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ÚVOD
Lesní požáry, fenomén především zemí jižní Evropy, Kanady, USA 
či Austrálie, mohou být v  důsledku teplotních anomálií v  budouc-
nu rovněž problémem i  ve  střední Evropě, včetně České republiky. 
Dlouhá období sucha, nedostatek dešťových srážek a  mírné zimy 
jsou jevy vedoucí k úbytku vláhy v lesních porostech, čímž se výrazně 
zvyšuje zápalnost a hořlavost tohoto prostředí (Xiao, Zhuang 2007; 
Xanthopoulos et al. 2012). 

Lesní požáry reprezentují  jeden z největších problémů týkajících se 
lesních porostů na celém světě (Kandya et al. 1998; Tuia et al. 2008); 
jedná se o  katastrofy z  ekologického a  environmentálního hledis-
ka (Rajaeev et al. 2002; Böhm et al. 2011). V  závislosti na  rozsa-
hu a  místních podmínkách mohou požáry narušit stabilitu lesních 
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ekosystémů ve smyslu změny vodního režimu, obsahu a složení živin 
a jejich koloběhu i změny ve fyzikálních a chemických vlastnostech 
půdy (Boerner 1982; Kubíček, Šomšák 1982; Certini 2005). 

Lesní požáry v  České republice (ČR), vzhledem k  členitosti krajiny 
i  lesních porostů a hustoty osídlení, nedosahují katastrofických roz-
měrů známých ze zemí jako Kanada, Austrálie nebo Spojené státy 
americké (Fanta 2007). Škody lesními požáry byly na území ČR mezi 
lety 2010–2015 vyčísleny na 88,16 milionů Kč (Zpráva 2016). Ačko-
liv škody způsobené lesními požáry nejsou příliš vysoké, obyvatelé je 
uvádí jako druhou největší hrozbu pro lesní porosty (Riedl, Šišák 
2013). Lesní požáry považuje za největší hrozbu pro lesní porosty rov-
něž veřejnost v Polsku, Slovensku a ve zbytku Evropské unie (ECO-
RYS 2009). Je tedy zřejmé, že nejen lesníci, ale i široká veřejnost vnímá 
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ABSTRACT
The Czech Republic has a fragmented terrain and a dense network of forest paths, making it an area where forest fires seldom cause catastrophic 
damage. As a result, forest fires causes in the Czech Republic have been considered by only a few authors. Foresters, scientists, and the public, 
however, are increasingly concerned about understanding and controlling forest fires in the country. Although the term “forest fire” is defined in 
the Regulation no. 2152/2003 of the European Parliament and Council and in a number of professional publications, the Czech literal translation 
is inaccurate and terminologically obsolete. Because basic terms relating to forest fires are lacking in the Czech language, we herein propose 
suitable Czech alternatives to the stable foreign terminology. In particular, we provide a new definition of “forest fire” and describe the main 
types of fires that occur in the Czech Republic. The numbers of forests fires varied between 444–1,398 per year in the period of 2006–2015, an 
average of 725 per year. The burned area is not commonly large, in average around 0.35 ha, and about 70% of all forest fires are smaller than 
0.05 ha. The incidence of forest fires in the Czech Republic is not uniform, in some municipalities with extended powers there was no single 
forest fire, while in some municipalities there were more than ten forest fires. Estimated ratio between types of forest fires showed percentage 
superiority of surface forest fire (99.57%). Percentage of crown forest fires (0.04 %) and ground forest fires (0.39%) were almost negligible.

For more information see Summary at the end of the article.

Klíčová slova: lesní požáry; definice; druh požáru; statistická evidence

Key words: forest fires; definitions; type of forest fires; statistical monitoring



LESNÍ POŽÁRY V ČESKÉ REPUBLICE – DEFINICE A ROZDĚLENÍ: REVIEW

ZLV, 63, 2018 (2): 102-111 103

pr
oo

f c
op

y

pr
oo

f c
op

y

tento jev jako velký problém, přesto však je to právě člověk, kdo svou 
nedbalostí způsobí okolo 70 % lesních požárů na  území ČR (Kula, 
Jankovská 2013; Zpráva 2016). Naše země není rozhodně výjimkou, 
antropogenní podíl lesních požárů je vysoký i v ostatních částech svě-
ta (tab. 1) (FAO 2001; Flannigan et al. 2009; Thomas, McAlpine 
2010).

Lesní požáry na  území České republiky, resp. Československa, ne-
byly doposud důkladně studovány (přehled prací viz Chromek et 
al. 2018). Analýzou jednotlivých lesních požárů z  hlediska příčin 
vzniku, velikosti, meziročního a  sezónního výskytu v  průběhu ně-
kolika let se zabývali Kučera (1914), Barchánek (1932), Pfef-
fer (1938), Kula (1981, 1985a, 1985b), Sviták (2004) a  Kula, 
Jankovská (2013). Ve  sbornících, vědeckých článcích, úryvcích 
v naučných časopisech se pokusilo několik autorů (Nechleba 1927; 
Pohořelý 1996; Hlaváč 2003, 2005a, 2005b; Franc 2004; Sloup, 
Raba 2004; Chromek 2006; Tomášek 2007; Francl 2007; Hlaváč, 
Chromek 2016; Machander 2016) formulovat základní informa-
ce, jako například druhy lesních požárů, příčiny jejich vzniku a dal-
ší. Pfeffer (1961), Forst et al. (1970), Stolina (1985), Stolina et 
al. (2001) a Křístek et al. (2002) ve svých učebnicích týkajících se 
ochrany lesa též uvádějí v jednotlivých kapitolách základní informace 
o  lesních požárech. Naproti tomu Nesterov (1949), Hodr (1963), 
Kunt (1967) a  Krakovský (2004) jsou autory rozsáhlejších prací 
o  lesních požárech (druhy a příčiny vzniku požárů, šíření a hašení, 
používaná technika, vliv lesních požárů na  lesní ekosystém atp.). 
V neposlední řadě je třeba zmínit práce Hlaváče et al. (2005, 2009), 
které se zabývají lesními požáry na kalamitních plochách v  souvis-
losti s nezpracovanou větrnou kalamitou ve Vysokých Tatrách z roku 
2004. 

O problematice lesních požárů průběžně diskutují nejen lesníci a věd-
ci – toto téma se dostává i do povědomí široké veřejnosti (Mišurec, 
Štefanová 2009). V českém jazyce nicméně chybí moderní definice 
lesního požáru, a proto jsou za lesní požáry často nepřesně považová-
ny i požáry přírodnin (keře, stromy) v zástavbách a parcích, nebo po-
žáry luk. Obecně jsou všechny tyto jevy nazývány požáry přírodního 
prostředí (Kopáček 2017). 

Výše uvedené bylo podnětem pro zpracování rešerše k lesním požá-
rům. Cílem práce je definovat lesní požár, sjednotit druhy lesních po-
žárů napříč všemi sektory, které se jimi zabývají, uvést skutečné počty 
lesních požárů a objasnit nutnost zpřesnění jejich evidence.  

Statistické sledování lesních požárů

Evidence lesních požárů Evropskou unií

Na úrovni Evropské unie je dána povinnost monitorovat lesní požáry 
na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003. 
Prováděcí pravidla monitorování jsou upravena v Nařízení Evropské 
komise (ES) č. 1737/2006. Databáze lesních požárů na úrovni Evrop-
ské unie je spravována v Evropském systému informací o lesních po-
žárech „The European Forest Fire Information System (EFFIS)“ (Naří-
zení EHS 2158/1992; Nařízení ES 2121/2004; Nařízení ES 1737/2006; 
EFFIS 2017a). 

Každý členský stát Evropské unie má povinnost ze svého území před-
ložit Evropské komisi do 1. července daného roku jednotné minimum 
údajů pro každý lesní požár z předchozího roku. Ačkoliv povinnost 
odesílat informace o lesních požárech do EFFIS je závazná (Nařízení 
ES 1737/2006) pro členské státy Evropské unie, Česká republika údaje 
neposkytuje, a proto chybí ve výroční zprávě Forest Fires in Europe, 
Middle East and North Africa, kterou vydává Joint Research Centre 
a jež poskytuje základní informace o lesních požárech všech přispíva-
jících států EU (EFFIS 2017b).  

Statistické sledování lesních požárů Českou republikou
Povinnost evidovat požáry a další mimořádné události s nasazením 
jednotek požární ochrany, včetně lesních požárů, ukládá MV-GŘ HZS 
ČR i jednotlivým HZS krajů zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů, a to dle § 24 odstavec 1, písmeno p) a § 
26, odstavec 2, písmeno k) citovaného zákona. Interní pokyn 37/2015 
GŘ HZS ČR (2015) detailně vymezuje a stanoví pravidla statistického 
sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti jedno-
tek požární ochrany a činnosti operačních a  informačních středisek 
Hasičského záchranného sboru ČR a dokumentace o vedení zásahů.

Všechny požáry jsou vloženy do Programu SSU (Statistické sledová-
ní událostí), přičemž jsou jednotlivé události charakterizovány řadou 
parametrů s cílem jednotlivé události kategorizovat a poskytnout další 
doplňující informace. 

Země/Country

Příčiny lesních požárů
(vyjádřené v % počtu lesních požárů)/

Causes of forest fires
(% of numbers of forest fires)

Přírodní činitel/
Natural factor

Člověk/
Human

Neznámý/
Unknown

Afrika (Africa)
Etiopie (Ethiopia) 0 100 0
Keňa (Kenya) 0 60 40
Mozambik (Mozambique) 5 90 5
Asie (Asia)
Indie (India) ? 99 ?
Laos (Laos) ? 90 ?
Japonsko (Japan) ? 99 ?
Jižní Korea (South Korea) 0 80 20
Oceánie (Oceania)
Austrálie (Australia) 26 51 24*
Fidži (Fiji) 1 99 0
Nový Zéland (New Zealand) 0,2 98 2*
Evropa (Europe)
Portugalsko (Portugal) 3 77 20
Španělsko (Spain) 10 66 24
Itálie (Italy) 1 63 36
Estonsko (Estonia) 1 81 18
Kypr (Cyprus) 17 46 37
Turecko (Turkey) 3 48 49
Německo (Germany) 2 59 39
Rusko (Russia) 16 81 3
Finsko (Finland) 10 61 29
Amerika (America)
Kanada (Canada) 35 ? ?
USA (USA) 12 88 0
Mexiko (Mexico) 3 94 3
Kuba (Cuba) 11 47 42
Bolívie (Bolivia) 0,1 99,9 9
Argentina (Argentina) 11 61 28*

*Součty jsou vyšší než 100 % (viz FAO 2001)/*Sums are higher than 100% (see FAO 2001)

Tab. 1.
Příčiny lesních požárů ve světě (FAO 2001)
Causes of forest fires in the world (FAO 2001)

http://www.hzscr.cz/clanek/pozary-v-prirodnim-prostredi.aspx
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Výskyt lesních požárů v období 2006–2015

Informace o lesních požárech (2006–2015) pocházejí z databáze HZS 
České republiky. Počet lesních požárů v  hodnoceném desetiletí do-
sáhl 444–1398/rok (prům.725 ± 311) (obr. 1). Lesní požáry na území 
ČR jsou, až na výjimky, s ohledem na vyhořelou plochu velice malé 
(prům. 0,35 ha), ale okolo 70 % lesních požárů je < 0,05 ha (obr. 2). 
Výskyt lesních požárů na  území ČR není rovnoměrný, v  některých 
obcích s rozšířenou působností les nehořel, existují však lokality, kde 
obce registrovaly i > 10 lesních požárů (obr. 3).

Dominantně se jednalo o pozemní požáry (99,57 %), které doplňu-
jí požáry korunové (0,04 %) a  podzemní (0,39 %). Korunový požár 
zpravidla navazuje na požár pozemní a vyhořelá plocha je nesrovna-
telně větší. Příkladem je lesní požár v  revíru Bzenec (LS Strážnice) 
z 24. května 2012 s vyhořelou plochou 165 ha (Mařáková 2012).

Definice požáru
V České republice vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. defi-
nuje požár jako každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení 
nebo zranění osob či zvířat, ke  škodám na  materiálních hodnotách 
nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, 
zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí ohroženy. 
Obecněji požár definuje ČSN EN ISO 13943 (730801) jako samovol-
né hoření, šířící se nekontrolovaně v prostoru a čase. Výkladový ter-
minologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hod-
nocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií (Sluka 
2004) vytvořený Výzkumným ústavem bezpečnosti práce – Odborné 
pracoviště pro prevenci závažných rizik – definuje požár jako pro-
ces nekontrolovaného hoření, charakterizovaný plamenem a  vývi-
nem tepla a zplodin hoření. Prostor, kde požár probíhá, není předem 
určen a ohraničen (na rozdíl od ohně). Konspekty odborné přípravy 
jednotek požární ochrany za požár považují každé nežádoucí hoře-
ní, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat, anebo 
ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežá-
doucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodno-
ty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy (Vilímek 2008). 
Požár je proces nestacionární, doprovázený různými chemickými 
a fyzikálními jevy. Všechny tyto jevy spolu vzájemně souvisejí a kaž-
dý z nich svým způsobem ovlivňuje proces a rozvoj požáru (Ptáček 
2004).
Existuje tedy oficiální zákonná definice požáru a lze dohledat i další 
definice požáru obecně. Ovšem definice lesního požáru není v našich 
zákonech ani vyhláškách přesně stanovena. Výjimkou není ani od-
borná literatura, kde se definování pojmu „lesní požár“ až na  jeden 
případ neobjevuje. Pouze Stolina (1985) definoval lesní požár jako 
mimořádně škodlivý činitel antropogenního nebo přírodního půvo-
du, který poškozuje všechny složky lesních biocenóz, a to jak biotop, 
tak i rostlinnou a živočišnou sféru. Definice je obecná a nevyhovující, 
a  to z hlediska evidence lesních požárů, neboť je zmíněn termín či-
nitel, nikoli hoření. Definuje však lesní prostředí. Další autoři, kteří 
publikovali práce na  téma lesních požárů během 20. století, žádnou 
definici neuvádějí (Nechleba 1927; Nesterov 1949; Pfeffer 1961; 
Kunt 1967; Forst et al. 1970).
Na evropské úrovni je lesní požár definován dle Nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady EU č. 2152/2003 ze dne 17. listopadu 2003 ná-
sledovně: „Lesním požárem se rozumí požár, který vypukne a šíří se 
v lese nebo na jiné zalesněné ploše, nebo který vznikne na jiné ploše 
a  šíří se do  lesa nebo na  jinou zalesněnou plochu. Definice lesního 
požáru nezahrnuje předepsané nebo kontrolované vypalování, obvyk-
le s cílem redukce nebo eliminace nashromážděného paliva na  lesní 
půdě“ (Nařízení EP 2152/2003).
Tato definice vznikla doslovným překladem z angličtiny: „Forest fire 
means fire which breaks out and spreads on forest and other wooded 
land or which breaks out on other land and spreads to forest and 
other wooded land. The definition of ‘forest fire’ excludes: prescribed 
or controlled burning, usually with the aim of reducing or eliminating 
the quantity of accumulated fuel on the ground“ (Nařízení ES 
2152/2003).
Definice má tři úskalí. Za prvé definuje požár nelogickým zacyklením, 
tj. „požár“ je „požár“. Mnohem vhodnější by bylo použít termín nežá-
doucí hoření. I polská definice používá „nekontrolovaný proces hoře-
ní“ („Pożar lasu jest to niekontrolowany proces spalania w środowisku 
leśnym. Powoduje on straty ekologiczne i materialne.“; srv. Pokojska 
2015). Také Chromek (2006) uvádí, že hoření lesa je náhlá, částečně 
nebo zcela neovládaná, časově a  prostorově ohraničená mimořádná 
událost, která se projevuje nepříznivým dopadem na všechny spole-
čenské funkce lesa. V případě použití slovního spojení „nežádoucí ho-
ření“ je druhá věta definice o kontrolovaném vypalování (Nařízení EP 
2152/2003) redundantní.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rok/Year

Obr. 1.
Početnost lesních požárů v období 2006–2015 z databáze lesních po-
žárů HZS České republiky
Fig. 1.
Abundance of forest fires between 2006 and 2015 from the database of 
Fire Rescue Service of the Czech Republic

Obr. 2.
Počty lesních požárů podle rozsahu vyhořelé plochy v období 2006–
2015
Fig. 2.
Numbers of forest fires according to burned area between 2006 and 
2015
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Obr. 3.
Plochy lesních požárů na území ČR podle databáze HZS ČR s dostup-
nými přesnými souřadnicemi (2010–2015) (a); v rámci obcí s rozšíře-
nou působností ČR v letech 2006–2015 (c); lesnatost (b)
Fig. 3.
Areas of forest fires in the Czech Republic according to the database of 
Fire Rescue Service of the Czech Republic with available coordinates 
(2010–2015) (a); within municipalities of Czech Republic between 
2006 and 2015 (c); forest cover (b)

a

b

c

Za druhé je nelogické, aby požár, který vznikne na jiné ploše a pou-
ze se „do“ lesa šíří, tedy doposud k němu směřuje a nenastalo hoření 
v lese, byl do lesního požáru zahrnut. Správně by mělo tedy být „šíří se 
v lese“. Třetím úskalím je „jiná zalesněná plocha“, definovaná obtížně 
(viz konec další kapitoly), proto navrhujeme i tuto pasáž vypustit. 

Nejen pro přesné statistické vyhodnocování lesních požárů považu-
jeme za přínosné jednotně definovat pojem „lesní požár“ a doporučit 
jeho jednotné využívání napříč všemi dotčenými orgány a institucemi 
České republiky. Na základě všech zmíněných skutečností navrhujeme 
definovat lesní požár následovně: „Lesní požár je nežádoucí a nekont-
rolované hoření, které vznikne a šíří se v lese, nebo vznikne mimo les 
a rozšíří se do lesa.“  

Definice lesa
Jasná a  jednoduchá definice „lesa“ je nezbytná, protože lesní požáry 
řeší nelesnické organizace jako Hasičský záchranný sbor České re-
publiky. V ČR se podle § 2 zákona č. 289/1995 Sb. lesy definují jako 
lesní porosty s  jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkce 
lesa. Za lesní porosty jsou považovány stromy a keře lesních dřevin, 
které v daných podmínkách plní funkce lesa. Dle § 3 lesního zákona 
se za pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) považují rovněž 
zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, pozemky 
nad horní hranicí dřevinné vegetace atd. Dalším problémem jsou 
lesy, které rostou mimo pozemky PUPFL a tvoří 9,9 % (286,6 tisíc ha) 
z celkové plochy lesa na území ČR (Kučera et al. 2015). Podle výkla-
du lesního zákona by za lesní požár nemohly být považovány požáry 
porostů dřevin rostoucích mimo pozemky PUPFL, jelikož z právního 
hlediska se nejedná o les (Drobník, Dvořák 2010). Pro účely lesního 
požáru je však les nutné definovat jako ekosystém.

Snadnějším a věcně správným způsobem, jak vymezit „les“ pro úče-
ly definice lesního požáru je využít formulaci organizace FAO (FRA 
2000), kterou akceptovala i  Evropská unie ve  svých dokumentech, 
např. v Nařízení ES  2152/2003. Za „les“ se v tomto případě považuje 
porost o ploše > 0,5 ha, s korunovým zápojem minimálně 10 % (tj. ro-
zestup stromů max. 25–30 m) a se stromy překračujícími v dospělosti 
výšku 5 m.

Za les považujeme i mladé porosty z přirozené obnovy, kultury, lesní 
školky, semenné sady a větrolamy o šířce minimálně 20 metrů. Požár 
ovocného sadu, splní-li všechny stanovené podmínky (velikost plochy, 
zápoj, výška stromů), musíme řadit mezi lesní požáry. Nicméně větši-
na ovocných sadů zpravidla nesplňuje výšku stromů v dospělosti větší 
než 5 metrů, tudíž tyto sady nelze řadit mezi lesní požáry. 

Při evidování lesních požárů do Evropského systému informací je za-
potřebí mimo lesní požáry dle výše popisovaných kritérií uvést i požá-
ry vzniklé „na jiné zalesněné ploše“ (parky), přičemž zápoj může být 
pouze 5–10 % (tj.  rozestup stromů 30–50 m). Stromy rostoucí s odstu-
pem větším než 50 m nejsou považovány za les ani jinou zalesněnou 
plochu.

Druhy lesních požárů
Rozdělení lesních požárů pro území České republiky i Slovenska bylo 
dlouhodobě specifikované do čtyř kategorií (Hendrych 1956; Pfef-
fer 1961; Kunt 1967; Forst et al. 1970; Stolina 1985, 2001; Hlaváč 
2003, 2005a; Krakovský 2004; Chromek 2006; Francl 2007; Kula, 
Jankovská 2013; Hlaváč, Chromek 2016), a to požár pozemní, pod-
zemní, korunový a požár dutého stromu.

V  nejnovější práci Chromek et al. (2018) bylo dokázáno, že řadit 
požár dutého stromu mezi lesní požáry je dále neudržitelné. Rovněž 
hasičský záchranný sbor rozlišuje pouze tři druhy lesních požárů: 
podzemní, pozemní a korunový (synonymum vysoký) (Metodický list 
21P 2001). 

Na Slovensku se rozlišují čtyři základní kategorie lesních požárů: „pod-
zemné, pozemné – povrchové, korunové a  požiare kalamitnej plo-
chy“. V Polsku rozlišují požáry na podpovrchové („pożary podpowi-
erzchniowe (torfowe, torfowo-murszowe)“), požáry půdního krytu 
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(„pożar pokrywy gleby“), požáry celého porostu („pożary całkowi-
te drzewostanu“) a  požáry jednotlivých stromů („pożary poje-
dynczych drzew“) (Predecka 2011; Jamrozik 2016; PSP Krakow 
2017). Jiné členění rozlišuje požáry podpovrchové („podpowierzch-
niowe“), půdní („pokrywy gleby“), požáry kultur („upraw, podszytów 
i  podrostów“) a  celého porostu („calkowite drzewostanu“) (OSP 
2017a, 2017b; PSP Lescyza 2017).

Spolková republika Německo rozděluje lesní požáry na požár zemní 
(„Erdfeuer“), požár přízemní („Bodenfeuer“), požár korunový („Kro-
nenfeuer“) a požár celkový („Vollfeuer“), který je popisován jako kom-
binace požáru korunového a přízemního (SUW 2017).

V zahraniční literatuře se objevuje zpravidla rozdělení lesních požárů 
na tři základní druhy: podzemní požár („ground fire“), pozemní po-
žár („surface fire“) a požár korunový („crown fire“), srv. Roy (2003), 
Thomas, McAlpine (2010), Natural Resources Canada (2016).

Vzhledem k tomu, že dělení je již tradiční i na území ČR (Chromek 
et. al 2018) a  je analogické u profesionálních hasičů (Metodický list 
21P 2001), je vhodné i nadále rozlišovat tři druhy požárů:

a) Pozemní požár „Surface fire“ (obr. 4a). Dochází při něm k zapá-
lení půdního krytu v lese (Pfeffer 1961; Alexander, De Groot 
1988; Alexander, Lanoville 1989; Roy 2003; Francl 2007; 
Thomas, McAlpine 2010). Tento druh požáru se v podmínkách 
střední Evropy vyskytuje nejčastěji (Krakovský  2004), stejně 
jako v asijských zemích (Roy 2003). Thomas, McAlpine (2010) 
konstatují, že pozemním požárem začíná a končí většina lesních 
požárů. Ačkoli nemáme zřejmé údaje, protože evidence HZS ne-
disponuje detaily, které by umožňovaly stanovit, o jaký druh po-
žárů se jedná, z dostupných informací uváděných v evidenci lze 
předpokládat, že se ve většině případů lesních požárů jedná právě 
o požáry pozemní.

 Zdrojem požáru, respektive látkami vstupujícími do hoření, bývá 
nejčastěji suchá tráva, opadlé listí, suché jehličí a kůra, ležící větve, 
nízké stromy, nárosty, kmeny a suché dřevo (Roy 2003; Krakov-
ský 2004; Francl 2007; Thomas, McAlpine 2010). Výška pla-
mene při pozemním požáru závisí na zdroji hoření. Hoří-li hustá 
tráva (smilka Nardus sp., kostřava Festuca sp.) nebo hrabanka bez 
přítomnosti klestu a  větví, výška plamene dosahuje 0,05–0,5 m, 
je-li zasaženo borůvčí, brusinka nebo třtina, jsou plameny vysoké 
0,6–1,5 m. Plameny z hořícího jehličnatého podrostu v kmenovi-
ně nebo kumulovaného těžebního odpadu dosahují výšky 2–4 m 
(Nesterov 1949). Šíření pozemního požáru závisí především 
na  rychlosti větru (Roy 2003). Nesterov (1949) dělí pozemní 
lesní požár do  dvou kategorií: letmý pozemní požár a  vytrvalý 
pozemní požár. Letmý pozemní požár vzniká převážně v jarním 
a  letním období. Rychlost jeho šíření se pohybuje v  hodnotách 
menších než 0,5 m.min-1. 

 Podle rychlosti šíření se požáry dělí na  slabé (rychlost < 1 m.
min-1), střední (1–3 m.min-1) a silné (> 3 m.min-1). Pozemní požá-
ry lze charakterizovat výškou plamene jako slabé požáry (plamen 
< 0,5 m), střední (0,5–1,5 m) a silné > 1,5 m (Krakovský 2004). 
Pozemní požáry nejsou pro přírodu i člověka tak vážným nebez-
pečím za podmínky, že suchá tráva a spodní části kmenů dřevin 
neposkytují dostatečné množství hořlavého materiálu pro vytvo-
ření velkého požáru (Pfeffer 1961).

 Mezi pozemní požáry se logicky řadí vyhořelé kultury a výsadby, 
protože při korunovém (vysokém) požáru obecně platí, že oheň 
zapálí větve (Metodický list 21P 2001). Tento stav může nastat až 
od porostního stadia mlaziny, kdy je na stromech již viditelně od-
lišena korunová část (Simon, Vacek 2008). Proto považujeme typ 
požárů, který je někdy rozlišován v  Polsku („upraw, podszytów 
i podrostów“) (OSP 2017a, 2017b; PSP Lescyza 2017) za nadby-
tečný.

Obr. 4.
Typy lesních požárů: pozemní požár (a), korunový požár (b), pod-
zemní požár (c); foto: J. Vaněk (a, b), R. Szczygieł (c)
Fig. 4.
Types of forests fires: surface fire (a), crown fire (b), and ground fire 
(c); photo: J. Vaněk (a, b), R. Szczygieł (c)

a

b

c
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b) Korunový požár „Crown fire“ (obr. 4b). Korunový požár je 
nejnebezpečnějším druhem lesního požáru (Metodický list 21P 
2001). Hlavní nebezpečí spočívá v  jeho velice rychlém šíření 
a  těžké zvládatelnosti (Alexander, De Groot 1988; Alexan-
der, Lanoville 1989; Krakovský 2004). Ke  vzniku dochází 
v porostech, kde rostou hluboko zavětvené stromy a v podrostu je 
vysoká buřeň, keře, mlaziny či další nárost. Mohou to být okraje 
porostů nebo porosty s přirozeným zmlazením i tyčoviny (Kunt 
1967; Roy 2003). Forma tohoto požáru závisí na složení porostů 
a  intenzitě hoření. Pokud v korunách vzplanou drobné větévky, 
dochází k vytvoření ohňového valu přesahujícího výškou 30 m (= 
vysoký požár) (Metodický list 21P 2001), požár se velmi rychle 
šíří porostem (> 10 km.hod-1) a  je extrémně nebezpečný. Tento 
typ je označovaný jako náhlý korunový požár se zpravidla velmi 
krátkým trváním (Thomas, McAlpine 2010). Navzdory uvolňo-
vané vysoké tepelné energii hoří při tomto požáru pouze olistění 
a větve velmi malých rozměrů (Pfeffer 1961; Thomas, McAlpi-
ne 2010). Šíření tohoto požáru v korunách je ve vlnách (Krakov-
ský 2004). 

 Vytrvalý korunový požár vzniká v prořídlých starších porostech, 
kdy hoří drobné větvičky i silnější větve a ze zasažených stromů 
zůstávají ohořelé pahýly se zuhelnatělou kůrou. Šíření požáru je 
pomalé (5–8 km.hod-1) (Nesterov 1949), pozvolně přecházející 
v korunách. Při tomto požáru dochází rovněž k vypálení hrabanky 
až na minerální půdu a ke vznícení kořenů a pařezů, popř. usklad-
něného dříví (Pfeffer 1961). 

 Přesto, že se jedná o požár celého porostu, neboť hoří kompletní 
řada nadzemních složek lesa, je tento typ požáru označen za ko-
runový. Proto se v Polsku a Německu vymezuje tento druh jako 
„požár celého porostu“ (OSP 2017a, 2017b;  PSP Lescyza 2017; 
SUW 2017). Vzhledem k  tradičnímu užívání termínu korunový 
požár i v angličtině, navrhujeme jeho zachování. 

 Vznik korunového požáru je závislý na dvou faktorech. Prvním je 
intenzita pozemního požáru a množství vyprodukovaného tepla, 
které přenosem do korun vysouší olistění a vytváří další potenci-
álně hořlavý materiál. Druhým faktorem je výška tohoto olistění. 
V případě, že výška nasazení koruny je poměrně nízká, dochází 
ke vznícení dostatečně vysušeného materiálu a vzniká náhlý koru-
nový požár (Thomas, McAlpine 2010).

 Korunovému požáru odolávají pouze vzrostlé, staré stromy s vy-
soce nasazenou korunou a  velmi silnou borkou (např. 90leté 
a  starší porosty borovice lesní v  požářišti Bzenec) (Mařáková 
2012) nebo stejnorodé porosty severoamerických sekvojí, jež byly 
v mládí zasaženy opakovaně požáry, které zničily přimíšenou dou-
glasku a borovici (Weatherspoon 1990). 

 Korunové požáry nejsou příliš časté, ale postihují velké plochy. 
Na území České republiky k nim dochází pouze výjimečně, a to 
v  případě rozsáhlých lesních požárů. Za  posledních patnáct let 
se takové požáry udály u  Bzence 24. května 2012 (Mařáková 
2012; HZS Jihomoravský kraj 2012) a u Jetřichovic 22. července 
roku 2006 (Požáry 2006), jedná se tedy o 0,04 % lesních požárů 
v období 2006–2015. Největším nebezpečím zůstávají v oblastech 
s řídkým osídlením a s extenzivním lesním hospodářstvím (Pfef-
fer 1961). Je velmi složité korunový požár eliminovat pomocí 
normálních hasičských technik, proto je jeho uhašení nejčastěji 
závislé na změně počasí, množství hořlavé hmoty nebo topografii 
požářiště (Thomas, McAlpine 2010).

c) Podzemní požár „Ground fire“ (obr. 4c). Vyskytuje se zpra- 
vidla v místech s vysokou akumulací surového humusu, v  ložis-
cích rašeliny, aktivního vápence ap. (Roy 2003; Krakovský 2004; 
Thomas, McAlpine 2010). Podzemní požár na rašelinách často 
prohoří i do spodních vrstev (Francl 2007), kde se zastavuje až 

na hranici minerálního podloží (Thomas, McAlpine 2010). Šíří 
se podél doutnajících kořenů zbylých pařezů; ve žhnoucí rašelině 
dochází k poškození kořenů zdravých stromů, u nichž se zvyšu-
je labilita, možnost vývratu i  úhynu. Podzemní požár nevytváří 
prakticky žádný plamen (Roy 2003).

 Teplota požáru vystupuje pouze na 300 °C (Zanon et al. 2008), 
čímž se výrazně odlišuje od ostatních druhů lesních požárů. Pod-
zemní požár je velmi složité lokalizovat, dílčí pomocí při lokalizaci 
je přítomnost nepříliš hustého dýmu vycházejícího kolem kořenů 
a pařezů (Thomas, McAlpine 2010; Pfeffer 1961), nebo lze vy-
užít termokamery (Calle et al. 2006). 

 Podzemní požár nebývá častý, ani příliš rozsáhlý. Za  hodnoce-
ných deset let v databázi HZS je uvedeno 28 případů, kdy hořela 
rašelina, což s  největší pravděpodobností představuje podzemní 
požáry (0,39 % lesních požárů na území ČR). Frekvence výskytu 
je podmíněna průběhem suchého letního počasí, kdy dostatečně 
proschnou vrstvy rašeliny (Francl 2007). Bývá velmi vytrvalý 
a může hořet  týdny i měsíce (Kunt 1967), v méně přístupných 
oblastech dokonce i  roky (McAlpine, Thomas 2010). Jedná se 
o nebezpečný požár, který může relativně snadno přejít do požáru 
pozemního. 

 Šíří se velmi pomalu, maximálně několik milimetrů až centi-
metrů za hodinu (Zanon et al. 2008). Jeho rychlost nepřesahu-
je 2–5 m za den (Krakovský 2004; Zanon et al. 2008). Výskyt 
podzemních požárů na rašelinných půdách je ve střední Evropě 
malý (Pfeffer 1961). Roy (2003) uvádí vzácný výskyt i v Hima-
lájských smrkových a jedlových porostech. Thomas, McAlpine 
(2010) zjistili, že podzemní požár může hořet a šířit se i pod sně-
hovou pokrývkou.

ZÁVĚR
Lesním požárem se rozumí nežádoucí a nekontrolované hoření, které 
vznikne a šíří se v lese, nebo vznikne mimo les a rozšíří se do lesa, jenž 
má minimální plochu 0,5 ha a kde korunový zápoj tvoří alespoň 10 %, 
resp. 5 %.

Především v případech, kdy dojde k vyhoření celého lesa, se zdá těžké 
rozhodnout o  těchto parametrech. Odhad 0,5 ha vyhořelé plochy je 
jednoduchý a velmi rychlý, stejně jako odhad rozestupu stromů (zá-
poje) či šířky větrolamů. Povinnost zahrnout do Evropského systému 
o lesních požárech i „požáry jiné zalesněné plochy“ je splnitelná a pro 
praxi lehce použitelná  na základě odhadnutého rozestupu stromů.

V lesnické terminologii by se měly používat tři druhy lesních požárů: 
pozemní, podzemní a korunový.

Vzhledem k tomu, že předpisy HZS nedefinovaly exaktně lesní požár, 
je nutno tuto absenci vyplnit a hodnocení jednotlivých lesních požárů 
upravit tak, aby poskytovalo správnou kategorizaci požáru z lesnické-
ho hlediska i z hlediska požadavků EFFIS.

Poděkování:
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FOREST FIRES IN THE CZECH REPUBLIC – DEFINITION AND CLASSIFICATION: REWIEV

SUMMARY

Although forest fires are reckoned as a serious problem in many countries (Tab. 1), they have not previously been considered as major agent 
of forest damage in the Czech Republic. This assessment in the Czech Republic probably reflects the lack of a clear and modern definition of 
the term “forest fire” and the lack of adequate data, which could be transmitted for European-wide monitoring of the European Forest Fire 
Information System (EFFIS).  Because of long periods of drought, general reductions in rainfall, and temperature anomalies, forest humidity 
has declined in the Czech Republic and Europe, and this has resulted in the increased flammability of forest materials (Xiao, Zhuang 2007; 
Xanthopoulos et al. 2012). In the near future, forest fires could become a significant ecological, physical, and environmental problem in the 
Czech Republic. This review attempts to fill the gaps resulting from the lack of suitable terminology in the Czech language related to forest fires, 
and from the lack of records on the number and extent of forest fires in the country.

The definition of the term forest fire varies from country to country depending on how the term is used and also on additional criteria, e.g. the 
location where the fire started, the distance from the ignition site to the forest, the size of the fire, and forest ownership (e.g. Chromek 2006; 
Pokojska 2015). The Czech Republic lacks official definitions of forest fires, and the definition and related terms in text books (Nechleba 
1927; Nesterov 1949; Pfeffer 1961; Kunt 1967; Forst et al. 1970) and other sources are inconsistent. At European Union level, the definition 
created by the FAO is currently used (FRA 2000). In the Czech Republic, however, a Czech translation of an earlier definition (provided in 
regulation no. 2152/2003 of the European Parliament and Council) is currently used but is obsolete and illogical. We herein propose the 
following new and official definition of the term “forest fire” for the Czech Republic, which, when translated into English, the definition would 
be as follows: A forest fire is an undesired and uncontrolled burning that begins and spreads in a forest or that begins in a non-forested area and 
spreads into a forest with area 0.5 ha or more and forest canopy at least 10%, respectively 5%.

The number of forests fires varied between 444–1,398 per year in the period of 2006–2015 (Fig. 1), i.e. 725 per year on average. The burned area 
is not commonly large, on average 0.35 ha, and about 70% of all forest fires are smaller than 0.05 ha (Fig. 2). The incidence of forest fires in the 
Czech Republic is not uniform, in some municipalities with extended powers there was no single forest fire, while in some municipalities there 
were more than ten forest fires (Fig. 3).

Worldwide, forest fires are generally divided into three basic types: surface, crown, and ground (subsurface) fire (Fig. 4) (Roy 2003; Thomas, 
McAlpine 2010; Natural Resources Canada 2016). A surface forest fire involves the dry grass, leaves, needles, branches, and other material on the 
soil surface (Pfeffer 1961; Alexander, De Groot 1988; Alexander, Lanoville 1989; Roy 2003; Francl 2007; Thomas, McAlpine 2010). 
A crown forest fire involves whole trees; this type of fire is very dangerous and very difficult to extinguish (Alexander, De Groot 1988; 
Alexander, Lanoville 1989; Krakovský 2004). A ground forest fire is one that burns belowground and involves peat deposits or tree roots 
(Roy 2003; Krakovský 2004; Francl 2007; Thomas, McAlpine 2010). Ground fires are very difficult to identify and can burn for weeks after 
a ground or crown forest fire has been extinguished (Kunt 1967). As a result, a ground fire can result in re-ignition of surface and crown fires. 
In the Czech Republic surface fires are the most abundant, only 0.39% were designated as ground fires and two fires were crown fires between 
2006 and 2015.

Finally, we highlight the proposed definition of forest fire in Czech and strongly recommend its use. We also recommend that the statistical 
records of forest fires should be modified such that this information can easily be provided by EFFIS. Regarding forests fire records, we suggest 
that forest fires be divided into three basic categories: (1) surface, (2) ground, and (3) crown fires.
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