikdy nezakladajte oheň v blízkosti lesného 

porastu, pod vetvami stromov, na suchom lístí, 

lesnej rašeline, v blízkosti suchej trávy, obilia                       

a pod., 

 Nikdy nenechávajte mladších súrodencov                                      

a kamarátov, aby sa hrali alebo sedeli v blízkosti 

ohňa, 

 Nikdy nerobte veľký oheň s vysokými plameňmi               

a takisto ho zbytočne nenechávajte horieť ďalej ak 

už máte špekáčiky dopečené, 

 Nikdy nehádžte akékoľvek výbušné predmety – 

zábavná pyrotechnika, nádoby so stlačeným 

plynom ako je napr. deodorant, do ohňa. 

 

OCHRANA  LESOV  PRED POŽIARMI 

 

 

 

ODPORÚČANÉ 

 Oheň zakladajte len na vyhradených ohniskách, 

ktoré nám umožnia ohnisko od okolitého prostredia 

oddeliť, čiže napr. vyhĺbiť dieru, ohnisko obložiť 

kameňmi alebo pieskom a mať dostatok vody na 

následné uhasenie ohňa, 

 Oheň zakladajte vždy za prítomnosti dospelej 

osoby a nikdy ho nenechávajte bez dozoru, 

 Oheň vždy poriadne uhaste dostatočným 

množstvom vody a uistite sa, že nehrozí samovoľné 

rozhorenie – z ohniska sa nesmie dymiť a popol                   

a pôda pod ohniskom musí byť studená. 

 

Ak by ste boli svedkami požiaru čo najskôr privolajte pomoc – zavolajte hasičov na linku 

150 alebo 112 a opustite priestory lesa alebo lúky. 
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