Trávu opravdu vypalovat nesmíte!
Jarní sluníčko již láká zahrádkáře a chalupáře na své zahrady, zahrádky a lidé začínají
vypalovat trávu. Velký pozor na tuto činnost.
Pohrabat starou trávu nebo snad ještě podzimní listí není snadné, a tak se mnozí stále ještě
obracejí k jejich pálení. Vzít zápalky a stařinu vypálit je jednodušší a méně namáhavé než
poctivě hráběmi celou plochu zbavit starého porostu. Pomáhá k tomu i přežívající názor, že
popel z vypáleného trávníku je dobrým hnojivem přispívajícím k lepšímu růstu nového porostu.
Jenže, koho by napadlo, že tato „metoda“ zahradnické práce může vést k tragickým
koncům.
Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem o požární
ochraně zakázáno.
Vypalování trávy a porostů je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem
o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění
pozdějších předpisů.
Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované, a to po
povrchu suché vegetace, zanesením ohně větrem a v neposlední řadě přenesením ohně v
podloží. Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na plochách, kde je silnější
vrstva lesní hrabanky. Takový oheň může „doputovat“ na vzdálenost desítek metrů a objevit se
i po několika dnech. Jsou známé případy, např. vzplanutí lesa po dvou týdnech i více ve
vzdálenosti až sedmdesáti metrů od původního místa pálení. Bohužel jsou každoročně
zaznamenávány i případy udušení lidí v kouři a v neposlední řadě i uhoření při nezvládnutém,
původně jen malém kousku vypalované plochy.
V jarních a podzimních měsících hasiči vyjíždějí k požárům trávy a lesních porostů. A i
v našem okolí se každým rokem najdou nezodpovědní lidé. Hasiči častěji také vyjíždějí k
požárům nebo k dohašování špatně zabezpečených ohnišť. Dle zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO) fyzická osoba nesmí
provádět plošné vypalování porostů, a i přesto je u nás vypalování trávy neustále oblíbené.
Jarní úklid se ale nemusí majitelům zahrad nebo remízků vyplatit!!!
Ten, kdo se totiž rozhodne „vyčistit“ svou zahradu ohněm, může zaplatit i několikatisícovou
pokutu.
Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za
tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.
Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a podnikající fyzické osoby nesmí
plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše 500 000 Kč.

Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je možné
Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické
osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o
ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových
vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a
s připravenými prostředky k možnému hašení.
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních
materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti
vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela
zakázat. Za porušení této ohlašovací povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět
až do výše 500 000 Kč.

Hlášení pálení na HZS Pk:
•
•

•

Provádí se elektronicky přes formulář na https://paleni.izscr.cz/
Fyzické osoby tuto povinnost nemají, nicméně nahlášení pálení fyzickou osobou
může předejít zbytečnému výjezdu hasičů. Nahlášení vám zabere pouze pár minut.

Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150.
Pravidla pro pálení biologického materiálu:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen
dozor,
při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit,
místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé
materiály až na minerální půdu (zeminu),
místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,
místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,
příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let.

https://youtu.be/f13kSyw1_QI
Hezké a klidné dny Vám přejí hasiči Soběšice

