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OHLAŠOVÁNÍ PÁLENÍ BIOLOGICKÉHO ODPADU NA HZS ČR
Vážení občané, dovolte mi zde v následujících větách shrnout pár informací 
k ohlašování pálení biologického odpadu. Zákon jasně stanovuje podmínky pro 
ohlašování pálení biologického odpadu pro podnikající fyzické a právnické osoby 
příslušnému operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru 
Královéhradeckého kraje.
Ale pro fyzické osoby, které pálení biologického odpadu provádějí na svém po-
zemku, to není povinné. Osobně ale doporučuji, pokud plánujte pálení většího 
množství odpadu, převážně toho, který vlivem nedokonalého hoření bude vyvíjet 
silný dým, tuto informaci nám příslušnému informačnímu a operačnímu středisku 
Královéhradeckého kraje oznámit.

Aplikace Evidence pálení
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Oznámením nedochází ze strany HZS kraje ke schválení pálení, ale k evidenci 
takového konání, a tím k předejití možného planého poplachu a výjezdu jednotek 
požární ochrany na Vaši adresu, které v tu chvíli mohou být potřeba někde u jiné 
mimořádné události. Nevědomky může kvůli domnělému požáru zalarmovat jed-
notky Váš soused, ale i třeba člověk zrovna projíždějící obcí.

Toto oznámení mohu provést pomocí webové aplikace Evidence 
pálení (obr. 1), kterou provozuje HZS ČR na adrese www.paleni.izscr.cz. 
Informace z aplikace je přímo dostupná příslušnému operačnímu středisku 
a Vám vyplnění zabere nanejvýš dvě minuty. Velkou výhodou aplikace je in-
teraktivní mapa (obr. 2), kde přesně označíte místo pálení. Druhou možností 
je oznámení pomocí telefonní linky 950 530 100 přímo operátorům na ope-
rační středisko Královéhradeckého kraje, ale vzhledem k souběhu příjmu tís-
ňových volání bych spíše doporučil webovou aplikaci.

Po ukončení pálení je nutné provést dohlídku místa pálení, případně provést do-
hašení ohniště vodou. Pokud bylo páleno větší množství biologického odpadu, je 
popel z ohniště nebezpečný i několik dalších dní, jsou případy kdy i po deseti 
dnech dokáže popel společně s větrem způsobit požár okolí.

Pravidla pro pálení:

• dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ovzduší a platných obecně 
závazných vyhlášek obcí

• během pálení musí být přítomna osoba starší 18 let

• oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin

• neprovádět pálení při nepříznivých povětrnostních podmínkách (především 
pozor na silný vítr)

• dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od staveb a hořlavých předmětů 

(budovy, dopravní prostředky…)

• mít k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek…)

• velikost ohniště volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je 
na místě přítomen dozor

• nenechávat místo pálení bez dozoru

• v případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je 
osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit operačnímu 
středisku HZS kraje na telefonním čísle 150.

Martin Růžička,
velitel JSDH Lhoty u Potštejna


