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AKO ZABEZPEČIŤ ODPAD?
K stretnutiam s medveďom hnedým často prichádza paradoxne nie v divokej prírode,  
ale v obciach – tu medvede často vyhľadávajú potravu vo zvyškoch z jedální, odpadových 
košoch či poľnohospodárskych plodinách.

Zvyšky jedla v komunálnom odpade predstavujú pre medveďa jednoduchý zdroj obživy. Ak bývate 
v oblastiach, kde sa medvede vyskytujú, obmedzte prístup k odpadu zámkom, plotom  
alebo špeciálnou nádobou. Odpadkový kôš si môžete proti medveďom  
zabezpečiť sami, alebo si kúpiť už hotové riešenie.

Ohradníky sú bežným, no účinným spôsobom zabezpečenia odpadu  
pred medveďom hnedým.

Aby ohradník plnil svoju funkciu, je dôležité presne dodržať postup správnej 
inštalácie celého setu - iba tak bude ohradník proti medveďom účinný.

Odporúčania na inštaláciu podľa Štátnej ochrany prírody SR:
Oplotenie elektrickým ohradníkom, ktorý pozostáva z piatich vodičov, uzemnený,  
s 12 V zdrojom napätia 4000 – 6000 V a minimálnou pulznou silou 7 J, pričom  
spodný vodič musí mať vzdialenosť od zeme maximálne 10 až 20 cm a ďalšie 
vodiče vo výške 30 cm, 50 cm, 80 cm a 110 cm. Vo výške 130 - 150 cm môže  
byť natiahnutý prídavný drôt s kúskami látky alebo páskou, ktorá pôsobí ako  
optické plašidlo.

Na ohradník odporúčame osadiť výstražné tabuľky, napríklad s varovaním, 
napríklad “Pozor elektrický ohradník”. Sú bežne dostupné u predajcov  
a pomôžu zabrániť ľudskému úrazu.

ELEKTRICKÝ OHRADNÍK

Staničky sú najlepším spôsobom ochrany odpadu pred 
medveďom hnedým. Musia byť však správne navrhnuté, 
naplánované a realizované.

Stanička na odpad zvládne zabezpečiť nielen menšie 120-litrové 
kuka nádoby, ale aj niekoľko bežných 1100-litrových nádob 
na rôzne druhy odpadu.

Výstavba stojísk si však vyžaduje profesionálneho dodávateľa 
a obnáša stavbu kovovej, kamennej alebo murovanej stavby.

ZABEZPEČENÉ STOJISKÁ: 
STANIČKY

Samostatné nádoby so zabezpečením proti medveďom sú takmer rovnako bezpečné 
ako zabezpečené stojiská (staničky). Je možné ich použiť tam, kde nie je možné 
vybudovať staničku alebo osadiť ohradník. Vyžadujú však dôkladné posúdenie 
miesta a okolia a vhodný výber zbernej nádoby.

ZABEZPEČENÉ NÁDOBY


