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Bc. Jiří Vltavský 
 
Problematika zdolávání lesních požárů 

 
Anotace 
 
Stručná sonda představuje pohled „praktika“ na téma lesních požárů, jejich příčin  
a zdolávání. Nakolik se jedná o text, koncipovaný ve velké míře formou odrážek, může 
vhodně doplňovat toto tématické číslo časopisu. 
 
Klíčová slova 
 
Les, požár, hašení, příčiny požárů. 
 
Summary 
 
Short study can be understood as a practicalist attitude with regard te topic of forestfire 
(causes and countermeasures). The text, structured as a number od bullets, is in many ways 
necessary introduction for the  monothematical number of the managzine. 
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Forest, fire, extinguishing of fire, causes of fre. 
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MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU LESNÍHO POŽÁRU 
 
 Mezi nejčastější příčiny vzniku lesních požárů patří zejména nedbalost. Za nedbalost 
lze považovat například manipulaci s otevřeným ohněm – rozdělávání ohňů v lese,1 pálení 
klestí, vypalování lesních porostů atd. Mnohdy postačí ke vzniku požáru odhození nedopalku 
cigarety, zejména v době déletrvajícího sucha. 
 Dále se jedná o technické příčiny. Sem patří například vznik požáru v bezprostřední 
blízkosti železnice (vznik jiskry při brždění vlakové soupravy, elektrické vedení aj.), nebo při 
práci techniky v lese (těžba, kultivace). 
 V neposlední řadě mohou požáry vznikat úmyslným zapálením a to z různých důvodů 
(msta, duševní nemoc aj.) 
 Jednou z příčin může být také přírodní živel, zejména blesk. 
 
 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PRŮBĚH POŽÁRU 
 
 Nejcharakterističtějším faktorem, který ovlivňuje průběh hoření, jsou klimatické 
podmínky. Mezi ně patří především relativní vlhkost vzduchu, množství srážek (nadměrné 
sucho), směr, rychlost a síla větru, velká vedra, délka a intenzita slunečního záření. 
 Za další faktor lze považovat hořlavost lesních porostů podle druhu vyskytující se 
dřeviny a jejího stáří. Jiný průběh požáru bude v listnatém lese a jiný v jehličnatém. Roli hraje 
také hustota porostu. 
 Velký vliv na úspěšnost a rychlost lokalizace a následné likvidace požáru bude mít 
dostupnost pro požární techniku a vzdálenost vodních zdrojů. 
 Nelze v tomto výčtu opomenout ani lidský faktor.  A to jak ve smyslu kvantitativním 
(nedostatek sil na místě zásahu), tak ve smyslu kvalitativním (nevhodně zvolená taktika 
hašení velitelem zásahu). 
 

DRUHY LESNÍCH POŽÁRŮ 
 

Lesní požáry lze druhově rozdělit na: 
 

• podzemní – jedná se o požáry rašeliny nebo vrstvy hlubokého humusu, pro které je 
charakteristické skryté hoření pod vrstvou hrabanky 

• pozemní – požár půdního krytu (tráva, mech, hrabanka) 

• korunový – nazýván také vysoký je nejnebezpečnějším typem lesního požáru 
(zejména u jehličnanů) a má nejvyšší rychlost šíření; jedná se o požár ve větvích 
stromů, kam se požár dostane přechodem z pozemního požáru 

 

                                                 
1
 Poznámka: Les je z hlediska orientace členěn na polesí a na základní tvarové plánovací jednotky, které se 

nazývají oddělení. Ta jsou dále dělena na jednotlivé prostory, které se od sebe liší druhem dřevin, jejich stářím, 
způsobem hospodaření apod. Odbornou úroveň hospodaření v lese zajišťuje odborný lesní hospodář, od 
kterého lze získat určité relevantní informace. 
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ČINNOST NA MÍSTĚ ZÁSAHU 
 

Při průzkumu lesního požáru je nutné zjistit: 
 

• plochu požáru, rychlost a směr jeho šíření s ohledem na meteorologické podmínky, 
• členitost terénu v místě požáru, 
• ohrožené objekty ve směru šíření požáru, 
• překážky, které mohou zabránit šíření požáru (vodní toky, silnice, železnice), 
• přístupové komunikace, 
• únosnost a průchodnost terénu pro pohyb požární techniky (nebezpečí uvíznutí), 
• náhradní přístupové možnosti k místu požáru, 
• možnosti zásobování vodou, 
• zvážit možnost leteckého průzkumu, pokud to situace vyžaduje (nepřehledný terén). 
 

Při hašení lesního požáru se velitel zásahu rozhodne pro jeden z těchto způsobů: 
 

• hašení po celé frontě požáru, 
• hašení přednostně na místech, kde požár může bezprostředně ohrozit životy lidí, 

zvířat, případně ohrozit majetek, 
• hašení v přesně určených místech s cílem rozdělit  plochu požáru na menší úseky a ty 

postupně likvidovat (užívá se při hašení na velké ploše), 
• hašení přední fronty požáru a pozdější likvidaci po stranách a v týlu, 
• hašení požáru po stranách a postupné zužování požárem zasažené plochy, 
• likvidaci hoření po stranách a v týlu a postupné hašení s přiblížením k přední linii 

fronty požáru (větší rychlostí než je rychlost požáru), 
• založením protipožáru na vhodném místě (silnice, potok, násep), 
• hašení s nasazením letecké hasičské služby (odhozy je nutno stanovit tak, aby byly 

prováděny pokud možno podél fronty šíření požáru, převážně s bočním větrem), 
• vytvoření proluk (s využitím lesních cest, vodních toků, silnic, železnic, polí, luk, 

pasek atd.). 
 

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI  LESNÍCH POŽÁRŮ 
 

Při lesních požárech je nutno počítat s některými komplikacemi: 
 

• nebezpečí způsobení škod na polích v důsledku zajištění příjezdu na místo, 
• uvíznutí požární techniky na polních a lesních cestách, 
• zasažení sil a prostředků požárem při náhlé změně směru nebo síly větru, 
• přítomnost elektrického vedení (nebezpečí úrazu při hašení), 
• nedostupnost požáru požární technikou, 
• poškození hadicového vedení, případně nedostatek hadic, 
• velké nároky na síly a prostředky, 
• nutnost dohledu proti opětovnému rozhoření a problémy s jeho zajištěním aj. 
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MOŽNÉ DÍLČÍ PROBLÉMY 
 

S ohledem na výše zmíněná specifika je třeba počítat s některými problémy, které se 
mohou v průběhu zásahu vyskytnout. Takových potíží může být celá řada a mohou se různě 
kombinovat. Z toho vyplývá, že každý lesní (a nejen lesní) požár je svým způsobem ojedinělý, 
což je třeba si uvědomit a nebrat každý jeden zásah jako rutinní záležitost. Čím více 
zvláštností a možných komplikací provázejících průběh požáru dokážeme předvídat a do 
určité míry se na ně připravit, tím větší šance na úspěšnou likvidaci s minimálními škodami  
a ztrátami je.  

Pro usnadnění rozhodování v klíčových momentech zásahu, kdy z důvodu naléhavosti 
a časové tísně není prostor pro zdlouhavé úvahy, je praktické vytvořit si metodickou 
pomůcku ve formě kontrolního seznamu. Ty jsou pak jednak pročítány a konzultovány na 
pravidelných školeních výjezdových jednotek, a jednak slouží veliteli zásahu k rychlé 
orientaci (v ideálním případě si ho přečte ve voze během jízdy k zásahu).  

Níže jsou formou otázek uvedeny některé konkrétní problémy, s jejichž výskytem je 
třeba u lesních požárů počítat a předvídat je: 

 

• Otázka, zda je příjezdová cesta k požářišti dostatečně zpevněná, aby zde neuvízla 
požární technika? Pokud se tak stane, existuje náhradní řešení (vyprošťovací 
technika, záložní zásahová technika, možnost jiné příjezdové cesty)? 

• Otázka, zda je při rozmisťování techniky na místě zásahu počítáno s výskytem silného 
větru, případně změnami jeho směru? 

• Otázka, zda je počítáno s možností vzniku komínového efektu v případě požáru na 
příkrých stráních? 

• Otázka, zda je zasahující jednotka připravena na možné nebezpečí padajících kamenů 
a odštěpujících se částí skal na příkrých stráních? 

• Otázka, zda jsou jednotliví zasahující hasiči proškoleni jak se zachovat v případě ztráty 
orientace ve složitém terénu a v noci? 

• Otázka, zda je jednotka dostatečně vybavena potřebným materiálem pro případ 
nedostupnosti požáru mobilní požární technikou? 

• Otázka, zda budou nasazené síly a prostředky dostatečné? Pokud ne, kolik jich je 
možno povolat dodatečně a v jakém časovém horizontu? 

• Otázka, zda je v blízkosti místa požáru zdroj vody k zajištění její plynulé dodávky? 
Pokud ne, je alternativní plán, jak tuto situaci řešit? 
 
Tyto seznamy se mohou lišit jak způsobem zpracování, tak jejich obsahem, který se 

může různit dle konkrétních podmínek (zalesněnost hasebního obvodu, počet jednotek 
sborů dobrovolných hasičů v regionu a jejich početní stavy a akceschopnost apod.). 

 
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 

 
 V období zvýšeného nebezpečí vzniku lesních požárů (vedra, sucha) je potřeba využít 
všech dostupných možností kontroly. Monitoring tak provádějí vedle myslivců a lesní stráže 
také lesní dělníci a na vyžádání jsou vytvářeny letecké kontroly. 
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 Dále je možné využít i represivních prvků jako například zákaz vstupu do lesa, zákaz 
pálení klestí při těžbě dřeva, zákaz rozdělávání ohně v lese, táboření jen na označených  
a k tomu určených místech. 
 
 ZÁVĚREM 

 
I když je možné počet lesních požárů snížit, například opatrností, prevencí, osvětou, 

sankcemi apod., nelze nikdy jejich výskyt zcela eliminovat. Proto je třeba se intenzivně 
věnovat přípravě na jejich zdolávání, zefektivňovat metodické postupy, provádět taktická  
a jiná cvičení, při nichž se zjišťují případné nedostatky. Je vhodné analyzovat průběh 
minulých požárů, včetně použitých požárních strategií a poučit se z chyb, které byly 
registrovány. Je důležité klást důraz na prohlubování znalostí dané problematiky příslušníků 
hasičského záchranného sboru, a to zejména velitelů družstev a čet. Úspěšnost zásahu je 
totiž do značné míry závislá na správném rozhodnutí velitele zásahu. To předpokládá jeho 
dobré rozhodovací a velící schopnosti, znalost problematiky, znalost místních podmínek. 

Neboť jsou likvidace lesních požárů náročné, mimo jiné, také na množství sil  
a prostředků, je třeba jak do taktických cvičení (procvičování součinnosti), tak do samotných 
zásahů zapojovat jednotky sborů dobrovolných hasičů. Je třeba dbát na průběžné 
proškolování členů jednotek.  

 


