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VEŘEJNÉHO OHNIŠTE
Vážení návštěvníci,
Provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochraně zdraví návštěvníků.
Pro Vaše vlastní bezpečí Vás žádáme o jeho dodržování.
Všichni návštěvníci, kteří využívají ohniště a jeho okolí, konají takto na vlastní nebezpečí

a na vlastní zodpovědnost. Provozovatel nezodpovídá za poškození Zdraví nebo majetku,
které návštěvník způsobí sobě, provozovateli nebo třetí osobě. Stejně tak nezodpovídá
za věci odcizené v prostoru ohniště.

Bezpečnostní pokyny:
1. Oheň je možno rozdělávat pouze na vyhrazeném místě, respektive v ohništi.

2. Oheň nesmí být rozděláván za mimořádně nepříznivých podmínek (např. dlouhodobá sucha,
kdy je zvýšené nebezpečí vzniku požáru; silný vítr apod.).
3. Oheň smí rozdělávat pouze osoba starší 18 let, osoba mladší pouze za přítomnosti zletilé
osoby. Za osoby mladší 18 let zodpovídají zákonní zástupci.

. Oheň NESMÍ ZůSTAT BEZ DOZORU osoby starší 18 let!
. Oheň je nutno udržovat pouze v takovém rozsahu, aby nedocházelo k ohrožení okolní
vegetace či mobiliáře a nebyly obtěžovány jiné osoby.
6. V ohništi je možno spalovat pouze dřevo, dřevěné uhlí a brikety z dřevěného uhlí, bez použití
jakýchkoliv podpůrných látek. Je zakázáno použít dřevo získané kácením či olamováním živých
stromů! V ohništi nesmí být spaloványjiné látky, jejichž zplodiny mají negativní vliv na kvalitu
ovzduší (například plasty či jiné odpady).
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7. Po skončení musí být oheň uhašen (vodou nebo zasypáním zeminou či pískem) tak,
aby nedošlo k opětovnému vznícení. Hasební prostředky v množství přiměřeném rozsahu pálení
musí být k dispozici již před rozděláním ohně.
8 Po použití musí být ohniště dáno do původního stavu a okolí uklizeno.
9 . Vychladlý popel odkládat pouze do nádoby k tomu určené.
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Návštěvník je povinen:

seznámit se s tímto řádem a ten dodržovat,
chovat se slušně a ohleduplně, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe,
udržovat čistotu a pořádek a nepůsobit nadměrný hluk,
dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s ohněm,
dohlížet na rozdělaný oheň do úplného vyhasnutí a zajistit, aby se horký popel nemohl znovu
vznítit či být větrem roznesen do okolí,
dohlížet na bezpečnost dětí v blízkosti ohniště,
dodržovat zákaz konzumace alkoholických nápojů,
dbát na dodržování nočního klidu,
objemný odpad odnést s sebou.
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