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Anotace 

 

 Tato bakalářská práce se zabývá stanovením podmínek požární ochrany v případě 

řízeného vypalování porostů v chráněných územích v České republice. Práce se v první části 

zabývá ekologickými aspekty provádění řízeného vypalování. Dále se zabývá právním rámcem 

této činnosti a stanovením podmínek pro bezpečné provádění řízeného vypalování. Práce se 

opírá o literární zdroje popisující tuto problematiku v zahraničí a o praktické zkušenosti s touto 

problematikou v České republice, především pak o praktické zkušenosti v bývalém vojenském 

újezdu Jince, resp. nově vzniklé Chráněné krajinné oblasti Brdy. Práce poskytuje ucelený a 

stručný přehled dané problematiky s důrazem na legislativní stránku dané problematiky. 

 

 Klíčová slova: řízené vypalování, Brdy, stanovení požárního zabezpečení, chráněná 

krajinná oblast 

 

 

 

Annotation 

 

 This bachelor thesis is focused on setting conditions of fire protection in case of 

controlled burning in protected natural areas in Czech Reublic. Main themes of the first part are 

ecological aspects of implemetation of controlled burning. Further, it deals with the legal 

framework for this action and with setting up the conditions for safe implementation of 

controlled burning. Thesis is built on literal sources, that are describing this problematics in 

abroad and on practical experiences with this problematics in Czech Republic. Especially on 

practical experiences with this in proving ground Jince, respectively in newly created Protected 

lanscape area Brdy. This thesis provides comprehensive and brief summary of this problematics 

with emphasis on legislative.  

 

Key words: controlled burning, Brdy, determination of fire protection, protected landscape area 
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1 Úvod 

 

Problematika vypalování porostů je lidstvu známa již od pradávna. Oheň sloužil 

člověku jako nástroj pro získávání nové zemědělské půdy prostřednictvím tzv. žďáření, tedy 

vypalování původních pralesů za účelem získávání nových zemědělsky využitelných 

ploch[1]. Tato činnost byla široce rozšířena na historickém území České republiky a odráží 

se i v názvu řady českých obcí (např. Žďár nad Sázavou, Žďár nad Metují, Dolní Žďár).  

Zatímco v minulosti sloužilo vypalování porostů především jako prostředek ke 

změně původní přírodní krajiny na krajinu kulturní, dnes lze pojem vypalování porostů 

chápat šířeji. Obecně se jedná o činnost vedoucí k vypálení vegetace nativně spojené se zemí 

(tedy vegetace nepokácené, neposečené) v určitém místě a čase za pomoci cíleně založeného 

a kontrolovaného ohně. 

Vyjma již výše zmíněného původního významu, který se i v dnešních dobách 

uplatňuje v řadě oblastí světa (problematika vypalování pralesů v rozvojových zemích viz 

např. [2][3]), je hlavním důvodem provádění této činnosti na území ČR v současné době 

především obnova trávníků po zimě při tzv. jarním vypalování zahrad. Tato činnost (stejně 

jako jakékoli jiné vypalování vegetace) je zákonem zakázána (viz kapitola 3), ale i přesto je 

na území ČR rozšířena a prováděna. Bohužel, každoročně je příčinou několika set požárů 

(947 požárů v roce 2016, 1390 požárů v roce 2015, pozn.: příčina vypalování je statisticky 

sledována dohromady s příčinou zakládání ohně, uvedená čísla tedy nejsou zcela 

reprezentativní [4][5]).  

Dalším důvodem pro provádění této činnosti je cílené vypalování porostů z důvodu 

snížení rizika vzniku požáru, popř. činnost vedoucí ke snížení následků již vzniklého požáru. 

Tímto je myšleno např. zakládání tzv. „protipožárů“. Tyto činnosti jsou rozšířeny takřka ve 

všech oblastech, které postihují rozsáhlé požáry travnatých, křovinatých a lesních porostů 

(např. USA, Austrálie). 

 Jakožto další důvod této činnosti lze uvést provádění tzv. fire managementu na území 

s režimem ochrany přírody. V tomto případě se vypalování provádí řízeně, tak aby nahradilo 

výskyt přírodě vlastních fenoménů, které se již dnes v přírodě vyskytují zřídka, nevyskytují 

se vůbec, nebo jsou jejich projevy potlačeny lidskou činností (např. vznik požáru od blesku 

a jeho následný volný rozvoj). Řízené vypalování se provádí za účelem vytvoření nových 
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stanovišť pro vzácné organismy, které jsou svým výskytem vázány na prostředí spálenišť, 

resp. na to, že jednou za určité časové období v daném stanovišti hoří (tzv. pyrofity), popř. 

za účelem zvýšení druhové diverzity, kdy jsou prostřednictvím vypalování odstraněny 

dominantní druhy tohoto stanoviště, a je tak dána možnost uchycení se novým druhům. Tato 

činnost je v rámci Evropy vnímána v různých zemích rozdílně, a to i mezi odbornou 

veřejností zabývající se ochranou přírody. Zde se můžeme setkat s častým nepochopením, 

které však plyne především z nedostatečné informovanosti o problematice. Na základě 

mnohých studií lze konstatovat, že v případě, kdy je tzv. fire management prováděn správně 

a šetrně, je pro účely ochrany přírody jednoznačně přínosný [6]. 

 Problémem, kterému tento přístup k pojetí ochrany přírody čelí na území ČR, je 

právní stránka, která, jak již bylo výše uvedeno, nedovoluje provádění jakéhokoli 

vypalování. Tento problém by však měl být v dohledné době odstraněn přijetím nového 

zákona o požární ochraně, na kterém se v současné době pracuje. V této souvislosti lze však 

předpokládat vznik dalšího problému, kterým je stanovení požadavků na bezpečné 

provádění řízeného vypalování, resp. na stanovení podmínek požární ochrany při provádění 

této činnosti. Tato bakalářské práce si klade za cíl, na základě dosud dostupných údajů, 

stanovit některé základní podmínky požární ochrany při provádění této činnosti. 

  



3 

 

2 Ekologické aspekty řízeného vypalování 

 

2.1 Přínosy fire managementu pro ochranu přírody 

 

 Oheň a požáry jsou přirozenými přírodními fenomény, které se v krajině vyskytují 

od nepaměti. Příroda se výskytu těchto jevů přirozeně přizpůsobila, a dokonce na jejich 

výskytu založila existenci některých organismů. Toto lze ilustrovat např. na tzv. pyrofilních 

(doslova milujících oheň) a antrakofilních (doslova milujících uhlík) rostlinách. První z nich 

jsou přímo přizpůsobeny stanovištím, kde často dochází k požárům. Semena některých 

druhů těchto rostlin jsou přirozeně odolná účinkům ohně, popř. jsou tyto rostliny schopny 

dalšího vegetativního růstu z podzemních orgánů, které nejsou účinky ohně zasaženy. Na 

území ČR se pravé pyrofilické rostliny nevyskytují, avšak vyskytují se zde rostliny, kterým 

oheň prospívá. Takovouto rostlinou je např. vřes obecný (Calluna vulgaris), viz Obrázek 1. 

Vřes obecný je poměrně rezistentní vůči sežehnutí požárem. Klíčivost jeho semen je navíc 

výrazně vyšší po kontaktu s ohněm [7]. Odbornými studiemi je prokázáno, že pakliže nejsou 

stanoviště vřesu dlouhodobě podrobena působení účinků ohně, dochází v horizontu několika 

desetiletí k jejich zániku [6]. Dalším druhům prospívá působení ohně tím, že odstraňuje 

jejich přirozené konkurenční druhy. Mezi tyto druhy můžeme zařadit např. válečku 

prapořitou (Brachipodium pinnatum), která byla dříve typickým druhem často vypalovaných 

mezí, nebo třtinu křovištní (Calamagrostis epigeios), která je dodnes nejhojněji rozšířenou 

travou dopadových ploch vojenských újezdů. Mezi zástupce antrakofilních rostlin lze zařadit 

řadu mechů a lišejníků. Jsou to např. zkrutek vláhovějný (Funaria hygrometrica), játrovka 

porostnice mnohotvárná (Marchantia polymorpha), zvoneček uhelný (Geopyxis carbonaria) 

a ohnivka spáleništní (Ascobolus carbonarius). Z vyšších rostlin to je např. rulík zlomocný 

(Atropa bella-dona). Zcela typickým zástupcem antrakofilních vyšších rostlin je však dnes 

již vzácný kakost český (Geranium bohemicum), u nějž literatura uvádí, že byl dříve 

typickým druhem vyskytujícím se v okolí milířů. [8]  
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Obrázek 1 Vřes obecný (Calluna vulgaris), převzato z [9]. 

 Celkově se dá konstatovat, že oheň způsobuje spálení většiny odumřelé bylinné 

hmoty (stařiny), která by se jinak těžko rozkládala a tím blokovala klíčení mladých rostlin. 

Dále vede působení ohně ke snížení obsahu dusíku v rámci stanoviště, dusík je působením 

ohně uvolněn do ovzduší. Mimo to dochází také k přeměně složitějších látek organického 

původu na jednodušší a jejich následnému distribuování do okolní půdy. Všemi těmito 

procesy dochází k zpřístupnění těchto látek v rámci stanoviště a k umožnění růstu dalších 

rostlin. 

 Zvláště vhodným se jeví použití fire managementu v rámci péče o chráněná 

vřesoviště. Použití tohoto způsobu péče zajišťuje dlouhodobou obnovu vřesovišť s absencí 

zarůstání vřesoviště dřevinami. V rámci jiných společenstev, než jsou vřesoviště, není 

význam fire managementu tak výrazný, avšak i zde může mít jistý význam. Použití této 

metody může nahrazovat jiné druhy péče o chráněné území, a to především pastvu nebo 

sečení. Mezi její výhody může (v závislosti na lokalitě) patřit nižší časová a ekonomická 

náročnost. V rámci těchto úvah lze např. uvést výrazné výhody provádění fire managementu 

na území vřesovišť v bývalých vojenských prostorech (a to především v lokalitách 

s pyrotechnickou zátěží). V těchto lokalitách se jen velmi těžko provádí kosení, popř. 

strojové sečení, a to jak z důvodu nebezpečnosti činnosti pro osoby provádějící tuto činnost, 

tak z důvodu často velmi špatné přístupnosti těchto lokalit pro techniku. Pastva není na 

těchto lokalitách taktéž vhodná z bezpečnostních důvodů, neboť působením dobytka může 
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dojít k rozrývání svrchní vrstvy půdy a odkrývání dosud skryté pyrotechnické zátěže. 

Naproti tomu správně provedené vypálení (tedy provedené tak, aby docházelo k rychlému 

odhoření spalitelné hmoty a k minimálnímu prohřívání svrchních vrstev půdy) tohoto území 

nabízí možnost rychlé, bezpečné a efektivní péče o toto území. [6] 

 

2.2 Zkušenosti s fire managementem v zahraničí 

 

 Zkušenosti s tímto druhem péče je možno ilustrovat na mnohých zahraničních 

příkladech. Asi nejvýznamnějším příkladem použití tohoto přístupu je používání fire 

mangementu na území Spojeného království, kde se tento přístup běžně uplatňuje nejen 

v rámci ochrany přírody, ale i v rámci zemědělství a myslivosti. Podmínky pro provádění 

vypalování jsou vymezeny legislativně, avšak úřady pro zjednodušení vydaly právně 

nezávazné, ale vysoce přehledné kodexy (The Muirburn Code ve Skotsku a The Heather 

Grass Burning Code v Anglii a Walesu [10][11][12]). V těchto kodexech jsou zakotvena 

některá základní opatření pro zajištění bezpečnosti vypalování. Tak např. The Heather Grass 

Burning Code zakazuje provádění vypalování v nočních hodinách, stanovuje největší 

vypalovanou plochu (10 ha), stanovuje období, v kterém se smí vypalování provádět a 

podobně.  

 Další významné zkušenosti lze hledat v Německu. Např. v lokalitě Drover Heide, 

která byla po více než sto let využívána jako vojenský prostor. V této lokalitě došlo v roce 

2005 k ukončení vojenské činnosti a k nutnosti zahájení péče o zdejší vřesoviště. Byly 

vyzkoušeny různé způsoby péče (pastva, kosení, mulčování), avšak jakožto nejlepší z nich 

se osvědčilo vypalování realizované v zimním období (leden až březen). Vypalování 

probíhalo na ploše cca 10 ha. V rámci této lokality bylo jednoznačně prokázáno, že 

vřesoviště po vypalování již v prvním roce regenerují a jsou odstraněny ostatní nežádoucí 

dřeviny. Byly provedeny i studie zaměřující se na dopady vypalování na pavouky, střevlíky 

a ptáky, které prokázaly, že vypalování těmto skupinám živočichů nikterak neškodí, ba 

naopak, byl zaznamenán nárůst početnosti některých těchto živočichů. Na základě poznatků 

z praktických zkušeností je doporučováno provádění vypalování za slabého větru a nízké 

relativní vlhkosti. Vzhledem k tomu, že takové atmosférické podmínky nenastávají často, je 
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doporučováno provádění vypalování na více plochách najednou, aby byly tyto podmínky co 

nejefektivněji využity. [13] 

Dalším příkladem z Německa je bývalá vojenská lokalita Zschornoer Wald, kde je 

nutno provádět péči o přibližně 200 ha vřesovišť. Taktéž v této lokalitě prokázaly studie 

vhodnost použití vypalování v rámci péče o vřesoviště. Vřesoviště po vypalování 

regenerovala a pomocí vypalování byly i zde odstraněny nežádoucí dřeviny. I zde se 

objevuje praktická poznámka týkající se problematičnosti dosažení optimálních podmínek 

pro vypalování (slabý vítr a nízká relativní vlhkost vzduchu). [6] 

Posledním příkladem z Německa jsou experimentální pokusy zkoumající 

využitelnost vypalování v rámci péče o chráněná území v Bádensku-Wűrttenbersku. 

V rámci těchto experimentů jsou prováděny dlouhodobé studie (po více než 40 let) na 

čtrnácti rozdílných pokusných lokalitách. Tyto studie prokazují nevhodnost použití 

vypalování pro lokality xerotermních trávníků. [14] 

 Taktéž v Nizozemí lze nalézt zkušenosti s péčí o vřesoviště pomocí vypalování, tyto 

zkušenosti se však omezují jen na bývalé vojenské lokality a také zde se setkávají 

s pozitivními výsledky. [15] 

 Na základě zahraničních zkušeností lze tedy konstatovat, že fire management 

některých lokalit chráněných území (konkrétně vřesovišť) je přínosnou a efektivní metodou 

péče o tyto lokality. 

 

2.3 Zkušenosti s fire managementem v ČR 

 

 Zkušenosti s fire managementem na území ČR nejsou rozsáhlé. V rámci ČR zatím 

proběhlo jen několik experimentů, vázaných na Národní přírodní památku Pouzdřanská step, 

Přírodní památku Tobiášův vrch, vřesoviště v Národním parku Podyjí a Vojenský výcvikový 

prostor Milovice-Mladá (Přírodní rezervace Pod Benátským vrchem). 

 V rámci Národní přírodní památky Pouzdřanská step byl zkoumán vliv řízeného 

vypalování na stepní společenstva této lokality. Autoři této studie, která probíhala mezi lety 

2001 až 2003, konstatují, že druhová diverzita se na vypalovaných plochách oproti 

kontrolním plochám zvýšila. [16] 



7 

 

 V lokalitě Přírodní památka Tobiášův vrch bylo prováděno řízené vypalování od 

roku 1998 do roku 2003. Autoři studie konstatují, že vypalování mělo pozitivní vliv na 

některé chráněné druhy. [17] 

 V oblasti vřesovišť v Národním parku Podyjí byl zkoumán vliv řízeného vypalování 

na tři různé lokality vřesovišť. Jednorázové vypálení sledovaných ploch proběhlo v roce 

1992 a následně bylo prováděno pozorování až do roku 2003. Autoři studie připouštějí řízené 

vypalování jako možnost péče o dané chráněné území, zároveň je však doporučují 

kombinovat s jinými metodami. [18] 

 V rámci poslední lokality Vojenského výcvikového prostoru Milovice-Mladá došlo 

k řízenému vypálení trávníků o celkové ploše 8 ha v roce 2010, a to v rámci Přírodní 

rezervace Pod Benátským vrchem. Do současné doby nebyla publikována studie o vlivu na 

stanoviště. 

 Celkově se dá konstatovat, že zkušenosti s fire managementem jsou v ČR minimální. 

Dopad ojedinělých pokusů o tento přístup k ochraně přírody byl zatím vyhodnocen jako 

spíše kladný. Rozsáhlejší ucelená studie, snad tedy vyjma [6], zatím chybí. Stejně tak zatím 

chybí i jakákoli metodika a legislativní opora, která by řešila, kdo, kdy, jakým způsobem a 

za jakých podmínek může tyto zásahy provádět. Provádění podobných studií v ČR naráží 

mimo jiné na ustanovení platných právních předpisů, viz kapitola 3. 

 

2.4 Problematika fire managementu na území bývalých vojenských 

prostorů v ČR 

 

 V rámci ČR se v současné době začíná dostávat do popředí problematika péče o 

lokality ochrany přírody ve zrušených vojenských újezdech. Tato problematika se nejlépe 

ilustruje na příkladu zrušeného Vojenského újezdu Brdy (dříve též Vojenský výcvikový 

prostor Jince). K zániku tohoto vojenského újezdu došlo 1.1.2016 (zákon 15/2015 Sb.[19])  

a na jeho území vznikla Chráněná krajinná oblast Brdy (dále jen CHKO Brdy). V jejím rámci 

je třeba nalézt metodu péče o vřesoviště na bývalých dopadových plochách. V rámci těchto 

ploch se v současné době uvažuje o využití fire managementu. Průkopnickou prací v této 

oblasti bylo provedení taktického cvičení jednotek požární ochrany Jordán v roce 2016. 

V rámci tohoto cvičení byly ověřovány některé taktické postupy související se zdoláváním 
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požárů v těchto lokalitách a dále bylo cvičení spojeno s měřeními, které byly cíleny na 

možnost využití fire managementu v oblasti péče o některé chráněné lokality. [20] 

 

 

Obrázek 2 Mapa současných a bývalých vojenských újezdů, mapa převzata a 

přepracována z [21]. 
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 1 – Hradiště 
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újezdy: 

 5 – Prameny 

  6 – Dobrá Voda 

  7 – Brdy 
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 10 – Mladá 
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3 Právní rámec problematiky řízeného vypalování v ČR 

 

3.1 Současná právní situace na území ČR 

 

V rámci právního prostředí ČR daná problematika naráží především na ustanovení 

zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně, který v § 5, odst. 2 říká následující: „Právnické 

osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.“ Dále v § 17 odst. 3, dle písm. f) 

uvádí: „Fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů.“ Zákon tedy jednoznačně 

zakazuje provádět vypalování porostů, avšak nezakazuje provádět spalování na volném 

prostranství. V případě, že se jedná o spalování materiálu, který byl nejprve oddělen od země 

(posekán, pořezán), následně přemístěn na jedno místo a zde spálen, je tedy činnost zcela 

v souladu se zákonem. Na tuto činnost se vztahuje ohlašovací povinnost dle § 5 odst. 2) 

zákona 133/1985 Sb. (povinnost právnických a podnikajících fyzických osob ohlašovat 

pálení místě příslušnému HZS kraje). U fyzických osob není tato povinnost nařízena 

zákonem, ale může být stanovena v rámci obecně závazných vyhlášek obcí, které mohou 

upravovat provádění této činnosti na území obce. Zákonné ustanovení též pojednává o 

některých speciálních případech (dle pozn. 1k v zákoně 133/1985 Sb., která odkazuje mimo 

jiné např. na zákon 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů), kdy 

umožňuje právní systém ČR rozdělávat oheň i v lese, pakliže je tato činnost prováděna při 

hospodaření v lese. Toto ustanovení dává jistou (byť velmi omezenou) možnost k diskuzi 

v případě provádění fire managementu za účelem ochrany přírody na maloplošných 

stanovištích organismů. [22][23] 

Za porušení výše uvedených zákazů může HZS kraje uložit pokutu až do výše 

25 000 Kč v případě fyzických osob (ustanovení § 78 zákona 133/1985 Sb.), do výše 

500 000 Kč v případě právnických a podnikajících fyzických osob (dle § 76, odst. 2 zákona 

133/1985 Sb.), nebo až do výše 1 000 000 Kč v případě opakovaného porušení zákazu u 

právnických a podnikajících fyzických osob (dle § 76, odst. 3 zákona 133/1985 Sb.). [22] 
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3.2 Potenciální vývoj právního prostředí – příprava nového zákona o 

požární ochraně 

 

 Významným krokem, který by mohl přispět k jasné a nezpochybnitelné legalizaci 

fire managementu v rámci právního prostředí ČR, by mohlo být přijetí nového zákona o 

požární ochraně. Na novém zákoně o požární ochraně se již v současné době pracuje a měl 

by obsahovat ustanovení týkající se fire managementu a jeho využití. Problematické však 

zůstává nastavení právních podmínek pro samotné provádění této činnosti. Provádění fire 

managementu musí splňovat současně následující požadavky: 

• bezpečnost při provádění fire managementu 

• plnění cíle fire managementu (posouzení zdali je fire managementem dosahováno 

cílů na úseku ochrany přírody, péče o krajinu popř. na úseku požární ochrany) 

• přiměřenost provádění fire managementu z ekonomického hlediska 

 

 Z hlediska právního prostředí ČR bude plnění prvního bodu (bezpečnost při 

provádění fire managementu) s největší pravděpodobností dále rozpracováno v prováděcí 

vyhlášce k novému zákonu o požární ochraně. Otázkou však zůstává, jak stanovit podmínky 

pro bezpečné provádění fire managementu, tak aby bylo při jejich plnění dosaženo i 

uspokojivého plnění zbývajících dvou bodů. Důležitým prvkem v rámci této problematiky 

bude proces povolovaní/nepovolování provádění fire managementu v konkrétní lokalitě 

(autor tohoto textu nepředpokládá, že by legislativa povolovala provádění fire managementu 

plošně). Je otázkou, která instituce by měla o možnosti provádění fire managementu 

s konečnou platností rozhodovat a které instituce by se k problematice měly pouze 

vyjadřovat. Narážíme na problematiku značného počtu dotčených institucí, resp. osob (v 

případě fire managementu: HZS kraje, správa příslušného ekologicky chráněného území, 

orgán ochrany přírody v místě, kde nepůsobí správa příslušného ekologicky chráněného 

území, další dotčené orgány obcí, majitelé přilehlých pozemků atd.). Toto množství 

dotčených osob, které by se k povolovaní fire managementu mohly vyjadřovat, by mohlo 

zapříčiňovat nepřiměřené průtahy při povolování jednotlivých aktivit v rámci fire 

managementu. Taktéž je nutno pamatovat na to, že povolení fire managementu na konkrétní 

lokalitě musí být i v souladu s dalšími právními předpisy, např. zákonem 114/1992 Sb. o 
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ochraně přírody a krajiny [24]. S ohledem na výše popsané by bylo vhodné zavést v rámci 

právního systému ČR takové mechanismy, které by zabezpečily, že povolení provádění fire 

managementu na určitém území by bylo vydáváno na časově omezenou dobu, po které by 

následovalo vyhodnocení provedených činností a přezkoumání další potřeby provádění této 

činnosti. Konkrétní procesní požadavky na povolování by však měl řešit právní předpis 

z oblasti ochrany životního prostředí. Nový zákon o požární ochraně by se měl omezit pouze 

na umožnění provádění této činnost a stanovení bezpečnostních pravidel pro její provádění. 

Autor předpokládá legislativní zakotvení možnosti provádět fire management pouze na 

lokalitách s režimem ochrany přírody. Vzhledem k tomu, že posouzení dopadu fire 

managementu na životní prostředí je výsostně odborná věc, která je jednoznačně v gesci 

orgánů ochrany životního prostředí, měly by tato posouzení dle názoru autora zajišťovat 

právě místně příslušné orgány ochrany životního prostředí, přičemž by zohledňovaly zájmy 

dotčených osob. V případě povolení provádění fire managementu by bylo, dle názoru autora, 

vhodné stanovit oznamovací povinnost provádějících vůči místně příslušnému HZS kraje, 

který by měl možnost provádění pozastavit v případě pochybnosti o bezpečnosti 

(dlouhotrvající sucha, popř. podezření na nedodržení zásad bezpečnosti provádění fire 

managementu). 

 V této souvislosti vyvstává otázka týkající se zabezpečení provádění fire 

managementu požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany. Z logiky věci je 

jasné, že tuto činnost nelze zabezpečit podobnými způsoby jako se zabezpečuje spalování 

(ve smyslu § 5 zákona 133/1985 Sb.) Naprostá většina subjektů, u kterých se dá očekávat 

provádění fire managementu nedisponuje dostatečným množstvím příslušně proškoleného 

personálu, požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, a proto je nutno počítat 

se součinností těchto subjektů s jednotkami požární ochrany.  

 

3.3 Zakotvení podmínek pro bezpečné provádění vypalování v rámci 

právního systému 

  

 Dle názoru autora by bylo vhodné upravit obecné podmínky bezpečného provádění 

fire managementu formou vyhlášky. Konkrétní podrobnosti by, dle názoru autora, bylo 

vhodné stanovit formou právně nezávazných doporučení, které by vydávalo Generální 
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ředitelství HZS ČR. Toto řešení by v zásadě využívalo řešení používané ve Spojeném 

království (tzv. Fire codes). Regulace by byla zajištěna nepovolením takových fire 

managementových zásahů ze strany HZS krajů, které by nebyly v souladu s doporučeními 

GŘ HZS ČR, resp. by nebylo jinou metodou prokázáno, že splňují požadavky vyhlášky 

k novému zákonu o požární ochraně. V zásadě by se tak jednalo o jistou paralelu 

k problematice projektování dle norem ČSN, resp. ČSN EN, kdy nemusejí být tyto normy 

použity tam, kde se jiným způsobem podaří prokázat dosažení vlastností stejných nebo lepší, 

jako by byly dosaženy za použití normy. 

 Touto formou úpravy právních předpisů by bylo umožněno pružně reagovat na nově 

získané zkušenosti s fire managementem. Konkrétní procesní postupy z hlediska povolování 

fire managementu v rámci vnitřní struktury HZS by byly řešeny formou SIÁŘe GŘ HZS 

ČR. 

 V této souvislosti je třeba řešit i postupy týkající se součinnosti jednotek požární 

ochrany s osobami provádějícími fire management, a to především v případě jednotek HZS 

ČR. Je otázkou, zda-li by tato součinnost mohla být poskytována jakožto forma cvičení, nebo 

jakožto forma požární asistence. Dle názoru autora jsou přijatelné obě možnosti, přičemž je 

nutné přihlédnout k charakteru činností, které by byly v rámci součinnosti prováděny. 

Rovněž tato oblast by mohla být upravena formou SIÁŘe GŘ HZS ČR. 

 Při definování podmínek pro bezpečné provádění fire managementu je třeba stanovit 

především následující: 

• v jakém maximálním plošném rozsahu smí být fire management prováděn 

• množství sil a prostředků zabezpečující provádění fire managementu 

• meteorologické podmínky, za kterých smí být fire management prováděn 

• roční, popř. denní doba kdy smí být fire management prováděn 

• metodika následné dohlídky nad územím, kde byl fire management prováděn 

 

Veškeré výše popsané body musí být detailněji rozpracovány v návaznosti na informace 

uvedené v literatuře a na praktické zkušenosti.  
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3.4 Autorský návrh některých formulací nového zákona o požární 

ochraně 

  

 Autor si v následujícím odstavci dovoluje navrhnout některé formulace, které by bylo 

možno využít v rámci návrhu nového zákona o požární ochraně. Nejprve je navržena 

definice termínu fire managementu: 

 

„Fire management je metoda péče o plochy, které podléhají režimu ochrany přírody dle 

zvláštních právních předpisů, spočívající v řízeném vypalování porostů.“ 

 

 Alternativně autor navrhuje použití termínu „Žárová péče“ jakožto českého 

ekvivalentu pro termín „Fire management“. Vzhledem k větší známosti termínu „Fire 

management“ je tento termín používán i v dalších návrzích. 

 

 Dále si autor dovoluje navrhnout text, kterým by se udělovala výjimka z hlediska 

plošného zákazu provádění vypalování: 

 

„Provádění fire managementu se z hlediska tohoto právního předpisu nepovažuje za 

provádění vypalování porostů.“ 

 

Následně jsou uvedena ustanovení, která upravují, kde a kým je možno fire 

management provádět, jaké je postavení HZS kraje v rámci této činnosti a některé další 

podrobnosti týkající se úpravy prováděcí vyhláškou: 

 

„Fire management jsou oprávněny provádět pouze orgány ochrany přírody, nebo správy 

oblastí s režimem ochrany přírody, a to dle zvláštních právních předpisů a za dodržení 

ustanovení plynoucích z prováděcí vyhlášky tohoto prvního předpisu. Prováděcí vyhláška 

stanoví zásady bezpečného provádění fire managementu. Orgány ochrany přírody a správy 

oblastí s režimem ochrany přírody jsou povinny ohlásit záměr provádět fire management 

místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje a to nejdéle 10 dní před 

plánovaným prováděním fire managementu. Náležitosti ohlášení záměru provádění fire 

managementu stanoví prováděcí vyhláška. Hasičský záchranný sbor kraje vydá neprodleně 
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po obdržení informace o plánovaném provádění fire managementu stanovisko k tomuto 

záměru, přičemž je oprávněn provedení fire managementu zakázat v případě, že existuje 

důvodná pochybnost o tom, že budou dodrženy podmínky požární bezpečnosti při provádění 

fire managementu, popř. že by vzniklo prováděním fire managementu nepřiměřené riziko 

vzniku požáru, nebo by jeho provedením vzniklo nepřiměřené riziko vzniku situace vyžadující 

provedení záchranných a likvidačních prací. Hasičský záchranný sbor kraje je oprávněn 

stanovit další podmínky pro zabezpečení požární ochrany při provádění fire managementu 

nad rámec, který ukládá vyhláška. V tomto případě si Hasičský záchranný sbor kraje počíná 

tak, aby byla dodržena zásada přiměřenosti. Hasičský záchranný sbor kraje je oprávněn 

přehodnotit stanovisko k provádění fire managementu kdykoli do doby zahájení jeho 

provádění, popř. i v době jeho provádění, a to zvláště v případě náhlé změny 

meteorologických podmínek, nebo v případě jiných závažných okolností bránících 

bezpečnému dokončení fire managementu, nebo bránících řádnému plnění úkolů, které 

vyplývají z této právní normy pro jednotky požární ochrany. Hasičský záchranný sbor kraje 

informuje o přehodnocení stanoviska neprodleně orgán ochrany přírody, nebo správu 

oblasti s režimem ochrany přírody. Hasičský záchranný sbor kraje je oprávněn poskytovat 

požární asistenci při provádění fire managementu, a to na základě dohody s orgánem 

ochrany přírody nebo správou oblasti s režimem ochrany přírody. V tomto případě Hasičský 

záchranný sbor provádí požární asistenci bezplatně. Požární asistenci jsou oprávněny 

poskytovat i další jednotky požární ochrany, a to na základě dohody s orgánem ochrany 

přírody nebo správou oblasti s režimem ochrany přírody.“ 

 

 Dále jsou navržena některá ustanovení prováděcí vyhlášky: 

 

„Za zásady bezpečného provádění fire managementu se považuje: 

 

a) počínat si tak, aby prováděním fire managementu nevznikl požár nebo nedošlo ke 

vzniku situace vyžadující provedení záchranných a likvidačních prací 

b) počínat si při provádění fire managementu tak, aby velikost jedné řízeně vypalované 

plochy nepřesáhla 0,25 ha, přičemž fronta šíření plamene může dosahovat 

maximální délky 25 m. Při nutnosti provádění fire managementu na větší ploše musí 

být činnost prováděna postupně. 
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c) provádění fire managementu zabezpečit přiměřeným množstvím osob vybavených 

věcnými prostředky požární ochrany a přiměřeným množstvím požární techniky 

d) provádět fire management za k tomu vhodných meteorologických podmínek 

e) neprovádět fire management v noci 

f)  počínat si dle doporučení uvedených ve stanovisku místně příslušného Hasičského 

záchranného sboru kraje“ 

 

„Ohlášení o záměru provádět fire management musí obsahovat následující informace: 

a) kde by měl být fire management prováděn 

b) kdy by měl být fire management prováděn 

c) informace o velikosti plochy, na které by měl být fire management prováděn 

d) informace o způsobu provádění fire managementu 

e) informace o způsobu zabezpečení provádění fire managementu 

f) stanovení příjezdových tras 

g) kontaktní informace na osobu odpovídající za provádění fire managementu“ 

 

„Stanovisko místně příslušného Hasičského záchranného sboru kraje musí obsahovat 

následující informace: 

a) vyjádření ke způsobu zabezpečení provádění fire managementu 

b) stanovení dalších podmínek požárního zabezpečení fire managementu v případě, kdy 

je shledáno, že způsob zabezpečení fire managementu je nedostatečný 

c) zákaz provádění fire managementu v případě, že jsou naplněny důvody pro zákaz 

této činnosti stanovené zákonem“ 

 

Návrhy některých výše uvedených řešení jsou blíže rozebrány v rámci kapitoly 4. 

Maximální plocha, na které je možno fire management provádět je stanovena na hodnotu 

0,25 ha s ohledem na tlakové ztráty v hadicových vedeních. Parametr maximální délky 

fronty šíření plamenného hoření je stanoven na velikost 25 m, tak aby bylo možno jakékoli 

provádění fire managementu zabezpečit maximálně 4 kusy CAS typu CAS 20/4000/240 a 

16 hasiči (viz kapitola 4.2). 
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  Záměr provádět fire management ze strany orgánu ochrany životního 

prostředí nebo správy oblasti s režimem ochrany přírody. 

Vnitřní posouzení záměru 

orgánem ochrany přírody 

nebo správou oblasti 

s režimem ochrany přírody. 

NE 

Upuštění od záměru. 

ANO 

v 

Stanovení podmínek pro provádění fire managementu na konkrétní ploše z hlediska ochrany 

životního prostředí (např. s ohledem na hnízdění ptactva atd.) orgánem ochrany životního prostředí 

nebo správou území s režimem ochrany přírody. 

v Záměr provádět fire management v konkrétním termínu. 

v 
Oznámení záměru o provádění fire managementu místně příslušnému HZS 

kraje nejdéle 10 dní před prováděním fire managementu. 

Posouzení rizik plynoucích 

z provádění fire managementu 

v konkrétním termínu místně 

příslušným HZS kraje. Je 

provádění fire managementu 

v souladu s požadavky právních 

předpisů? 

Je možno provádění fire 

managementu v daném 

termínu zajistit lépe? 

v 

Návrh dalších opatření na 

zajištění provádění fire 

managementu. ANO 

NE 

NE 

Zákaz provádění fire managementu v konkrétním 

termínu. Provádění fire managementu je nutno 

přesunout na jiný termín. 

ANO 

Vyjádření souhlasu s prováděním 

fire managementu. 

Obrázek 3 Vývojový diagram rozhodovacího procesu povolení/nepovolení provádění 

fire managementu. 

. 
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4 Stanovení podmínek požární ochrany v případě řízeného 

vypalování  

 

4.1 Rozbor rizik plynoucích z řízeného vypalování 

 

 Provádění fire managementu s sebou z povahy věci přináší určitá rizika. Těmito 

riziky jsou především: 

a) rozšíření ohně na území, na které nebylo provádění fire managementu cíleno – vznik 

nežádoucího hoření – požáru 

b) příliš vysoká intenzita hoření, při níž dochází k nadměrným škodám na fauně a flóře 

c) příliš rychlé šíření ohně na plochách, kde je prováděn fire management – nebezpečí 

pro osoby provádějící fire management 

d) prohoření do podzemních vrstev – vznik podzemního požáru 

e) falešné ohlášení požáru na KOPIS HZS osobami domnívajícími se, že se jedná o 

požár a následný výjezd jednotek požární ochrany (planý poplach) 

f) jiné nebezpečí (např. iniciace staré pyrotechnické zátěže) 

Velikost uvedených rizik lze výrazně ovlivnit zvolenými postupy, správným 

načasováním a dostatečným plánováním provádění fire managementu. Např. riziko dle bodu 

e) lze snížit takřka na minimum. 

 

4.2 Návrh opatření pro bezpečné provádění řízeného vypalování 

 

 V následujícím textu budou uvedeny návrhy opatření k bezpečnému provedení fire 

managementu, a to se zaměřením na jednotlivé body uvedené v kapitole 4.1. 

 Z hlediska rozšíření ohně na území, na které nebylo provádění fire managementu 

cíleno, se technicky nabízí několik variant. Jsou to především: 

 

• provádění fire managementu na území za příznivých klimatických podmínek, tedy 

v období, kdy není krajina vystavena dlouhotrvajícím suchům, popř. 
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dlouhotrvajícím horkým dnům (vyhlášení výstrahy na zvýšené nebezpečí vzniku 

požáru ze strany ČHMÚ) 

• vytvoření ochranných pásů a proluk (odkopání pásů svrchní vrstvy zeleně, popř. 

poražení zeleně, která by mohla způsobit šíření ohně) 

• použití clonových perforovaných hadic 

• použití dostatečného množství sil a prostředků disponujících dostatečnými 

zásobami hasiva na potlačení případného nežádoucího postupu ohně 

V této souvislosti je třeba vycházet z doporučených hodnot dodávek vody na hašení na 

plochu, popř. na obvod, které udává literatura. Pro kosodřeviny se jedná o hodnoty 

IP = 1,8 l·m-2·min-1 a IO = 9,2 l·m-1·min-1. V případě mezí uvádí literatura hodnoty  

IP = 3,5 l·m-2·min-1 a IO = 17,5 l·m-1·min-1[25]. Množství sil a prostředků je třeba dále 

dimenzovat i dle svažitosti a přístupnosti terénu pro techniku a dle možností zásobování 

vodou. Při dimenzování je též nutno přihlédnout k ekonomickým faktorům nasazení 

příslušného množství sil a prostředků. 

Z výše zmíněného jednoznačně vyplývá, že pro ekonomičnost provádění činnosti je 

výhodnější volit menší plochy, které je možno snáze zabezpečit proti přenosu ohně, popř. 

volit takové řešení, kdy je fire management uplatňován postupně (etapově) na rozsáhlejším 

území tak, aby nároky na nasazení sil a prostředků byly přijatelné. Etapové provádění fire 

managementu je vhodné i z hlediska snížení přímého vlivu na faunu. V případě provádění 

fire managementu na menších plochách mají organismy větší šanci z dané lokality 

uprchnout. 

Na základě výše zmíněného byl stanoven návrh maximální velikosti plochy provádění 

fire managementu (viz kapitola 3.4). Stanovení bylo provedeno tak, aby bylo možno 

zvládnout případné rozšíření ohně za pomoci maximálně 4 CAS a 16 hasičů. V rámci 

výpočtu bylo uvažováno s hašením na obvod, nasazením CAS 20/4000/240 a použitím 

proudů typu D25, přičemž každý proud by byl obsluhován jedním hasičem (k = 1) a měl 

průtok qpr = 80 l·m-1 (použití proudů D25 viz [26]). S nasazením dýchací techniky není 

počítáno. Plocha požáru byla v tomto případě vypočtena na základě následujících údajů: 

v = 3 m·s-1, τ1 = 0 min, τ2 = 0 min, τ3 = 0 min, τ4 = 0 min, τ5 = 0 min, τ6 = 10 min. Lineární 

rychlost šíření požáru byla takto zvolena vzhledem k experimentálním datům, které uvádí 

[20] a byla navýšena o 50 % pro případ silného větru[25]. Doba volného rozvoje byla 
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spočtena na τ  = 0 min, a to díky předpokladu, že veškerá požární technika je již na místě, 

dopravní vedení i útočné vedení je rozvinuto a v části s největší pravděpodobností rozšíření 

ohně je i zavodněno. Délka fronty požáru byla zvolena v souladu s maximální navrženou 

frontou hoření na d = 25 m (viz kapitola 3.4). Jako druhý délkový parametr byla vzata 

v úvahu hodnota š = 18 m, která odpovídá součinu lineární rychlosti šíření požáru a doby 

působení zvýšené teploty na povrch, která činí 6 min (tedy doba vyhoření hořlavého 

materiálu v daném místě), která byla pozorována při velkorozměrové zkoušce a cvičení 

jednotek požární ochrany Jordán 2016[20]. Zde je nutno poznamenat, že za plochu požáru 

pro tyto účely považujeme pouze plochu, na které probíhá plamenné hoření. Plocha, na které 

již oheň spálil většinu hořlavé hmoty (plocha, na kterou oheň působil více jak 6 min) se za 

plochu požáru pro tyto účely nepovažuje. Jako intenzita dodávky vody při hašení na obvod 

byla zvolena hodnota IO = 9,2 l·m-1·min-1. Výpočet pro nasazení sil a prostředků je uveden 

níže: 

 Sp = d·š = 25·18 = 450 m2 (1) 

 Oh = 2·d + 2·š = 2·25+2·18 = 86 m (2) 

 𝑂𝑝 =
𝑞𝑝𝑟

𝐼𝑂
=

80

9,2
= 8,7 m (3) 

 𝑛𝑝𝑟 =
𝑂ℎ

𝑂𝑝
=

86

8,7
= 9,9 =̇ 10 ks (4) 

 Q = npr·qpr = 10·80 = 800 l·min-1 (5) 

 𝑛ℎ = 1,25 ∙ ∑ 𝑘𝑖 ∙ 𝑛𝑝𝑟 =
𝑛
𝑖=1  1,25·1·10 = 12,5 =̇ 13 hasičů  (6) 

 

 Součinem τ6·Q se vyjadřuje množství vody potřebné pro lokalizaci požáru. V tomto 

případě je to 8000 l, což představuje objem dvou námi nasazených CAS. Stanovený počet 

hasičů musí být dodržen, a to i přesto, že výpočtem vychází nižší počet hasičů, neboť 

počítáme s nasazením tří proudů D25 z prvních dvou CAS a u zbývajících dvou CAS 

s nasazením dvou proudů D25. Tedy celkově s nasazením 10 hasičů na proudech, 4 

strojníků, 1 velitele a 1 hasiče jako zálohy (popř. obsluha rozdělovačů atd.). Výše popsaným 

výpočtem bylo prokázáno, že nasazením uvedeného množství sil a prostředků je možno 

zdolat požár, který by mohl vzniknout při provádění fire managementu.  
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Obrázek 4 Schéma postupu zóny plamenného hoření v prostoru provádění fire 

managementu. 

Z hlediska příliš vysoké intenzity hoření je jedním z hlavních parametrů dostatečná 

lineární rychlost šíření ohně zájmovou plochou. V případě příliš nízké lineární rychlosti 

šíření dochází k nadměrnému prohřívání hořlavých hmot přítomných v zóně přípravy a 

následnému vyhoření veškeré hořlavé hmoty. To není cílem fire managementu, neboť 

z hlediska ochrany přírody je žádoucí, aby na daných plochách zůstávala část vegetace, která 

bude následně schopna obrazit. Cílem tedy je, aby došlo pouze k částečnému vyhoření 

vegetace, a to, pokud možno, za co nejkratší čas, tak aby došlo k minimálnímu přenosu 

tepelné energie do půdy (kde jsou ukrytá semena, zbytky vegetace schopné obrazit atd.). 

Lineární rychlost šíření je v tomto případě možno (za předpokladu, že pomineme vliv formy 

hořlavého materiálu, který většinou není osoba provádějící fire management schopna 

ovlivnit) ovlivnit především: 

• meteorologickými činiteli (vlhkost vzduchu, směr a rychlost proudění větru) 

• svažitostí terénu 

Z tohoto hlediska se jeví jako vhodné provádět fire management za situace, kdy není 

úplné bezvětří a je nízká relativní vlhkost vzduchu, avšak naopak vyšší vlhkost půdy. Dále 

je vhodné provádět iniciaci ohně tak, aby oheň postupoval nahoru do svahu a bylo tak 

dosaženo vyšších lineárních rychlostí šíření ohně. V tomto případě je vždy třeba zvážit míru 

svažitosti terénu tak, aby nedošlo k příliš vysoké rychlosti postupu ohně, při níž se začne 

oheň neovladatelně šířit. Veškerá tato opatření jsou však pouze doporučující a nelze stanovit 

Zóna 

plamenného 

hoření 

v = 3 m·s-1 

18 m 

25 m 
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jednoznačný a závazný způsob provádění, neboť vždy záleží na konkrétních parametrech 

dané plochy. 

Z hlediska příliš rychlého šíření ohně je třeba pamatovat na bezpečnost osob 

provádějících fire management. Ačkoli literaturou udávané lineární rychlosti šíření ohně 

(pro kosodřeviny v = 1,3 m·min-1, pro meze v = 1,4 m·min-1) jsou výrazně nižší než 

literaturou udávané rychlosti úniku osob (dle ČSN 730802 po rovině vu = 35 m·min-1), je 

nutno započíst faktor špatně prostupného terénu, svažitosti terénu, rychlosti a síly větru a 

možnosti odříznutí únikové cesty. V případě předpokladu, že se osoby budou muset 

pohybovat v bezprostřední blízkosti zóny hoření, je nutno, aby byly na toto náležitě 

vybaveny ochrannými pomůckami. Výhodou provádění fire managementu je to, že by 

nemělo docházet k vývinu vysoce toxických produktů hoření. 

Jedním z největších problémů fire managementu může být vznik podzemích požárů. 

K tomu jsou zvláště náchylné plochy, kde se může částečně vyskytovat hrabanka, popř. jiný 

organický materiál, který je schopen skrytého hoření (velké vrstvy stařiny, rašelina atd.). I 

v tomto případě je vhodné, aby oheň dosáhl vyšší lineární rychlosti šíření, tak aby byl 

omezen přenos tepelné energie na výše zmíněné materiály a tím omezena možnost vzniku 

skrytého ohniska. 

Z hlediska falešného ohlášení požáru na KOPIS HZS kraje existuje velmi 

jednoduché a spolehlivé řešení, které spočívá v ohlášení provádění činnosti na příslušný 

HZS kraje. Tímto je možno eliminovat případné vyhlášení planého poplachu pro jednotky 

požární ochrany. 

Jiné nebezpečí může spočívat např. v iniciaci staré pyrotechnické zátěže, popř. 

v ohrožení specifických objektů, liniových vedení energií atd. (např. stará pyrotechnická 

zátěž na dopadových plochách bývalých vojenských újezdů, možnost přerušení 

nechráněných kabelových tras atd.). Veškerá výše zmíněná nebezpečí však 

vyplývají především z nedostatečného seznámení se s prostorem, ve kterém má být fire 

management uplatňován, popř. z přijetí nedostatečných opatření vyplývajících z těchto 

nebezpečí. 

Výše popsané poznatky by bylo vhodné zpracovat do formy doporučení pro 

provádění fire managementu, tak jak bylo zmíněno v kapitole 3.3. 
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4.3 Návrh opatření pro provádění řízeného vypalování na území bývalých 

vojenských újezdů 

 

 Speciální situace nastává v případě provádění fire managementu na území 

dopadových ploch v bývalých vojenských újezdech. V rámci těchto lokalit hrozí nebezpečí 

iniciace staré pyrotechnické zátěže, z čehož vyplývá zvýšená míra rizika pro osoby 

provádějící tuto činnost. Na druhou stranu právě tyto lokality jsou z hlediska ochrany přírody 

jedny z nejzajímavějších, a jsou to právě tyto lokality, kde by bylo provádění fire 

managementu nejvíce žádané. Dalším argumentem hovořícím pro provádění 

fire managementu těchto lokalit je požární prevence. V případě opakovaného provádění fire 

managementu je možno snížit množství hořlavých hmot natolik, že riziko vzniku reálného 

požáru na těchto lokalitách je minimální. Toto se zdá jako velmi výhodné, neboť 

v podmínkách reálného požáru je zásah na těchto lokalitách značně komplikovaný, a to jak 

z hlediska špatné dostupnosti pro požární techniku, tak právě také z hlediska možné iniciace 

pyrotechnické zátěže. Naproti tomu v případě cíleného a plánovaného provedení fire 

managementu je možné riziko plynoucí pro osoby provádějící fire management snížit na 

minimum. V rámci provedení velkorozměrové praktické zkoušky v roce 2016 v areálu 

CHKO Brdy bylo prokázáno, že za dodržení určitých bezpečnostních podmínek může být 

fire management vhodným způsobem péče o tyto lokality. 

 

4.4 Velkorozměrová praktická zkouška Brdy 

 

 Tato kapitola bude věnována velkorozměrové praktické zkoušce, resp. taktickému 

cvičení jednotek požární ochrany Jordán 2016, konanému v CHKO Brdy. V rámci tohoto 

cvičení byly ověřovány některé taktické postupy, které by bylo vhodné použít v případě 

likvidace požáru v lokalitě bývalých dopadových ploch v rámci CHKO Brdy. Dále byly 

ověřovány některé parametry týkající se možnosti provádění fire managementu v těchto 

lokalitách. Především byly zkoumány možnosti iniciace pyrotechnické zátěže v různých 

hloubkách pod povrchem působením tepelné energie vznikající při hoření povrchové 

vegetace. V rámci CHKO Brdy byla vyvíjena soustavná vojenská výcviková činnost po dobu 

takřka 90 let. Tato činnost skončila v roce 2016 s nabytím účinnosti zákona 15/2015 Sb. o 
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zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů 

a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů). V rámci vojenské 

výcvikové činnosti byly některé lokality využívány jakožto cílové dopadové plochy, na 

kterých cvičila motorizovaná pěchota, dělostřelectvo, tankové vojsko a letectvo. Konkrétně 

se jedná o dopadové plochy Jordán, Tok, Brda, Bahna, Kolvín a Padrť. Na jednotlivých 

lokalitách je možno nalézt pestrou směsici nevybuchlých pyrotechnických produktů, které 

mají rozdílný historický původ, neboť vojenský újezd za svou historii využívaly nejen 

ozbrojené síly České Republiky, resp. Československa, ale i Rudá armáda nebo Wehrmacht. 

Mezi nevybuchlou pyrotechnickou zátěží lze nalézt munici, která obsahuje od 0,1 do 7 kg 

výbušné slože a je plněna TNT, RDX nebo směsí obsahující TNT. 

 Před samotným cvičením byly provedeny laboratorní experimenty, které prokázaly, 

že u mokré půdy nepřesáhne teplota v hloubce 1,5 cm po dobu 60 s teplotu 80 °C, a to při 

konstantní teplotě na ohřívané straně 750 °C. Teplota 80 °C je důležitá z hlediska rozkladu 

TNT (jedná se o teplotu tání TNT), teplota rozkladu RDX je přibližně dvojnásobná. 

V průběhu samotného cvičení byly měřeny teploty dosažené v hloubce - 2,5 cm, - 5 cm, 

- 10 cm a - 20 cm pod povrchem a dále teplota povrchová a teplota ve výšce 50 cm nad 

povrchem terénu. Samotná plocha, na které byla prováděna zkouška, měla rozlohu cca 1 ha, 

přičemž měřicí stanoviště byla rozmístěna tak, aby pokrývala přibližně 21 m2. Iniciace na 

dálku byla provedena paralelně na přibližně 60 místech pomocí směsi benzínu a ethanolu. 

 Při měření nebyly zaznamenány teploty, které by přesáhly teplotu 55 °C pod 

povrchem země (maximální teplota 55 °C v hloubce 2,5 cm). V hloubce větší než 10 cm byl 

narůst teploty již nepozorovatelný. Délka zvýšené tepelné expozice se pohybovala od 4 do 

6 minut. Zkouškou bylo dále zjištěno, že lineární rychlost šíření ohně se v dané lokalitě 

pohybuje mezi 1 a 2 m·min-1, což odpovídá hodnotám, které udává literatura. Maximální 

dosaženou teplotou nad povrchem země byla teplota 750 °C, které však bylo dosaženo pouze 

na dobu nepřekračující 4 minuty. Takřka ihned po ukončení zkoušky bylo možno pozorovat 

návrat drobných zvířat zpět do míst, kde proběhl oheň. [20]  
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Obrázek 5 provedení taktického cvičení Jordán 2016, převzato z [27]. 

 

Obrázek 6 provedení taktického cvičení Jordán 2016, převzato z [27]. 
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5 Závěr 

 Předkládaná práce poskytuje stručný přehled problematiky týkající se provádění 

řízeného vypalování porostů za účelem ochrany přírody. V rámci tohoto přehledu jsou 

uvedeny zahraniční i domácí zkušenosti s danou problematikou. Práce se dále zabývá 

legislativní problematikou provádění řízeného vypalování za účelem ochrany přírody na 

území České Republiky. Na základě těchto zkušeností a legislativního rámce dané 

problematiky jsou předloženy návrhy na možnou změnu legislativy, které v sobě zahrnují 

podmínky požárního zabezpečení provádění této činnosti. Práce předkládá návrh systému 

povolovaní a provádění řízeného vypalování porostů za účelem ochrany přírody, přičemž 

stanovuje základní podmínky požární bezpečnosti.  

Práce tímto konstatuje, že provádění řízeného vypalování je v současné době 

v rozporu s platnou legislativou. Vzhledem k vysoké cennosti přírodních lokalit, pro které 

je provádění řízeného vyplování takřka jediným způsobem péče, práce navrhuje, aby byly 

v co nejkratší době přijaty legislativní změny, které tuto činnost v plné míře umožní. Práce 

navrhuje legislativní změny, které by v případě svého přijetí měly docílit uvedení provádění 

řízeného vypalování do souladu s legislativou České republiky. 

 Předkládaný autorský návrh na změnu legislativy vychází z požadavků ochrany 

přírody, požadavků na snížení rizika vzniku požáru a z požadavku na minimální 

administrativní náročnost procesu povolování řízeného vypalování. Z hlediska stanovení 

podmínek požární bezpečnosti při provádění řízeného vypalování se práce opírá o zahraniční 

a domácí zkušenosti s prováděním této činnosti a dále o výpočet, při kterém byly použity 

hodnoty experimentálně stanovené v rámci zkoušek provedených v reálném přírodním 

prostředí.  
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