
  

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 
 

4/2015 

ze dne 28. 05. 2015, 

 

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany 

v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 
 

Rada Jihočeského kraje v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o krajích“) a na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), vydává 

toto nařízení: 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

(1) Toto nařízení stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného 

nebezpečí vzniku požáru na území Jihočeského kraje nebo jeho části. 

 

(2) Za plnění podmínek stanovených tímto nařízením odpovídá fyzická osoba, právnická 

nebo podnikající fyzická osoba, vykonávající činnost na území Jihočeského kraje. 

 

 

Článek 2 

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 

 

Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí 

a) doba kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým 

nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci (období 

déletrvajícího sucha); začátek a ukončení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 

vyhlašuje hejtman pro celý kraj nebo jeho část svým rozhodnutím na návrh Hasičského 

záchranného sboru (dále jen „HZS“) Jihočeského kraje, 

 

b) doba sklizně, posklizňových úprav a naskladňování pícnin, obilovin, sena a slámy (dále 

jen „doba sklizně“), za kterou se pro účely tohoto nařízení považuje období od zahájení 

hlavních přípravných prací spojených se sklizní do doby, než je uskladněný materiál 

považován za neaktivní tzn. je ukončeno měření teplot píce nebo dosažení maximální 

vlhkosti 15 %, ustálené teploty uskladněných zrnin, 

 

c) doba spalování hořlavých látek spojených s pálením nezpracovatelného odpadu po těžbě 

při hospodaření v lese, například kůra, nezpracovatelný dřevní odpad, a podobně, za 

kterou se pro účely tohoto nařízení považuje období zahájení až po celkové ukončení 

pálení včetně dohlídkové činnosti. 
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Článek 3 

Místa zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 

 

Za místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje 

a) lesní porost
1)

 a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje, 

b) lesopark, park, zahrada a další zeleň, 

c) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru, nebo 

d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny 

vznícení 

a přenesení požáru, 

e) objekty pro skladování sena, slámy, úsušků nebo obilovin
6)

 nebo volné sklady
7)

 sena 

nebo slámy do objemu 4000 m
3
. 

 

 

Článek 4 

Zakázané činnosti a povinnosti 

 

(1) V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru uvedené v článku 2 písm. a) se zakazuje 

a) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení, 

b) používání pyrotechnických výrobků, 

c) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, svítící 

munice nebo jiné osvětlovací prostředky, 

d) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostním opatřením k zamezení 

vzniku požáru
2)

, 

 

dále se zakazuje na místech uvedených v článku 3 

e) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, 

spalování hořlavých látek), 

f) kouření (s výjimkou elektronických cigaret), 

g) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů, 

h) používání mechanizačních prostředků při lesních a polních pracích, které nejsou 

opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím vzniku požáru, 

i) jízda motorových vozidel po lesních a polních cestách a suchých travních porostech, 

vyjma motorových vozidel určených k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na 

polích nebo zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a 

dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení 

a individuální rekreaci. 

 

(2) V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru uvedené v článku 2 písm. b) jsou 

a) činnosti prováděné v době sklizně považovány za činnosti se zvýšeným požárním 

nebezpečím
5)

, 

b) právnické a podnikající fyzické osoby provádějící práce v době sklizně na místech se 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru povinny stanovit podmínky požární 

bezpečnosti
2)

 a zapracovat je do dokumentace k organizaci zabezpečení požární 

ochrany pro práce prováděné v době sklizně v místech se zvýšeným nebezpečím 

vzniku požáru
8),
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c) právnické a podnikající fyzické osoby i fyzické osoby povinny se zřetelem na rozsah 

činností dodržovat podmínky pro činnost v době sklizně dané v příloze č. 1 tohoto 

nařízení. 

  

(3) V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru uvedené v článku 2 písm. c) je povinnost 

dodržovat podmínky požární bezpečnosti při hospodaření v lese vyplývající z jiných 

právních předpisů
9
), přičemž částečný výčet povinností je uveden v příloze č. 2 tohoto 

nařízení. 

 

 

Článek 5 

Způsob zveřejnění doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 

 

Informaci o začátku a konci doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru podle článku 2 písm. a) 

zveřejňuje Krajský úřad Jihočeského kraje na úřední desce krajského úřadu. Krajský úřad 

zabezpečí její zveřejnění také v hromadných informačních prostředcích a dále bezodkladně 

předá informaci starostům dotčených obcí Jihočeského kraje ke zveřejnění na úředních 

deskách obecních úřadů obcí, kterých se příslušná opatření dotýkají. 

 

 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti fyzických osob, právnických nebo 

podnikajících fyzických osob týkajících se zabezpečení požární ochrany stanovené 

zvláštními právními předpisy
3)

. 

 

(2) Tímto nařízením se ruší nařízení Jihočeského kraje č. 3/2005 ze dne 03. 05. 2005, kterým 

se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku 

požáru. 

 

(3) Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 509/2015/RK-64 ze 

dne 28. 05. 2015 a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení ve 

Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje. 

 

 

 

 

 

               Mgr. Ivana Stráská v.r.                                     Mgr. Jiří Zimola v.r. 

          první náměstkyně hejtmana                            hejtman 
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Přílohy:  

Příloha č. 1 - Podmínky pro činnost v době sklizně úrody, její posklizňové úpravy a 

skladování 

Příloha č. 2 - Podmínky požární bezpečnosti při hospodaření v lese 

 

 

 

1) § 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

2) § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 

3) Např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb., 

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o požární prevenci), zákon č. 

289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 449/2000 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon). 
4) § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 1 zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
5) § 4 odst. 2 písm. c), f), j) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
6) Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

7) Příloha č. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0842. 

8) § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 
9) Např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., 

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 


