
Nastávající jarní Poěasí znamená v posledních letech pro hasiče zvýšení poětu výjezdů
v souvislosti s PoŽáry v Přírodním prostřódí, zvláštépak v souvislosti s hospodářskou činností
v lesích, tedY s Pálením klestu. Vtomto článku teáy chceme připomenout zásady pro tytočinnosti:

Při rozdělání otevřeného ohně ve volné přírodě musí být dodržovány tyto podmínlry:- MÍsto Pro rozdělávání ohně musí b,it izoiováno oo nortďvych látek u u aórtut.čné bezpeěnévzdálenosti od budov,v9lných sklááek palivového dř.* apod.
- Oheň nesmí být ponechánbezdozoru.
' Oheň se nesmí rczdélávatv lese avevzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa (týká se i kouření),

ve vzdálenosti do 100 metrŮ od stohů adozrávajícího obilí, ,t*istJ, "s."á, 

"ir"r.e 
suché trávy.Zél<az rczdělávání audtžování otevřeného oŇ v lese se nevztahuj. ná ei*osti, které jsou

spojené s hospodařením v lesích.
- ohniŠtě lze oPustit aŽ Po ÚPlném vyhasnutí ohně, jeh o zalitívodou nebo zasypání zeminou.- oheň nesmí býtrczdětáváÁzavétmého počasí, ťáy Úv *"i;lň;";řJrii*pryrovat částiceschoPné zaPálit okolní hořlavé lltky. Pokud takové 

"er*J 
p.á.i,rty;;;", po rozděláníohně, musí se oheň neprodleně uhasit.

- tyto podmÍŇy pro rozdělání otevřeného ohněse vztahují i na spalování rostlinných materiálů,naPříklad suchého listí či vétví z prořezávek ovocných stromů _pokud toto probíháv intravilánu obce, je třeba se řídit také příslušnou J*ri vyhláškou
- plošné vypalování porostů je zakázáno 

r t J r"Ýv'Lv*

Pálení klestu při hospodářské činnosti v lesích
Rozdělávaní ohně v lesích a ve vzdálenosti do 50-ti -.1.1 od lesa je povoleno pouze přihosPodářské Činnosti v lesích tzn. při pálení klestu. Následuje nekofik základních doporuěenípro bezpečn é pálení klestu..nahlásitmístoadobupáleníHZSKrajeVysočinana@
- pálení lze provádět pouze na hromadách 

' ---;
- místo pro ohniště nesmí b/t umístěno na místech, kde by mohlo dojít k rozšíření požárumimoohniŠtě, naPř, v blízkosti suchých travin, nu ,us.Íinisi ÍČn, 

"u 
pařezech,nesmí bytblíženež vevzdálenosti 20 m od porostů první věkové tříJy

- ohniŠtě nesmí mít větŠÍ PrŮměr neŽ 6 metrů..a iolem vnějšího okraje ohniště musí b/t v doběbez sněhové Pot<rývkY vytvořen pás o. šířce min. l,S"metru, který je zbavenveškeréhohořlavého materiálu. a je-okoPán na minerálnr 
".*i*, přičemž musí být brána na ňetelmoŽnost skrYtého ŠÍření PoŽuukořenovým systémem. Telto pás musí blt udržovan čistý pocelou dobu pálení a dále ] po jeho skončóní. ÝlrStu t ro*uay n..*r pr.r;tŇ 2 metry.- Pálení mŮŽe Provádět nejméňě dvoučlenná ,ťupinu-oroň s,určením odpovědné osoby starší18ti let, DvouČlenná skupina může pálit maximálne ná tr".n olmištích současně- místo Pálení musí b/t vYbáveno jeonóouctrYmi ň;Ó;i*i prostředky ( voda, lopaty, krumpáč,hasicí Přístroje, tlumi9e, vědro ) a vhodnými spo;ovac-imi prostředky pro ohlášení požáru sPřihlédnutím k nokl{í dané oblasti signálem *r"jny.ň Áobilních telefonních sítí- Pálení nesmí být, zahájeno za větméhó počasi, toy Úy oror,r uit á" ;k;li ,ótylovat ěásticeschoPné zaPálit okolní hořlavé látky. Pokud'takóve vetrne podmínky nastanou v průběhupálení, musí se oheň neprodleně uhaŠit

- prostor, ve kterém,je prováděno pálení, lze opustit až po úplném uhašení a řádném ochlazeníohniŠtě; zuhelnatělé zbytkyje nútno shmout minimálně piil metru 
"J "t ":.lhniště 

směremdo jeho středu
- Po ukonČení Pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu pěti dnů nebo do doby vydatnéhodeště alespoň jednou denně kontrolována
- Právnické a fYzické Podnikající osoby mají stanoveny povinnosti v § 5 odst.2) zákona o po



V PříPadě vYhláŠení období déle trvajícího sucha hejtmanem Kraje Vysočina je rozdělávání
ohně ve volné přírodě či páleníklestu zakázáno.

Na závěr je třeba jeŠtě upozornit připomenout, že každý je povinen počínat si tak, aby
nedocházelo ke vzniku požáru.

Odborná rada prevence OSH Žd'ár n.S.


