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Lesné PoŽiare spósobujú každoročne nielen v,el'ké materiálne ale ainezanedbatel'né ekologické škody, pričom obnova zničených lesnýcn porastov
Predstavuje dlhodobý Proces. Z dlhodobe j analýzy požiarovosti v lesnom hospodárstve
vYPlýva, Že najviac lesných požiarov vzniká vlarných a letnýc;h mesiacoch. ohrozenost,lesných Porastov v tomto období ovplyvňujú klimatické faktory - sucho, vietor, stavvegetácie ( mnoŽstvo vyschnutej organickej hmoty ) a najmá čiňnost, človeka. V drvivejváČŠine PríPadov býva príčinou vzňiku poiiarou'lesných a trávnatých porastov práve|'udská nedbanlivost', nedodržiavanie protipožiarných b,ezpečnostnlicn opatrení
a V nePoSlednom rade Podceňovanie požiarneho nebezpečenstva Óii používaní
otvoreného ohňa ( zakladanie ohňa, fajčenie, vypal'ovanie tráv,natých pora'stov a pod. ).
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porastov na slovensku
v rokoch 2011-2O17.
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" 4á.Kl"dné poži"d"uku n" ."bu.puč"niu ochranv tesov predpožiarmi v roku 2018

Prehl'ad PočtU lesnÝch Pgžiarov a p-ožíqrov tesni@
tz.



Aj ked' v roku 2017 nebol zaznamenaný na území okresu Vranov nad Top1ou
ŽiadnY lesný PoŽiar, v sledovanom období boló evidovaných 63 požiarov v prírodnom
Prostredí s Priamou Škodou 5.B50 eur, kde príčinou vzniku požiaru boli práve
horeuvedené príčiny.

Pri zabezPeČovaní a realizácii preventívnych protipožiarnych opatrení, ktoré súzamerané na ochranu lesov pred požiarmi obce musia vychádzať z ustanovení a
zPoŽiadaviek uvedených v zákone č.314t20O1 Z. z. o ochrane pred požiarmi vznení
neskorŠÍch PredPisov a vyhlášky MV SR č. 121l2O02Z. z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov.

Obce musia Plnit'tieto útohy súvisiace so zabezpečovaním ochrany lesov pred
požiarmi :

a) vYPracovat' a viest'dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce podl,a § 75 ods. 1

PÍsm. d) zákona Č. 314/2001 Z. z. oochrane pred požiarmi v zneníneskorších
predpisov a v nadváznosti na § 36 a § 3Z vyhlášky My sR č. 121/2002 Z. z,
o PoŽiarnej Prevencii v znení neskorších predpisov (požiarny poriadok obce,
dokumentácia o dobrovol'nom hasičskom zbore obce, Žoznam objektov
a Priestorov, v ktorých sa vykonávajú preventívne protipožiarne ko'ntroly,
oznámenia o nedostatkoch zistených pri vykonávaní preventívnyČh
ProtiPoŽiarnYch kontrol a rozhodnutia obce s uložením tehoty na odstránenie
nedostatkov vrátane rozhodnutí obce o vylúčení vecí z foužívania, ptány
PreventÍvnYch protipožiarnych kontrol, zoznamy členov kontrolných skupín)

b) Prerokovai' v orgánoch obce úlohy, ktoré vyplývajů zo zabeipečenia ochrany
ltlsov Pred PoŽiarmi 'y zmysle všeobccnn závnxnych predpisov najmá v časq}
zvýŠenéhr: nel:ez;:;cČenstva vznik* pr;žiaru, vytlá štatirtár pr:;kyn, ktarý obsahujc.
PodrnienkY ProtiPclŽiarnej bezpečnosti na čas zvýšenéhn r",lehezpečenstva vzniku
PoŽtaru, zloŽenie a vybavenie protipožiarnych lrliadok, zabezpečenie
Prostliedkov na zdalávanie pnžiaru. osoily zorlpavetťné za p:lnetrie jerlnotlivých
oPatrení a Podmi*nok protipožiarnej bezpeňnosti. obsah a roesah odboinej
PríPravY Členov protipoŽiarncj asistenčne1 hliadky n;,t zaLleepečcni* opatreni
v Čase zvýŠenóho nei:ezpečenstva vzniku p*žiarLr, spósob a časový rozsah
vYkonávania kontroly dodržiavania podrnienok prctipožiarnej beipečnosti
urť:e*ných v r:asc zvyšelnóho nebe;zpečen§ivil vaniku požiaru.

c) vYkonávat' Preventívne protipožiarne kontroly v súvis/osíi s ochranou lesov pred
PoŽiarmi Podlb § 23 zákona č.314/2001 Z. z, oochrane pred požiarmi vznení
neskorŠÍch Predpisov, ktoré sú vo vlastníctve, správe alebo v užívaní, u ktorých
nevYkonáva Štátny poŽiarny dozor okresné riaditel'stvo HaZZ, (najmá v čáse
zvýŠeného nebezpeČenstva vzniku požiaru je nutné vykonávat' 

'preventívne

ProtiPoŽiarne kontroly ako v pracovných dňoch aj v dňoch pracovného pokoja,
kedY sa Predpokladá zvýšený pohyb osób v lesoch a v blízkosti iesnýcn
Porastov, Pri Čase vykonávania kontrot je potrebné zohl'adnit' v akom čase sa
budú vykonávat't. j. obed, popoludnie).

d) Preverii' akcieschopnost'dobrovol'ného hasičsktihcl zharu obce, ako aj technickýstav a celkovú priprav*nost' hasičskej techrriky a v*cných proslriedkov na
vykonávarrie zásohnvej Činnosti v sú|acJe s § Zti vyhl. íl4V §R č. ii111200§ Z" z.
o hasičských jeeinotkách v znení neskorších prerirrisav, iaby mohol byt' vykonaný
ůčinný a prvr:tný zás;:h vlastnciu hasičskou teclrnikou).



e) zabezpečit' v prípade potreby v najkritickejšich obdobiach možnosti vzniku
požiaru stálu pohotovostnú službu v hasičských zbrojniciach, (najkritickejšie
obdobie rozumieme obdobie v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru t,
j. jarné počasie, obdobie dlhotrvajúceho sucha a teplého počasia),

f) preverit' spracovanie a aktuálnosť jestvujůcej dokunrerrtácie ochrany pred
požiarmi, ako aj činnost' ohlasovrre požiaru v obci, zloženie i: vybavenie
protipožiarnych asistenčných hliadok, zabezpečenie prostriedkov na zdolávanie
požiaru, osoby zodpovedné za plnenie jecinotlivých opatrení a podmienok
protipožiarnej bezpr+čnosti, o!:sah a rozsah oclL:*rnej prípravy ť;lerrov
protipožiarnej aststenčne.j hliadky na zabezpečenie predn:etne.i čirrnostt, obsah
a rozsah škoienia o podmienkach protrpožiarnei bezpečnosti osób, ktoré sa
podiel'ajú na činrrosti, spósob a časový rozsah vykonávania korrtroly
dodržiavania podmienok protipožiarnei bezpečncsti určených pre jednotlivé
činnosti,

g) na vykonávanie hliadkovacej činnosti obecné úrady móžu využívat' zriadené
kontrolné skupiny obce, preventivárov obce (v uvedených prípadoch je možné zo
strany obci do hliadkovacej činnosti zaradit' nezamestnaných z danej obce),
zriadené kontrolné skupiny móžu byt' vybavené požiarnym náradím, ručnou
striekačkou, dopravným prostriedkom, mobilným telefónom a inými
pro stri ed ka mi, n a p r. d'ale koh l'ad om,

h) zabezpečit' efektívnu a cjóslednú preventívnr:-výchr:vrrú činnost' zameranu na
ochranu lesov pred požiarmi najmá v spolupráci s orgánmt štátne1 správy,
Dobri:vol'nou požiarrtou ochranou §R a d'alšímt záujntovými edruženiami, kloré
majú aktivity zamerané na ochranu prírody {ir,:íornovat'verejnost'o n*g;atívnych
javoch spojených s vypal'ovaním porastov, spalovilnínt horl'avých látok na
miestach, kde by sa rnohol rozšírit'pcžiar a pod.. vzhl';tcJorrt k iornu je poirebné
využit' všetky clostu pnó nrasovokomu n i kačnó prostriocJ ky).

Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave denne na svojej webovej
stránke www.shmu.sk v časti Meteorologická služba zverejňuje index požiarneho
nebezpečenstva, ktoný je členený na 5 stupňov. Podrobnosti o stanovení stupňa
požiarneho nebezpečenstva v lesoch možno získat' kliknutím na ,,d'alšie informácie".
Vyhlasovanie výstrahy na dosiahnutie 4. a 5. stupňa (t,j. vysokého a vel'mi vysokého
stupňa) je uverejňované na citovanej webovej stránke SHMU v slovenskej forme
v rámci predpovede počasia. Krátka formulácia výstrahy v prípade potreby bude
uverejňovaná aj v hlavných správach o počasí. Aj touto formou podané informácie majú
slúžit'na včasné odhalenie potenciálnych miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
lesných požiarov.

požiarne nebezpečenstvo lesov ie:

vel'mi nízke - kumulovaná suma atmosférických zrážok značne prevyšuje výpar,
vlhkostné pomery vo vrchnej vrstve pódneho profilu sú vlhké až mokré.
nízke - kumulovaná suma zrážok v lese mierne prevyšuje výpar, vrchná vrstva
lesnej pódy v lese je vlhká,
stredné - kumulovaná suma zrážok v lese je mierne nižšia ako výpar. Vrchná
vrstva lesnej pódy je mierne vlhká - p:ri ton:tcl sti;pni 1e ntožne spal'ovat len na
vhociných stanovištiach ivlhké. slaby bylinný kryt. bel podrastu, malá svahovitost'
te rónr"r el p*r$.,

1.

2.

3.



4. Výsoké - kumulovaná suma zrážok v lese je nižšia ako výpar. Vrchná vrstva
lesnej pódy je suchá - platí úplný zákaz spal'ovanta,

5. ve!'mi vysoké - kumulovaná suma zrážok v lese je značne nižšia ako výpar,
Vrchná vrstva lesnej pódy je presušená, stopy sucha sú viditel'né aj na poraste -
ptatí úplný zákaz spal'ovanin,

Okresné riaditel'stvo HaZZ vo Vranove nad Topl'ou móže vyhlásit'čas zvýšeného
nebezpeČenstva vzniku požiaru. Fotokópia o vyhlásení času zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru je zverejnené na úradnej tabuli OR HaZZ.

VYHLÁSENlE času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru zašle oR HaZZ
vo Vranove nad Topl'ou e-mailovou poštou všetkýnr obecným a mestským úradom
v pósobnosti OR HaZZ. Toto VYHLÁSEN|E musí každý obecný a mestský úrad
zverejnit' na Úradnej tabuli počas celóho času trvania vyhlásenia času zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požíaru až do odvolania.

Odvolanie VYHLÁSENlA času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru musí
byt'uskutočnené opát'písomnou formou a to OR HaZZ.

Všetky obecné a mestské úrady v pósobnosti OR HaZZ budú opát' písomne e-
mailovou poštou informované o odvolaní vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva
vzniku poŽiaru s presným dátumom odvolania a záraveň požiadané, aby príslušné
vyhlásenie zvesili z úradnej tabule.

i]]

Vyzývame obce, aby preventívno-výchovne pósobili smerom k verejnosti
prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, zároveň včas a priamo pósobili
na návštevníkov lesa pri konaní róznych turistických výstupov alebo pri organizovaní
výchovno-informačných akcií deti a mládeže v prírode najmá v lese a tak predchádzali
zbytočným lesným požiarom a škodám, ku ktorým by mohlo nedbalým konaním
v dósledku nedostatočného vedomia dójst'.

Pósobením preventívno-výchovnej činnosti k občanom, mládeži a návštevníkom
lesa v značnej miere móžeme ovplyvnit' tohtoročnú štatistiku požiarov lesných porastov
až na minimum.

Na ochrane lesov pred požiarmi sa musia podiel'at' štátne i neštátne subjekty,
ktoré vykonávajú svoje aktivity v prírode a najmá v lese a v tesnej blízkosti lesných
porastov.

mjr. lng. Jozef Ondrej

riaditel'
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