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 Milí občania ! 

 

 

 Prichádza jar, ktorá nám so sebou prináša teplé a suché počasie, počas ktorého je 

zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov, čo sa prejavuje zvyšovaním počtu požiarov  

v prírodnom prostredí.     

 Ako vyplýva zo štatistiky požiarovosti, najčastejšou príčinou vzniku požiarov je človek. 

Väčšina požiarov vznikla z nedbanlivosti a neopatrnosti pri manipulácii s otvoreným ohňom, 

pri vypaľovaní suchej trávy, fajčením v prírode. Nebezpečenstvo požiarov v jarnom období 

počas suchého a teplého počasia stále trvá a stúpa so stúpajúcou návštevnosťou prírody. 

 Všetci občania sú preto povinní dodržiavať zásady ochrany pred požiarmi najmä v čase 

zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, plniť príkazy a dodržiavať zákazy na označených 

miestach, nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladať oheň na miestach, 

kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu alebo spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve. 

 Celkovú bilanciu požiarovosti ovplyvňujú v tomto období  najmä požiare v prírodnom 

prostredí ako sú požiare lesov a trávnatých porastov, ktoré vznikli v priamej súvislosti            s 

porušovaním zákona o ochrane pred požiarmi. Občania svojim nezodpovedným 

a ľahkovážnym konaním ohrozujú  seba, svoje okolie, majetok a hlavne majetok susedov  a  

prírodu. Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim  javom a preto Okresné riaditeľstvo 

Hasičského a záchranného zboru v Levoči upozorňuje na rešpektovanie Zákona č. 314/2001 Z. 

z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  a  občanov  týmto vyzýva, aby :    

 

 nevypaľovali trávu ani iné suché porasty   

 nezakladali oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže 

 rozšíriť 

 nefajčili v lesoch  

 na kladenie ohňa v prírode využívali len ohniská na to určené a tiež nezakladali oheň 

priamo v lese 

 aby pri odchode ohniská dôkladne uhasili 

 

      Za  vypaľovanie porastov bylín, kríkov, stromov a zakladanie ohňa v priestoroch 

alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu je možné uložiť pokutu až do 

výšky 331 €,  čo v súčasnej dobe predstavuje  nemalú  finančnú hodnotu.   

 

         Vážení občania,  chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajme 

predpisy o ochrane pred požiarmi a správajme sa k prírode zodpovedne, je predsa pre nás a naše 

deti. 

 

 

 

 

       Okresné riaditeľstvo  

                                                                 Hasičského a záchranného zboru v Levoči 
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JARNÉ VYPAĽOVANIE TRÁVY ZABÍJA ŽIVOT 

 

Vypaľovanie trávy je dôkazom neschopnosti ľudí trvalo sa starať o krajinu. Podpaľovanie 

rôznej „stariny” je len riešením  dôsledkov, kedy pozemky zarastajú burinami, nie príčin – 

teda zanedbania starostlivosti o pozemok, ktorý je v podstate našim majetkom. Pritom ide o 

zásah, ktorý nemá v podmienkach žiadne opodstatnenie. Laická predstava ľudí o tom, že 

požiarom prírodu „naštartujú”, je mylná. Tráva, ktorá sa objaví po vypálení, tam bola aj 

predtým. Práve poškodením nových výhonkov požiarom dochádza k nadmernému čerpaniu 

zásobných látok a k oslabovaniu trávnych porastov. A práve  poškodené pozemky sú 

vynikajúcou pôdou pre šírenie burín a inváznych rastlín. 

 Jarné vypaľovanie trávy postihuje nielen pôdne mikroorganizmy, ale aj mäkkýše, motýle, 

obojživelníky, plazy a vtáctvo hniezdiace na zemi a v krovitých porastoch. „Mnohé tieto 

druhy sú súčasťou biologickej ochrany ekosystémov a narušením rovnováhy vypaľovaním 

dochádza k premnoženiu škodcov v poľnohospodárskych kultúrach, v lúčnych a lesných 

ekosystémoch.  

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov hovorí jasnou 

rečou - vypaľovanie trávy je pod hrozbou vysokých sankcií prísne zakázané. Právnickým 

osobám zaň hrozí pokuta až do výšky 16 596 €, fyzickým do výšky 331 €. Napriek tomu sa 

každý rok nájdu „snaživci”, ktorí zákon vedome, či nevedome porušujú. Preto dôrazne 

upozorňujeme na zákaz vypaľovania suchej trávy, ktoré je u nás veľmi rozšírené. Je príčinou 

vzniku veľkého množstva požiarov so značnými materiálnymi škodami, často pri nich 

dochádza aj k vážnym zraneniam osôb. Niekedy si takýto požiar vyžiada tú najvyššiu daň – 

ľudský život a to najmä z radov dôchodcov. Každý rok sa opakujú situácie, pri ktorých 

dochádza k vzniku zbytočne veľkých škôd. Úlohu zohrávajú v tomto probléme viaceré 

faktory, napríklad ľudská pohodlnosť - ľudia sa o svoj majetok celý rok nestarajú a na jar starú 

suchú trávu, či drobné krovie bez vlastnej veľkej námahy zlikvidujú. Problémom je aj 

nedostatočné právne vedomie, teda neznalosť platných právnych predpisov, ktoré túto činnosť 

zakazujú. 

 

Máme tu pre Vás niekoľko dobrých rád ako nespôsobiť požiar: 

 pozorne si všímajte všetky zákazy v lese a podľa toho sa správajte, 

 oheň si založte len na vyhradenom mieste, 
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 pred založením ohňa si prichystajte piesok či hlinu alebo nádobu s vodou, nikdy 

nenechajte ohnisko tlieť, keď odchádzate, 

 oheň nezaložte v prípade silného vetra, 

 ohnisko dôkladne obložte kameňmi,                                         

 v lese nikdy nezahoďte horiacu zápalku,                                     

 do ohňa neprilievajte benzín, lieh ani iné horľavé kvapaliny,                

 na nesprávne konanie upozornite aj kamaráta, 

 ak ste spôsobili požiar alebo ste svedkom, že ho niekto spôsobil,  neutečte, ale volajte 

číslo 112, resp. 150. 

 

 

Spracovalo: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči 

 

 

 


