
 

 

" Ochrana lesov pred požiarmi – spaľovanie trávnatých porastov "  

 

 

Vážení občania, 

 

     Veľký počet požiarov sa z roka na rok zaznamenáva najmä v suchom jarnom období na 

trávnatých plochách, pastvinách, poľnohospodárskych plochách a lesných porastoch.  V tomto 

období vznikajú požiare suchých trávnych porastov, ktoré sa často rozšíria až na lesné porasty a to 

len preto, že niektorí vlastníci pozemkov sa snažia zbaviť nechceného odpadu, či suchej trávy. 

Takýto spôsob v mnohých prípadoch končí zásahom hasičov. 

Vypaľovanie suchej trávy, suchých porastov, bylín a kríkov neprospieva ekosystémom. Poškodzuje 

sa štruktúra povrchovej vrstvy pôdy, jej odkrytím sa zvyšuje erózna ohrozenosť a zem rýchlejšie 

vysychá. Vypaľovanie trávy napomáha rozširovaniu odolnejších agresívnych druhov rastlín, 

spaľujú sa vývojové štádiá mnohých drobných živočíchov čo negatívne ovplyvňuje potravinovú 

základňu vyšších živočíchov. Plošným vypaľovaním môže dôjsť k likvidácii celých populácií 

menej mobilných druhov. 

     Pre právnické osoby, fyzické osoby-podnikateľov a aj pre fyzické osoby je jednoznačne 

zakázané vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov. Nedodržania ustanovení tohto zákona sa považuje za 

priestupok na úseku ochrany pred požiarmi, za ktorý môže byť občanovi uložená pokuta až do 

výšky 331,-€. 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši a Územný výbor 

Dobrovoľnej požiarnej ochrany Liptovský Mikuláš Vás preto vystríhajú pred takýmto konaním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

" Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2017 "  
 

Vážení občania, 

 

V lesoch Žilinského kraja vzniklo v roku 2016 celkom 40 požiarov s priamou škodou  

25 075,-€. Najviac požiarov bolo v apríli (11), ale zvýšený počet požiarov sa vyskytoval aj 

v mesiacoch jún (6),august (5) a september (5). Najčastejšími príčinami pri lesných požiaroch bolo 

spaľovanie odpadu a odpadkov (13 požiarov), zakladanie ohňov v prírode (6 požiarov).   

     Veľký počet požiarov sa z roka na rok zaznamenáva najmä v suchom jarnom období na 

pastvinách, poľnohospodárskych plochách a lesných porastoch.  V tomto období vznikajú požiare 

suchých trávnych porastov, ktoré sa často rozšíria až na lesné porasty. Príčinou ich vzniku je 

vypaľovanie tráv, zakladanie ohňov v prírode, odhodené ohorky cigariet, iskry z brzdných systémov 

železničných vozňov a v neposlednom rade hra maloletých detí s otvoreným ohňom. Lesné požiare 

sú z hľadiska zásahu veľmi komplikované z dôvodu zlého prístupu hasičskej techniky 

k požiarovisku v horskom teréne a vyžadujú si značný počet zasahujúcich hasičov. 

     Pre právnické osoby, fyzické osoby-podnikateľov a aj pre fyzické osoby jednoznačne   zákon č. 

314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje vypaľovanie 

porastov bylín, kríkov a stromov. Porušenie tohto zákazu môže stáť občana do 331 eur. Ak by sa 

však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta môže 

dosiahnuť výšku 16 596 eur. 

Fyzická osoba podľa: 

- § 14ods. 1 písm. e) je povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pričinnostiach 

spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného 

nebezpečenstva vzniku požiaru, 

-  § 14ods. 2 písm. b) nesmie vypalovat porasty bylín, kríkov a stromov, 

-  § 14ods. 2 písm. c)nesmie zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho 

rozšíreniu V prípade porušenia tohto zákazu hrozí sankcia:  

Nedodržania tohoto ustanovenia sa považuje za priestupok na úseku ochrany před požiarmi, za 

ktorý môže Okresné riaditeľstvo HaZZ podľa§ 61 ods. 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. 

pokarhanie alebo pokutu do 331 eur fyzickej osobe, ktorá sa ho dopustí tým, že vypaľuje porasty 

bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k 

jeho rozšíreniu. 

Vyzývame preto všetkých občanov, aby svojou ľahostajnosťou, nedbalosťou, nerešpektovaním 

predpisov o ochrane pred požiarmi neprispievali k vzniku požiarov v lesnom a poľnohospodárskom 

fonde.  Robme všetko preto, aby sme svojim zodpovedným konaním zabránili vzniku lesných 

požiarov, a tým aj k zníženiu škôd, ktoré by spôsobili.  
 

 


