OORP Náchod

Vypalování suchých travnatých
porostů

Mezi klasickou jarní aktivitu, přidělávající hasičům mnoho práce, je stále se objevující
vypalování trávy.
Co byste měli vědět:

1) provádět vypalování porostů je zakázáno podle zákona 133/1985 Sb. o požární
ochraně § 17 odst. 3 písm. f). => platí zákaz vypalovat travní porosty!

2) narušíte ekologický řetězec v půdě
3) usmrtíte velký počet zvířat

4) můžete způsobit nekontrolovaný požár
5) můžete usmrtit sebe
Hrozí pokuty:

25.000,- -> 500.000,-

(podle míry ohrožení a zda-li ji způsobila FO, PO či PFO)

Dále si ujasněme rozdíl mezi vypalováním a spalováním:

 vypalováním se rozumí plošné vypalování např. trávy nebo strniště
 spalováním se rozumí např. zapálení shrabané trávy na hromadě

Lidé by neměli v žádném případě spalovat trávu při větru, kdy by hrozilo další rozšíření
ohně nebo v blízkosti snadno vznětlivého materiálu (suché trávy, sena, slámy,…) nebo
lesa, kdy hrozí vznik požáru.

Pálení klestí, atd…

Na stránkách Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje se EVIDUJTE!
http://paleni.hzshk.cz/

Pokud chcete pouze ohlásit jednotlivé pálení NEPOTŘEBUJETE se registrovat, zadejte
pálení kliknutím na tento odkaz:
OHLAŠOVÁNÍ PÁLENÍ

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a
informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.
Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.
REGISTRACE:

1) Jste vlastníci nebo správci lesa, ovocného sadu, nebo se zabýváte čištěním
porostů a spalujete rostlinné zbytky - pak pro Vás je určena REGISTRACE do aplikace
Pálení.

2) Registrací můžete jednoduše zadávat více pálení v různých Vámi spravovaných
lokalitách a přitom o nich mít kompletní přehled. Navíc pokud by v letních měsících
bylo vyhlášeno období mimořádných klimatických podmínek z důvodů sucha,
budete o zákazu pálení na Váš kontaktní email informováni.
Registrační údaje:

Organizace / Osoba
Jméno a příjmení odpovědné osoby
Telefon (nejlépe mobilní)
Email

Pro získání registrace zašlete uvedené údaje na adresu radek.mencl@hkk.izscr.cz
PROČ?

1) formulář slouží ke kontrole na operačním středisku, pokud by byl nahlášen požár.
Díky němu může dojít ke zpětné kontrole na mobilní telefon zadaný ve formuláři.
2) před pálením je třeba zajistit dostatečnou zásobu vody na hašení.

3) při pálení mít u sebe telefon, a pokud by se Vám oheň vykl kontrole, okamžitě volat.
Zdroj: internetové stránky HZS Královéhradeckého kraje a zákon č. 133/1985 O požární ochraně.
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