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Abstract 

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

fighting 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 modelling 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 modelling 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 analysed 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. Stručne popisuje stav 

súvisiaci s problematikou výskytu lesných požiarov a ich likvidácie v horských 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. 

 

     Za pomoc pri vypracovaní dizertačnej práce 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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1. Úvod 

     Otázka klimatickej zmeny a jej dopadov patrí v súčasnosti medzi veľmi často diskutované 

témy. Jej dopady pociťujeme už aj na lokálnej úrovni. Jej prejavmi sú extrémne teplé a suché 

dni, ktoré sa vyskytujú počas leta, ktoré sú nasledované obdobiami dažďa, často aj vo forme 

prívalových zrážok. Suché a teplé dni sú priamo spojené s výskytom požiarov, a to najmä 

v prírodnom prostredí.  

     Dizertačná práca je zameraná na riešenie oblasti pripravenosti hasičských jednotiek na 

zdolávanie lesných požiarov v horských podmienkach Žilinského kraja. Obsahom je 

zameraná na optimalizáciu výberu pozemnej mobilnej hasičskej techniky používanej 

a vhodnej na hasenie lesných požiarov v horských podmienkach nielen Žilinského kraja, ale 

podmienkach Slovenskej republiky vôbec. Optimalizácia procesu jej výberu je založená na 

aplikácii geografických informačných systémov (GIS) a systémov pre podporu priestorového 

rozhodovania (DSS), resp. systémov pre podporu priestorového rozhodovania (SDSS).  

     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. 

    Okrem samotného procesu optimalizácie výberu mobilnej pozemnej hasičskej techniky sa 

práca zameriava aj na návrh opatrení a taktických postupov nasadenia pozemnej mobilnej 

hasičskej techniky pri lesných požiaroch v extrémnych terénnych podmienkach s využitím 

nástrojov GIS a s implementáciou existujúcich a dostupných geoúdajov pochádzajúcich 

z predmetného územia. 

2. Cieľ a hypotézy dizertačnej práce 

     Cieľom dizertačnej práce bola 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 rámci riešenia práce boli overované 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 
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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). 

3. Materiál a metodika práce 

3.1 Popis záujmového územia 

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

lokalita Vyšná Boca, ktoré má horský, výrazne členitý charakter. Nachádza sa v rozmedzí 

nadmorských výšok 667 – 1727 m n. m. Lesnatosť územia dosahuje 93 %. Celková výmera 

lesov na území LS Malužiná je 10 241,33 ha. V drevinovom zložení lesov dominuje najmä 

drevina smrek, potom buk, menej hojne sú zastúpené dreviny jedľa smrekovec, borovica, 

kosodrevina, javor a jarabina.  

3.2 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: ortofotosnimky, 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 Boci 

v rokoch 2011 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. 

3.3 Použité softvérové prostriedky 

ArcGIS      

     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). 
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NetWeaver 

     Net Weaver je prostriedkom pre tvorbu poznatkových báz pre účely hodnotenia objektov 

definovaných v poznatkových bázach EMDS. Reprezentácia znalostí v systéme je založená na 

objektovo orientovaných sieťach závislostí s uplatnením fuzzy (neostrej) logiky. 

     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, 2014). 

EMDS      

     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. 

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. 

     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). 

3.4 Metodika spracovania práce 

3.4.1 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). 
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     V rámci terénneho zisťovania boli zaznamenávané údaje o lesných cestách ich 

parametroch (šírka vozovky, prevýšenie a pod.), povrchu a stave. 

3.4.2 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. 

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 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. 

     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 

sme vykonali analýzu vhodnosti nasadenia. 

     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. 

3.4.3 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, 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 mierny terén a 5 veľmi náročný 

ťažký terén. Celý experiment bol zdokumentovaný aj pomocou fotografií. 

3.4.4 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. 

     Pre podmienky lesov Slovenska bolo doteraz klasifikovaných 10 palivových modelov 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 
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kvantitatívnymi a kvalitatívnymi parametrami paliva jednou z najvýznamnejších parametrov 

pre modelovanie správania sa požiaru. 

     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.  

    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 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. 

     Ďalším dôležitým kvalitatívnym parametrom lesného paliva, ktorý má vplyv na správanie 

požiaru je jeho výhrevnosť. Výhrevnosť bola 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. 

3.4.5 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 (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. 
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     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.  

     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. 

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. 

     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 %). 

     Na obr. 1 uvádzame pohľad na sieť ciest v záujmovom území v členení podľa typu. 

 

Obr. 1 Cestná sieť v záujmovom území v členení podľa typu cesty (Zdroj: Autor 2014) 

     Na obr. 2 uvádzame pohľad na cestnú sieť v záujmovom území z pohľadu typu povrchu 

(materiálu, z ktorého je zhotovený). 
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Obr. 1 Cestná sieť v záujmovom území v členení podľa typu povrchu (Zdroj: Autor 2014) 

     Obr. 3 prezentuje pohľad na cestnú sieť v záujmovom území z pohľadu zjazdnosti 

jednotlivých cestných úsekov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Cestná sieť v záujmovom území v členení podľa zjazdnosti (Zdroj: Autor 2014) 

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. Medzi hodnotené skupiny ekonomických 

faktorov radíme mzdy a odvody, odpisy, pohonné hmoty, opravy a údržby, materiálové 
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náhrady. Z hľadiska ergonomických faktorov je možné sa sústrediť na hodnotenie rizík 

vzniku úrazov pri práci či energetickú náročnosť jednotlivých činností. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 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. 

     Z hľadiska pôdnych parametrov posudzujeme únosnosť pôdy, ktorá sa odvíja aj od druhu 

pôdy, a stav pôdy (mokrá, suchá, zamrznutá). 

     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. 

     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 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). 

     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°                            
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- 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   

 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. 1. 
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Tab. 1 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 

     Fuzzy hodnoty uvedené pri jednotlivých faktoroch a skupinách faktorov sú stanovené v 

intervale [0; 1], vzhľadom na vopred definovaný rozsah minimálnych 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. 5, 6 a 7. 

     Pri posudzovaní možností nasadenia pozemnej mobilnej hasiacej techniky potrebnej pre 

hasenie lesných požiarov zo spevnených ciest, ako aj pre zabezpečenie kyvadlovej 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. 
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Obr. 5 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. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Výsledky sprístupnenia územia z hľadiska nasadenia hasičskej techniky pre hasenie lesných 

požiarov – variant lesný špeciál za suchého počasia (Zdroj: Autor 2014) 
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     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. 7 Výsledky sprístupnenia územia z hľadiska nasadenia hasičskej techniky pre hasenie lesných 

požiarov – variant lesný špeciál za dažďa (Zdroj: Autor 2014) 

     Na obr. 7 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 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. 8 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. 
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Obr. 8 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) 

     Z výsledkov stanovenia vhodnosti nasadenia posudzovanej hasičskej techniky na 

zabezpečenie kyvadlovej a diaľkovej dopravy vody v záujmovom území vzhľadom na 

technicko-prevádzkové parametre vyplynulo, 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. 

     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. 
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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.  

Terénne zisťovanie - úsek č. 1 

     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.    

Terénne zisťovanie - úsek č. 2 

     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. 

Terénne zisťovanie - úsek č. 3 

     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. 

4.5 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. 

     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. 
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     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 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). 

4.6 Výsledky klasifikácie a kvantitatívneho a kvalitatívneho zisťovania parametrov 

paliva pre účely modelovania správania požiaru 

Tu uvádzame sumárny prehľad terénnym a laboratórnym zisťovaním získaných, resp. 

odvodených parametrov paliva vstupujúcich do modelovania v prostredí FARSITE uvádzame 

v tab. 2. 

Tab. 2Prehľad  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. 

4.7 Výsledky modelovania v prostredí FARSITE 
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     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). 

     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. 9), 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. 9 Výsledok modelovania požiaru v lokalite Vyšná Boca variant bez zásahu v čase likvidácie požiaru 

(Zdroj: Autor 2014) 

Z hľadiska modelovania správania požiaru pri variante s pozemným a leteckým zásahom 

hasičských jednotiek boli zistené nasledovné fakty. 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. 10 tvar požiariska 

nezodpovedá celkom skutočnému tvaru 

požiariska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Výsledok modelovania požiaru v lokalite Vyšná Boca variant so zásahom v čase lokalizácie požiaru 

(Zdroj: Autor 2014) 
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4.8 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. 

     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. 

      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. 

     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, 
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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. 

    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.   

 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.  

5. Záver 

     Cieľom dizertačnej práce bola analýza možností nasadenia pozemnej mobilnej hasičskej 

techniky na hasenie a likvidáciu lesných požiarov v horských podmienkach Slovenska 
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a stanovenie efektívnych taktických postupov zdolávania a likvidácie lesných požiarov a 

dopravy vody na požiarisko.  

     Jedným z kľúčových čiastkových cieľov dizertačnej práce 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 

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 
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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 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.  

     Dizertačná práca má svoje prínosy ako pre oblasť vedy a výskumu, ale aj pre oblasť praxe. 

     Z hľadiska vedeckých prínosov možno spomenúť: rozhodovací model, ktorý je 

aplikovateľný pre akékoľvek územie. Ide o otvorený systém umožňujúci, kedykoľvek, do 

hodnotenia pridať či deaktivovať akékoľvek kritériá či techniku; klasifikáciu 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. 

     Z hľadiska prínosov pre prax ponúka: prehľad o taktike hasenia lesných požiarov a 

skúsenostiach s pozemnou mobilnou hasičskou technikou pri týchto požiaroch; výsledky 

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; informácie týkajúce sa prostredia, vlastností 

techniky a následným stanovením efektívnych postupov zdolávania a likvidácie lesných 

požiarov v posudzovanom území možno významnou mierou prispieť k zníženiu škôd na 
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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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