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 ORHZ-TV1-109-001/2021 mjr. Ing. Pavol Harvan 17. 03. 2021 

 

Vec 

Ochrana lesov pred požiarmi  

 

Vážená pani riaditeľka, riaditeľ! 

 

S prichádzajúcim jarným obdobím sa zobúdza príroda a po dlhej zime prichádza obdobie 

návštevy lesov, jarného upratovania a opekania v prírode. 

 O lesoch sa vraví, že sú oázou pokoja, avšak pri požiari sa táto oáza zmení na peklo, kde 

hrozí vyhorenie lesných porastov, uhorenie živočíchov a čo je najhoršie, hrozia aj straty na 

ľudských životoch. 

Košický kraj patrí v posledných rokoch v SR ku krajom s vyššou požiarovosťou v lesoch 

a na trávnatých porastoch vôbec. Príčinou požiarov je nezodpovedné konanie pri zakladaní ohňov 

priamo v lesnom prostredí, vypaľovanie trávy a starých porastov, fajčenie, spaľovanie zvyškov. 

Touto cestou Vás chceme požiadať o spoluprácu a zintenzívnenie preventívno – výchovnej 

činnosti v oblasti ochrany lesov a ostatného prírodného prostredia pred požiarmi. 

Preto Vás žiadame o opakované odvysielanie relácie v školskom rozhlase, ktorú Vám 

zasielame v prílohe č. 1. Je potrebné upozorniť žiakov a študentov na zákaz vypaľovať porasty 

bylín, kríkov a stromov ako aj na zákaz zakladania ohňa na miestach, kde môže dôjsť k jeho 

rozšíreniu. 

V prílohe č. 2 Vám zasielame propagačný materiál, ktorý Vás žiadame vyvesiť na 

prístupnom mieste v priestore školy.  

  

 

 

 

 

 pplk. Ing. Milan Sučka 

                                riaditeľ 
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       Príloha č. 1 k číslu: ORHZ-TV1-109 -001/2021 

 

Rozhlasová relácia pre školy 

 

Milé deti, žiaci a študenti 

 

 

Prvé teplé a slnečné dni sú znamením prebúdzania sa prírody, rastlín a častejších 

prechádzok do prírody. Lesy patria stále medzi najväčšie prírodné bohatstvo našej krajiny. Sú 

nenahraditeľným zdrojom zdravého životného prostredia, podmienkou života mnohých 

biologických a živočíšnych druhov a predmetom cieľavedomej hospodárskej činnosti pri ťažbe 

drevnej hmoty. Náš košický región vyniká bohatstvom lesov, ktoré slúžia celej našej 

spoločnosti. Závažnou úlohou nás všetkých je preto chrániť toto bohatstvo pred škodlivými 

činiteľmi, medzi ktoré nesporne patria aj lesné požiare. 

Príčinou požiarov je nezodpovedné konanie osôb, a to pri zakladaní ohňov priamo 

v lesnom prostredí, vypaľovanie trávy a starých porastov, fajčenie, spaľovanie zvyškov po 

ťažbe zo strany predovšetkým neštátnych lesných subjektov a pod. Svoj podiel na vzniknutých 

požiaroch majú aj deti, ktoré veľmi často „hrou so zápalkami“, ale aj samotným vypaľovaním 

suchej trávy spôsobujú starosti nielen hasičom, ale aj svojim rodičom. 

Pre opekanie slaninky a špekáčikov si nájdite také miesta, ktoré vyhradili pracovníci lesov. 

Neodchádzajte z lesa skôr, kým sa nepresvedčíte, že je oheň udusený a čo je podstatné, 

upozornite každého, aby v lese nefajčil. 

Pri návšteve lesa sa správajte tak, aby nevznikol žiaden požiar, sami uvidíte, ako sa nám 

všetkým lesy odmenia. 

Je preto aj na Vás, mladej generácii, aby už aj tak dosť  ťažko skúšaná príroda mohla 

v budúcnosti prinášať radosť nám všetkým. 

Obraciame sa na Vás so žiadosťou, aby ste sa vyvarovali činnostiam, ktoré by mohli 

spôsobiť požiar, ale aj so žiadosťou o pomoc pri predchádzaní vzniku požiarov tým, že budete 

upozorňovať na takéto nebezpečenstvo dospelých. Veľmi by nás potešilo, keby ochrana lesov 

pred požiarmi nebola len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných 

zainteresovaných orgánov, ale stala sa záležitosťou všetkých občanov, aj Vás žiakov 

základných a stredných škôl. 

Prajeme Vám veľa krásnych chvíľ v zdravom prostredí lesa a veľa úspechov vo Vašej práci 

počas celého školského roka.  

 

 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského 

a záchranného zboru 

v Trebišove 
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Najdôležitejšia je prevencia 

➢ Zakladať oheň v lese môžeme iba na vyhradených miestach. 

➢ Pri dlhotrvajúcom suchu  (porast v okolí ohniska je príliš suchý), ako aj pri silnejšom 

vetre oheň nezakladáme. 

➢ Pred odchodom oheň uhasíme vodou, skontrolujeme stav ohniska - pahreby, 

pahreba nesmie obsahovať žeravé uhlíky, ktoré by mohol vietor rozfúkať. 

➢ Oheň nikdy nenechávame bez dozoru. 

➢ V lese nezahadzujeme ohorok z cigarety. 

V prípade požiaru, ak požiar nedokážete uhasiť vlastnými silami, neodkladne volajte 112 alebo 150. 

       Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trebišove 

http://www.google.sk/url?q=http://chikui.blog.cz/en/0612/ohen-a-blesky-obrazky&sa=U&ved=0ahUKEwj19pLBkvTnAhXD-yoKHVT0DKY4eBCqhQEIJDAO&usg=AOvVaw3Kzvepzg3MIWk5y5Gps34s

