Jarní práce – bezpečně!
Příchod jara je pro hasiče obdobím, kdy mívají právě v tuto dobu často plné ruce práce s hašením
požárů vzniklých z důvodu, že si někteří občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré
trávy na zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat. Mnozí lidé se tak
pouštějí do jejího plošného vypalování, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale
současně ohrožují svým jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak pro
běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kteří se dopustí
porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento
přestupek uložena pokuta až do výše 20 000 Kč a firmám může být udělena sankce do výše
500.000 Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje místní vyhláška),
měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách.
Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly
plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky
k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již
v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno.
Dostatečným uhašením se rozumí rozhrabání popela a jeho důkladné prolití vodou. Nejlepší je
přesvědčit se přiložením ruky na takto prolité ohniště, zda není ještě horké. Pálení se nesmí
provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště
bude pod neustálým dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek na
volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření proti
vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například
zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.
O pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství musí v předstihu
informovat Integrované bezpečnostní centrum elektronickým formulářem, který je umístěn
na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči
mohou stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost zakázat. Při
porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu,
za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Fyzické osoby (občané), hospodařící s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost spalování
dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru.
Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit
i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči
voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení.

Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý,
kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně - nerozdělávat ohně
mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod. Rodiče by měli věnovat pozornost
tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným
úrazům nebo v krajním případě ke ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného
dětmi zákon postihuje odpovědné osoby, které nad dětmi zanedbají potřebný dohled,
pokutou až do výše 25 000 Kč.
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