Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v H U M E N N O M
Kudlovská 173, 066 01 Humenné
Č.p.: ORHZ – HE1- 76-001 /2022
Humenné, 16.03.2022

Všetkým
obecným a mestským úradom okresov
Lesným správam, urbárskym spoločnostiam
a ostatným užívateľom lesných pozemkov v
okresoch
Humenné, Snina a Medzilaborce
VEC: OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY LESOV PRED POŽIARMI
Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ na účely predchádzania vzniku
požiarov je v zmysle § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) povinná zabezpečiť plnenie ustanovených
opatrení i v nadväznosti na ustanovenia vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej
len „vyhláška“).
Na príprave a realizácii všetkých prijatých a uložených protipožiarnych
opatrení zameraných na ochranu lesov pred požiarmi tak, aby bola zabezpečená ich
čo najvyššia efektívnosť a účinnosť, sa musia podieľať všetky zainteresované zložky,
t. j. vlastníci, správcovia a užívatelia lesov (ďalej len „vlastníci“) v úzkej spolupráci
a súčinnosti s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy, Dobrovoľnou
požiarnou ochranou Slovenskej republiky, ako aj s ďalšími spoločenskými
a záujmovými združeniami, ktoré vyvíjajú svoje aktivity a činnosti v lese a smerom
k prírode.
Na dôsledné zabezpečenie splnenia predmetnej úlohy je potrebná realizácia
najmä týchto opatrení:
I. Zo strany vlastníkov:
a) na účely predchádzania vzniku požiarov
1. Vypracovať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu
ochrany pred požiarmi podľa § 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov, najmä
a) dokumentáciu ochrany pred požiarmi podľa § 24 vyhlášky ,
b) mapové podklady podľa § 10 vyhlášky, s dôležitými údajmi z hľadiska
ochrany pred požiarmi, najmä zoznam vlastníkov, správcov a užívateľov
lesných pozemkov, ako aj stav a počet existujúcich vodných zdrojov,
prejazdových a lesných ciest, zvážnic, ochranných pásov a priesekov a ich
dostupnosť pre lesnú a hasičskú techniku a na požiadanie ich poskytuje
okresnému riaditeľstvu.

c) pokyny pre spaľovanie zbytkov po ťažbe podľa § 7 vyhlášky.
2. Vykonať opatrenia v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov podľa §
10 ods. (1) ods. (2) vyhlášky.
3.

Využívať pri pozemnom hliadkovaní
spoluprácu s
profesionálnymi
a dobrovoľnými ochrancami prírody, záujmovými združeniami občanov
a vlastníkmi objektov, nachádzajúcich sa v daných lokalitách.

4. Využívať a v rámci možností budovať pozorovacie veže a v členitých terénoch
vykonávať hliadkovanie najmä po hrebeňových zónach horstiev; vylepšiť lesný
monitorovací systém s potrebným dôrazom na inštaláciu pevných alebo
mobilných monitorovacích zariadení a nákup komunikačných prístrojov.
5. Vytvárať a udržiavať v lokalitách najviac ohrozených možnosťou vzniku požiaru
ochranné protipožiarne pásy v šírke spravidla 20 - 35 m, ktoré rozčleňujú lesný
porast na plochy cca 600 – 800 ha, rozčleňovacie protipožiarne prieseky široké
3 – 6 m a izolačné pruhy popri železničných tratiach a verejných cestných
komunikáciách a výsadbu porastových plášťov z drevín odolnejších proti ohňu,
zamedzujúce rýchlemu šíreniu požiaru a umožňujúce jeho bezpečnejšiu
lokalizáciu a likvidáciu. Konkrétnu realizáciu tejto úlohy zabezpečujú v spolupráci
s orgánmi štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a zaznamenávajú ich
v lesných hospodárskych plánoch.
6. V lesoparkových zónach a v najviac navštevovaných lesných oblastiach
zabezpečiť budovanie a udržiavanie ohnísk, zabezpečených proti voľnému
šíreniu ohňa a zabezpečiť na všetkých prístupových cestách a ďalších vhodných
miestach viditeľné označenie zákazu zakladania a používania otvoreného ohňa
mimo určených vyhradených priestorov.
7. V prípade potreby požiadať orgán štátnej správy lesného hospodárstva o
obmedzenie alebo zakázanie vstupu verejnosti do lesa na dobu nevyhnutne
potrebnú, a to najmä v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
b) na účely zdolávania požiarov
1. Zabezpečiť zriadenie a vybavenie potrebného počtu ohlasovní požiarov v zmysle
§ 5 písm. f) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov v súlade s § 15 vyhlášky , ktoré musia byť vybavené vhodnými
spojovacími prostriedkami a ďalšími technickými zariadeniami na príjem hlásení
o vzniku požiaru, ako aj na prenos správ súvisiacich s privolaním a poskytnutím
pomoci a vyhlásením poplachu.
2.

Umiestniť na určených miestach potrebné množstvo protipožiarneho náradia
v závislosti od plošnej výmery lesa v súlade s § 10 ods.(3) vyhlášky, ako aj
ďalšie prostriedky na lokalizáciu a likvidáciu požiarov (požiarne vesty
s požiarnymi vakmi a podobne).
a) Ak ide o plochu lesa od 10 ha do 100 ha najmenej 15 kusov náradia aspoň
troch druhov (lopaty, motyky, hrable, krompáče a sekery).
b) Ak ide o plochu lesa nad 100 ha do 1000 ha najmenej 40 kusov náradia aspoň
štyroch druhov (lopaty, motyky, hrable, krompáče, sekery) a jedna motorová
píla.
c) Ak ide o plochu lesa nad 1 000 ha najmenej 60 kusov náradia aspoň štyroch
druhov (lopaty, motyky, sekery, hrable, krompáče a široké lopaty), 3 motorové
píly a 3 vhodné ručné striekačky.

3.

odstraňovať
drevo
poškodené
škodlivým
a
biotickým činiteľom,6i) okrem stojacich živých stromov, do vzdialenosti 30 m od
stavieb a vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov,

4. vytvárať protipožiarne rozčleňovacie pásy a protipožiarne rozčleňovacie prieseky
na rozdelenie plochy postihnuté živelnou pohromou na plochy s rozlohou najviac
10 ha,
5. vyčlenenie plôch na sústreďovanie zvyškov po ťažbe určenej na ďalšie
spracovanie s celoobvodovým ochranným pásom so šírkou najmenej 10 m,
z ktorého je odstránený horľavý materiál.
6. Vytvoriť technické a ekonomické podmienky pre možnosť leteckého hasenia
požiarov v nedostupných lokalitách, a to najmä na veľkoplošne chránených
oblastiach.
7. Vybaviť členov hliadok pohybujúcich sa v lesných porastoch rádiotelefónnou
technikou alebo mobilnými telefónmi; v prípade nemožnosti využitia tejto techniky
použiť ako náhradnú možnosť včasného ohlásenia vzniku požiaru motorové
vozidlo (motocykel).
8. Zabezpečiť vyškolenie vysokošpecializovaného personálu zo zamestnancov
právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov vlastniacich lesné pozemky
v oblastiach s vysokým rizikom vzniku požiarov (kategória A) na zdolávanie
požiarov v lesoch s príslušnou hasebnou technikou.
Za zdroj vody na hasenie požiarov sa považuje rieka, potok, jazero, studňa,
požiarna nádrž alebo iný prírodný vodný zdroj alebo umelý vodný zdroj využiteľný
hasičskou technikou na hasenie vzhľadom na výdatnosť zdroja a jeho
prístupnosť. Miesto na čerpanie vody hasičskou technikou má hĺbku vody
najmenej 0,5 m. Vodný zdroj na čerpanie vody leteckou technikou je vodná
plocha s rozmermi najmenej 100 m x 50 m a s hĺbkou vody najmenej 1,5 m.
(6) Pre hasičskú techniku je použiteľná lesná cesta 1. triedy až 3. triedy
vrátane zvážnice.6j)“.
Upozorňujeme
všetkých užívateľov lesných pozemkov, že dodržiavanie týchto opatrení bude
kontrolované
Okresným
riaditeľstvom
Hasičského
a záchranného
zboru
v Humennom v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru podľa § -u 25 zákona č.
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Neplnenie týchto opatrení môže byť postihované podľa § 59 citovaného zákona.
Vypracoval : mjr. Mária Hodovancová
Riaditeľ
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Humennom
pplk. Mgr. Marek Pavlov v.r.

Usmernenie
II. Zo strany obce je potrebné:
1. Vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce podľa § 15 ods.
1 písm. d) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 36 až 37 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z.
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov .
2. Preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce v súlade so
skutkovým stavom, ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov v obci.
3. Prerokovať v orgánoch obce úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany lesov
pred požiarmi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Vykonať preventívne protipožiarne kontroly podľa § 23 zákona u vlastníkov
lesných pozemkov, v ktorých nie je vykonávaný štátny požiarny dozor.
5. Preveriť akcieschopnosť obecného hasičského zboru, ako aj hasičskej techniky
a vecných prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti v súlade s § 27
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2002 Z. z. o hasičských
jednotkách.
6. Zabezpečiť v prípade potreby a podľa uváženia v najkritickejších obdobiach
možnosti vzniku požiarov stálu pohotovostnú službu v hasičských zbrojniciach.
7. Zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť
zameranú na ochranu lesov pred požiarmi; pri plnení tejto úlohy spolupracovať
s orgánmi miestnej štátnej správy, Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej
republiky, ako aj s ďalšími záujmovými združeniami, ktorých aktivity smerujú
k prírode.

Vypracoval : mjr. Mária Hodovancová

