
Rada Královéhradeckého kraje v souladu s ustano-
vením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfied-
pisÛ, k provedení § 27 odst. 1 písm. f) bod 1. zák.
ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, schválila dne 9. fiíjna 2002 sv˘m usnesením
vydání tohoto závazného nafiízení kraje:

âlánek 1
Úvodní ustanovení

§ 1
Pfiedmût úpravy

1. Tímto nafiízením se stanovují podmínky k zabezpe-
ãení a dodrÏování preventivních opatfiení poÏární
ochrany v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏá-
ru.

2. Za dodrÏení souhrnu opatfiení stanoven˘ch tímto
nafiízením ke sníÏení, zamezení vzniku a roz‰ífiení
poÏáru odpovídají právnické osoby, podnikající fy-
zické osoby, které provozují svoji ãinnost na území
kraje, dále fyzické osoby, obce, instituce a úfiady,
které v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏáru
jsou oprávnûny iniciovat vyhlá‰ení tohoto nebez-
peãí a spolupracují s Hasiãsk˘m záchrann˘m sbo-
rem a dal‰ími orgány Královéhradeckého kraje
v souladu s tímto nafiízením.

§ 2
Doba zv˘‰eného nebezpeãí poÏáru

Dobou zv˘‰eného nebezpeãí poÏáru se rozumí:
a) období mimofiádn˘ch klimatick˘ch podmínek,
b) období skliznû a skladování pícnin, obilovin a slá-

my,

c) ãasov˘ úsek od rozdûlání otevfieného ohnû ve vol-
né pfiírodû do jeho úplné likvidace.

âlánek 2
Stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti 

v dobû zv˘‰eného nebezpeãí poÏáru

§ 3
Stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti v období

mimofiádn˘ch klimatick˘ch podmínek

1. Za období mimofiádn˘ch klimatick˘ch podmínek se
povaÏuje období, v jehoÏ dÛsledku existuje zv˘‰ené
nebezpeãí vzniku poÏárÛ v pfiírodním prostfiedí. Jed-
ná se zejména o období bez déletrvajících de‰Èov˘ch
sráÏek a s mimofiádnû tepl˘m a such˘m poãasím.

2. Pro období mimofiádn˘ch klimatick˘ch podmínek
se stanovují protipoÏární opatfiení uvedená v pfiílo-
ze ã. 1 tohoto nafiízení.

3. Poãátek a ukonãení období mimofiádn˘ch klimatic-
k˘ch podmínek vyhla‰uje hejtman Královéhradec-
kého kraje na základû návrhu fieditele Hasiãského
záchranného sboru kraje. Zvefiejnûní se provede
zpÛsobem v místû obvykl˘m.

§ 4
Stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti v období

skliznû a skladování pícnin, obilovin a slámy

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby prová-
dûjící sklizeÀ a skladování pícnin, obilovin a slámy
zajistí v období pfiípravy skliznû, pfii posklizÀové
úpravû a následném skladování splnûní podmínek
poÏární bezpeãnosti uveden˘ch v pfiíloze ã. 2 tohoto
nafiízení.
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NA¤ÍZENÍ
Královéhradeckého kraje ã. 3/2002

ze dne 9. fiíjna 2002,

kter˘m se stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany 
v dobû zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏáru



§ 5
Stanovení podmínek poÏární bezpeãnosti 

pfii rozdûlávání otevfien˘ch ohÀÛ

1. Právnick˘m osobám, podnikajícím fyzick˘m oso-
bám a ostatním fyzick˘m osobám se zakazuje po
cel˘ rok vypalovat kfioviny, trávu, plevel a such˘ rá-
kos. Dále je zakázáno pálení sena, slámy a plevele
v fiádcích nebo plo‰nû na polích, pálení prÛmyslo-
v˘ch odpadÛ (napfi. umûlé hmoty, pryÏe, látek
z uhlovodíkÛ apod.). Pro spalování látek pfiírodní-
ho charakteru na hromadách se stanovují podmín-
ky poÏární bezpeãnosti uvedené v pfiíloze ã. 3 toho-
to nafiízení.

2. Pro rozdûlávání ohÀÛ v pfiírodním prostfiedí se sta-
novují podmínky poÏární bezpeãnosti uvedené
v pfiíloze ã. 4 tohoto nafiízení.

3. Pro pálení zbytkÛ po lesní tûÏbû se stanovují pod-
mínky poÏární bezpeãnosti specifikované v pfiíloze
ã. 5 tohoto nafiízení.

âlánek 3 
Sankce

§ 6

1. Poru‰í-li právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba podmínky stanovené tímto nafiízením, mÛÏe
jí b˘t uloÏena pokuta ve smyslu ustanovení § 11 zá-
kona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

2. Poru‰í-li fyzická osoba podmínky stanovené tímto
nafiízením, mÛÏe jí b˘t uloÏena pokuta podle záko-
na ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj-
‰ích pfiedpisÛ.

âlánek 4
Spoleãná, pfiechodná a závûreãná ustanovení

§ 7

Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti dnem 8. listopadu 2002.
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Ing. Pavel Bradík, v. r.
hejtman kraje

Ing. Vladimír Derner, v. r.
zástupce hejtmana kraje
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Pfiíloha ã. 1 
k nafiízení kraje ã. 3/2002

Podmínky poÏární bezpeãnosti v období mimofiádn˘ch klimatick˘ch podmínek

V období mimofiádn˘ch klimatick˘ch podmínek není dovoleno:

1. koufiení, rozdûlávání nebo udrÏování otevfieného ohnû na lesních pozemcích do vzdálenosti 50 m od
okraje lesního pozemku,

2. rozdûlávání a udrÏování otevfieného ohnû v pfiírodním prostfiedí,
3. tábofiení na lesních pozemcích a ve volné pfiírodû mimo vyhrazená místa,
4. odhazování hofiících nebo doutnajících pfiedmûtÛ na lesních pozemcích a ve volné pfiírodû,
5. spalování odpadÛ a dal‰ích hofilav˘ch látek na volném prostranství, jakoÏ i jejich hromadûní v blízkosti

lesních porostÛ, polí s obilovinami a pícninami,
6. jízda parních lokomotiv bez pfiijat˘ch protipoÏárních opatfiení,
7. vjezd a stání motorov˘ch vozidel na lesních pozemcích (toto ustanovení se net˘ká motorov˘ch vozidel,

která jsou urãena k pracovní hospodáfiské ãinnosti v lesích, a vozidel vlastníkÛ nemovitostí umístûn˘ch
na lesních pozemcích).

VlastníkÛm, správcÛm a osobám zaji‰Èujícím nebo provádûjícím hospodáfiskou ãinnost pro vlastníky lesÛ se
stanovují následující podmínky poÏární bezpeãnosti:

a) zakazuje se:
1. pálení klestu a dfievních zbytkÛ na lesních pozemcích a ve volné pfiírodû,
2. pfii lesních pracích pouÏívání mechanizaãních prostfiedkÛ, které nejsou opatfieny lapaãi jisker nebo jin˘m

zafiízením zabraÀujícím úletu karbonu z v˘fukového potrubí;

b) nafiizuje se:
1. provûfiit dosaÏitelnost vodních zdrojÛ k ha‰ení poÏárÛ, dopravit jednoduché hasební prostfiedky a náfia-

dí na pfiedem urãená místa k ha‰ení lesních poÏárÛ,
2. zajistit prÛjezdnost pfiíjezdov˘ch cest do lesních porostÛ.

Obce jsou povinny zajistit následující podmínky poÏární bezpeãnosti:

1. zajistit trvalou akceschopnost a pfiipravenost jednotky sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ obce, která zabezpe-
ãuje podle poÏárního poplachového plánu ha‰ení poÏárÛ a záchranné práce,

2. zajistit provádûní kontroly dodrÏování stanoven˘ch opatfiení na katastrálním území obce po celou dobu
trvání zv˘‰eného nebezpeãí vzniku poÏárÛ,

3. zpÛsobem v místû obvykl˘m provést oznámení o poãátku a ukonãení období mimofiádn˘ch klimatic-
k˘ch podmínek.



Pfiíloha ã. 2 
k nafiízení kraje ã. 3/2002

Povinnosti právnick˘ch osob a podnikajících fyzick˘ch osob provádûjících sklizeÀ
a skladování pícnin, obilovin a slámy pro zabezpeãení stanoven˘ch podmínek poÏární
bezpeãnosti

I. V období pfiípravy skliznû 

Pro splnûní podmínek poÏární bezpeãnosti v období pfiípravy skliznû jsou tyto osoby povinny:

1. provést ‰kolení zamûstnancÛ podílejících se na sklizÀov˘ch pracích a zamûstnancÛ provádûjících zabez-
peãení poÏární ochrany v mimopracovní dobû, pokud nebylo provedeno v rámci periodického ‰kolení
podle platn˘ch právních pfiedpisÛ na úseku poÏární ochrany,

2. provést poÏární preventivní prohlídky ve v‰ech provozních a skladov˘ch objektech se záznamem do po-
Ïární knihy, v pfiípadû zji‰tûn˘ch závad provést jejich neprodlené odstranûní, nejpozdûji v‰ak do sklizÀo-
v˘ch prací,

3. zajistit vybavení provozÛ, skladÛ a strojÛ potfiebn˘mi hasebními prostfiedky a prostfiedky pro mûfiení
teplot skladované píce a obilovin,

4. provûfiit vybavenost a akceschopnost vlastní jednotky poÏární ochrany (pokud je zfiízena), stav vodních
zdrojÛ k ha‰ení, pfiíjezdov˘ch komunikací k tûmto zdrojÛm a funkãnost vlastní ohla‰ovny poÏáru,

5. zabezpeãit oznaãení objektÛ pro skladování a úpravu zemûdûlsk˘ch plodin v˘straÏn˘mi tabulkami
(zákaz koufiení a manipulace s otevfien˘m ohnûm, zákaz vstupu nepovolan˘ch osob),

6. zajistit provoz posklizÀov˘ch linek, su‰iãek obilí a píce, fiezaãek, vzduchov˘ch dopravníkÛ, ãistiãek a za-
fiízení pouÏívan˘ch pfii sklizni v souladu s poÏárnû bezpeãnostními pfiedpisy pro jejich obsluhu, provoz
a údrÏbu,

7. zajistit, aby s tûmito pfiedpisy byli prokazatelnû seznámeni zamûstnanci, ktefií jsou povûfieni obsluhou
tûchto zafiízení.

II. V období skliznû, pfii posklizÀové úpravû a následném skladování 

Pro splnûní podmínek poÏární bezpeãnosti v období skliznû, pfii posklizÀové úpravû a následném sklado-
vání jsou tyto osoby povinny:

1. zajistit pfiednostní zahájení skliznû dozrál˘ch pícnin a obilovin na místech podél  Ïelezniãních tratí a ve-
fiejn˘ch komunikací,

2. zajistit dodrÏování bezpeãnostních vzdáleností voln˘ch skladÛ (stohÛ) sena a slámy od vybran˘ch druhÛ
objektÛ úãelové a bytové zástavby, lesÛ a komunikací, podle platn˘ch právních pfiedpisÛ na úseku po-
Ïární ochrany,
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3. zajistit dÛkladné uzavírání naskladnûn˘ch stodol a skladÛ, v nichÏ se nepracuje, a uãinit pfiíslu‰ná opat-
fiení k zamezení vstupu nepovolan˘ch osob, zejména dûtí,

4. zabezpeãit technická a organizaãní opatfiení k zamezení styku hofilav˘ch materiálÛ (seno, sláma, prach)
s hork˘mi ãástmi spalovacích motorÛ, pfiedev‰ím u strojÛ pracujících trvale v provozu se zv˘‰en˘m ne-
bezpeãím vzniku poÏáru,

5. vyuÏívat pro uskladÀování sena, slámy a obilovin pouze objekty, které byly k tomuto urãeny zvlá‰tními
pfiedpisy [zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ],

6. zabezpeãit lapaãe jisker v˘fukÛ spalovacích motorÛ (pokud není vestavûn nebo se jedná o pfieplÀovan˘
motor) a jejich pouÏívání pfii urãen˘ch pracích,

7. zabezpeãit dodrÏování technologie dosou‰ení a skladování píce a slámy, vãetnû pfiedepsaného mûfiení
teplot, a to nejménû v rozsahu tûchto podmínek:

a) pfii naskladÀování píce vzduchov˘mi dopravníky do skladÛ nesmí píce procházet pfies obûÏné kolo do-
pravníku, vlhkost píce nesmí pfiesáhnout 25 %,

b) teplota v dosou‰ené píci se mûfií tepeln˘mi ãidly nebo hloubkov˘mi teplomûry nejménû v polovinû
v˘‰ky naskladnûné píce,

c) teplota v dosou‰ené píci se mûfií nejménû jednou dennû v prvém mûsíci po ukonãeném naskladnûní,
dal‰í dva mûsíce se mûfií jednou t˘dnû pfii vypnut˘ch ventilátorech, mûfiicí body je tfieba prÛbûÏnû mûnit,

d) teplota se mûfií nejménû na ‰esti místech jedné dosou‰ecí sekce seníku (za sekci se povaÏuje ãást sení-
ku o objemu píce do 2 000 m3),

e) do skladÛ bez dosou‰ecího zafiízení se mÛÏe naskladÀovat píce s vlhkostí do 16 %, v tom pfiípadû se
mûfií teplota jednou t˘dnû po dobu dvou mûsícÛ po ukonãeném naskladnûní, v pfiípadech, kdy není
prokázána vlhkost skladovaného sena (slámy) do 16 %, mûfií se teplota nejménû jednou dennû v pr-
vém mûsíci po ukonãeném naskladnûní, dal‰í dva mûsíce se mûfií jednou t˘dnû,

f) jestliÏe se pfii kontrolním mûfiení teplot zjistí loÏisko zv˘‰ené teploty pfies 65 oC, musí se vypnout ven-
tilátory a vyskladnit pfiehfiátá píce, ochlazená a pfiekontrolovaná píce se mÛÏe vrátit zpût do skladu,

g) jestliÏe se zjistí zv˘‰ení teploty nad 90 oC, provede se vyskladnûní píce za asistence jednotky poÏární
ochrany a pfiípad se neprodlenû oznámí na místnû pfiíslu‰né operaãní stfiedisko Hasiãského záchran-
ného sboru kraje,

h) o v˘sledku mûfiení teplot se vede prokazateln˘ záznam v knize mûfiení, kter˘ obsahuje název sklado-
vacího objektu, datum a ãas mûfiení teplot v‰ech mûfien˘ch míst a podpis osob provádûjících mûfiení
(záznamy o mûfiení musí b˘t uschovány nejménû jeden rok nebo do úplného vyskladnûní píce, za pro-
kazateln˘ záznam se povaÏuje i záznam z elektronického mûfiícího zafiízení za pfiedpokladu, Ïe bylo
fiádnû zrevidováno a sefiízeno odbornû zpÛsobilou osobou, zaznamená se první a poslední naskladnûní),

ch) jednopodlaÏní sklady sena a sklady v pÛdních prostorách, které nejsou vybaveny dosou‰ecím zafiíze-
ním, mohou b˘t vyuÏívány pro skladování píce s vlhkostí do 16 %,

i) uskladnûná píce musí b˘t chránûna proti vlhkosti,
j) seníku lze vyuÏívat pro skladování a dosou‰ení slámy pfii dodrÏení podmínek pro skladování a mûfiení

teplot píce,
k) prostfiedky urãené pro naskladÀování a vyskladÀování píce ve skladech, pfii pojíÏdûní na poli a pfii

sklizni píce a obilovin musí b˘t opatfieny úãinn˘m lapaãem jisker, pokud v˘robce tûchto prostfiedkÛ
nestanoví jinak,

l) ve v‰ech skladech sena a slámy a do vzdálenosti 12 m od nich je zakázáno manipulovat s otevfien˘m
ohnûm, koufiit a vykonávat jiné poÏárnû nebezpeãné ãinnosti, tento zákaz musí b˘t vyznaãen pfiíslu‰-
n˘mi tabulkami,
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m) pro umístûní stohu se volí suché a vyv˘‰ené místo,
n) objem stohu nesmí pfiesáhnout 4 000 m3,
o) jako jeden voln˘ sklad (stoh) se povaÏuje skupina stohÛ, jejichÏ celkov˘ objem je  nejv˘‰e 4 000 m3, pfii-

ãemÏ vzájemná vzdálenost tûchto stohÛ ve skupinû nesmí b˘t men‰í neÏ 6 m,
p) za stoh se povaÏuje volná skládka o objemu 50 m3 a více,
r) poÏární bezpeãnost u stohu po dobu naskladÀování musí b˘t zaji‰tûna voznicí s vodou (sudy, fekální

vÛz) nebo dostateãn˘m poãtem hasicích pfiístrojÛ, dÏberÛ na vodu, jakoÏ i dal‰ím potfiebn˘m náfiadím
(lopaty, krumpáãe, r˘ãe apod.),

s) k dopravû sena a slámy na stoh a do objektÛ se smí pouÏívat jen takov˘ch vzduchov˘ch dopravníkÛ,
které mají obûÏné kolo staticky a dynamicky vyváÏené a v‰echny pohyblivé ãásti opatfieny ochrann˘-
mi kryty,

t) dopravníky je nutné za provozu neustále sledovat, aby bylo zabránûno moÏnosti vniknutí cizího tûle-
sa do stroje, které by mohlo zpÛsobit poÏár jiskfiením,

u) naskladÀování stohu vzduchov˘mi dopravníky nesmí b˘t provádûno za silného vûtru z dÛvodu neÏá-
doucího úletu naskladÀované hmoty,

v) pfii pfieru‰ení a ukonãení prací pfii naskladÀování musí b˘t okolí stohu a objektu zbaveno úletu,
w) v pfiípadû zaloÏení stohu na strni‰ti musí b˘t po dokonãení naskladÀování provedeno jeho oborání

ochrann˘m pruhem o ‰ífii nejménû 10 metrÛ z dÛvodu pfienosu poÏáru, ochrann˘ pruh musí b˘t zbaven
snadno zápaln˘ch látek;

8. zabezpeãit, aby stroje a zafiízení pfii sklizni, úpravû a skladování zemûdûlsk˘ch plodin byly provozovány
a o‰etfiovány v souladu s návodem v˘robce a tûmito následujícími opatfieními k zaji‰tûní poÏárnû bez-
peãného provozu:

sklízecí mlátiãky – kombajny

– obsluha musí pravidelnû sledovat dodrÏování v‰ech protipoÏárních opatfiení jak pfii pracovním nasazení,
tak i pfii kaÏdém zastavení,

– stroj musí b˘t vybaven minimálnû dvûma kusy hasicích pfiístrojÛ, s celkovou náplní minimálnû 12 kg ha-
siva a lopatou,

– pohonné hmoty smûjí b˘t doplÀovány jen na urãeném místû, a to pfii zastaveném chodu motoru a vypnu-
tém zapalování,

– motor stroje je nutno pravidelnû ãistit od prachu, plev a dal‰ích neãistot,
– pfii kaÏdé pracovní pfiestávce je nutné pfiekontrolovat teplotu loÏisek, hfiídele (namotání slámy), napnutí

klínov˘ch fiemenÛ a tûsnost palivového potrubí,
– jakékoliv opravy na stroji se musí provádût ve vzdálenosti alespoÀ 30 metrÛ od obiln˘ch porostÛ a jin˘ch

hofilav˘ch látek, a to za pohotovosti hasicích pfiístrojÛ,
– osádce stroje je zakázáno koufiit,
– pfii skupinovém nasazení sklízecích strojÛ (více neÏ pût) musí b˘t zaji‰tûna zásoba vody k ha‰ení (poÏární

nádrÏ, cisterna) a zabezpeãen pluh s taÏn˘m strojem k pfiípadnému vyorání ochranného pruhu na poli;

fiezaãky

– pravidelnû provádût ãi‰tûní, zbavovat jejich pohyblivé ãásti od slámy, provázkÛ, neãistot a kontrolovat
napnutí klínov˘ch fiemenÛ,

– fiezaãky-metaãe, senomety musí b˘t umístûny podle návodÛ v˘robcÛ, nejménû v‰ak 4 metry od stohÛ
nebo skladovacích objektÛ, nesmí dojít k zasypání tûchto strojÛ naskladÀovanou hmotou,

– v blízkosti stroje musí b˘t nejménû dvû vûdra naplnûná vodou urãená pro likvidaci poÏáru vzniklého ve
stroji,

– po skonãení pracovní smûny a v pracovních pfiestávkách je tfieba fiezaãky- metaãe a senomety odpojit od
elektrické sítû;
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ãistiãky a su‰iãky obilí

– ve vzdálenosti nejménû 10 metrÛ od zafiízení musí b˘t dodrÏována ãistota, pofiádek a odstraÀován prach,
– zafiízení musí b˘t vybavena vhodn˘m typem a dostateãn˘m poãtem hasicích pfiístrojÛ,
– v prostoru zafiízení je zakázáno koufiit a pouÏívat otevfien˘ oheÀ,
– k provozu se smí pouÏívat jen technicky nezávadn˘ch zafiízení, je zakázáno zasahovat rÛzn˘mi úpravami

do konstrukce zafiízení,
– zafiízení musí b˘t uÏíváno podle návodu v˘robce,
– zafiízení nesmí b˘t za provozu zanecháno bez dozoru,
– v pfiípadû, Ïe jsou k provozu zafiízení pouÏívány hofilavé kapaliny, musí jejich uloÏení odpovídat ustano-

vením platné âSN;

sklady obilí

– ke skladování obilí smûjí b˘t pouÏívány pouze objekty, které jsou pro tento úãel schváleny podle zvlá‰t-
ních pfiedpisÛ (stavební zákon ã. 50/1976 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ),

– pfii skladování vût‰ího mnoÏství obilí v pytlích musí b˘t pytle kladeny do hranic a jednotlivé hromady
podloÏeny trámky nebo paletami, aby bylo zaji‰tûno proudûní vzduchu,

– okolí skladu je nutno zbavovat prachu, plev a jiného hofilavého materiálu,
– ve skladu je zakázáno koufiit a manipulovat s otevfien˘m ohnûm,
– prostor skladu obilí nesmí b˘t souãasnû vyuÏíván k jin˘m úãelÛm (odstavování motorov˘ch vozidel, skla-

dování jin˘ch hofilav˘ch látek apod.);

elektrická instalace 

– ve v‰ech objektech urãen˘ch pro zemûdûlskou v˘robu a skladování je nutné provádût pravidelné revize
elektroinstalací a hromosvodÛ ve smyslu platné âSN,

– rozvodné skfiínû, krabice, zásuvky apod. je nutné pravidelnû ãistit od organického prachu, pavuãin a ji-
n˘ch neãistot,

– Ïárovky osvûtlovacích tûles v prostorách s hofilav˘mi látkami, napfi. sklady sena, slámy, obilí apod., musí
b˘t opatfieny ochrann˘mi sklenûn˘mi kryty,

– v pfiípadû nebezpeãí zarovnání nebo zafoukání osvûtlovacího tûlesa senem nebo slámou je nutné toto tû-
leso odstranit (zru‰it),

– je zakázáno pouÏívat opravované pojistky,
– pohyblivé pfiívody se musí pfied vlastním kladením zkontrolovat, jestli nejsou po‰kozeny,
– vedení pohybliv˘ch pfiívodÛ se musí klást tak, aby nebyly vystaveny mechanickému po‰kození a nepfie-

káÏely pfii pouÏití v prostoru, v nichÏ jsou pouÏity,
– pohyblivé pfiívody nesmûjí leÏet na zemi tam, kde je moÏné jejich mechanické po‰kození pfii obvyklém

pouÏívání prostoru, ani na podkladu, kter˘ by mohl poru‰ovat plá‰tû pohybliv˘ch pfiívodÛ (ostré pfied-
mûty, ostrohrann˘ ‰tûrk aj.),

– pfii zavû‰ování pohybliv˘ch pfiívodÛ musí b˘t tyto uloÏeny v takové v˘‰i a s takov˘m prÛhybem, aby ne-
pfiekáÏely pfii bûÏném provozu, pfii rozpûtí pfies 5 metrÛ mezi podpûrami musí b˘t vedení zaji‰tûno proti
posunutí a pfii rozpûtí vût‰ím jak 15 metrÛ je nutno vedení zavûsit na nosné lano, není-li pouÏito zvlá‰tní
samonosné ‰ÀÛry.

Strana 11 Vûstník právních pfiedpisÛ Královéhradeckého kraje âástka 2/2002



Pfiíloha ã. 3 
k nafiízení kraje ã. 3/2002

Podmínky poÏární bezpeãnosti pfii spalování látek pfiírodního charakteru na hromadách

Pfii spalování látek pfiírodního charakteru na hromadách se stanovují následující podmínky poÏární
bezpeãnosti:

1. pálení musí b˘t provádûno za dozoru osoby star‰í 18 let,
2. na místû pálení musí b˘t k dispozici hasební prostfiedky v mnoÏství pfiimûfieném rozsahu pálení (voda,

lopaty, hasící pfiístroje, tlumice apod.),
3. ohni‰tû je moÏno zfiizovat jen v bezpeãné vzdálenosti od budov a hofilav˘ch materiálÛ, po skonãení pá-

lení musí b˘t oheÀ uha‰en a popel uloÏen na bezpeãné místo nebo zahrnut zeminou,
4. pálení je moÏné provádût jen za bezvûtfií,
5. právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny se zfietelem na rozsah této ãinnosti stanovit opatfiení

proti vzniku a ‰ífiení poÏáru a spalování hofilav˘ch látek na volném prostranství pfiedem oznámit územ-
nû pfiíslu‰nému Hasiãskému záchrannému sboru kraje.

Tímto nejsou dotãena pfiíslu‰ná ustanovení zvlá‰tních pfiedpisÛ upravujících zneãi‰Èování Ïivotního pro-
stfiedí, napfi. zákon ã. 17/1992 Sb., o Ïivotním prostfiedí, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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Pfiíloha ã. 4 
k nafiízení kraje ã. 3/2002

Podmínky poÏární bezpeãnosti pro rozdûlávání ohÀÛ v pfiírodním prostfiedí

Pro rozdûlávání ohÀÛ v pfiírodním prostfiedí se stanovují následující podmínky poÏární bezpeãnosti:

1. pfii manipulaci s otevfien˘m ohnûm jsou fyzické osoby povinny poãínat si tak, aby nedocházelo ke vzni-
ku poÏáru;

2. pfii rozdûlávání ohÀÛ v pfiírodû jsou fyzické osoby povinny dodrÏovat tyto podmínky:

a) místo pro rozdûlávání ohnû musí b˘t izolováno od hofilav˘ch látek,
b) oheÀ smí rozdûlávat pouze osoba star‰í 18 let, osoby mlad‰í mohou oheÀ rozdûlávat jen za pfiítomnos-

ti zletilé osoby,
c) oheÀ nesmí b˘t ponechán bez dozoru,
d) oheÀ se nesmí rozdûlávat v lese a do 50 m od okraje lesa, ve vzdálenosti do 100 m od stohÛ a dozráva-

jícího obilí, strni‰tû, sena, vysoké suché trávy,
e) ohni‰tû lze opustit aÏ po úplném vyhasnutí ohnû, jeho zalití vodou nebo zasypáním zeminou,
f) oheÀ nesmí b˘t rozdûláván za dlouhotrvajícího sucha a vûtrného poãasí;

3. rozdûlávání ohnû ve vefiejn˘ch tábofii‰tích, kempech, dûtsk˘ch táborech apod. je moÏné pouze na
urãen˘ch místech.Tato místa musí urãit právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozu-
je ãinnost ve v˘‰e uveden˘ch objektech.
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Pfiíloha ã. 5 
k nafiízení kraje ã. 3/2002

Podmínky poÏární bezpeãnosti pfii pálení zbytkÛ po lesní tûÏbû

Pro pálení zbytkÛ po lesní tûÏbû (ruãní i strojní pálení klestu) se stanovují následující podmínky poÏární
bezpeãnosti:

1. místo pálení zbytkÛ urãuje pfiíslu‰n˘ lesní zamûstnanec,
2. místo pálení zbytkÛ musí b˘t zabezpeãeno tak, aby nemohlo dojít ke vzniku poÏáru vlivem sálavého tep-

la, úletem Ïhav˘ch ãástic apod.,
3. ohni‰tû nesmí mít vût‰í prÛmûr neÏ 6 metrÛ a kolem vnûj‰ího okraje ohni‰tû musí b˘t vytvofien pás o ‰ífi-

ce min. 1,5 metru, kter˘ je zbaven ve‰kerého hofilavého materiálu a je okopán na minerální zeminu.Ten-
to pás musí b˘t udrÏován ãist˘ po celou dobu pálení a dále po jeho skonãení. V˘‰ka pálení zbytkÛ nesmí
pfiesáhnout 2 metry,

4. v prostoru pálení zbytkÛ mohou b˘t max. 4 ohni‰tû, jeden zamûstnanec mÛÏe mít dohled nad max. 2 
ohni‰ti, v prostoru pálení musí b˘t min. 2 zamûstnanci a po dobu pálení se nesmí z místa vzdalovat,
jednotlivá ohni‰tû musí b˘t od lesa vzdálena min. 20 metrÛ a od sebe 6,5 metru. Pokud vzniklá situace
neumoÏÀuje dodrÏet min. vzdálenost 20 metrÛ od lesa, je tfieba takovou situaci fie‰it zpfiísnûn˘mi bez-
peãnostními opatfieními,

5. silnûj‰í zbytky musí b˘t rozfiezáním upraveny tak, aby nepfiesahovaly prÛmûr ohni‰tû, tj. max. na délku
6 metrÛ,

6. pálení zbytkÛ provádí pouze osoby star‰í 18 let, tûlesnû a du‰evnû zpÛsobilé tuto ãinnost vykonávat
a musí b˘t prokazatelnû seznámeny s technicko-organizaãními opatfieními pro pálení zbytkÛ,

7. pfii pálení zbytkÛ musí b˘t ustanovena poÏární hlídka v poãtu 1+1, tato hlídka mÛÏe b˘t ustanovena ze
zamûstnancÛ, ktefií provádí pálení, pfied provádûním pálení musí ãlenové poÏární hlídky absolvovat od-
bornou pfiípravu. V noãních hodinách mÛÏe b˘t poÏární hlídka tvofiena pouze jedním zamûstnancem,
kter˘ bude disponovat prostfiedky pro pfiivolání pomoci (napfi. mobilní telefon apod.),

8. musí b˘t zaji‰tûna moÏnost pfiivolání poÏárních jednotek, na místû pálení musí b˘t k dispozici v˘pis z po-
Ïárního poplachového plánu pro obec, v jejímÏ katastru se místo pálení nachází,

9. na místû pálení musí b˘t k dispozici „poÏární voda“ (sudy naplnûné vodou, vûdra na vodu apod.),
pfienosné hasící pfiístroje a dal‰í prostfiedky urãené k lokalizaci a likvidaci poÏáru (lopaty, tlumice, hrábû
apod.),

10. právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny pálení klestu, vãetnû navrhovan˘ch opatfiení, pfiedem
oznámit územnû pfiíslu‰nému Hasiãskému záchrannému sboru kraje.

Hlá‰ení o pálení musí obsahovat:

1. datum a ãas pálení,
2. druh spalované látky,
3. pfiesná lokalita místa pálení (les, pole, katastrální území, místní název),
4. zaji‰tûní asistence pfii pálení (poÏární hlídka, popfiípadû poÏární jednotka s technikou),
5. jak˘m zpÛsobem a v jakém rozsahu jsou zaji‰tûny hasební prostfiedky a hasební látka,
6. jak˘m zpÛsobem je zaji‰tûno pfiivolání poÏárních jednotek,
7. uvedení nejkrat‰ích a nejvhodnûj‰ích pfiíjezdov˘ch cest, orientaãní body pfii cestû, nejbliÏ‰í vodní zdroj,
8. jméno a ãíslo telefonu osoby odpovûdné za pálení,
9. pfiípadné dal‰í doplÀující údaje v souvislosti s místními podmínkami.
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