
Příloha č. 2 k Nařízení Jihočeského kraje č. 2/2016 
 

Podmínky požární bezpečnosti při hospodaření v lese  

 

 (1) Za období provádění činností při hospodaření v lese se pro účely tohoto nařízení považuje 

období spalování hořlavých látek na volném prostranství při činnostech při hospodaření v lese spojené 

s pálením nezpracovatelného odpadu po těžbě (kůra, nezpracovatelný dřevní odpad a podobně), (dále 

jen „pálení“) až po celkové ukončení pálení, včetně dohlídkové činnosti.  

  

 (2) K zajištění preventivních opatření proti vzniku požáru při pálení musí právnické osoby, 

podnikající fyzické osoby nebo fyzické osoby dodržovat tato požárně bezpečnostní opatření  

  

a) před zahájením pálení v rámci oznámení sdělí operačnímu a informačnímu středisku Hasičského 

záchranného sboru Jihočeského kraje den, dobu, místo pálení a jméno osoby odpovědné za pálení,  

  

b) zajistí, aby pálení prováděla nejméně dvoučlenná skupina s určením odpovědné osoby, která musí 

být starší osmnácti let. Dvoučlenná skupina může provádět pálení maximálně na 3 ohništích současně,  

  

c) osoby provádějící pálení se musí seznámit s pracovním postupem pálení, se způsobem přivolání 

pomoci a zvláštnostmi pracoviště z hlediska požární ochrany a musí mít na pracovišti potřebné pracovní 

prostředky,  

  

d) místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezech a jiných 

požárně nebezpečných místech, nesmí být blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy,  

  

e) místo pro ohniště musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 metr, 

kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy,  

  

f) zahájit pálení je možné pouze v první polovině pracovní směny,  

  

g) prostor, ve kterém je prováděno pálení, lze opustit až po úplném uhašení a řádném ochlazení ohniště; 

zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout minimálně o půl metru od okraje ohniště směrem do jeho středu,  

  

h) po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště, 

alespoň jednou denně, kontrolována; tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky,  

  

i) pálení je zakázáno zahajovat, případně musí byt ukončeno, za silného větru,  

  

j) udržovat sjízdné hlavní lesní a polní komunikace k zajištění příjezdu požární techniky.  
   

 

  
  


