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Anotace 
 
SIKORA, P. Kvantifikace vytváření proluk při požárech na otevřeném prostranství. 

Bakalářská práce. Ostrava, 2008. 51 s. VŠB - TU Ostrava. Vedoucí bakalářské práce doc. Dr. 

Ing. Miloš Kvarčák. 
 

Bakalářská práce se zabývá kvantifikací proluk při požárech na otevřeném prostranství 

se zaměřením na lesní požáry. Soustředí se pak zejména na způsob vytváření těchto proluk za 

pomoci těžké techniky. Jsou zde uvedeny informace o principech lesních požárů, včetně 

statistických informací z České republiky. Nechybí ani popis českého lesního systému, jenž je 

užitečný ke kvantifikaci proluk. Dále se práce zabývá stanovením zásad a postupů při 

vytváření proluk v lesních porostech. Rovněž jsou zde charakterizovány nejpoužívanější 

technické prostředky, které jsou vhodné k vytváření požadovaných proluk. 
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Bachelor thesis. Ostrava, 2008. 51 pages. VSB – TU Ostrava. Leader of the bachelor thesis 

doc. Dr. Ing. Milos Kvarcak. 

 

The bachelor thesis deals with quantification of firelines in the course of fires on open 

space specialized at wildland forest fires. It is concentrated on the methods of creation of such 

firelines by heavy machinery. There is presented the information about principles of wildland 

fire including statistical information from Czech Republic. There is also a description of 

Czech forest system useful for fireline quantification. The thesis is also dealing with an 

assesment of principles and processing of the creation of firebreaks in the woodland. Finally 

there are described the most widely used appliances which are suitable for creation of 

demanded firelines. 
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1 Úvod 

Požáry na volném prostranství jsou relativně častým jevem. Ohni se nevyhnou pole, 

louky, volné sklady různého materiálu apod. Zřídkakdy však mohou přerůst do tak 

obrovských rozměrů, jako požár lesa. 

Lesy na Zemi jsou spolu s mořskými řasami největšími producenty životodárného 

kyslíku. Zároveň je les nejdůležitějším orgánem planety v tzv. „koloběhu uhlíku“, což je 

v dnešním světě globálního oteplování velice aktuální problematika. Jedním ze způsobů 

potlačení tohoto fenoménu je podpora lesního ekosystému rozumným lesním hospodařením. 

Se změnou klimatu však rovněž vyvstává problém extrémních projevů počasí, při 

nichž často dochází k likvidaci obrovských lesních ploch. Řeč je o stále častějších vichřicích a 

orkánech. V letním období jsou pak pro les hrozbou stále intenzivnější horké a suché periody, 

které umožní snadný vznik ničivým lesním požárům. Pokud dosáhnou větších rozměrů,  jsou 

pak za nepříznivých klimatických podmínek prakticky neuhasitelné. 

Nejúčinnějším způsobem boje proti takovým požárům je vytváření proluk, které mají 

zastavit šíření ohně a uchránit tak další území před jeho ničivou sílou. Zřejmě 

nejefektivnějším způsobem se jeví vytvářet tyto proluky za pomocí těžké techniky. 

Mechanizace našeho lesního hospodářství je v dnešní době na vzestupu. Důvody jsou 

jednak ekonomické, dále se u nás projevuje úbytek pracovních sil a v neposlední řadě i vliv 

nedávného řádění orkánů, kdy se užití moderní těžké technologie ukázalo jako velice 

efektivní. Vysoký podíl nahodilých a kalamitních těžeb tedy mimojiné přispívá k rozvoji 

mechanizace těžařských společností. 

Problematika vytváření proluk při lesních požárech je zřejmě ze všech požárů na 

volném prostranství ta nekomplikovanější, proto se tato práce zabývá právě požáry lesa a 

jejich lokalizací. 

Cílem práce je tedy shromáždit informace o lesních požárech, komplexně popsat 

faktory, které tyto požáry ovlivňují a dále najít nejvhodnější způsoby a postupy vytváření 

proluk při lesních požárech, vyhledat a popsat nejdostupnější technické prostředky pro tuto 

činnost a zvážit jejich praktické použití při mimořádné události v ČR. 
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2 Rešerše 

Vytváření proluk při lesních požárech je u nás poměrně nepopsaná metoda boje 

s lesními požáry. Zejména pak za použití těžké techniky, která se v posledních letech v ČR 

docela zásadně přetransformovala. Pro komplexní řešení této problematiky bylo tedy nutné 

použít více elementárních zdrojů, které umožnily celkové zpracování tématu. 

 

KRAKOVSKÝ, A. Lesné požiare. Zvolen, Technická univerzita, 2004, 78 s., ISBN 80-228-

1301-X. 

 
Publikace velice dobře popisuje druhy a principy lesních požárů. Nastiňuje rovněž 

problematiku hašení lesních požárů, avšak zaměřuje se převážně na hašení pomocí 

letecké techniky a prakticky se nezmiňuje o vytváření protipožárních proluk. 

 

 

Wildland Fire Suppression Tactics Reference Guide [online]. c 2007. [cit. 2008-04-15]. Text 

v angličtině. Publikace vyšla v roce 1996. Dostupný z WWW: 

<http://www.coloradofirecamp.com/suppression-tactics/> 

 

Tato příručka pro potlačování lesních požárů popisuje principy vytváření proluk při 

lesních požárech. Má jednoduchý koncept, je zaměřená na praktickou formu proluk, 

ale nezachází do hloubky problematiky a nepopisuje vědecké či experimentální 

podklady k těmto závěrům. 

 

 

Incident Operations Standards Working Team. Fireline Handbook. National Wildfire 

Coordinating Group. 2004. PMS 410-1. NFES 0065. 352 s. Dostupný z WWW: 

<http://www.nwcg.gov/pms/pubs/410-1/410-1.pdf> 

 

Příručka zpracovává jednoduchou heslovitou metodou problematiku organizace 

činností jednotek, které bojují s lesními požáry. V podstatě jde o jakýsi bojový řád 

jednotek požární ochrany při boji s lesními požáry se zaměřením na tvorbu proluk. 

Zabývá se podstatně i bezpečností zasahujících jednotek. 
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3 Současné české lesnictví 

Lesy jsou i přes mnohasetleté ovlivňování člověkem nejzachovalejší složkou přírody a 

krajiny, i proto je na ně zaměřena značná pozornost ochrany přírody. Tím, že pokrývají třetinu 

celého území České republiky, tvoří přirozený ekologický potenciál krajiny. Pokud se 

nacházejí v přírodě blízkém stavu, potřebují ke své existenci minimální dodatkové 

energetické vnosy, a to i v lesích obhospodařovaných v poměrně dlouhých časových 

intervalech. Jejich vzdalováním se od přírodě blízkého stavu pak roste i potřeba a frekvence 

energetických dotací. I přes velký plošný podíl lesů na rozloze státu se podíl dřevoprodukční 

funkce na tvorbě HDP pohybuje jen okolo 0,7 %. 

Význam lesa pro společnost  tedy nemůže primárně spočívat jenom v produkci dřeva, 

přestože se jedná o významný obnovitelný zdroj ekologicky šetrného materiálu. Ze 

současného poznání u nás i v okolních státech s podobnými přírodními podmínkami a 

zkušenostmi při hospodaření v lesích vyplývá, že produkce dřeva i ostatních materiálně-

ekonomických funkcí lesa lze dosahovat přístupy, které budou respektovat polyfunkčnost lesa 

jako klíčového ekosystému naší krajiny. 

Současný stav lesů v České republice nelze díky mnoha faktorům považovat za 

optimální. Nejvýznamnější problémy, které snižují ekologickou stabilitu lesů, přírodní 

hodnoty včetně druhové rozmanitosti a nakonec i jejich dlouhodobou produkční schopnost, 

mají původ především ve značném zjednodušení druhové skladby zavedením smrkových 

monokultur v minulých stoletích a jejich vysokým zastoupením do současnosti. Spolu 

s uplatňováním pasečného hospodářství vedlo pěstování těchto monokultur i ke zjednodušení 

prostorové struktury lesů. Nedoceněn byl původní genofond dřevin. Významně se na stavu 

zejména horských lesních ekosystémů podepsal dodnes přetrvávající vliv imisí chemických 

látek z průmyslu a dopravy. Na mnoha místech stav lesa negativně ovlivňují nadměrné stavy 

spárkaté zvěře a narůstající rekreační využívání. 

Záměrné pěstování lesa, vyvolané sílící poptávkou po dřevě v době nástupu 

průmyslové revoluce, vedlo při nedostatečných ekologických znalostech k masovému 

zakládání jehličnatých, převážně smrkových a borových monokultur nahrazující porosty 

s převahou buku a dubu. Lesní hospodářství se orientovalo na holosečný způsob obnovy lesa 

ve snaze maximalizovat produkci dřeva. Oproti přirozenému, zhruba třetinovému zastoupení 

jehličnatých dřevin se zvýšil jejich podíl na téměř 80 % a věková i prostorová struktura 

porostu byla značně zjednodušena. Uvedený stav podstatě přetrvává do současnosti. 

3 



3.1 Lesy v ČR 

Lesy v České republice pokrývají zhruba 34 % území, což nás v Evropě řadí mezi 

státy se střední lesnatostí (z okolních států má více lesů pouze Slovensko – 40 % a Rakousko 

– 44 %. Zastoupení jehličnatých dřevin s převahou smrku a borovice bylo v roce 2006 75,1 % 

a od roku 2000 se ho podařilo snížit o pouhé 1 %. Podle rekonstruované přirozené skladby by 

jehličnaté dřeviny měly mít zastoupení 34,7 %. Pokud by úprava druhové skladby ve 

prospěch zvýšení podílu listnatých dřevin probíhala současným tempem, došlo by k dosažení 

doporučené dřevinné skladby, a tím i k zvýšení ekologické stability lesů, za více než 50 let. 

[1] 

Průměrné stáří lesního porostu je u nás 63 let. Průměrné zakmenění je 0,81 a průměrná 

zásoba dřeva na 1 ha činí 254 m3. [16] 

Mapa Lesnatost České republiky viz příloha A. 

3.1.1 Kategorie lesů 

Obvykle jsou stanoveny zákonem. U nás lesní zákony od r. 1960 zavedly tři kategorie 

lesů: lesy hospodářské (s hlavním posláním v produkci dřeva), lesy ochranné (na 

exponovaných stanovištích, kde produkce není účelná nebo možná pro nepříznivé přírodní 

podmínky) a lesy zvláštního určení (s posláním mimoprodukční funkčnosti). Většina našich 

lesních porostů jsou lesy hospodářské (75,8 %), lesy zvláštního určení tvoří 21,4 % z celkové 

výměry a lesy ochranné necelá 3 %. Rozvoj civilizačních procesů vedl však k tomu, že dnes 

47 % plochy kategorie hospodářských lesů patří k lesům s důležitými mimoprodukčními 

funkcemi. Víceúčelové hospodaření může tam i na části plochy kategorie lesů zvláštního 

určení zajistit souběh produkce a mimoprodukční funkce bez újmy na kterékoli z nich. [1, 2] 

4 Statistiky lesních požárů v ČR 

V roce 2007 vzniklo v lesnictví 847 požárů se škodou 24 005 000 Kč, 22 osob bylo 

zraněno. Pět velkých požárů (se škodou 1 mil. Kč a vyšší) způsobilo škodu 7,8 mil. Kč, tzn., 

že 0,6 % požárů způsobilo 33 % škod. Ve srovnání s rokem 2006 došlo ke zvýšení počtu 

požárů o 24,7 %, škody jsou vyšší o 8,8 %. Požáry zničily nebo poškodily 315,5 ha lesních 

porostů. [3] 
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Obrázek č. 1 Graf přímých škod při lesních požárech v letech 1993-2007 (mil. Kč) [3] 

 

Tabulka č. 1 Požáry v lesnictví – přehled za období 1993-2007 [3] 

Rok Počet požárů Škoda v tis. Kč Usmrceno osob Zraněno osob
1993 1664 45461,2 3 42 
1994 1800 36911,7 1 34 
1995 1135 12414,0 0 22 

1991 - 1995 7710 131414,8 6 158 
1996 1081 34197,2 2 38 
1997 473 35524,6 3 14 
1998 989 23958,8 1 42 
1999 1182 48640,4 2 15 
2000 1317 26432,5 0 32 

1996 - 2000 5042 168753,5 8 141 
2001 450 18343,8 1 11 
2002 569 27238,3 1 10 
2003 1712 37998,0 1 38 
2004 846 32146,6 6 23 
2005 626 21088,3 0 13 

2001 – 2005 4203 136815,0 9 95 
2006 679 22475,5 0 17 
2007 847 24005,0 0 22 
 

Pro názornost lze dohledat statistiky Českého hydrometeorologického ústavu, kde 

zjistíme, že četnost požárů závisí na úhrnu srážek v daném období. 

Jako příklad lze uvést, že rok 2003, kdy dle statistik došlo k 1712 požárům, z hlediska 

dlouhodobého průměru srážkově silně podprůměrným rokem. Naopak v roce 2005, kdy došlo 

zhruba ke třetinovému množství požárů, bylo na našem území naměřeno množství srážek nad 

dlouhodobým průměrem. Mapy Územní srážky ve srovnání s dlouhodobým normálem 1961–

1990  viz příloha B. [5] 
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Tabulka č. 2 Počet lesních požárů v jednotlivých měsících v období 2000 – 2005 [4] 

 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 
Leden 1 5 4 4 1 6 
Únor 18 20 19 6 30 0 

Březen 20 16 67 94 73 25 
Duben 267 63 85 236 210 191 
Květen 344 116 119 127 62 63 
Červen 250 44 4 233 26 93 
Červenec 96 85 107 211 62 43 

Srpen 240 92 59 422 185 24 
Září 158 8 49 280 172 57 
Říjen 71 24 12 65 42 75 

Listopad 24 7 8 61 3 36 
Prosinec 10 3 4 15 7 6 

 

Dle tabulky č.2 vyplývá, že do počtu lesních požárů byl výrazně nejhorší srpen roku 

2003. Podle záznamů ČHMÚ se v ČR tomto období pohybovaly maximální denní teploty 

okolo 35°C, což svědčí o závislosti rizika vzniku požáru na klimatických podmínkách. [5] 

 

Tabulka č. 3 Počet lesních požárů podle času zpozorování v období 2000 – 2005 [4] 

 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005
00-01 9 10 3 2 2 6
01-02 4 0 0 8 2 5
02-03 7 0 2 6 2 1
03-04 6 2 1 5 1 1
04-05 4 0 0 10 3 0
05-06 5 2 4 6 2 2
06-07 16 4 9 18 15 6
07-08 27 8 13 26 14 9
08-09 49 11 14 44 22 14
09-10 52 15 25 56 36 11
10-11 91 32 31 112 55 25
11-12 81 26 31 110 50 37
12-13 134 57 48 165 71 47
13-14 148 46 57 175 98 70
14-15 171 47 71 202 123 88
15-16 185 58 73 195 95 66
16-17 152 51 60 185 77 72
17-18 134 53 44 134 69 53
18-19 88 19 39 102 61 37
19-20 54 22 24 78 28 28
20-21 42 11 17 60 29 22
21-22 21 12 15 27 6 7
22-23 13 2 11 15 6 6
23-00 5 1 5 13 6 6
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Největší nebezpečí vzniku lesního požáru s přihlédnutím k jednotlivým měsícům hrozí 

v období od poloviny března do května (riziko zvyšuje velké množství suché přízemní 

vegetace a klestu po zimě) a v období srpna až září (viz tab. č.2). V červnu a červenci se 

riziko zvyšuje v případě dalšího období beze srážek. Nejmenší nebezpečí je v období 

listopadu až února, zejména v případě přítomnosti sněhové pokrývky. 

Nebezpečí vzniku lesního požáru začíná stoupat mezi 8. a 10. hodinou dopoledne (viz 

tab. č.3). Největší nebezpečí vzniku lesního požáru je mezi 12. a 18. hodinou. Toto nebezpečí 

klesá po 20. hodině. V noci je riziko vzniku požáru výrazně nižší. 

Z uvedených statistik je zřejmé, že požáry v lesnictví způsobují značné škody jak na 

majetku, tak i na zdraví a životě osob. [4] 

 

Území ČR, kde je nejvyšší riziko požáru [6]: 

- Krušné hory, Český les, Kladensko-Rakovnická pánev 

- Šumava, Nové Hrady, Písecko 

- Severní Čechy, Krkonoše 

- Českomoravská vrchovina 

- Jeseníky, Orlické hory 

- Vsetínsko 

 

Tabulka č. 4 Největší lesní požáry v oblasti Moravskoslezského kraje za poslední 3 roky [9] 

Rok Lokalita Zasažená plocha v ha Přímá škoda v tis. Kč 
2005 Velká Polom – Hýlov 4,24 586 
2006 Paskov - 328 
2007 Velké Karlovice 1,93 293 

 

5 Charakteristika lesních požárů 

5.1 Lesní požár 

Lesní požár je náhlá, částečně nebo úplně neovládaná časově a prostorově ohraničená 

mimořádná událost, která má nepříznivý dopad na všechny společenské funkce lesa. 

Je to komplex fyzikálně-chemických jevů, které jsou svým základem nestacionární 

(měnící se v čase a prostoru) proces hoření, výměny plynů a přenosu tepla. 
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Hoření při lesním požáru se dá charakterizovat jako hoření celého souboru 

organických matriálů, ze kterých je složen lesní porost. Je to podmíněno nehomogenním 

složením lesa jako takového, který se horizontálním dělením člení na několik podlaží – etáží. 

Les představuje poměrně značně hořlavý organický objekt. Velmi záleží na jeho 

struktuře, na vlhkosti ovzduší a na dalších vlastnostech. 

5.2 Rozdělení lesních požárů 

Typy lesních požárů je možno charakterizovat podle druhu hořícího materiálu, to 

znamená, která složka lesního porostu je zasažená. Na tomto základě se rozlišují čtyři 

základní druhy lesních požárů: 

- podzemní požáry 

- požár dutého stromu 

- pozemní požáry 

- korunové požáry 

- jejich kombinace nebo přechody pozemního do korunového 

5.2.1 Podzemní požáry 

Nejčastěji se objevují v místech, kde se pod povrchem nacházejí hořlavé látky jako 

např. ložiska rašeliny, aktivní vápence apod. Mohou se vyskytovat i mimo tyto organické a 

anorganické substráty, takže mohou hořet kořeny zdravých stromů, které nejsou přikryté 

zeminou anebo lesní hrabanka. Podzemní požár se šíří pozvolně pod povrchem rozžhavenými 

kanály. 

Rychlost šíření je malé, nepřesahuje 2 až 5 m za den a požár se projevuje nepatrnými 

pramínky dýmu. 

Podzemní požáry jsou nebezpečné. Vyskytují se v krajinách, kde se blízko povrchu 

nacházejí sloje uhlí, rašeliny apod. Mohou přejít do pozemního požáru. Při těchto požárech 

hrozí v důsledku vyhoření kořenů stromů možnost vzniku propadlišť. 

Podle hloubky, ve které podzemní požár působí, dělíme požáry na: 

- slabé – do hloubky 250 mm 

- střední – v hloubkách 250 – 500 mm 

- silné – v hloubkách větších než 500 mm 
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5.2.2 Požár dutého stromu 

Takovéto požáry se vyskytují zřídka. Požár zachvacuje na rozdíl od ostatních druhů 

požárů jednotlivé stromy, proto není z hlediska požárního zásahu problém jej uhasit, zvlášť 

pokud jde o osamocený strom. Pokud se nachází v lese, může být příčinou vzniku jiného 

druhu i velkého požáru. 

Příčinou požáru může být zásah člověka nebo úder blesku a u vytlelého stromu i 

samovznícení. 

5.2.3 Pozemní požáry 

Objevují se nejčastěji a zdrojem požáru je suchá tráva, opadané listí ze stromů, suché 

jehličí, nízké stromy, nárůsty, odpady kůry, ležící větve, padlé kmeny a suché dříví – půdní 

kryt. 

Pozemní požáry dělíme na: 

- letmé 

- vytrvalé 

Letmé pozemní požáry vznikají převážně v jarním a letním období a podle rychlosti 

šíření se dělí na slabé do 1 m.min-1, střední od 1 do 3 m.min-1 a silné nad 3 m.min-1. Rozlišují 

se i dle výšky plamene – slabé do 0,5 m, střední od 0,5 do 1,5 m a silné nad 1,5 m. 

5.2.4 Korunové požáry 

Tento typ je nejnebezpečnější a jeho nebezpečí spočívá ve velké rychlosti šíření 

požáru, v těžké ovladatelnosti v důsledku vznikající turbulence. 

Vznikají v pěstebně zanedbaných porostech s vysokou buřinou a trávou a u hluboko 

zavětřených stromů. Předcházejí jim většinou pozemní požáry. Fronta korunového požáru pak 

předstihuje frontu požáru pozemního. 

Korunové požáry se dělí na: 

- letmý vrcholkový 

- vytrvalý stojatý 

Při letmém požáru se oheň pohybuje v korunách stromů vlnovitě jako voda. Při silném 

proudění vzduchu jsou tímto požárem zasaženy i kmeny a kořeny stromů. 

Při vytrvalém stojatém požáru tvoří oheň přímou stěnu a požár se pohybuje pomaleji. 

I korunové požáry se dělí podle rychlosti šíření požáru – slabé do 3 m.min-1, střední od 

3 do 100 m.min-1 a silné nad 100 m.min-1. 
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5.3 Parametry lesních požárů 

Pokud plamen o teplotě 250°C působí na dřevo delší dobu, začínají se ze dřeva 

uvolňovat hořlavé plyny a dřevo může vzplanout při teplotě okolo 300°C. Při teplotě nad 

450°C se vznítí plyny unikající ze dřeva již při kontaktu se vzduchem a při teplotě nad 600°C 

se dřevo samo stává zdrojem hoření. Teplota plamene hořícího dřeva dosahuje 700-800°C. 

Při hoření nízké trávy dosahuje plamen výšky 5-10 cm. Keříky borůvek, brusinek nebo 

vysoká buřina dokáže vyvinout plamen dosahující 60-150 cm. Plameny z hořícího roští nebo 

kůry dosahují výšku 2-4 m, přičemž zapálená hromada roští, která bývá výsledkem práce 

uklízení zbytků po těžbě dřeva, vyprodukuje plamen s výškou 6 a více metrů. Od takového 

zdroje je pak zejména v jehličnatých lesích velice snadné rozšíření požáru do korun stromů. 

Při hoření koruny jehličnatého stromu vznikají teploty okolo 1000°C s výškou 

plamene až 100 m. Při hoření jehličnatého lesa pak dosahuje teplota v plameni hodnoty až 

1300°C. 

5.4 Charakteristické z

K charakteristickým 

naky lesního požáru 

částem lesního požáru patří: 

- týl 

Obrázek č. 2 Schéma lesního požáru a označení jeho částí [7] 

 

(místo vzniku) je oblast, kde vznikl požár, resp. bod, ze kterého se 

oheň začal šířit. Může se nacházet v 

i ve velmi odlehlých a nedostupných oblastech v horách. 

- ohnisko požáru 

- čelo požáru 

- křídla 

- pásy požáru 

- obvod 

- ostrovy 

 

 

Ohnisko požáru 

blízkosti urbanistických celků, komunikací, ale stejně tak 

Čelo požáru (fronta) je část požáru, která se většinou nachází na opačné straně směru, 

ze kterého fouká vítr. Šíří se nejrychleji ve směru větru, hoří intenzivně a obvykle způsobuje 
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nejvíce

Obvykle hoří pomaleji, pokojněji a kontroluje se jednodušeji než čelo 

požáru

žáru. Pravé a levé křídlo odděluje čelo od týlu požáru. Odklon větru může způsobit, 

že se k

ářet 

nové fr

 okraj požáru. Obvod se postupně zvětšuje. Tento stav většinou trvá až do 

započe

ou, neboť se zde nacházejí potenciální hořlavé látky, které by 

mohly 

m nebo uhlíky. Vývojem požáru se mohou spojit 

s hlavn

Při půdních požárech se rychlost pohybu fronty pohybuje v rozmezí 10-1000 m.hod-1, 

ě požárů kmenů a korun stromů) od 500 až do 

1800 m

požáru hořícími částicemi na větší vzdálenosti. [7] 

 škod. Většinou bývá klíčem ke zdolání požáru kontrola čela požáru a zabránění 

formování nového čela. 

Týl je na opačné straně vůči čelu požáru. Týl požáru většinou hoří směrem dolů ze 

svahu anebo proti větru. 

. 

Křídla jsou boční strany lesních požárů, přibližně rovnoběžné k hlavnímu směru 

šíření po

řídlo změní na frontu požáru a opačně, přičemž z opačného křídla se pak stává týl. 

Pásy požáru jsou dlouhé a úzké a rozpínají se od hlavního požáru paralelně se směrem 

větru. Při nekontrolovaném lesním požáru za větrného počasí mohou pásy požáru vytv

onty požáru. 

Obvod je vnější hranice nebo vzdálenost okolo vnějšího pásma hoření a přípravy. Je 

rovněž nazýván jako

tí zdolávání požáru. 

Ostrovy jsou místa požárem nezasažená, která se nacházejí uvnitř plochy požáru. Je 

potřeba je mít pod kontrol

opět začít hořet a rozšířit požár. 

Lokální místa (body požáru) se nacházejí mimo plochy požáru. Jsou způsobené 

odletujícími jiskrami, žhavým popele

ím požárem a dostat do obklíčení osoby nebo techniku zasahující na hlavním požáru. 

Urychlené uhašení těchto míst zabrání vytvoření nových front a rychlejšímu šíření požáru. 

5.4.1 Rychlost šíření fronty požáru 

při plně rozvinutých lesních požárech (tz. včetn

.hod-1. Tato rychlost závisí na hustotě, druhu a stavu rostlinného pokrytí, jeho vlhkosti 

a teploty vzduchu, na klimatických podmínkách a rychlosti větru, na charakteru reliéfu a 

prostředí. V první fázi vzniká pozemní požár, který za určitých podmínek může přerůst do 

korunového požáru. V mechovité půdě se požár může přenést do hloubky a vznikne podzemní 

požár. 

Při lesních požárech hrozí v důsledku přehřátí vzdušných proudů nebo silného větru 

přenos 
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5.5 Příčiny vzniku lesních požárů v ČR 

Jednoznačně nejčastěji se jedná o nedbalostní příčiny. Ty tvoří celkem 58,7 % všech 

příčin lesních požárů za období posledních let. Nejvýznamnějšími nedbalostními příčinami 

jsou: kouření, zakládání ohňů v přírodě, vypalování porostů nebo používání otevřeného ohně 

k osvětlování, rozehřívání apod.  

Další významnou skupinou jsou příčiny, kde hraje úlohu úmysl nebo kde se na vzniku 

požáru podílejí děti do 15 let. Tyto příčiny způsobují 8,3 % z celkového počtu lesních požárů.  

Poměrně velký zůstává počet požárů neobjasněných (29,1 %). Stanovit totiž 

jednoznačně příčinu vzniku požáru je na volném prostranství s ohledem na velikost plochy 

požáru a členitost terénu často velmi obtížné. 

Jako méně častou, leč zajímavou příčinu vzniku požáru v lese lze uvést blesk. Ten za 

poslední dobu prokazatelně způsobil celkem 71 požárů (1,1 %). 

Veškeré procentuální údaje zde uvedené odpovídají průměru z let 2000 až 2006. [15] 

5.6 Faktory ovlivňující lesní požár 

5.6.1 Skladba dřevin 

Rychlost šíření požáru v listnatých porostech je menší než v jehličnatých. Listnaté 

dřeviny jsou odolnější vůči hoření, protože neobsahují tolik pryskyřic, silic a suché kůry jako 

jehličnany. Z jehličnatých stromů jsou nejvíce hořlavé borovice a smrky pro vysoký obsah 

pryskyřic. Starší porosty jehličnanů jsou nebezpečnější, zejména smrkové, neboť odumřelé 

uschlé spodní vrstvy jsou náchylnější k iniciaci.  

Hořlavost listnatých porostů stoupá v podzimním období, zejména u nižších 

kmenovitých a keřovitých porostů. Hustější porosty svými korunami zabraňují zatravnění a 

vysychání povrchové vrstvy, čímž zvyšují odolnost vůči pozemním požárům. 

5.6.2 Půdní podklad a povrchová vrstva 

Na skalnatém podkladu s menší vrstvou zeminy a humusu se povrchová vrstva rychleji 

prohřívá, neudrží vláhu a kořeny stromů jsou plytké – tyto podmínky umožňují rychlé šíření 

pozemního požáru a v celé povrchové vrstvě je častý i výskyt podzemního požáru. Vláhu 

neudrží ani písčitá půda.  

Zatravněná povrchová vrstva umožňuje rychlejší šíření požáru než je tomu tak u 

jiných povrchů. Vrstva listí a humus listnatých lesů při nízké vlhkosti umožňuje rychlé šíření 
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povrchového požáru a je víc náchylná k podzemním požárům, protože je v celé hloubce 

dostatečně provzdušněná.  

U jehličnatých lesů má největší rychlost šíření na povrchu, resp. náchylnost 

k pozemnímu požáru povrchová vrstva z borovice, hrabanka, která se těžko rozkládá a utláčí a 

obsahuje hořlavé kousky smolných větviček, pryskyřice, šišky a kůru. Dostatečně vlhké 

humusovité a rašelinovité povrchové vrstvy umožňují malou povrchovou rychlost šíření, ale 

jsou náchylné k podzemnímu dlouhotrvajícímu hoření.  

Povrchová vrstva pokrytá odumřelými dřevinami, zbytky po kalamitách a těžbě 

umožňuje rychlejší šíření požáru, vytváří větší a dlouhotrvající ohniska a umožňuje též 

přechod do korunového požáru, stěžuje hasicí práce a přístup zasahujících jednotek. 

5.6.3 Členitost lesního terénu 

Členitost lesního terénu je komplikovaný fenomén, u kterého je nutné zvažovat jednak 

svahovitost lesního terénu, možnost anebo nemožnost budovat lesní přístupové komunikace a 

výskyt přirozených a umělých zdrojů vody pro hašení. 

Šíření požáru svahem směrem nahoru je 2 až 3-krát rychlejší než směrem dolů. 

Nejčastější příčinou rozšiřování požáru svahem dolů, i na větší vzdálenosti (skoky), jsou 

padající a valící se části hořícího dřeva. Náročný strmý terén stěžuje nebo neumožňuje přístup 

těžké techniky, hasičských jednotek a dopravu vody na požářiště. Padající části dřeva a sesuv 

skal ohrožuje bezpečnost zasahujících. 

V těžkých lesních terénech chybí přístupové komunikace, nebo jsou nevhodné pro 

příjezd těžké techniky, zvláště pak ve skalnatých terénech, což neumožňuje použití těžké 

techniky a dopravu vody. Případná úprava nebo alternativní zřizování přístupových 

komunikací prodlužuje čas zahájení zásahu. 

5.6.4 Klimatické podmínky 

Dlouhotrvající a soustavné větry (zejména východní a jižní) za podpory slunečního 

záření výrazně podporují zvláště v jarním období přesoušení lesních porostů a povrchových 

vrstev. Intenzivněji se vysušují zejména jižní svahy.  

Síla větru bývá největší okolo poledne a odpoledne, hlavně v jarním období, kdy 

dochází k největším teplotním změnám povrchu země a atmosféry. V noci síla větru ustupuje 

nebo zaniká. Při rozvinutém požáru se silou větru rychle roste i  rychlost šíření požáru po 

povrchu a ve většině případů zdvihá plamen do korunového požáru, v ojedinělých případech 
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vzniká specifický typ korunového požáru – letící požár. Počet větrných dnů a jejich intenzita 

stoupá s nadmořskou výškou.  

Vyšší relativní vlhkost vzduchu brání proudění vzduchu a působí jako částečný 

inhibitor hoření. Nejnižší vlhkost je mezi 13. a 14. hodinou a nejvyšší je v noci. Výrazný 

pokles relativní vlhkosti zvětšuje rychlost šíření požáru 5 až 6-krát. Vodní srážky v podobě 

rosy, deště nebo bouřek mají přímý hasicí účinek a jejich četnost stoupá s nadmořskou 

výškou. [7] 

6 Lesní dopravní síť 

Síť lesních cest je základním faktorem, který ovlivňuje pozemní protipožární zásah. 

Při nedostatečně vybudované lesní síti není možné efektivně bojovat s lesními požáry za 

pomoci těžké techniky a tedy třeba zvažovat uplatnění jiných způsobů požární represe, např. 

použití letecké techniky. 

Lesní cesty jsou účelové komunikace, které mají vymezené směrové a výškové 

parametry, určité návrhové prvky a alespoň jednoduché odvodnění. Patří mezi tzv. účelové 

liniové dopravní komunikace s určitým stupněm vybavení. 

Podle uvedené definice patří mezi lesní cesty lesní odvozní cesty třídy 1L a 2L 

projektované dle normy ČSN 73 6108 a svážnice budované dle směrnic MZ jako trvalé 

přibližovací cesty. 

Ostatní nižší druhy lesních pozemních komunikací jsou klasifikovány jako dočasné 

soustřeďovací a technologické linky. V tabulce č.5 jsou uvedeny hlavní charakteristiky 

jednotlivých druhů lesních cest. [8] 

Racionální a únosná síť lesních cest snižuje riziko šíření lesních požárů a umožňuje 

relativně dobrou dostupnost lesních porostů pro rychlý zásah těžké hasičské techniky. Ovšem 

bylo by třeba vypracovat digitální mapy cestní sítě s vyznačením únosnosti cest a poskytnout 

je příslušným útvarům pro eventuální zásahy. Zatím nebyly takové podklady zpracovány v 

potřebné kvalitě. [11] 

6.1 Druhy lesních cest 

Lesní cesty dělíme na: 

- lesní odvozní cesty 

- svážnice 
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6.1.1 Lesní odvozní cesty 

Jsou to jedno až dvoupruhové pozemní komunikace, které vytvářejí dopravní spojení 

uvnitř lesních hospodářských celků i mezi nimi a sítí veřejných či jiných účelových 

komunikací. Umožňují zpřístupnění lesa silničními dopravními prostředky a různými 

pracovními stroji. Jsou určeny především k dopravě dřevní hmoty, dále pak k dopravě 

zaměstnanců, materiálů a mechanizace pro lesní hospodářství. Z hlediska dopravního 

významu jsou tyto cesty definovány jako tzv. přístupové. 

 Člení se podle dopravní důležitosti a funkčnosti na: 

- lesní odvozní cesty 1. třídy, tj. cesty s nezbytnou technickou vybaveností, která 

zaručuje bezpečný celoroční odvoz dřevní hmoty odvozními soupravami 

v předpokládané intenzitě dopravy. Jsou označovány 1L. 

- lesní odvozní cesty 2. třídy, tj. cesty s nezbytnou technickou vybaveností, které 

vyhovují alespoň sezónnímu odvozu dříví odvozními soupravami. Výluka dopravy 

po nich se předpokládá v nepříznivém ročním období se sníženou únosností 

podložních zemin. Jsou označovány jako 2L. 

 

Každá lesní odvozní cesta má odpovídající prostorové uspořádání, které zahrnuje 

specifické šířky vozovek a zpevnění, šířky koruny, podélný a příčný sklon, minimální 

poloměr směrových oblouků apod. 

Lesní cesty se označují příslušnou třídou a kategorií se zlomkovou charakteristikou. 

Např. 1L 4,0/30, kde čitatel vyjadřuje volnou šířku koruny v přímé trati v metrech a 

jmenovatel návrhovou rychlost v kilometrech za hodinu. 

V lesích ČR jsou téměř výhradně budovány lesní odvozní cesty třídy a kategorie 1L 

4,0/30 a 2L 4,0/30. 

6.1.2 Svážnice 

Jsou to účelové komunikace trvalého charakteru, určené pro sezónní odvoz dříví (1S), 

jeho přibližování a vývoz traktory či jinými mechanizačními prostředky od místa těžby 

k místu odvozu (1S, 2S). Umožňují rovněž přesuny pracovních prostředků zajišťujících 

rekultivace, obnovu porostů, pěstební a ochranářské zásahy v nově založených porostech. 

Podle předpokládané koncentrace dopravovaného dříví jsou svážnice děleny do dvou 

tříd – 1S pro svážnice zpřístupňující jedno nebo více oddělení s větší koncentrací 
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dopravovaného dřeva a 2S pro ty, které zpřístupňující jeden nebo několik prostorů s menší 

koncentrací dopravovaného dřeva. [8] 

 

Tabulka č. 5 Rozdělení lesních cest a jejich hlavní charakteristiky [8] 

Druh Třída 
označení 

Provozní 
způsobilost 

Volná šířka 
koruny v m 

Maximální 
podélný 

sklon v % 

Druh 
povrchu Provozní určení 

Odvozní cesty 1L Trvale sjízdná 4,0 – 7,5 10 – 12 vozovka 
sezónní provoz 

odvozních 
souprav 

Odvozní cesty 2L Sezónně až 
trvale sjízdná 4,0 – 5,0 10 - 12 

zemní 
provozní 
zpevnění 

sezónní provoz 
odvozních 
souprav 

Svážnice 1S Sezónní 4,0 – 5,0 10 - 12 
zemní, 

jednoduché 
zpevnění 

sezónní odvoz 
dřeva, 

přibližování 
traktorem 

Svážnice 2S Sezónní 3,0 – 4,0 10 - 12 
zemní, 

jednoduché 
zpevnění 

přibližování 
traktorem 

Soustřeďovací 
linky 3S 

Dle stupně 
únosnosti 
podloží 

2,5 – 3,5 20 - 25 humus přibližování 
SLKT 

 

7 Boj s lesním požárem 

Lesnímu požáru, resp. jeho rozvinuté podobě, je možno částečně předcházet - vytvářet 

taková opatření, která povedou k omezení samotného vzniku požáru nebo taková, která po 

jeho vzniku zmírní případné dopady nebo napomohou jeho hašení. 

S rozvinutým požárem je pak boj výrazně složitější a je proto nutné přistoupit 

k náročným represivním postupům. 

7.1 Preventivní opatření 

7.1.1 Legislativa 

Legislativní opatření mohou minimalizovat riziko vzniku lesních požárů lidskou 

činností. Jedná se nejen o lesní zákon č. 289/1995 Sb., ale rovněž o provádění preventivních 

opatření proti vzniku lesních požárů a o povinnosti občanů podle zákona č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a o povinnosti právnických a podnikajících 

fyzických osob podle zákona o požární ochraně č. 67/2001 Sb. V souvislosti se stavbami a 

kolaudačním řízením je důležitý zákon č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů. [11] 
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7.1.2 Monitoring 

Základem úspěšného boje s lesním požárem je včasné zpozorování požáru a jeho 

ohlášení. Za tímto účelem v lesích funguje lesní stráž a požární hlídky. Intenzivní pohyb 

pracovníků v lesích, lesního personálu a majitelů má rovněž význam pro rychlou reakci při 

vzniku požáru a jeho likvidaci. [11] 

Efektivní je v tomto ohledu zejména letecký monitoring, který zajišťuje GŘ Lesů ČR a 

Ministerstvo zemědělství. Často však tato služba není dostupná. [12] 

Letecké hlídky by měly fungovat hlavně v období zvýšeného rizika vzniku lesních 

požárů, vyhodnocených na základě aktuální klimatické situace, a to alespoň v době nejvyššího 

rizika vzniku požáru (viz tabulka č.3). 

7.1.3 Požární pásy a průseky 

Podstatné pro snížení rizika vzniku a šíření požárů může být aktivní pravidelné 

obhospodařování lesů, související s udržováním rozdělovacích linií (průseky a cesty) a jejich 

čistotou. [11] 

V minulosti, kdy na tratích jezdívaly parní lokomotivy, bylo nutností zřizování 

ochranných lesních pásů. Dnes má význam tyto pásy zřizovat spíše v okolí míst zvláště 

vystavených nebezpečí vzniku požáru. [13] 

Při zalesňování velkých kalamitních holin v ohrožených oblastech se doporučuje 

rozčlenit tyto plochy na menší části (asi do 3 ha) vyčištěnými a zkypřenými pruhy. Podobně 

je nutno v ohrožených oblastech i rozsáhlé stejnověké kultury a mlaziny smrku a borovice 

rozčlenit na menší samostatné jednotky (do 3 ha) nejméně 4 až 6 m širokými průseky a tyto 

průseky udržovat v období zvýšeného ohrožení lesními požáry vyčištěné. [14] 

7.2 Represe 

Obecně lze říci, že lesní požáry se hasičům obtížně likvidují. Tato skutečnost je 

způsobena především tím, že k nim často dochází v těžce přístupném terénu, kde nelze plně 

využít požární techniku a kde jsou ztížené možnosti zásobování hasební vodou. Chování ohně 

v lese je navíc mnohdy nevyzpytatelné, zásahy jsou časově velmi náročné a vyžadují povolání 

většího množství jednotek požární ochrany. 
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7.2.1 Taktické způsoby zdolávání požáru 

Při hašení lesního požáru je třeba zvolit vhodný druh požárního útoku nebo 

organizovat požární obranu s ohledem na šíření požáru a množství sil a prostředků na místě 

zásahu. Přitom je nezbytné se zaměřit zejména na směry šíření požáru k ohroženým objektům. 

Dále je třeba zajistit likvidaci po větru vznikajících dalších ohnisek a zabezpečit ochranu 

zasahujících sil a prostředků (nebezpečí obklopení požárem).  

Pokud to je možné a účelné, vytváří se v dostatečné vzdálenosti ochranný pás nebo 

proluka s využitím zemědělské a lesní techniky.  

K likvidaci lesních požárů se nasazují zejména útočné proudy, lafetové proudnice, 

jednoduché hasební prostředky (lopaty, tlumnice) a jiné ženijní nářadí. 

 

Při hašení lesních požárů se velitel zásahu podle rychlosti šíření požáru rozhoduje 

zpravidla pro jeden z následujících taktických způsobů zdolávání požáru: 

 

- hašení po celé frontě požáru, nebo hašení nejprve nejnebezpečnějších míst hoření 

po stranách a v týlu, s cílem vytvořit proluky na ploše zachvácené požárem a 

rozdělit hořící plochu na drobné úseky a potom likvidovat požár na těchto úsecích. 

Tohoto způsobu se užívá při hašení na velké ploše; 

 

- hašení přední fronty požáru a pozdější likvidaci po stranách a v týlu; 

 

- hašení požáru po stranách a postupné zužování požárem zasažené plochy; 

 

- likvidaci hoření po stranách a v týlu a postupné hašení s přiblížením k přední linii 

fronty požáru, a to větší rychlostí, než je rychlost požáru; 

 

- založením protipožáru na vhodném místě (přírodní nebo umělá překážka - silnice, 

násep, potok), kde dochází k místní změně směru proudění vzduchu směrem k 

frontě požáru („nasávání vzduchu požárem“). 

7.2.2 Komplikace při zdolávání lesního požáru 

Při lesních požárech je nutno počítat s mnoha komplikacemi, které likvidaci lesního 

požáru ztěžují, prodlužují i prodražují.  
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Jednotky PO se nezřídka potýkají s tím, že dojde k uvíznutí požární techniky na 

nedostatečně únosném povrchu nebo polních a lesních cestách. Během zásahu může také dojít 

ke změně průjezdnosti terénu.  

Dlouhotrvající zásah vyvolává velké nároky na síly a prostředky, jejich stravování, 

pohonné hmoty a hasební vodu, objevuje se též zvýšená poruchovost požární techniky. 

Při náhlé změně směru nebo síly větru nebo při nesprávném umístění těžké techniky 

mohou být požárem zasaženy nasazené síly a prostředky. K poškození hadicového vedení, a s 

tím souvisejícímu nedostatku hadic dochází přitom velmi často.  

Zasahující hasiči a ostatní nasazené síly jsou ohroženi nebezpečím úrazu elektrickým 

proudem vzhledem k přítomnosti elektrického vedení. Při fyzicky náročném přesunování na 

velké ploše přitom navíc hrozí ve složitém terénu nebo v noci nebezpečí ztráty orientace.  

Na příkrých stráních je třeba počítat s nebezpečím padajících kamenů a odštěpujících 

se částí skal, a také se vznikem komínového efektu. Ve vojenských prostorech nelze pominout 

nebezpečí výbuchu munice. [15] 

8 Vytváření proluk při lesních požárech 

Problematikou prosekávání proluk při lesních požárech se u násnezabývají žádné 

metodiky pro boj s požárem. V praxi se v ČR dosud tato metoda moc nevyužívala. 

Bojový řád jednotek požární ochrany se zmiňuje o vytváření proluk při lesním požáru 

jen okrajově. Definuje proluky jako překážky pro šíření korunového požáru, které se vytváří s 

dostatečným předstihem, podle výšky okolních porostů. Zpravidla stačí vykácet stromy 

korunami směrem od ohně, při nedostatku času kácíme polovinu stromů na proluce korunami 

od ohně a druhou polovinu směrem proti ohni a odvětvíme. Při určování proluk využíváme 

lesních cest, průseků, vodních toků, silnic, železnice, polí, luk a pasek. [10] 

Principiálně jde o lokalizaci požáru tím způsobem, že se z probíhajícího děje hoření 

vyjme jedna zásadní složka – palivo. Vytvoří se zóna – pás, ze kterého je potřeba odstranit 

veškeré hořlavé materiály, zejména tedy dřevo, kůru, jehličí apod. Naruší se tak rovnováha 

procesu hoření a poté, co vyhoří požárem zasažená oblast, oheň již přes vykácenou proluku 

neprostoupí a oblast porostu za prolukou tak zůstává uchráněna. 

Existuje několik způsobů, jakými lze proluky v lesním porostu docílit: 

- vykácení porostu ručně – motorovými pilami 

- vykácení porostu za pomocí těžké techniky 

- vykácení porostu pomocí trhavin 

- vypalování porostu 
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8.1 Faktory ovlivňující  tvorbu proluk a posouzení její účelnosti 

Primárně je třeba zvážit, zda je vhodné vytvořit proluku při boji s konkrétním 

požárem. Použitelnost této metody je závislá na mnoha faktorech. 

V prvé řadě je třeba vyhodnotit rozlohu, charakter a reliéf lesa (případně jiného 

porostu na volném prostranství), který je požárem zachvácen. Zároveň je třeba určit rychlost 

šíření fronty požáru, od které se pak, v závislosti na použité technice odlesňování, bude 

odvíjet místo zřízení proluky. S použitým způsobem vytvoření proluky a celkovou plochou 

vykácení souvisí doba, za kterou je možno potřebnou proluku realizovat. 

Obecně musí platit následující vztah: 

tdp < trp (1) 

kde: tdp  – čas, za který požár dojde k místu proluky 

 trp  – čas, za kterou se proluka zrealizuje 

 

Čas, za který fronta požáru dosáhne místa proluky, pak navrhneme jako podíl 

zaznamenané lineární rychlosti šíření daného požáru za aktuálních či předpokládaných 

klimatických podmínek (více o rychlosti šíření fronty lesního požáru v kapitole 5.4.1.) a 

aktuální vzdálenosti navrhovaného umístění proluky od fronty požáru (při zohlednění faktorů, 

ovlivňující lesní požár viz kapitola 5.6): 

     
a

dp l
vt =  (2)  

 

kde: tdp - čas, za který požár dosáhne proluky [min] 

v  – lineární rychlost šíření fronty požáru [m/min] 

 la  – vzdál. mezi frontou požáru a prolukou při započetí její tvorby [m] 

 

Čas realizace proluky je závislý na mnoha faktorech. V prvé řadě je třeba určit 

potřebnou plochu proluky (plochu vykácení), kterou určíme součinem délky a šířky (hloubky) 

proluky.: 

ppp dlS ⋅=  (3) 

 

kde: Sp  – plocha proluky [m2] 

 lp  – délka proluky [m] 

 dp  – šířka (hloubka) proluky [m] 
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Dále je potřeba vyhodnotit počet stromů k vykácení n. K tomu lze dospět pomocí 

údajů o druh a stáří porostu a jeho zakmenění a následně pak z růstových tabulek (viz příloha 

č.3 vyhlášky č.84/1996 Sb.) zjistit porostní zásobu resp. počet kusů na hektar. Alternativně lze 

využít tzv. metodu zkusných ploch, kdy se zjistí situace (počet kusů) porostu na 0,02 až 0,1 ha 

a stav pro požadovanou plochu se pak přepočte. [17] 

Výsledný čas realizace proluky nakonec určíme za pomocí údaje o výkonu kácecí 

jednotky a počtu nasazených kusů těchto jednotek: 

 

jj

s
rp nP

n
t

⋅
=  (4) 

 

kde: trp - čas realizace proluky [min] 

 ns - počet stromů k vykácení [ks] 

 Pj - výkon kácecí jednotky [ks/min] 

 nj - počet nasazených kácecích jednotek [ks] 

 

pozn.: Při užití více druhů jednotek se použije vztahu 5 v kapitole 8.3. 

8.2 Údaje o lese potřebné k efektivní kvantifikaci proluky 

Při požáru lesa je nutné spolupracovat s odborníky v oblasti lesnictví. Nejvhodnější je 

spolupracovat s lesní správou příslušného okresu, ve kterém se lesní požár vyskytuje. Zde by 

měly být k dispozici veškeré údaje, potřebné k efektivnímu vyhodnocení charakteru oblasti 

pro zásah. 

Základní dokumentací s informacemi o konkrétním lese jsou lesní hospodářské plány 

a osnovy a dokumenty s údaji o stavu lesa. 

8.2.1 Lesní hospodářské plány 

Lesní hospodářské plány (LHP) jsou nástrojem vlastníků lesů o výměře nad 50 ha pro 

jeho obhospodařování a vypracovávají se zpravidla na dobu 10 let. Právnické osoby, kterým 

je svěřeno nakládání se státními lesy, ostatní právnické osoby a fyzické osoby, vlastnící více 

než 50 ha lesa jsou povinny zabezpečit vypracování LHP. LHP si mohou pořídit i vlastníci o 

výměře menší než 50 ha. Jeden plán může být zpracován pro lesy o výměře nejvíce 20 000 ha. 

LHP obsahují ustanovení závazná a doporučující. 
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Lesní hospodářské plány se skládají z textové části, hospodářské knihy a lesnických 

map. 

Textová část LHP - obsahuje zejména všeobecné údaje včetně identifikace vlastníka 

lesa, zhodnocení přírodních poměrů, zhodnocení stavu lesa a dosavadního hospodaření v lese, 

definování hospodářských cílů vlastníka, rámcové směrnice hospodaření pro zastoupené HS, 

výše a zdůvodnění závazných ustanovení LHP, závěrečné tabulky souhrnných údajů plánu, 

technickou zprávu o metodickém postupu vyhotovení LHP, přílohy, které tvoří kopie 

protokolů, rozhodnutí a zápisů z jednání, vztahujících se k vyhotovení plánu. 

Hospodářská kniha - obsahuje údaje o stavu lesa, návrh hospodářských opatření a 

plochovou tabulku. 

Lesnické mapy - jsou mapy : 

- obrysové 

- porostní 

- souborů a podsouborů lesních typů (SPLT) 

- hospodářských opatření 

- dopravní 

 

Vyhotovují se zpravidla v měřítku 1 : 10000 nebo větším. Povinnou náležitostí 

každého LHP je lesnická mapa v měřítku 1 : 10000, zahrnující všechny vylišené jednotky 

prostorového rozdělení lesa, pro které je provedeno zjištění stavu lesa. 

8.2.2 Lesní hospodářské osnovy 

Lesní hospodářské osnovy  se vyhotovují pro všechny lesy, pro něž se nezpracovávají 

LHP. Slouží pro zjištění stavu lesů a pro výkon státní správy lesů v lesích ve vlastnictví 

právnických a fyzických osob o výměře menší než 50 ha. Zpracování osnov zadává místně 

příslušný orgán státní správy lesů pro ucelená území (zařizovací obvod). 

Zařizovací obvod LHO - zahrnuje zpravidla několik katastrálních území, jejichž 

hranice respektuje. 

LHO obsahuje: 

- všeobecnou část 

- podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny či etáže a dřeviny 

- plochovou tabulku 

- lesnickou mapu 

- vlastnické separáty 
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8.2.3 Údaje o stavu lesa 

Údaje o stavu lesa se zjišťují a uvádějí pro nejnižší jednotku prostorového rozdělení 

lesa. U státního podniku LČR je to porostní skupina, resp.etáž. Pro potřeby zpracování LHP a 

LHO a odvození jejich závazných ustanovení se užívají mimo jiné následující údaje: 

 

Plocha - číselný údaj o velikosti části lesa, zjištěný měřením, plochu etáží lze stanovit 

též odhadem, uvádí se s přesností na setiny ha. 

Výměra - číselný údaj o velikosti části lesa, zjištěný na podkladě katastru nemovitostí. 

Věk - číselný údaj o stáří porostu.  

Zakmenění – je poměr redukované a skutečné plochy. Redukovaná plocha je součtem 

podílů skutečné a tabulkové zásoby dřevin hlavního porostu na skutečné ploše. Hodnota 

zakmenění 1 odpovídá plné tabulkové zásobě nebo kruhové základně taxačních nebo 

růstových tabulek uvedených v příloze č.3 vyhlášky č.84/1996 Sb. 

Dřeviny - uvádí se všechny, které se nachází v porostní skupině. Přitom se používá 

zkratek dle přílohy č.4 k vyhlášce č.84/1996 Sb. 

Zastoupení dřevin - vyjadřuje procentický podíl redukovaných ploch jednotlivých 

dřevin hlavního porostu v šetřené jednotce. Udává se zpravidla v desítkách procent.  

Střední porostní výška - se zjišťuje měřením na několika středních kmenech u každé 

zastoupené dřeviny. Uvádí se zaokrouhlená v celých metrech. 

Střední výčetní tloušťka - uvádí se u každé zastoupené dřeviny jako tloušťka 

středního kmene hlavního porostu, měřená 1,3 m nad terénem u kmenů, u nichž tato tloušťka 

je větší než 7 cm s kůrou, tj. hroubí. 

Bonita - vyjadřuje produkční schopnost (zdatnost) dřeviny na daném stanovišti.  

Porostní zásoba - uvádí se s přesností na celé metry krychlové v objemu bez kůry pro 

hlavní porost. [17] 

8.3 Tvorba proluk vykácením porostu 

Proluku lze vytvořit tím, že se určitým způsobem odstraní potřebná část porostu. Toho 

lze dosáhnout buď ručně (pomocí motorových pil), za pomocí výbušnin nebo těžkou 

lesnickou technikou. 

V praxi je pak vhodné tyto metody kombinovat, neboť takovýto postup může 

významně urychlit realizaci proluky: 

23 



∑
=

⋅
= n

i
jiji

s
rp

nP

n
t

1

 (5) 

 

Zároveň je nutné odstranit veškerý hořlavý materiál v prostoru proluky – kmeny, 

větve, roští, keře, pařezy, hrabanku atd. V případě, že z technických nebo časových důvodů 

nelze všechno palivo z proluky odstranit, je třeba jej alespoň kropit vodou nebo pokrýt hlínou 

tak, aby se snížila možnost jeho iniciace. 

Na požáru odlehlejší straně proluky se navíc obvykle vytvořit příkop, který se musí 

vyškrábat (zorat) až na minerální podloží – tedy hlínu (více v kapitole 8.3.4). 

8.3.1 Výběr místa realizace proluky 

Zásadní úvaha při kvantifikaci proluky v lese je ve výběru místa, kde se bude proluka 

realizovat. Při této úvaze je nutno vycházet ze vztahu 1. Klíč k efektivní realizaci proluky 

bude v minimalizaci času trp. Toho lze sice dosáhnout nasazením co největšího možného 

počtu kácejících jednotek nj (je však třeba dbát na bezpečný odstup kácecích jednotek), nebo 

situováním proluky do takového porostu, kde bude potřeba vytvořit menší šířku proluky dp, 

případně menší délku lp, nebo bude porost takového charakteru, že se zvýší výkon kácecí 

jednotky Pj. 

V praxi to znamená využít pro tvorbu proluk taková místa, kde již takovýto průsek 

v porostu existuje a to buď přírodně nebo uměle vytvořený. Jedná se o místa, kudy prochází 

potok, lesní cesta, mýtina, paseka, rozluka apod. 

Rozluka je úzká seč, která rozděluje rozsáhlé stejnověké mladší porosty. Rozluky se 

zakládají v mladých porostech do věku 35 - 40 let. Jsou to průseky 5 - 10 m široké, vedené 

kolmo na směr bořivých větrů, zakládané v odstupu 100 - 200 m. Později je možno průseky 

rozšiřovat odkácením proti směru bořivého větru a zalesnit. V mýtném věku mají mít šířku 15 

- 20 m. [17] 

Proluky není efektivní vytvářet ve svazích (po vrstevnici) a to jak pro zabránění šíření 

požáru ve směru do svahu, tak i pro směr opačný. Důvodem je to, že při šíření požáru svahem 

směrem nahoru je rychlejší jeho postup (důsledkem intenzivnější konvekce tepla), takže se 

snižuje čas, za který lze proluku vytvořit. Zároveň by bylo nutné proluku vytvářet širší než 

v rovinném terénu. Ve směru šíření požáru ze svahu je sice jeho postup pomalejší, avšak 

v této situaci hrozí přenesení požáru přes proluku sesuvem a svalením hořícího materiálu do 

nezasaženého pásma. V takovémto případě je nutné vykopat zákopy, které valící se hořící 
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materiál zachytí. [20] Lepší je proto posunout linii proluky až do prostoru úpatí svahu nebo 

využít hřebenu. 

 
Obrázek č. 3 Zákop v proluce vytvořené na vrstevnici svahu [18] 

 

Při výběru místa realizace proluky je třeba rovněž zohlednit dopravní obslužnost místa 

(lesní dopravní síť), terénní podmínky, přítomnost elektrických vedení a jiných aspektů, jež 

ovlivní možnosti nasazení jednotek požární ochrany a těžké techniky. 

8.3.2 Kotvení proluky 

Proluku se doporučuje tzv. „ukotvit“ k nějaké překážce nebo jiné kontrolní linii, aby 

se zabránilo tomu, že požár proluku obejde. Překážky mohou být přírodního charakteru nebo 

uměle vytvořené (silnice, železnice, řeka, jezero, skála apod.). [18] 

25 



 
Obrázek č. 4 Způsob ukotvení k silnici [18] 

 

 
Obrázek č. 5 Způsob ukotvení ke skále/řece  [18] 

 

8.3.3 Kvantifikace šířky proluky 

K přenosu požáru mezi prolukou může teoreticky dojít zejména v důsledku kontaktu 

hořícího materiálu s nehořícím – strom převrácený napříč prolukou, jiskry a jiný hořící 

materiál přenesený přes proluku větrem, nedokonale vyčištěná či nedokonale zvlhčená 

proluka a její následné prohoření naskrz apod. 
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Zároveň na nehořící porost působí naskrz proluku sálavé teplo z hořící části lesa. To 

může při kritických hodnotách vést ke vznícení dosud nezasaženého porostu a nebo 

minimálně toto teplo napomáhá zvýšit teplotu nehořícího porostu tak, že dosáhne teploty 

vzplanutí a jeho iniciace je pak velmi snadná (údaje o zápalnosti dřeva jsou v kapitole 5.3). 

Významnou roli pak může hrát i přenos tepla konvekcí. 

Je třeba zvážit veškeré aspekty, které ovlivňují hoření, a podle nich kvantifikovat šířku 

proluky. Šířku proluky determinuje šest důležitých faktorů: palivo, svah, povětrnostní 

podmínky, část požáru (viz kapitola 5.4), plocha požáru a možnost chlazení / hašení. [18] 

8.3.4 Zamezení kontaktního zapálení 

Kvantifikace šířky proluky závisí nejvíce na výšce porostu na straně požáru. Volíme 

proto takové umístění proluky, aby okolní porost byl co nejnižší. Zároveň je vhodné využívat 

míst, která už částečně prolukami jsou (viz kapitola 8.3.1). Ke správnému určení místa 

vytvoření proluky je vhodné konzultovat situaci s odborníky z lesní správy, vlastníky, správci 

lesa apod. za pomoci dokumentace uvedené v kapitole 8.2. 

Nejmenší šířka proluky musí být o něco větší než výška okolního porostu tak, že 

v případě pádu hořícího stromu do proluky by nemělo dojít k okamžitému přenesení požáru 

na nezasaženou část lesa. Doporučená je hodnota 1,5-násobku výšky porostu na straně požáru. 

[18]  

Zároveň je nutné tyto rizikové situace potlačovat přítomnými hasičskými jednotkami. 

Je přitom třeba dbát na bezpečnost těchto jednotek (i jiných přítomných zasahujících osob) 

rámcově v souladu s metodickými postupy uvedenými v Bojovém řádu jednotek požární 

ochrany (konkrétně např. „Metodický list číslo 21 P“). 

 
Obrázek č. 6 Závislost šířky proluky na výšce porostu na straně požáru 
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K zamezení přenesení požáru přes proluku pozemní cestou je vhodné nějakým 

způsobem vyčistit (vyškrábat, zorat) proluku po celé její délce až do hloubky minerálního 

podloží a to buď v celé její šířce nebo jen zčásti. Jednou z metod realizace tohoto úkonu je 

frézování, které je popsáno v kapitole 8.4.4. 

 

 
Obrázek č. 7 Proluka vyčištěná do hloubky minerálního podloží  [18] 

 

Minimální šíře tohoto výkopu se doporučuje 0,5 – 1 m. Tento pás se situuje na vůči 

požáru vzdálenější části proluky. Nicméně takovéto čištění nemusí být praktické v některých 

půdních typech jako např. u bažinatého, rašelinového nebo tundrového podkladu. 

 
 

Obrázek č. 8 Schéma prosekané a vyškrábané části proluky [18] 

 

28 



Za určité konzistence terénu se vytvářejí rýhy při samotném vyklízení hořlavého 

materiálu z proluk za pomocí těžké techniky (např. vyvážecích souprav). 

 

 
Obrázek č. 9 Jízdní dráha po 10 přejezdech kolové vyvážecí soupravy [30] 

 

Hořlavé materiály na okraji nebo vně proluky mohou být zvlhčeny vodou, pokryty 

pěnou nebo hlínou. 

 
Obrázek č. 10 a 11 Ochrana hořlavých materiálů  zakrytím hlínou [18] 

 

Pokud je proluka z důvodu časové tísně vytvářená v menší šířce, než by bylo vhodné, 

je třeba zajistit ořezání minimálně dlouhých povislých větví na přivrácené straně stromů za 

prolukou. [18] 
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Obrázek č. 12 Nízko posazené povislé větve mohou požáru proluku přemostit [18] 

 

V případě realizace proluky na vrstevnici svahu je nutné vytvořit v její délce zákop, 

který zabrání svalení hořícího materiálu do nezasažené části (viz kapitola 8.3.1). 

8.3.5 Zamezení bezkontaktního zapálení 

Požár se může přes proluku přenést rovněž bez kontaktu plamenů s palivem na protější 

straně a to působením radiačního či konvekčního tepla. Tento přenos hrozí u proluk, které 

jsou úzké nebo jsou v korunách nedostatečně prosekané. [18] 

 
Obrázek č. 13 Přenos tepla radiací [18] 
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Radiační působení tepla se velice špatně určuje. Závisí totiž na mnoha faktorech, které 

ovlivňují celkový příjem a odvádění tepla porostem, který má být uchráněn. Tyto faktory je 

velmi složité zohlednit ve výpočtech, které jsou jinak ve zjednodušené podobě zásadně 

nepřesné. Nejvhodnějším způsobem určení reálných hodnot tepelného toku je provádění 

experimentů a měření. 

Kritické hodnoty tepelného toku jsou závislé na době jeho působení. Obecně platí, že 

hodnoty tepelného toku pod 20 kW/m2 by za běžných podmínek neměly lesní porost zapálit i 

při libovolně dlouhé době působení. [34] 

 

 
Obrázek č. 14 Graf závislosti hodnoty tepelného toku na vzdálenosti od hořícího 

porostu a jeho velikosti [34] 

 

 
Obrázek č. 15 Graf závislosti hodnoty tepelného toku na vzdálenosti od hořícího 

porostu vzhledem k rozestupům mezi stromy [34] 
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Konvekce je přenos tepla prouděním vzduchu. Teplo se takto může přenést přes 

proluku a předehřát palivo a druhé straně tak, že je pak jeho iniciace snazší, nebo jej dokonce 

zapálit. [18] 

 
Obrázek č. 16 Přenos tepla konvekcí [18] 

 

V praxi je pak důležité skrápět porost na chráněné straně proluky vodou a snížit tak 

možnost překročení hladiny kritického tepelného toku. K tomuto účelu se jeví jako efektivní 

využití lafetových proudnic velkoobjemových CAS (nejlépe v úpravě „lesní speciál“). 

8.3.6 Vytýčení proluky 

Po navržení umístění a rozměrů proluky je nutné ji vytrasovat tak, aby byly při její 

konstrukci dodrženy navržené rozměry. Označení stromů k vykácení je nutné pro rychlou 

orientaci kácejícím jednotkám. 

Označení je vhodné provádět dle lesnických map za kontinuálního měření šířky 

proluky a rovněž je třeba dodržovat trasu, kterou má proluka vést. Stromy určené k odstranění 

se vyznačují barvou (nejlépe reflexní) nebo PVC páskou a to minimálně ze strany 

předpokládaného postupu dřevorubců. [19] Ke správnému vytýčení trasy je vhodné používat 

navigaci GPS. 

Je vhodné rovněž označit únikové trasy zasahujícím jednotkám pro případ, že se oheň 

přiblíží do takové míry, že by je bezprostředně ohrožoval. V takovém případě je nutné volit 

jiný typ značení pro stromy k vykácení (např. reflexní červená) a únikový směr (reflexní 

zelená). [18] S únikovými směry je nutno seznámit zasahující jednotky. 

Průseky se doporučuje vytvářet v co nejrovnějších liniích a vyhnout se tedy ostrým 

vybočením ze směru. [20] 
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8.4 Tvorba proluk za pomoci těžké techniky 

8.4.1 Technologie těžby dříví v ČR 

Těžba dříví je oborem, který se v souvislosti s technickým rozvojem poměrně rychle 

mění. Pokrok od dominantního využívání lidské a animální síly k motorové pile a 

traktorovému přibližování trval několik generací. Pokrok od traktorů k harvestorovým 

technologiím již kopíroval rozmach vyspělých technologií na konci minulého století a trval 

několik málo desetiletí. 

V podmínkách České republiky, které jsou v mnoha ohledech značně odlišné od 

okolních států (rozličnými terénními podmínkami, poměrně přísným lesním zákonem, 

dřevinnou skladbou našich lesů i významným podílem lesů státních atd.), nemusí vývoj 

v oblasti těžby dříví přesně kopírovat vývoj v zemích, které udávají tomuto oboru směr. 

Zaváděním harvestorových technologií v lesním hospodářství významně klesla 

spotřeba času v LH a to pod 25 %, čímž se vyznačuje jako velmi efektivní a úsporná. 

Bohužel v současné době neexistuje ve vzdělávacím systému ČR obor, který by 

komplexně připravoval pracovníky v oboru těchto nových lesnických technologií a s ní 

souvisejících profesích. Do budoucna je tedy nutné prosazovat kvalifikovanou přípravu 

personálu, který by byl schopen kvalitně pracovat s vyvážecími soupravami na odvoz dříví, 

ovládat harvestor při provádění komplexních těžebních operací, programovat počítačové 

vybavení, ovládat geografické přístroje k určování polohy apod. [22] 

V roce 2006 bylo v provozu celkem 222 těžebních strojů a z toho 201 kolových 

harvestorů. 131 těžebních strojů bylo přitom zakoupeno po r. 2000. 74 kolových harvestorů je 

s kácecí hlavicí s úřezem do 55 cm, početnou skupinu s 64 stroji tvoří harvestory s úřezem do 

72 cm, a větší úřez do 75 cm je zastoupen 28 stroji. Tento stav umožnil operativně zvládat 

větrnou kalamitu způsobenou orkánem Kyrill. 

Pro svažitá a méně únosná podloží byly pro zvládnutí kalamit použity harvestory na 

pásových podvozcích v počtu 18 strojů a 3 stavební stroje Menzimuck opatřené kácecí 

hlavicí. Processory Hypro byly zastoupeny 3 stroji. Zpracovávají stromy pokácené 

motomanuálním způsobem a soustředěné ke stroji navijákem. 

Plynulý provoz v těžební činnosti zajišťovalo 377 vyvážecích traktorů a 67 vyvážecích 

traktorových souprav, tažených univerzálním traktorem s taženým poháněným nebo 

nepoháněným přívěsem s hydraulickým jeřábem, umístěným na předním okraji. Tato technika 

je určena spíše do rovinatých terénů. 
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Vyvážecí traktory jsou rozčleněny podle nosnosti do 4 tříd. Nejvíce - 129 vyvážecích 

traktorů je ve třídě do nosnosti 9 tun, což odpovídá náročným ekologickým požadavkům na 

zhutnění půdy po opakovaném přejíždění v jedné stopě. Třída s nosností do 12 tun je 

zastoupena 81 stroji, třída do 14 tun 37 stroji a třída do 17 tun 3 vyvážecími traktory. Malé 

vyvážecí traktory v celkovém počtu 127 kusů jsou zastoupeny dopravními stroji s nosností do 

3 tun v počtu 37 kusů a stroji s nosností do 6 t v počtu 90 strojů. [24] 

Ukázky některých lesních strojů používaných v ČR vyobrazuje příloha C. 

 

Tabulka č. 6 Zastoupení těžebních technologií v ČR v m3 (2006) [22] 
Subjekty Harvestor. 

technologie 

Kmenová 

technologie 

Těžba Procento 

sortimentní 

technologie 

Štěpkování Soustřeďování 

lanovkou 

Státní lesy 2 399 910 7 566 310 9 966 220 24 49 500 169 754 

VLS ČR, s. p. 363 600 530 300 909 000 40 100 000 15 100 

LS Lány 15 230 5 705 20 935 73 0 0 

Národní parky 81 327 112 404 209 845 39 8 324 16 114 

Soukromé lesy 774 856 3 530 144 4 305 000 18 51 488 10 354 

Lesy měst a obcí 521 410 1 745 590 2 267 000 23 46 705 4 267 

Celkem 4 156 333 13 490 453 17 678 000 23 256 017 215 589 

 

Pro účel rychlého vytváření proluk je však efektivnější využít tzv. metodu celých 

stromů, kdy se na lokalitě pařez stromy pouze skácejí a ostatní operace probíhají na jiných 

lokalitách. Odvětvení může probíhat odděleně nebo současně. Závisí to na použitém druhu 

mechanizačního prostředku. Tato metoda je používaná zřídka. Zejména se pak využívá její 

modifikace – metoda štěpkování, kdy se tenký materiál soustřeďuje k sekačkám, které ho 

zpracují na štěpky (více v kapitole 8.4.4). [19] 
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Obrázek č. 17 Grafické znázornění těžebních metod [19] 

8.4.2 Systém provádění těžby v ČR 

V České republice se v současné době provádí těžba dříví prostřednictvím zakázek, 

které zadávají vlastníci lesů soukromým těžařským firmám. Ty jsou technicky i personálně 

vybaveny ke profesionálnímu a komplexnímu provedení těchto prací. 

Tyto společnosti však většinou nedisponují technickými prostředky, které jsou 

schopné přemísťovat těžební stroje mezi jednotlivými místy zakázek (tj. vzdálenosti větší než 

desítky kilometrů). Smluvně proto jednorázově najímají společnosti, které se převozem těžké 

techniky zabývají. 

8.4.3 Kácení porostu pomocí harvestorů 

Zatímco v minulosti se v rámci těžkých technologií v lesní těžbě používaly spíše 

jednoúčelové stroje – stínací, odklesťovací apod., dnes se trend jednoznačně ubírá směrem 

strojů víceúčelovým. 

Harvestor je víceúčelový těžební stroj, který zastane funkci setnutí stromu, jeho 

odklestění, nařezání na kratší části a vytřídění (uložení) kmenů. Technologická nástavba 

kolového nebo pásového povozu se skládá obvykle z hydraulické ruky a stínací harvestorové 

hlavice. [23] Obvykle jsou tyto stroje vybaveny reflektory, které umožňují práci harvestorů i 

za snížené viditelnosti a dokonce i za tmy. Existují rovněž kombinované soupravy, kdy je na 
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zádi harvestoru nakládací prostor a takováto souprava je pak sama schopna jak stromy 

pokácet, tak i vyvážet. 

 
Obrázek č. 18 Harvestor [26] 

 

Harvestorová hlavice je vybavena hydraulickými úchytovými čelistmi, kterými je 

strom pevně sevřen v jeho spodní části, dále jednotkou motorové řetězové pily, která provádí 

řezání stromu, a nakonec posuvné a odvětvovací válce, které kmen po celé délce odklestí. Dle 

typu harvestorové hlavice je pak harvestor schopen stínat stromy o průměru až 75 cm. 

Hydraulická paže (jeřáb) je umístěna na předním rámu stroje a nachází se souběžně se 

zorným polem operátora. Na jejím konci je připevněna harvestorová hlavice. Dle typu 

disponují různými úhly natáčení a jejich maximální dosah se pohybuje většinou v rozmezí 7 – 

10 m. Harvestor je pak schopen vytvořit v jedné jízdní linii proluku až 20 m širokou. 

 

 
Obrázek č. 19 Vějířovitý a křížový těžební postup harvestoru na lince [21] 
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Pro těžbu harvestory však platí i jistá omezení. V prvé řadě se s harvestory neprovádí 

těžba listnatých stromů. Důvodem je odlišná anatomie listnáčů. Dále je pro běžné harvestory 

limitní sklon terénu, ve kterém pracují. V praxi se harvestory nenasazují do svahů se sklonem 

nad 25 – 30°. Záleží na systému pojezdu, počtu náprav apod. V těžším terénu se dají využít 

spíše pásové jednotky. Ty však nemohou provádět dlouhé přesuny mimo těžební proces (max. 

10 km). Obvykle ani kolové soupravy neprovádějí přesuny delší než několik kilometrů. (více 

v kapitole 8.4.5). 

Nezbytné k provádění těžebních prací je rovněž zajištění obsluhy harvestoru, tzv. 

„operátora“, jež standardně zajišťuje stejná společnost, která harvestory provozuje. Stejně tak 

zajistí potřebný servis a údržbu strojů. V neposlední řadě je třeba pamatovat na zajištění 

dostatečných zásob pohonných hmot, provozních kapalin a náhradních spotřebních dílů. 

 

Tabulka č. 7 Spotřeby při provozu plně mechanizované technologie [29] 

 Harvestor Forwarder 
Produktivita (m3/hod) 8,74 9,33 
Spotřeba paliv (l/1000 m3) 1321 872,1 
Spotřeba hydraulických olejů (l/1000 m3) 30,5 18,4 
Spotřeba motorových olejů (l/1000 m3) 16,29 8,12 
Spotřeba olejů na mazání řetězů (l/1000 m3) 24,04 - 
Spotřeba řetězových lišt (ks/1000 m3) 1,27 - 
Spotřeba řezacích řetězů (ks/1000 m3) 3,79 - 

 

Harvestory a obecně těžká lesnická technika je z ekonomických důvodů prakticky 

v neustálém provozu. Není tedy běžné jakékoli centrální skladování těchto strojů, proto se 

většinou (vyjma období složitější údržby a servisních zásahů) soustavně nacházení v terénu – 

rozmístěny po celé republice nebo dokonce v zahraničí. Společnost, která tuto techniku 

provozuje pak má o rozmístění svých jednotek přehled. 

Specifikovat těžební výkon harvestorových souprav je velice složité již při jejich 

standardním použití. Definovat obecně rychlost odstraňování porostu při vytváření 

protipožárních proluk je pak téměř nemožné, neboť při vytváření proluk není nutné stromy 

odvětvovat a zkracovat. Harvestor pak pouze strom v jeho nejspodnější části uchytí, uřízne a 

odloží (popř. odhodí mimo proluku). Tento úkon zabere harvestoru u jednoho stromu řádově 

desítky sekund. Výkon jednotky závisí na mnoha faktorech. Významnou roli hraje zejména 

typ harvestoru, charakter terénu, ve kterém proluka vzniká, průměr stromů určených k 

odstranění, klimatické podmínky, viditelnost a rovněž individuální zkušenosti a schopnosti 

operátora harvestoru. [21, 25, 26] 
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8.4.4 Jiné metody odstranění porostu těžkou technikou 

Dle druhu porostu, požadavků na charakter proluky a dostupných technických 

prostředků se může zvolit jiný způsob odstranění porostu nebo jeho částí. 

 

Klučení stromů a pařezů 

Klučení je vykopávání celých stromů i s pařezem a kořenovou soustavou nebo jen 

pařezů s kořeny. Klučení se obvykle provádí jen ve speciálních případech (např. při budování 

komunikací). 

Klučení stromů je výhodnější než klučení pařezů. Kmen klučeného stromu působí jako 

páka, přičemž jeho hmotnosti a délky se využívá k přetrhání postranních i spodních kořenů. 

Stromy a pařezy se mohou klučit pomocí lana traktorového navijáku (časově náročnější 

způsob), radlicí buldozeru nebo čelním rampovačem. Pařezy se dají rovněž vystřelovat 

pomocí výbušnin. [19] 

 
Obrázek č. 20 Klučení stromů a pařezů [19] 

 

Štěpkování 

U metody štěpkování se rozlišuje jednofázový a dvoufázový způsob. U dvoufázového 

způsobu těžby, který se využívá jen zřídka, navazuje na kácení a štěpkování proces nakládání. 

Časově úspornější metoda je jednofázová, kdy jsou používány samojízdné stroje s nástavnými 

agregáty, které stromy v jednom pracovním úkonu sekají i štěpkují. 
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Jak sklízecí řezačky, tak štěpkovače dosahují vysokých plošných výkonů. Na základě 

horizontálně umístěných vtahovacích válců a systému úřezu kmenů jsou jasně určeny pro 

velmi mladé porosty především do řezného průměru cca 70 mm. [27] 

 

 
Obrázek č. 21 Sekací štěpkovač [27] 

 

Svazková metoda 

Při svazkové neboli sběrací metodě  jsou jednotlivé stromy, výhony dřevin nebo 

těžební odpad sesbíráván hydraulickým ramenem s schopnou hlavicí, vložen do svazkovací 

jednotky na zádi svazkovacího traktoru. Ta materiál zpracuje na volně ložené nebo drátem či 

svazkovou přízí ovinuté svazky. 

U řadových porostů velmi nízkého věku se využívají tzv. sekací svazkovače. Ty 

v jednom plynulém pracovním úkonu porost pokácí a na ložné ploše svazkují. [26, 27] 

 

  
Obrázek č. 22 a 23 Svazkování a výsledné svazky [26] 
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Frézování 

Frézy se dají použít jako nástavby např. lesních kolových traktorů, bagrů či čelních 

nakladačů a vyrábí se široký sortiment profesionálních lesních, pařezových fréz, fréz pro 

rekultivaci ploch, zakládání, úpravu lesních a polních cest a stabilizaci půd. Bývají použitelné 

v těžkých pracovních podmínkách. Typově nejvíce zastoupenou skupinou jsou lesní frézy, 

které se vyrábějí jako rychloběžné povrchové a pomaloběžné hloubkové. 

Rychloběžné povrchové frézy pracují tak, že rozdrcený materiál zůstává v převážné 

míře na povrchu a slouží jako mulč. Nacházejí využití zejména v lesním hospodářství pro 

odstraňování dřevního materiálu po těžbě, vytváření průseků v prořezávkách, údržbě 

protipožárních linek, odstraňování podrostů, mulčování menších pařezů. 

Pomaloběžné hloubkové frézy využívají speciální pevné pracovní nástroje, které 

materiál rozdrtí a zároveň zapracuje hluboko do půdy. Tyto frézy lze použít k likvidaci 

dřevního materiálu, menších pařezů a kořenového systému a dále k zakládání a úpravě ploch 

při stavbě cest. [28] Poněvadž po zpracování dřevního materiálu nezanechávají toto palivo 

rozdrcené na povrchu, jsou vhodné k použití k rychlému a důkladnému vyčištění 

protipožárních proluk od hořlavých materiálů. 

 

 
Obrázek č. 24 Frézování lesního povrchu [28] 
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8.4.5 Vyklízení proluk 

Nezbytným úkonem při vytváření proluk je po jejím vykácení následné vyklizení. 

V lesnické terminologii se používá nadřazeného pojmu „soustřeďování dříví“. V praxi jde o 

přemístění dříví od pařezu na tzv. odvozní místo. Odtud se pak materiál dále odváží na místa 

dalšího zpracování, což se při mimořádné události akutně neřeší. 

Volbu prostředku pro soustřeďování dříví ovlivňuje roční období a počasí, sklon a 

povrch terénu, druhová skladba porostu a jeho věk, těžební metoda, koncentrace dříví na 

pracovišti, objemnost dříví a hustota dopravní sítě. 

Vyklizování je pohyb dříví z místa těžby zpravidla k přibližovací lince. Dříví se může 

vyklizovat lanem navijáku traktoru nebo lanovky, potahem, nakládačem, rampovačem nebo 

se použije dnes běžně užívaná – vyvážecí souprava. Přibližování dříví pak představuje pohyb 

prostředku s nákladem po přibližovací linii, trase LDZ (lanové dopravní zařízení) nebo jiné 

určené dráze na odvozní místo. Přibližovaný materiál musí odpovídat technickým parametrům 

prostředku a zaručovat plynulou a bezpečnou jízdu. 

 

Vyklízení dříví traktory a vyvážecími soupravami 

Traktory jsou dodnes jedny z nejvíce používaných technických prostředků při 

soustřeďování dříví. Podle použití a konstrukce se traktory dělí na univerzální (UKT) a 

speciální kolové (SLKT) nebo pásové (SLPT). Vyvážecí soupravy (VS) neboli forwardery 

jsou modifikací speciálních lesních traktorů. Traktory používané pro soustřeďování dříví musí 

mít základní a pomocné vybavení. Podle zajištění nákladu se rozdělují způsoby soustřeďování 

dříví na: 

- úvazkové s vyklizováním jednotlivých kusů nebo sběrným způsobem vyklizování 

navijákem s ovládáním mechanickým nebo dálkovým, kdy náklad je vlečen po 

zemi nebo v polozávěsu 
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Obrázek č. 25 Sběrný způsob vyklizování dříví navijákem traktoru [19] 

 

- bezúvazkové, kdy je dlouhé i krátké dříví při soustřeďování uchyceno v drapáku, 

svěrném oplenu nebo je uloženo v prostoru mezi klanicemi. 

 
Obrázek č. 26 Nástavba UKT pro soustřeďování dříví [19] 

 

Při použití vyvážecích souprav limitujícím faktorem jejich ložná plocha, které musí 

korespondovat s délkou vyvážených stromů. 

 
Obrázek č. 27 Vyvážecí souprava [26] 
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Tabulka č. 8 Počet vyvážecích traktorů a vyvážecích souprav v ČR (2006) [22]  

Výrobce Počet celkem
John Deere (TJ) 117
Valmet 44
Rottne 35
Ponsse 21
Gremo 11
Logset 6
Norcar 6
Catepillar/Eco Log 3
Farmi Trac 3
Nokka 2
Dasser 2
velké vyvážecí traktory 250
Logbear 2
Terri 37
Vimek 39
LogLander 49
malé vyvážecí traktory 127
Celkem vyvážecích 377
Valtra + Kronos 67
Celkem strojů 444

 

Tabulka č. 9 Zastoupení použitých technologií při likvidaci následků orkánu Kyrill 

v roce 2007 – Lesní správa Arnoštov [32] 

Použitá technologie Harvestor + VS UKT SLKT VS TERRI Celkem
těžba dle technologií (m3) 19 369 395 7 415 9 290 380 36 849
zastoupení technologie (%) 53 1 20 25 1 100

 

Tabulka č. 10 Zastoupení použitých technologií při likvidaci následků orkánu Kyrill 

v roce 2007 – Lesní správa Horní Planá [32] 

Použitá technologie H + VS UKT SLKT ž. kůň kůň lanovka Celkem
těžba dle technologií (m3) 23 595 2 9 060 341 320 19 560 55 023
zastoupení technologie (%) 43 2 16 1 1 35 100
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Soustřeďování dříví lanovými dopravními zařízeními (LDZ) 

Měřítkem obtížnosti dopravního 

zpřístupnění je porostů je především sklon terénu. 

Svahy se sklonem větším než 30 % způsobují 

samovolný pohyb dříví. Ruční spouštění se dnes již 

téměř neprovádí, neboť jde o velice nešetrný 

způsob soustřeďování dříví. Při mimořádné 

události by se dal použít jen v případě, kdy jej 

koordinují pracovníci, kteří s touto metodou mají 

zkušenosti. 

V takto strmých terénech se však nejčastěji 

používají LDZ a rovněž se dají využít, 

v balvanitém nebo málo únosném (močálovém) 

terénu. LDZ umožňuje soustřeďovat dříví po svahu 

i proti svahu. Použití LDZ už pak jen závisí na jeho 

technologických parametrech. 
Obrázek č. 28 Lanové dopravní zařízení [31] 

 

8.4.6 Přesun těžké lesnické techniky 

Pro delší přesuny těžké lesnické techniky se musí použít speciálních nakladačů, tahačů 

a podvalníků. Často je navíc nutné použít podvalníků nízkoložných s výškou ložné plochy 

takovou, aby v součtu s výškou harvestoru nepřekročila hodnoty přesahující míru stanovenou 

vyhláškou ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb. a souprava pak nebyla klasifikována jako 

nadměrný náklad.  Limitní výška je podle této vyhlášky 4 m, přičemž některé harvestory 

dosahují samy osobě transportních výšek až 3,8 m.  

Problém je, že společnosti, které vlastní a provozují těžkou lesnickou techniku, 

nedisponují technickými prostředky k jejich přemísťování na delší trasy. Z ekonomických 

důvodů se jim vyplácí smluvně, obvykle jednorázově najímat soukromé přepravce, kteří se 

tímto druhem činnosti zabývají a jsou schopni za pomoci své techniky lesní stroje převážet. 

Při neplánované potřebě rychlého přesunu právě v této skutečnosti vyvstává problém. 

Mimo dohledání dostupné těžké těžební techniky je nutné rovněž nalézt způsob její přepravy 

nějakým jiným subjektem. V případě nedostupnosti soukromých přepravců je zřejmě možno 

použít přepravních technologií HZS ČR, AČR, záchranných útvarů AČR apod. [25, 26] 
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Obrázek č. 29 Nakládání na podvalník P-50 (VZÚ Hlučín) [33] 

8.5 Ruční kácení porostu 

Tvorby proluk za pomocí ručního vykácení porostu se velice často používá v USA a 

Kanadě. V této oblasti, kde jsou lesní požáry na denním pořádku, jsou pro tuto práci 

vyškoleny speciální poloprofesionální nebo profesionální čety mužů, které se jsou v případě 

velkého lesního požáru schopny mobilizovat a realizovat protipožární proluky. 

U nás bylo donedávna zvykem provádět těžební kácení rovněž ručně. Důvodem byla 

nedostatečná mechanizace na poli těžby dřeva. Dodnes se ručně realizuje těžba v těch 

případech, kdy nelze použít těžkou kácecí techniku. Jedná se o oblasti, kde se porost nachází 

v prudkém svahu nebo terénní podmínky jinak znemožňují použití těžké techniky. Zároveň je 

ručního způsobu obvykle nutné použít při kácení listnatých porostů. 

Při kácení motorovými pilami, které se dnes používají převážně jednomužné (JMP), je 

vhodné, aby práci vykonávali vyškolení a zdatní dřevorubci, vybavení podle nejmodernějších 

poznatků bezpečnosti práce. 

Obecně musí být kácecí skupiny od sebe vzdáleny nejméně na dvojnásobnou (limitně 

1,5-násobnou) délku výšky káceného porostu a v dosahu jejich činnosti se nikdo jiný nesmí 

pohybovat. Při součinnosti kácecích jednotek je pak důležité zajistit fungování zvláštních 

hlídek, které budou rozmístění jednotek koordinovat za pomoci vysílaček. Zvláště důležité je 

to v noci a v kouři, kdy je špatná viditelnost. Nezbytné je použití osvětlovacích agregátů, 

reflexních vest a vhodných ochranných prostředků. Do budoucna je rovněž vhodné uvážit 

použití technologie GPS pro lepší přehled o rozmístění jednotek. [4] 
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Soustřeďování dříví se i při ručním způsobu kácení provádí těžkými mechanizačními 

prostředky (traktory, lanovými dopravními zařízeními i dalšími způsoby uvedenými 

v kapitole 8.4.5) 

8.5.1 Využití trhavin 

Rychlejšího vykácení porostu lze dosáhnout za pomoci trhavin, které se aplikují do 

zářezu v kmeni. Tato metoda u nás není rozšířená a je potřeba nasazení vysoce 

kvalifikovaných odborníků pro její aplikaci - tzv. střelmistrů. Výbušnin se rovněž využívá při 

odstraňování pařezu z půdy. 

8.6 Tvorba proluk vypálením porostu 

Vytváření proluk vypálením není v České republice obvyklým řešením při hašení 

lesních požárů. V zahraničí je úspěšně používanou metodou k lokalizaci velkoplošných 

požárů. U nás její použití koliduje s českou legislativou. 

Princip metody vypalování spočívá v lokalizaci korunového požáru a jeho následné 

uhašení klasickými prostředky pozemními nebo leteckými. Jedná se vlastně o aktivní požární 

obranu. 

Dosáhne-li korunový požár vypálených míst, ztrácí znatelně na síle, neboť chybí příliv 

horkého vzduchu z hořící hrabanky. Je-li možno tyto vypálené plochy postříkat vodou, dusí se 

i korunový požár vlivem zvýšené vlhkosti vzduchu. 

Proluky je nutné vytvářet s dostatečným předstihem, vzhledem k rychlosti šíření 

korunového požáru. Šíře proluk je závislá na druhu porostu a také na povětrnostních 

podmínkách. Běžně se dělají 30 – 100 m široké. 

Je nutné nejprve vytvořit vodorovné izolační pruhy, z nichž se odstraní vše hořlavé 

včetně lesní hrabanky. Vytvářejí se zpravidla dva a to v kolmém směru na směr šíření fronty 

požáru. 

Po zapálení se musí kontrolovat porost za úzkými požárně izolačními pruhy a mít 

připraveno zařízení pro případnou likvidaci požáru mimo proluku. [4] 
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9 Závěr 

První část práce se zabývá obecnými informacemi o stavu lesů a lesního hospodářství 

v ČR. Tyto informace jsou mimo jiné důležité pro nastínění reálné situace našich lesů, kdy je 

zřejmé, že ještě pár desítek se let budou lesy skládat převážně ze smrkových monokultur. Tato 

skutečnost nahrává použitelnosti harvestorové technologie k vytváření proluk. 

Dále práce obsahuje statistiky lesních požárů doplněné o hydrometeorologické údaje, 

které napomáhají určovat riziková období, kdy hrozí největší riziko vzniku lesních požárů. 

Jistá předvídavost pak napomáhá připravenosti a úspěchu při likvidaci lesního požáru ještě 

v jeho zárodku. 

V následující části je popsán lesní požár jako takový. Je totiž nezbytné znát rozdělení a 

vlastnosti lesních požárů pro pochopení principů, na kterých jsou založeny, a faktorů, které je 

ovlivňují, a dokázat je pak efektivně potlačit. Následně je třeba vyhodnotit způsob boje 

s lesním požárem a zvážit použití proluk. 

Ke kvantifikaci proluk při lesních požárech by měla být užitečná hlavní část práce. 

Zde jsou popsány způsoby, jakými lze tyto proluky realizovat se zaměřením na způsob, kdy 

se použije těžká lesnická technika. Jsou zde uvedeny potřebné vlastnosti proluk v závislosti na 

charakteru požáru, terénu a jiných faktorech, na kterých závisí efektivita protipožárních 

průseků. 

Podstatné je ovšem vyhodnocení použitelnosti těžké techniky k vytváření proluk při 

lesních požárech. Samotná technika je u nás k dispozici a běžně se s ní pracuje při těžbě 

dřeva. Trend lesní mechanizace je navíc vzestupný a těžká technika se bude v tomto oboru 

využívat stále více. Pro tvorbu proluk je tento způsob zřejmě nejefektivnější, avšak je třeba 

mít na paměti jistá omezení, která částečně nebo zcela vylučují použití těžké techniky. Mimo 

omezení spojená s charakterem porostu (problematické kácení velkých listnatých stromů) a 

terénu, zde pro praxi existuje poměrně zásadní limitující faktor – včasná přeprava těžké 

techniky na místo zásahu. 

Pokud však okolnosti dovolí vypořádat se s těmito úskalími, je těžká lesnická technika 

velice účinným nástrojem v boji s lesním požárem formou vytváření proluk. 
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SLKT 80 (Kostelec nad Černými Lesy) 

 

 
Harvestor značky MHT 242HVT na pásovém podvozku 
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Kolový harvestor Valmet 941 pro práci v mýtních a kalamitních těžbách 

 

 

 

 
Vyvážecí traktor Norcar (Nové Hrady) 
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Shrnovač klestu Forest Meri nesený na traktoru Valtra 6550 

 

 

 

 
UKT John Deere s nástavbou pro soustřeďování dříví 
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UKT Zetor s lesnickou nástavbou Herkules 4 

 

 

 

 
ROTTNE 5005+604B (Foresta Wood) 
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Vyvážecí traktor John Deere typ 1110 

 

 

 

 
Vyvážecí traktor Volvo BM 
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Balíkovač klestu Timberjack 1490 D (Boletice) 

 

 

 

 
Logset Titan 10H 
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Vyvážecí souprava uzpůsobena transportu klestu (Pelhřimov) 

 

 

 

 
Shrnovač klestu (Pelhřimov) 
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