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Ing. Luboš Polívka 
 
Statistické podklady, týkající se požárů vegetace v rámci České republiky 
 
Anotace 
 
Příspěvek se zamýšlí nad aktuálně existujícími zdroji informací o lesních požárech v České 
republice, jejich hloubkou a rozsahem, stejně jako spektrem jevů a proměnných, které 
sleduje (časové řady, území – kraje, příčina požáru, způsobená škoda, zpracovatelé podkladů 
a podobně). 
 
Klíčová slova 
 
Požáry vegetace, statistika, časové řady, typové plány. 
 
Summary  
 
The article reflects the currently existing sources of information on forest fires in the Czech 
Republic, including its depth and scope, as well as a range of phenomena and variables that 
are observed (time series, territories – regions, cause of a fire, damage caused by the fire, 
institutions, that elaborate documents, etc.). 
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 Statistické podklady, týkající se požárů vegetace v rámci České republiky 
 

Podklady Hasičského záchranného sboru České republiky 
 

Statistická ročenka Hasičského záchranného sboru České republiky je vytvářena 
každoročně, tiskem je vydávána jako příloha časopisu 112 a je k dispozici i na internetových 
stránkách sboru (od roku 1998 včetně).1 Výstupy z těchto přehledů však používají i další 
subjekty, viz níže. 

Rubrika „Lesní požáry“ v této ročence je strukturována podle okresů České republiky, 
v příslušných mapách není znázorněna hranice národních parků. Totéž platí pro tabulky – zde 
figurují určité typy lesů podle složení, nikoli podle toho, zda se nachází v rámci velkoplošných 
chráněných území přírody. 

Ve statistické ročence roku 2012 jsou o požárech lesa uváděny následující údaje: 
 

Počet a výměra lesních požárů podle druhu lesa 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 celkem 

Počet lesních požárů  470 514 732 1337 1549 4 602 

Celková výměra lesních požárů (ha) 86 178 205 337 634 1 440 

z toho: Les a další lesní pozemky (ha) 86 178 205 337 633 1 439 

v tom: Les vysokokmenný (ha) 11 26 28 17 210 292 

Les listnatý (ha) 0 2 0 2 1 5 

Les smíšený (ha) 10 31 33 24 59 157 

Les výmladkový (pařezina) (ha) 32 25 48 45 86 236 

Jiné lesní pozemky  (ha) 33 94 96 249 276 748 

Jiné pozemky (zemědělská půda a 
pastviny, vřesoviště apod.) 

(ha) 0 0 0 0 1 1 

 

 
 

                                                 
1
 Statistiky; in: Hasičský záchranný sbor České republiky. http://www.hzscr.cz/info-servis-statistiky.aspx 
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Analýza příčin vzniku lesních požárů 
 
 Při provedení bližší analýzy dostupných statistických údajů o lesních požárech, 
shromažďovaných Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR za sledované 
období patnácti let zjišťujeme, že v převážné většině (více jak 90%) prokázaných příčin vzniku 
lesních požárů se jedná o lidské zavinění. Nedbalostní příčiny, z toho tvoří cca 80 %. 
Nejčastějšími nedbalostními příčinami jsou kouření, vypalování porostů nebo rozdělávání 
otevřeného ohně v přírodě, např. při táboření mimo určená místa apod. Další skupinou je 
žhářství, nebo neuvážená činnost dětí do 15 let.  

Relativně vysoký je počet neobjasněných lesních požárů, který ve sledovaném období 
dosahuje cca 40 %. Stanovení jednoznačné příčiny vzniku požáru na volném prostranství,  
s ohledem na velikost plochy požáru a členitost terénu, bývá často velmi obtížné. Naproti 
lidskému zavinění se přírodní příčiny, jako je např. úder blesku jeví zanedbatelně.  
 

Analýza počtu lesních požárů v závislosti na ploše 
 
 Zdaleka nejvíce požárů je co do rozlohy ne příliš rozsáhlých. Z celkového počtu 11 221 
požárů lesních porostů za období deseti let u 10 599 z nich nebyla překročena plocha 1 ha.  
U dalších 594 požárů se plocha pohybuje v rozmezí 1 až 10 ha a jen v 28 případech 
zasahovaly jednotky požární ochrany u požáru s plochou větší než 10 ha. 
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 Pojem extravilán představuje souhrnné označení pro nezastavěnou část obce, resp. 
nezastavěnou část jejího katastrálního území. Do extravilánu se většinou počítají i osamělé 
budovy mimo intravilán. Extravilán obvykle vytváří souvislý pás kolem intravilánu a bývá také 
plošně větší. Vnější hranicí extravilánu bývá katastrální hranice dané obce. Do extravilánu 
zpravidla patří lesy, pole, louky, pastviny atd. 
 
 Hlavní příčiny vzniku požáru v extravilánu jsou následující: 
 

 úder blesku; 

 vypalování trávy a suchého klestí; 

 rozdělávání otevřeného ohně na nesprávných místech (pod větvemi stromů, mimo 
vyhrazené ohniště, v lese apod.); 

 turistika, táboření, survival (příprava stravy na ohni i na malém vařiči, bivakování 
v přírodě,  
v objektech na přikrmování zvěře); 

 odhození nedopalku v přírodě (suchá tráva, lesní porost, porušení zákazů kouření  
v lese). 

 dětské hry se zápalkami; 

 úmyslně založené požáry (děti, pubescenti, nemocní lidé, zahlazování stop trestné 
činnosti); 

 nevhodné používání pyrotechniky; 

 vypalování kabelů; 

 likvidace odpadu spalováním; 

 lesnické práce (ochrana lesa spalováním klestí); 

 používání techniky (zemědělské a lesnické práce – kombajny, traktory, katalyzátory 
automobilů, vznícení hořlavých látek v uzavřených automobilech – zapalovače, 
technické závady např. elektroinstalace, alternativních pohonů LPG); 

 samovznícení (zemědělské objekty a skládky); 

 přeskočení elektrického oblouku z vedení velmi vysokého napětí (zkrat po pádu 
vodičů na zem); 

 vojenské újezdy – ostré střelby, střelnice, pobyt vojska, světlice; 

 druhotné požáry způsobené požáry objektů bydlení a rekreace (lovecké chaty, pily, 
rekreační objekty). 

 
Stručný popis krizové situace a možnosti jejího výskytu na území České republiky  

 
Z provedených analýz a dostupných statistických údajů o lesních požárech, 

shromažďovaných Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného 
sboru České republiky vyplývá, že v převážné většině (více jak 90%) prokázaných příčin 
vzniku lesních požárů se jedná o lidské zavinění. Nedbalostní příčiny, z toho tvoří cca 80 %. 
Nejčastějšími nedbalostními příčinami jsou kouření, vypalování porostů nebo rozdělávání 
otevřeného ohně v přírodě, např. při táboření mimo určená místa apod. Další skupinou je 
žhářství, nebo neuvážená činnost dětí do 15 let. Naproti lidskému zavinění se přírodní 
příčiny, jako je např. úder blesku jeví zanedbatelně. 
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Na šíření lesních požárů mají značný vliv klimatické podmínky, jako například srážky 
ve formě deště nebo sněhu, vítr i teplota vzduchu. Při velkém suchu se požár může šířit 
rychleji, totéž platí pro jeho šíření podporované větrem. Naopak v deštivém období je toto 
šíření podstatně omezeno, někdy může dojít i k vlastnímu uhašení požáru vlivem srážek. Za 
mrazivého počasí vzniká vysoký rozdíl teplot mezi pásmem hoření a pásmem přípravy, 
dochází k rychlejší výměně plynů a tím ke zvýšení intenzity hoření. Pro likvidaci rozsáhlých 
lesních požárů může být nejvhodnější období k uhašení kolem půlnoci, kdy panuje obvykle 
nejvyšší vzdušná vlhkost, nejnižší teplota, a zároveň zpravidla ustává vítr.  

Rozsáhlé požáry lesních porostů patří z hlediska podmínek lokalizace a likvidace 
požáru k nejsložitějším. Velmi často je plocha požárů rozsáhlá, těžko přístupná a hašení 
samotné je charakteristické nedostatkem vody a nedostatečným množstvím sil a prostředků 
jednotek požární ochrany na místě požáru. Nepřístupnost místa požáru bývá způsobena  
i přes rozvinutou síť lesních cest v České republice především nedostatečnou únosností 
terénu a dalšími terénními a povětrnostními podmínkami.  

Hašení lesních požárů je náročné především na velký objem spotřebované požární 
vody, techniku schopnou zdolat terén, překonávání výškového rozdílu čerpadly a množství 
lidských zdrojů. 

 
Klimatické vlivy  
 
Jsou důležité v období nejčastějšího výskytu lesních požárů, což je od března do října:  
 

 množství a rozložení srážek,  

 směr, síla a rychlost větru, 

 intenzita slunečního záření. 
 
Ze statistických údajů je patrný značný rozdíl počtu lesních požárů v jednotlivých 

kalendářních letech, který je způsoben především odlišnými klimatickými podmínkami, jež 
během daných let panovaly. Průměrný počet požárů v jednom roce je dlouhodobě cca 1000. 
Je třeba zdůraznit, že samotný počet požárů dostatečně nevypovídá o jejich závažnosti. 

 
Další vlivy: 

 

 složení a druh lesního porostu,  

 stáří porostu,  

 probírání a čištění porostů,  

 zbytky po těžbách a kalamitách.2 
 

Požárně náchylné jsou zatravněné kultury se staršími porosty s přeschlým listím, 
např. buky, duby. Jehličí má nejnáchylnější borovice, která se navíc, díky své odolnosti, 
vysazuje na suchých místech. Z hlediska stáří se nejodolněji jeví porosty středního stáří, 
protože nejsou zarostlé travou a neobsahují uschlé zbytky. Velice důležitým faktorem je 
čištění a probírání porostu. Požární nebezpečí stoupá u lesa, který je zanesený starými 

                                                 
2
 Opatření, např. při výsadbě a těžbě lesa řeší například zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon  

č. 289/1995 Sb., o lesích. 
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uschlými zbytky stromů a vývraty, které tvoří přírodní požární mosty. Velice riziková je těžba 
dřeva či odstraňování kalamit. Piliny, kůra, nahnilé dřevo a štěpky jsou snadno zápalné. Navíc 
je zde značný pohyb lidí a práce strojů. 

Zdaleka nejvíce požárů je co do rozlohy nepříliš rozsáhlých (do 1 ha). 
Krizová situace může nastat za především za podmínek, kdy není lesní požár včas 

zjištěn a lokalizován a vlivem příznivých podmínek se bude nekontrolovaně šířit. Požár se pak 
může rozšířit i do obydlených oblastí, průmyslových zón apod. Riziko vzniku krizové situace 
se zvyšuje za podmínek, kdy budou požáry zakládány úmyslně na několika místech současně 
s využitím podmínek pro šíření požáru (sucho, vítr, nedostupnost pro zasahující složky 
apod.).  

 
Doporučené typové postupy, zásady a opatření pro řešení krizové situace 

 
Lze konstatovat, že největším rizikem v době sucha je v lese a jeho nejbližším okolí 

člověk (nebo technika člověkem používaná). Jako příčina vzniku požáru je ve statistikách 
uváděna na prvním místě nedbalost a dále pak následují kouření, žhářství a dětské hry. 
Z toho právě nedbalost prakticky tvoří zhruba 80 % všech známých (zjištěných) příčin lesních 
požárů. 

Z výše uvedeného vyplývá, že doposud přijímaná preventivní opatření související  
s omezením nebo úplným zákazem lidského působení v lese v době sucha, jsou zvolena 
správně a eliminují největší riziko vzniku požárů. Ke snížení rizika vzniku požáru jsou vhodná 
i opatření jako: 
 

• Výsadba požárně odolných dřevin - na rizikových místech jako je okolí železničních 
tratí, silnic, v blízkosti sídel apod. 

• Vytváření proluk – s využitím lesních cest, průseků, vodních toků, silnic, železnic  
a pasek.  

• Čištění lesa - od polomů, neplánovaných dřevin a suchých porostů. 
• Zákaz průjezdu parních lokomotiv. 

 
Návrh preventivních opatření proti vzniku lesních požárů 

 
Je všeobecně známo a vyplývá to i z předchozích průběžných zpráv, že lesní požáry  

v České republice v drtivé většině vznikly vinou fyzické osoby, tedy člověka, a to buď  
z důvodu podcenění možného nebezpečí při zacházení s otevřeným ohněm, špatně 
odhadnutým rizikem, z nezkušenosti (většinou v případě dětí) nebo zlým úmyslem. Po 
provedené dílčí analýze příčin vzniku lesních požárů v České republice se kromě jiného 
doporučuje provést za spolupráce všech zainteresovaných subjektů, pod vedením 
Ministerstva životního prostředí tato preventivní opatření v následujících krocích.  

 

 Prvním by měla být snaha působit všemi zainteresovanými subjekty na veřejnost, 
zejména návštěvníky lesa. Nejdůležitější a pro budoucnost nejúčinnější je působení 
na děti ve školním věku. Formou besed, her a různých aktivit ve školách, na výstavách 
nebo přímo v lese seznamovat děti s lesem, s chováním v lese a možnostmi, jak les 
chránit a zachovat. Na veřejnost můžou majitelé lesů působit také budováním 
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zařízení k odpočinku v lese a prostřednictvím informací, umístěných v místech vzniku 
velkých lesních požárů nebo v místech, kde požáry často vznikají.  

 Druhým preventivním krokem musí být neustálá, systematická a odborně zajištěná 
příprava lesního personálu k požární ochraně a realizovaná opatření k provádění 
požárně nejnebezpečnější činnosti v lese, ke které patří např. pálení klestu v období, 
které je nebezpečné z důvodu možného vzniku požáru. 

 Třetím, nejdůležitějším prvkem v prevenci proti vzniku požárů by měla být bezesporu 
letecká služba. Její účinnost se mnohokrát prokázala jak při hlídkové činnosti, tak při 
hasebních zásazích zejména v nepřístupných terénech. Letecká služba, využívaná 
v tomto případě Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem vnitra – generálním 
ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, by měla být nedílnou 
součástí ochrany lesů proti vzniku požárů. Při trvání vysokého požárního nebezpečí, 
organizovat hlídkovou činnost pozemní formou vyčleněnými zaměstnanci majitele 
lesa přímo v terénu nebo držet pohotovost, a to zejména na místech uváděných jako 
ohlašovny požárů.  
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Příloha: Výňatky ze studentské diplomové práce, vztahující se k tématu3 
 
Tabulka – Typy lesních požárů. 
 

Typ 

Podzemní Pozemní Korunový 

Hloubka vrstvy 
v (mm) 

Rychlost šíření 
v (m.min-1) 

Výška plamenů 
v (m) 

Rychlost šíření 
v (m.min-1) 

Malý do 250 do 1,0 Do 0,5 do 3,0 

Střední 250 – 500 1,0 - 3,0 0,5 - 1,5 3,0 - 100 

Silný nad 500 nad 3,0 Nad 1,5 nad 100 

 
Tabulka – Příčiny vzniku lesních požárů ve sledovaném období. 
 

  Počet 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Požáry celkem 1421 1398 2563 1403 1499 483 601 1781 887 636 693 805 

Známé příčiny 1148 494 884 1029 1069 337 437 1187 655 444 537 607 

Lidské zavinění 1069 464 798 919 939 268 401 1097 609 419 519 571 

Žhářství 49 52 67 53 59 25 29 72 52 35 39 37 

Nedbalost 890 373 683 859 835 268 338 871 533 370 458 534 

Kouření 160 126 262 358 400 110 119 494 196 123 202 213 

Dětské hry 13 39 81 60 54 29 34 55 24 14 17 17 

Přírodní příčiny:  
blesk 

4 4 12 9 15 4 10 23 13 5 4 17 

Neznámé příčiny 273 904 1679 374 430 146 164 594 232 192 156 198 

  

                                                 
3
 POLÁČEK, Radek, Analýza minulých požárů v lesním terénu a stanovení zásad správného postupu pro zdolání 

požáru, Policejní akademie České republiky v Praze (diplomová práce), Praha 2009.  
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Graf – Graficky znázorněná tabulka – Příčiny vzniku lesních požárů. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Zhodnocení  
 Statistickou analýzou příčin bylo zjištěno, že 91.5% viny za vznik lesních požárů na 
území České republiky nese člověk. Prvním krokem  
 
 
Tabulka – Počet lesních požárů v období jednotlivých měsíců. 
 

 rok 
měsíc 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 celkem %podíl 

1 1 5 4 4 1 10 4 27 56 0,8 

2 18 19 17 6 28 0 1 8 97 1,3 

3 20 15 65 94 75 25 6 36 336 4,6 

4 264 61 85 240 213 188 64 307 1422 19,5 

5 340 113 119 128 62 61 66 139 1028 14,1 

6 248 44 63 238 27 92 59 63 834 11,4 

7 95 85 113 213 62 43 233 91 935 12,8 

8 238 92 58 421 186 24 24 90 1133 15,5 

9 156 8 50 276 172 57 105 25 849 11,6 

10 71 24 12 59 40 76 81 10 373 5,1 

11 24 7 7 60 3 37 23 6 167 2,3 

12 10 3 4 15 7 6 27 3 75 1 

celkem 1485 476 597 1754 876 619 693 805 7305 100 
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Graf – Počet lesních požárů v poměru k zasažené ploše. 
 

 
 
Tabulka – Počet požárů a zasažená plocha v jednotlivých krajích. 
 

 2005 2006 2007 

Kraj 
počet 
požárů 

počet (ha) 
počet 
požárů 

počet (ha) 
počet 
požárů 

počet (ha) 

PHA 9 2,1 23 0,2 11 0,8 

STČ 158 36,3 181 36,9 200 101,1 

JČK 26 10,2 28 4,3 81 26,2 

PLZ 84 13,1 93 13,8 112 30 

KVK 15 1,3 21 17,5 14 0,9 

ULK 45 11,1 55 269,4 21 8,6 

LBK 35 3,4 89 12 63 8 

HKK 53 16,9 39 6 20 7,6 

PAK 8 5,7 15 5,6 18 13,3 

VYS 55 38,9 50 7,2 107 14,6 

JMK 57 27,3 28 8,7 72 30,2 

OLK 23 15,7 26 6,5 29 7,5 

ZLK 20 13,9 10 1,5 8 11,1 

MSK 38 31,2 35 15,7 49 55,7 

ČR 626 227,1 693 405,3 805 315,6 
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Graf – Škoda způsobená lesními požáry v letech 1990 – 2007. 
 

 
 


