
 
Ochrana úrody před požáry 

 
Uvedené povinnosti vyplývají z obecně závazných právních předpisů a požární ochraně. Jejich cílem 

je zajistit bezpečnost osob a ochranu majetku před požáry. 

 

Zákon č. 133/1985 Sb., „o požární ochraně“ 

Vyhláška č.  246/2001 Sb., „ o požární prevenci“ 

 

 

Občané jsou povinni zejména: 

 

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

plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek 

a při manipulaci s otevřeným ohněm, či jiným zdrojem zapálení, 

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

- obstarat a udržovat v použitelném stavu hasicí zařízení a jiné věcné prostředky požární ochrany v 

rozsahu stanovené zákonem,,. 

- ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání 

(i děti do 15 let), je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár. 

 

Občané jsou při předcházení požárů zejména povinni: 

 

- nekouřit a nepoužívat otevřený oheň na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, 

- udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru 

nebo ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany. Skladovat hořlavé materiály na půdě je možno jen 

ve vzdálenosti nejméně 1m od komínového tělesa. 

- dbát na zvýšenou opatrnost při skladování a používání hořlavých nebo jiných požárně nebezpečných 

látek, které mohou způsobit požár nebo jej mohou dále rozšiřovat, 

- dbát na zvýšenou opatrnost při zacházení s ohněm v době sklizně, při skladování úrody a v době 

sucha, 

- nezakládat oheň v prostorech, kde může dojít k jeho rozšíření a nevypalovat porosty, 

- neprovádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají odbornou způsobilost 

požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy, 

- nepoškozovat nebo nezneužívat hasicí přístroje nebo jiné věcné prostředky požární ochrany. 

 
Průběh sklizně:  

 

 Níže popsané povinnosti platí pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby 
 

1. Přednostní zahájení sklizně dozrálých pícnin a obilovin podél veřejných komunikací a 

železničních tratí, 

2. Označení stohů a otevřených skladů výstražnými značkami, 

3. Dodržení odstupových vzdáleností mezi sklady sena nebo slámy a jinými objekty, 

železničních tratí, veřejných komunikací atd., 

4. Provádění preventivních prohlídek a kontrol, včetně odstraňování zjištěných závad a záznamů 

výsledků do požárních knih, 

5. Důsledné uzavírání seníků, stodol a skladů v nichž se nepracuje a realizuje opatření 

k zamezení vstupu nepovolaným osobám, zejména dětí, 

6. V případě zvýšeného sucha, skupinového nasazení sklízecích strojů zabezpečit zásobu vody 

k hašení na polích, případně další techniky, které určí zodpovědní osoba a pluh k vyorání 

ochranného pruhu, včetně náhradního tažného stroje ( traktor ), 

7. Zajištění příjezdových komunikací a zdrojů vody, 

      8.   Zajistit měření teplot uskladněné píce, 

      9.   Neprovádět plošné spalování stařiny a slámy. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nařízení hejtmana: 

 

V případě velmi nepříznivých klimatických podmínkách  -  dlouhotrvající velké sucha a vysoké 

teploty  -  může učinit hejtman Zlínského kraje podle nařízení 3/2012  příslušné opatření, jako je zákaz 

rozdělávání otevřeného ohně ve volné přírodě a v blízkosti polí, stohů a otevřeném prostranství. 

V této souvislosti vyplývá povinnost jednotlivých měst a obcí zajistit informovanost všech občanů o 

tomto nařízení. 

 

 

Odborné rada prevence OSH Uh. Hradiště  
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