
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 
Krajské ředitelství Pardubice 

Teplého 1526, 530 02  Pardubice 

 

  Vážená paní starostko, pane starosto, 

         vzhledem k významnému nárůstu počtu požárů v tomto období připomínáme a zároveň 

Vás žádáme o opětovné zveřejnění informací z nařízení Pardubického kraje č. 1/2013, kde je 

mimo jiné uvedeno, že v období nadměrného sucha v místech se zvýšeným nebezpečím 

vzniku požárů je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící 

nebo doutnající předměty, používat zábavnou pyrotechniku, vjíždět motorovým vozidlům na 

lesní, polní cesty a suché travní porosty, vyjma vozidel vlastníků lesů, kteří zabezpečují 

opatření pro dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. 

         V tomto období se zvýšil počet požárů v Pardubickém kraji, zejména travních a lesních 

porostů, o 450 %. Věříme, že včasné informování spoluobčanů, například na webových 

stránkách obce, plakátových plochách, úředních deskách nebo obecním rozhlasem o možných 

rizicích spojených s neopatrným jednáním v souvislosti s manipulací s otevřeným ohněm, 

může významně snížit počet požárů. Při šetření příčin vzniku požárů se setkáváme, i přes 

zákaz, s rozděláváním ohňů v přírodě, kouřením v lese nebo na suchých loukách a polích 

apod. Porušením zákona o požární ochraně se osoby vystavují riziku sankcí. Následná 

likvidace požárů jednotkami požární ochrany je v současné době mimořádně časově a 

finančně náročná. 

          O způsobu informování spoluobčanů, popřípadě jiném způsobu preventivně výchovné 

činnosti k danému tématu, nás prosím informujte na e-mailové adrese sucho@pak.izscr.cz. 

Další informace poskytuje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje na informační lince 

číslo 950 570 555. 

 

 

      plk. Ing. Miroslav Kvasnička 

   ředitel HZS Pardubického kraje   
 

                   v zastoupení 

 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:sucho@pak.izscr.cz
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Ročník 2013

Věstník
p r á v n í c h  p ř e d p i s ů  P a r d u b i c k é h o  k r a j e

Částka 2 Rozesláno dne 26. července 2013

O B S A H

1. Nařízení Pardubického kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru
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Rada Pardubického kraje podle § 7 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dá-
le jen „zákon o krajích“), k provedení § 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:

ČÁST PRVNÍ

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Nařízení stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Čl. 2
Doba, místa a okolnosti zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

(1) Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je
a) období sucha s nedostatkem srážek a případně s vyso-

kou teplotou vzduchu (dále jen „období nadměrného
sucha“) spojeného s vyhlášením a trváním výstrahy
Českého hydrometeorologického ústavu pro Pardubic-
ký kraj, popřípadě jeho vymezenou část, stupně – ne-
bezpečí požárů nebo stupně vysoké nebezpečí požárů,

b) období sklizně, posklizňových úprav a naskladňování
pícnin a obilovin (dále jen „období sklizně“).

(2) Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v ob-
dobí nadměrného sucha a období sklizně se rozumí

a) lesní porosty1) a jejich bezprostřední okolí do vzdále-
nosti 50 metrů,

b) suché travní porosty,
c) plochy zemědělských kultur,
d) sklady sena, slámy a obilovin,
e) další místa, na nichž se provádějí činnosti dle odst. 1

písm. b).

Čl. 3
Informační povinnost

Informaci hejtmana Pardubického kraje o začátku období
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle čl. 2 odst. 1 písm. a)

a ukončení tohoto období uveřejňuje Krajský úřad Pardu-
bického kraje na úřední desce krajského úřadu a dále zabez-
pečí její odeslání dotčeným obcím Pardubického kraje. Do-
tčené obecní úřady zveřejní tuto informaci způsobem v místě
obvyklým.

ČÁST DRUHÁ

Čl. 4
Stanovení podmínek požární bezpečnosti 

v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 

(1) V období nadměrného sucha je v místech se zvýšeným
nebezpečím vzniku požáru zakázáno

a) rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,
b) kouřit,
c) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
d) provozovat parní lokomotivy na území kraje bez

přijatých podmínek požární bezpečnosti zpracova-
ných v rozsahu stanoveném zvláštním právním
předpisem2),

e) vjíždět motorovým vozidlům na lesní, polní cesty a su-
ché travní porosty, vyjma vozidel vlastníků lesů, kteří
zabezpečují opatření pro dobu zvýšeného nebezpečí
vzniku požárů a dále motorových vozidel používaných
k přepravě píce při sklizni a úrody při žních; tato vo-
zidla jsou při jízdě po poli nebo při práci v místech
skladování vybavena lapači jisker nebo jiným obdob-
ným zařízením,

f) odebírat vodu ze zdrojů pro hašení požárů k jiným
účelům,

g) používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné
výrobky.

(2) Právnické a podnikající fyzické osoby provádějící
práce v období sklizně v místech se zvýšeným nebezpečím
vzniku požáru jsou povinny stanovit podmínky požární bez-
pečnosti v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpi-
sem2) a tyto zapracovat písemně do organizace zabezpečení
požární ochrany pro práce prováděné v období sklizně v mís-
tech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru a to s náleži-
tostmi stanovenými zvláštním právním předpisem.3)

1
NAŘÍZENÍ

Pardubického kraje č. 1/2013
ze dne 26. 7. 2013,

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

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).
3) § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
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ČÁST TŘETÍ

Čl. 5
Sankce

(1) Porušení povinností stanovených tímto nařízením fy-
zickými osobami lze postihovat jako přestupek.4)

(2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením
právnickými a podnikajícími fyzickými osobami při výko-
nu jejich podnikatelské činnosti lze postihovat jako jiný
správní delikt.5)

Čl. 6
Společná a závěrečná ustanovení

(1) Tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti fyzických
osob, právnických osob nebo podnikajících fyzických osob
dle zvláštních právních předpisů.6)

(2) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve
Věstníku právních předpisů Pardubického kraje. Tímto dnem
ruší nařízení Pardubického kraje č. 1/2006 z 27. července 2006,
kterým se stanoví podmínky zabezpečení požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

(3) Toto nařízení Pardubického kraje bylo schváleno usne-
sením Rady Pardubického kraje dne 26. 7. 2013.

4) § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 11 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
6) Například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb., zákon č. 289/1995 Sb.

JUDr. Martin Netolický Ph.D. v. r.
hejtman

Ing. Roman Línek MBA. v. r.
1. náměstek hejtmana
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VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PARDUBICKÉHO KRAJE
Vydává: Pardubický kraj
Redakce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
tel.: 466 026 111, fax: 466 611 220
Výrobu a distribuci zajišťuje: Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, 130 00
Roční předplatné: představuje částku za dodávku úplného ročníku a je od předplatitelů vybíráno ve formě záloh. 
Výše záloh bude vždy písemně oznámena. Roční vyúčtování bude provedeno na základě skutečně vydaných částek.
Záloha na rok 2013 činí 950 Kč bez DPH; 1 093 Kč včetně 15% DPH.
Vychází dle potřeb Pardubického kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních číslech: 246 040 400, 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnické osoby), číslo odběratele (fyzické osoby).
Písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků zasílejte laskavě na adresu:
Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401
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                    VÝSTRAHA ČHMÚ 

Číslo:  PVI_2015/55 

Vydaná: pondělí 10.08.2015 11:12  (09:12 UTC) 

Na jev: VYSOKÉ NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

        Pro celou ČR od pondělí 10.08.2015 11:00  do odvolání 

 

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

        Pro celou ČR od pondělí 10.08.2015 11:00  do pátku 14.08.2015 21:00 

 

S okamžitou platností rušíme výstrahu č. 2015/54 

Tato výstraha upravuje výstrahu č. 53. Ponechává stupeň nebezpečí požárů a rozšiřuje období 
platnosti výskytu velmi vysokých teplot na celém území ČR. Nad střední Evropou se bude v 
nevýrazném tlakovém poli udržovat velmi teplý vzduch. V pátek postoupí ze západní do střední 
Evropy studená fronta a začne ovlivňovat západ našeho území. 

Od pondělí 10. srpna do pátku 14. srpna bude na celém území ČR nadále pokračovat vlna veder a 
sucha. V tomto období předpokádáme výskyt velmi vysokých teplot, které se budou pohybovat 
nejčastěji v rozmezí od 32 do 37 °C. Z výjimkou ojedinělých bouřek, lokálního charakteru bude celé 
období bez srážek. Sucho a s ním spojené riziko vzniku požárů bude nadále přetrvávat. Výstražná 
informace bude na podkladě předpovědí ČHMÚ v průběhu období  upřesňována. 

Doporučení ke zmírnění následků vzniku požárů: 

-V přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, neodhazovat cigaretové  nedopalky, vyhnout se používání 
přenosných vařičů i jiných zdrojů  otevřeného ohně. Vysoké teploty mohou vést k přehřátí a 
dehydrataci organismu. Je proto vhodné:   - Omezit tělesnou zátěž, používat ochranné prostředky 
(krémy s vysokým UV  filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy), nejlépe nepobývat na přímém  slunci v 
poledních a odpoledních hodinách.  - Pít dostatečné množství nápojů, nealkoholických a bez kofeinu.  
- Nenechávat děti a zvýřata na přímém slunci, zejména ve stojících  automobilech. 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Josef Hanzlík 

        ve spolupráci s VGHMÚř 

 http://pocasi.chmi.cz/ 

Distribuce: CZ 

CZ (tyto kraje byly ve zprávě, která byla zrušena) 
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