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Abstrakt 

Dizertačná práca rieši problematiku týkajúcu sa možností výberu nasadenia vhodnej 

pozemnej mobilnej hasičskej techniky na hasenie a likvidáciu lesných požiarov v 

horských podmienkach Slovenska, a to ako po stránke jej technicko-operatívnych 

parametrov, tak aj prírodných pomerov daného zásahového obvodu. Okrem toho sa 

zaoberá aj stanovením efektívnych taktických postupov zdolávania a likvidácie lesných 

požiarov a dopravy vody na požiarisko s využitím výsledkov dynamického 

modelovania rozvoja lesného požiaru v prostredí FARSITE. Za jeden z kľúčových 

výsledkov dizertačnej práce možno označiť vytvorenie optimalizačného modelu 

slúžiaceho na výber vhodnej techniky na hasenie lesných požiarov na základe vopred 

definovaných kritérií. Ďalšou kľúčovou oblasťou je oblasť dynamického modelovania 

rozvoja požiaru v prostredí FARSITE, výsledky ktorého boli, spolu s výsledkami 

optimalizovaného výberu vhodnej hasičskej techniky do terénnych podmienok 

konkrétneho územia,  použité pre analýzu a stanovenie efektívnych postupov zdolávania 

a likvidácie lesných požiarov na príklade požiaru vo Vyšnej Boci v novembri 2011. 

Z dosiahnutých výsledkov je zrejmé, že poznaním prostredia, vlastností techniky 

a následným stanovením efektívnych postupov zdolávania a likvidácie lesných požiarov 

v posudzovanom území možno významnou mierou prispieť k zníženiu škôd na 

životnom prostredí, čo má následne vplyv aj na výšku uchránených hodnôt, ktorá je 

sledovaná pri všetkých protipožiarnych zásahoch. V prírodnom prostredí najmä 

s ohľadom na cenu biotopov európskeho či národného významu. 

 

Kľúčové slová: FARSITE, lesný požiar, optimalizácia, požiarna taktika, rozhodovací 

model 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

Abstract 

Dissertation thesis addresses issues related to the selection of a suitable ground mobile 

firefighting equipment to deploy it to fight the forest fires in mountain conditions in 

Slovakia, based on its technical and operational parameters as well as natural conditions 

of the intervention territory. In addition, it also deals with the determination of effective 

tactical procedures to fight the forest fires and to ensure the water supply water to the 

fire site, using the results of dynamic modeling of forest fire development in FARSITE 

environment. One of the key results of the dissertation thesis is the creation of 

optimization model for the selection of suitable fire equipment for extinguishing forest 

fires based on predefined criteria. Another key area is the area of dynamic modeling of 

fire development in FARSITE environment, the results of which were, together with the 

results of an optimized selection of a suitable fire equipment for the field conditions of 

specific area, used for the analysis and determination of effective procedures for 

fighting the forest fires, based on an example of a fire that occurred in Vysna Boca in 

November 2011. From the results achieved, it is clear that knowledge of the 

environment, parameters of fire equipment deployed and subsequent determination of 

effective procedures for fighting the forest fires in the analyzed area can significantly 

help to reduce the damage to the environment, what also has an impact on the volume of 

preserved values that is observed in all fire-fighting interventions, in the natural 

environment, it especially considers the price of habitats of European and national 

importance . 
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 Predhovor 

 Vplyvom globálnych klimatických zmien sa čoraz častejšie hovorí o lesných 

požiaroch a o stúpajúcej tendencii ich výskytu aj v našich podmienkach. Požiarovosť na 

Slovensku je v posledných rokoch úzko spätá práve s výskytom lesných požiarov či 

požiarov prírodného prostredia vôbec. 

     Pritom si je však potrebné uvedomiť, že takýto požiar neprináša len materiálne 

škody, ktoré možno na mieste vyčísliť, ale prináša tiež škody environmentálne. Medzi 

tie sa radí napríklad zničenie (zhorenie) významných biotopov, narušenie lesného 

prostredia či znečistenie prostredia chemickými látkami v prípade použitia ekologicky 

nevhodného hasiaceho média. Niekedy sa vyskytnú aj škody, ktoré sú najvyššie a ťažko 

nahraditeľné a tými sú zranené či usmrtené osoby. 

     Predkladaná dizertačná práca rieši problematiku veľmi aktuálnu. Za pomoc pri jej 

vypracovaní a za odborné vedenie a konzultácie chcem poďakovať svojmu školiteľovi 

doc. Ing. Mikulášovi Monošimu, Ph.D., pracovníkom OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši 

a pracovníkom spoločnosti THT, s.r.o. Polička, Česká republika. 
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PTEÚ MV SR Požiarnotechnický a expertízny ústav Ministerstva vnútra SR 

SaP  Sily a prostriedky 

SLT  Skupina lesných typov 

SR Slovenská republika 
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ZÚ  Zásahový úsek 

ZZS  Zdravotná záchranná služba 
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Výkladový slovník 

Antropogénny - vznikajúci činnosťou človeka. 

Geografický informačný systém - informačný systém na získavanie, ukladanie, 

analyzovanie a manažovanie dát a príslušných vlastností, ktoré sú priestorovo viazané k 

Zemi. Inak povedané, je to počítačový systém schopný integrácie, uchovávania, úpravy, 

analýzy, zdieľania a zobrazovania geografických informácií. 

Lesné palivo - akýkoľvek materiál, ktorý môže podporiť horenie vnútri požiarneho 

prostredia. Zvyčajne meria v tonách na hektár. 

Model - vyjadrenie, ktoré zachováva z hľadiska svojho cieľa podstatné črty originálu. 

Modelovanie - skúmanie objektov pomocou iných, spravidla umele konštruovaných 

objektov, v ktorých sa vyjadrujú, charakterizujú a definujú iba vybrané vlastnosti, stránky 

a vzťahy originálneho objektu. 

Optimalizácia - všeobecne dávanie optimálnej podoby niečomu, uvádzanie do 

optimálneho stavu/optima, optimálne riešenie. 

Riadený požiar - požiar so zabezpečeným obvodom, z ktorého sa neočakáva únik požiaru. 

Rozhodovací proces - súbor procesov, ktorých zmyslom je vyhľadať optimálny cieľ a 

vhodný spôsob konania v určitej situácii. 

Simulácia - vedecké alebo inžinierske simulovanie nejakého procesu či objektu, napr. 

počítačová simulácia. 

Taktika – spôsob rozmiestnenia síl a prostriedkov na mieste požiarneho zásahu za účelom 

dosiahnutia cieľov strategického plánovania. 
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Úvod 

     Neodmysliteľnou súčasťou života človeka je už od pradávna využívanie ohňa. 

Prejavy horenia, svojimi pozitívnymi vlastnosťami po celý ten čas zabezpečujú 

kvalitnejší spôsob života obyvateľstva planéty. Na druhej strane, je to tak isto požiar, 

nežiaduce horenie, ktorý spôsobuje smrť, zranenie a škody na majetku a životnom 

prostredí. Dvojaká úloha ohňa je priamo spätá s existenciou života a javov prírody. 

Cieľavedomou činnosťou človeka sa tento jeden zo štyroch živlov pokúšame skrotiť, aj 

keď úspech nie je vždy jednoznačný.   

     Ochrana pred požiarmi, ako cieľavedomý vedný odbor, na svoju činnosť využíva 

rôzne dostupné technické prostriedky a nástroje. Ich vylepšovaním a prispôsobovaním k 

podmienkam činnosti na požiarisku sa značne skracuje doba, kedy nepriaznivé vplyvy 

požiaru pôsobia na okolie a spôsobujú tak škody. Medzi základnú techniku, používanú 

pri požiaroch na zamedzenie nežiaduceho horenia patrí aj cisternová automobilová 

striekačka. Jej súčasťou je často takmer dokonalý, poloautomatický čerpací systém a 

nádrž na vodu.  

     Práca sa zaoberá stručným popisom stavu súvisiaceho s problematikou výskytu 

lesných požiarov a ich likvidácie v podmienkach Slovenska, stanovením efektívnych 

postupov ich likvidácie, s využitím vhodných technických prostriedkov so zameraním 

sa na lesné špeciály a prostriedky na zabezpečenie diaľkovej dopravy vody na 

požiarisko, pre optimalizáciu výberu ktorých využívame v rámci riešenia práce 

vytvorený viackriteriálny rozhodovací model. 
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1. Problematika 

1.1 Lesný požiar 

     Lesný požiar možno považovať za súčasť lesného ekosystému. V historických 

dobách pod vplyvom bleskov alebo samovznietenia vznikali požiare, ktoré mali na les 

viac alebo menej deštruktívny vplyv. Nedá sa však vo všeobecnosti povedať, že lesný 

požiar je pre lesný ekosystém len negatívny faktor. V niektorých oblastiach (napr. 

Severná Amerika) práve lesné požiare podmienili vznik spoločenstiev, ktoré využívajú 

oheň v konkurenčnom boji vo svoj prospech a sú od neho plne závislé. Nakoniec aj 

človek je práve lesnému požiaru vďačný za oheň, ktorý mu v jeho vývoji mnohé 

uľahčil.  

     Dnes sa však na lesné požiare pozeráme trochu inak. V krajine pozmenenej 

antropogénnou činnosťou a z veľkej časti využívanej pre potreby spoločnosti 

predstavuje lesný požiar veľké riziko vzniku obrovských škôd pre človeka. Zmenil sa aj 

pôvodca vzniku lesného požiaru. V súčasnosti je najčastejšou príčinou vzniku lesných 

požiarov samotný človek. Požiar vzniká prevažne z nepozornosti pri používaní 

otvoreného ohňa (vypaľovanie suchej trávy, turistika, táborenie, fajčenie).  

1.1.1 Definície 

Požiar  

Je každé nežiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí, 

alebo ktorého následkom je usmrtená alebo zranená fyzická osoba alebo uhynuté zviera; 

požiar je tiež nežiaduce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy alebo zdravie fyzických 

osôb, zvieratá, majetok alebo životné prostredie (Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o 

ochrane pred požiarmi).  

Požiar na voľnej ploche 

Je definovaný ako nekontrolované horenie na voľnej ploche. Za bežné príčiny ich 

vzniku sa považujú blesky a sucho, ale často je aktérom ich vzniku človek (neopatrné 

narábanie s ohňom, podpaľačstvo). V prípade ich vzniku sú ohrozené ako urbanizované, 

priemyselné plochy tak aj polia, lúky, les. V prípade plného rozvinutia požiaru na 

voľnej ploche dochádza často vplyvom fyzikálnych vlastností požiaru k rozptyľovaniu 

rozžeraveného horiaceho materiálu do okolia, čo môže zapríčiniť iniciovanie horenia aj 

okolitých budov, bez bezprostredného plynulého prechodu požiaru. 
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Predpokladá sa, že požiare na voľnej ploche sa budú vyskytovať čoraz častejšie - počas 

suchých rokov či ako následok vetrových kalamít.  

Lesný požiar 

Definícia samotného lesného požiaru z hľadiska legislatívy nie je bližšie špecifikovaná. 

Z lesníckeho hľadiska bol lesný požiar definovaný už Stolinom (1985). Lesný požiar 

definoval ako mimoriadne škodlivý činiteľ antropogénneho alebo prírodného pôvodu, 

ktorý poškodzuje všetky zložky lesných biocenóz a to tak biotop, ako aj rastlinnú a 

živočíšnu zložku. 

1.1.2 Charakteristika lesných požiarov 

     Typy lesných požiarov delíme podľa druhu horiaceho materiálu, teda zložky lesného 

porastu ktorá je zasiahnutá požiarom. Na základe toho rozlišujeme tieto základné druhy 

lesných požiarov a ich kombinácie:  

 Podzemné: požiare rašeliny alebo vrstvy hlbokého humusu prejavujúceho sa 

skrytým horením pod vrstvou hrabanky, 

 Pozemné: požiare pôdneho krytu (hrabanka, tráva a mach), 

 Korunové (vysoké): požiare v korune stromov, ktoré vznikajú prechodom z 

pozemných požiarov, keď sa oheň dostane ku konárom stromov a zapáli ich; tento 

druh požiaru je najnebezpečnejší najmä v prípade ihličnatých porastov a má 

najvyššiu rýchlosť šírenia. 

 Dutého stromu: príčinou požiaru môže byť zásah človeka alebo úder blesku a u 

bútľavého stromu aj samovznietenie 

 Kalamitnej plochy: plocha prípadného požiariska nie je výškovo diferencovaná, ale 

je tvorená zlomami, vývratmi, stojacimi stromami, zvyškami rozkladajúcich sa 

stromov (mŕtve drevo), bylinným krytom a hrabankou. 

Podzemné požiare 

     Najčastejšie sa objavujú v miestach kde sa pod povrchom nachádzajú horľavé látky 

ako sú ložiská rašeliny, aktívne vápence a iné. Môžu sa vyskytovať i mimo týchto 

organických a anorganických substrátov, tak že môžu horieť korene zdravých stromov, 

ktoré nie sú prikryté zeminou alebo lesná hrabanka. Podzemný požiar sa šíri pozvoľne 

pod povrchom rozžeravenými kanálmi (Krakovský, 2004). 
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     Rýchlosť šírenia je malá nepresahuje 2 až 5 m za deň a požiar sa prejavuje 

nepatrnými pramienkami dymu. 

     Podzemné požiare sú nebezpečné. Vyskytujú sa v krajinách kde blízko povrchu sa 

nachádzajú sloje uhlia, rašeliny apod. Sú to nebezpečné požiare, ktoré môžu prejsť do 

pozemného požiaru. 

     Podľa hĺbky, v ktorej podzemný požiar pôsobí, delíme požiare na: 

 slabé  do hĺbky 250mm 

 stredné do hĺbky 250 do 500mm 

 silné  do hĺbky nad 500mm 

Pozemné (povrchové) požiare 

     Objavujú sa najčastejšie a zdrojom požiaru je suchá tráva alebo spadnuté lístie zo 

stromov, suché ihličie, nízke stromy, nárasty, odpady kôry, ležiace haluze, ležiace 

kmene a suché drevá – pôdny kryt. 

     Pozemné požiare sa delia na: 

 letmé 

 vytrvalé 

     Letmé pozemné požiare vznikajú prevažne v jarnom a v letnom období a šíria sa 

rýchlosťou menšou než 0,5 m.min
-1

. 

     Podľa rýchlosti šírenia sa požiare delia ma slabé do 1 m.min
-1

, stredné od 1 do 3 

m.min
-1

, a silné nad 3 m.min
-1

. Rozlišujú sa aj výškou plameňa – slabé do 0,5 m, 

stredné od 0,5 - 1,5 m, silné nad 1,5 m. 

Korunové požiare 

     Tento typ je najnebezpečnejší a nebezpečenstvo spočíva vo veľkej rýchlosti šírenia 

požiaru, v ťažkej ovládateľnosti v dôsledku vznikajúcej turbulencie. 

     Vznikajú v pestovne zanedbaných porastoch s vysokou burinou a trávou, hlboko 

zavetvené stromy. Predchádzajú im po väčšine pozemné požiare. Fronty korunného 

požiaru predstihuje frontu pozemného požiaru. 

     Korunové požiare sa delia na: 

 letmý vrcholkový 
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 vytrvalý stojatý 

     Pri letmom požiari sa požiar pohybuje v korune stromov vlnovito ako voda. Pri 

silnom prúdení vzduchu sú obvykle týmto požiarom zasiahnuté kmene aj korene 

stromov. Dochádza tiež k vyvráteniu stromov. 

     Pri vytrvalom stojatom požiari tvorí oheň priamu stenu a požiar sa pohybuje 

pomalšie.  

     Aj korunové požiare sa delia podľa rýchlosti šírenia požiaru – slabé 3 m.min
-1

, 

stredné od 3 – 100 m.min
-1

 a silné nad 100 m.min
-1

. 

     Pre všetky uvedené druhy požiarov je najdôležitejšia prevencia, pestovná činnosť a 

kvalita udržiavania lesných porastov. Lesné požiare závisia na druhu pôdneho 

podkladu, konfigurácie terénu, type lesa – horľavosti materiálu, na počasí. Pre hasenie 

je tiež rozhodujúca dostupnosť terénu – cestná sieť. 

     Pokiaľ ale požiar vznikne rozhodujúce je jeho monitorovanie, organizácia uhasenia a 

mať k dispozícii najnovšie technické prostriedky pre technológiu hasenia ale i rýchla 

doprava a preprava hasiacej techniky ku požiaru. 

Požiar dutého stromu 

     Takéto požiare sa vyskytujú zriedkavo. Požiar zachvacuje na rozdiel od ostaných 

druhov požiarov jednotlivé stromy, preto z hľadiska požiarneho zásahu nie je 

problémom ho uhasiť, zvlášť keď ide o strom samotár. Pokiaľ sa nachádza v lese môže 

byť príčinou vzniku iného druhu požiaru. 

Požiar kalamitnej plochy 

     Ako už bolo vyššie spomenuté Pri požiari kalamitnej plochy je plocha prípadného 

požiariska nie je výškovo diferencovaná, ale je tvorená zlomami, vývratmi, stojacimi 

stromami, zvyškami rozkladajúcich sa stromov (mŕtve drevo), bylinným krytom a 

hrabankou. Rozloženie drevnej hmoty je často krát nerovnomerné a drevo je nakopené v 

niekoľkometrových vrstvách. Po spracovaní kalamitného dreva ostáva veľké množstvo 

ťažbového odpadu, ktorý v sebe skrýva vysoký rizikový potenciál vzniku a šírenia 

požiaru. Horenie po zapálení hrúbia môže byť celoplošné, z časového hľadiska 

dlhodobé (aj niekoľko dní), v celom priestore požiariska, nielen v jeho čele (princíp 

vatry). Priestor kalamitnej plochy, oproti iným typom požiaru je ťažko dostupný z 

dôvodu dočasného vyradenia lesnej dopravnej siete; v prípade hasenia, z dôvodu 
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nepriechodnosti terénu, nie je možné použiť základné spôsoby hasenia (taktiku) lesných 

požiarov, čo má vplyv na samotné šírenie požiaru (Hlaváč et al. 2009). 

Charakteristické časti lesného požiaru 

     Ku charakteristickým častiam lesného požiaru patria (obr. 1): ohnisko požiaru, čelo 

požiaru, tylo krídla, pásy požiaru, obvod, ostrovy. 

Obr. 1  Schéma lesného požiaru a označenie jeho častí (Zdroj: Krakovský 2004) 

     Ohnisko požiaru (miesto vzniku) je oblasť, kde vznikol požiar, resp. bod, z ktorého 

sa oheň začal šíriť. Môže sa nachádzať v blízkosti urbanistických celkov, komunikácií, 

ale rovnako aj vo veľmi odľahlých a nedostupných oblastiach v horách. 

     Čelo požiaru (front) je časť požiaru, ktorá sa zvyčajne nachádza na opačnej strane 

smeru, z ktorého fúka vietor. Šíri sa najrýchlejšie v smere vetra, horí intenzívne a 

obyčajne spôsobuje najviac škôd. Zvyčajne kľúčom k zdolaniu požiaru býva kontrola 

frontu a zabránenie formovania nového frontu požiaru. 

     Tylo je na opačnej strane k frontu požiaru. Tylo požiaru väčšinou horí smerom dole 

kopcom alebo proti vetru. Obyčajne horí pomalšie, pokojnejšie a ľahšie sa kontroluje 

ako front požiaru. 

     Krídla sú bočné strany lesných požiarov, približne paralelne k hlavnému smeru 

šírenia sa požiaru. Pravé a ľavé krídla oddeľujú front od tyla požiaru. Odklon vetra 

môže spôsobiť, že sa krídlo zmení na front požiaru a opačne, pričom z opačného krídla 

sa v tom prípade stáva tyl. 

Tyl požiaru Ohnisko požiaru

Ľavé krídlo 

požiaru

Pravé krídlo 

požiaru

Ostrov požiaru

Bod požiaruSmer 

vetra

Čelo požiaru
Pásy požiaru
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     Pásy požiaru sú dlhé úzke pásy požiaru, ktoré sa rozpínajú od hlavného požiaru 

paralelne so smerom vetra. Pri nekontrolovanom lesnom požiari za veterného počasia 

môžu pásy požiaru vytvárať nové formy požiaru. 

     Obvod je vonkajšia hranica alebo vzdialenosť okolo vonkajšieho pásma horenia a 

prípravy. Je tiež nazývaný okraj požiaru. Obvod sa postupne zväčšuje. Tento stav 

väčšinou trvá až do začatia zdolávania požiaru. 

     Ostrovy sú nezhorené miesta, ktoré sa nachádzajú vo vnútri plochy požiaru. Je 

potrebné mať ich pod kontrolou, pretože sa na nich nachádzajú potenciálne horľavé 

látky, ktoré by mohli opäť začať horieť a rozšíriť požiar (Krakovský 2004). 

1.1.3 Štatistika požiarovosti prírodného prostredia v EÚ a v domácich 

podmienkach 

Štatistika požiarovosti prírodného prostredia v EÚ 

     Vývoj počtu požiarov a škôd zapríčinených požiarom vo vybraných členských 

krajinách EÚ v období rokov 1990 – 2012 (JRC, 2012) je uvedený v tab. 1 a 2 v Prílohe 

A dizertačnej práce.  

     V tomto rozbore absentujú krajiny ktoré sú v podmienkach Európy postihované 

každoročne rozsiahlymi lesnými požiarmi: Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, 

Grécko a Taliansko. Týmto krajinám je na úrovni EÚ venovaná osobitná pozornosť. 

     V nasledovnej tabuľke (tab. 1) uvádzame údaje o počte požiarov v rokoch 1990 -

1997 (FAO 2001). 

Tab. 1 Vývoj požiarovosti v mediteránnych krajinách v rokoch 1990-1997 (zdroj: FAO 2001) 

Krajina 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Francúzsko 5881 3888 4002 4769 4618 6563 6401 7200 

Grécko 1322 858 2582 2406 1763 1438 1508 3113 

Portugalsko 14477 11965 14545 15380 8669 6225 9093 11408 

Španielsko 18507 13118 14954 13919 18104 28044 29078 24429 

Taliansko 12474 13011 15895 14254 19263 25827 16772 22479 

     Z rozboru údajov uvedených v tab. 1 vyplýva, že z mediteránnych krajín sú požiarmi 

najviac ohrozenými krajinami Španielsko a Taliansko.    

   Na obr. 2 uvádzame grafický prehľad o vývoji požiarovosti v mediteránnych krajinách 

v období rokov 1980 – 2010 (JRC 2011). 
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Obr. 2 Vývoj požiarovosti v mediteránnych krajinách v rokoch 1980 – 2010 (zdroj: JRC 2011) 

     Z hľadiska celkového počtu požiarov, ktoré sa vyskytli v mediteránnych krajinách 

v období rokov 1980 – 2010 možno konštatovať, že najviac požiarov (viac ako 70 000 

požiarov) sa vyskytlo v týchto krajinách v rokoch 1995, 2005, 1998 a 2000. 

     Z výsledkov rozboru údajov uvedených v tab. 1 Prílohy A dizertačnej práce vyplýva, 

že z hľadiska počtu požiarov boli v Európe najhoršími rokmi rok 2003 (43 776 

požiarov), 2006 (41 649 požiarov) a roky 2000 (35 773 požiarov) a 2005 (35 451 

požiarov). Nárast počtu požiarov možno spojiť aj s čoraz častejšími prejavmi extrémov 

v počasí, ktoré sa spájajú s prebiehajúcou klimatickou zmenou. V tomto období boli, 

okrem spomínaných 5 krajín na pobreží Stredozemného mora, najčastejšie lesnými 

požiarmi postihované krajiny Poľsko (celkovo 194 260 požiarov a  17 087 požiarov 

v roku 2003), Švédsko (celkovo 79 782 požiarov a 8 282 požiarov v roku 2003), 

Chorvátsko (celkovo 63 696 požiarov a 6 923 požiarov v roku 2003) a Turecko 

(celkovo 47 066 požiarov a 2 177 požiarov v roku 2003). 

     Z rozboru požiarovosti na základe výšky škôd spôsobených požiarom (tab. 2 Prílohy 

A) vyplýva, že najväčšie škody sa vyskytli v roku 2011 (872 914 EUR), menšie 

v rokoch 2000 (239 367 EUR), 2012 (137 215 EUR), 2007 (137 026 EUR), 2003 (133 

180 EUR) a 2002 (103 555 EUR). Z hľadiska posudzovaných krajín sa najvyššie škody 

v sledovanom období vyskytli v Maďarsku (celkovo 842 695 EUR, pričom najvyššie 

škody požiare spôsobili v roku 2011 v sume 805 510 EUR), ďalej Chorvátsku (celkovo 

597 982 EUR, pričom najvyššie škody požiare spôsobili v roku 2000 celkovej v sume 

129 883 EUR), Bulharsku (celkovo 231 229 EUR, pričom najvyššie škody požiare 
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spôsobili v roku 2000 v sume 57 406 EUR), Turecku (celkovo 218 635 EUR, pričom 

najvyššie škody požiare spôsobili v roku 1994 v sume 38 128 EUR) a Poľsku (celkovo 

189 932 EUR, pričom najvyššie škody požiare spôsobili v roku 2003 v sume 28 551 

EUR). 

     Štatistika požiarovosti prírodného prostredia SR 

     Slovensko má rozlohu viac ako 49 tisíc km
2
, z toho lesný systém predstavuje okolo 

44 %. Každoročne sú naše lesy ohrozované ničivými požiarmi. V roku 2013 počet  

požiarov v prírodnom prostredí dosiahol takmer 18 % počtu všetkých požiarov a v roku 

2012 to bolo až 34 %.  

     Tab. 3 v Prílohe A  poukazuje jednotlivé hodnoty požiarovosti na území Slovenska v 

priebehu rokov 2000 až 2013. Počet požiarov, spôsobená priama škoda, počet 

zranených a mŕtvych osôb sa samozrejme menia. Tieto čísla sú ovplyvnené mnohými 

činiteľmi, ktoré predstavujú komplexnú problematiku. 

     Na nasledujúcom obrázku (obr. 3) je vidieť, že počet požiarov v prírodnom prostredí 

kopíruje všeobecnú štatistiku požiarovosti za dané obdobie. Najvyšší počet požiarov je 

zaznamenaný v rokoch 2003, 2007, 2011 a 2012. V týchto rokoch sú zvýšené aj 

jednotlivé hodnoty požiarov v trávnatých porastoch a lesných požiarov. 

 

Obr. 3 Grafické znázornenie počtu požiarov v rokoch 2000 – 2013 (Zdroj: PTEÚ MV SR 2013) 

          Medzi počtom lesných požiarov a spôsobenou škodou, ktorá je vyjadrená v €, 

existuje závislosť znázornená na obr. 4. V roku 2000, keď počet lesných požiarov 

dosiahol hodnotu 824, prekročila spôsobená priama škoda číslo 12,78 milióna €.  

Podobnú tendenciu vidno aj v roku 2007. Lesných požiarov bolo zaznamenaných 463 a 

škoda presiahla 5,2 milióna €. Napriek tomu v rokoch 2003 a 2012 počet požiarov 
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dosahuje hraničné hodnoty, ale spôsobená škoda je pomerne nižšia než v rokoch 2000 

alebo 2007. Tento jav môže byť spôsobený tým, že každý prírodný požiar je jedinečný a 

špecifický, čo priamo ovplyvňuje taktiku a podmienky zásahu.  

 

     Obr. 4 Priebeh počtu lesných požiarov a priamej škody (Zdroj: PTEÚ MV SR 2013) 

     Podobne ako na predchádzajúcom obrázku, obr. 5 poukazuje na vzťah medzi počtom 

požiarov v trávnatých oblastiach a spôsobenou škodou. Tu je spomínaná závislosť ešte 

zrejmejšia. V rokoch 2003, 2007, 2009, 2013, keď stúpol počet požiarov, vzrástla oproti 

ostatným rokom aj hodnota spôsobenej škody.  

 

Obr. 5  Priebeh počtu požiarov trávnych porastov a priamej škody (Zdroj: PTEÚ MV SR 2013) 
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Obr. 6 Priama škoda spôsobená lesnými požiarmi a požiarmi v trávnatých porastoch (Zdroj: PTEÚ MV 

SR 2013) 

     Zaujímavé je aj porovnanie priebehu priamej škody spôsobnej lesnými požiarmi a 

požiarmi v trávnatých porastoch. Aj keď z Obr. 33 vidno, že počet lesných požiarov je 

niekoľkonásobne nižší ako počet požiarov v trávnatých porastoch, napriek tomu škoda 

spôsobená lesnými požiarmi je rádovo vyššia, ako je znázornené na obr. 5. Tento fakt je 

zapríčinený tým, že lesné bohatstvo predstavuje nesmierne hodnoty, ktoré je potrebné 

pred požiarmi chrániť. 

     Počet požiarov sa mení aj v priebehu roka. Za najrizikovejšie obdobie požiarov v 

prírodnom prostredí sa považuje jar a leto. Na jar je to spôsobené vypaľovaním tráv a 

krovín a v lete dlhotrvajúcimi vysokými teplotami. Najmä rok 2013 bol charakteristický 

extrémnymi horúčavami počas letných mesiacov. V tab. 2 sú rozpísané jednotlivé 

štatistické hodnoty požiarov v prírodnom prostredí po jednotlivých mesiacoch za 

posledné dva roky. 

Tab. 2 Hodnoty požiarovosti na Slovensku za posledné dva roky (Zdroj: PTEÚ MV SR 2013) 

Obdobie 

Lesy Trávnatý porast a úhor 

2012 2013 2012 2013 

Počet 

požiarov  

Priama 

škoda  

Počet 

požiarov  

Priama 

škoda  

Počet 

požiarov  

Priama 

škoda  

Počet 

požiarov  

Priama 

škoda  

Január 1 0 2 100 20 20 210 5 15 

Február 2 615 0 0 100 3 715 9 200 

Marec 168 317 785 9 540 2 542 211 150 138 6 550 

Apríl 95 370 150 54 98 450 795 28 510 503 19 745 

Máj 66 28 695 11 4 170 274 10 330 57 1 270 
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2012

2013

Obdobie 

Lesy Trávnatý porast a úhor 

2012 2013 2012 2013 

Počet 

požiarov  

Priama 

škoda  

Počet 

požiarov  

Priama 

škoda  

Počet 

požiarov  

Priama 

škoda  

Počet 

požiarov  

Priama 

škoda  

Jún 21 2 235 8 400 108 84 005 41 1 645 

Júl 38 54 415 45 17 380 121 3 295 194 8 310 

August 64 8 670 59 140 155 206 5 910 442 29 385 

September 57 11 185 23 2 010 251 7 325 144 7 845 

Október 3 110 17 6 920 34 630 96 138 120 

November 1 0 1 20 17 195 14 12 345 

December 1 0 4 85 8 30 27 615 

Spolu 517 793 860 233 270 230 4 476 375 305 1 670 226 045 

      

Prvý graf, uvedený na obr. 7, znázorňuje počet lesných požiarov v jednotlivých 

mesiacoch v rokoch 2012 a 2013. Zatiaľ čo v roku 2012 bolo najviac požiarov v marci, 

v roku 2013 ich bolo v marci pomerne málo. Toto môže byť ovplyvnené najmä počasím 

a klimatickými podmienkami. V roku 2012 bolo zaznamenaných 517 lesných požiarov 

a v roku 2013 len 233. Druhý graf (obr.8) predstavuje priebeh priamej škody spôsobenej 

požiarmi trávnatých porastov. Z obrázku vidno, že najväčšia dosiahnutá škoda bola v 

oboch rokoch v jarných a letných mesiacoch. Pričom marec a apríl 2012 výrazne 

prevyšujú rok 2013. A naopak v roku 2013 bola dosiahnutá najvyššia škoda v auguste, 

oproti pomerne nižšej hodnote v roku 2012.  

         

    

 

 

 

 

 

       

 

Obr. 7  Počet lesných požiarov a spôsobená priama škoda v r. 2012 a 2013 (Zdroj: PTEÚ MV SR 2013) 

  



  

 29 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P
o

če
t 

p
o

ži
a

ro
v

 

Mesiace kal. roka 

2012

2013

 

         

 

 

      

 

 

 

Obr. 8 Počet požiarov v trávnatom poraste a spôsobená priama škoda 2012 a 2013 (Zdroj: PTEÚ MV SR 

2013) 

     Z obr. 8 sú zrejmé podobné závery ako na predchádzajúcom obr. 7. Rok 2012 

prevyšuje v jarnom období počtom požiarov v trávnatom poraste a takisto aj priamo 

spôsobenou škodou. V roku 2013 bol počet požiarov výrazne nižší, vyššie hodnoty boli 

dosiahnuté v apríly, júli a auguste, čo sa prejavilo aj na finančných škodách.  

     Z porovnania hodnôt na obr. 7 a 8 vyplýva, že sa nedá úplne jednoznačne 

predpokladať  ktorá časť roka je pre požiare v prírodnom prostredí viac riziková. V roku 

2012 bolo omnoho viac požiarov skôr na jar a v roku 2013 bola rizikovosť jarných aj 

letných mesiacov pomerne vyvážená. Za zmienku stojí aj október, november a 

december 2013, keď bolo zaznamenaných až 22 lesných požiarov a až 137 požiarov v 

trávnatom poraste.  

V tab. 3 uvádzame údaje o vývoji požiarovosti v lesných porastoch za obdobie rokov 

2000 – 2013 v členení podľa krajov. 

Tab. 3 Požiarovosť v lesných porastoch v roku 2013 podľa krajov (Zdroj: PTEÚ MV SR 2013) 

 Kraj  
Počet 

požiarov       

Priama škoda 

(Sk) 

Priama škoda 

(€) 

 Usmrtené 

osoby  

 Zranené 

osoby  

Bratislavský kraj 334 2,051,900 150,441 0 1 

Trnavský kraj 282 2,375,400 108,839 0 0 

Trenčiansky kraj 433 6,137,500 340,183 0 8 

Nitriansky kraj 191 13,285,400 459,284 1 1 

Žilinský kraj 1,454 12,373,600 985,388 1 14 

Banskobystrický kraj 730 44,004,000 1,805,700 0 8 

Prešovský kraj 998 152,099,200 5,844,899 1 4 

Košický kraj 981 407,714,200 14,247,787 6 2 

Spolu 5,403 640,041,200 23,942,521 9 38 
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Z údajov uvedených v tab. 3 je zrejmé, že Žilinský kraj patrí z hľadiska počtu požiarov 

medzi najohrozenejšie regióny Slovenska. 

V tab. 4 uvádzame ďalej vývoj počtu požiarov v lesných porastoch Slovenska za 

obdobie rokov 2000 – 2013 v členení podľa okresov. 

Tab. 4 Požiarovosť v lesných porastoch podľa okresov za roky 2000 – 2013 (Zdroj: PTEÚ MV SR 2013) 

Okres Počet 

požiarov 

Priama škoda 

v Sk 

Usmrtené 

osoby 

Zranení 

ľahko 

Zranení 

ťažko 

Bytča 109 815,055 0 0 0 

Čadca 338 3,519,720 0 0 0 

Dolný Kubín 29 118,215 0 0 0 

Kysucké Nové Mesto 111 1,063,785 0 0 0 

Liptovský Mikuláš 222 3,573,830 0 0 0 

Martin 181 638,515 0 0 0 

Námestovo 53 545,865 0 0 0 

Ružomberok 125 552,030 0 0 0 

Turčianske Teplice 56 658,045 0 0 0 

Tvrdošín 26 208,700 0 0 0 

Žilina 210 1,286,500 1 0 0 

V sledovanom období sa najviac požiarov vyskytlo v okrese Čadca (338 požiarov) 

a v okresoch Liptovský Mikuláš (222 požiarov) a Žilina (210 požiarov). 

V tab. 5 uvádzame údaje o požiarovosti lesných porastov v členení podľa priestoru 

vzniku požiaru. 

Tab. 5 Požiarovosť za obdobie rokov 2000 - 2013 podľa druhu lesného porastu (Zdroj: PTEÚ MV SR 

2013)  

Priestor vzniku požiaru 
Počet 

požiarov 

Priama škoda 

(€) 

Usmrtené 

osoby 

Zranené 

osoby 

lesný porast ihličnatý do veku 10 rokov 100 572,990 0 1 

lesný porast ihličnatý nad 10 rokov 448 19,440,235 0 5 

listnatý porast 505 16,114,725 0 5 

lesný porast zmiešaný 828 39,359,870 0 9 

kosodrevina 1,328 494,187,585 7 4 

lesná ťažba 1,337 32,718,440 2 11 

iné lesy 678 15,037,185 0 3 

Spolu 2,104 81,029,560 1 12 

Za sledované obdobie vzniklo najviac lesných požiarov v porastov, ktorých sa 

vykonávala lesná ťažba a v kosodrevine, požiare ktorej vykázali aj najvyššiu priamu 

škodu spôsobenú požiarmi. 
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1.1.4 Výskum a vývoj v oblasti lesných požiarov v domácich podmienkach 

a zahraničí 

     Medzi hlavné oblasti výskumu lesných požiarov v súčasnosti patrí oblasť 

posudzovania rizika výskytu požiaru a s ňou spojená problematika budovania a rozvoja 

protipožiarnych varovných systémov či systémov detekcie požiaru, resp. dymu 

založených na báze kamerových monitorovacích priestorov. Ďalej je to problematika 

modelovania správania sa lesného požiaru s využitím systémov založených na báze 

geografických informačných systémov (GIS) a problematika hľadania a testovania 

efektívnych taktických postupov hasenia lesných požiarov s ohľadom na podmienky 

prostredia, dostupné sily a prostriedky. 

     Z hľadiska analýzy rizík výskytu lesných požiarov, aj s využitím nástrojov GIS), sa 

vo svete touto problematikou zaoberali napr. Chuvieco, Salas (1996), Viegas (1998), 

Bovio, Camia (1998), Bachmann, Allgöwer (2001), San-Miguel-Ayanz (2002), San-

Miguel-Ayanz et al. (2002), San-Miguel-Ayanz et al. (2003), Preisler et al. (2004), 

Khatsu (2005), Da Silveira (2008), Hernandez-Leal (2008), Barbosa et al. 2010.  

     K posudzovaniu rizika existujú vo všeobecnosti dva základné prístupy. Prvý z nich 

je založený na kvalitatívnom a štatistickom hodnotení údajov o výskyte požiarov 

v minulosti a teda napr. odvodení pravdepodobnosti ich výskytu na základe ich 

početnosti výskytu v minulosti. Tento prístup bol použitý v minulosti aj v podmienkach 

Slovenska (Holécy et al. (2003), Tuček, Majlingová (2009). Druhým prístupom je 

posudzovanie jednotlivých komponentov rizika výskytu požiaru, ktorými sú 

náchylnosť, zraniteľnosť a odolnosť lesných ekosystémov voči pôsobeniu tohto 

abiotického javu, a to aj s využitím nástrojov geografických informačných systémov 

a systémov pre podporu priestorového rozhodovania (v domácich podmienkach Tuček, 

Majlingová 2009, Majlingová, Sedliak 2010). 

     Analýzy rizík výskytu požiaru sú vo všeobecnosti základným stavebným prvkom 

budovania protipožiarnych varovných systémov. Tieto sú budované ako na 

kontinentálnych úrovniach (EFFIS – European Forest Fire Information System 

v Európe, WFAS – Wildland Fire Assessment System v USA či CFFDRS – Canadian 

Forest Fire Danger Rating System v Kanade), tak aj na národných úrovniach. Na 

Slovensku je varovanie pred možným vznikom požiarov v prírodnom, resp. lesnom 

prostredí publikované na web stránkach Slovenského hydrometeorologického ústavu vo 

forme máp požiarneho meteorologického indexu počítaného na základe 
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Baumgartnerovho požiarneho indexu. Tieto mapy sú publikované denne počas obdobia 

zvýšeného požiarneho nebezpečenstva (apríl – september).  V zahraničí sa pre účely 

stanovenia požiarneho nebezpečenstva využívajú aj údaje z meteorologických družíc 

ako napr. NOAA, viď Camia et al. (1999), Aguado et al. (2002), San-Miguel-Ayanz et 

al. (2003). 

     Ďalšou oblasťou súčasného výskumu je modelovanie správania sa prírodných 

požiarov. Počiatky modelovania a simulácie lesných, resp. prírodných požiarov, siahajú 

do obdobia konca 80. rokov. Dôvodom bol výskyt čoraz rozsiahlejších požiarov, ktoré 

ohrozovali ľudské životy a spôsobovali straty na majetku. 

Prostredníctvom modelovania lesného požiaru môžeme určiť jeho základné parametre, 

zobraziť postupu šírenia požiaru, ako aj testovať stratégiu a účinnosť potláčania požiaru. 

Výsledky, ktoré ponúka modelovanie vo v súčasnosti dostupných programových 

prostriedkoch umožní veliteľskému štábu lepšie rozhodovanie pri nasadzovaní síl a 

prostriedkov. 

     Vo všeobecnosti rozlišujeme tri základné metódy modelovania lesných požiarov :  

- empirické (štatistické), 

- semi - empirické (semi - fyzikálne alebo laboratórne modely), 

- fyzické (teoretické alebo analytické). 

     V súčasnosti sa vyžívajú najmä matematické modely modelovania správania sa 

lesných požiarov. Pri rozsiahlych požiaroch sa využívajú semi - empirické modely a pri 

menších požiaroch tzv. fyzikálne modely.   

     Semi - empirické modely sú založené na Rothermelovej formulácii šírenia požiaru 

(Rothermel 1972). V tomto matematickom modeli sú zakomponované tie 

charakteristiky požiaru, ktoré sú na jeho prednej línii závislé od aktuálnych podmienok 

v danej oblasti, takými sú: typ vegetácie, vlhkosť, smer a rýchlosť vetra, sklon terénu a 

iné. Pri programových systémoch, kde sa modely implementujú sa využíva priestorové 

rozlíšenie 10 m a viac, pričom sa neuvažuje nad heterogenitou podmienok u menších 

plôch. Tieto systémy pracujú s dátami zodpovedajúcimi spriemerovaným hodnotám 

parametrov pre danú priestorovú jednotku. Vzhľadom na veľkosť simulovaného 

priestoru nie sú výrazne limitované.  

     Fyzikálne modely využívajú poznatky z oblasti dynamiky plynov a tekutín a tiež 

proces horenia opísaný pomocou fyzikálnych zákonov zachovania. Berie sa pritom do 
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úvahy proces prenosu energie zo zóny horenia do ďalšej zóny požiarom nezasiahnutého 

paliva, pričom vedú k výpočtovo náročným systémom diferenciálnych rovníc. 

     Medzi softvérové prostriedky, ktoré sa najčastejšie využívajú pre účely modelovania 

správania lesných požiarov patria BEHAVE Plus, FARSITE a FlamMap. 

     Prostredie FARSITE bolo testované v minulosti aj pre nasadenie v podmienkach 

Slovenska (Halada, Weissenpacher 2005, Majlingová, Vida 2008, Libiček 2011). Pre 

účely jeho nasadenia v domácich podmienkach bola pre územie Slovenska vypracovaná 

jeho klasifikácia, územie bolo klasifikované do 10 palivových modelov (Majlingová, 

Vida 2008). Pre účely modelovania je dôležitou aj informácia o množstve paliva. Toto 

je v prípade povrchového paliva stanovované prostredníctvom terénneho prieskumu, 

v prípade korunového paliva odvodením z lesníckych údajov (Majlingová, Vida 2008, 

Majlingová, Sedliak 2013). 

     Vo svete sa výskum v oblasti stanovenia efektívnych taktických postupov zdolávania 

požiarov v prírodnom prostredí zameriava na hľadanie spôsobov kontroly a riadenia 

požiaru, využívané sú najmä postupy, pri ktorých sú zakladané tzv. „protipožiare“ pre 

dosiahnutie kontroly nad existujúcim požiarom.   

     Dôležitými parametrami pre stanovenie efektívneho taktického postupu hasenia 

lesného požiaru je poznanie prostredia, v ktorom sa požiar vyskytol, dostatok síl 

a prostriedkov pre zdolávanie požiaru, ktorých parametre sú vyhovujúce pre jej 

nasadenie do daných terénnych a prírodných podmienok. 

     V domácich podmienkach sa, v oblasti výskumu, taktickými postupmi lokalizácie a 

likvidácie požiarov v prírodnom prostredí prostredníctvom leteckej techniky v 

domácich podmienkach zaoberal Chromek (2006). 

     Problematikou dopravy hasiacich látok k veľkým lesným požiarom a identifikáciou 

kritických miest tohto procesu a výberom vhodnej pozemnej mobilnej hasičskej 

techniky na hasenie požiarov v horskom prostredí sa zaoberali Lanďák, Monoši, 

Kapusniak (2011), Lanďák, Monoši, Polorecký (2011), Kapusniak, Monoši (2012). 

     Problematike analýzy sprístupnenia územia pre použitie pozemnej mobilnej hasiacej 

techniky sa vo svojej práci venovali Dvorščák a Böhmer (2006). Táto práca  predstavuje 

jeden z mála príspevkov k riešeniu sprístupnenia pre potreby použitia mobilnej hasiacej 

techniky v našich podmienkach, pričom postup vychádza z klasických prístupov k 

sprístupneniu lesa pre dopravu dreva. Autori predstavili metodiku pre hodnotenie a 

optimalizáciu požiarneho sprístupnenie lesa pre zásah mobilnou požiarnou technikou 
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(CAS s použitím PS 12). Hodnotenie vykonali bez použitia informačných technológií, 

klasickou numerickou metódou.  

     V roku 2012 publikovala Majlingová metodiku pre posúdenie úrovne sprístupnenia 

horského územia pre nasadenie pozemnej mobilnej hasiacej techniky na hasenie požiaru 

v prostredí GIS.   

1.1.5 Legislatíva v oblasti prevencie lesných požiarov na Slovensku 

 Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších 

predpisov 

     Podľa § 6b je vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa na účely 

predchádzania vzniku požiaru lesa povinný: 

 budovať na lesných pozemkoch na vyznačených miestach len ohniská 

zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa, zabezpečovať ich označenie a 

označenie zákazu zakladania ohňa mimo zabezpečených ohnísk, 

 spracúvať mapové podklady, do ktorých vyznačí všetky dôležité údaje z 

hľadiska ochrany pred požiarmi, vykonávať ich aktualizáciu a na požiadanie ich 

poskytovať okresnému riaditeľstvu, 

 zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu 

činnosť, 

 spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa postihnuté živelnou 

pohromou. 

     Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa na účinné zdolávanie požiaru 

lesa je povinný: 

 zabezpečovať potrebné množstvo protipožiarneho náradia, 

 zabezpečovať, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a 

zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom 

vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg, 

 udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave 

umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu, 

 vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese. 
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 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. 

o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 

     Stanovuje podrobnosti o opatreniach v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi, ide 

najmä o bližšiu úpravu § 10. 

     Mapové podklady tvorí: 

 textová časť, ktorá obsahuje: 

 údaje o vlastníkovi lesa, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa a 

kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu lesa pred požiarmi, 

 popis vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov, 

 zoznam dielcov, v ktorých je zastúpenie ihličnatých drevín vyššie ako 50 %, 

 grafická časť, ktorej základom je porastová mapa, do ktorej sa vyznačujú: 

 polohy vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov, 

 protipožiarne rozčleňovacie pásy, ktorých šírka je najmenej: 

 15 m v lese s vysokým stupňom ohrozenia požiarom, 

 10 m v lese so stredným stupňom ohrozenia požiarom, 

 5 m v lese s nízkym stupňom ohrozenia požiarom. 

 protipožiarne rozčleňovacie prieseky, ktorých šírka je najmenej: 

 10 m v lese s vysokým stupňom ohrozenia požiarom, 

 8 m v lese so stredným stupňom ohrozenia požiarom, 

 4 m v lese s nízkym stupňom ohrozenia požiarom. 

     Hliadkovacia činnosť v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa vykonáva 

najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase, a to formou pochôdzok, 

kamerovým systémom, leteckým protipožiarnym monitoringom alebo iným vhodným 

spôsobom. Pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť formou pochôdzok sa 

vypracúva časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo sa určujú 

vyhliadkové terénne miesta. Osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť musia byť 

vybavené telekomunikačným zariadením využiteľným na oznámenie vzniku požiaru. O 

vykonanej hliadkovacej činnosti sa vedie písomná dokumentácia, ktorá obsahuje najmä 

mená a podpisy osôb, ktoré vykonávali hliadkovaciu činnosť, dátum a čas začatia a 

ukončenia hliadkovacej činnosti a zistené skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať 

vplyv na vznik požiaru lesa, jeho šírenie a likvidáciu. 
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     Protipožiarne náradie sa zabezpečuje podľa plošnej výmery lesa a umiestňuje sa na 

dostupnom mieste v týchto počtoch a druhoch: 

 od 10 ha do 100 ha najmenej 15 kusov náradia aspoň troch druhov (lopaty, 

motyky, hrable, krompáče a sekery), 

 nad 100 ha do 1 000 ha najmenej 40 kusov náradia aspoň štyroch druhov 

(lopaty, motyky, hrable, krompáče a sekery) a jedna motorová píla, 

 nad 1 000 ha najmenej 60 kusov náradia aspoň štyroch druhov (lopaty, motyky, 

sekery, hrable, krompáče a široké lopaty), tri motorové píly a tri vhodné ručné 

striekačky. 

     Osobitné protipožiarne opatrenia sa vypracúvajú pre plochy lesa s výskytom 

plošného poškodenia lesného porastu živelnou pohromou, ktorých obsahom je najmä: 

 odstraňovanie dreva poškodeného škodlivým abiotickým činiteľom, okrem 

stojacich živých stromov, do vzdialenosti 30 m od stavieb a vodných zdrojov 

vhodných na hasenie požiarov, 

 vytváranie protipožiarnych rozčleňovacích pásov a protipožiarnych 

rozčleňovacích priesekov na rozdelenie plochy postihnutej živelnou pohromou 

na plochy s rozlohou najviac 10 ha, 

 vyčlenenie plôch na sústreďovanie zvyškov po ťažbe určenej na ďalšie 

spracovanie s celoobvodovým ochranným pásom so šírkou najmenej 10 m, z 

ktorého je odstránený horľavý materiál. 

     Za zdroj vody na hasenie požiarov sa považuje rieka, potok, jazero, studňa, požiarna 

nádrž alebo iný prírodný vodný zdroj alebo umelý vodný zdroj využiteľný hasičskou 

technikou na hasenie vzhľadom na výdatnosť zdroja a jeho prístupnosť. Miesto na 

čerpanie vody hasičskou technikou má hĺbku vody najmenej 0,5 m. Vodný zdroj na 

čerpanie vody leteckou technikou je vodná plocha s rozmermi najmenej 100 m x 50 m a 

s hĺbkou vody najmenej 1,5 m. 

     Pre hasičskú techniku je použiteľná lesná cesta 1. triedy až 3. triedy vrátane 

zvážnice. 

     Ďalej sú to opatrenia vyplývajúce z § 17,18,19 o protipožiarnych hliadkach 

samozrejme aj § 23 o odbornej príprave požiarnych hliadok. 

 Zákon NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch, v znení neskorších predpisov 
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     Zákon upravuje okrem iného aj ochranu lesov pred požiarmi. Ide hlavne opatrenia 

vyplývajúce z § 25 ods. 1 a 5 dotýkajúce sa zabezpečenia prístupu do lesa pre hasičskú 

techniku a bezplatné užívanie ciest a § 27 ods. 1 upravujúce zahrádzanie bystrín na 

vytvorenie zdrojov vody na hasenie požiarov a v § 28 ods. 1 písm. g), kde je uložené 

obhospodarovateľom lesa vykonávať opatrenia proti vzniku lesných požiarov.  

     Osobitne sú však významné ustanovenia § 31 písm. b), l), a p), ktoré zakazujú v 

lesoch zakladať ohne mimo vyznačených miest, fajčiť v čase zvýšeného požiarneho 

nebezpečenstva požiarov ako aj vypaľovanie porastov bylín, kríkov alebo stromov. 

     Citovaný zákon zároveň v § 55 aj financovanie niektorých nákladov na ochranu 

lesov zo štátneho rozpočtu. Z hľadiska ochrany lesov pred požiarmi je to napr. letecký 

protipožiarny monitoring, evidovanie lesných požiarov a zabezpečovanie varovného 

protipožiarneho systému.  

 1.6.3. Vyhláška MP SR č. 453/2006 Z. z.  o hospodárskej úprave lesov a o 

ochrane lesa 

     Opatrenia na ochranu lesa pred požiarmi (§ 46): 

 protipožiarne rozčleňovacie pásy slúžiace na zabránenie šíreniu korunového 

požiaru; považujú sa za ne, najmä trasy štátnych ciest, miestne komunikácie, 

lesná dopravná sieť a iné líniové stavby, 

 protipožiarne rozčleňovacie prieseky slúžiace na zabránenie šíreniu 

pozemného požiaru, z ktorých je odstránený horľavý materiál; považujú sa za ne 

najmä drobné vodné toky, zvážnice a približovacie linky, 

 letecký protipožiarny monitoring, ktorým sa v lesoch všetkých vlastníkov, 

správcov a obhospodarovateľov lesa sleduje ich ohrozenie požiarom; vykonáva 

sa v lesných oblastiach a podoblastiach s vysokým a stredným stupňom 

ohrozenia požiarom uvedených v prílohe A a v období s vyšším rizikom vzniku 

požiarov. 

1.1.6 Protipožiarne opatrenia vykonávané v lesoch Slovenska 

     K základným protipožiarnym opatreniam patria: 

 Lesohospodárske: 

 protipožiarne rozčleňovacie pásy, 

 ochranné pásma, 

 rozčleňovacie protipožiarne prieseky, 
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 sprístupnenie porastov budovaním lesnej dopravnej siete a protipožiarnych 

komunikácií, 

 plánovaná výstavba a udržiavanie prírodných a umelých vodných zdrojov 

pre potreby ochrany pred požiarmi. 

 Organizačné: 

 ohlasovne požiaru, 

 evidencia skladov protipožiarneho náradia, 

 protipožiarne hliadky, 

 zabezpečenie prejazdnosti lesnej dopravnej siete. 

 Technické: 

 jazierkový systém. 

 protipožiarny monitorovací systém. 

 letecká požiarna služba - letecký monitoring. 

Základné lesohospodárske protipožiarne opatrenia 

     Protipožiarne pásy a protipožiarne prieseky, v rámci zabezpečenia priestoru proti 

šíreniu lesného požiaru, sú navrhnuté v dvoch šírkach. Pri ich návrhu sa vychádzalo z 

dvoch typov ochrany, zónovej a obvodovej. Táto ochrana rozčleňuje priestor na menšie 

úseky bráni rozšíreniu požiaru mimo ohraničený obvod, s ohľadom na možnosti dosahu 

rozvinutých dopravných a útočných hasiacich prúdov z predpokladanej použitej 

hasiacej techniky (dosah 500 – 600 m). Pri návrhu uvedených prvkov boli v maximálnej 

miere využité štátne cesty a prvky lesnej dopravnej siete. Na toto rozčlenenie nadväzuje 

aj návrh ochranného pásma železnice, plynového rozvodu a porastových plášťov v okolí 

dopravných komunikácií. 

Protipožiarne rozčleňovacie pásy 

     Úlohou protipožiarnych pásov je rozčleniť väčšie kalamitné plochy, prípadne lesné 

komplexy na menšie, z dôvodu zabránenia šírenia (zastavenia) prípadného korunového 

požiaru. V uvedených pásoch musia byť odstránené všetky stromy, krovitá vyššia 

bylinná vegetácia, ťažbový odpad, ako aj suchá tráva, ktorá je potenciálnym zdrojom 

prenosu požiaru. Do ochranného pásu nesmú presahovať ani časti korún lemujúcich 

okraje protipožiarneho pásu (Hlaváč et al. 2009). 

Rozčleňovacie protipožiarne prieseky 
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     Úlohou rozčleňovacích protipožiarnych priesekov je zabránenie šírenia pozemného 

požiaru v rámci územia vymedzeného protipožiarnymi pásmi. Šírka protipožiarnych 

pásov sa uvádza 3 – 6 m. Z povrchu prieseku musia byť odstránené všetky horľavé 

materiáli a vegetačný kryt. Zároveň sa v maximálnej miere využili trasy existujúcich a 

pôvodných prvkov lesnej dopravnej siete (Hlaváč et al. 2009). 

Ochranné pásma 

     Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti plynového alebo iného 

plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu, 

alebo pôdorysu technologického zariadenia. Ochranné pásmo pre všetky plynárenské 

technologické objekty je 8 m na každú stranu, od pôdorysu tohto zariadenia (§ 56 

zákona NR SR č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov). 

     Pre vysokotlakové plynovody v lesných priesekoch sú vlastníci pozemkov povinný 

zachovať voľný pás v šírke 2 m na obe strany od osi plynovodu a v šírke 5 m na obe 

strany od osi tranzitného plynovodu. 

     Práce v ochrannom pásme plynárenského zariadenia sa môžu vykonávať iba na 

základe predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa plynu, za priameho dozoru 

ním povereného pracovníka a v súlade s dohodnutými podmienkami. 

     Podľa zákona § 36 zákona NR SR č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene 

niektorých zákonov sa ochranné pásma zriaďujú aj na ochranu elektroenergetických 

zariadení (rozvodov trafostaníc). 

Zabezpečenie prejazdnosti dopravných komunikácií 

     Prioritne je potrebné zabezpečiť prejazdnosť všetkých dopravných komunikácií – 

štátne cesty, lesné cesty odstránením kalamitnej hmoty a uvedením týchto ciest do 

pôvodného stavu aj po technickej stránke. 

     Vlastník lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom udržiava 

existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje 

bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah (Vyhláška 

121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii § 10 písm. e). 
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Základne organizačné opatrenia 

     Protipožiarne hliadky tvoria vlastníci a užívatelia lesných pozemkov, zamestnanci 

lesných správ v správe Lesy SR š.p., tak ako aj zabezpečujú prejazdnosť lesnej 

dopravnej siete.  

Základné technické opatrenia 

Jazierkový systém 

     Jazierkový systém bol vyvinutý na základe požiadaviek hasičských zborov ako 

ďalšia pomoc pri likvidácii lesných požiarov a je určený do terénov nedostupných 

pomocou klasickej techniky.  

     Jazierkový systém umožňuje v neprístupnom teréne prepraviť vodu tam, kde je to 

potrebné. Systém jazierok eliminuje spätný hydrostatický tlak vody a nedochádza tak k 

roztrhnutiu hadíc pri vyššom prevýšení terénu.  

     Systém je možné používať aj v počasí nepriaznivom pre letecké hasenie, hlavne vo 

vetre a za tmy. Je veľmi účinný aj vo fáze likvidácie zvyškových ohnísk.  

     Systém bol úspešne vyskúšaný v podmienkach Vysokých a Nízkych Tatier (Rajecká 

dolina a Donovaly) hasičskými zbormi Banskej Bystrice a Popradu. Systém je vyrobený 

z materiálov odolných voči prederaveniu, je preto možné ho umiestniť aj v 

neupravenom teréne. V prípade potreby je možné ukotviť ho pomocou lán (Šuba, 

Chromek, 2007). 

     Technické parametre jazierka: 

 Objem nádrže: cca 1m3 

 Vývod: 2 x typu C 

 Guľový ventil: 1 ks s koncovkami typu C 

 Prenosný vak: 1 ks 

 Podkladová plachta: 1 ks 

Zabezpečenie prejazdnosti dopravných komunikácií 

     Prioritne je potrebné zabezpečiť prejazdnosť všetkých dopravných komunikácií – 

štátne cesty, lesné cesty odstránením kalamitnej hmoty a uvedením týchto ciest do 

pôvodného stavu aj po technickej stránke. 
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     Vlastník lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom udržiava 

existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje 

bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah (Vyhláška 

121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii § 10 písm. e). 

Letecký protipožiarny monitoring 

     Letecký protipožiarny monitoring vznikol na základe smernice o leteckej činnosti 

vykonávanej pri monitorovaní a hasení lesných požiarov, podpísanej medze 

Ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom vnútra SR. Podľa nej sa hliadkovacia 

činnosť realizovala nad Slovenský Rudohorím, Nízkymi tatrami, Vysokými Tatrami, 

Belianskymi Tatrami, Slovenským Krasom, Veľkou a Malou Fatrou, Slovenskými 

Beskydami, Javorníkmi. Organizačným zabezpečením boli na základe dohody o 

zabezpečení leteckej požiarnej služby poverené Lesy SR, š.p. Banská Bystrica. Na 

základe dohody bol vypracovaný zoznam odštepných závodov Lesov SR, š.p. 

zapojených do leteckého monitoringu ochrany lesov pred požiarmi. 

     Vláda SR prijala uznesenie č. 47 zo 17. januára 2001, v ktorom ukladá ministrovi 

pôdohospodárstva v spolupráci s ministrom vnútra navrhnúť postup realizácie úloh a ich 

finančné zabezpečenie súvisiace s ochranou lesa pred požiarmi vrátane vykonávania 

hliadkovej činnosti a hasenia lesných požiarov leteckou technikou. 

     Letecká technika sa využíva k dvom základným činnostiam k prieskumu (letecký 

monitoring) a k priamemu haseniu vo vzduchu. 

     Jedným z možných riešení detekcie a monitorovania lesných požiarov je použitie 

kamerového monitorovacieho systému. Ich nasadenie je bežné najmä v zahraničí, u nás 

je v testovacej prevádzke protipožiarny kamerový monitorovací systém 

FORESTWATCH®. 

Protipožiarny kamerový monitorovací systém FORESTWATCH® 

     Požiare každoročne ničia rozsiahle plochy lesných porastov. V súčasnosti je 

protipožiarna prevencia lesov na Slovensku zabezpečovaná najmä terénnymi 

pochôdzkami lesníkov prevažne cez víkendy a sviatky a čiastočne leteckým 

monitoringom. Obe tieto metódy sú efektívne, avšak limitované najmä finančne. 

Vzhľadom na zvyšujúcu sa aktuálnosť tejto problematiky je dôležité hľadať a aplikovať 

alternatívne spôsoby monitorovania požiarov v lesoch, s cieľom skrátiť reakčnú dobu 

medzi vznikom požiaru a začiatkom jeho hasenia za dodržania podmienky ekonomickej 
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efektívnosti. Jedným z nich je použitie stacionárneho kamerového protipožiarneho 

monitorovacieho systému (Pajtíková, Lalkovič 2012). 

     Protipožiarny systém Forestwatch® je automatizovaný monitorovací protipožiarny 

systém spoločnosti EnviroVision Solutions PTY Ltd. z Juhoafrickej republiky, ktorú pre 

stredoeurópsky región zastupuje spoločnosť ICZ Slovakia s.r.o.. Systém Forestwatch® 

sa skladá z viacerých komponentov, ktoré plnia čiastkové úlohy v rámci fungovania 

systému. Sú to: kamera, priemyselný počítač, komunikačný subsystém a softvér 

Forestwatch®. 

     Hlavnými dvoma časťami systému sú pozorovacie veže a riadiace centrum. V rámci 

riadiaceho centra je na serveroch a počítačoch inštalovaný softvér Forestwatch®, na 

pozorovacej veži je nainštalovaná kamera, komunikačný subsystém a priemyselný 

počítač. Systém funguje nepretržite, pomocou kamery 24 hodín denne / 7 dní v týždni 

pozoruje dohladované územie (systém umožňuje sledovať krajinu aj počas noci). 

Vzhľadom na využívanie 3D modelov terénu je schopný identifikovať a lokalizovať 

požiar aj v oblastiach bez priameho vizuálneho kontaktu, tzn. „za kopcom“.   

     Pozorovacie veže systému poskytujú dáta z kamier, tieto dáta sú upravované 

priemyselným počítačom a komunikačným subsystémom odosielané do riadiaceho 

centra na spracovanie. Softvér riadiaceho centra dáta prijme, spracuje a vyhodnotí. Na 

základe vyhodnotenia prijatých dát je obsluha riadiaceho centra vizuálne i zvukovo 

upozornená na možnosť výskytu požiaru. 

     Obsluha má možnosť kedykoľvek prevziať kontrolu nad niektorou z kamier a bližšie 

preskúmať indikovaný incident. Systém pracuje s tzv. digitálnym modelom terénu na 

ktorom zobrazuje identifikované incidenty. Pri zobrazení incidentu má obsluha k 

dispozícii zobrazený digitálny model terénu, mapu a dáta z kamery. Incident je 

zaznačený na mape i digitálnom modeli terénu, k dispozícii sú GPS koordináty 

incidentu. Pri použití digitálneho modelu terénu nie je potrebné využívať trianguláciu na 

lokalizáciu incidentu (Pajtíková, Lalkovič 2012). 

1.2 Taktické postupy hasenia lesných požiarov 

          Lesné požiare sa vyznačujú rýchlym šírením na veľkých plochách, pričom môže 

dôjsť k obkoleseniu nasadených síl a prostriedkov. Likvidácia požiaru je zdĺhavá, 

pričom nemožno vylúčiť nové rozhorenie zo skrytých ohnísk požiaru, preto treba 

vykonávať dohľad nad požiariskom (Bojový řád jednotek požární ochrany). 
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     Pri vykonávaní prieskumu sa zisťuje: 

 druh horiaceho porastu, 

 intenzita a plocha požiaru, 

 členitosť terénu, 

 rýchlosť a smer šírenia ohňa, 

 možnosť rozšírenia požiaru na iné objekty a porasty, 

 ohnisko alebo ohniská požiaru, 

 stav prístupových ciest, 

 miesta vodných zdrojov, prístupové cesty k nim a možnosť čerpania vody, 

 nebezpečné miesta pre zasahujúcich príslušníkov, 

 prírodné prekážky, ktoré môžu brániť šíreniu alebo môžu zastaviť požiar, a ktoré 

sú vhodné na organizovanie ochrany, 

 oporné línie na založenie protiohňa, 

 potreba použitia leteckej techniky, a to najmä pri korunových požiaroch a v 

miestach neprístupných pre požiarnu techniku. 

     Pri hasení lesného požiaru je potrebné (Bojový řád jednotek požární ochrany):   

 zvoliť vhodný druh požiarneho útoku alebo organizovať požiarnu obranu 

vzhľadom na šírenie požiaru a množstvo síl a prostriedkov na mieste zásahu; 

zamerať sa najmä na smery šírenia požiaru k ohrozeným objektom, 

 zabezpečiť likvidáciu ďalších ohnísk vznikajúcich v smere vetra, ako aj ochranu 

zasahujúcich síl a prostriedkov (hrozí nebezpečenstvo obkolesenia požiarom), 

 ak to podmienky dovoľujú,  

 vytvoriť v dostatočnej vzdialenosti ochranný pás alebo prieluky s využitím 

poľnohospodárskej techniky a lesnej techniky, 

 využiť leteckú techniku na hasenie, 

 nasadiť na likvidáciu požiaru útočné prúdy, lafetové prúdnice, jednoduché 

hasiace prostriedky (lopaty, krompáče a iné ženijné náradie) a použiť 

prostriedky na zvýšenie hasiaceho účinku vody. 

     Veliteľ zásahu pri hasení lesného požiaru ďalej rozhoduje o: 

 umiestnení čerpacích stanovíšť na vodnom zdroji a o spôsobe dopravy vody na 

požiarisko, o umiestnení prenosných nádrží v nedostupných terénoch a ich 
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doplňovaní vodou pomocou leteckej techniky a o doprave vody z nich na 

požiarisko, napríklad pomocou plávajúcich čerpadiel,  

 počte a o druhoch prúdov a smeroch ich nasadenia, typoch prúdnic, prenosných 

hasiacich zariadení a ďalších vecných prostriedkov, pričom zohľadňuje druh 

požiaru (pozemný požiar alebo  korunový požiar) a o spôsobe zamedzenia 

šírenia požiaru napríklad vytvorením priesekov, skyprením pásov, alebo 

založením protipožiaru, 

 dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o použití osobných 

ochranných pracovných prostriedkov, a to najmä v extrémnych terénoch a v 

neprístupných terénoch (v skalnatých masívoch); pri podzemných požiaroch 

rozhodne o istení príslušníkov lanami, 

 dodržiavaní zásad pitného režimu a stravovania všetkých zasahujúcich osôb, 

 rozdelení požiariska na zásahové úseky a určuje ich veliteľov, ako aj o zriadení 

riadiaceho štábu, ak to situácia vyžaduje, 

 zapojení majiteľov a užívateľov lesných porastov do zdolávania požiarov, 

 zabezpečení mapy lesných porastov, 

 zabezpečení spojenia na požiarisku a s operačným strediskom a o spôsobe 

poskytovania informácií o situácii na mieste zásahu, 

 nasadení lezeckých skupín zboru a leteckých skupín zboru v extrémnom teréne a 

v neprístupnom teréne, 

 vytvorení príjazdových ciest pre hasičskú techniku. 

     Pri hasení lesných požiarov veliteľ zásahu zvolí podľa rýchlosti šírenia požiaru jeden 

z týchto spôsobov zdolávania požiaru (Bojový řád jednotek požární ochrany):  

 hasenie po celom fronte požiaru alebo hasenie najnebezpečnejších miest horenia 

po stranách a v tyle s cieľom vytvoriť prieluky na ploche zasiahnutej požiarom a 

rozdeliť horiacu plochu na menšie úseky a následne likvidovať požiar na týchto 

úsekoch; tento spôsob sa používa pri hasení na veľkej ploche, 

 hasenie predného frontu požiaru a následná likvidácia po stranách a v tyle, 

 hasenie požiaru po stranách a postupné zužovanie požiarom zasiahnutej plochy, 

 likvidácia horenia po stranách a v tyle a postupné hasenie s priblížením sa k 

prednej línii frontu požiaru  väčšou rýchlosťou ako je rýchlosť požiaru, 
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 založením protipožiaru na vhodnom mieste (prírodná alebo umelá prekážka – 

komunikácia, násyp alebo potok), kde dochádza k miestnej zmene smeru 

prúdenia vzduchu smerom k frontu požiaru. 

     Niektoré odporúčané metódy pri zdolávaní lesných požiarov: 

 povrchové požiare sa hasia udusením (lopaty, tlmnice, hasiace rúška a podobne), 

zahádzaním horiaceho materiálu zeminou, skyprením pôdy, vytvorením 

deliacich pásov v smere šírenia požiaru, hasením vodou alebo aj so zmáčadlami, 

 korunové požiare sa hasia vytvorením deliacich pásov, pomocou leteckej 

techniky a v krajnom prípade aj založením tzv. protiohňa, 

   podzemné požiare sa hasia po zistení obvodu požiaru sondami vytvorením 

priekop podľa hĺbky požiaru a priestor podľa možnosti zalejeme vodou; v 

priestore požiaru sa musia z povrchu odstrániť horľavé materiály (stromový 

odpad, porast, krovie a podobne). 

1.3 Hasičská technika využívaná na hasenie lesných požiarov vo svete 

a v domácich podmienkach 

     Hasičská technika pri lesných požiaroch je vysoko zaťažovaná z dôvodu ťažko 

dostupných horských terénov. Pri analýze akú hasičskú techniku hasiči používajú na 

území SR na zdolávanie lesných požiarov sme sa dopracovali k výsledkom, ktoré sú 

uvedené na obr. 9. 

 

 

 

 

 

    

 

Obr. 9 Hasičská technika využívaná na hasenie lesných požiarov v SR (Zdroj: Autor) 

      Z tejto analýzy vyplýva, že najviac používaná hasičská technika na hasenie lesných 

požiarov je CAS 32 - T148 (obr. 10), toto vozidlo slúži v HaZZ už pomerne dlho, 

pričom v posledných rokoch došlo ku kompletnej rekonštrukcii viacerých týchto 

vozidiel, lebo sa výborne osvedčili v praxi najmä pri zdolávaní prírodných požiarov. 
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V poslednom období došlo taktiež aj k rekonštrukcii CAS 32-T815 a niektorých Praga 

V3S.  

Obr. 10 Hasičská technika pripravená na hasenie lesného požiaru (Autor) 

     Ako nové vozidlá, ktoré sa využívajú pri lesných požiaroch sú CAS 30 

IvecoTrakker, ktoré vystriedali CAS 32-T815. Tieto vozidlá nie sú príliš vhodné do 

ťažkého terénu, z dôvodu ich hmotnosti a rozmerov, pričom sa vhodne využívajú na 

kyvadlovú dopravu hasiacich látok. Ich využiteľnosť je tiež pri doplňovaní vody 

z vonkajšieho zdroja.   

    Pri vzniku požiaru v prírode je dôležité si uvedomiť, že terén je vo väčšine prípadov 

členitý a prístup k požiarisku náročný, lesné cesty k požiarisku sú často v neprejazdnom 

stave alebo sa v priestore vôbec nenachádzajú.  

     Preto je vhodné disponovať vozidlami, ktoré sú vhodné do ťažko prístupného terénu. 

Na základe tejto myšlienky sme urobili prieskum hasičskej techniky HaZZ, ktorá sa 

nachádza na územiach so zvýšeným stupňom ohrozenia lesným požiarom (tab. 6).  

Tab. 6 Hasičská technika so zvýšeným stupňom ohrozenia lesným požiarom (Zdroj: PHaZZ SR 2014) 

 

Stupeň ohrozenia 

lesným požiarom 

Názov okresu 

 

 

 

Hasičská technika (ks) 

 

Vozidlá nachádzajúce sa v HaZZ 

 

CAS 32 

- T 148 

 

CAS 32 

- T 815 

CAS 30 

- Iveco 

Trakker 

CAS 

16 - 

Praga 

V3S 

MB 

Unimog, 

Zil 131 

Veľmi vysoký 

stupeň ohrozenia 

lesným požiarom 

Čadca 2 2 2 - - 

Liptovský M. 2 2 2 1 - 

Brezno 2 2 1 1 * 1 

Poprad 2 1 3 - 2 

Spišská N. V. 2 2 2 - 1 

 

 

 

Žilina - 2 4 - - 

Martin 1 - 2 - 1 

Banská B. 1 2 2 - 1 
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Stupeň ohrozenia 

lesným požiarom 

Názov okresu 

 

 

 

Hasičská technika (ks) 

 

Vozidlá nachádzajúce sa v HaZZ 

 

CAS 32 

- T 148 

 

CAS 32 

- T 815 

CAS 30 

- Iveco 

Trakker 

CAS 

16 - 

Praga 

V3S 

MB 

Unimog, 

Zil 131 

Vysoký stupeň 

ohrozenia lesným 

požiarom 

Malacky 2 1 1 1 - 

Kežmarok 1 2 1 1 - 

Košice + Košice okolie 2 2 4 1 - 

Gelnica 1 - 1 - - 

ZB HaZZ Malacky - 5 - 2 * - 

ZB HaZZ Žilina 3 1 - 6 * - 

 

 

 

 

 

 

Vyšší stupeň 

ohrozenia lesným 

požiarom 

Kysucké N. M. - 1 1 1 - 

Bytča - 1 1 - - 

Ružomberok 1 - 1 - - 

Detva 1 - 1 - - 

Senica - 2 2 - - 

Trenčín 1 - 3 1 * 1 

Prievidza - 2 3 1 * - 

Považská B. 1 - 1 - - 

Levice 2 3 2 - - 

Prešov - 1 2 - 1 

Sabinov 1 - 1 - - 

Humenné 1 2 1 - - 

Snina - 1 1 - - 

Rožňava 2 1 2 1 - 

ZB HaZZ Humenné - 1 - 4  - 

∑ 31 39 47 21 8 

 

     Oblasti so zvýšeným stupňom ohrozenia lesným požiarom v prírodnom prostredí by 

mali mať vo svojom vybavení vozidlá, ktoré sú schopné jazdy v ťažkých terénnych 

podmienkach a v dostatočnom počte. Môže dôjsť k prípadu, že vznikne v jednom čase 

viac lesných požiarov na rozličných miestach, čo sa aj v praxi často stáva, napr. pri 

lesnom požiari vo Vyšnej Boci a súčasne lesný požiar pri Poprade. Z toho vyplýva, že 

na vybraných územiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru lesných 

porastov sa nachádza nedostatok lesných špeciálov určených na likvidáciu lesných 

požiarov v sťažených terénnych podmienkach. Na základe tohto je potrebné doplnenie 

CAS (lesných špeciálov) do HaZZ určených na likvidáciu lesných požiarov v sťažených 

terénnych podmienkach.  
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1.3.1 Teória pohybu hasičskej techniky na hasenie požiarov v sťažených 

terénnych podmienkach 

Svahová dostupnosť      

     Pozemná hasičská technika sa pohybuje pri hasení lesných požiarov po lesných 

cestách alebo lesnom teréne s rôznym sklonom, preto je nevyhnutné určiť jej svahovú 

dostupnosť, ktorá zahŕňa tieto vlastnosti: 

 schopnosť vozidla jazdy do svahu – pozdĺžna stabilita, 

 schopnosť vozidla jazdy po vrstevnici – priečna stabilita. 

Stabilita      

     Pri skúmaní jednotlivých vlastností svahovej dostupnosti je dôležité dosiahnutie 

požadovanej stability vozidla (pozdĺžna, priečna). Pozdĺžna ako aj priečna stabilita je 

daná najväčším uhlom, ktorý je možné nakloniť plne zaťažené vozidlo s rovnomerne 

rozloženým nákladom, bez toho, aby došlo k jeho prevráteniu. 

     Stabilita, všeobecne, je taký stav telesa, pri ktorom po malom porušení rovnováhy 

vyvolanej rušivým vplyvom sa teleso vráti do pôvodného stavu.  

     Stabilita sa hodnotí pomocou parametrov statickej a dynamickej stability, ktoré sú 

dané medznými uhlami priečneho a pozdĺžneho sklonu svahu na hranici prevrátenia. Pri 

riešení pracovných vlastností a stability vozidla na svahu sa obvykle neuvažuje vozidlo 

vo všeobecnej polohe, pretože riešenie je príliš komplikované. Kombinuje sa preto 

riešenie pre jazdu: 

 po spádnici svahu, 

 po vrstevnici svahu. 

     Vozidlo sa nachádza na medzi stability pri strate silového styku kolesa (kolies) s 

podložkou. Ak ide o zdvíhanie prednej (zadnej) nápravy, hovoríme o pozdĺžnej 

stabilite, ak sa začne vozidlo preklápať na bok, ide o stabilitu priečnu. 

Priechodnosť vozidla 

     Priechodnosť je definovaná ako schopnosť vozidla prekonávať prekážky v teréne, 

pre ktorý je určené. Taktiež pod priechodnosťou môžeme rozumieť schopnosť vozidla 

pohybovať sa: 

 po nespevnených cestách (poľných, lesných), 

 poškodených a inak rozrušených komunikáciách, 
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 v členitom, únosnom teréne, 

 cez prírodné a umelé prekážky (kolmé stúpanie, priekopy a zákopy, závaly, atď.), 

 v neúnosnom teréne (piesok, sneh, výjazd z riek, atď.), 

 cez vodné prekážky (brodenie). 

         Všeobecne si môžeme priechodnosť rozdeliť na priechodnosť: 

 v neúnosnom teréne – schopnosť vozidla zabezpečiť maximálnu adhéziu v styku 

kolies s podložkou a zmenšiť zabáranie kolies na minimum, 

 v členitom teréne – schopnosť vozidla prekonávať nerovnosti terénu bez 

zachytenia vozidla o povrch terénu a vyvinúť dostatočnú hnaciu silu pre 

prekonávanie prekážok s únosným terénom.   

     K základným konštrukčným a prevádzkovým parametrom vozidla charakterizujúcim 

jeho priechodnosť terénom patria (STN EN 1846- časť 2 : 2002): 

 Trakčné a dynamické parametre: 

 celkový hmotnostný výkon – vyjadruje podiel výkonu motora na jednotku 

celkovej hmotnosti vozidla (kW.t
-1

), 

 súčiniteľ využitia tiaže vozidla k adhézii – závisí od počtu hnacích náprav, 

tlakových síl náprav a typu použitých diferenciálov. 

 Geometrické parametre (viď Príloha B ): 

 Dĺžka, šírka, výška vozidla, polomer kolesa, rázvor náprav a rozchod kolies, 

 Svetlá výška: výška hs obdĺžnika s minimálnou šírkou 80 % vzdialenosti 

vnútorných obrysov pneumatík, ktorý sa dotýka najnižšieho pevného bodu 

vozidla a ktorý možno pretiahnuť pod vozidlom v jeho celej dĺžke, 

 Nájazdový uhol predný/zadný: uhol δp/δz, ktorý zviera so základnou rovinou 

rovina dotýkajúca sa tangenciálne pneumatík a prednej/zadnej časti vozidla 

tak, že žiadna jeho pevná časť ani zariadenie pripevnené k prednej časti 

vozidla neleží pod touto rovinou, 

 Prechodový uhol: najmenší ostrý uhol δ, ktorý zvierajú dve roviny 

tangenciálne sa dotýkajúce pneumatík v statickom stave a pretínajúce sa na 

priamke dotýkajúcej sa najnižšieho pevného bodu medzi nápravami vozidla, 

 Nadklenutie: vzdialenosť hn najnižšieho pevného bodu vozidla od základnej 

valcovej plochy s polomerom 8 m, na ktorej ležia kolesá vozidla, 
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 Skríženie: výška, o ktorú sa môže zdvihnúť koleso vozidla bez toho, aby iné 

koleso stratilo styk s podložkou, 

 Stopové priemery zatáčania: priemery stredníc kruhových stôp, ktoré na 

vodorovnej rovinnej ploche opisujú kolesá vozidla pri najväčšom nájazde a čo 

najpomalšej jazde, 

 Brodivosť: schopnosť vozidla prekonávať vodné prekážky, 

 udáva sa hĺbkou kľudnej vody s pevným dnom, v ktorom plne 

naložené vozidlo s pneumatikami nahustenými na predpísaný tlak 

môže stáť najmenej 10 minút, bez toho, aby to malo vplyv na 

opätovné spustenie jeho motoru a môže samo vyjsť. 

 účinkom vody nesmú vzniknúť žiadne poruchy v jeho ďalšej 

prevádzke. 

 Výstupnosť: schopnosť plne naloženého vozidla prekonať bez rozjazdu 

pravouhlý tuhý stupeň, pričom sa dotýka prednými kolesami, výškou tohto 

stupňa sa udáva výstupnosť, 

 Prekročivosť: schopnosť vozidla prekonávať výkopy, 

 udáva sa šírkou výkopu so zvislými tuhými stenami vo 

vodorovnej vozovke, ktorý je plne naložené vozidlo, stojace 

prednými kolesami na hrane výkopu schopné bez rozjazdu a 

akýchkoľvek úprav prekonať. 

 Stúpavosť: vyjadruje sa v percentách ako najväčší pozdĺžny sklon vozovky, 

ktorý je plne naložené vozidlo schopné prekonať vlastnou silou a 

rovnomernou rýchlosťou. 

 Konštrukčné parametre: 

 Poloha ťažiska, 

 Konštrukcia prevodového ústrojenstva – zabezpečenie dostatočne veľkého 

celkového prevodu medzi motorom a kolesami, vhodné odstupňovanie a počet 

rýchlostných stupňov, použitie prídavnej prevodovky, redukcie v kolesách, 

používanie medzinápravových a iných diferenciálov s uzávierkami,  

 Usporiadanie podvozku – počet náprav a ich rozloženie, 

 Konštrukcia pneumatík. 
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1.4 Súčasný stav výberu CAS z pohľadu verejného obstarávania 

a potrieb jej operatívneho nasadenia v praxi HaZZ 

     Výberové konanie sa vykonáva na základe akútnej potreby, ale nie v súlade s vopred 

prijatou stratégiou. Proces výberu techniky sa vykonáva na základe výberu kritérií, kde 

rozhodujúcim faktorom je hlavne cena a servisné náklady, 

     Nerieši sa: 

 problematika skutočných jazdných vlastnosti v sťažených terénnych 

podmienkach, 

 problematika podvozkovej časti a účelovej nadstavby vozidla komplexne, 

 stanovenie vhodných kritérií pre hasičského vozidla určeného na zásah v 

prírodnom prostredí.    

     Súčasný stav využívaných parametrov CAS na hasenie lesných požiarov v SR spĺňa 

tieto základné technicko-taktické parametre (pokyn prezidenta 37/2004, pokyn 

prezidenta 31/2005, vyhláška 162/2006): 

 kategória vozidla v závislosti od jazdných schopností: ťažký terén,  

 celková hmotnosť: 9,5 – 12,5 t, 

 užitočná hmotnosť do 5 t, 

 počet náprav 2, náhon od motora 4 x 4, možnosť pomalých redukcií, uzávierka 

diferenciálov pre všetky nápravy, stabilizátor prednej a zadnej nápravy, 

 výkon motora na tonu celkovej hmotnosti: min. 11 kW.t
-1

, 

 svetlá výška podvozku min. 0,4 m,  

 nájazdové uhly (predný, zadný) min. 35°, 

 brodivosť min. 0,75 m,  

 karoséria: samostatná kabína + samostatná skriňová nadstavba, 

 počet miest na sedenie 1 + 2, 

 plechová karoséria s ochranným rámom, chránené vyčnievajúce časti,  

 rozvodom vody so sústavou ochranných dýz, ktoré vytvárajú okolo vozidla vodnú 

clonu - ovládanie z kabíny vodiča (ochrana pred sálavým teplom),  

 lanový navijak s ťažnou silou min. 100 kN a dĺžkou min. 40 m s príslušenstvom, 

 v zadnej časti závesné zariadenie na brzdený príves s hmotnosťou min. 5 t, v prednej 

časti závesné oko, 
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 terénne pneumatiky so zvýšenou nosnosťou a prieraznosťou v ťažkom teréne,  

 centrálne tlakovanie pneumatík s možnosťou zmeny tlaku počas jazdy - ovládanie 

z kabíny. 

     Technické a záchranárske vybavenie CAS na hasenie lesných požiarov (pokyn 

prezidenta 37/2004, pokyn prezidenta 31/2005, vyhláška 162/2006):  

 nádrž na vodu - z nehrdzavejúceho materiálu, tepelne izolovaná s objemom 2 500 - 

3 000 l, 

 výkon čerpadla min. 1 800 l.min
-1

 pri 0,8 MPa a 250 l.min
-1

 pri 4,0 MPa,  

 dva prietokové navijaky s vysokotlakovými hadicami DN 25, dĺžka hadice min. 

60 m + pištoľové kombinované prúdnice s možnosťou regulácie prietoku a 

tvaru výstrekového kužeľa, 

 otočná sklopná alebo otočná odnímateľná lafetová prúdnica s dostrekom min. 30 m 

umiestnená na streche nadstavby. 

Tab. 7 Súčasné váhy pri hodnotení vlastností vozidla (Zdroj: Autor 2014) 

Používané kritériá výberu CAS v SR 

Por. 

č. 

Hodnotiace kritériá Priradené percentuálna 

hodnota ku kritériu (%) 

1 Cena predmetu zákazky 35 

 Záručný a pozáručný servis 34 

2 Náklady na vykonávanie technických prehliadok a kontrol 8 

3 Náklady na pozáručný servis podvozku a nadstavbu 7 

4 Náklady na pozáručný servis dodaných agregátov a zariadení 7 

5 Počet servisných miest v SR na podvozok    5 

6 Počet servisných miest v SR na nadstavbu 5 

7 Reakčná doba servisu 2 

 Technické a funkčné charakteristiky automobilu 17 

8 Výkon motora podvozku 5 

9 Krútiaci moment motora podvozku 4 

10 Objem nádrže na vodu 4 

11 Výkon čerpadla pri 10 Bar 4 

12 Termín plnenia 10 

13 Prevádzkové náklady – spotreba PHM 4 

∑  100 % 

 

     Výber vozidiel pre kriteriálne hodnotenie bol uskutočnený z najpoužívanejších 

vozidiel na hasenie LP v kategórii od 9,5 – 12,5 t podľa zbierky. Tieto vozidlá sú 

schopné jazdy v ťažko prístupnom teréne, pričom využitie vozidla CAS 32 – T 148 je 

z dôvodu jeho hmotnosti a manévrovateľnosti lepšie ako CAS 32 – T 815 a CAS 30 – 
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Iveco Trakker, ale zároveň nedosahuje takú dojazdovú dostupnosť v ťažkom teréne ako 

CAS 16 – PRAGA V3S a CAS 16 – MB Unimog U5000.  

1.3.2 Informačné systémy používané v operatívnej praxi Hasičského 

záchranného zboru SR 

     Na Slovensku sa v súčasnosti z hľadiska operatívneho riadenia hasičských jednotiek 

využívajú informačné systémy IZS GIS a CordCoom, a to najmä na úrovni 

koordinačných stredísk Integrovaného záchranného systému SR (IZS SR). 

     CoordCom je integrovaný systém príjmu volaní a riadenia pre poskytovateľov 

tiesňových služieb, telefonických služieb a bezpečnostných služieb. CoordCom 

integruje funkcie pre telefonickú, rádiovú, ako aj dátovú komunikáciu medzi 

ohlasovateľmi incidentov, operátorom a vyslanými prostriedkami, napríklad políciou, 

hasičskými a záchrannými zbormi, záchrannou zdravotnou službou a inými 

poskytovateľmi služieb (CoordCom™ Operator´s Guide 2006). 

        Pre štandardného používateľa, operačného dôstojníka, pozostáva systém 

CoordCom hlavne z troch aplikácií. Prvou aplikáciou je CoordCom Operator, ktorá 

poskytuje podporu pri riešení rôznych druhov incidentov, pomáha operátorovi pri 

riadení prichádzajúcich volaní, klasifikovať volania, získavať informácie a konať podľa 

plánu, riadiť a vysielať prostriedky. Operátor primárne používa túto aplikáciu na 

prijímanie volaní, riadenie udalostí a prostriedkov a dispečing. CoordCom Business 

Administrator je určený pre prevádzkových správcov a systémových administrátorov. 

Táto aplikácia sa používa na konfigurovanie systému CoordCom a jeho správania. 

Napríklad autorizácia, prichádzajúce linky, typy udalostí, definujú sa akčné plány a 

prostriedky. Existuje však aj vzdelávací program pre nových operátorov. CoordCom 

Education sa používa na účely výcviku. Pomocou interaktívnych vzdelávacích scenárov 

sa nový operátor môže naučiť používať aplikáciu CoordCom Operator v prostredí 

takmer identickom so skutočným prevádzkovým systémom (CoordCom™ Operator´s 

Guide 2006). 

     Pre obnovu a zlepšenie operatívneho riadenia v integrovanom záchrannom systéme 

bolo nevyhnutné implementovať nový a moderný softvér. Firma ErasData-Pro vyvinula 

geoinformačný program IZSGIS, ktorý zodpovedá požiadavkám a potrebám riadenia 

integrovaného záchranného systému. V súčasnej dobe IZS pracuje s týmto programom 

vo verzii 2.0. V spolupráci s projektom CIPREGIS a programom CoordCom, ktorý slúži 
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pre prijímanie volaní, poskytuje urýchlenie riešenia tiesňových hovorov alebo 

akéhokoľvek zásahu či mimoriadnej udalosti. 

     Aplikácia IZSGIS bola vo verzii 1 nasadená na koordinačné strediská IZS v roku 

2003 a umožňovala získavanie potrebných priestorových informácií vo vtedy 

dostupnom rozsahu. Problémom, respektíve jeho nedostatok bol, že verzia 1 pracovala 

nezávisle od komunikačného prostredia a nebola s ním vôbec prepojená. V súčasnosti je 

tento problém vyriešený pretože nová verzia 2.0 je plne integrovaná do komunikačno-

riadiaceho prostredia. Takto operátorovi poskytuje maximálny komfort pri obsluhe a nie 

je zaťažovaný duplicitnými činnosťami, ako je zadávanie adresy a pod. Umožňuje 

komfortne lokalizovať miesto udalosti, zabezpečí identifikáciu príslušnej záchrannej 

zložky na území, ktorej sa udalosť stala. Rovnako obsahuje aj kompletnú sadu GIS 

nástrojov potrebných na prácu s mapou, ktoré doplnené o špecifické nástroje potrebné 

pri práci s udalosťami. Takže vyhľadávanie v mape je veľmi rýchle, čo je nevyhnutné 

práve v situáciách, keď záleží na každej sekunde. Z hľadiska geografických podkladov 

je pripravená tak, aby mal operačný dôstojník pri každej mierke zobrazené optimálne 

množstvo informácií, od pohľadu na celé Slovensko až po detail ulice s jednotlivými 

domami. Takisto je užívateľovi umožnené nastaviť si mapu, prispôsobiť obsah mapy 

podľa svojich potrieb.  

     Aplikácia obsahuje množstvo veľmi presných dát – napríklad cestnú sieť zameranú 

GPS prístrojom doplnenú o uličný systém, ďalej záujmové plochy a objekty odvodené z 

ortofoto snímok a GPS meraním, ako aj samostatnú ortofoto snímku celého Slovenska. 

V menšom detaile (1:10 000 – 1:35 000) môže užívateľ pracovať s rastrovou 

topografickou mapou 1:25 000, kde sa nachádza množstvo popisných informácií a 

obsahovo je veľmi kvalitná. K dispozícii je samozrejme aj základná rastrová mapa 

1:100 000, zobrazovaná v mierkach 1:35000 do 1:100 000. 

     V priebehu celého rozsahu mierok však užívateľ môže využívať aj vektorové mapy 

pre lokalizáciu požadovaných miest a vyhľadávanie rôznych objektov (IZSGIS 2.0). 

     V súčasnosti sa pripravuje implementácia novej verzie tohto systému, a to už z 

produkcie firmy Ericsson CoordCom GIS. 

     V praxi záchranných zložiek, najmä príslušníkmi HaZZ, je často využívané aj 

programové prostredie Google Earth. Jeho používanie sa nezakladá na potrebe 

zakúpenia žiadnej licencie, podkladových údajov. Potrebný je len prístup k internetu. 
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     Google Earth je virtuálnym glóbusom predtým známym ako Earth Viewer. Vytvorila 

ho firma Keyhole Inc. a v roku 2004 ho kúpila firma Google. Program umožňuje 

prehliadať Zem akoby zo satelitu. Umožňuje naklonenie a priblíženie, niekedy aj vo 

veľkom rozlíšení, predovšetkým online, kedy si program nahráva ďalšie detaily. Ponúka 

3D modely a StreetView väčších miest. Má niekoľko variantov. Na stiahnutie je k 

dispozícii bezplatná verzia a platené verzie ponúkajú funkcie navyše, napríklad 

zobrazenie cesty podľa údajov z GPS (Majlingová 2010).  
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2. Cieľ a hypotézy dizertačnej práce 

     Cieľom dizertačnej práce je analýza možností nasadenia pozemnej mobilnej 

hasičskej techniky na hasenie a likvidáciu lesných požiarov v horských podmienkach 

Žilinského kraja, so zovšeobecnením aj pre podmienky Slovenskej republiky a návrh 

efektívnych taktických postupov zdolávania a likvidácie lesných požiarov a dopravy 

vody na požiarisko.   

     Za jeden z kľúčových cieľov predkladanej dizertačnej práce možno označiť 

vytvorenie optimalizačného modelu slúžiaceho na výber vhodnej techniky na hasenie 

lesných požiarov na základe vopred definovaných kritérií.  

     Pre účely posudzovania vhodnosti nasadenia hasičskej techniky vykonať prieskum 

dopravnej siete zameraný najmä na zistenie aktuálneho stavu – prejazdnosť, stav 

vozovky.  

     Jedným z ďalších cieľov práce je návrh efektívnych taktických postupov zdolávania 

a likvidácie požiarov v horských podmienkach Žilinského kraja s využitím výsledkov 

z dynamického modelovania správania sa lesného požiaru v prostredí FARSITE.      

     Overenie zvoleného prístupu a navrhnutých taktických postupov, s ohľadom na 

špecifiká územia zásahu, a testovanie vybraných vlastností posudzovanej pozemnej 

mobilnej hasičskej techniky.  

     V práci sme overovali dve hypotézy: 

H1: Výsledky modelovania správania sa požiaru v prostredí FARSITE dosiahnu 

minimálne 85 % - nú správnosť určenia plochy požiariska v definovaných časových 

krokoch v porovnaní s reálnym priebehom požiaru. Hypotéza bola overená 

prostredníctvom spätnej simulácie lesného požiaru na Vyšnej Boci, ktorý sa 

v modelovom území vyskytol v roku 2011. 

H2: Členitý horský terén je nevhodný pre nasadenie prostriedkov určených na 

zabezpečenie kyvadlovej a diaľkovej vody (napr. CAS 32 Tatra 148, CAS 32 Tatra 815 

a Iveco Trakker),  a to najmä z dôvodu povrchu a parametrov existujúcej cestnej siete 

v tomto území. Táto hypotéza bola overená prostredníctvom terénneho overovania 

prejazdnosti vybraných druhov techniky (CAS 32 Tatra 148 a Praga V3S). 
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3. Materiál a metodika 

3.1 Popis záujmového územia 

     Záujmovým územím je územie v správe Lesnej správy Malužiná, do ktorej spadá aj 

lokalita Vyšná Boca.  

     Lokalizácia tohto územia v rámci Slovenskej republiky je uvedená na obr. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Lokalizácia modelového územia v rámci SR (Zdroj: Autor 2014) 

          Územie má horský, výrazne členitý charakter (obr. 12). Nachádza sa v rozmedzí 

nadmorských výšok 667 – 1727 m n. m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Pohľad na reliéf záujmového územia (Zdroj: Autor 2014) 

 



  

 58 

     Lesnatosť územia dosahuje 93 % (obr. 13). Celková výmera lesov na území LS 

Malužiná je 10 241,33 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Pohľad na zalesnené územie (Zdroj: Autor 2014) 

     V drevinovom zložení lesov dominuje najmä drevina smrek, potom buk, menej 

hojne sú zastúpené dreviny jedľa, smrekovec, borovica, kosodrevina, javor a jarabina. 

     Priestorovú distribúciu lesných typov (29) na záujmovom území prezentuje obr. 14.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Priestorová distribúcia lesných typov na záujmovom území (Zdroj: Autor 2014) 
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3.2  Popis skúmaného lesného požiaru 

Požiar v lokalite Vyšná Boca 

     Lesný požiar vo Vyšnej Boci patril medzi jeden z najväčších požiarov v roku 2011. 

Požiarom bol poškodený lesný porast, prevažne vyťažené plochy so zvyškami po ťažbe, 

kmene, haluzina, vrcholce stromov a starší lesný porast väčšinou napadnutý kôrovcom. 

Na hrebeni bol požiarom poškodený porast kosodreviny a horských lúk. Celková plocha 

požiarom zasiahnutého územia bola cca 140 ha s obvodom 8,1 km. Celková priama 

škoda bola predbežne vyčíslená na cca 95 800,- €. 

     Dňa 28.11.2011 o 13.33 h bol ohlásený požiar lesného porastu v katastri obce Vyšná 

Boca, v okrese Liptovský Mikuláš na ploche cca 50 x 50 metrov. Na miesto udalosti 

bola vyslaná jednotka z Liptovského Mikuláša. Okamžite po príjazde k požiaru začali 

príslušníci lokalizovať požiar jednoduchými hasiacimi prostriedkami a Genfo vakmi. 

Požiar si vyžadoval ďalšie sily a prostriedky, preto veliteľ zásahu vyžadoval na miesto 

udalosti vrtuľník a sily a prostriedky zo Záchrannej brigády HaZZ zo Žiliny. K požiaru 

nebol nasadený vrtuľník letky MV SR (z dôvodu nasadenia na lesný požiar pri 

Poprade), boli však zabezpečené sily a prostriedky zo záchrannej brigády HaZZ zo 

Žiliny. Príslušníci Záchrannej brigády HaZZ zo Žiliny sa dostavili na miesto požiaru a 

následne hasili požiar jednoduchými hasiacimi pomôckami a budovali jazierkový 

systém na dopravu vody do vyšších polôh. Zásahový terén bol strmý a ťažko 

priechodný, fúkal silný nárazový vietor, ktorý spolu so zníženou viditeľnosťou sťažoval 

nielen pohyb a presuny príslušníkov ale aj hasenie požiaru. O 21.20 h sa hasiace práce 

prerušili do ďalšieho rána pre zlé poveternostné podmienky a primŕzanie terénu s 

teplotami -7 °C. 

     Na druhý deň (29.11.2011) sa začalo z hasiacimi prácami o 7.10 h. V tento deň sa 

pripojil k zdolávaniu požiaru modul leteckého hasenia (ďalej len MLH) západ z Pezinka 

spolu s 2 vrtuľníkmi MV SR a jedným vrtuľníkom Ministerstva obrany Slovenskej 

republiky (MO SR). O 11.30 h bol zriadený krízový štáb (obec Vyšná Boca, hotel 

Barbora) a velenie zásahu prevzal krajský riaditeľ HaZZ v Žiline. Po vykonaní ďalšieho 

prieskumu a nájdení prístupovej cesty k požiarisku bola nasadená technika PRAGA 

V3S, MB Unimog a CAS 32 T148. I napriek veľkému úsiliu sa oheň nepodarilo uhasiť. 

     Tretí deň požiaru (30.11.2011) sa o 7.00 h začali sústreďovať hasičské jednotky. 

Následne bol vykonaný letecký prieskum, ktorým sa zistilo, že je potrebné požiar 

rozdeliť na 4 zásahové úseky (obr. x): 
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1. ZÚ - 1. pracovisko – na plnenie Bambi vakov – pod obcou Nižná Boca – Fireflex 

           - 2. pracovisko – na plnenie OTO vakov – lyžiarsky vlek pri hoteli Barbora , 

2. ZÚ - východný hrebeň smer od Rovnej Hole nad obcou Vyšná Boca, 

3. ZÚ - západný okraj požiariska na hrebeni v lokalite Bočianske sedlo, 

4. ZÚ - juh Starobockej doliny. 

 

Obr. 15 Zásahové úseky lesného požiaru vo Vyšnej Boci (Zdroj: OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši 2012) 

1. ZÚ - vykonávané plnenie Fireflexu, využívala sa CAS 30 Iveco Trakker, pre 

vrtuľníky Letky MV SR a OS SR, ktoré plnili Bambi vaky (počet zhodov na požiarisko 

98). 

2. ZÚ - o 08.30 h vykonaný 3x výsadok letky MV SR s vysadením 30 príslušníkov. Bol 

vykonaný prieskum lesných ciest na východný hrebeň, pričom bola nájdená lesná cesta. 

Po lesnej ceste za pomoci (lesného kolesového traktora) LKT bolo dopravené cisternové 

vozidlo Praga V3S a následne LKT vytvorilo pomocou pluhu protipožiarny pás. Na 

hrebeň bolo vrtuľníkom dovezených 19 prepravných OTO vakov zo ZÚ č. 1, ktoré boli 

prečerpávané do vozidla Praga V3S, z ktorého bolo vytvorené útočné vedenie pomocou 

„D“ prúdov. Hasenie na tomto ZÚ bolo vykonávané taktiež Genfo vakmi a 

jednoduchými hasiacimi prostriedkami. 

3. ZÚ - vykonávané hasiace práce pomocou vrtuľníkov s Bambi vakmi. 

4. ZÚ - obnovenie vedenia (500 m cez les) a od PRAGA V3S bolo vytvorené útočné 

vedenie pomocou 2x „C“ prúdov. Do dopravného vedenia bola dopravovaná voda 

pomocou kyvadlovej dopravy MB Unimogom a CAS 32 T148. Pri zdroji vody bola 

umiestnená CAS 30 Iveco Trakker v Nižnej Boci. 
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Hasiace práce boli ukončené po zotmení o 16.05 h. Na mieste požiaru ostalo odvodnené 

dopravné vedenie na ZÚ č.4 - 500 m a Praga V3S a 10 členov urbariátu Vyšná Boca. 

     Na štvrtý deň (01.12.2011) sa pokračovalo v hasiacich prácach na zásahových 

úsekoch tak, ako v predošlý deň. Vykonal sa letecký prieskum spojený z výsadkom 

hasičov na ZÚ č. 2 a 3. Na ZÚ č. 2 boli na hrebeň dovážané vrtuľníkom prepravné 2000 

litrové OTO vaky, ktoré boli prečerpávané do vozidla Praga V3S, z ktorého boli 

vytvárané útočné prúdy. Na ZÚ č. 3 a 4 sa budoval v neprístupnom teréne jazierkový 

systém hasenia od CAS 32 T148 až po PRAGA V3S, z ktorej boli vytvorené 2 útočné 

prúdy „D“. Do jazierkového systému bola dodávaná voda kyvadlovou dopravou a to 

MB Unimog a T148. Pri zdroji vody vo Vyšnej Boci stála CAS 30 IVECO Trakker. 

Hasenie na ZÚ bolo taktiež vykonávané Genfo vakmi a jednoduchými hasiacimi 

prostriedkami. O 15.05 h bola vyhlásená lokalizácia požiaru a o 16.50 h boli hasiace 

práce na tento deň ukončené. Dôvodom ukončenia prác bolo zamŕzanie vody v 

hadovom vedení tak ako to bolo i v predchádzajúcich dňoch. 

     V piaty deň (02.12.2011) boli hasiace práce vykonávané už bez podpory vrtuľníkov. 

Sily a prostriedky (SaP) boli rozdelené na ZÚ ako predošlé dni. Ďalej boli vytvorené 

zásahové skupiny, ktoré postupovali s jednoduchými hasiacimi prostriedkami a Genfo 

vakmi smerom k hrebeňu a likvidovali nájdené ohniská požiaru. Hasiace práce sa 

ukončili o 18.00 h. 

     V posledný deň hasiacich prác (03.12.2011) sa po raňajšom prieskume zistilo, že na 

ZÚ č. 2 vznikli nové ohniská požiaru, preto bolo potrebné dopraviť vodu na hrebeň a 

postupne ich uhasiť. Po zlikvidovaní lokálnych ohnísk o 16.00 h a po odovzdaní miesta 

udalosti členom urbariátu sa jednotky vrátili na základňu. 

     Pre hasenie lesného požiaru boli povolaní hasiči z Liptovského Mikuláša, z 

Liptovského Hrádku, zo Záchrannej brigády HaZZ Malacky, zo Záchrannej brigády 

HaZZ Žilina, zo Záchrannej brigády Humenné a z modulov pozemného hasenia Západ 

(HaZÚ Bratislava a Pezinok), Stred (Banská Bystrica), Východ (Popradu a Prešova). Pri 

hasení lesného požiaru bolo nasadených najviac osôb vo štvrtý deň hasenia, keď počet 

bol až 95 hasičov. Celkové počty hasičov sú názorne zaznamenané za jednotlivé dni 

hasenia požiaru v nasledujúcej tabuľke (tab. 8). 
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Tab. 8 Počet hasičov zasahujúcich pri lesnom požiari vo Vyšnej Boci (Zdroj: OR HaZZ v Liptovskom 

Mikuláši 2012) 

Hasiči 28.11.11 29.11.11 30.11.11 01.12.11 02.12.11 03.12.11 ∑ 

∑ 25 53 94 95 81 55 403 

 

     Hasičská technika nasadená na zásahovú činnosť bola veľmi rozmanitá. Najviac boli 

využívané vozidlá vhodné do terénu ako sú: CAS 24 MB Unimog, CAS 32 T148 a CAS 

16 PRAGA V3S. Pre účinné hasenie v ťažko dostupnom teréne bolo využitých 5 

vrtuľníky z OS SR a MV SR. Celkové počty nasadenej techniky názorne ukazuje po 

jednotlivých dňoch zásahu tab. 9. 

Tab. 9 Hasičská technika,  ktorá zasahovala pri lesnom požiari vo Vyšnej Boci (Zdroj: OR HaZZ 

v Liptovskom Mikuláši 2012)          

Technika 28.11.11 29.11.11 30.11.11 01.12.11 02.12.11 03.12.11 

CAS 32 - T 148 2 2 3 3 3 3 

CAS 30 - Iveco Trakker   5 3 4 3 3 

CAS 32 - T 815 1     2 2 2 

AHZS 3B - Nissan Navara 3 5 5 6 6 3 

AHZS 3B - MB G   1 1 1 1 1 

CAS 16 - Praga V3S   1 2 3 2 2 

AHZS 2A - MB Sprinter   1 1 2 2   

CAS 24 - MB Unimog   2 2 2 2   

Scot Trac 2000R   1 1 1 1   

CAS 25 - Sides   1 1 1     

VW Transporter   1 1 1     

štvorkolka   1 1 1     

VW Crafter     2 3 4 2 

MB Sprinter - sanitka     1 1 1   

AHZS 1A - MB Vario 1       1   

TA Land Rover     1 1 4 5 

AHZS 6B - KIA Sportage   1 1 1 1 1 

AHZS 6B - Opel Frontera       1 1 1 

AHZS 6A - Škoda Fabia       2 1   

AHZS 6A - Škoda 

Octavia 1 1 1 1 1 1 

AHZS 6B - Nissan X-trail 1 1 1 1 1 1 

AHZS 6A - Peugeot 1   1 1 1 1 

M3 KAROSA     1   1   

Letka OS SR - vrtuľník   2 3 3     

Letka MV SR - vrtuľník   1 2 2     

∑ 10 ks 27 ks 35 ks 44 ks 39 ks 26 ks 
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3.3 Použité údajové zdroje 

Pre účely spracovania vybraných častí dizertačnej práce v prostredí GIS boli použité 

nasledovné zdroje GIS údajov v členení podľa ich poskytovateľov. 

 Národné lesnícke centrum, Zvolen: údaje z plánu starostlivosti o les, digitálna 

lesnícka mapa (lesné cesty, vodné toky, hranice porastov), vektorová vrstva lesných 

typov. 

 Topografický ústav plk. Jána Lipského, Banská Bystrica: ortofotosnímky, 

digitálny model terénu s priestorovým rozlíšením 10 m, údaje z Centrálnej 

priestorovej databázy (vodné toky, cestné úseky a lesné a poľné cesty). 

     Pre účely analýzy priebehu posudzovaných požiarov a hodnotenia efektívnosti 

a vhodnosti taktických postupov lokalizácie a likvidácie požiarov, ktoré sa vyskytli na 

území Vyšnej a Nižnej Boci v rokoch 2011 a 2012 sa použili údaje zo Správy o zásahu, 

ktoré boli poskytnuté príslušníkmi z Modulu pozemného hasenia Stred v Banskej 

Bystrici a príslušníkmi Modulu pozemného hasenia Východ so sídlom v Poprade, 

a príslušníkmi Okresného riaditeľstva HaZZ v Liptovskom Mikuláši. 

     Pre účely tvorby optimalizačného rozhodovacieho modelu bola využitá technická 

dokumentácia, štandardy týkajúce sa minimálnych požiadaviek kladených prejazdnosť 

posudzovanej mobilnej hasičskej techniky určenej na hasenie lesných požiarov 

v extrémnych horských podmienkach Slovenska, ktoré poskytli jednotlivý výrobcovia 

a dodávatelia tejto techniky na Slovensku a v Českej republike. 

3.4 Použité softvérové prostriedky 

3.3.1 ArcGIS 10 Desktop 

     ArcGIS je názov skupiny softvérových produktov spoločnosti ESRI (Enviromental 

Systems Research Institute) pre budovanie geografických informačných systémov. Je 

postavený na modulárnom systéme, ktorý umožňuje vytvárať riešenia vyhovujúce 

potrebám individuálnych užívateľov, pracovných skupín alebo komplexných 

potrebných podnikových informačných systémov (Koreň 2008). 

     ArcGIS Desktop sa skladá zo štyroch vzájomne prepojených aplikácií (Koreň, 

2008): 
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     ArcMap je centrálna aplikácia ArcGIS Desktop slúžiaca na: 

 zobrazenie digitálnej mapy 

 vytvorenie mapovej kompozície a mapové výstupy 

 editovanie  

 prácu s údajmi 

 atribútové a priestorové dopyty 

     ArcCatalog slúži na organizáciu a správu zdrojov priestorových údajov. Poskytuje 

funkcie: 

 prezeranie a vyhľadávanie informácií, 

 náhľady tematických vrstiev a databázových tabuliek 

 zaznamenávanie, prezeranie a správu metadát, 

 export a import schém a návrhov geografických databáz (GDB), 

 vyhľadávanie GIS údajov v rámci internetu a intranetu, 

 administráciu GIS servera. 

     ArcToolbox sa využíva na spracovanie a analýzu priestorových údajov. Je k 

dispozícií vo všetkých troch produktových úrovniach, avšak každá úroveň produktu 

obsahuje rôzny počet nástrojov. ArcToolbox obsahuje kompletnú sadu funkcií pre 

priestorové a nepriestorové analýzy. 

 správu údajov, 

 konverziu údajov, 

 spracovanie povrchov, 

 kartografické nástroje, 

 vektorovú analýzu, 

 geokódovanie, 

 štatistické analýzy. 

3.3.2 NetWeaver 

     Prostriedkom pre tvorbu poznatkových báz pre účely hodnotenia objektov 

definovaných v poznatkových bázach EMDS je prostredie NetWeaver. Reprezentácia 

znalostí v systéme je založená na objektovo orientovaných sieťach závislostí s 

uplatnením fuzzy (neostrej) logiky. 
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     Poznatkové bázy v prostredí NetWeaver využívajú objektový prístup, ktorý ich robí 

veľmi modulárnymi, preto sa ľahšie vytvárajú a udržiavajú. Vývojárovi systém 

umožňuje interaktívne ladenie v ľubovoľnej fáze tvorby poznatkovej bázy. Toto 

podstatne urýchľuje proces vývoja. Fuzzy logika poskytuje výpočtové metódy, ktoré 

nevyžadujú direktívne vyjadrenia (Tuček, Koreň, Majlingová, 2013). 

     Poznatková báza v prostredí NetWeaver je tvorená sieťami závislostí, ktoré 

reprezentujú oblasti záujmu v doméne problému, oceňovacími skupinami, spojeniami – 

linkami na hodnotené údaje a uzlami, ktoré špecifikujú logické alebo matematické 

vzťahy medzi sieťami závislostí a dátami. Podľa toho, či sú objekty programované 

užívateľom, alebo sú preddefinované ich delíme na dve kategórie. Užívateľom 

programované objekty sú siete závislostí, dátové linky a oceňovacie skupiny. Medzi 

preddefinované objekty patria uzly a preddefinované skupiny objektov (Tuček, Koreň, 

Majlingová, 2013). 

     Siete závislostí a dátové linky sú problémovo aplikačne závislé objekty v prostredí 

NetWeaver, ktoré majú svoj stav a chovanie. Závislá sieť je objektom, ktorý je 

definovaný užívateľom a reprezentuje logický výraz o nejakej téme záujmovej oblasti, 

pre ktorú je konštruovaná báza znalostí. Oceňovacie skupiny sú skupiny objektov, 

obyčajne závislé siete, ktoré sú definované užívateľom na uľahčenie hodnotenia celých 

skupín naraz. Členovia skupiny môžu, ale nemusia mať formálne definované logické 

vzťahy medzi sebou (Tuček, Koreň, Majlingová, 2013).  

     Vstup údajov do bázy znalostí sa vykonáva cez údajové prepojenia (angl. link), ktoré 

tvoria základné elementy sietí. Tieto základné elementy programuje užívateľ. 

Jednoduché údajové prepojenie je zodpovedné za čítanie jednoduchých údajov a tým 

umožňuje hodnotenie. Preto je základnou jednotkou siete. Kalkulované údajové 

prepojenie sa podieľa na vlastnostiach údajových prepojení a sietí. Umožňuje ohodnotiť 

údaje podobne ako údajové prepojenie a navyše pomocou naprogramovaných 

matematických výrazov číta údaje z jedného alebo z viacerých údajových prepojení a 

vykonáva ich transformáciu (Tuček, Koreň, Majlingová, 2013). 

     Uzly sú preddefinované objekty systému, ktoré majú tiež svoj stav a chovanie. Ich 

funkciou je definovať logické a matematické závislosti medzi špecifickými objektmi 

problému vytváranými užívateľom. Príkladmi takýchto objektov sú uzly AND a OR, 

ktoré sú jednoducho vložené do hierarchie závislej siete. Logické uzly, rovnako ako 
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matematické uzly (násobenie, delenie, sčítanie, odčítanie a pod.) sú používané na 

konštrukciu matematických výrazov pre kalkulované údajové linky alebo pre 

porovnávacie uzly. Medzi preddefinované skupiny objektov na špeciálne účely patria 

napríklad prepínače, porovnávacie a fuzzy uzly (Tuček, Koreň, Majlingová, 2013). 

     NetWeaver je plne objektovo orientovaný systém. To znamená, že siete a údajové 

linky sú programovacie objekty, ktoré reprezentujú alebo nahrádzajú objekty alebo 

pojmy reálneho sveta. Objekty sa definujú ako nositelia informácie, ktoré majú určitý 

stav. Jeden a ten istý objekt môže na správu reagovať v rôznom čase odlišne. Údajové 

linky typicky vyžadujú údaje o reálnych objektoch ako je napr. vek a drevinové 

zloženie lesného porastu. Siete závislostí reprezentujú abstraktnejšie objekty ako napr. 

popis vhodnosti biotopu pre jeleniu zver, ktoré sú hodnotené jednoduchými 

abstraktnými dátami a pojmami (Tuček, Koreň, Majlingová, 2013).  

     Z pohľadu programovania je dôležité, že objekty sa dajú opakovane použiť. To 

znamená, že ak máme už raz vytvorený objekt pre použitie v určitej poznatkovej báze, 

môže byť tento objekt použitý opakovane jednoduchým odvolaním sa naň. Prakticky to 

znamená, že tvorca poznatkovej bázy objekt definuje len raz a potom sa môže na neho 

viackrát odvolať. 

     Najdôležitejším typom objektu v poznatkovej báze NetWeavera je sieť závislostí, 

pretože má centrálnu úlohu vo formulovaní reprezentácií problému. Vo všeobecnosti 

siete vyjadrujú naše chápanie skutočnosti, ako sú veci medzi sebou prepojené.  

Hierarchia je špeciálnym prípadom siete, v ktorej existujú topologické obmedzenia v 

spôsobe prepojenia. V hierarchii každá podtrieda môže mať len jednu nadradenú 

nadtriedu (Tuček, Koreň, Majlingová, 2013).  

     Poznatková báza v prostredí NetWeaver je jednoduchá, ale každá z nich môže byť 

prepojená s ľubovoľným počtom iných hierarchií. Toto prepojenie medzi hierarchiami 

je popísané topológiou siete, ktorá poskytuje mechanizmus pre hodnotenie komplexov 

závislostí medzi objektami záujmu z reálneho sveta (Tuček, Koreň, Majlingová, 2013). 

     Pri reprezentácií poznatkov má špecifické výhody používanie neostrej – fuzzy 

logiky. Neostrá logika umožňuje podstatne úspornejšiu reprezentáciu znalostí ako 

poskytujú na výrokoch – pravidlách (angl. rule based) založené prístupy. Dôvod je 

jednoduchý – jedna fuzzy krivka príslušnosti umožní vyjadriť celé spektrum stavov 

(Tuček, Koreň, Majlingová, 2013). 
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3.3.3 EMDS 

     Systém EMDS (Ecosystem Management Decision Support) predstavuje SDSS, ktorý 

vznikol na Pacific Nortwest Reasearch Station americkej Forest Service v Corvalise, 

štát Oregon, USA. 

     EMDS (Ecosystem Management Decision Support) poskytuje podporu rozhodovania 

na úrovni lesa a krajiny prostredníctvom analýz založených na logických a 

rozhodovacích nástrojoch, ktoré sú integrované do prostredia ArcGIS prostredníctvom 

jeho rozšírenia. Nevyhnutnou súčasťou EMDS je prostredie NetWeaver, ktoré sa 

používa na posudzovanie údajov o území vzhľadom na logické špecifikácie a 

matematické vzťahy medzi posudzovanými faktormi (kritériami, ktoré sú zabudované 

do rozhodovacieho modelu, ktorý sa často nazýva aj závislostná sieť.  

     Tieto modely implementujú do rozhodovania podobne ako NetWeaver analytickú 

viacúrovňovú metódu AHP, jednoduchú techniku multikriteriálneho skórovania  alebo 

ich kombináciu. Pre podporu rozhodovania sa používa metóda MCDM (multikriteriálna 

rozhodovacia metóda), analytická viacúrovňová metóda (angl. Analytic Hierarchy 

Process - AHP), fuzzy logika, metóda SMART – jednoduché skórovanie viacerých 

kritérií a metóda tvorby scenárov (analýza „Čo ak?“ - testovanie dopadov realizácie 

viacerých alternatívnych hospodárskych stratégií). Základnú priestorovú jednotku 

analýzy si užívateľ definuje sám. Tento systém umožňuje zapojiť do rozhodovania aj 

fuzzy logiku (princíp neurčitosti).  

     Pre samotné hodnotenie kritérií sa využíva prostredie softvéru ArcGIS, ktorý slúži 

pre prípravu údajov vstupujúcich do hodnotenia, samotnému procesu posudzovania, ako 

aj vizualizácii výsledkov.  

     Systém EMDS sa v súčasnosti skladá z nasledovných častí (Pechanec 2006):  

 Aplikačná nadstavba pre integráciu do prostredia softvéru ArcGIS: 

umožňuje vytvoriť katalóg údajov, vybrať záujmové územie, prehľadať 

geografické atribúty a vizualizovať výsledky analýz v podobe máp, tabuliek a 

grafov. Užívateľ v prostredí EMDS vytvára informačné vrstvy, ktoré zahŕňajú 

všetky GIS témy vstupujúce do hodnotenia, a vykonáva ich hodnotenie. 
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 Systém pre hodnotenie „Assessment“: je grafické užívateľské rozhranie pre 

NetWeaver, ktoré umožňuje koncovým užívateľom aplikácie EMDS 

kontrolovať nastavenia a spúšťanie analýz, priamu editáciu bázy poznatkov, 

zobrazovanie máp, tabuliek a grafov a vyhodnoteného stavu poznatkových báz. 

3.3.4 FARSITE 

     FARSITE je matematickým modelom pre časovú a priestorovú simuláciu šírenia a 

správania sa požiaru v podmienkach rôznorodého terénu, paliva a počasia. V 

modelovaní a simulácii rastu a rozširovania sa čela požiaru sa využíva Huygensov 

princíp šírenia vĺn. Tento proces je v skutočnosti veľmi podobný široko používaným 

metódam, ktoré sa používajú pre rovnaký účel a sú určené pre manuálne spracovanie 

(Rothermel 1983). Rozdiel je v tom, že proces výpočtu v prostredí FARSITE je 

automatizovaný, rýchlejší a oveľa presnejší ako je tomu pri manuálnom spracovaní. 

Okrem toho, obvod požiariska a parameter správania sa požiaru sú použiteľné pre prácu 

v ostatných PC aplikáciách, ako aj v samotnom prostredí GIS. Avšak spomínané 

výhody prinášajú nové požiadavky na viaceré ďalšie informácie o topografii územia, 

palive a meteorologickej situácii (Finney 1998). 

     Z hľadiska aktívnych požiarov je možné FARSITE využiť pre potreby krátkodobých 

projekcií využiteľných najmä pre prípravu denných analýz nebezpečenstva vzniku 

požiaru; krátkodobých a dlhodobých projekcií podporujúcich plánovanie časového 

rozmiestnenia činností spojených s požiarnym monitoringom vychádzajúc z 

plánovaného vzniku požiaru a jeho ďalšieho rozvoja, príchodu hasičskej jednotky na 

miesto zásahu; dlhodobých projekcií s využitím extrémov počasia napomáhajúce 

definovaniu potenciálnej variability požiaru a tvorbe celej škály výstupov; 

krátkodobých a dlhodobých projekcií napomáhajúcich definovaniu priorít zásahu v 

prípade výskytu viacerých požiarov na viacerých miestach súčasne (Finney 1998). 

     Z hľadiska potenciálnych požiarov FARSITE umožňuje analýzu efektu rozdielnych 

miest vzniku požiaru, rozdielnych parametrov počasia, realizácie riadeného 

vypaľovania, ktorú možno využiť na porovnanie rozličných stratégií boja s požiarom. 

Stopy šírenia sa požiaru a popis jeho správania sa v čase jeho výskytu, a to aj vzhľadom 

na historický vývoj počasia môžu napomôcť k zlepšeniu predpisov alebo definovaniu 

zón, kde sa vyžaduje obhospodarovanie paliva (jeho odstraňovanie, riadené 

vypaľovanie). Simulácia požiaru aj po jeho zlikvidovaní sa javí byť potrebná najmä z 
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dôvodu poznania parametrov počasia a správania sa požiaru v týchto podmienkach. 

Regresívnym modelovaním požiaru je možné odhaliť faktory, ktoré je možné využiť na 

kontrolu požiaru napr. pri riadenom požiari alebo pre plánovanie spaľovania do 

vhodného obdobia, odvíjajúceho sa najmä od parametrov počasia (Finney 1998). 

     Z pohľadu zdolávania a likvidácie požiaru umožňuje porovnanie efektívnosti 

rozličných stratégií pre zdolávanie požiaru pri rozličných scenároch vývoja požiaru; 

porovnanie postupov zdolávania a likvidácie požiarov pre územia, kde sú a nie sú 

realizované programy obhospodarovania paliva (napr. riadené vypaľovanie); odhad 

nákladov jednotlivých stratégií zdolávania a likvidácie lesných požiarov. 

     Postup modelovania a simulácie požiaru v prostredí FARSITE pozostáva z 

postupnosti krokov, prípravy vstupných údajov a ich samotným vstupom do prostredia, 

vybratím a nastavením modelu správania sa požiaru a kontrolou samotného procesu 

simulácie (Majlingová, Smreček, 2013). 

     Všetky vstupné GIS vrstvy použité do modelovania a simulácie musia spĺňať 

podmienky: 

 rovnaký súradnicový systém a jednotky,  

 rovnaké priestorové parametre, 

 rovnaká projekcia, 

 použitie karteziánskeho súradnicového systému (JTSK alebo UTM). 

3.5 Prieskum lesnej dopravnej siete a analýza sprístupnenia územia 

pre nasadenie pozemnej mobilnej hasičskej techniky 

     Prieskum lesnej dopravnej siete na území LS Malužiná bol vykonaný počas 

mesiacov august - september 2013. Ako podklad pre terénny prieskum boli využité 

ortofotosnímky záujmového územia a údaje vektorovej vrstvy cestných úsekov 

a lesných a poľných ciest z Centrálnej priestorovej databázy (CPD). 

     V rámci terénneho zisťovania boli zaznamenávané údaje o lesných cestách ich 

parametroch (šírka vozovky, prevýšenie a pod.), povrchu a stave.  
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3.6 Budovanie viackriteriálneho rozhodovacieho modelu v prostredí 

NetWeaver 

     V rámci riešenia dizertačnej práce sme navrhli štruktúru a vybudovali optimalizačný 

model pre výber vhodnej hasičskej techniky založený na multikriteriálnom hodnotení 

vybraných typov hasičskej techniky používanej na hasenie lesných požiarov v horských 

podmienkach Slovenska. 

     Model je vybudovaný v prostredí NetWeaver. Je budovaný ako závislostná sieť 

zložená z údajových linkov prepojených logickými väzbami. 

     V modeli sú jednotlivé typy hasičskej techniky používanej na hasenie požiarov 

posudzované z hľadiska 3 základných skupín faktorov: prírodné a prevádzkovo-

technické, ekonomické a ergonomické. 

     Vybrané typy hasičskej techniky vhodnej na nasadenie pre hasenie lesných požiarov 

v horských podmienkach Slovenska sú rozdelené do dvoch základných skupín: lesné 

špeciály a technika určená na zabezpečenie kyvadlovej dopravy hasiaceho média na 

požiarisko.  

     Medzi lesné špeciály boli zaradené nasledovné prostriedky: UNIMOG lesné špeciály 

na šasi Mercedes Benz U1550L, U4000, U5000, CAS 24 Renault Middlum, Praga V3S 

ARS, CAS 30 T 815-7 4x4.1.  

     Medzi prostriedky na zabezpečenie kyvadlovej a diaľkovej dopravy hasiaceho média 

sme zaradili: CAS 30 T 148, CAS 30 T 815-7 6x6, CAS 32 T 815 6x6, CAS 30 Iveco 

Trakker.  

     Popis technických parametrov posudzovanej techniky uvádzame v Prílohe B. 

     Z hľadiska prírodných a prevádzkovo-technických parametrov je výber vhodnej 

techniky na hasenie lesných požiarov založený na súčasnom multikriteriálnom 

hodnotení skupín faktorov prírodných reprezentovaných podskupinami pôdnych 

faktorov (stav a druh pôdy a z týchto parametrov vyplývajúca únosnosť pôdy) a 

faktorov sprístupnenia územia pre nasadenie pozemnej mobilnej hasiacej techniky. 

     Analýza sprístupnenia územia pre nasadenie pozemnej mobilnej hasiacej techniky 

bola vykonaná v zmysle metodiky publikovanej Majlingovou (2012). Ide o metodický 

postup založený na spracovaní údajov v prostredí geografických informačných 

systémov, kde sa do úvahy berie zjazdnosť cestnej siete pre posudzovanú pozemnú 
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mobilnú hasičskú techniku a tiež parametre samotného terénu, v ktorom sa bude hasenie 

požiaru vykonávať. Výsledkom tejto analýzy je mapa reprezentujúca porasty, ktoré je 

možné hasiť pozemnou mobilnou hasiacou technikou (zóna hasenia). Tieto boli 

identifikované vzhľadom na maximálnu dĺžku hadicového vedenia a dostupnosť 

územia, ktorá je hodnotená na základe parametrov akými sú svahová dostupnosť 

vyjadrená sklonom terénu a výskyt prekážok ako sú skaly, bralá a strže. V práci 

uvedený postup bol založený na spracovaní analýzy v prostredí Idrisi. Tento bol v rámci 

riešenia práce modifikovaný a prepracovaný pre účely spracovania analýz v prostredí 

ArcGIS (Príloha C). 

     Technicko-prevádzkové pomery sú hodnotené na základe vybraných kritických 

parametrov hasičskej techniky. Výber a použitie vhodnej hasičskej techniky je v prípade 

hodnotenia jej technických parametrov priamo previazaný s parametrami prostredia pre 

ktoré robíme analýzu vhodnosti nasadenia. 

     Ako už bolo spomenuté rozhodovacia sieť je zložená z údajových linkov 

reprezentujúcich jednotlivé posudzované faktory previazaných logickými väzbami 

(funkcia AND – predstavuje súčasné hodnotenie viacerých zadefinovaných faktorov → 

multikriteriálne rozhodovanie).  

     Výber jednotlivých typov hasičskej techniky na základe posudzovania jednotlivých 

faktorov vstupujúcich do rozhodovania, smerom zo spodných úrovní (vstupné údaje do 

rozhodovania)k najvyššej je založený na postupnom hodnotení v zmysle definovaných 

faktorov, pre ktoré sme definovali pravidlo výberu na báze fuzzy logiky (neurčitosti).  

     To znamená, že každý typ techniky je postupne hodnotený na základe faktorov 

definovaných v sieti (v smere zdola nahor, pričom na vrchole siete sa nachádza 

identifikovaný optimálny variant – princíp pyramídy), a to na základe vstupných hodnôt 

získaných z podkladových údajov (výsledky analýz, GIS údaje, technické parametre a 

pod.). Tieto sú v zmysle pravidiel fuzzy logiky posúdené z hľadiska vopred 

definovaných intervalov hodnôt na vhodné (hodnota 1) a nevhodné (hodnota 0). Do 

hodnotenia na vyššej úrovni postupujú len tie prostriedky, ktoré vyhoveli hodnoteniu na 

nižšej úrovni. 

     V procese rozhodovania (analýzy) sú súčasne posudzované všetky definované typy 

hasičskej techniky. Na vrchole (konci analýzy) majú výslednú hodnotu 1 len tie, ktoré 

sú optimálne  a vyhovujú všetkým kritériám na všetkých úrovniach.  
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     Výsledkom hodnotenia (analýzy) však nie je len určenie optimálneho variantu, ale v 

databáze, ktorá je výstupom procesu rozhodovania sú vyhodnotené všetky typy 

posudzovanej techniky a každému je priradená hodnota vhodnosti v intervale 0-1. Čím 

bližšie je výsledná hodnota bližšie k hodnote 1, tým je daný typ hasičskej techniky 

vhodný na nasadenie do podmienok daného prostredia.      

     Databáza okrem výsledkov celkového hodnotenia (celej siete faktorov) obsahuje aj 

výsledky (hodnoty vhodnosti v intervale [0;-1]) aj pre jednotlivé skupiny faktorov na 

jednotlivých úrovniach ako aj pre samotné posudzované faktory = komplexné výsledky 

hodnotenia. 

     Prepojením prostredia NetWeaver s prostredím EMDS získavame prostriedok pre 

vizualizáciu výsledkov hodnotenia v prostredí GIS a tvorbu mapových výstupov – 

priestorovú vizualizáciu výsledkov. 

3.7 Metodika overenia výsledkov výberu vhodnej hasičskej techniky 

na hasenie lesných požiarov 

     Overenie výsledkov rozhodovacieho procesu a teda overenie skutočnej vhodnosti 

posudzovanej techniky pre nasadenie na hasenie lesného požiaru bolo overené 

prostredníctvom dvoch prístupov: priamo v teréne v mesiaci apríl 2014 a na základe 

posúdenia prejazdnosti techniky pri zdolávaní a likvidácii lesného požiaru, ktorý sa 

vyskytol na území Vyšnej Boce dňa 28.11.2011.  

     Pri overovaní priamo v teréne išlo o overenie zjazdnosti, resp. priechodnosti 

vytypovaných nespevnených lesných ciest (obr. 16 – vyznačené červenou farbou), ktoré 

boli z hľadiska terénnych podmienok, dostupnej techniky a jej parametrov vyhodnotené 

ako vhodné, a teda prístupné pre nasadenie pozemnej mobilnej hasiacej techniky na 

hasenie lesných požiarov v danom území na území v správe LS Malužiná – horský 

terén. Testovaná bola ich schopnosť prejsť daným úsekom, ako aj čas za ktorý daný 

úsek prešli. 

     Do terénneho overovania bola zaradená nasledovná hasičská technika: CAS 32 T 

148 a Praga V3S ARS. 

     Trasa, prevýšenie a profil terénu boli merané pomocou zariadenia globálnych 

navigačných systémov (GNSS zariadenie) a čas pomocou stopiek. Následne boli 

jednotlivé úseky ohodnotené strojníkmi, ktorý meraný úsek prešli. Strojníci sa 

vyjadrovali k náročnosti k terénu a ohodnotili ho na stupnici od 1 do 5, kde 1 nenáročný 
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mierny terén a 5 veľmi náročný ťažký terén. Celý experiment bol zdokumentovaný 

aj pomocou fotografií.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Úseky nespevnených lesných ciest využité na overenie zjazdnosti ciest v teréne (Zdroj: Autor 

2014) 

3.8 Zisťovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov paliva 

pre účely modelovania správania sa lesného požiaru 

     Pre účely klasifikácie lesného paliva sa v podmienkach Slovenska využíva metodika 

založenú na klasifikácii paliva nachádzajúceho sa v záujmovom území do palivových 

modelov v zmysle geobiocenologickej klasifikácie lesov Slovenska (Majlingová, 

Tuček, Vida 2006). Je to najpodrobnejšia klasifikácia lesov, ktorá vychádza z princípov 

vývojových, vegetačne indikačných, diferenciačných a indikačných podľa vlastností 

prostredia. 

     Ako rozhodujúci znak rozlišovania jednotlivých palivových modelov (PM) pri ich 

klasifikácii bola zvolená skupina lesných typov (SLT), pričom sa vychádzalo z 

prirodzeného drevinového zloženia.  

     Pri pojme skupina lesných typov (SLT) sa rozumie súborná jednotka, ktorá združuje 

ekologicky podobné lesné typy vzťahujúce sa na:  

 drevinovú zložku (prirodzené drevinové zloženie, nie vždy skutočné), 
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 ekologickú charakteristiku (najmä zohľadnenie lesného vegetačného stupňa, s 

čím súvisí lokalizácia daného územia vzhľadom na mikroklimatické a pôdne 

pomery, nadmorskú výšku, druh a početnosť podrastu). 

     Pri posudzovaní SLT bol najdôležitejším rozhodovacím faktorom dominancia 

druhov bylinnej synúzie a ich fyziognómie (hlavne výšky). Tieto faktory umožnili 

vytvoriť združenia SLT z SLT.  

     Pre podmienky lesov Slovenska bolo doteraz klasifikovaných 10 palivových 

modelov (tab. 10 a obr. 17) pre lesné palivo, ktoré je spotrebované pri povrchovom type 

lesného požiaru. Táto klasifikácia bola urobená najmä vzhľadom na výšku paliva, ktorá 

je spolu s priestorovou distribúciou a kvantitatívnymi a kvalitatívnymi parametrami 

paliva jednou z najvýznamnejších parametrov pre modelovanie správania sa požiaru. 

Tab. 10 Identifikované palivové modely na území Slovenska (Zdroj: Majlingová, Tuček, Vida 2006) 

PM Charakteristika PM 

21 Machy a lišajníky 

22 Trávy do 30 cm 

23 Trávy a byliny do 30 cm 

24 Byliny, trávy a machy do 30 cm 

25 Byliny do 15 cm 

26 Byliny do 30 cm 

27 Vysoké byliny do 100 cm 

28 Bez dominánt bylinného pokryvu - pauper 

29 Trávy a byliny do 30 cm suchších slt radu D 

30 Trávy a byliny do 30 cm vlhších slt radu D 
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Obr. 17 Priestorová distribúcia palivových modelov povrchového paliva na území Slovenska 

(Majlingová, Sedliak 2011) 

     Pre účely kvantifikácie povrchového  lesného paliva sa využíva modifikovaná 

metodika podľa Browna (Brown et al. 1982). Táto metodika je založená na 

deštruktívnom terénnom zisťovaní (meraní) charakteristík týkajúcich sa nasledovných 

typov paliva - humus, opad, živá trávovitá a bylinná vegetácia, podrast a mŕtve (suché) 

palivo.  

      V rámci kruhovej skusnej plochy s priemerom 4 metre sa zisťuje hĺbka humusu na 

transekte s dĺžkou 2 metre, počet opadaných konárikov a iného mŕtveho paliva, 

charakteristika opadu, počet malých stromčekov a kríkov, počet bylín a ich 

charakteristika. Na priľahlej štvorcovej skusnej ploche s dĺžkou strany 2 m sa v rohoch 

štvorca zakladajú menšie skusné plochy s veľkosťou 30 x 60 cm, na ktorých sa zisťujú 

charakteristiky vegetačného krytu, ako je jeho pokryvnosť, druhy bylín a ich výška, 

humus a opad. Z každej skusnej plochy sa odoberá materiál pre laboratórne testy s 

cieľom zistiť vlhkostné a fyzikálne (požiarno-technické) parametre tohto paliva. 

     Pre účely kvantifikácie povrchového lesného paliva v záujmovom území bolo 

vykonané terénne zisťovanie v dňoch 05. – 07.11.2013. V rámci zisťovania bolo 

založených celkovo 20 skusných plôch. 

     Kvalitatívne parametre paliva boli zisťované v laboratórnych podmienkach. Sušením 

v sušiarni, pri teplote v rozmedzí 103 – 105 °C, v zmysle STN EN 14774-3: Tuhé 

biopalivá; stanovenie obsahu vlhkosti; metóda sušením v sušiarni, sa sledoval úbytok na 

hmotnosti vzorky paliva, resp. jednotlivých typov paliva v závislosti od hrúbky paliva 

po dobu 100 hodín, a to v intervale po 1 hodine, 10 hodinách a 100 hodinách. Získané 
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údaje sú následne využité na stanovenie vlhkosti paliva a určenie doby, ktorá je potrená 

na dosiahnutie absolútne suchého stavu paliva, kedy už nedochádza k jeho horeniu.  

     Vlhkosť materiálu bola zisťovaná aj priamo v teréne prostredníctvom vlhkomera ME 

2000 od firmy Wiltronics (Obr. 18). 

 

  

    

 

 

 

 

 

Obr. 18 Vlhkomer Wiltronics ME 2000 (Zdroj:   ME 2000 User Manual) 

    Princíp merania tohto vlhkomera je založený na elektrickom odpore. Ide o metódu, 

ktorá sa úspešne využíva už niekoľko rokov nielen v lesníctve, ale aj v oblasti 

poľnohospodárstva v Austrálii. Vlhkomer meria odpor až do veľkosti 10 teraohmov (10 

x 10¹² ohmov) čo zodpovedá obsahu vlhkosti v palive najmenej 2% hmotnosti po jeho 

vysušení v sušiarni (ME 2000 User Manual). 

     Ďalším dôležitým kvalitatívnym parametrom lesného paliva, ktorý má vplyv na 

správanie požiaru je jeho výhrevnosť. Výhrevnosť je odvodená z hodnoty zisteného 

spaľovacieho tepla paliva a je prepočítaná na stanovenú vlhkosť paliva. Pre účely 

stanovenia spaľovacieho tepla sa využil kalorimeter IKA 5000. Spaľovacie teplo bolo 

stanovené v zmysle normy STN ISO 1928: Tuhé palivá; Stanovenie spaľovacieho tepla 

kalorimetrickou metódou v tlakovej nádobe. 

3.9  Modelovanie rozvoja lesného požiaru v prostredí FARSITE 

     Modelované bolo správanie lesného požiaru, ktorý sa vyskytol v roku 2011 v lokalite 

Vyšná Boca. 

     Medzi vyžadované vstupy do modelovania v prostredí FARSITE patria údaje 

o teréne, údaje o palive a údaje o meteorologickej situácii. 

     Z hľadiska údajov o teréne, do prostredia FARSITE vstupujú údaje vo formáte 

ASCII grid. Ide o údaje týkajúce sa priestorovej distribúcie hodnôt nadmorskej výšky 
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(digitálny model terénu), orientácie svahov voči svetovým stranám (expozícia) a sklonu 

terénu. Údaje o sklone svahov a ich expozícii boli odvodené z digitálneho modelu 

terénu v prostredí ArcGIS prostredníctvom nástrojov Spatial Analyst. 

     Ďalším vstupom do modelovania z hľadiska definovania priestorovej distribúcie 

paliva v teréne je ASCII grid palivových modelov nachádzajúcich sa v záujmovom 

území. Tento bol získaný klasifikáciou rastra reprezentujúceho distribúciu lesných 

typov, resp. skupín lesných typov v záujmovom území do palivových modelov v zmysle 

metodiky publikovanej v práci Majlingová, Tuček, Vida (2006). 

     Z hľadiska paliva sa ako vstup do modelovania vyžadujú aj údaje o jeho množstve 

v t.ha
-1

 a jeho kvalitatívnych vlastnostiach. Tieto boli odvodené v zmysle už vyššie 

popísaných postupov. 

     Meteorologické údaje boli získané zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. 

Išlo o údaje o poveternostnej situácii (rýchlosť a smer vetra), oblačnosti, minimálnych 

a maximálnych teplotách, a vlhkosti vzduchu, ako aj o výskyte a množstve zrážok. 

Sumarizované sú uvedené v Prílohe E. 

     Údaje o mieste vzniku požiaru a postupoch jeho lokalizácie boli získané zo Správ 

o zásahu z príslušného OR HaZZ a zo záznamom Modulu pozemného (leteckého) 

hasenia Východ v Poprade, ktorý sa tiež zúčastnil likvidácie tohto požiaru. 

     Správnosť simulácie bola overená na základe vektorových vrstiev reprezentujúcich 

tvar požiariska v jednotlivých dňoch hasenia požiaru. Tieto boli získané ako KML 

vrstva z príslušného OR HaZZ a z Modulu pozemného (leteckého) hasenia Východ 

v Poprade. Sledovaný bol tvar a veľkosť požiariska. 
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4. Výsledky a diskusia 

4.1 Výsledky prieskumu lesnej dopravnej siete  

     Pre účely terénneho prieskumu lesnej dopravnej siete sme využili ortofotosnímky 

záujmového územia a vektorovú vrstvu cestných úsekov a lesných a poľných ciest. 

Prieskum sme vykonávali len na lesných cestách v správe LS Malužiná. 

     Na obr. 19 uvádzame pohľad na sieť ciest v záujmovom území v členení podľa typu. 

 

Obr. 19 Cestná sieť v záujmovom území v členení podľa typu cesty (Zdroj: Autor 2014) 

     Na obr. 20 uvádzame pohľad na cestnú sieť v záujmovom území z pohľadu typu 

povrchu (materiálu, z ktorého je zhotovený). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Cestná sieť v záujmovom území v členení podľa typu povrchu (Zdroj: Autor 2014) 
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     Obr. 21 prezentuje pohľad na cestnú sieť v záujmovom území z pohľadu zjazdnosti 

jednotlivých cestných úsekov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Cestná sieť v záujmovom území v členení podľa zjazdnosti (Zdroj: Autor 2014) 

     Celková dĺžka ciest v záujmovom území je 210 593,5 m. Z toho je 29 555,5 m 

štátnych ciest (14 %), 101 191,5 m spevnených lesných ciest (49 %) a 79 846,5m 

nespevnených lesných ciest (37 %).  

     Z hľadiska spevnených ciest sa na území nachádza 40 027,9 m lesných ciest 

kategórie 1L (40 %), 40 981,1 m lesných ciest kategórie 2L (40,5 %), 7 218,2 m lesných 

ciest kategórie 3L (6,5 %) a 12 964,3 m spevnených nelesných ciest (13 %).  

     Nespevnené cesty sú tvorené zvážnicami a zemnými cestami, ktoré je možné využiť 

na hasenie lesných požiarov lesnými špeciálmi. V záujmovom území sa nachádza 

celkovo 70 464,7 m zvážnic (88 %) a 9 381,8 m zemných ciest (12 %). 

     Lesné cesty kategórie 1L sú odvozné cesty, ktoré sú spevnené a teda umožňujú 

celoročnú prevádzku vozidiel. Minimálna šírka jazdného pruhu je 3 m a voľná šírka 

koruny cesty minimálne 4 m. Maximálny pozdĺžny sklon nivelety je cesty je 10 %, 

v horských polohách na niektorých úsekoch maximálne 12 % (STN 73 6108). 

     Lesné cesty kategórie 2L sú spevnené odvozné cesty, ktoré svojou technickou 

vybavenosťou umožňujú aspoň sezónnu prevádzku vozidiel. Podobne ako u ciest 

kategórie 1L minimálna šírka ich jazdného pruhu je 3 m a voľná šírka koruny cesty 

minimálne 4 m. Maximálny pozdĺžny sklon nivelety cesty závisí od morfológie terénu, 
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druhu podložia, únosnosti a druhu spevnenia povrchu, nepresahuje však hodnotu 12 % 

(STN 73 6108). 

     Lesné cesty kategórie 3L sú približovacie cesty zjazdné pre traktory, špeciálne 

prostriedky, akými sú aj lesné špeciály UNIMOG, aj to len za priaznivých podmienok. 

Minimálna voľná šírka cesty je 4 m.  Obmedzujúcim faktorom ich využitia je pozdĺžny 

sklon a únosnosť podložia (STN 73 6108). 

     Zvážnice a zemné cesty sú nespevnené dočasné cesty. Celková šírka cesty je 

minimálne 1,5 m. Zjazdné sú len za priaznivých podmienok (STN 73 6108).  

     Z hľadiska povrchu cestnej siete (obr. 20), ktorá sa nachádza v záujmovom území, je 

46 951,1 km ciest, ktorých povrch je zhotovený z asfaltu, z betónu 9,8 km. 83 786,1 km 

ciest má povrch zhotovený zo štrku alebo kameninovej drviny. Zemný povrch má 79 

846,5 km ciest. 

     Z hľadiska zjazdnosti (obr. 21) je v záujmovom území zjazdných 203 434,6 km ciest 

a ťažko zjazdných 7 158,9 km.      

4.2 Rozhodovací model pre optimalizáciu výberu hasičskej techniky 

pre hasenie lesných požiarov v horskom prostredí 

     Vytvorený rozhodovací (optimalizačný) model je založený na použití logických 

funkcií OR a AND a princípov fuzzy logiky. Je vybudovaný pre účely výberu vhodného 

typu hasičského prostriedku pre hasenie lesných požiarov v horských podmienkach 

Slovenska. Do hodnotenia bolo zapojených celkovo 10 hasičských vozidiel.  

 Rozhodovací model, tak ako je navrhnutý umožňuje súčasný výber vhodného typu 

hasičskej techniky z pohľadu technicko-prevádzkových a prírodných podmienok, ako aj 

ekonomických či ergonomických podmienok (obr. 22). Medzi hodnotené skupiny 

ekonomických faktorov radíme mzdy a odvody, odpisy, pohonné hmoty, opravy 

a údržby, materiálové náhrady. Z hľadiska ergonomických faktorov je možné sa 

sústrediť na hodnotenie rizík vzniku úrazov pri práci či energetickú náročnosť 

jednotlivých činností. 
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Obr. 22 Základné posudzované skupiny faktorov v rozhodovacom modeli (Zdroj: Autor 2014) 

     V práci sa zameriavame na výber vhodného typu hasičskej techniky vzhľadom na 

technicko-prevádzkové a prírodné pomery. 

     Vetva modelu, ktorá je zameraná na hodnotenie týchto parametrov sa rozkladá na 

tejto úrovni na hodnotenie 3 skupín faktorov: technicko-prevádzkové, sprístupnenie 

územia a pôdne parametre (obr. 23). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Faktory vstupujúce do hodnotenia technicko-prevádzkových a prírodných pomerov (Zdroj: Autor 

2014) 

     Z hľadiska pôdnych parametrov posudzujeme únosnosť pôdy (obr. 24), ktorá sa 

odvíja aj od druhu pôdy, a stav pôdy (mokrá, suchá, zamrznutá). 
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     Obr. 24 Faktory posudzované z hľadiska pôdnych parametrov (Zdroj: Autor 2014) 

     Z hľadiska sprístupnenia sme hodnotili tri skupiny faktorov, parametre cestnej siete,   

dostupnosť terénu pre nasadenie pozemnej mobilnej hasiacej techniky a rozsah zóny 

hasenia pozemnou mobilnou hasiacou technikou, počítaný pre každý porast od cestnej 

komunikácie, ktorá je zjazdná pre hasičskú techniku (obr. 25). 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 Faktory posudzované v rámci skupiny sprístupnenie (Zdroj: Autor 2014) 

     Zónu hasenia a jej rozsah sme stanovili pre každý porast v zmysle modifikovanej 

metodiky uvedenej v práci Majlingová (2012), publikovanej v práci Kapusniak, 

Majlingová (2014). Do hodnotenia dostupnosti terénu pre nasadenie pozemnej mobilnej 

hasiacej techniky (obr. 26) vstupovali faktory ako prekážky (bralá, skaly, strže a pod.) 

a svahová dostupnosť (stanovená v zmysle sklonu svahov a spôsobu hasenia – hore 

svahom alebo dole svahom (väčšia trecia sila v hadicovom vedení = menšia dĺžka 

hadicového vedenia). 
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Obr. 26 Faktory posudzované v rámci skupiny dostupnosť terénu (Zdroj: Autor 2014) 

     Z pohľadu technicko-prevádzkových parametrov sme sa zamerali na posúdenie 

parametrov uvedených nižšie. 

Parametre CAS na zabezpečenie kyvadlovej a diaľkovej dopravy vody 

 Strojový podvozok 

- Merný výkon: min. 7 kW.t
-1

    

- Rýchlosť jazdy:  min. 100 km.h
-1

     

- Svetlá výška: min. 0,28 m                  

- Nájazdové uhly:    

- Predný: min. 28
o 

- Zadný: min. 19° 

- Stúpavosť: min. 20°                            

- Výška vozidla: 2,6 - 3,35 m 

- Brodivosť: min. 0,8 m           

 Účelová nadstavba 

- Nádrž na vodu: 6000 - 9000 l            

- Menovitý prietok vody: 1500 - 3200 l.min
-1

 pri tlaku 0,8 - 1 MPa         

- Menovitý prietok – vysoký tlak: od 150 do 400 l.min
-1

 pri tlaku 3 - 4 MPa  

- Nasávacia výška: 3 - 7,5 m                                     

 Výbava 

- Výbava: plávajúce čerpadlo, dostatočné množstvo hadicového príslušenstva 

typu C, B,...) 

- Poistné ventily na protitlak v hadiciach 

Návrh parametrov hodnotenia – lesný špeciál   
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 Strojový podvozok 

- Merný výkon: min. 12 kW.t
-1

                    

- Svetlá výška: min. 0,35 m                         

- Nájazdové uhly:    

- Predný: min. 35
o 

- Zadný: min. 35° 

- Stúpavosť: min. 30°                                                              

- Obrysový priemer oblúka: max. 17 m                            

- Výška vozidla: 2,4 - 3,0 m                                            

- Celková hmotnosť: od 8,5 t do 12,5 t 

- Brodivosť: min. 0,8 m                               

 Účelová nadstavba 

- Nádrž na vodu: 2000 - 3000 l                 

- Menovitý prietok vody: 800 - 2000 l.min
-1

 pri tlaku 0,8 - 1 MPa         

- Nasávacia výška: 3 - 7,5 m                                                 

 Výbava 

- Výbava: plávajúce čerpadlo, dostatočné množstvo hadicového príslušenstva 

typu D, ... 

- Navijak na samovyslobodenie. 

     Hodnoty jednotlivých faktorov boli sledované u každej z analyzovaných druhov 

techniky. Jednotlivým faktorom bol zároveň stanovený stupeň významnosti faktora, 

ktorý bol do rozhodovacieho modelu zabudovaný v podobe váhy daného faktora 

v intervale [0; 1].  

     Prehľad faktorov a ich váh pri posudzovaných 2 skupinách hasičskej techniky 

používanej na hasenie lesných požiarov uvádzame v tab. 11. 

Tab. 11 Prehľad váh prisúdených jednotlivým posudzovaným faktorom (Zdroj: Autor 2014) 

Parameter Kyvadlová doprava Lesný špeciál 

váha váha 

Merný výkon 1,0 0,6 

Svetlá výška 1,0 1,0 

Predný nájazdový uhol 0,9 0,9 

Zadný nájazdový uhol 0,9 0,9 

Stúpavosť 1,0 0,8 

Obrysový priemer oblúka - 0,5 

Výška vozidla 0,6 0,7 

Celková hmotnosť - 0,5 

Nádrž na vodu 1,0 1,0 

Menovitý prietok vody 0,9 0,9 

Nasávacia výška 0,8 0,8 

Brodivosť 1,0 1,0 
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     Pohľad na štruktúru vetvy rozhodovacieho modelu zameraného na hodnotenie 

technicko-prevádzkových parametrov pozemnej mobilnej hasičskej techniky sú 

uvedené na obr. 27 – 33. 

 

      

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 Pohľad na základné delenie prostriedkov na úrovni kyvadlová doprava 

     Ďalšie členenie vetvy rozhodovacieho modelu zameraného na hodnotenie hasičskej 

techniky využívanej najmä na zabezpečenie kyvadlovej a diaľkovej dopravy vody na 

požiarisko uvádzame na príklade prostriedku CAS 32 Tatra 148. 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

Obr. 28 Pohľad na štruktúru prostriedkov v skupine TATRA kyvadlová doprava (Zdroj: Autor 2014) 
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Obr. 29 Základné skupiny faktorov hodnotené pri každom z posudzovaných technických prostriedkov 

(Zdroj: Autor 2014) 

     Z hľadiska technicko-prevádzkových parametrov boli hodnotené dve základné 

skupiny faktorov: Strojový podvozok a účelová nadstavba (obr. 30)  

 

Obr. 30 Skupiny faktorov hodnotené z hľadiska technicko-prevádzkových parametrov posudzovaných 

technických prostriedkov (Zdroj: Autor 2014) 
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Obr. 31 Pohľad na štruktúru faktorov hodnotených v rámci skupiny Strojový podvozok u prostriedkov 

využívaných na  kyvadlovú dopravu vody (Zdroj: Autor 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32 Pohľad na štruktúru faktorov hodnotených v rámci skupiny Účelová nadstavba 

     Podobnú štruktúru má aj vetva zaoberajúca hodnotením lesných špeciálov. Rozdiely 

sa objavujú na úrovni rozdelenia prostriedkov do skupín podľa druhu (obr. 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33 Pohľad na základné delenie prostriedkov na úrovni lesný špeciál (Zdroj: Autor 2014) 
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     Ďalší rozdiel sa objavuje na úrovni posudzovania faktorov v skupine Strojový 

podvozok (obr. 34). 

Obr. 34 Pohľad na štruktúru faktorov hodnotených v rámci skupiny Strojový podvozok pri lesných 

špeciáloch (Zdroj: Autor 2014) 

     Pohľad na celkovú štruktúru rozhodovacie modelu je uvedený v Prílohe F.  

     Fuzzy hodnoty uvedené pri jednotlivých faktoroch a skupinách faktorov sú 

stanovené v intervale [0; 1], vzhľadom na vopred definovaný rozsah minimálnych (viď 

tab. 10) a maximálnych hodnôt faktora (v zmysle technickej dokumentácie).  

     Z hľadiska posudzovania ekonomickej vhodnosti nasadenia jednotlivých typov 

hasičskej techniky na hasenie lesných požiarov sa bude potrebné v budúcnosti zamerať 

na nasledovné skupiny faktorov: mzdy a odvody, odpisy, PHM, opravy a údržba, 

materiálové náklady. 

     Z ergonomického hľadiska zase na hodnotenie energetickej náročnosti jednotlivých 

činností a riziko vzniku úrazu. 

4.3 Výsledky analýzy výberu vhodnej techniky na hasenie lesných 

požiarov na území LS Malužiná 

     Výber vhodnej techniky na hasenie lesných požiarov na území LS Malužiná bol 

ovplyvnený nielen samotnými technickými parametrami posudzovanej techniky, ale 

najmä výsledkami analýzy sprístupnenia územia vo väzbe na druh a stav jednotlivých 

prvkov cestnej siete v území.  

     Výsledky sprístupnenia územia pre nasadenie pozemnej mobilnej hasiacej techniky 

v záujmovom území sú znázornené na obr. 35, 36 a 37. 

     Pri posudzovaní možností nasadenia pozemnej mobilnej hasiacej techniky potrebnej 

pre hasenie lesných požiarov zo spevnených ciest, ako aj pre zabezpečenie kyvadlovej 
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dopravy hasiaceho média, najčastejšie vody, sme do úvahy brali ako terénne 

podmienky, stav a parametre cestnej siete, tak aj základné parametre techniky a jej 

vybavenia. Išlo o nasledovné prostriedky:  CAS 30 T 148, CAS 30 T 815-7 6x6, CAS 

32 T 815 6x6, CAS 30 Iveco Trakker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 35 Výsledky sprístupnenia územia z hľadiska nasadenia hasičskej techniky pre zabezpečenie 

kyvadlovej dopravy vody (Zdroj: Autor 2014) 

     Výsledky analýz preukázali (obr. 35), že územie je z hľadiska možností hasenia 

s využitím spomínaných druhov hasičskej techniky, ktorá umožňuje ich nasadenie len 

na hasenie zo spevnených ciest štátnych všetkých tried a lesných triedy 1L a 2L, ako aj 

na zabezpečenie kyvadlovej dopravy hasiaceho média, sprístupnené len na 23,7 %           

(2 617,1 ha). 

     Z hľadiska možností nasadenia lesných špeciálov a analýzy územia, ktoré je možné 

hasiť týmto druhom hasičskej techniky (UNIMOG lesné špeciály na šasi Mercedes 

Benz, Praga V3S ARS, CAS 30 T 815-7 4x4.1) sme uvažovali s dvomi analýzami. Prvá 

analýza je zameraná na podmienky, keď je povrch nespevnených lesných ciest suchý 

(príp. zamrznutý) a teda zjazdný. Druhá analýza bola urobená pre mokrý, rozbahnený 

povrch nespevnených lesných ciest. 

     Výsledky prvej analýzy, keď je povrch cestnej siete, najmä zemných ciest suchý sú 

prezentované na obr. 36. 
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Obr. 36 Výsledky sprístupnenia územia z hľadiska nasadenia hasičskej techniky pre hasenie lesných 

požiarov – variant lesný špeciál za suchého počasia (Zdroj: Autor 2014) 

 

     V tomto prípade je možné na hasenie lesného požiaru využiť všetky cesty 

nachádzajúce sa v danom území. Územie je v tomto prípade sprístupnené na 63 %          

(6 554,0 ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 37 Výsledky sprístupnenia územia z hľadiska nasadenia hasičskej techniky pre hasenie lesných 

požiarov – variant lesný špeciál za dažďa (Zdroj: Autor 2014) 

     Na obrázku 37 sú v grafickej forme reprezentované výsledky sprístupnenia územia 

pre nasadenie pozemnej mobilnej hasičskej techniky na hasenie lesných požiarov, lesné 

špeciály v podmienkach rozmočeného, rozbahneného povrchu zemných ciest. Tieto 
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cesty sú v týchto podmienkach nezjazdné aj pre lesné špeciály, čo potvrdzuje aj fakt, že 

sprístupnenie územia kleslo z predchádzajúcich 63 % pri variante so suchým povrchom 

zemných ciest na 48,3 % (5 329,3 ha).   

     Analýza zameraná na výber optimálneho druhu hasičskej techniky (prírodné 

a technické parametre) prebehla na základe prepojenia poznatkov a logických vzťahov, 

uvedených v rozhodovacom modeli vybudovanom v prostredí NetWeaver, 

s poznatkovou bázou vybudovanou v prostredí EMDS, prostredníctvom modulu 

Assessment, ktorý je súčasťou extenzie EMDS pre ArcGIS Desktop. 

     Výsledky uvádzame v grafickej i tabelárnej forme.  

     Na obr. 38 uvádzame výsledok zameraný na výber optimálneho druhu hasičskej 

techniky na hasenie lesného požiaru, pri ktorom uvažujeme aj s rozvinutím hadicového 

vedenia. Výsledkom sú zóny (porasty), ktoré je možné hasiť vybraným druhom 

pozemnej mobilnej hasičskej techniky. Pre lokalizáciu a likvidáciu požiarov v ostatných 

porastoch (zelená farba) je potrebné použiť diaľkovú dopravu vody pomocou systému 

jazierok a čerpadiel („jazierkový systém“) alebo nasadiť hneď v počiatku lokalizácie 

požiaru leteckú techniku, najmä z dôvodu členitosti terénu a nedostatočnej úrovne 

sprístupnenia územia cestnou sieťou. 

     
 

Obr. 38 Výsledok analýzy vo vzťahu k výberu najvhodnejšieho druhu pozemnej mobilnej hasičskej 

techniky pre prírodné podmienky LS Malužiná a technicko-prevádzkové parametre posudzovanej 

hasičskej techniky (Zdroj: Autor 2014) 
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     V tab. 12 uvádzame výsledky stanovenia vhodnosti nasadenia posudzovanej 

hasičskej techniky na zabezpečenie kyvadlovej a diaľkovej dopravy vody v záujmovom 

území vzhľadom na technicko-prevádzkové parametre. 

Tab. 12 Fuzzy hodnoty vhodnosti nasadenia posudzovaných prostriedkov na zabezpečenie kyvadlovej 

a diaľkovej dopravy vody na požiarisko (Zdroj: Autor 2014) 

Parameter 
Kyvadlová a diaľková doprava vody 

Tatra 148 Iveco Trakker Tatra 815 6x6 Tatra 815-7 6x6 

Merný výkon 0,25 1,00 0,50 0,75 

Svetlá výška 0,23 0,90 0,45 0,68 

Max. rýchlosť jazdy 0,25 0,75 0,50 1,00 

Predný nájazdový uhol 0,68 0,23 0,45 0,90 

Zadný nájazdový uhol 0,23 0,45 0,68 0,90 

Stúpavosť 0,75 0,50 0,25 1,00 

Výška vozidla 0,45 0,30 0,15 0,60 

Nádrž na vodu 0,25 0,75 0,50 1,00 

Menovitý prietok vody 0,68 0,23 0,90 0,45 

Nasávacia výška 0,80 0,80 0,80 0,80 

Brodivosť 0,75 0,75 0,75 1,0 

Fuzzy prev. - tech. 

faktory 

0,44 0,58 0,49 0,76 

Poradie vhodnosti 4 2 3 1 

     Z výsledkov vyplýva, že z hľadiska zabezpečenia kyvadlovej dopravy vody na 

požiarisko v analyzovanom území bola ako optimálny technický prostriedok 

vyhodnotená CAS 30 Tatra 815-7 6x6. Je to najmä z dôvodu jej technických 

parametrov akými sú svetlá výška, stúpavosť, veľkosť nádrže na vodu a hlavne 

brodivosť, ako aj z dôvodu, že ako jediný prostriedok vyhovel všetkým kritériám 

kladeným na túto skupinu technických prostriedkov. Ako druhý prostriedok v poradí 

bol vyhodnotený CAS 30 Iveco Trakker, ktorého slabinou je stúpavosť, ktorá 

nedosahuje požadované limity pre tento druh techniky. Tretia v poradí je CAS 32 Tatra 

815 6x6 po repasácii, ktorá podobne ako Iveco Trakker nie je optimálnym prostriedkom 

z dôvodu nedostatočnosti jedného z parametrov podvozku vyjadreného stúpavosťou. 

Ako posledná v poradí bola vyhodnotená CAS 32 Tatra 148, ktorá súce vyhovela 

väčšine kritérií, ale najmenej úspešne. Jej najslabšími miestami je z hľadiska 

parametrov podvozku merný výkon, svetlá výška, zadný nájazdový uhol a z hľadiska 

účelovej nadstavby veľkosť nádrže na vodu. 

     V tab. 13 uvádzame výsledky stanovenia vhodnosti nasadenia lesných špeciálov na 

hasenie lesných požiarov v záujmovom území vzhľadom na technicko-prevádzkové 

parametre. 
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Tab. 13 Fuzzy hodnoty vhodnosti nasadenia posudzovaných lesných špeciálov na hasenie lesných 

požiarov (Zdroj: Autor 2014) 

Parameter Lesný špeciál 

MB U1550L MB U4000 MB U5000 Renault PV3S T 815-7 4X4 

Merný výkon 0,41 0,51 0,20 0,31 0,10 0,60 

Svetlá výška 0,68 0,51 0,85 0,17 0,34 1,00 

Predný nájazdový uhol 0,46 0,77 0,46 0,46 0,90 0,61 

Zadný nájazdový uhol 0,61 0,90 0,31 0,61 0,46 0,77 

Stúpavosť 0,80 0,80 0,80 0,41 0,68 0,54 

Obrysový priemer oblúka 0,26 0,34 0,34 0,43 0,50 0,09 

Výška vozidla 0,48 0,12 0,24 0,36 0,70 0,60 

Celková hmotnosť 0,43 0,17 0,17 0,26 0,34 0,50 

Nádrž na vodu 0,51 0,68 0,85 1,00 0,68 0,85 

Menovitý prietok vody 0,90 0,77 0,90 0,90 0,61 0,46 

Nasávacia výška 0,80 0,80 0,14 0,80 0,80 0,80 

Brodivosť 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,00 

Fuzzy prev. - tech. 

faktory 

0,59 0,60 0,51 0,55 0,58 0,65 

Poradie vhodnosti 3 2 6 5 4 1 

      

     Z hľadiska posudzovania lesných špeciálov, ktoré sú v podmienkach Slovenska 

k dispozícii bol ako najvhodnejší prostriedok vyhodnotený CAS 30 T 815-7 4x4.1, 

nasledovaný lesným špeciálom Mercedes Benz U4000, Mercedes Benz U1550L, Praga 

V3S ARS, CAS 24 Renault Middlum. Ako najmenej vhodný bol vyhodnotený 

prostriedok Mercedes Benz U5000. Všetkým posudzovaným kritériám vyhoveli dva 

prostriedky CAS 30 T 815-7 4x4.1 a Mercedes Benz U1550L. Najväčšie slabiny sa 

prejavili u Mercedes Benz U5000 a Praga V3S ARS, a to najmä z hľadiska parametrov 

podvozku, kde nevyhoveli kritériám merného výkonu, zadného nájazdového uhla 

a Mercedes Benz U5000 ani z hľadiska kritéria nasávacia výška. 

     Z výsledkov výberu optimálneho prostriedku pre nasadenie pozemnej mobilnej 

hasičskej techniky na hasenie požiaru v horskom prostredí LS Malužiná vyplýva, že 

CAS 30 Tatra 815-7 6x6 je možné použiť na hasenie, resp. diaľkovú dopravu vody na 

požiarisko na ploche 2 617,11 ha lesa (913 porastov), lesné špeciály na ploche 4336,86 

ha (1 727 porastov) a zvyšných 3 287,36 ha lesa (1 177 porastov) je možné hasiť len 

pomocou leteckej techniky.    

     V Prílohe D uvádzame pohľad do atribútovej tabuľky prislúchajúcej k vektorovej 

vrstve porastov, do ktorej boli pre každý porast zaznamenané výsledky hodnotenia 

posudzovaných druhov techniky, a to vzhľadom na posúdené faktory a skupiny faktorov 

na všetkých úrovniach rozhodovacieho modelu. 
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4.4 Výsledky overenia výsledkov výberu vhodnej hasičskej techniky 

na hasenie lesných požiarov prostredníctvom terénneho 

prieskumu 

     V tejto časti práce prezentujeme výsledky overovania vhodnosti nasadenia hasičskej 

techniky na území LS Malužiná, a to aj pre účely overenia hypotézy H2, ktorá znie: 

„Členitý horský terén je nevhodný pre nasadenie prostriedkov určených na 

zabezpečenie kyvadlovej a diaľkovej vody (napr. CAS 32 Tatra 148, CAS 32 Tatra 815 

a Iveco Trakker), a to najmä z dôvodu povrchu a parametrov existujúcej cestnej siete 

v tomto území“.  

     Táto hypotéza bola overená prostredníctvom terénneho overovania prejazdnosti 

vybraných druhov techniky - CAS 32 Tatra 148 a Praga V3S. 

     V procese overovania sme využili dva prístupy. Prvý bol zameraný na  hodnotenia 

vhodnosti nasadenia vybraných typov hasičskej techniky priamo v terénne počas 

terénneho zisťovania a druhý prístup bol zameraný na posúdenie prejazdnosti hasičskej 

techniky na základe údajov o zdolávaní a likvidácii lesného požiaru, ktorý sa 

v novembri roku 2011 vyskytol v lokalite Vyšná Boca.  

4.1.1 Terénne zisťovanie - úsek č. 1 

     Meraný úsek bol mixom jazdy v teréne reprezentovaného členitým reliéfom, 

vyznačoval sa prudkým stúpaním, klesaním, zvlneným terénom, prebrodením vodnej 

prekážky, jazdou pri bočnom náklone vozidla, jazdou medzi stromami v hustom 

poraste, kde sa museli často obchádzať prekážky a spomaliť jazda, aby nedošlo 

k poškodeniu vozidla konármi stromov.  

     Meraný úsek bol dlhý 1680 m, kde vozidlá prekonali prevýšenie 121 m. Strojníci 

zhodne ohodnotili meraný úsek zhodne známkou 3 - náročný terén. Vozidlá, nemali 

väčšie problémy s jazdou v tomto meranou úseku.  

 

Tab. 14 Časy namerané u jednotlivých vozidiel na úseku č. 1 (Zdroj: Autor 2014) 

Vozidlo Dĺžka úseku 

(m) 

Prevýšenie 

(m) 
Náročnosť terénu Dosiahnutý čas 

(h:m:s) 

CAS 32 Tatra 148 1680 121 3 0:08:22 

Praga V3S ARS 1680 121 3 0:10:13 
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     Výsledky merania času tohto poukázali na fakt, že v ľahkom teréne s nie príliš 

veľkým prevýšením a veľkou náročnosťou je vozidlo CAS 32 Tatra 148 o niečo 

rýchlejšie ako lesný špeciál Praga V3S ARS. Z hľadiska priechodnosti terénu si však 

vozidlá poradili s terénom bez väčších problémov (obr. 40).  

     Výškový profil terénu je zobrazený na obr.  39. 

Obr. 39 Výškový profil úseku č. 1 (Zdroj: Autor 2014) 

Obr. 40 Jazda techniky na analyzovanom úseku cesty č. 1 (Zdroj: Autor 2014) 

4.1.2 Terénne zisťovanie - úsek č. 2 

     Úsek č. 2 bol reprezentovaný mierne náročným terénom, ktorý označili strojníci 

známkou 2, avšak na pomerne krátkom úseku bolo veľké prevýšenie. Tento úsek bol 

sťažený aj v tom, že vozidlá štartovali v kopci, takže bol zaťažený rozbeh vozidla, čo 
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malo taktiež vplyv na konečný čas. V tomto meranom úseku sa merala hlavne 

schopnosť a rýchlosť jazdy do kopca v teréne.  

      Meraný úsek bol dlhý 430 m a jeho prevýšenie 71 m.  

 

Tab. 15 Časy namerané u jednotlivých vozidiel na úseku č. 2 (Zdroj: Autor 2014) 

Vozidlo 
Dĺžka úseku 

(m) 
Prevýšenie (m) Náročnosť terénu Dosiahnutý čas 

(h:m:s) 

CAS 32 Tatra 148 430 71 2 0:03:10 

Praga V3S ARS 430 71 2 0:02:22 

 

     Na úseku č.2 charakteristickom jazdou do kopca v miernom teréne, bola z hľadiska 

času evidentne najrýchlejšia Praga V3S ARS. Z hľadiska priechodnosti terénu, oba 

vozidlá prešli meraným úsekom bez väčších problémov (obr. 42).  

     Výškový profil terénu úseku č. 2 je zobrazený na obr.  41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 41 Výškový profil úseku č. 2 (Zdroj: Autor 2014) 

Obr. 42 Jazda techniky na analyzovanom úseku cesty č. 2 (Zdroj: Autor 2014) 
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4.1.3 Terénne zisťovanie - úsek č. 3 

     Meraný úsek č. 3 bol z hľadiska náročnosti terénu najnáročnejší. Strojníci označili 

terén známkou päť ako ťažký terén. Terén bol tvorený zväčša rúbaňou po ťažbe dreva, 

bol členitý, plný prekážok v podobe pňov, zvyškov dreva po ťažbe, väčších kameňov 

a vyznačoval sa prudkým stúpaním. Vozidlá museli hľadať vhodnú prejazdovú cestu  

a uhýbať pomedzi prekážky. 

     Vozidlo CAS 32 Tatra 148 ani nedokončilo jazdu po celej trase úseku. Tu sa 

preukázalo prečo je vozidlo Praga V3S ARS zaradené medzi lesné špeciály a Tatra 148 

medzi vozidlá určené na zabezpečenie kyvadlovej a diaľkovej dopravy vody. Dĺžka 

úseku bola 600 m a výškové prevýšenie 73 m.   

 

Tab. 16 Časy namerané u jednotlivých vozidiel na úseku č. 3 (Zdroj: Autor 2014) 

Vozidlo 
Dĺžka úseku 

(m) 
Prevýšenie (m) 

Náročnosť terénu 

(1 až 5) 
Dosiahnutý čas 

(h:m:s)  

CAS 32 Tatra 148 - - 5 - 

Praga V3S ARS 600 73 5 0:06:29 

 

     Z tohto meraného úseku jednoznačne vyplýva, že na zásahy v náročnom teréne sú 

vhodné vozidla zaradené ako lesné špeciály, ktoré sú určené do náročných horských 

terénov. CAS 32 Tatra 148 po 150 m muselo zastaviť a mohlo pokračovať len za 

pomoci lesného traktora. Vozidlo Praga V3S ARS prešlo celým analyzovaným úsekom 

za 6,5 min (obr. 44).  

     Výškový profil terénu úseku č. 3 uvádzame na obr.  43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 43 Výškový profil úseku č. 3 (Zdroj: Autor 2014) 
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Obr. 44 Jazda techniky na analyzovanom úseku cesty č. 3 (Zdroj: Autor 2014) 

4.1.4 Overenie vhodnosti na základe posúdenia údajov o zdolávaní a likvidácii 

lesného požiaru na Vyšnej Boci  

     Overenie vhodnosti nasadenia sme vykonali aj na základe spätnej analýzy 

prejazdnosti hasičskej techniky, ktorá bola nasadená na zdolávanie a likvidáciu lesného 

požiaru na lokalite Vyšná Boca v dňoch 28.11. 2011 – 03.12.2011. 

     Na obr. 45 uvádzame pohľad na situovanie hasičskej techniky pri lokalizácii lesného 

požiaru na lokalite Vyšná Boca v 2,5 D znázornení.  

Obr. 45 Situovanie hasičskej techniky v lokalite Vyšná Boca v čase výskytu lesného požiaru (Zdroj: Autor 

2014) 

         Na nasledovnom obrázku, obr. 46, uvádzame pre porovnanie a pre účely 

posúdenia pohľad na cestnú sieť v záujmovom území v členení na cesty spevnené 

(štátne a lesné), ktoré svojimi parametrami umožňujú prejazd hasičskej techniky, ktorá 

sa bežne využíva na zabezpečenie diaľkovej a kyvadlovej dopravy vody na požiarisko, 
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ako aj lesných špeciálov, a nespevnené lesné cesty, ktoré najmä za suchého počasia 

umožňujú prejazd len skupine prostriedkov nazvanej lesné špeciály. 

 

Obr. 46 Pohľad na cestnú sieť v záujmovom území pre účely overenia vhodnosti nasadenia hasičskej 

techniky na lokalite Vyšná Boca (Zdroj: Autor 2014) 

          Požiarisko sa nachádzalo v rozsahu nadmorských výšok 1 265 m až 1 715 m. 

V rozmedzí sklonu terénu od 0° do 38 °.  

     Hasičská technika, konkrétne lesný špeciál Praga V3S bola nasadená zo všetkých 

hasičských prostriedkov najvyššie, aj keď na konečnú pozíciu bola dopravená pomocou 

lesného kolesového traktora, v nadmorskej výške 1 615 m (druhá Praga V3S 

v nadmorskej výške 1 384 m. Ďalší z lesných špeciálov MB Unimog U 5000 zasahoval 

v nadmorskej výške jeden v 1 381 m a druhý 1 583 m. 

     Prostriedky pre zabezpečenie diaľkovej a kyvadlovej dopravy vody CAS 32 Tatra 

148 bola nasadená v nadmorskej výške 1 235 m a 1 321 m, CAS 32 Tatra 815 

v nadmorskej výške  1 242 m.  

     Prvý deň hasenia požiaru zasahovala technika z HS Liptovský Hrádok a HS 

Liptovský Mikuláš. V oboch prípadoch zasahovala CAS 32 Tatra 815. Hasenie 

prebiehalo pomocou genfovakov a motorosekier. Cisternové automobilové striekačky 

slúžili na dopĺňanie vody v hadicovom vedení. Na prejazd techniky sa využívali 

spevnené lesné cesty (porovnaj Obr. 46 a 47), vysypané štrkom, ktoré svojimi 
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parametrami vyhovujú prejazdu hasičskej techniky zo skupiny prostriedkov na 

zabezpečenie diaľkovej a kyvadlovej dopravy vody, ako aj skupine prostriedkov 

zaradených do skupiny lesných špeciálov. To potvrdzuje možnosť nasadenia týchto 

prostriedkov do podmienok danej lokality a správnosť výsledkov získaných 

z rozhodovacieho modelu. 

     Druhý deň hasenia požiaru zasahovala technika Praga V3S, 2 x MB Unimog U5000, 

2 x CAS 32 Tatra 148 a CAS 30 Iveco Trakker. Po vykonaní prieskumu sa po zvážnici  

dostala technika Praga V3S asi do 2/3 svahu (pravá strana požiariska), na čo využila 

zemnú približovaciu linku. Táto je prejazdná len pre lesné špeciály, ktorý je aj Praga 

V3S. 

     Na dopĺňanie bola zriadená kyvadlová doprava vody k technike Praga V3S pomocou 

2 MB Unimog, ktoré boli dopĺňané z CAS 32 Tatra 148 patriacej HS Liptovský 

Mikuláš. Ako je zrejmé z obr. 45 táto technika bola nasadená do prostredia 

nespevnených lesných ciest so zemným povrchom, ktorý je zjazdný len za suchého 

počasia, za mokrého počasia sú zjazdné len veľmi ťažko. Nasadenie prostriedku Praga 

V3S a jej svahová dostupnosť potvrdili vhodnosť jej nasadenia v danej lokalite, ako aj 

zaradenie do skupiny lesných špeciálov. Podobne tomu bolo aj v prípade MB Unimog 

U 5000, ktorý však z hľadiska prejazdnosti terénu evidentne zaostával za Pragou V3S.   

     CAS 30 Iveco Trakker a CAS 32 Tatra 148 z HS Liptovský Hrádok boli nasadené na 

zabezpečenie dopravy hasiacej látky pre letecké hasenie a Modul pozemného hasenia 

Západ z Pezinka. Tieto sa pohybovali po spevnených cestách, ktoré parametrami 

vyhovujú podmienkam ich prejazdnosti. 

     V tretí deň hasenia požiaru, bol v rámci prieskumu lesných ciest na východný hrebeň 

nájdená lesná cesta, na ktorú bolo za pomoci LKT dopravené cisternové vozidlo Praga 

V3S. Na hrebeň bolo dovezených 19 prepravných 2000 litrových vakov, ktoré boli 

prečerpávané do vozidla Praga V3S, z ktorého bolo vykonávané hasenie. Kyvadlová 

doprava bola zabezpečovaná MB Unimog U 5000 (nespevnená lesná cesta), ktoré boli 

dopĺňané z CAS 32 Tatra 148 (pohyb po spevnených i nespevnených cestách), zdroj 

vody pre kyvadlovú dopravu tvorilo Iveco Trakker situované na spevnenej (štátnej) 

ceste v Nižnej Boci. 

     Štvrtý deň požiaru bol na juhu  Starobocianskej doliny budovaný bol jazierkový 

systém od CAS 32 T 148 (situovaná na štátnej ceste). Vybudované bolo aj vedenie od 

Praga V3S (zostala na mieste aj počas noci). Kyvadlovú dopravu zabezpečovali MB 
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Unimog U5000 situovaný na nespevnenej lesnej ceste, CAS 32 Tatra 148, zdroj vody 

napájania bol z Iveco Trakker situovaného vo Vyšnej Boci. Tento deň bol požiar 

v popoludňajších hodinách lokalizovaný. 

     Pohyb techniky v terénnych podmienkach lokality Vyšná Boca potvrdil správnosť 

výsledkov analýzy vhodnosti nasadenia hasičskej techniky v prostredí systémov pre 

podporu priestorového rozhodovania na základe optimalizačného rozhodovacieho 

modelu vybudovaného v prostredí NetWeaver. Výnimkou je len CAS 32 Tatra 148, 

ktorá sa v priebehu hasenia požiaru pohybovala aj na cestách, ktoré by z hľadiska 

striktnosti kritérií nemali umožňovať jej pohyb. Toto môže byť spôsobené čiastočne aj 

meteorologickými podmienkami, kedy mrzlo čo mohlo mať vplyv na stav povrchu 

zemných ciest. 

     Rozhodovací model nestanovuje vhodnosť alebo nevhodnosť nasadenia 

posudzovaného typu hasičskej techniky striktne ako „vhodný“ alebo „nevhodný“. 

     Naopak, vhodnosť jeho nasadenia vyjadruje v zmysle fuzzy logiky, ktorá je 

zakomponovaná do rozhodovacieho modelu v intervale [0; 1]. Čím bližšie je hodnota 

vhodnosti bližšia hodnote 1, tým je posudzovaný prostriedok vhodnejší na nasadenie do 

daných podmienok prostredia a čím je bližšie k hodnote 0, tým je daný prostriedok 

menej vhodný do daného prostredia. 

 

     Výsledky oboch prístupov k overeniu výsledkov výberu vhodnej hasičskej techniky 

na hasenie lesných požiarov poukázali na relevantnosť a platnosť hypotézy H2 

(hypotéza bola potvrdená).  

4.5 Výsledky klasifikácie a kvantitatívneho a kvalitatívneho 

zisťovania parametrov paliva pre účely modelovania správania 

požiaru 

     Klasifikácia povrchového lesného paliva bola vykonaná v zmysle geobiocenologickej 

klasifikácie lesov Slovenska do skupín lesných typov, a to priradením skupín lesných typov 

jednotlivým palivovým modelom v zmysle metodiky (Majlingová, Tuček, Vida 2006). 

     Výsledky uvádzame v grafickej (obr. 487) i tabelárnej podobe (tab. 14).  
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Obr. 47 Priestorová distribúcia palivových modelov v záujmovom území (Zdroj: Autor 2014) 

Tab. 17 Výmera identifikovaných palivových modelov v záujmovom území (Zdroj: Autor 2014)                           

PM Popis Výmera [ha] %-álny podiel 

23 Trávy a byliny do 30 cm 1 037,51 10,76 

24 Byliny, trávy a machy do 30 cm 2 076,19 21,53 

25 Byliny do 15 cm 4 262,31 44,2 

27 Vysoké byliny do 100 cm 1 955,26 20,28 

29 Trávy a byliny do 30 cm do 30 cm suchších slt radu D 308,86 3,2 

30 Trávy a byliny do 30 cm do 30 cm vlhších slt radu D 2,24 0,03 

     Z výsledkov uvedených v tab. 14 vyplýva, že najviac zastúpeným palivovým modelom 

na záujmovom území je PM 25 – byliny s výškou do 15 cm, reprezentovaný bukovo-

jedľovými lesnými typmi a najmenej zastúpeným je PM 29 - trávy a byliny do 30 cm do 30 

cm suchších SLT radu D tvorený dealpínskymi borinami.  

     Pre účely kvantifikácie paliva bolo v záujmovom území vykonané v dňoch 5. – 7. 

novembra 2013 terénny zisťovanie, v rámci ktorého bolo založených celkovo 20 skusných 

plôch. Na jednotlivých skusných plochách zisťovanie prebiehalo v zmysle metodického 

postupu publikovaného v práci Brown et al. (1982).  

     V laboratórnych podmienkach sme v zmysle platných štandardov získali nasledovné 

hodnoty kvalitatívnych parametrov paliva: vlhkosti paliva, počítanej ako úbytok 

hmotnosti jednotlivých vzoriek počas sušenia v sušiarni v časových intervaloch 1 
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hodina, 10 hodín a 100 hodín. Výsledky pre identifikované palivové typy (byliny, tráva, 

opad, semená a plody, humus, konáre) sú uvedené v tabuľkách 18 – 23. 

Tab. 18 Odvodené vlhkosti pre palivový typ byliny (Zdroj: Autor 2014)                                                                

Byliny 

Čas (t) [h] t0 t1 t10 t100 

Váha vzorky [g] 5,04 2,04 2,02 2 

Úbytok [%] 0 40,48 40,08 39,68 

Rel. vlhkosť [%] 100 0 0 0 

Abs. vlhkosť [%] 99,2 0 0 0 

Tab. 19 Odvodené vlhkosti pre palivový typ tráva  (Zdroj: Autor 2014)                                                           

Tráva 

Čas (t) [h] t0 t1 t10 t100 

Váha vzorky [g] 10 2,24 2,24 2,24 

Úbytok [%] 0 22,4 22,4 22,4 

Rel. vlhkosť [%] 100 0 0 0 

Abs. vlhkosť [%] 152,5 0 0 0 

Tab. 20 Odvodené vlhkosti pre palivový typ opad (Zdroj: Autor 2014)                                                           

Opad 

Čas (t) [h] t0 t1 t10 t100 

Váha vzorky [g] 5 1,68 1,67 1,66 

Úbytok [%] 0 33,6 33,4 33,2 

Rel. vlhkosť [%] 100 0 0 0 

Abs. vlhkosť [%] 125,4 0 0 0 

Tab. 21 Odvodené vlhkosti pre palivový typ semená a plody lesných drevín (Zdroj: Autor 2014)                             

Šišky 

Čas (t) [h] t0 t1 t10 t100 

Váha vzorky [g] 30,02 23,79 12,7 12,65 

Úbytok [%] 100,00 79,25 42,31 42,14 

Rel. vlhkosť [%] 100,00 20,75 0,00 0,00 

Abs. vlhkosť [%] - 26,19 0,00 0,00 

Tab. 22 Odvodené vlhkosti paliva pre palivový typ humus (Zdroj: Autor 2014)                                                          

Humus 

Čas (t) [h] t0 t1 t10 t100 

Váha vzorky [g] 10,00 4,41 3,73 3,70 

Úbytok [%] 100,00 44,10 37,30 37,00 

Rel. vlhkosť [%] 100,00 55,90 0,00 0,00 

Abs. vlhkosť [%] 113,10 63,22 0,00 0,00 

Tab. 23 Odvodené vlhkosti paliva pre palivový typ konáre (Zdroj: Autor 2014)                                                           

Konáre 

Čas (t) [h] t0 t1 t10 t100 
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Váha vzorky [g] 10,02 6,26 6,07 6,07 

Úbytok [%] 100,00 62,48 60,58 60,58 

Rel. vlhkosť [%] 100,00 37,52 0,00 0,00 

Abs. vlhkosť [%] - 60,06 0,00 0,00 

     Z výsledkov uvedených v jednotlivých tabuľkách vyplýva, že najväčší pokles vo 

vlhkosti vzorky, a zároveň aj jej hmotnosti, nastal po prvej hodine sušenia. U vzoriek 

palivových typov tráva, byliny a opad bola dosiahnutá hmotnosť absolútne suchého 

materiálu už po hodine sušenia. Mierne výkyvy v hmotnostiach vzoriek v jednotlivých 

časových intervaloch mohli byť zapríčinené rýchlou nasiakavosťou vysušeného materiálu 

vlhkosťou počas ich prenosu k presným digitálnym váham a pri ich samotnom vážení. Pri 

palive typu semená a plody lesných drevín, konáre (opadaný drevný materiál ležiaci na 

povrchu) a humus bola hmotnosť absolútne suchého materiálu dosiahnutá po 10 hodinách 

sušenia, a to v zmysle metodiky pre modelovanie a simuláciu správania sa požiaru 

v prostredí FARSITE. 

     V zmysle normy STN ISO 1928 boli kalorimetrickou metódou pre jednotlivé palivové 

typy stanovené hodnoty spaľovacieho tepla a výhrevnosti. Výsledky týchto analýz 

uvádzame v tab. 24. 

Tab. 24 Hodnoty spaľovacieho tepla a výhrevnosti posudzovaných palivových typov (Zdroj: Autor 2014) 

Palivový typ 

Váha 

vzorky 

[g] 

Spaľovacie 

teplo [J.g
-1

] 

Vlhkostný 

koeficient 
Výhrevnosť [J.kg

-1
] 

humus 0,92 16109 0,57 13947 

listy 0,67 19231 0,63 16782 

tráva 0,88 17883 0,76 15319 

konáriky 1,13 23447 0,00 22143 

byliny 0,72 15158 0,50 13149 

opad 0,90 19774 0,60 17347 

semená a plody 1,28 20725 0,00 19421 

zmes 1,02 18178 0,00 16874 

     Vlhkostný koeficient uvádzaný v štvrtom stĺpci tab. 20 predstavuje hodnotu vlhkosti 

materiálu nameranú priamo počas odberu vzoriek paliva v teréne a je prepočítaný 

z hodnôt nachádzajúcich sa v intervale [0; 200%] na hodnoty vlhkosti v intervale [0; 

100%]. 

    V poslednom riadku tab. 21 uvádzame hodnotu pre tzv. mix materiálu 

nachádzajúceho sa na povrchu, ktorú predstavuje palivo pre prípadný povrchový požiar. 

Táto zmes bola urobená na základe percentuálneho pomeru jednotlivých zložiek paliva 

vyskytujúceho sa a popísaného na založených výskumných plochách. V prostredí 

FARSITE sa výhrevnosť nestanovuje pre každý palivový typ zvlášť, ale ako jedna 



  

 105 

hodnota pre celý palivový model. Práve z tohto dôvodu a z dôvodu zvýšenia 

objektívnosti nameraných údajov a správnosti výstupov modelovania a simulácie sme 

pristúpili k stanoveniu spaľovacieho tepla a výhrevnosti aj pre tento typ zmesi. 

     Sumárny prehľad terénnym a laboratórnym zisťovaním získaných, resp. odvodených 

parametrov paliva vstupujúcich do modelovania v prostredí FARSITE uvádzame v tab. 25. 

Tab. 25 Prehľad  získaných parametrov paliva vstupujúcich do modelovania (Zdroj: Autor 2014) 

Veličina PM 23 PM 24 PM 25 PM 27 PM 29 PM 30 

m1 [t.ha
-1

] 5,73 5,84 6,40 7,34 6,50 6,60 

m2 [t.ha
-1

] 3,17 3,51 2,39 1,85 1,85 1,85 

m3 [t.ha
-1

] 0,29 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

m4 [t.ha
-1

] 0,45 0,47 0,68 0,68 0,68 0,68 

m5 [t.ha
-1

] 1,57 1,57 1,24 1,24 1,57 1,57 

σ1 [cm
-1

] 59,75 60,36 57,20 60,36 60,36 60,36 

σ4 [cm
-1

] 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 49,20 

σ5 [cm
-1

] 49,20 49,20 49,2 49,20 49,20 49,20 

Mx [%] 27 27 26 26 25 25 

Výhrevnosť [kJ.kg
-1

] 14 234 14 400 13 149 13 149 14 234 14 234 

*Vysvetlenie: m1 – odumretý materiál s priemerom 0-0,635 cm, m2 - odumretý materiál s priemerom 

0,635 – 2,54 cm, m3 - odumretý materiál s priemerom 2,54 – 7,62 cm, m4 – živá bylinná synúzia o 

priemere 0-0,635 cm, m5 – živé stromy a kry s priemerom 0-0,635 cm, σ1 – pomer plochy k objemu 

odumretého materiálu s priemerom 0-0,635 cm, σ2 – pomer plochy k objemu živej bylinnej synúzie s 

priemerom 0-0,635 cm, σ5 – pomer plochy k objemu živých stromov a krov s priemerom 0-0,635 cm, Mx 

– vlhkosť vyhasnutia. 

4.6  Výsledky modelovania v prostredí FARSITE 

     Z hľadiska modelovania sme modelovali pre požiar 2 varianty - bez zásahu 

hasičských jednotiek, t.j. voľný rozvoj požiaru a s pozemným a leteckým zásahom 

hasičských jednotiek. Do úvahy sa pritom brali terénne parametre, meteorologická 

a poveternostná situácia a parametre paliva (priestorová distribúcia, množstvo [t.ha
-1

] 

a kvalitatívne parametre). 

     Lesný požiar na Vyšnej Boci bol ohlásený 28.11.2011 o 13.33 h. Lokalizovaný bol 

1.12.2011 o 15.05 h. 

     Výsledky modelovania správania požiaru v prostredí FARSITE, postupný vývoj 

požiaru v čase 2 h po vzniku požiaru, večer prvého dňa o 21.00 h, druhý deň ráno o 7.00 

h a 21.00 h a v čase jeho lokalizácie sú uvedené na obr. 48 až 52. V tomto prípade ide 

o modelovanie scenára voľného rozvoja požiaru bez akéhokoľvek hasiaceho zásahu. 

Uvedené časy zaznamenania parametrov požiaru boli zvolené vzhľadom na dostupné 
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údaje o šírení požiaru získané zo Správ o zásahu pre účely stanovenia správnosti 

výsledkov modelovania. 

 

Obr. 48 Výsledok modelovania požiaru v lokalite Vyšná Boca variant bez zásahu prvý deň požiaru v čase 

15.33 h (Zdroj: Autor 2014) 

     V čase 2 hodiny od nahlásenia požiaru by v prípade ponechania lesného požiaru na 

voľný rozvoj bola plocha požiaru 4,5 ha, obvod požiariska 0,8 km, požiar by mal len 

jedno lokálne ohnisko. Požiar sa vplyvom smeru vetra šíril najmä smerom na západ až 

juhozápad. 

 

Obr. 49 Výsledok modelovania požiaru v lokalite Vyšná Boca variant bez zásahu prvý deň požiaru v čase 

21.00 h (Zdroj: Autor 2014) 

     V čase 21.00 h, teda v čase 7,5 h od ohlásenia požiaru bola plocha požiariska už 

126,6 h, obvod požiariska 8,9 km (do úvahy sa berie aj vertikálna členitosť územia). 

Z hľadiska výpočtu horizontálnej dĺžky bol obvod požiaru 0,7 km. Požiar pozostával 

celkovo zo 4 lokálnych ohnísk. Požiar sa v tomto čase šíril najmä smerom na juhozápad 

územia. Za 5,5 h sa zväčšila plocha požiariska 28 – násobne. 
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     Dňa 29.11.2011 v čase 7.00 h bola plocha požiaru už 325,7 ha, obvod požiariska 

89,8 km (18,8 km v zmysle výpočtu horizontálnej dĺžky) a požiar bol tvorený celkovo 

30 lokálnymi ohniskami. Požiar sa v tomto štádiu šíril najmä na juh a juhovýchod až 

severovýchod územia (obr. 50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 50 Výsledok modelovania požiaru v lokalite Vyšná Boca variant bez zásahu druhý deň požiaru v 

čase 7.00 h (Zdroj: Autor 2014) 

     V čase 21.00 (druhý deň požiaru) veľkosť požiariska narástla na 619,1 ha. Za 

posledných 24 hodín to bol nárast takmer 5-násobný. Obvod požiariska bol v danom 

čase 103,8 km (31,7 km v zmysle výpočtu horizontálnej dĺžky). Identifikovaných bolo 

36 lokálnych ohnísk požiaru (obr. 51). 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 51 Výsledok modelovania požiaru v lokalite Vyšná Boca variant bez zásahu druhý deň požiaru v 

čase 21.00 h (Zdroj: Autor 2014) 
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Obr. 52 Výsledok modelovania požiaru v lokalite Vyšná Boca variant bez zásahu v čase likvidácie 

požiaru (Zdroj: Autor 2014) 

     Ako je z výsledkov modelovania vidieť ak by požiar nebol likvidovaný jeho rozloha 

by oproti skutočnej výmere (130 ha) dosiahla až 932,6 ha (obr. 52, 53), pričom jeho 

obvod bol 123,9 km (50,5 km počítaných v horizontálnom smere). Identifikovaných 

bolo celkovo 41 lokálnych ohnísk požiaru. Celková rozloha požiariska je oproti 

skutočnej výmere požiariska 7 násobne väčšia. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Obr. 53 Výsledok modelovania požiaru v lokalite Vyšná Boca variant bez zásahu v čase likvidácie 

požiaru (Zdroj: Autor 2014) 

     Na obr. 54 - 56 uvádzame výsledok modelovania požiaru v lokalite Vyšná Boca, pri 

ktorom sme do modelovania zapojili uskutočnený pozemný a letecký útok hasičských 

jednotiek. Výsledok modelovania sme spracovali v prostredí GIS, pre účely tvorby 

mapovej kompozície, obsahujúcej ako výsledky modelovania, tak aj obvod požiariska, 

ktoré bolo vytvorené v definovaných časových úsekoch z údajov o postupe hasičských 
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jednotiek, ktoré sme získali zo Správ o zásahu z príslušného OR HaZZ. Na 

predspracovanie údajov o zásahu v prostredí GIS sme využili aj grafické záznamy 

rozloženia síl a prostriedkov, ktoré poskytol Modul pozemného hasenia Východ vo 

formáte kmz (formát kompatibilný pre načítanie údajov do prostredia Google Earth a po 

importe aj do prostredia ArcGIS).  

     Výsledok modelovania rozvoja požiaru v porovnaní s tzv. „skutočným“ tvarom 

požiariska v čase 21.00 h, v prvý deň výskytu požiaru uvádzame na obr. 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 54 Výsledok modelovania požiaru v lokalite Vyšná Boca variant so zásahom prvý deň požiaru v čase 

21.00 h (Zdroj: Autor 2014) 

     Pri implementácii údajov o zásahu hasičských jednotiek do modelovania, v čase 

21.00 h, teda v čase 7,5 h od ohlásenia požiaru dosiahla plocha požiariska hodnotu 22,1 

ha, obvod požiariska 1,6 km (do úvahy sa berie vertikálna členitosť územia). Požiar 

pozostával celkovo z a lokálneho ohniska. Požiar sa v tomto čase šíril najmä smerom 

hore svahom na sever až severozápad územia, kde bol však lokalizovaný pomocou 

jazierkového systému dopravy vody. Ako je zrejmé z obr. 54 rozsah modelovaného 

požiariska presahuje rozsah skutočného požiariska, ktorý bol v Správe o zásahu 

stanovený na 15 ha, a to o 7,1 ha. Správnosť určenia rozsahu požiariska a teda aj 

správnosť modelovania je v tomto prípade 68%.  

      V tomto prípade sa hypotéza H1, v ktorej sa predpokladalo dosiahnutie minimálne 

90 % - nej správnosti určenia plochy požiariska v definovanom časovom kroku v 

porovnaní s reálnym priebehom požiaru nepotvrdila. 

     Priebeh hasenia požiaru 1. deň: 
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     Požiar bol ohlásený dňa 28.11.2011 o 13.33 h. Po ohlásení požiaru na Operačné 

stredisko HaZZ v Liptovskom Mikuláši operačný dôstojník vyslal na miesto zásahu 

hasičskú jednotku z HS Liptovský Hrádok v počte 1+3 s technikou CAS 32 Tatra 815.                         

     Veliteľ zásahu po príjazde na miesto udalosti (14.49 h) určil hlavný smer lokalizácie 

požiaru. Príslušníci začali lokalizovať požiar jednoduchými hasiacimi prostriedkami 

a genfovakmi. Požiar bol od príjazdovej komunikácie vzdialený cca 500 metrov 

a rozprestieral sa už na ploche cca 200 x 200 metrov.                                                                     

     O 14.42 h. veliteľ zásahu požadoval na miesto udalosti vyslať vrtuľník a 

spohotovostniť príslušníkov Záchrannej brigády HaZZ v Žiline.                                                      

     O 14.58 h sa dostavila na miesto udalosti CAS 32 Tatra 815 z HS Liptovský 

Mikuláš.  Príslušníci sa pridali s jednoduchými hasiacimi prostriedkami a genfovakmi k 

príslušníkom z HS Liptovský Hrádok. Na mieste požiaru zasahovali aj pracovnici 

urbariátu Vyšná Boca, ktorý pomocou motorových píl prerezávali kosodrevinu na 

hrebeni kopca.  

     V čase 15.20 h vykonala výjazd Záchranná brigáda zo Žiliny v počte 10 príslušníkov 

s genfovakmi a jazierkovým systémom. Príslušníci zo Záchrannej brigády (ZB) v Žiline 

dorazili na miesto udalosti o 17.00 h. 4 príslušníci ZB boli určení na pomoc hasiť 

jednotlivé ohniská požiaru z ľavej strany. Ostatní príslušníci zabezpečovali vytvorenie 

jazierkového systému na dopravu vody na požiarisko. Príslušníci z HS Liptovský 

Mikuláš a HS Liptovský Hrádok pokračovali v lokalizácii požiaru genfovakmi a 

sekeromotykami. Na mieste udalosti fúkal silný nárazový vietor, ktorý spolu so 

zníženou viditeľnosťou  sťažoval pohyb a presuny príslušníkov. Terén bol strmý a 

ťažko priechodný, čo taktiež sťažovalo hasenie požiaru.                    

     Po vytvorení a naplnení jazierkového systému dopravy vody bolo veliteľom zásahu 

o 21.20 h rozhodnuté, že hasebné práce na lokalizácii požiaru sa prerušia do ďalšieho 

rána. Dôvodom boli spomínané zlé poveternostné podmienky a neschodnosť terénu. 

Teplota vzduchu klesla na -7 °C. 

     Na obr. 55 uvádzame výsledok modelovania správania, resp. rozvoja lesného požiaru 

v čase 21.00 h. dňa 29.11.2011 (druhý deň výskytu požiaru).  
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Obr. 55 Výsledok modelovania požiaru v lokalite Vyšná Boca variant so zásahom druhý deň požiaru v 

čase 21.00 h (Zdroj: Autor 2014) 

     Druhý deň trvania požiaru (29.11.2011) v čase 21.00 narástla plocha požiariska  na 

82,3 ha. Obvod požiariska bol vypočítaný na 5,9 km. Pre porovnanie tohto údaju 

o ploche požiariska, ktorý sme získali z modelovania v prostredí FARSITE, však 

neexistuje údaj o skutočnej ploche požiariska, ktorý mal byť uvedený v Správe 

o zásahu, kde však absentoval. V tomto prípade je možné len konštatovať, že plocha 

požiariska narástla v priebehu 24 h o 60,1 ha, teda takmer o 300 %.  

     Priebeh hasenia požiaru 2. deň: 

     Dňa 29.11.2011 o 6.14 h bol vykonaný výjazd na lokalitu Vyšná Boca, konkrétne 

Starobocianska dolina. V doline sa sústredili sily a prostriedky potrebné na zdolávanie 

lesného požiaru, ktorý mal v tom čase plochu približne 1 km x 500m (50 ha).  

     Zložitosť požiaru si vyžadovala opätovne vykonať prieskum, nakoľko to bolo 

potrebné pre efektívne využitie síl a prostriedkov. Boli vytvorene tri skupiny, ktoré 

spoločne so zamestnancami urbariátu hľadali vhodné prístupové komunikácie k 

požiarisku. Príslušníci OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši spolu s príslušníkmi zo ZB 

HaZZ v Žiline začali vykonávať hasebné práce pomocou jednoduchých hasebných 

prostriedkov. Po vykonaní prieskumu sa po zvážnici  dostala technika Praga V3S asi do 

2/3 svahu. Následne príslušníci vytvorili hadicové vedenie pomocou hadíc typu C v 

dĺžke 400 m do priestoru požiariska. Jednotlivé  ohniská na rúbanisku boli hasené 

dvoma D prúdmi. Na dopĺňanie bola zriadená kyvadlová doprava vody k technike Praga 

V3S pomocou 2 MB Unimog, ktoré boli dopĺňané z CAS 32 T148 patriacej HS 

Liptovský Mikuláš. CAS 30 Iveco Trakker a CAS 32 T 148 z HS Liptovský Hrádok 

boli nasadené na zabezpečenie dopravy hasiacej látky pre letecké hasenie a Modul 
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pozemného hasenia Západ z Pezinka. Hasebné práce boli sťažené silným nárazovým 

vetrom, nedostatkom hasebnej látky a ťažkým terénom. Hasebné práce boli ukončené 

o 16.40 h, jednotlivé prúdy boli stiahnuté z požiariska. Hadicové vedenie s technikou 

Praga V3S bolo z dôvodu očakávaných nočných mrazov odvodnené a ponechané v 

teréne pre práce, ktoré pokračovali v nasledujúci deň. Po porade so štábom hasenia sa 

príslušníci  vrátili na základňu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 56 Výsledok modelovania požiaru v lokalite Vyšná Boca variant so zásahom v čase lokalizácie 

požiaru (Zdroj: Autor 2014) 

 

     Tretí deň trvania požiaru (30.11.2011) v čase 21.00 podľa údajov uvedených v 

Správe o zásahu horela už celá plocha požiariska. Požiar bol však lokalizovaný až ďalší 

deň (01.12.2011) v čase 15.05 h. Celková plocha požiariska sa líšila v rôznych zdrojoch 

údajov o zásahu. V nich sa udávali hodnoty 130 ha, 140 ha, ale aj 170 ha. Plocha 

požiariska získaná výpočtom v prostredí GIS bol stanovená na 126 ha a obvod 

požiariska na 7,8 km, pričom v Správe o zásahu sa uvádza obvod 9 km. Z modelovania 

v prostredí FARSITE bola získaná plocha 107,1 ha. Na základe tohto údaju môžeme 

stanoviť správnosť modelovania rozsahu požiaru na 85 %. Táto hodnota však nie 

celkom reprezentuje  skutočnú správnosť modelovania, pretože ako je to zrejmé z obr. 

57 tvar požiariska nezodpovedá celkom skutočnému tvaru požiariska. V modelovaní 

v prostredí FARSITE sa  požiar v tretí a štvrtý deň rozvoja požiaru nedostal až na 

severovýchodnú časť územia, ako tomu bolo v skutočnosti. Pri skúmaní príčin tohto 

javu sme došli k záveru, že rozšírenie požiaru do tejto časti bolo spôsobené šírením 
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požiaru z iného (lokálneho) ohniska, ktoré v tejto časti vzniklo ako dôsledok preniknutia 

podzemného požiaru na povrch a  jeho ďalším šírením v podobe povrchového požiaru.  

      Z hľadiska overovania hypotézy H1, v ktorej sa predpokladalo dosiahnutie 

minimálne 85 % - nej správnosti určenia plochy požiariska v porovnaní s reálnym 

priebehom požiaru, možno konštatovať, že z hľadiska porovnania celkovej plochy 

požiariska získanej z modelovania s reálnou výmerou požiariska bola hypotéza H1 

potvrdená. Dôvodom nedosiahnutia vyššej správnosti modelovania je fakt, že požiar sa 

šíril aj vo forme podzemného požiaru, ktorý prostredie FARSITE ani žiadne známe a 

dostupné prostredie modelovať neumožňuje. Pre zapojenie informácie o šírení požiaru z 

takto vzniknutých lokálnych ohnísk nám chýbali informácie o ich polohe, nakoľko tieto 

nie sú počas požiaru zaznamenávané. 

     Priebeh hasenia požiaru 3. deň: 

     Hasičské jednotky sa sústredili na mieste zásahu v čase 7.00 h. V čase 7.30 h došlo 

k predbežnému rozdeleniu síl a prostriedkov na požiarisku. V čase 8.00 h bol vykonaný 

letecký prieskum vrtuľníkom MV SR. O 8.30 h došlo k rozdeleniu síl a prostriedkov 

a vytvoreniu zásahových úsekov (ZÚ): 

1. ZÚ – plniace stanovisko  pre vrtuľníky s veľkoobjemovou nádržou Fireflex  (pred 

Nižnou  Bocou)  a plniace stanovisko pre napĺňanie  prepravných 2000 litrových vakov  

pod zjazdovou pri chate  Barbora. Na prvom ZÚ sa vykonávalo plnenia  Fireflexu 

cisternovou technikou pre vrtuľníky Letky MV SR a OS SR, plnenie bambi vakov, 

ktoré boli odnášané vrtuľníkmi na požiar. Počet  zhodov  98.  

2. ZÚ – východný hrebeň smer od Rovnej Hole nad obcou Vyšná Boca. O 8.30 h bol 

vykonaný 3 x výsadok letky MV SR s vysadením 30-tich príslušníkov (20 Modul 

pozemného hasenia + 10 ZB HaZZ Malacky). V čase 9.00 h príslušníci leteckého 

modulu vykonávali navigáciu vrtuľníkov na zhody z bambi vakov. O 9.30 h bol 

vykonaný prieskum lesných ciest na východný hrebeň , pričom bola nájdená lesná cesta, 

na ktorej sa za pomoci LKT bola dopravené cisternové vozidla Praga V3S. Na hrebeň 

bolo dovezených  19 prepravných 2000 litrových vakov, ktoré boli prečerpávané do 

vozidla Praga V3S, z ktorého bolo vykonávané hasenie. Hasenie bolo vykonávané tiež 

genfovakmi a jednoduchými hasiacimi prostriedkami. Vozidlo LKT vytvorilo pomocou 

radlice rozoraním zeminy protipožiarny pás. 
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3. ZÚ – západný okraj požiariska na hrebeni  v lokalite Bocianske sedlo. Pre zabránenie 

rozšírenia požiaru do Jánskej doliny bolo vykonávané hasenie pomocou bambi vakov z 

vrtuľníkov, príslušníci vykonávali navigáciu. 

4. ZÚ – juh Starobocianskej doliny.  Obnovenie hadicového vedenia (300 m cez les) a 

od PRAGA V3S bola dopravovaná voda na požiarisko pomocou ďalších 2 D - prúdov. 

Kyvadlová doprava: Unimog, CAS 32 T 148, zdroj vody Iveco Trakker v Nižnej Boci 

(15 príslušníkov – OR HaZZ Liptovský Mikuláš,  ZB HaZZ Žilina, OHZ Bobrovec). 

     O 13.00 h bol vykonaný leteckého prieskumu riadiacim štábom. K ukončeniu 

zásahovej činnosti došlo o 16.05 h. 

      

Priebeh hasenia požiaru 4. deň: 

     O 7.00 h boli sústredené zasahujúce hasičské jednotky. O 7.30 h došlo k 

predbežnému rozdeleniu síl a prostriedkov. 

1. ZÚ – plniace stanovisko  CAS (v obci Nižná  Boca)  + plniace stanovisko pre 

napĺňanie  prepravných 2000 litrových vakov  pod zjazdovou pri chate  Barbora. Tu sa 

uskutočňovalo  vykonávanie plnenia CAS v obci Vyšná Boca cisternovou technikou pre 

vrtuľníky Letky MV SR a OS SR - plnenie prepravných 2000 litrových vakov, ktoré 

boli odnášané vrtuľníkmi na požiar od vleku. 

2. ZÚ – východný hrebeň smer od Rovnej Hole nad obcou Vyšná Boca. O 10.40 h bol 

vykonaný výsadok letky MV SR s vysadením príslušníkov Modulu pozemného hasenia 

Východ a 2 príslušníkov z HS Tvrdošín na východnom hrebeni. O 10.45 h bol 

vykonaný výsadok letky  OS s vysadením príslušníkov Modulu pozemného hasenia 

Západ na západnom hrebeni. O 10.55 h príslušníci Modulu pozemného hasenia 

vykonávali navigáciu vrtuľníkov na zhody z bambi vakov. Na hrebeň boli dovážané 

prepravné 2000 litrové vaky, ktoré boli prečerpávané do vozidla Praga V3S, z ktorého 

bolo vykonávané hasenie. Hasenie bolo vykonávané tiež genfovakmi a jednoduchými 

hasiacimi prostriedkami. 

3. ZÚ – západný okraj požiariska na hrebeni  v lokalite Bocianske sedlo. Na hrebeň boli 

dovážané prepravné 2000 litrové vaky, ktoré boli prečerpávané do genfovakov. Hasilo 

sa genfovakmi a jednoduchými hasiacimi prostriedkami.   

4. ZÚ – juh Starobocianskej doliny. Budovaný bol jazierkový systém od CAS 32 T 148. 

Vybudované bolo aj vedenie od Praga V3S. Kyvadlovú dopravu zabezpečovali 
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Unimog, CAS 32 T 148, zdroj vody Iveco Trakker vo Vyšnej Boci (Modul pozemného 

hasenia Stred, 15 príslušníkov – OR HaZZ Liptovský Mikuláš,  ZB HaZZ Žilina). 

     K lokalizácii požiaru došlo v čase 15.05 h. 

4.7 Návrh opatrení a taktických postupov nasadenia pozemnej 

mobilnej hasičskej techniky pri lesných požiaroch v extrémnych 

terénnych podmienkach  

     Vzhľadom na skúsenosti a poznatky získané pri zdolávaní a likvidácii lesných 

požiarov v horských podmienkach Slovenska, ako aj poznatky získané z riešenia 

dizertačnej práce je najdôležitejším kritériom rýchleho a efektívneho zásahu poznanie 

prostredia, v ktorom bude zásah vykonávaný, ako aj parametre techniky, ktorá bude 

nasadená na zabezpečenie kyvadlovej a diaľkovej dopravy vody ako aj priamo 

dopĺňanie vody vo vybudovanom hadicovom vedení, slúžiacom na dopravu vody na 

požiarisko. 

     Poznanie prostredia, v ktorom je zásah vykonávaný závisí na dostatku podrobných 

informácií, ktoré zdieľajú ako operačný dôstojník na príslušnom operačnom stredisku 

IZS, tak aj samotný veliteľ zásahu, najlepšie prostredníctvom geowebovej aplikácie vo 

svojom tablete. Takéto  riešenie však v súčasnosti nie je aplikované v reálnej praxi.  

     Z hľadiska údajovej podpory je potrebné zozbierať, sumarizovať  a syntetizovať 

údaje z Topografického ústavu plk. Jána Lipského v Banskej Bystrici (ortofotosnímky 

územia, digitálny model terénu, údaje Centrálnej priestorovej databázy) s údajmi 

Národného lesníckeho centra vo Zvolene (údaje o lesnej cestnej sieti, údaje o porastoch, 

lesných typoch, ktoré sú podkladom pre klasifikáciu územia do palivových modelov a 

digitálne porastové mapy v rastrovom formáte). 

     Z hľadiska analýzy sprístupnenia územia, ako aj samotnej analýzy vhodnosti 

nasadenia pozemnej mobilnej hasičskej techniky na hasenie lesných požiarov je 

nevyhnutné disponovať okrem samotnej vrstvy cestnej siete (kombinácia geoúdajov 

z Centrálnej priestorovej databázy, resp. ZB GIS a Národného lesníckeho centra) aj 

údajmi o jej parametroch a aktuálnom stave, vrátane zjazdnosti a poškodenia. Toto je 

možné len jej prieskumom, ktorý v minulosti vykonával Lesoprojekt vo Zvolene 

v rámci obnovy lesného hospodárskeho plánu v 10 - ročnom intervale. V súčasnosti táto 

činnosť už nie je financovaná štátom a nevykonáva sa.  Informácie o lesnej cestnej sieti 

sú vedené na lesných správach, kde plánujú rekonštrukcie a výstavbu jej jednotlivých 
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úsekov. Tieto údaje by bolo potrebné zozbierať a centralizovať a v takejto podobe 

používať do analýz. V rámci samotného prieskumu by bolo vhodné zamerať polohu 

jednotlivých úsekov pomocou GNSS technológie.   

     Okrem parametrov cestnej siete je potrebné zohľadniť aj parametre hasičskej 

techniky. Pre tento účel bol v rámci spracovania dizertačnej práce vytvorený 

optimalizačný rozhodovací model v prostredí systémov pre podporu priestorového 

rozhodovania (SDSS). Rozhodovací model bol budovaný ako otvorený model, ktorý 

umožňuje v ktoromkoľvek čase zapojiť do rozhodovania ďalšie prostriedky, ako aj 

ďalšie faktory, prípadne ich v prípade potreby deaktivovať. Je využiteľný pre 

spracovanie analýzy pre akékoľvek územie v rámci Slovenska, ale aj iných krajín. 

Obmedzujúcim kritériom jeho nasadenia môže byť len existencia údajov, resp. 

geoúdajov, napr. o reálnom stave cestnej siete.  

     Analýzy a porovnávania jednotlivých typov hasičskej techniky, ktoré sa doteraz 

vykonávalo najmä v rámci spracovania záverečných prác, sa doteraz zaoberali najmä 

porovnávaním ich technických parametrov, bez ohľadu na podmienky zásahového 

obvodu, v rámci ktorého boli nasadzované. Takého posúdenie považujeme však za 

nedostatočné a zavádzajúce. Výsledky získané z automatizovaného spracovania analýzy 

založenej na súčasnom hodnotení všetkých faktorov ovplyvňujúcich vhodnosť 

nasadenia posudzovanej techniky, a to aj na rôznych úrovniach je možné využiť či už 

pri operatívnom riadení v čase výskytu požiaru, ale aj vopred napr. pri nákupe novej 

techniky a rozhodovaní o jej umiestnení v rámci zásahových obvodov HaZZ na 

Slovensku, a to s ohľadom aj na prírodné, resp. terénne parametre prostredia tvoriaceho 

zásahový obvod. 

     Pre účely stanovenia efektívnych postupov lokalizácie a likvidácie lesných požiarov 

v horských podmienkach Slovenska je možné využiť prostriedky umožňujúce 

dynamické modelovanie správania lesného požiaru, resp. prírodného požiaru. Na tento 

účel je možné využiť prostredie FARSITE, ktoré je v podmienkach Slovenska testované 

už od r. 2002. Správnosť spätných simulácií požiaru, ktoré boli vykonané 

prostredníctvom tohto programového prostriedku v podmienkach Slovenska (Halada, 

Weisenpacher 2005, Majlingová et al. 2006, Majlingová, Vida  2008)  bola viac ako 90 

%. FARSITE umožňuje modelovať ako povrchové, tak aj korunové požiare, resp. ich 

prechody. Okrem toho umožňuje do modelovania zahrnúť aj pozemný a letecký útok a 

týmto spôsobom ovplyvňovať ďalší rozvoj požiaru. 
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     Pre účely modelovania je potrebné disponovať údajmi o palivových modeloch 

v predmetnom území. Pre tento účel je možné využiť buď preddefinované palivové 

modely, ktoré sú zakomponované priamo do prostredia FARSITE alebo v podmienkach 

Slovenska využiť palivové modely definované v práci Majlingová, Vida (2008). Okrem 

klasifikácie územia do palivových modelov je potrebné zadať ako vstup do 

modelovania aj údaje o množstve paliva. Tieto sa získavajú terénnym prieskumom. 

V dizertačnej práci prezentujeme výsledky kvantifikácie paliva na území Vyšnej Boce. 

Z hľadiska poslednej skupiny parametrov paliva – kvalitatívne údaje, je potrebné zadať 

údaje o úbytku množstva paliva po 1 h, 10 h a 100 h sušenia a výhrevnosti paliva 

prislúchajúceho k danému palivovému modelu. Tieto parametre sa stanovujú 

v laboratórnych podmienkach. 

     Z hľadiska modelovania správania požiarov je potrebné sa v budúcnosti zamerať na 

aspoň približné určenie miesta vzniku požiaru a zameranie jeho polohy prostredníctvom 

GNSS zariadenia, stanovenie, resp. zakreslenie obvodu požiariska pri dlhotrvajúcich 

požiaroch v prostredí Google Earth aspoň na konci každého dňa, a to ako pre účely 

riadenia zásahu, tvorbu Správy o zásahu, tak aj pre účely stanovenia správnosti 

samotného modelovania. Pre účely mapovania rozsahu požiariska, ak je to možné, 

využiť GNSS zariadenia. 

     Z hľadiska taktických postupov nasadenia pozemnej mobilnej hasičskej techniky ako 

aj vedenia požiarneho útoku a obrany je vhodné sa zamerať na výsledky operatívneho 

modelovania správania lesného požiaru, ktorý umožňuje uvažovať s rôznymi scenármi 

vedenia pozemného či leteckého útoku vo forme definovania bariér, a posúdenie 

technických parametrov dostupnej hasičskej techniky vo vzťahu k prírodným 

parametrom územia, v ktorom sa požiar vyskytol. V tomto koordinovať postup 

operátora z operačného strediska IZS s veliteľom zásahu za účelom poskytnutia 

komplexnej podpory rozhodovania formou zaslania údajov veliteľovi zásahu priamo na 

tablet. 

     Vychádzajúc z výsledkov rozboru lesného požiaru v lokalite Vyšná Boca, ktorý bol 

jeden z najväčších lesných požiarov v roku 2011. Požiarom bol poškodený lesný porast, 

prevažne vyťažené plochy so zvyškami po ťažbe, kmene, haluzina, vrcholce stromov a 

starší lesný porast väčšinou napadnutý kôrovcom. Na hrebeni bol požiarom poškodený 

porast kosodreviny a horských lúk. Zásahový terén bol strmý a ťažko priechodný, fúkal 

silný nárazový vietor, ktorý spolu so zníženou viditeľnosťou sťažoval nielen pohyb a 
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presuny príslušníkov, ale aj hasenie požiaru. Nepriaznivá meteorologická situácia sa 

prejavila aj v pri zamŕzaní vody v hadicovom vedení, čo komplikovalo zásah. Hasičská 

technika typu PV3S a Mercedes Benz Unimog zasahovala v nadmorskej výške do 1 700 

m. V neprístupnom teréne sa na dopravu vody na požiarisko využil jazierkový systém, 

budovaný od CAS 32 T148 až po PV3S. Do jazierkového systému bola dodávaná voda 

kyvadlovou dopravou. Lokalizácia požiaru na jednotlivých hasiacich úsekoch bola 

vykonávaná aj pomocou Genfo vakov a jednoduchých hasiacich prostriedkov. Prínosom 

pri hasení lesného požiaru v tejto lokalite bolo, že sa na mieste požiaru nachádzala aj 

lanovka s dĺžkou lana cca 500-600 m, ktorá sa efektívne využila na rozvážanie vecných 

prostriedkov a budovanie jazierkového systému. 

     Lesný požiar vo Vyšnej Boci sa nachádzal vo vysokohorskej oblasti. Vo fáze 

rozhorievania neboli použité vrtuľníky, ktoré by boli najúčinnejšie pre zdolanie požiaru. 

Pre zefektívnenie zásahu by bolo vhodné do budúcnosti zaviesť práve programové 

prostredie FARSITE, ktoré by sa využívalo na operačných strediskách pre operatívne 

modelovanie a simuláciu požiaru. Umožnil by tak operačnému dôstojníkovi alebo 

priamo aj veliteľovi zásahu získať jasnú predstavu o parametroch požiaru, čo by 

podporilo významnou mierou ich rozhodovanie v otázke nasadzovania síl a 

prostriedkov z dôvodu včasného a účinného zásahu. Vychádzajúc z uvedeného, by bolo 

možné včas privolať leteckú jednotku ktorá by zahájila zásah v správny čas. Taktiež by 

boli k dispozícii výsledky o výmere požiariska, jeho obvode a počte lokálnych požiarov, 

pričom by bolo potrebné mať vopred pripravenú databázu palivových modelov, hlavne 

so zameraním na kvalitatívne a kvantitatívne parametre. Prínosom by boli aj informácie 

o šírení požiaru, teplote požiaru za časovú jednotku, teda by bolo možné presné určenie 

šírenia požiaru na každý deň. Pre efektívnosť by bolo vhodné zaznamenanie veľkosti 

požiariska, jeho obvodu na konci každého dňa jeho rozvoja, čím by následne bolo 

možné porovnanie skutočných údajov s údajmi z programového prostredia FARSITE 

nielen s výslednými hodnotami. Cieľom by bolo vyhodnotenie efektívnosti zásahu za 

každý deň. 

     Ďalším z problémov zásahu pri spomínanom požiari bol fakt, že na hlavnej 

príjazdovej komunikácii sa nachádzala technika zabezpečujúca ťažbu a nakládku dreva 

čím spôsobila skomplikovanie pohybu CAS k doprave vody. Z týchto dôvodov by bolo 

vhodné zlepšiť komunikáciu s príslušným urbariátom, teda aby komunikácia medzi 

veliteľom zásahu a príslušníkom urbariátu bola hneď v začiatkoch zásahu. Na druhej 
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strane, pomocou lesného kolesového traktora bolo možné dostať cisternovú 

automobilovú striekačku  Praga V3S až do nadmorskej výšky 1 615 m. Tento spôsob 

dopravy hasičskej techniky do vyšších nadmorských výšok by mohol byť jedným 

z efektívnych riešení, ktoré by sa dali uplatniť pri zdolávaní a likvidácii lesných 

požiarov v horských podmienkach aj v budúcnosti.  

     Aby nedošlo k výpadku komunikácie medzi zasahujúcimi príslušníkmi na útočných 

prúdoch a strojníkmi, bolo by vhodné ju riešiť na samostatnom kanály rádiového 

spojenia. 

     Taktiež by bolo na zváženie zabezpečenie väčšieho počtu síl a prostriedkov 

v počiatku lokalizácie a likvidácie požiaru. Aj pre tento účel je možné využiť výsledky 

modelovania v prostredí FARSITE.  

     Zabezpečiť použitie osvetlenia zasahujúcich hasičov napr. čelovkami (pri zásahu 

potrebuje mať príslušník voľné obe ruky) pri práci v noci a za šera. Tým by bolo možné 

vytvoriť viac zásahových skupín a proces hasenia by nemusel byť prerušený z dôvodu 

zlej viditeľnosti. 

     Pre lepšiu orientáciu a riadenie zásahu v teréne zabezpečiť chýbajúce vybavenie 

veliteľov zásahu GNSS navigáciou.        

     Vo všeobecnosti sú na zdolávanie požiarov v lesnom prostredí aplikované takticko-

metodické postupy definované v metodických listoch č. 70 a 71.  

     Voľba taktického postupu zdolávania a likvidácie konkrétneho lesného požiaru bude 

vždy záležať na konkrétnej situácii, terénnych a poveternostných podmienkach 

a dostupnosti dostatočného počtu síl a vhodných technických prostriedkov. 

     Na základe výsledkov získaných riešením dizertačnej práce možno do budúcnosti, 

okrem už vyššie spomenutých skutočností, vo všeobecnosti odporučiť: 

 Vykonávať prvotný prieskum prostredia požiaru v ťažko prístupnom teréne, a to 

prostredníctvom leteckej techniky (vrtuľníky) alebo prostredníctvom 

bezpilotných leteckých prostriedkov. 

 Prehodnotiť plošné rozmiestnenie prostriedkov – do zásahových obvodov, 

s výskytom horských masívov sústrediť lesné špeciály s podvozkom 4X4 (víziou 

je najmä CAS 30 Tatra 815-7 4x4, štvorkolky pre účely logistického 

zabezpečenia) a do obvodov s prevahou nížinných plôch hasičskú techniku 

s podvozkom 6x6, resp. 8x8.   
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 Na diaľkovú dopravu vody do budúcnosti využívať najmä súčasne využívanú 

CAS 32 Tatra 815 6x6 a súčasnosti zavádzanej CAS 30 Tatra 815-7 6x6. Na 

kyvadlovú dopravu by sa z hľadiska vízie mala využívať CAS 30 Tatra 815-7 

6x6 alebo jej alternatívy Iveco Trakker a MB Zetros.  
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5. Záver 

     Cieľom dizertačnej práce bola analýza možností nasadenia pozemnej mobilnej 

hasičskej techniky na hasenie a likvidáciu lesných požiarov v horských podmienkach 

Slovenska a stanovenie efektívnych taktických postupov zdolávania a likvidácie lesných 

požiarov a dopravy vody na požiarisko. Tieto postupy, ale aj opatrenia na smerujúce 

k ich plánovaniu, ale aj neskoršej realizácii sú bližšie popísaní v kapitole 4.7, ktorá 

zároveň obsahuje aj prvky diskusie jednotlivých častí práce.  

     Jedným z kľúčových čiastkových cieľov dizertačnej práce možno bolo vytvorenie 

optimalizačného modelu slúžiaceho na výber vhodnej techniky na hasenie lesných 

požiarov na základe vopred definovaných kritérií. 

      Tento bol vytvorený v prostredí systémov pre podporu priestorového rozhodovania 

(NetWeaver). Analýza, resp. výber vhodnej techniky je založený na  automatizovanom 

posúdení parametrov hasičskej techniky používanej na hasenie lesných požiarov v 

podmienkach Slovenska, v kombinácii s parametrami prírodného prostredia. Ide o  nový 

prístup k výberu a lokalizácii pozemnej hasičskej techniky v podmienkach Slovenska. 

     Analýzy a porovnávania jednotlivých typov hasičskej techniky, ktoré sa doteraz 

vykonávalo najmä v rámci spracovania záverečných prác, sa doteraz zaoberali najmä 

porovnávaním ich technických parametrov, bez ohľadu na podmienky zásahového 

obvodu, v rámci ktorého boli nasadzované. Takého posúdenie je však nedostatočné 

a môže byť zavádzajúce. 

     Výsledky získané z automatizovaného spracovania analýzy založenej na súčasnom 

hodnotení všetkých faktorov ovplyvňujúcich vhodnosť nasadenia posudzovanej 

techniky, a to aj na rôznych úrovniach je možné využiť či už pri operatívnom riadení v 

čase výskytu požiaru, ale aj vopred napr. pri nákupe novej techniky a rozhodovaní o jej 

umiestnení v rámci zásahových obvodov HaZZ na Slovensku. 

     Na tento cieľ nadväzuje ďalší z čiastkových cieľov dizertačnej práce, a to overenie 

zvoleného prístupu a navrhnutých taktických postupov, s ohľadom na špecifiká územia 

zásahu, a testovanie vybraných vlastností posudzovanej pozemnej mobilnej hasičskej 

techniky. 

     Overenie výsledkov rozhodovacieho procesu a teda overenie skutočnej vhodnosti 

posudzovanej techniky pre nasadenie na hasenie lesného požiaru bolo overené 

prostredníctvom dvoch prístupov: priamo v teréne v mesiaci apríl 2014 a na základe 
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posúdenia prejazdnosti techniky pri zdolávaní a likvidácii lesného požiaru, ktorý sa 

vyskytol na území Vyšnej Boce dňa 28.11.2011. Druhý prístup sa využil aj na overenie 

vhodnosti použitých taktických postupov pri zdolávaní požiaru na Vyšnej Boci, ktoré sa 

ukázali byť ako vhodné a efektívne.      

     Požiarisko sa nachádzalo v rozsahu nadmorských výšok 1 265 m až 1 715 m. 

V rozmedzí sklonu terénu od 0° do 38°. Hasičská technika, konkrétne lesný špeciál 

Praga V3S bola nasadená zo všetkých hasičských prostriedkov najvyššie, aj keď na 

konečnú pozíciu bola dopravená pomocou lesného kolesového traktora, v nadmorskej 

výške 1 615 m (druhá Praga V3S v nadmorskej výške 1 384 m. Ďalší z lesných 

špeciálov MB Unimog U 5000 zasahoval v nadmorskej výške jeden v 1 381 m a druhý 

1 583 m. 

     Prostriedky pre zabezpečenie diaľkovej a kyvadlovej dopravy vody CAS 32 Tatra 

148 bola nasadená v nadmorskej výške 1 235 m a 1 321 m, CAS 32 Tatra 815 

v nadmorskej výške  1 242 m. 

     Pohyb techniky v terénnych podmienkach lokality Vyšná Boca potvrdil správnosť 

výsledkov analýzy vhodnosti nasadenia hasičskej techniky v prostredí systémov pre 

podporu priestorového rozhodovania na základe optimalizačného rozhodovacieho 

modelu vybudovaného v prostredí NetWeaver. Výnimkou bola len CAS 32 Tatra 148, 

ktorá sa v priebehu hasenia požiaru pohybovala aj na cestách, ktoré by z hľadiska 

striktnosti kritérií nemali umožňovať jej pohyb. Toto môže byť spôsobené čiastočne aj 

meteorologickými podmienkami, kedy mrzlo čo mohlo mať vplyv na stav povrchu 

zemných ciest. 

          Do terénneho overovania bola zaradená nasledovná hasičská technika: CAS 32 

Tatra 148 a Praga V3S ARS. Testovaná bola ich schopnosť prejsť daným úsekom, ako 

aj čas za ktorý daný úsek prešli. Výsledky overovania preukázali, že v teréne 

ohodnotenom strojníkmi stupňom dva a tri nemal problém s prejazdnosťou ani jeden 

z posudzovaných prostriedkov. Pri náročnom horskom teréne ohodnotenom strojníkmi 

stupňom 5 bol posudzovaný cestný úsek prejazdný len pre Praga V3S ARS. Tu sa 

potvrdilo, že na zásahy v náročnom teréne sú vhodné vozidla zaradené do skupiny 

lesných špeciálov, ktoré sú určené do náročných horských terénov. 

          Výsledky oboch prístupov k overeniu výsledkov výberu vhodnej hasičskej 

techniky na hasenie lesných požiarov poukázali na relevantnosť a platnosť stanovenej 

hypotézy H2: „Členitý horský terén je nevhodný pre nasadenie prostriedkov určených 
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na zabezpečenie kyvadlovej a diaľkovej vody, a to najmä z dôvodu povrchu 

a parametrov existujúcej cestnej siete v tomto území“. Hypotéza bola potvrdená.  

     Pre účely posudzovania vhodnosti nasadenia hasičskej techniky bol vykonaný 

prieskum dopravnej siete, zameraný najmä na zistenie aktuálneho stavu – prejazdnosť, 

stav vozovky. Pre tento účel sme využili ortofotosnímky záujmového územia 

a vektorovú vrstvu cestných úsekov a lesných a poľných ciest. Terénny prieskum sme 

vykonávali len na lesných cestách v správe LS Malužiná. 

     Celková dĺžka ciest v záujmovom území je 210 593, 5 m. Z toho je 29 555,5 m 

štátnych ciest (14 %), 101 191,5 m spevnených lesných ciest (49 %) a 79 846,5m 

nespevnených lesných ciest (37 %).  Z hľadiska povrchu cestnej siete, ktorá sa nachádza 

v záujmovom území, je 46 951,1 km ciest, ktorých povrch je zhotovený z asfaltu, 

z betónu 9,8 km. 83 786,1 km ciest má povrch zhotovený zo štrku alebo kameninovej 

drviny. Zemný povrch má 79 846,5 km ciest. Z pohľadu zjazdnosti sa v záujmovom 

území nachádza 203 434,6 km zjazdných ciest a  7 158,9 km ťažko zjazdných ciest. 

     Ďalším z čiastkových cieľov práce bol návrh efektívnych taktických postupov 

zdolávania a likvidácie požiarov v horských podmienkach Slovenska s využitím 

výsledkov z dynamického modelovania správania sa lesného požiaru v prostredí 

FARSITE.   

     Pre účely modelovania v prostredí FARSITE bolo potrebné vytvoriť údajová sady 

vyžadované ako vstupy do modelu. Išlo o údaje o teréne (digitálny model terénu, raster 

sklonov a expozícií terénu), a priestorovej distribúcii lesného paliva v rámci 

záujmového územia, údaje o meteorologickej situácii v čase výskytu požiaru a deň pred 

samotným vznikom, ako aj ďalšie údaje o lesnom palive, týkajúce sa jeho množstva 

a ďalších kvalitatívnych parametrov (úbytok množstva (hmotnosti) paliva jeho počas 

sušenia a výhrevnosť paliva).  

     Digitálny model terénu bol získaný z Topografického ústavu plk. Jána Lipského 

v Banskej Bystrici, rastre sklonu a expozícií terénu boli z neho odvodené v prostredí 

ArcGIS. Údaje o priestorovej distribúcii lesného paliva v záujmovom území boli 

získané klasifikáciou vektorovej vrstvy lesných typov, poskytnutej pre účely 

spracovania dizertačnej práce Národným lesníckym centrom vo Zvolene, v zmysle 

metodiky publikovanej v práci Majlingová, Vida (2008). 

     Údaje o meteorologickej situácii sme získali zo Slovenského hydrometeorologického 

ústavu v Bratislave. 
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     Údaje o množstve paliva boli získané laboratórnym zisťovaním priamo na lokalite 

Vyšná Boca  v novembri 2013 v rámci 20 založených  skusných plôch. 

     Kvalitatívne údaje o lesnom palive boli analyzované v laboratórnych podmienkach 

Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR v Bratislave.  

     Údaje o mieste vzniku požiaru a postupoch jeho lokalizácie boli získané zo Správ 

o zásahu z príslušného OR HaZZ a zo záznamom Modulu pozemného hasenia Východ 

v Poprade, ktorý sa tiež zúčastnil likvidácie tohto požiaru. 

     Správnosť simulácie bola overená na základe vektorových vrstiev reprezentujúcich 

tvar požiariska v jednotlivých dňoch hasenia požiaru. Tieto boli získané ako KML 

vrstva z príslušného OR HaZZ a z Modulu pozemného hasenia Východ v Poprade. 

Sledovaný bol tvar a veľkosť požiariska. 

     Celková plocha požiariska sa líšila v rôznych zdrojoch údajov o zásahu. V nich sa 

udávali hodnoty 130 ha, 140 ha, ale aj 170 ha. Plocha požiariska získaná výpočtom 

v prostredí GIS bol stanovená na 126 ha a obvod požiariska na 7,8 km, pričom v Správe 

o zásahu sa uvádza obvod 9 km. Z modelovania v prostredí FARSITE bola získaná 

plocha 107,1 ha. Na základe tohto údaju môžeme stanoviť správnosť modelovania 

rozsahu požiaru na 85 %. Táto hodnota však nie celkom reprezentuje skutočnú 

správnosť modelovania, pretože tvar požiariska nezodpovedal celkom skutočnému tvaru 

požiariska. V modelovaní v prostredí FARSITE sa  požiar v tretí a štvrtý deň rozvoja 

požiaru nedostal až na severovýchodnú časť územia, ako tomu bolo v skutočnosti. Pri 

skúmaní príčin tohto javu sme došli k záveru, že rozšírenie požiaru do tejto časti bolo 

spôsobené šírením požiaru z iného (lokálneho) ohniska, ktoré v tejto časti vzniklo ako 

dôsledok preniknutia podzemného požiaru na povrch a  jeho ďalším šírením v podobe 

povrchového požiaru. 

     Výsledky modelovania správania sa požiaru v prostredí FARSITE potvrdili vopred 

stanovenú a v procese riešenia dizertačnej práce overovanú hypotézu H1: „Výsledky 

modelovania správania sa požiaru v prostredí FARSITE dosiahnu minimálne 85 % - nú 

správnosť určenia plochy požiariska v definovaných časových krokoch v porovnaní 

s reálnym priebehom požiaru“. Dôvodom nedosiahnutia vyššej správnosti určenia 

plochy požiariska bol fakt, že požiar sa v skutočnosti šíril nielen vo forme povrchového, 

ale aj podzemného požiaru, s modelovaním rozvoja ktorého prostredie FARSITE 

v dostupných verziách neuvažuje.  
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6. Prínosy práce pre vedu a prax 

V tejto kapitole uvádzame prínosy dizertačnej práce z pohľadu vedy a výskumu, ako jej 

ďalšieho využitia v praxi.   

     Vedecký prínos dizertačnej práce: 

 rozhodovací model, ktorý je aplikovateľný pre akékoľvek územie. Ide o 

otvorený systém umožňujúci, kedykoľvek, do hodnotenia pridať či deaktivovať 

akékoľvek kritériá či techniku. 

 klasifikácia terénu s ohľadom na možnosti použitia pozemnej mobilnej hasičskej 

techniky, 

 vytvorenie mapových podkladov pre potreby stanovenia taktiky nasadenia 

pozemnej mobilnej hasičskej techniky v modelovom území, 

 zistenie vplyvu terénu na taktiku nasadenia vo vzťahu k pozemnej mobilnej 

hasičskej technike. 

     Prínosy dizertačnej práce pre prax: 

 prehľad o taktike hasenia lesných požiarov a skúsenostiach s pozemnou 

mobilnou hasičskou technikou pri týchto požiaroch, 

 realizácia experimentov týkajúcich sa testovania vlastností mobilnej hasičskej 

techniky v horských podmienkach SR,  

 odporúčania k výberu novej mobilnej hasičskej techniky a verifikácia jej 

parametrov, 

 návrh taktiky efektívneho nasadenia pozemnej mobilnej hasičskej techniky s 

ohľadom na špecifiká zásahového územia.  

 poznaním prostredia, vlastností techniky a následným stanovením efektívnych 

postupov zdolávania a likvidácie lesných požiarov v posudzovanom území 

možno významnou mierou prispieť k zníženiu škôd na životnom prostredí, čo 

má následne vplyv aj na výšku uchránených hodnôt, ktorá je sledovaná pri 

všetkých protipožiarnych zásahoch. V prírodnom prostredí najmä s ohľadom na 

cenu biotopov európskeho či národného významu.   
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