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4/2010
NA•ÍZENÍ
St•edo•eského kraje
ze dne 4. ledna 2010,
kterým se stanoví podmínky k zabezpe•ení požární ochrany v dob• zvýšeného nebezpe•í vzniku
požár•
Rada St•edo•eského kraje podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona •. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské z•ízení), ve zn•ní pozd•jších p•edpis•, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b)
bodu 3 zákona •. 133/1985 Sb., o požární ochran•, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•, (dále jen
„zákon o požární ochran•“) vydává toto na•ízení:

•l. 1
Úvodní ustanovení
(1) Ú•elem tohoto na•ízení je stanovit povinnosti fyzických osob, právnických osob a
fyzických osob podnikajících podle zvláštních p•edpis• (dále jen „podnikající fyzické osoby“)
k zabezpe•ení požární ochrany v dob• zvýšeného nebezpe•í vzniku požár•.
(2) Dobou zvýšeného nebezpe•í vzniku požár• se pro ú•ely tohoto na•ízení rozumí:
a) období nep•íznivých klimatických podmínek,
b) období sklizn• zem•d•lské úrody (pícnin, obilovin, slámy a úsušk•, chmele, kuku•ice apod.),
jejich poskliz•ové úpravy a skladování,
c) období provád•ní požárn• nebezpe•ných •inností v lesích spojených s •innostmi, které jsou
provád•ny p•i hospoda•ení v lese1) a využívání p•írodního prost•edí k rekrea•ním ú•el•m v
období sucha,
d) vznik mimo•ádných událostí,
e) topné období.

•l. 2
Období nep•íznivých klimatických podmínek
(1) Za období nep•íznivých klimatických podmínek se pro ú•ely tohoto na•ízení považuje
období déletrvajícího sucha2), v d•sledku n•hož vzniká v p•írodním prost•edí zvýšené nebezpe•í
vzniku požár•.
(2) Období déletrvajícího sucha vyhlašuje a odvolává hejtman St•edo•eského kraje pro
území St•edo•eského kraje na ú•ední desce Krajského ú•adu St•edo•eského kraje. V tomto období
vstupují v platnost následující opat•ení, omezení a povinnosti:
a) zákaz kou•ení, rozd•lávání a používání otev•eného ohn• v prostorách a na místech, kde m•že
dojít k jeho rozší•ení,
b) zákaz spalování ho•lavých látek (suchá tráva, plevel, v•tve apod.) na volném prostranství,
a to zejména v blízkosti porost•, polí s obilovinami a pícninami,
c) zákaz jízd parních lokomotiv bez p•ijatých protipožárních opat•ení,
d) zákaz vjezdu motorových vozidel do les• a na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a
uživatele lesních a zem•d•lských pozemk• p•i jejich obhospoda•ování. Neplatí rovn•ž pro
fyzické a právnické osoby provád•jící pro vlastníky a nájemce les• práce zajiš•ující
hospoda•ení v lese,
e) zákaz tábo•ení mimo vyhrazené prostory,
f) zákaz povolování výjimek vlastníky les• z ustanovení lesního zákona3),
g) zákaz pálení klestu a k•ry v lesích (viz •l. 4 tohoto na•ízení),
h) povinnost zajistit pr•jezdnost p•íjezdových cest do lesních porost•,
i) povinnost vlastník• nebo uživatel• zdroj• vody pro hašení prov••it jejich stav a
nedostatky, které nejdou bezprost•edn• odstranit, nahlásit a zajistit jejich následné
odstran•ní,
j) zajišt•ní maximální hospodárnosti p•i používání vodních zdroj• ur•ených pro hašení požár•
(každý je povinen strp•t v tomto sm•ru pot•ebná omezení).
(3) V období déletrvajícího sucha m•že orgán státní správy les•4) vydat rozhodnutí o
do•asném omezení nebo vylou•ení vstupu do lesa. Toto rozhodnutí vydává na základ• návrhu
vlastníka lesa, z vlastního podn•tu nebo na návrh •editele Hasi•ského záchranného sboru
St•edo•eského kraje.
(4) Období déletrvajícího sucha vyhlašují rovn•ž v p•ípad• pot•eby obce svým na•ízením
pro území dané obce. Obce zajistí zapracování p•íslušných ustanovení tohoto na•ízení do jimi

vydávaných právních p•edpis•.
(5) Obce zabezpe•í v tomto období zpravidla prost•ednictvím •len• jednotky sboru
dobrovolných hasi•• obce, p•ípadn• dalších ob•an•, provád•ní pravidelného denního monitorování
dodržování omezení, opat•ení a povinností uvedených v •l. 2 odst. 2 tohoto na•ízení.

•l. 3
Období sklizn• zem•d•lské úrody, její poskliz•ová úprava a skladování
(1) Za období sklizn• zem•d•lské úrody (pícnin, obilovin, slámy a úsušk•, chmele,
kuku•ice apod.), poskliz•ové úpravy a skladování se pro ú•ely tohoto na•ízení považuje období
od zahájení hlavních p•ípravných prací spojených se sklizní do doby, než je uskladn•ný
materiál považován za neaktivní (dokon•ení dosoušení, ustálené teploty uskladn•ných zrnin).
(2) Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby v zem•d•lství jsou v
období p•ed zahájením sklizn• povinny:
a) prov••it technický stav stroj• a za•ízení, v•etn• kontroly vybavení p•enosnými hasicími
p•ístroji; pracovní stroje se spalovacími motory lze používat k manipulaci s ho•lavým
materiálem (stohy, sklady apod.) pouze jsou-li opat•eny funk•ním lapa•em jisker, nejedná-li se
o stroje s trvale zabudovaným lapa•em jisker nebo o stroje s p•epl•ovanými motory,
b) vybavit pracovní stroje samojízdné pro sklize• obilí a pícnin jedním nebo n•kolika hasicími
p•ístroji s celkovou náplní nejmén• 6 kg,
c) ov••it, zda stroje a za•ízení jsou používány v souladu s pr•vodní dokumentací stanovenou
výrobcem a zajistit, aby osoby, které jsou pov••eny obsluhou t•chto stroj• a za•ízení, byly
prokazateln• seznámeny s p•edpisy upravujícími tuto •innost,
d) provést kontrolu stavu objekt• ur•ených ke skladování nebo pro zpracovávání materiálu a
odstranit zjišt•né závady; p•i této kontrole se zam••it zejména na zamezení zatékání deš•ové
vody do objektu, na stav elektroinstalace a hromosvod•, na vybavení p•enosnými hasicími
p•ístroji, ozna•ení p•íslušnými bezpe•nostními tabulkami (nap•. zákaz kou•ení, zákaz vstupu s
otev•eným ohn•m apod.), na možnost zamezení vstupu nepovolaných osob (uzav•ení objektu, pop•.
jeho ozna•ení zákazem vstupu),
e) provést kontrolu provozuschopnosti všech zdroj• požární vody ur•ených pro likvidaci požár•
ve výše uvedených objektech (nap•. hydranty, požární nádrže), v•etn• jejich ozna•ení a
p•ístup• k nim,
f) provést kontrolu stavu p•íjezdových komunikací k objekt•m a vodním zdroj•m,
g) zabezpe•it u zjišt•ných závad a nedostatk• jejich odstran•ní nebo p•ijmout náhradní
opat•ení.
(3) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby v zem•d•lství jsou v období p•ed
zahájením sklizn• dále povinny:
a) stanovit písemnou formou organiza•n• technická opat•ení k zajišt•ní požární ochrany p•i
skliz•ových pracích,
b) provést školení o požární ochran• osob podílejících se na skliz•ových pracích a osob
zajiš•ujících st•ežení objekt• v p•im••eném rozsahu 5),
c) provést preventivní požární prohlídky ve všech výrobních a skladovacích objektech,
d) prov••it funk•nost ohlašoven požár• nebo míst pro ohlášení požár• v návaznosti na požární
poplachové sm•rnice.
(4) Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou v pr•b•hu sklizn•
povinny:
a) zajistit, aby materiál byl skladován, p•ípadn• zpracováván pouze v objektech k tomu
ur•ených6),
b) zajistit dodržování zákazu kou•ení v pr•b•hu sklizn• na poli, p•i manipulaci a skladování
materiálu,
c) zajistit p•i skupinovém nasazení ž•ové techniky (více než 3 sklízecí stroje), aby na poli
byl k dispozici traktor s pluhem (obdobný pracovní stroj) použitelný k zamezení ší•ení
p•ípadného požáru,
d) zajistit skladování a kontrolu skladovaného materiálu u pícnin a slámy podle zásad
uvedených v p•íloze tohoto na•ízení; u zrnin zajistit prokazatelné m••ení teplot uskladn•ného
materiálu tak, aby provedená m••ení monitorovala dostate•ným zp•sobem uskladn•né zrniny; v
p•ípad• pokra•ujícího nár•stu teplot nad hodnoty okolního prost•edí p•ijmout ú•inná opat•ení
v•etn• možnosti vyskladn•ní,
e) provád•t veškeré požárn• nebezpe•né práce (sva•ování, •ezání apod.) na zvláštní povolení7).
(5) Fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám je zakázáno:
a) spalovat plošn• slámu na polích,
b) rozd•lávat ohe• do vzdálenosti 100 m od stoh• a dozrávajícího obilí.

•l. 4
Provád•ní požárn• nebezpe•ných •inností v lesích a využívání p•írodního prost•edí k rekrea•ním

ú•el•m
(1) Za období zvýšeného nebezpe•í vzniku požár• se pro lesy a využívání p•írodního
prost•edí k rekrea•ním ú•el•m považuje období nep•íznivých klimatických podmínek.
(2) B•hem tohoto období je v souvislosti s •innostmi provád•nými p•i hospoda•ení v
lese zakázáno rozd•lávání oh•• a pálení klestu a k•ry v lesních porostech, na lesních i
nelesních pozemcích do vzdálenosti 50 m od lesa (dále jen „pálení“). To neplatí, jsou-li
orgánem státní správy les• na•ízena v souladu se zvláštním zákonem jiná opat•ení8).
(3) Za ú•elem zajišt•ní preventivních opat•ení proti vzniku lesních požár• v
souvislosti s •innostmi provád•nými p•i hospoda•ení v lese musí právnická osoba, podnikající
fyzická osoba nebo fyzická osoba dodržovat p•i pálení vždy tato požárn• bezpe•nostní opat•ení:
a) oznámit p•ed zahájením pálení den, dobu, místo pálení a jméno osoby odpov•dné za pálení
územn• p•íslušnému opera•nímu a informa•nímu st•edisku Hasi•ského záchranného sboru
St•edo•eského kraje,
b) zajistit, aby pálení provád•la nejmén• dvou•lenná skupina s ur•ením odpov•dné osoby, která
musí být starší osmnácti let; dvou•lenná skupina m•že provád•t pálení maximáln• na 3 ohništích
sou•asn•,
c) osoby provád•jící pálení se musí seznámit s pracovním postupem pálení, se zp•sobem
p•ivolání pomoci a zvláštnostmi pracovišt• z hlediska požární ochrany a musí mít na pracovišti
pot•ebné pracovní prost•edky,
d) místo pro ohništ• nesmí být umíst•no v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na
pa•ezech a jiných požárn• nebezpe•ných místech, nesmí být blíže než ve vzdálenosti 20 metr• od
jehli•natých porost• první v•kové t•ídy (do 20 let),
e) místo pro ohništ• musí být v dob• bez sn•hové pokrývky izolováno pruhem širokým nejmén• 1
metr, kde se odstraní veškerý ho•lavý materiál až do úrovn• minerální p•dy,
f) zahájit pálení je možné pouze v první polovin• pracovní sm•ny,
g) prostor, ve kterém je provád•no pálení, lze opustit až po úplném uhašení a •ádném ochlazení
ohništ•; zuhelnat•lé zbytky je nutno shrnout minimáln• o p•l metru od okraje ohništ• sm•rem do
jeho st•edu,
h) po provedeném pálení musí být jednotlivá ohništ• po dobu 5 dn• nebo do doby vydatného dešt•
alespo• jednou denn• kontrolována; tato povinnost odpadá p•i pálení za sn•hové pokrývky,
i) pálení je zakázáno zahajovat, p•ípadn• musí byt ukon•eno za silného v•tru9),
j) udržovat sjízdné hlavní lesní komunikace k zajišt•ní p•íjezdu požární techniky.
(4) Pro rozd•lávání oh•• v p•írodním prost•edí jsou stanovena následující opat•ení:
a) je zakázáno rozd•lávat otev•ený ohe• v lese a do vzdálenosti 50 m od okraje lesa10)
(výjimku na lesních pozemcích m•že povolit vlastník lesa),
b) v rekrea•ních za•ízeních, d•tských táborech a ve•ejných tábo•ištích (dále jen „rekrea•ní
za•ízení“) lze rozd•lávat ohništ• jen ve vyhrazeném prostoru; rozd•lávání oh•• v t•sné
blízkosti stan• a obytných p•ív•s• je zakázáno,
c) pro provozování ohništ• v rekrea•ních za•ízeních musí být ur•ena osoba odpov•dná za dozor a
nesmí být provozováno za silného v•tru,
d) provozovatel rekrea•ních za•ízení je povinen zajistit zpracování a realizaci organiza•n•
technických opat•ení k zajišt•ní požární ochrany; stanovená technická opat•ení musí zve•ejnit
zp•sobem v míst• obvyklým tak, aby všichni uživatelé rekrea•ních za•ízení m•li možnost se s
nimi seznámit; sou•ástí organiza•n• technických opat•ení k zajišt•ní požární ochrany v
rekrea•ních za•ízeních musí být zajišt•ní pr•jezdnosti p•íjezdových cest; organiza•n•
technická opat•ení musí zohled•ovat místní úpravu požární ochrany - požární •ád obce a další
na•ízení (nap•. povolovací •ízení pro rozd•lávání oh••).
(5) Výše uvedená preventivní opat•ení je t•eba zajiš•ovat v p•im••ené mí•e i mimo
vyhlášenou dobu zvýšeného nebezpe•í vzniku požár•.

•l. 5
Vznik mimo•ádných událostí
(1) Za mimo•ádné události se zvýšeným nebezpe•ím vzniku požár• se pro ú•ely tohoto
na•ízení považují havárie produktovod• (zejména plynovod•, ropovod• a teplovod•) a dopravních
prost•edk• p•epravujících nebezpe•né látky, hromadné dopravní nehody a bezprost•ední nebezpe•í
úniku ho•lavých, ho•ení podporujících nebo toxických plyn• a látek.
(2) Pro mimo•ádné události jsou stanovena následující opat•ení:
a) sou•innost složek Integrovaného záchranného systému St•edo•eského kraje (dále jen „IZS“)
zabezpe•uje opera•ní a informa•ní st•edisko IZS (opera•ní a informa•ní st•edisko Hasi•ského
záchranného sboru St•edo•eského kraje),
b) složky IZS zabezpe•ují ochranu osob a majetku p•ed následky mimo•ádné události,
c) každý je povinen strp•t omezení a provést nezbytná opat•ení v souvislosti s ochranou osob a
majetku p•ed následky mimo•ádné události.

•l. 6

Topné období
(1) Za topné období se pro ú•ely tohoto na•ízení považuje období od 15. zá•í
kalendá•ního roku do 31. kv•tna následujícího roku.
(2) P•ed zahájením topného období je každý provozovatel tepelných zdroj• s odtahem
spalin do komín• povinen zabezpe•it provedení kontroly a výmety komínových t•les odborn•
zp•sobilou osobou a zajistit odstran•ní p•ípadných závad.
(3) Pro topné období se stanoví následující preventivní opat•ení:
a) p•i provozu tepelných zdroj•, p•i skladování a dopl•ování kapalných a plynných paliv musí
být dodrženy návody výrobc• p•íslušných technologických za•ízení v•etn• respektování
stanovených bezpe•nostních vzdáleností od ho•lavých p•edm•t• a materiál•,
b) v p•ípad• skladování pevných paliv se sklonem k samovznícení musí být palivo pr•b•žn•
kontrolováno a p•i zjišt•ní p•íznak• samovznícení provedena ú•inná opat•ení k zamezení vzniku
a rozší•ení požáru,
c) odpad vznikající p•i spalování tuhých paliv musí být ukládán na ur•ená místa, a to do
neho•lavých uzavíratelných a k tomuto ú•elu ur•ených nádob; tyto nádoby nesmí obsahovat jiný
ho•lavý odpad nebo musí být zajišt•no ukládání vychladlého popela.

•l. 7
Sankce
(1) Poruší-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinnosti stanovené
tímto na•ízením, m•že jí být St•edo•eským krajem uložena pokuta podle § 11 zákona •. 129/2000
Sb., o krajích (krajské z•ízení), ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
(2) Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto na•ízením, dopustí se p•estupku
podle § 46 odst. 1 zákona •. 200/1990 Sb., o p•estupcích, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•, a m•že
jí být uložena pokuta podle § 46 odst. 3 tohoto zákona.

•l. 8
Záv•re•ná ustanovení
(1) Dodržováním povinností uložených tímto na•ízením nejsou dot•eny povinnosti
právnických osob a podnikajících fyzických osob vyplývající ze zákona o požární ochran•.
(2) Na•ízení St•edo•eského kraje •. 3/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví
podmínky k zabezpe•ení požární ochrany v dob• zvýšeného nebezpe•í vzniku požár•, v•etn•
p•ílohy •. 1 se zrušuje.
(3) Toto na•ízení bylo vydáno usnesením Rady St•edo•eského kraje •. 025-01/2010/RK ze
dne 4.1.2010 a nabývá ú•innosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve V•stníku
právních p•edpis• St•edo•eského kraje.
MUDr. David Rath
hejtman
v.z. Ing. Marcel Hrab• v.r.
nám•stek hejtmana

P•ílohaPodmínky pro skladování pícnin a slámy
(1) Skladování slámy nebo pícnin ve stozích/volných skládkách:
a) za stoh se považuje volná skládka materiálu o objemu 50 a více m3; za jeden stoh se
považuje i skupina volných skládek, jejichž celkový objem nesmí být v•tší než 4000 m3; na
jejich umis•ování platí zvláštní p•edpis*),
b) volné sklady píce a slámy s objemem do 50 m3 (v•etn• balík• sena a slámy) lze umis•ovat
pouze ve vzdálenosti minimáln• 10 m od hranic se sousedním pozemkem a od objekt•; ve
vzdálenosti menší než 10 m je možné volné sklady umístit pouze se souhlasem vlastníka pozemku
nebo objektu nebo umož•uje-li to stavební provedení objektu**),
c) v p•ípad• založení stohu na strništi musí být po dokon•ení nasklad•ování provedeno jeho
oborání o ší•i nejmén• 10 m,
d) do vzdálenosti 12 m od stoh• a volných skládek je zakázáno manipulovat s otev•eným ohn•m a
kou•it; tento zákaz musí být vyzna•en p•íslušnými tabulkami.
(2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zajistí, aby p•i skladování píce byla
dodržována technologie dosoušení a skladování v•etn• prokazatelného m••ení teploty v
následujícím rozsahu:
a) teplota píce se m••í nap•. tepelnými •idly, hloubkovými teplom•ry nejmén• v polovin• výšky
naskladn•né píce,
b) teplota se m••í nejmén• na šesti místech jedné dosoušecí sekce seníku; za sekci se považuje
•ást seníku o objemu do 2000 m3; v objektech s objemem menším než 2000 m3 se m••ení provádí
úm•rn• velikosti seníku k jedné stanovené sekci,
c) m••ení teplot se provádí 1x za 24 hodin po dobu 1 m•síce od naskladn•ní, dále 1x týdn• ve
2. a 3. m•síci od naskladn•ní; m••ící body je nutno pr•b•žn• m•nit,

d) provádí se fyzická kontrola (vizuální, pachová) v p•ípad• skladování slámy nebo je-li seno
a sláma ukládána v balících ve skladu, a to v ranních hodinách v intervalech podle p•edchozího
odstavce, p•i•emž se ov••uje, zda nedochází k zapa•ení uskladn•ného materiálu; dojde-li k
zapa•ení, musí být místo zah•ívání identifikováno a zajišt•no provedení kontrolního m••ení
teplom•rem,
e) m••ení teplot p•ípadn• fyzická kontrola nemusí být provád•na, pokud bude prokázáno, že
vlhkost píce (slámy) je nižší než 15%,
f) m••ení teplot, fyzická kontrola, dále i pr•kazné doklady o vlhkosti nasklad•ovaného
materiálu musí být prokazateln• zaznamenávány; za prokazatelné se považuje chronologicky
vedený písemný záznam v knize m••ení s uvedením ozna•ení skladového objektu, data, •asu, všech
nam••ených hodnot a p•ipojením podpisu osoby, která m••ení provád•la; za záznam se považuje i
záznam z elektronického m••ícího za•ízení za p•edpokladu, že sou•asn• je zaznamenáváno i datum
jednotlivých za•átk• naskladn•ní (datum, množství, sekce); záznam se uchovává nejmén• jeden
rok nebo do úplného vyskladn•ní materiálu,
g) p•i nam••ení teploty nad 65 st. C je nutno u•init neodkladná opat•ení jako nap•. p•eložení
nebo vyskladn•ní p•eh•áté píce, u sklad• s dosoušecím za•ízením vypnutí ventilátor•; p•eložení
nebo vyskladn•ní se provádí za asistence jednotky požární ochrany a p•ípad se neodkladn•
oznámí místn• p•íslušnému opera•nímu a informa•nímu st•edisku Hasi•ského záchranného sboru
St•edo•eského kraje,
h) ochlazená a p•ekontrolovaná píce se m•že vrátit zp•t do skladu; o provedeném opat•ení se
provede prokazatelný záznam do knihy m••ení.
_______________
*) P•íloha •. 1 vyhlášky •. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe•nosti a výkonu
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
**) •SN 73 0802, •SN 73 0804.

____________________
1) § 20 a § 32 odst. 1 písm. c) zákona •. 289/1995 Sb., o lesích a o zm•n• a dopln•ní n•kterých zákon•
(lesní zákon), ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
2) Období déletrvajícího sucha je stanoveno na základ• pozorování •eského hydrometeorologického ústavu. Je
jím zejména období, kdy množství srážek klesne pod 25 % dlouhodobého normálu a zárove• jsou vysoké denní
teploty a slune•ní svit a pokud od posledních vydatných srážek uplynulo alespo• 20 dní.
3) § 20 odst. 1 písm. k) lesního zákona.
4) § 19 odst. 3 lesního zákona.
5) § 16 zákona •. 133/1985 Sb., o požární ochran•, ve zn•ní pozd•jších p•edpis•.
6) Zákon •. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním •ádu (stavební zákon), ve zn•ní pozd•jších
p•edpis•.
7) Nap•íklad vyhláška •. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpe•nosti p•i sva•ování a
nah•ívání živic v tavných nádobách.
8) § 32 odst. 2 lesního zákona.
9) V p•ípad•, že rychlost v•tru je vyšší než 5,2 m.s-1; tento vítr se vyzna•uje tím, že šumí listí strom•,
listy a v•tvi•ky se trvale pohybují, na vod• se d•lají vlnky apod.

