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Vec 
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2015 
- u p o z o r n e n i e  

Jarné obdobie je už tradičné spojené so zvýšeným výskytom požiarov suchých porastov a 
nárastom počtu lesných požiarov. Pri požiaroch v lesnom hospodárstve každoročně vznikajú značné 
materiálně ale aj ekologické škody. 

V roku 2014 vzniklo v Slovenskej republike celkom 9 030 požiarov spriamou škodou 
24 202 035,-€. Uchráněné boli hodnoty za 128 336 775,-€. Usmrtených bolo 44 a zraněných 296 
osob. 

V odvětví lesnictva bolo za rok 2014 evidovaných 194 požiarov s priamou škodou 
226 925,-€. Pri týchto požiaroch bola jedna osoba usmrtená a jedna osoba zraněná. Oproti 
predchádzajúcim rokom nastalo mierne zlepšenie vývoja požiarovosti v danom odvětví. Tento 
vývoj však súvisí najma s nezvykle chladným a daždivým počasím pretrvávajúcim v priebehu 
celého roka 2014. 

V lesoch Žilinského kraja vzniklo v roku 2014 celkom 42 požiarov spriamou škodou 
41 085,-€. Najviac požiarov bolo vjúni (14), ale zvýšený počet požiarov sa vyskytoval aj 
v mesiacoch marec (8) a júl (6). Najčastejšími příčinami pri lesných požiaroch bolo spafovanie 
odpadu a odpadkov (11 požiarov), zakladanie ohňov v prírode (10 požiarov), a taktiež nedbalost' a 
neopatrnost' dospělých (8 požiarov). V Žilinskom kraji bola pri požiaroch v lesoch v roku 2014 
usmrtená jedna osoba a taktiež zraněná bola jedna osoba. 

Na dósledné zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi je potřebné, aby aj obce realizovali 
potřebné opatrenia, a to n najma: 

1. preveriť aktuálnost' dokumentácie ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutkovým stavom 
(v požiarnom poriadku obce najma prehl'ad zdrojov vody na hasenie požiarov), ako aj 
preveriť činnost' ohlasovní požiarov v obci, 

2. prerokovať v orgánoch obce úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany lesov pred požiarmi 
v súlade so všeobecne závaznými právnymi predpismi, 

3. vykonat' preventívne protipožiarne kontroly podl'a § 23 zákona uvlastníkov lesných 
pozemkov, v ktorých nie je vykonávaný štátny požiarny dozor (zamerať sa najma 
na dodržiavanie povinností podl'a § 6b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochraně pred požiarmi 
v znění neskorších predpisov), 
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4. preveriť akcieschopnosť obecného hasičského zboru, ako aj hasičskej techniky a věcných 
prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti podl'a § 6 vyhlášky MV SR č.611/2006 Z. z. 
o hasičských jednotkách; 

Odporúčame: 

a) zabezpečit' stálu pohotovostmi službu v hasičských zbroj niciach v případe potřeby a podl'a 
uváženia v najkritickejších obdobiach možnosti vzniku požiarov, 

b) zabezpečit' efektívnu a dóslednú preventívno-výchovnú a propagačnú činnost' zameranú na 
ochranu lesov pred požiarmi; spolupracovat' pri plnění tejto úlohy s orgánmi miestnej štátnej 
správy, Dobrovol'nou požiarnou ochranou Slovenskej republiky, ako aj s ďalšími záujmovými 
združeniami zameranými na ochranu prírody. Propagáciu tejto akcie urobit' prostredníctvom 
obecných rozhlasov odvysielaním relácie, ktorú přikládáme k tomuto listu a zverejnením výzvy 
k ochraně lesov na informačných úradných tabuliach v obci. Upozornit' občanov na zákaz 
vypal'ovania trávnatých porastov a zakladania ohňov na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. 

c) v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a v čase dlhotrvajúceho sucha je 
potřebné tuto reláciu odvysielať 1 x týždenne, 

d) v případe zistenia preukázatďných porušení povinností a zákazov uložených fyzickým 
osobám (vypafovanie porastov azakladanie ohňa na miestach, kde móže dójsť kjeho 
rozšíreniu) zvážit' podanie podnětu na Okresné riaditďstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši, 
ktoré je příslušné prejednávať priestupky na úseku ochrany pred požiarmi. 

Ďakujeme Vám za zodpovědný přístup k realizácii týchto úloh a veríme, že sa nám spoločne aj 
takýmto spósobom podaří uchránit' čo najviac z nášho lesného bohatstva pred ničivými požiarmi. 

Příloha 

Rozhlasová relácia 

pplk. PhDr. Eva Krajčiová v.r. 
riaditefka 


