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Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2022 - usmernenie
Na území Bardejovského okresu v roku 2021 vzniklo celkovo 68 požiarov s priamou
škodou 201 360 EUR. Pri týchto požiaroch nebola ani jedna osoba usmrtená a tri osoby utrpeli
zranenie. V porovnaní s tým istým obdobím roka 2020 došlo k zníženiu počtu požiarov o 41
prípadov a k zvýšeniu priamych škôd o 102 545 EUR.
Jednotky Hasičského a záchranného zboru v okrese Bardejov uchránili pri zásahoch
hodnoty vo výške 1 902 060 EUR.
Podľa štatistických údajov za rok 2021 vyplýva, že najviac požiarov vzniklo
v mesiacoch marec (11 požiarov), máj (11 požiarov) a júl (7 požiarov).
Z analýzy požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšiu skupinu vyhodnocovanú podľa
priestoru tvoria požiare, ktoré vznikli v prírodnom prostredí (15) a rodinné domy (14).
Najväčšia požiarovosť v roku 2021 bola v týchto obciach: Bardejov (30), Frička (3),
Zborov (4) a Petrová (4).
Z hľadiska sledovaných príčin najviac požiarov v počte 12 vzniklo pri vypaľovaní trávy
a suchých porastov.
Pokiaľ ide o lesy, v roku 2021 neevidujeme v lesoch žiadny požiar.
Ohrozenosť lesných porastov v tomto období podnecujú klimatické faktory - sucho,
vietor, stav vegetácie, množstvo vyschnutej organickej hmoty, aktivita človeka, vypaľovanie
trávy, kladenie ohňa, prázdninové obdobie, turistika, fajčenie.
Väčšina požiarov vzniká z nedbanlivosti alebo neopatrnosti, resp. podcenením
požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa (turistika, táborenie, hra detí,
vypaľovanie suchej trávy, kladenie ohňa v lese, fajčenie a pod.)
Preto nový systém protipožiarnej prevencie a ochrany v lesoch vychádza z platných
právnych predpisov na úseku požiarnej ochrany najmä zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred požiarmi v znení neskorších a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej
prevencii v znení neskorších predpisov.
Podľa tohto legislatívneho rámca sa na zabezpečovaní protipožiarnej prevencie a ochrane
pred lesnými požiarmi musia podieľať tak štátne ako aj neštátne organizácie obhospodarujúce
lesy, ale aj lesné pozemkové spoločenstvá a individuálni vlastníci a to v úzkej súčinnosti s
orgánmi miestnej štátnej správy na úseku požiarnej ochrany, štátnej správy lesného
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hospodárstva, životného prostredia, správcami veľkoplošne chránených území, spoločenskými a
záujmovými organizáciami, ktoré vykonávajú svoje aktivity v prírode a hlavne v lese. Ide
najmä o dôsledné dodržiavanie a rešpektovanie príslušnej dokumentácie ako sú požiarny
poriadok, požiarne poplachové smernice, mapové podklady (textová a grafická časť), časový
harmonogram hliadkovacej činnosti, písomná dokumentácia o vykonanej hliadkovacej činnosti.
Systém efektívnej protipožiarnej prevencie a ochrany je založený na včasnom
spozorovaní a odovzdaní informácie o možnom požiarnom nebezpečenstve, resp. o vzniknutom
požiari. Toto je často rozhodujúcim faktorom pre zamedzenie škôd veľkého rozsahu. Rovnako
dôležitá je dostupnosť, rýchla lokalizácia miesta, intenzity a rozsahu požiaru a v závislosti od
toho mobilizácia vlastných pohotovostných síl, hasičských jednotiek, i ďalších zložiek.
Rozhodujúcu úlohu v oblasti prevencie zohrávajú tri hlavné faktory.
Prvým je plošné pokrytie celého územia pozorovacou službou, druhým schopnosť
pozorovacej služby včas, presne a na správne miesto odovzdať informáciu o požiarnom
nebezpečenstve a tretím adekvátne materiálno-technické vybavenie pozorovacej a hliadkovacej
služby a vlastných pohotovostných síl.
Z uvedeného dôvodu na zabezpečenie týchto úloh je potrebné z úrovne miest a obcí vykonať
nasledovné opatrenia:
1. vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce podľa § 15 ods. 1 písm.
d) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
v súlade s § 36 až 37 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 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, vykonať preventívne
protipožiarne kontroly podľa § 23 ods. 1 písm. a) cit. zákona u vlastníkov lesných
pozemkov, v ktorých nie je vykonávaný štátny požiarny dozor,
4. preveriť akcieschopnosť obecného hasičského zboru, ako aj hasičskej techniky a vecných
prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti v súlade s § 6
vyhlášky Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách.
Odporúčajúce ustanovenia:
a) zabezpečiť stálu pohotovostnú službu v hasičských zbrojniciach v prípade potreby a
podľa uváženia v najkritickejších obdobiach možnosti vzniku požiarov,
b) zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť zameranú
na ochranu lesov pred požiarmi; spolupracovať pri plnení tejto úlohy s orgánmi miestnej
štátnej správy, Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky, ako aj s ďalšími
záujmovými združeniami zameranými na ochranu prírody.

Riaditeľ
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Bardejove
pplk. Ing. Radoslav Brehuv
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( Rozhlasová relácia)
Vážení občania,
lesy sú základnou súčasťou nášho životného prostredia. Majú schopnosť tvoriť a chrániť
úrodnú pôdu, zachytávať a akumulovať čistú vodu, produkovať kyslík, filtrovať vzduch,
pohlcovať prach a rádioaktivitu, sú životným prostredím pre živočíchy, rastliny a ich
spoločenstvá a pre ľudí sú zdrojom regenerácie, osvieženia a inšpirácie. Aby aj do budúcnosti
lesy plnili svoje funkcie musíme sa snažiť minimalizovať riziko vzniku lesných požiarov,
ktorých enviromentálne škody sú nevyčísliteľné.
Najčastejšou príčinou lesných požiarov, a to nielen u nás, ale vo väčšine štátov Európy
je konanie človeka a jeho hospodárska resp. iná činnosť. Podiel iných činiteľov, napr. blesku je
na lesných požiaroch zanedbateľný. Väčšina požiarov vzniká z nedbanlivosti alebo neopatrnosti,
resp. podcenením požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa (turistika,
táborenie, hra detí, vypaľovanie suchej trávy, kladenie ohňa v lese, fajčenie a pod.)
Na území Bardejovského okresu v roku 2021 vzniklo celkovo 68 požiarov s priamou
škodou 201 360 EUR. Pri týchto požiaroch nebola ani jedna osoba usmrtená a tri osoby utrpeli
zranenie. V porovnaní s tým istým obdobím roka 2020 došlo k zníženiu počtu požiarov o 41
prípadov a k zvýšeniu priamych škôd o 102 545 EUR.
Jednotky Hasičského a záchranného zboru v okrese Bardejov uchránili pri zásahoch
hodnoty vo výške 1 902 060 EUR.
Podľa štatistických údajov za rok 2021 vyplýva, že najviac požiarov vzniklo
v mesiacoch marec (11 požiarov), máj (11 požiarov) a júl (7 požiarov).
Z analýzy požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšiu skupinu vyhodnocovanú podľa
priestoru tvoria požiare, ktoré vznikli v prírodnom prostredí (15) a rodinné domy (14).
Najväčšia požiarovosť v roku 2021 bola v týchto obciach: Bardejov (30), Frička (3),
Zborov (4) a Petrová (4).
Z hľadiska sledovaných príčin najviac požiarov v počte 12 vzniklo pri vypaľovaní trávy
a suchých porastov.
Pokiaľ ide o lesy, v roku 2021 neevidujeme v lesoch žiadny požiar.
Ohrozenosť lesných porastov v tomto období podnecujú klimatické faktory - sucho,
vietor, stav vegetácie, množstvo vyschnutej organickej hmoty, aktivita človeka, vypaľovanie
trávy, kladenie ohňa, prázdninové obdobie, turistika, fajčenie.
Návrh nového systému protipožiarnej prevencie a ochrany v lesoch vychádza z
platných právnych predpisov na úseku požiarnej ochrany najmä zo zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky. MV SR č.121/2002 Z. z.
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
Podľa tohto legislatívneho rámca sa na zabezpečovaní protipožiarnej prevencie a
ochrane pred lesnými požiarmi musia podieľať tak štátne ako aj neštátne organizácie
obhospodarujúce lesy, ale aj lesné pozemkové spoločenstvá a individuálni vlastníci a to v úzkej
súčinnosti s orgánmi miestnej štátnej správy na úseku požiarnej ochrany, štátnej správy lesného
hospodárstva, životného prostredia, správcami veľkoplošne chránených území, spoločenskými a
záujmovými organizáciami, ktoré vykonávajú svoje aktivity v prírode, hlavne v lese ale aj
samotnými občanmi. Ide najmä o dôsledné dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti ktoré
musíme dodržiavať pri výrobných činnostiach alebo prechádzkach v lesných porastoch,
pasienkoch, lúkach a poliach.
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Pri uvedenej činnosti si musíme počínať tak, aby nedochádzalo ku vzniku požiarov, plniť
príkazy a zákazy týkajúce sa požiarnej ochrany na označených miestach, udržiavať v
použiteľnom stave vecné prostriedky požiarnej
ochrany, dodržiavať zásady požiarnej
bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a mať na zreteli zákaz vypaľovať
porasty, zákaz fajčenia a kladenia ohňa na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.
Právna úprava o požiarnej ochrane pamätá aj na tých, ktorí povinnosti vyplývajúce im zo
zákona o požiarnej ochrane nerešpektujú.
Takýmto právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom bude uložená pokuta až do
výšky 16 596 eur a fyzickým osobám teda občanovi až do výšky 331 eur.
Vážení občania, veríme, že spoločným úsilím, opatrnosťou a zodpovednosťou každého
z nás prispejeme k tomu, aby náš prírodný ekosystém hlavne v čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru bol v rovnováhe, bez strát na ľudských životoch a životnom prostredí
a zachovaný aj pre ďalšie generácie.
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