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Bc. Jan Doubner 
 
Postup při lesních požárech 
    
Anotace 
 
Příspěvek, koncipovaný jako případová studie, je zpracován z pohledu velitele zásahu 
Hasičského záchranného sboru České republiky postup při lesních požárech. Zmíněny jsou 
způsoby a postup při jejich likvidaci s využitím všech dostupných sil a prostředků složek 
integrovaného záchranného systému. 
 
Klíčová slova 
 
Lesní požár, hasební zásah, technika, metodika. 
 
Summary 
 
Article, conceived as a case study, is describing the perspective of intervention commander 
of the Fire and Rescue Service of the Czech Republic during the forest fires. Mentioned are 
the methods and procedure for disposal using all available forces and means of the 
Integrated Rescue System of the Czech Republic. 
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Cíl studie 
 

Cílem příspěvku, koncipovaného jako případová studie, je zpracovat z pohledu 
velitele zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky postup při lesních požárech 
na území České republiky, tím rozumíme způsoby a postup při jejich likvidaci s využitím všech 
dostupných sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému. 
 

Typy a charakteristika lesních požárů 
 

Lesní požáry můžeme dělit do tří základních kategorií. Jsou to podzemní, pozemní 
a korunové požáry. V praxi se zpravidla nejedná o jednu kategorii požáru ale je to kombinace 
dvou nebo i všech tří typů požáru. Při lesních požárech jsou vždy ohroženy majetkové 
hodnoty, ohroženy mohou být ale i zdraví a životy osob nebo životní prostředí. 

Důležitým faktorem ovlivňující hasební zásah lesních požárů je druh porostu, 
přístupnost terénu, vzdálenost zdroje vody a povětrnostní podmínky (sucho, silný vítr). 
 

Podzemní lesní požáry 
 

Podzemní lesní požáry jsou charakteristické tím, že se šíří pod zemí. Jedná se o tzv. 
skryté hoření a šíření požáru. Průvodní znaky hoření jsou velmi často potlačené. Viditelný 
plamen se zpravidla nevyskytuje a na požár nás upozorní pouze zplodiny hoření, které 
můžou být i několik dní téměř nepostřehnutelné. 

Vyskytují se v místech navršení větší vrstvy suché hrabanky, tj. biologické hmoty 
tlejícího listí, jehličí, části rostlin a dřeva. Tato vrstva dosahuje řádově desítky centimetrů, ale 
může se jednat i o metry v případě rašelinišť. 

Samotný požár se šíří v kanálcích hrabanky při dostatečném přístupu vzduchu. 
Rychlost hoření je při tomto typu požáru malá. K hašení je však zapotřebí velké množství 
vody a k úplné likvidaci požáru většího rozsahu dochází v mnoha případech až po vydatných 
deštích. 
 

Pozemní lesní požáry 
 

Podzemní lesní požár představuje nejčastější typ lesního požáru. Dochází zde k hoření 
trávy, listí, jehličí, spadaných větví, kůry, drobných keřů a rostlin. Vyskytují se ve všech 
typech lesního porostu. 

Šíření požáru je velmi závislé na druhu porostu a povětrnostních podmínkách. Od 
toho se odvíjí i samotná likvidace požáru. Může se jednat o banální případ o rozloze m2 nebo 
to může být požár na ploše větší než km2. Zde rozhodují faktory, jakými jsou povětrnostní 
podmínky, včasné zpozorování a oznámení, dojezdové časy jednotek, přístup k požáru, 
rezervoáry vody a další. 
 

Korunové požáry 
 

Korunové požáry patří k nejnebezpečnějším lesním požárům. Při určitých 
povětrnostních podmínkách (sucho v kombinaci se silným větrem), dochází k požárům, které 
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se šíří velkou rychlostí v korunách jehličnatých i listnatých stromů. Rychlost hoření je od 
metrů za minutu ale může v extrémních situacích dosáhnout i nad sto metrů za minutu. 

Požár ohrožuje nejen samotný lesní porost a stavby v něm, ale i zasahující jednotky, 
další osoby pohybující se v blízkosti požáru a lesní i hospodářská zvířata. Také je ohroženo 
životní prostředí, protože se požár zpravidla vyskytuje na velkém území. 

Likvidace korunového požáru bývá komplikovaná, vyžaduje velké nasazení sil  
a prostředků a dobrou koordinaci všech zúčastněných složek. 
 

Subjekty, které tento typ zásahů provádějí 
 

K likvidaci lesních požárů lze využít sil a prostředků jednotlivých složek integrovaného 
záchranného systému. Jsou to Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární 
ochrany (JPO) zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany (PO), Policie 
České republiky, vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil a ostatní složky integrovaného 
záchranného systému poskytující plánovanou pomoc na vyžádání. 
 

Hasičský záchranný sbor České republiky 
 

Základní složkou integrovaného záchranného systému k likvidaci lesních požárů je 
Hasičský záchranný sbor České republiky. Je to záchranný sbor, který je na tuto činnost 
předurčen a má potřebné vybavení sil a prostředků k hasebním pracím. V organizačním 
členění Hasičského záchranného sboru kraje jsou zřizovány stanice Hasičského záchranného 
sboru kraje, které jsou rozmístěné v tzv. plošném pokrytí. Toto plošné pokrytí nám umožňuje 
prostřednictvím operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru (OPIS), 
vyslat k likvidaci lesního požáru nejblíže dislokovanou jednotku požární ochrany a dle 
potřeby další jednotky požární ochrany. 
 

Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 
ochrany 

 
Jsou to převážně jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce. Mají podobnou 

úlohu jako Hasičský záchranný sbor České republiky. 
 

Policie České republiky 
 

Policie České republiky se při lesních požárech částečně podílí na samotné likvidaci 
požáru s využitím techniky Letecké služby Policie České republiky a dále zabezpečuje 
v koordinaci s velitelem zásahu zabezpečení místa požáru a případnou evakuaci 
obyvatelstva. 
 

Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil 
 

Pro potřeby integrovaného záchranného systému jsou k hašení lesních požárů 
vyčleněny vojenské záchranné útvary. V současné době je to samostatná záchranná rota  
u 152. ženijního praporu s dislokací v posádce Rakovník a samostatná záchranná rota u 153. 
ženijního praporu dislokována v posádce Olomouc. Dále jsou pro hasební práce pro 
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integrovaný záchranný systém vyčleněny letecké síly a prostředky. Je to 24. základna 
dopravního letectva Praha s 243. vrtulníkovou letkou Praha Kbely s odloučenou dislokací na 
letišti Plzeň Líně a 23. základna vrtulníkového letectva dislokována v Olomouckém kraji 
v Přerově. 
 

Ostatní složky integrovaného záchranného systému poskytující plánovanou pomoc 
na vyžádání 

 
Mezi tyto ostatní složky patří organizace i jednotlivci, kteří uzavřeli písemnou dohodu 

o plánované pomoci na vyžádání. Tyto dohody jsou součástí požárně poplachových plánů 
uložených v rámci OPIS hasičského záchranného sboru kraje.  

Jsou to majitelé potřebné techniky využitelné k likvidaci požáru (automobilové 
cisterny, zemědělské stroje, lesní stroje, letecká technika atd.). 
 

Technika k likvidaci lesních požárů 
 

Techniku potřebnou k likvidaci lesních požárů můžeme dělit na dvě základní skupiny. 
Technika pro pozemní hašení a letecké hašení. 
 

Technika pro pozemní hašení 
 

Techniku pro pozemní hašení můžeme dále dělit na hlavní, k aktivnímu hašení  
a pomocnou, k pasivnímu hašení 
 

Technika pro aktivní hašení 
 

Do této skupiny patří především cisternové automobilové stříkačky (CAS) ve výbavě 
jednotek požární ochrany. V dnešní době se nejvíce používají u Hasičského záchranného 
sboru České republiky CAS 32 T815 a u SDH obcí CAS 32 T148, kde označení 32 nám určuje 
výkon čerpadla (32 000 l za minutu) a označení T815 a T148 typ použitého podvozku vozidla 
(Tatra 815 a Tatra 148). Použití těchto CAS při lesních požárech je dáno především velkým 
výkonem čerpadla a dále velkým obsahem cisterny (8 200 l respektive 6 000 l vody). Je to 
technika, která však už dosluhuje a je postupně nahrazována jinou. K hašení lesních požárů 
tak používáme CAS s různými výkony čerpadla (CAS 32, 30, 27, 25, 24) a na podvozcích 
různých výrobců nákladních aut. Obecně lze však specifikovat, že pro likvidaci lesních požárů 
se používají CAS s velkým výkonem čerpadla, velkým obsahem cisterny a dobrou 
průchodností automobilu v terénu. 

Další skupinou techniky jsou požární stříkačky, velkokapacitní čerpadla a plovoucí 
čerpadla. Využíváme je především k dálkové dopravě vody hadicemi na požářiště, 
k doplňování CAS při dálkové kyvadlové dopravě vody ale mohou být využity i k hašení 
požáru bez nutnosti přítomnosti CAS. 

Využít lze i speciální techniku jako je např. protipožární tank SPOT 55. Je určen pro 
hašení v neprůchodných terénech, nebo pokud je klasický zásah velmi nebezpečný pro 
zasahující jednotky požární ochrany. Je vybaven dvěma čerpadly obdobných parametrů jako 
CAS 32 a CAS 25 a cisternou o obsahu 11 000 l vody. Lafetové proudnice jsou umístěné vně 
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pláště vozidla a posádka je dálkově ovládá ze vnitř vozidla. Tím je osádka chráněna proti 
sálavému teplu a může provádět i zásahy, které by jinak byly jen obtížně proveditelné. 

V neposlední řadě se používají i jednoduché hasící prostředky jako jsou např. ruční 
stříkačky, lopaty, rýče, motyky. Ty se využívají při malých požárech v těžko přístupném 
terénu nebo k zamezení šíření požáru. 
 

Technika pro pasivní hašení 
 

Patří sem lesní stroje, zemědělské stroje a stavební stroje. Je to technika, pomocí 
které se snažíme vytvořit umělou překážku k zamezení šíření požáru (vykácení průsmyků 
v lese, vytvoření nehořlavých pruhů a valů atd.). Jsou to traktory s radlicí či pluhem, 
nakladače a buldozery, lesní stroje na kácení stromů a další podobně využitelná technika. 
 

Technika pro letecké hašení 
 

Pro hašení se využívají vrtulníky Letecké služby Policie České republiky a Armády 
České republiky a letouny soukromých provozovatelů.  

Letecká služba Policie České republiky používá k hašení lesních požárů vrtulníky Bell 
412 HP/EP a EC 135 T2 vybavené Bambi vaky o objemu 600 nebo 800 l vody. Plnění Bambi 
vaku probíhá nezávisle na pozemních jednotkách požární ochrany z vhodné vodní nádrže 
v místě zásahu. Pokud v místě požáru není vhodná nádrž, probíhá plnění Bambi vaku 
pozemními jednotkami požární ochrany z připravených CAS. Obdobná praxe je u Armády 
České republiky, která se liší pouze typy vrtulníků. Ta používá W 3A Sokol a Mi 17. 

Při využívání leteckého hašení je velmi důležitá koordinace posádky vrtulníku při 
shozech hasební vody s pozemními jednotkami požární ochrany. Výhodou leteckého hašení 
pomocí vrtulníku je doba příletu na místo zásahu, která nepřesahuje v rámci České republiky 
30 minut a možnost zásahu v každém i neschůdném terénu. Nevýhodou je, že dle 
specifických podmínek (členitost terénu, povětrnostní podmínky, intenzita požáru) se mění 
minimální výška shozu, kdy s rostoucí výškou shozu klesá účinnost hasebního efektu. 

Dále je dle regionálních podmínek a při uzavření dohody o plánované pomoci na 
vyžádání možnost využít k hasebnímu zásahu letouny soukromých provozovatelů. V České 
republice se používají typy letounů Antonov An-2, PZL M-18 Dromader, Z-37T a Z-137T Turbo 
Čmelák. 
 

Metodické postupy pro likvidaci lesních požárů 
 

Pro zdolávání lesních požárů jsou zpracovány metodické postupy, které jsou 
využívány při odborné přípravě hasičů. Jsou to např. metodické listy Bojového řádu č. Ř 1-12, 
které nám upravují řízení zásahu, č. P 21 lesní požáry, konspekt č. 1-1-09 požární útok  
a požární obrana, č. 1-3-03 využití letecké techniky k hašení lesních požárů a travnatých 
ploch a další zpracované postupy, které se dají využít při tomto druhu zásahu. Dle těchto 
metodických postupů lze zvolit následující postup: 
 

 podle rozsahu a intenzity požáru a podle množství sil a prostředků v místě zásahu 
zvolit požární útok nebo požární obranu; 

 zaměřit se na směr šíření požáru a pokusit se chránit ohrožené objekty; 
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 monitorovat nově vzniklá ohniska s ohledem na bezpečnost zasahujících jednotek; 
 k likvidaci požáru využít útočné proudy, lafetové proudnice a jednoduché hasební 

prostředky; 
 využít prostředky pro zvětšení hasebních účinků vody; 
 využít letecké hašení; 
 vytvořit umělé překážky zamezující šíření požáru pomocí těžké techniky; 
 v nezbytném případě založit protipožár k zastavení šíření původního požáru; 
 vybudovat týlové zabezpečení pro kvalitní řízení zásahu. 

 
Možné scénáře postupů při těchto zásazích 

 
Malý požár do 100 m2 v přístupném terénu 

 
 povolat jednotky požární ochrany Hasičského záchranného sboru České republiky 

(1 x CAS); 
 použít klasické útočné proudy. 

 
Malý požár do 100 m2 v nepřístupném terénu 

 
 povolat jednotky požární ochrany Hasičského záchranného sboru České republiky  

(1 x CAS); 
 použít jednoduché hasební prostředky. 

 
Střední požár do 10 000 m2 v přístupném terénu 

 
 povolat jednotky požární ochrany Hasičského záchranného sboru České republiky 

(CAS dle potřeby); 
 povolat jednotky sboru dobrovolných hasičů (CAS dle potřeby); 
 povolat další složky integrovaného záchranného systému dle potřeby; 
 použít klasické útočné proudy; 
 zajistit dálkovou dopravu vody;  
 zvážit využití letecké techniky; 
 zvážit využití těžké techniky k vytvoření pásů k zamezení šíření požáru; 
 spolupracovat s majitelem lesa. 

 
Střední požár do 10 000 m2 v nepřístupném terénu 

 
 povolat jednotky požární ochrany Hasičského záchranného sboru České republiky 

(CAS dle potřeby); 
 povolat jednotky sboru dobrovolných hasičů (CAS dle potřeby); 
 povolat další složky integrovaného záchranného systému dle potřeby; 
 použít klasické útočné proudy i jednoduché hasební prostředky; 
 zajistit dálkovou dopravu vody; 
 povolat leteckou techniku k hašení; 
 použít speciální stroje k dopravě hasebního materiálu (čtyřkolky, pásová vozidla 

apod.); 
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 zvážit využití těžké techniky k vytvoření pásů k zamezení šíření požáru; 
 spolupracovat s majitelem lesa. 

 
Velký požár nad 10 000 m2  

 
 povolat jednotky požární ochrany Hasičského záchranného sboru České republiky 

(CAS dle potřeby); 
 povolat jednotky sboru dobrovolných hasičů (CAS dle potřeby); 
 povolat další složky integrovaného záchranného systému dle potřeby; 
 použít klasické útočné proudy i jednoduché hasební prostředky; 
 zajistit dálkovou dopravu vody; 
 povolat leteckou techniku k hašení a monitorování; 
 zřídit štáb velitele zásahu; 
 použít speciální stroje k dopravě hasebního materiálu (čtyřkolky, pásová vozidla 

apod.); 
 využit těžkou techniku k vytvoření pásů k zamezení šíření požáru; 
 spolupracovat s majitelem lesa; 
 spolupracovat s orgány veřejné správy (starosta, primátor, hejtman); 
 informovat referát životního prostředí; 
 zvážit možnost založení protipožárů. 

 
Velký požár nad 10 000 m2 s velkou rychlostí šíření 

 
 povolat jednotky požární ochrany Hasičského záchranného sboru České republiky 

(CAS dle potřeby); 
 povolat jednotky sboru dobrovolných hasičů (CAS dle potřeby); 
 povolat vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil; 
 povolat další složky integrovaného záchranného systému dle potřeby; 
 použít klasické útočné proudy i jednoduché hasební prostředky; 
 zajistit dálkovou dopravu vody; 
 povolat leteckou techniku k hašení a monitorování; 
 zřídit štáb velitele zásahu; 
 použít speciální stroje k dopravě hasebního materiálu (čtyřkolky, pásová vozidla 

apod.); 
 využit těžkou techniku k vytvoření pásů k zamezení šíření požáru; 
 spolupracovat s majitelem lesa; 
 spolupracovat s orgány veřejné správy (starosta, primátor, hejtman); 
 informovat referát životního prostředí; 
 zvážit možnost založení protipožárů; 
 zvážit možnost evakuace obyvatelstva. 
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