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Důvody, na základě kterých Hasičský záchranný sbor (dál jen „HZS“) Jihočeského 

kraje navrhl hejtmanovi kraje vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen 

„rozhodnutí hejtmana“) jsou následující: 

 zohlednění klimatických podmínek (slunečno, déšť, ale i vítr),  

 podmínky půdní vlhkosti,  

 a reálně vzniklé požáry v přírodním prostředí včetně jejich rozsahu a počtu 

nasazených sila a prostředků jednotek požární ochrany. 

 

HZS Jihočeského kraje i nadále nedoporučuje odvolat toto rozhodnutí hejtmana 

Jihočeského kraje (č. 1/2005 ze dne 24. 7 .2015; rozhodnutí hejtmana bylo vydáno na základě 

Nařízení Jihočeského kraje č. 4/2015 ze dne 28. 5. 2015, kterým se stanoví podmínky 

k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru). V tomto 

doporučení HZS Jihočeského kraje zohledňuje stávající klimatické podmínky (slunečno, déšť, 

ale i vítr), podmínky půdní vlhkosti a reálně vzniklé požáry v přírodním prostředí. 

Z hlediska statistiky došlo zatím v tomto týdnu (tj. od 27. 7. do 30. 7. 2015) k poklesu 

požáru v přírodním prostředí a to oproti 4 předchozím týdnům z desítek na jednotky. I když 

došlo k částečnému ochlazení teplot a i k občasným srážkám, celkovou situaci půdní vlhkosti 

to nezměnilo, proto pokles požárů vysvětlujeme jako reakci na vydané rozhodnutí hejtmana. 

Rozbor současné situace je takový, že i přes občasné srážky je půdní fond suchý a 

téměř celý jihočeský kraj má ve vrstvě 0-10 cm nízkou vlhkost půdy a ve vrstvě 0 -20 cm je 

cca 90% jihočeského kraje ohroženo půdním suchem charakteru 4-5, přičemž 5 je nejhorší 

situace. Dle předpovědi počasí dojde během příštího týdne oproti dnešním dnům k oteplení 

bez výrazných srážek. Také dle předpovědi ČHMÚ k nebezpečí požáru dojde již dne 31. 7. 

2015 ke zhoršení situace z 2 na 3 pro cca 80 % území jihočeského kraje (opět 5 stupňová 

škála; přičemž 5 je nejhůře). 

Pro vznik a rozvoj požáru v přírodním prostředí je nejhorší kombinací půdní sucho 

spojené s větrem, protože při jakémkoliv vzniku požáru (myšleno jako již nežádoucí jev 

hoření) dochází vlivem větru k rychlému šíření a přenosu požáru na okolí. 

V uplynulých 4 týdnech došlo celkem ke 214 požárům se škodou 16,9 mil. Kč. Oproti 

měsíci červnu je to více jak dvojnásobný počet požárů. Z toho počet požárů v přírodním 

       
Krajský úřad Jihočeského kraje 

Oddělení krizového řízení 

U Zimního stadionu 1952/2 

370 76 České Budějovice 

 
 

mailto:prevence@jck.izscr.cz


 2 

prostředí byl 135 (tj. více jak 50%). Lesy a hrabanka se podílely 28,9 %, pole 26,7 %, suchá 

tráva, kupky sena, železniční náspy apod. se podílely 40 % a zemědělské stroje 4,4 %. 

Při vysokých teplotách v minulých týdnech došlo k vysušení půdy, která i přes 

občasné přeháňky zůstává suchá. Ani snížení teplot vzduchu tuto půdní suchost výrazně 

neovlivnilo. K podmínkám, které celou situaci zhoršují, lze přiřadit i vítr, který může např. 

způsobit přenos horkých zplodin hoření hořících látek v ohništi či samotný plamen na okolí 

ohniště a může dojít k zapálení suché trávy v okolí ohnišť. 

 

K častým dotazům obyvatel kraje uvádíme následující: 

 

Text rozhodnutí: 

Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí 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“, 

 

- Tyto činnosti jsou zakázány obecně a to z důvodu jednoduché iniciace požáru při 

používání zdrojů uvedených pod písm. b) a c), obdobně pak i d). 

- U písm. a) upozorňujeme na platnosti dalších legislativních požadavků pro majitele 

zdrojů vody určených pro hašení požáru.  

 

K zakázaným činnostem pod. písm. e) až i) rozhodnutí hejtmana uvádíme následující: 

Text rozhodnutí: 

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.  

 

Je zakázáno na místech  jako je (tato místa jsou také specifikována textem nařízení): 

1) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,  

2) lesopark, park, zahrada a další zeleň,  

3) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru,  

4) nebo plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny 

vznícení a přenesení požáru,  

5) objekty pro skladování sena, slámy, úsušků nebo obilovin nebo volné sklady sena nebo 

slámy do objemu 4000 m3. 

 

Přičemž místa uvedená pod body 1-3 jsou myšlena místa veřejného prostranství a volné 

přírody. 

 

Tato opatření se nevztahují na soukromé zahrady fyzických osob za podmínek dodržení 

vzdálenosti 50 m od lesa, pouze na ty, které by svým rozsahem zahrnovali i les ano. 
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Dále se to nevztahuje na tábořiště (campy), které mají ohniště již zabudovaná i v rámci 

uvádění těchto tábořišť do užívání stavebnímu úřady za podmínek dodržení vzdálenosti od 

lesa min. 50 m. 

 

Z tohoto zákazu jsou samozřejmě již svou podstatou vyňata dlážděná náměstí měst apod. 

 

Nicméně HZS Jihočeského kraje upozorňuje, že ze zákona č. 133/1985 sb., o požární ochraně, 

v platném znění, vyplývají mimo jiné i obecně povinnosti při zacházení s otevřeným ohněm a 

to např.  

 

Fyzická osoba je povinna:  

 počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, 

elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání 

hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným 

ohněm či jiným zdrojem zapálení,  

 plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,  

 vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání 

požáru a pro záchranné práce,  

 oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý 

požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo 

užívá,  

 dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo 

činností.  

  

A dále fyzická osoba nesmí: 

 provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost 

požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy, 1l)  

 provádět vypalování porostů.  

 

 

 

 

 

 

 

plk. Ing. Lubomír Bureš  

                 ředitel HZS Jihočeského kraje 

                 vrchní rada 

 


