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Vec 
Lesy 2020 - žiadosť o zabezpečenie plnenia úloh. 
   

Vzhľadom na nastávajúce jarné obdobie, dovoľujeme si Vás týmto upozorniť na úlohy 
obcí súvisiacich s ochranou lesov pred požiarmi a požiadať o zabezpečenie ich plnenia. 

Efektívna protipožiarna prevencia v lesnom hospodárstve je založená na včasnom 
spozorovaní a ohlásení informácií o možnom nebezpečenstve vzniku požiaru alebo o 
vzniknutom požiari. Toto je spravidla rozhodujúci faktor na zabránenie vzniku väčších 
materiálnych škôd, samozrejme za podmienky dostupnosti terénu hasičskou technikou, 
okamžitej lokalizácie miesta požiaru a bezprostrednej mobilizácie síl  a prostriedkov na jeho 
likvidáciu. Úlohy obce, ktoré vyplývajú zo zabezpečenia požiarnej ochrany lesov pred požiarmi 
zo všeobecne záväzných právnych predpisov (zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 
požiarmi a vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii), je potrebné prejednať 
v orgánoch obce. V súlade s ustanovením § 23 a súvisiacich ustanovení  zákona 314/2001 Z.z. 
je potrebné v rámci možností vykonať preventívne protipožiarne kontroly u vlastníkov, 
správcov a u užívateľov lesov, ktorí nie sú vyčlenení do kontrolnej činnosti orgánov štátneho 
požiarneho dozoru. Ďalej je potrebné z Vašej strany  preveriť   akcieschopnosť   obecného  
(mestského)   hasičského  zboru, technický  stav a pripravenosť existujúcej hasičskej techniky 
a v prípade potreby a podľa uváženia v najkritickejších obdobiach vzniku lesných požiarov 
(dlhodobé extrémne teploty v jarnom a letnom období) zabezpečiť stálu pohotovostnú službu 
v hasičských zbrojniciach.  

Pozornosť je potrebné zamerať i na dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce a na činnosť 
ohlasovní požiarov v obci. Odporúčame preveriť jej súlad so skutočným stavom a vykonať 
z toho vyplývajúce zmeny a to najmä v požiarnom poriadku obce podľa § 37 vyhlášky MV SR 
č 121/2002 Z.z. (údaje o početnom stave a vybavení obecného hasičského zboru,  prehľad  
zdrojov  vody  na  hasenie,  zoznam  ohlasovní  požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho 
poplachu, atď.). Vodné zdroje je potrebné vyčistiť, preveriť ich výdatnosť, vybudovať alebo 
opraviť čerpacie stanoviská pri týchto zdrojoch. Ako ohlasovne požiarov by mali slúžiť 
telefónne účastnícke stanice na miestach verejne prístupných v obci (na obecnom úrade, pošte, 
v obchode a pod.). Odporúčame preveriť reálnosť určenia týchto ohlasovní, preveriť možnosti 
spojenia, doplniť ich označenie tabuľkou „Ohlasovňa požiaru“. Potrebné je tiež preveriť spôsob  
vyhlásenia požiarneho poplachu v obci podľa úpravy v požiarnom poriadku obce, najmä 
vzhľadom na existenciu a funkčnosť technických zariadení určených na jeho vyhlásenie 
(miestny rozhlas, požiarna siréna a pod.). 
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V rámci efektívnej a dôslednej preventívnej, výchovno-vzdelávacej a propagačnej 
činnosti odporúčame spolupracovať s organizačnými zložkami Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
SR, pôsobiacich v obci ale i s inými záujmovými združeniami, ktorých aktivity smerujú 
k prírode. Do vysielania miestneho rozhlasu tiež možno zaradiť príspevok s tematikou ochrany 
lesov pred požiarmi, s možnosťou využitia o.i. aj priloženého príhovoru k občanom, 
spracovaného tunajším riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, alebo iných 
dostupných, tematicky zhodných zdrojov (Zborník prednášok vydaný DPO SR, články 
z odborných časopisov). Za dôležité považujeme upozornenie občanov na zákaz vypaľovania 
porastov, teda i suchej trávy, na zákaz plošného spaľovania rastlinných zvyškov a lístia 
a zakladania ohňov na miestach, kde by sa  mohli rozšíriť.  
 
 
 
 
 
 
 
          pplk. Ing. Jaroslav Šlosár 

    riaditeľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 1 k listu ORHZ-BN1-97-001/2020 
 
Príhovor k občanom v obecných rozhlasoch k ochrane lesov pred požiarmi v roku 2020. 
 

Lesy sú nielen zdrojom cennej suroviny - dreva, ale plnia i iné významné funkcie pri 
skvalitňovaní životného prostredia, zásobovania a regulovania vodných zdrojov a poskytujú 
tiež možnosť relaxácie. Lesné požiare spôsobujú každoročne značné materiálne, ale i 
nezanedbateľné ekologické škody. Najväčšie nebezpečenstvo požiaru hrozí lesom v jarnom 
období a počas dlhotrvajúceho suchého počasia, keď vegetácia nie je dostatočne schopná 
odolávať mnohým nepriaznivým vplyvom, ktorým je ľudskou činnosťou vystavená. Častou 
príčinou požiaru v lesoch býva fajčenie a zakladanie ohňov. Túto skutočnosť je potrebné mať 
na mysli pri  jarných i letných vychádzkach do prírody, často spojených s opekaním a prípravou 
jedla na otvorených ohniskách. Aby sme vzniku lesného požiaru predišli, je v prvom rade 
potrebné dodržiavať zákaz kladenia ohňa, ktorý býva vyznačený na tabuľkách pred vstupom 
do lesa. Tieto zákazy pracovníci lesov umiestňujú tam, kde sa v lese vyskytujú dreviny náchylné 
na poškodenie ohňom (niektoré stromy, zvlášť tvrdé drevo buk, dub, sú voči ohňu odolnejšie).  

Na opekanie v lese je potrebné využiť už existujúce ohniská, ktoré sú zvyčajne zriadené 
na takých miestach, odkiaľ rozšírenie ohňa na trávu, kríky a stromy nehrozí. Nesmieme však 
zabúdať, že tieto ohniská treba vždy obložiť kameňmi !  

Zvlášť opatrne si treba počínať pri uhášaní ohnísk. Zdanlivo uhasené ohnisko totiž môže 
vietor rozfúkať tak, že začne opäť horieť a pretože vtedy je už bez dozoru, môže spôsobiť požiar 
v lese! Preto treba vždy počkať aby v ohnisku dohoreli všetky väčšie kusy dreva a rozpadli sa 
na uhlíky. Až keď prestane ohnisko horieť  plameňom, žeravé uhlíky zalejme zvyškom vody, 
ktorú sme si priniesli do lesa so sebou. Po zaliatí vodou odporúčame ešte chvíľu počkať pri 
pahrebe, aby sme videli, či sa pahreba nemôže opäť rozhorieť.   

Opätovne chceme pri tejto príležitosti upozorniť občanov i na zákaz vypaľovania suchej 
trávy. Prípustný a podstatne bezpečnejší spôsob jej likvidácie je zhrabanie trávy na hromadu a 
spálenie na jednom mieste. Občanovi pritom nehrozí žiadna sankcia zo strany príslušných 
orgánov, nemusí sa skrývať a utekať. Má teda priebeh spaľovania pod kontrolou, čím sa výrazne 
znižuje možnosť rozšírenia sa ohňa na neželané miesta. Aj pri spaľovaní však treba dbať na 
bezpečnosť a spaľovať na mieste dostatočne vzdialenom od obytných či iných objektov, 
skladov a skládok rôzneho horľavého materiálu ako slama, seno, stavebné či palivové drevo a 
pod.  

Väčšina požiarov vzniká z neopatrnosti, prípadne podcenením požiarneho 
nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa v prírode. Minulý rok bol z hľadiska vývoja 
lesnej požiarovosti v našom okrese opäť veľmi priaznivý, nebol zaznamenaný žiadny lesný 
požiar.  
 


