
P  O  Ž  I  A  R  E 
           LESOV  A  TRÁVNATÝCH PORASTOV 

 
Pri zakladaní ohňa v prírodnom prostredí hrozí nebezpečenstvo vzniku a rozšírenia sa 

požiaru na veľké plochy. Nekontrolovateľné šírenie sa požiaru znásobuje teplé, suché 

a veterné počasie. Z hľadiska likvidácie požiaru sú najkomplikovanejšie lesné požiare, a to 

z dôvodu ťažko prístupného terénu, potreby nasadenia veľkého množstva síl a prostriedkov. 

Tieto požiare majú často ďalekosiahle ekologické a materiálne dôsledky a dochádza pri nich 

k zraneniam, či dokonca k stratám na životoch. Veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov 

v jarnom období predstavuje vypaľovanie zvyškov trávnatých porastov, kríkov a stromov,  

zakladanie ohňa v prírode, neopatrnosť a neuvážená ľudská činnosť. 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi 
Vám pre eliminovanie rizika vzniku požiarov v prírodnom prostredí 
odporúča dodržiavať tieto zásady: 
 

• Zakladať alebo udržiavať otvorené ohne v lesoch je možné len na vyhradených 

miestach, zabezpečených proti voľnému šíreniu ohňa, zbavených trávnatých porastov, 

suchých vetví, ihličia a v dostatočnej vzdialenosti od okraja lesa. 

• Oheň nezakladajte v blízkosti poľnohospodárskych plodín a stohov, pod vetvami 

stromov a kríkov.  

• Neponechávajte deti pri ohnisku bez prítomnosti dospelej osoby. 

• Neodchádzajte od horiaceho ohňa.  

• Pred odchodom od ohniska sa presvedčte o jeho dôkladnom uhasení, zalejte ho vodou,  

prípadne ho prekryte vrstvou zeminy. 

• V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je zakladanie ohňa zakázané. 

• Dodržujte zákaz vypaľovania trávy a porastov. Takéto porušenie zákona o ochrane 

pred požiarmi je možné sankcionovať pokutou až do výšky 331 € pre fyzické osoby 

a 16 596 € pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. 

• Dôsledné preventívne opatrenia urobené z Vašej strany zabezpečia Váš majetok pred 

požiarmi a ochránia Vaše zdravie aj zdravie Vašich blízkych. 

• Pri vzniku požiaru sa snažte vždy konať s rozvahou, vykonajte nevyhnutné opatrenia 

na záchranu ohrozených osôb, pomôžte ľuďom, ktorí sú na Vašu pomoc odkázaní, 

hlavne deťom, starým a chorým. Požiar v počiatočnom štádiu v rámci svojich 

možností uhaste improvizovanými prostriedkami a vykonajte nevyhnutné opatrenia na 

zamedzenie jeho šírenia.  

• Každý požiar bez odkladu oznámte Hasičskému a záchrannému zboru na tiesňovú 

linku 112 alebo 150. 


