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ABSTRAKT
Diplomová práce je věnována vytvoření koncepce sil a prostředků
Záchranného útvaru HZS ČR při likvidaci lesních a plošných požárů. Teoretická
část popisuje historii Záchranného útvaru HZS ČR, jeho hlavní úkoly, zaměření,
působnost a organizaci včetně zásahové techniky a prostředků. Dále se věnuje
problematice lesních požárů na území České republiky a v zemích Evropské
unie.
V praktické části je na základě analýzy dat a dokumentů, včetně rozhovorů
s odborníky, navržena koncepce nasazení sil a prostředků Záchranného útvaru
HZS ČR pro likvidaci lesních a plošných požárů. Na základě stanovených metod
je vybrána speciální technika, kterou lze v rámci České republiky považovat za
výjimečnou a jejíž nasazení při likvidaci lesních a plošných požárů poskytne
zasahujícím nové možnosti při zdolávání požáru a sníží míru rizika při zásahu.
Dále je navrženo složení příslušníků určených k obsluze vybrané techniky.
Vytvořená koncepce je konfrontována s možností nasazení sil a prostředků
v zahraničí.
Dále je v praktické části navržen koncept týlového zabezpečení na místě
mimořádné události. Z prostředků a techniky Záchranného útvaru HZS ČR je
vybrána taková technika a prostředky, které umožňují sestavení zcela
nezávislého týlového komplexu pro zasahující i velení na místě zásahu.
Z praktických zkušeností je týlové zabezpečení rozšířeno o návrh techniky
vhodné pro odtah imobilních vozidel z těžko přístupného terénu.
V práci je navrženo pro zlepšení monitoringu na místě zásahu využití
bezpilotních letounů, jejichž nasazení má pozitivní vliv na zefektivnění velení na
místě zásahu, zpřehlednění situace a snížení nebezpečí pro zasahující hasiče.

Klíčová slova
Koncepce sil a prostředků; nasazení; síly a prostředky; analýza; ZÚ HZS
ČR; lesní požáry.

ABSTRACT
The diploma thesis is devoted to creation the concept of forces and
resources of the Rescue Section of the Fire and Rescue Service of the Czech
Republic in liquidation of forest and area fires. The theoretical part describes the
history of the Rescue Section of the Fire and Rescue Service of the Czech Republic,
its main tasks, focus, competence, and organization including interventional
techniques and resources. It also deals with the issue of forest fires in the area of
the Czech Republic and in the countries of the European Union.
In the practical part there is suggested a concept of deployment the forces
and resources of the Rescue Section of the Fire and Rescue Service of the Czech
Republic for liquidation forest and area fires. This concept is based on the
analysis of data and documents, including interviews with experts. There is
selected a special technique based on established methods, which can be
considered to be exceptional in the Czech Republic. Applying this special
technique in liquidation of forest and area fires will provide the intervenors new
opportunities to fight fire and it will reduce the risks of intervention. There is also
proposed a composition of members, who are intended to operate the selected
technique. The formed concept is confronted with the possibility of deploying
the forces and recources abroad.
Futhermore, in the practical part there is suggested a concept of rear
security at the place of the emergency event. There are selected the resources and
a technique from the means and techniques of the Rescue Section which enable a
formation of a completely independent technical rear complex for intervenors
and command at the place of the intervention. The technical rear security is
extended by a design of a technique which is suitable for towing immobile
vehicles away from a hard accessible terrain.
In the thesis there is suggested an use of unmanned aircraft. It is proposed
to improve monitoring at the place of intervention. The deployment of the

unmanned aircraft has got a positive influence on making a command more
effective at the place of intervention, clarifying the situation, and reducing the
danger for intervening firefighters.

Keywords
The concept of forces and resources; deployment; forces and resources;
analysis; The Rescue Section of the Fire and Rescue Service of the Czech Republic;
forest fires.
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1 ÚVOD
Klimatické změny, nárůst průměrných teplot a nedostatek dešťových
srážek má dlouhodobě za následek ideální podmínky pro vznik plošných a
lesních požárů nejen na území České republiky, ale v celé Evropě. S tím přímo
souvisí připravenost státu a Hasičského záchranného sboru České republiky
(dále jen ,,HZS ČR‘‘) na danou situaci. Tato diplomová práce se bude zabývat
koncepcí připravenosti Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru
České republiky (dále jen ,,ZÚ HZS ČR‘‘) na lesní a plošné požáry.
Lesní požáry a požáry na velkých plochách mohou přímo ohrozit životy
lidí a zvířat, majetek nebo životní prostředí. HZS ČR má stanoven jako základní
úkol chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před
požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. ZÚ HZS ČR je
přímo

předurčen

k záchranným

a

likvidačním

činnostem

při vzniku

mimořádných událostí a krizových stavech, mezi které patří i lesní a plošné
požáry velkého rozsahu. Téma diplomové práce je ,,Koncepce nasazení sil a
prostředků ZÚ HZS ČR při likvidaci lesních a plošných požárů na území ČR a
v zahraničí“.
Cílem diplomové práce je navržení koncepce nasazení sil a prostředků
ZÚ HZS ČR pro likvidaci lesních a plošných požárů, navrhnout skladbu odborné
přípravy začleněných příslušníků a koncepci týlového zabezpečení na místě
mimořádné události.
Dalším cílem bude navržení inovativních prostředků využitelných
k lepšímu monitoringu zásahu, který bývá u lesních požárů a požárů na velkých
plochách problematický svou rozlohou a vysokým počtem zasahujících sil a
prostředků.
Práce je rozdělena do dvanácti kapitol. V diplomové práci jsou stanoveny
cíle a hypotézy a popsány metody, které jsou v práci použity.
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2 ZÁKLADNÍ POJMY
Tématem této diplomové práce je koncepce nasazení sil a prostředků

ZÚ HZS ČR při likvidaci lesních a plošných požárů na území ČR a v zahraničí. Pro
orientaci v daném tématu je nezbytné vymezení některých základních pojmů.
Ujasnění, čím se rozumí v dané oblasti pojem síly a prostředky, význam ZÚ HZS ČR
v HZS ČR a jak jsou definovány lesní požáry a požáry na velkých plochách.
V této kapitole představím několik málo pojmů, se kterými se budete v mé
práci setkávat.
Síly a prostředky lze v souvislosti s HZS ČR chápat jako vyškolené osoby
(příslušníky hasičského záchranného sboru), požární techniku a věcné prostředky
požární ochrany určené pro zásahovou činnost.

ZÚ HZS ČR je součástí HZS ČR, v přímé podřízenosti MV - generálního
ředitelství HZS ČR. Ve struktuře HZS ČR je postaven na úroveň Hasičských
záchranných sborů krajů.

Základní pojmy


Hasičský záchranný sbor České republiky – Zákon o HZS ČR uvádí,
že HZS ČR je jednotný bezpečnostní sbor, jehož základním úkolem je
chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek
před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi
(Zákon č. 320/2015 Sb., § 1).



Generální ředitelství – V zákoně o HZS ČR je zakotveno, že Generální
ředitelství je součástí ministerstva, vykonává úkoly na úseku požární
ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování,
integrovaného záchranného systému nebo na úseku krizového řízení a
řídí hasičské záchranné sbory krajů, záchranný útvar a školu (Zákon
č. 320/2015 Sb., § 6).
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Hasičský záchranný sbor kraje - Zákon o HZS ČR uvádí, že Hasičský
záchranný sbor kraje je správním úřadem s působností v územním
obvodu příslušného vyššího územního samosprávného celku pro
výkon státní správy ve věcech požární ochrany, ochrany obyvatelstva,
civilního nouzového plánování, integrovaného záchranného systému a
krizového řízení, s výjimkou oblasti veřejného pořádku a vnitřní
bezpečnosti, a dále plní úkoly vyplývající z jiných právních předpisů
(Zákon č. 320/2015 Sb., § 7).



Záchranný útvar HZS ČR - Zákon o HZS ČR říká, že ZÚ HZS ČR plní
úkoly jednotky požární ochrany při řešení mimořádné události nebo
krizové situace, plní úkoly při obnově území postiženého mimořádnou
událostí nebo krizovou situací, rozhodne-li tak generální ředitelství,
plní úlohu vzdělávacího zařízení a provádí odbornou přípravu podle
zákona o požární ochraně a výuku a výcvik k získání řidičského
oprávnění pro potřeby složek integrovaného záchranného systému a ke
zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří plní úkoly v rámci
integrovaného záchranného systému (Zákon č. 320/2015 Sb., § 8).



Odřad civilní obrany – dle zákona o HZS ČR Generální ředitelství,
hasičský záchranný sbor kraje a záchranný útvar mohou k plnění úkolů
za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu zřizovat a organizačně,
materiálně a personálně připravovat odřady civilní obrany z jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí nebo jejich částí. Tyto odřady plní
úkoly hasičského záchranného sboru jako součást jeho organizace. Pro
plnění úkolů může hasičský záchranný sbor vytvářet zásoby vybrané
techniky a věcných prostředků (Zákon č. 320/2015 Sb., § 10).



Požární technika – dle řádu strojní služby se mezi požární techniku
řadí

požární

zásahové

automobily

(dopravní

automobily,

automobilové stříkačky, rychlé zásahové automobily, automobilové
žebříky, automobilové cisterny, automobilové nosiče kontejnerů a
15

další), ostatní vozidla (osobní automobily, přívěsy, návěsy, zvláštní
vozidla nebo stroje a další), plavidla a kontejnery (SIAŘ GŘ č. 56/2018).


Věcné prostředky požární ochrany – dle řádu strojní služby se mezi
věcné prostředky požární ochrany řadí čerpadla, elektrocentrály, hasící
a řezací zařízení, hydraulická vyprošťovací zařízení, lodní motory,
motorové stříkačky, navijáky, pily a další (SIAŘ GŘ č. 56/2018). Řád
technické služby uvádí jako věcné prostředky požární ochrany
základní prostředky (hadice, armatury, žebříky), účelové věcné
prostředky (osvětlovací, varovné, vyprošťovací a destrukční), speciální
věcné prostředky (pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou,
záchranné a evakuační, prostředky první pomoci), speciální věcné
prostředky (pneumatické vyprošťovací zařízení, pro práci na vodní
hladině, pod vodní hladinou, při povodních a těsnící prostředky),
zásahové osobní ochranné prostředky a zásahové společné ochranné
prostředky (SIAŘ GŘ č. 62/2016).



Požár – Kvarčák (2005) charakterizuje požár jako nežádoucí hoření, při
kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na
majetku nebo životním prostředí nežádoucí hoření, při kterém byly
osoby, zvířata, majetek nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy
(Kvarčák, 2005, s. 3).



Lesní požár – Chromek (2006) popisuje lesní požár jako komplex
fyzikálně-chemických jevů, jejichž základem jsou procesy hoření,
výměny plynů a přenosu tepla, které se mění v prostoru a čase. Hoření
lesního prostředí lze charakterizovat jako hoření celého souboru
organických materiálů, ze kterých je lesní prostředí složené (Chromek,
2006, s. 13).
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3 ZÁCHRANNÝ ÚTVAR HZS ČR
V této kapitole je popsána historie ZÚ HZS ČR, dále jsou uvedeny jeho
hlavní úkoly a zaměření, působnost a organizace včetně organizačních složek se
zaměřením na činnost záchranných rot, zásahová technika a prostředky, kterými
disponuje.

3.1 Hlavní úkoly a zaměření
ZÚ HZS ČR je přímo podřízenou jednotkou MV - generálního ředitelství
HZS ČR, je samostatnou organizační složkou státu a disponuje síly a prostředky
nad rámec požárních poplachových plánů IZS.
Jednotky útvaru jsou předurčeny pro řešení mimořádných událostí velkého
rozsahu, živelních pohrom, přírodních kalamit, rozsáhlých požárů a technických
zásahů s nutností využití speciální techniky, jíž záchranný útvar disponuje.

Obrázek 1 – Znak Záchranného útvaru HZS ČR [https://www.hzscr.cz/clanek/historiezachranneho-utvaru-hzs-cr.aspx]
3.1.1 Úkoly v oblasti záchranné a humanitární činnosti
Organizační řád ZÚ HZS ČR uvádí, že útvar v rámci stanoveného
předmětu činnosti plní zejména následující úkoly:
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záchranné práce: vyhledávání, vyprošťování a záchrana osob ze
zavalených objektů, potápěčské práce, zemní práce, vyprošťování
uvázlé nebo havarované techniky, demoliční práce a rozpojování
konstrukcí nebo materiálů pomocí trhavin, radiační a chemický
průzkum a vytyčování nebezpečných oblastí, dekontaminace osob
včetně techniky a terénu, hašení požárů a dálková doprava vody při
požárech;



likvidační práce a humanitární činnost: sběr a likvidace uhynulých
zvířat, evakuace osob, přeprava hospodářských zvířat a materiálu,
úprava a popř. distribuce pitné vody, nouzové přežití obyvatelstva
pomocí humanitární základny;



obnova postiženého území: nouzové zásobování elektrickou energií
(black-out), přečerpávání vody velkokapacitními čerpadly, nouzové
zásobování pitnou vodou (dálková doprava vody cisternami, úprava a
distribuce vody);



poskytování záchranné a humanitární pomoci v zahraničí podle
požadavků MV - generálního ředitelství HZS ČR.

3.1.2 Úkoly v oblasti školící a výcvikové činnosti


zajišťování výcviku příslušníků HZS ČR v rozsahu vzdělávacího
programu stanoveného generálním ředitelstvím: obsluha motorových
řetězových pil v JPO, manipulace se zvířaty při mimořádných
událostech, vůdce malého plavidla, obsluha zemních a stavebních
strojů, dekontaminace hasičů a další odborné a specializační kurzy
v návaznosti na potřeby IZS;



zajišťování výcviku příslušníků HZS ČR v získávání řidičských
oprávnění: řidičské oprávnění typu „B"„C“„D“„E“; a periodická
školení k získání „Povolení k řízení služebních vozidel“.
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3.1.3 Úkoly v oblasti zajišťování odborné přípravy HZS ČR


zajišťování kynologické přípravy, potápěčské přípravy, trhacích
pracích, cvičeních HZS krajů speciální technikou a dalších odborných
přípravách (SIAŘ č. 16/2018).

3.2 Organizační struktura
Dle organizačního řád ZÚ HZS ČR je v čele útvaru velitel a jemu jsou
podřízeny dva úseky, (úsek ekonomiky a úsek záchranné činnosti), kancelář
velitele a interní audit.
Záchranné roty jsou z důvodu dosažitelnosti a efektivního využití sil a
prostředků na území České republiky dislokovány v Hlučíně (Záchranná rota a
Speciální záchranná rota), ve Zbirohu (Záchranná rota Zbiroh) a v Jihlavě
(Záchranná rota Jihlava).
Úsek ekonomiky a kancelář velitele s jednotlivými odděleními a pracovišti
by se daly charakterizovat jako podpůrné. Stěžejní úsek je úsek záchranné
činnosti, který tvoří oddělení přípravy a řízení jednotek, operační středisko a 4
záchranné roty (SIAŘ č. 16/2018).
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Obrázek 2 – Organizační struktura Záchranného útvaru HZS ČR
[https://www.hzscr.cz/clanek/organizace-organizace.aspx]

3.3 Působnost
ZÚ HZS ČR je centrálně řízenou jednotkou MV - generálního ředitelství
HZS ČR s celorepublikovou působností. Jednotky záchranného útvaru jsou
předurčeny pro řešení mimořádných událostí velkého rozsahu, živelních
pohrom, přírodních kalamit, rozsáhlých požárů a technických zásahů s nutností
využití speciální techniky, jíž záchranný útvar disponuje. Z hlediska práva
přednostního velení se jednotka záchranného útvaru považuje za jednotku HZS
kraje bez místní příslušnosti. To znamená, že pokud budou na místě zásahu
společně zasahovat jednotky HZS kraje a záchranného útvaru, má přednost
velení na místě zásahu jednotka s místní příslušností, v jejímž hasebním obvodě
místo zásahu leží, pokud není rozhodnuto jinak v souladu s právním předpisem.
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Pokyn velitele ZÚ HZS ČR (2016) stanovuje, že jednotku záchranného
útvaru na místo zásahu vysílá operační a informační středisko MV - generálního
ředitelství HZS ČR. Pro účely zásahu jsou u záchranného útvaru trvale
předurčeny síly a prostředky, které vytváří "pohotovostní jednotky" k řešení
mimořádných událostí v době mimo výkon služby tvořené z příslušníků
zařazených v pohotovosti vykonávané mimo službu mimo služební dobu.
O vyčlenění sil do služební pohotovosti na služebně rozhoduje příslušný
služební funkcionář záchranného útvaru, a to na podkladě schválení
příslušníkem v pohotovosti vedení.
Jednotky ZÚ HZS ČR vysílané na místo zásahu vyjíždí z místa své dislokace
v co nejkratší době od vyhlášení poplachu a maximálně do:


90-ti minut, pokud k výzvě k výjezdu dojde v mimopracovní době;



60-ti minut, pokud k výzvě k výjezdu dojde v pracovní době
pracovních dnů a jde o výjezd více kusů techniky nebo techniky, která
se nepřepravuje po vlastní ose;



30-ti minut, pokud k výzvě k výjezdu dojde v pracovní době
pracovních dnů a jde o výjezd jednotlivé techniky s osádkou (SIAŘ č.
9/2016).

Pokyn velitele ZÚ HZS ČR (2016) dále vymezuje složení pohotovostních
jednotek, které se sestavují z příslušníků záchranného útvaru ve služební
pohotovosti vykonávané mimo služebnu mimo služební dobu vždy na dobu
jednoho týdne s pravidelným počátkem od pátku 07:00 hod, se určuje ve
struktuře a maximálním počtu:


pohotovostní jednotka I. pro dislokaci Hlučín (1+21)
velitel pohotovostní jednotky I. + 19 příslušníků ze Záchranné roty Hlučín
a Speciální záchranné roty, 1 příslušník zabezpečující logistickou podporu
jednotek, 1 příslušník (styčný důstojník) zabezpečující koordinaci a
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součinnost zasahujících jednotek a činnost ve štábu velitele zásahu a
krizovém štábu;


pohotovostní jednotka II. pro dislokaci Jihlava (1+9)
velitel pohotovostní jednotky II. + 9 příslušníků ze Záchranné roty Jihlava;



pohotovostní jednotka III. pro dislokaci Zbiroh (1+9)
velitel pohotovostní jednotky III. + 9 příslušníků ze Záchranné roty Zbiroh
(SIAŘ č. 9/2016).
V pokynu velitele ZÚ HZS ČR (2016) je uvedeno, že konkrétní složení a

vybavení jednotky pro účely zásahu navrhuje velitel pohotovostní jednotky v
dotčené dislokaci a schvaluje příslušník v pohotovosti vedení, který rovněž
vykonává

kumulativně

funkce

řídícího

důstojníka

ZÚ

HZS

ČR

s celorepublikovou působností. Příslušníci záchranného útvaru zařazení v
pohotovostních jednotkách, kteří byli určeni za členy jednotky záchranného
útvaru vysílané na místo zásahu, jsou povinni dostavit se do místa své dislokace
bezprostředně a neprodleně po zjištění tohoto určení za členy jednotky
záchranného útvaru (SIAŘ č. 9/2016).

3.4 Úsek záchranné činnosti
Z hlediska přímého provádění záchranných a likvidačních prací je zásadní
koncepce záchranných rot ZÚ HZS ČR, kdy tyto roty jsou hlavním zdrojem sil a
prostředků. Dle zaměření, lze roty, kterými disponuje záchranný útvar rozdělit
na dvě kategorie:


Záchranná rota (Jihlava, Zbiroh a Hlučín – v každé dislokaci je jedna)



Speciální záchranná rota (Hlučín – v této dislokaci je jedna)

V organizačním řádu ZÚ HZS ČR je uvedeno, že úsek záchranné činnosti
je tvořen oddělením přípravy a řízení jednotek a čtyřmi záchrannými rotami. Pod
oddělení přípravy a řízení jednotek ještě organizačně spadá OPIS ZÚ HZS ČR,
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které je hlavním kontaktním bodem pro účely operačního řízení. V čele úseku
stojí zástupce velitele pro záchrannou činnost, který je přímým nadřízeným
vedoucího oddělení a jednotlivých velitelů rot. Odborně a metodicky řídí a
kontroluje činnost oddělení a rot.
V případě nepřítomnosti zástupce velitele pro záchrannou činnost
zastupuje vedoucí oddělení přípravy a řízení jednotek (SIAŘ č. 16/2018).
3.4.1 Oddělení přípravy a řízení jednotek
Organizační řád ZÚ HZS ČR uvádí, že oddělení přípravy a řízení jednotek
zabezpečuje plánování, organizaci a řízení vyčleňovaných sil a prostředků
(pohotovostní odřad) záchranného útvaru na řešení mimořádných událostí a je
mu podřízeno pracoviště operativního řízení odřadů.
Oddělení přípravy a řízení jednotek plní zejména tyto úkoly:


zabezpečuje odbornou a speciální přípravu a výcvik příslušníků
záchranných rot ve spolupráci s oddělením vzdělávání a metodicky řídí
pracoviště přípravy a zabezpečení ve Zbirohu a Jihlavě;



analyzuje úroveň a efektivitu odborné a speciální přípravy a výcviku
příslušníků záchranných rot;



plánuje a organizuje využití resortních i mimoresortních výcvikových
prostorů, polygonů a speciálních pracovišť pro odborný a speciální
výcvik příslušníků záchranných rot;



plánuje a organizuje součinnostní cvičení jednotek záchranného útvaru
a podílí se na přípravě a řízení taktických cvičení připravovaných HZS
krajů;



zabezpečuje provozuschopnost sportovišť a zajišťuje potřebný materiál
pro všeobecnou a speciální tělesnou přípravu;



podílí se na zpracování metodik pro speciální činnosti záchranného
útvaru;
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zabezpečuje činnosti na úseku chemické a technické služby a
dokumentačně zajišťuje přepravu nadměrných nákladů a speciální
techniky;



vyhodnocuje vybavení záchranného útvaru speciální technikou a
věcnými prostředky a zpracovává návrhy na nové vybavení;



plní úkoly spojené s ostrahou areálu záchranného útvaru v Hlučíně;



zabezpečuje provoz a údržbu pohotovostních zásob ze státních
hmotných rezerv (SIAŘ č. 16/2018).

3.4.2 Operační středisko
Dle organizačního řádu ZÚ HZS ČR plní operační středisko ZÚ HZS ČR
zejména tyto úkoly:


přijímá a vyhodnocuje zprávy o mimořádných událostech a zajišťuje
vyrozumění určených vedoucích zaměstnanců v hotovosti dle
operačního střediska;



podle požadavků operačního a informačního střediska (dále jen
„OPIS“) MV - generálního ředitelství HZS ČR vysílá síly a prostředky
záchranného útvaru na místo mimořádné události a koordinuje jejich
přesuny a činnosti;



zabezpečuje tok informací a spojení mezi OPIS MV - generálního
ředitelství, KOPIS HZS kraje příslušnému místu mimořádné události,
nasazenými jednotkami záchranného útvaru, velitelem jednotky a
řídícím důstojníkem;



shromažďuje, zpracovává, vyhodnocuje (i statisticky) a uchovává
zprávy o nasazení sil a prostředků záchranného útvaru při
mimořádných událostech;



poskytuje informační podporu nasazeným jednotkám záchranného
útvaru, ostatním složkám IZS a všem KOPIS HZS ČR (SIAŘ č. 16/2018).
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3.4.3 Záchranná rota Hlučín
V organizačním řádu ZÚ HZS ČR je uvedeno, že Záchranná rota Hlučín je
tvořena třemi záchrannými četami a plní zejména tyto úkoly:


provádí zemní práce, podporuje činnost jednotek požární ochrany
zemními stroji v rámci zásahu a při výcviku;



provádí vyprošťovací záchranné práce;



provádí evakuační práce při mimořádných událostech;



sleduje a vyhodnocuje vybavení speciální technikou a věcnými
prostředky, podílí se na vývoji, modernizaci a zkouškách speciální
techniky, vybraných věcných prostředků a vhodnosti osobní výzbroje
a výstroje příslušníků záchranného útvaru;



zabezpečuje průjezdnost a místa činnosti zasahujících jednotek požární
ochrany (SIAŘ č. 16/2018).

3.4.4 Speciální záchranná rota
Organizační řád ZÚ HZS ČR uvádí, že Speciální záchranná rota je tvořena
třemi záchrannými četami a plní zejména tyto úkoly:


provádí chemický průzkum;



provádí dekontaminaci osob a techniky na místě zásahu;



podporuje zasahujících jednotky požární ochrany potápěči a lezci;



provádí záchranu osob a prohledávání vodních ploch, záchranu osob v
těžko dostupných místech lezci a vyhledávání osob v troskách
zřícených budov za pomoci psů;



řídí, organizuje a kontroluje výkon chemické služby záchranného
útvaru;
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sleduje a vyhodnocuje vybavení speciální technikou a věcnými
prostředky, podílí se na vývoji, modernizaci a zkouškách speciální
techniky, vybraných věcných prostředků a vhodnosti osobní výzbroje
a výstroje příslušníků záchranného útvaru v působnosti chemické
služby;



zodpovídá za zjišťování, vyhodnocování, předávání a využívání údajů
o radiační, chemické a biologické situaci. Určuje zásady pro stanovení
režimů

činnosti

jednotek

záchranného

útvaru

v

zamořených

prostorech;


podílí se na odborné přípravě a výcviku příslušníků záchranného
útvaru pro jejich činnost v oblasti havárií s úniky nebezpečných látek
se zaměřením na detekci, dekontaminaci a informační podporu,
zpracovává témata odborné přípravy, specifikuje požadavky na
znalosti a dovednosti v působnosti chemické služby;



zodpovídá za plnou provozuschopnost prostředků chemické služby a
vedení příslušné dokumentace chemické služby . Předkládá návrhy na
výběr nových pracovníků chemické služby a výběr nových prostředků
chemické služby záchranného útvaru;



provádí trhací práce, narušování staveb a materiálů;



provádí nouzové zabezpečení elektrickou energií;



provádí zdravotnické zabezpečení jednotek požární ochrany;



prostřednictvím pověřené osoby zajišťuje činnosti technika požární
ochrany (SIAŘ č. 16/2018).

3.4.5 Záchranná rota Zbiroh
V organizačním řádu ZÚ HZS ČR je stanoveno, že Záchranná rota Zbiroh
je tvořena třemi záchrannými četami a pracovištěm přípravy a zabezpečení.
Jednotky Záchranné roty Zbiroh plní zejména tyto úkoly:


provádí vyprošťovací záchranné práce;
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provádí zemní práce, podporuje jednotky požární ochrany zemními
stroji v rámci zásahu a při výcviku;



zabezpečuje průjezdnost a místa činnosti zasahujících jednotek požární
ochrany;



provádí dekontaminaci osob a techniky na místě zásahu;



provádí záchranu osob a prohledávání vodních ploch, záchranu osob v
těžko dostupných místech lezci a vyhledávání osob v troskách
zřícených budov za pomoci psů;



podporuje zasahující jednotky požární ochrany materiálem a
přepravními kapacitami;



provádí přečerpávání vody a dálkovou dopravu vody hadicemi;



provádí nouzové zabezpečení elektrickou energií;



zabezpečuje přepravu osob a materiálu;



sleduje a vyhodnocuje vybavení speciální technikou a věcnými
prostředky, podílí se na vývoji, modernizaci a zkouškách speciální
techniky, vybraných věcných prostředků a vhodnosti osobní výzbroje
a výstroje příslušníků záchranného útvaru;



provádí zdravotnické zabezpečení jednotek požární ochrany;

Pracoviště přípravy a zabezpečení plní zejména tyto úkoly:


pod metodickým řízením oddělení přípravy a řízení jednotek
zabezpečuje odbornou a speciální přípravu a výcvik příslušníků
Záchranné roty Zbiroh;



zabezpečuje činnosti na úseku strojní, chemické a technické služby a
dokumentačně zajišťuje přepravu nadměrných nákladů a speciální
techniky pro potřeby Záchranné roty Zbiroh;



analyzuje úroveň a efektivitu odborné a speciální přípravy a výcviku
příslušníků Záchranné roty Zbiroh;
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předkládá návrhy na vybavení Záchranné roty Zbiroh požární
technikou a věcnými prostředky požární ochrany;



zabezpečuje činnosti na úseku komunikačních a informačních služeb
pro potřeby Záchranné roty Zbiroh dle pokynů pracoviště KIS (SIAŘ č.
16/2018).

3.4.6 Záchranná rota Jihlava
Dle organizačního řádu ZÚ HZS ČR je Záchranná rota Jihlava tvořena
třemi záchrannými četami a pracovištěm přípravy a zabezpečení. Jednotky
Záchranné roty Jihlava plní zejména tyto úkoly:


provádí vyprošťovací záchranné práce;



provádí zemní práce, podporuje jednotky požární ochrany zemními
stroji v rámci zásahu a při výcviku;



zabezpečuje průjezdnost a místa činnosti zasahujících jednotek požární
ochrany;



provádí dekontaminaci osob a techniky na místě zásahu;



podporuje zasahující jednotky požární ochrany materiálem a
přepravními kapacitami;



provádí přečerpávání vody a dálkovou dopravu vody hadicemi;



provádí nouzové zabezpečení elektrickou energií;



zabezpečuje přepravu osob a materiálu;



sleduje a vyhodnocuje vybavení speciální technikou a věcnými
prostředky, podílí se na vývoji, modernizaci a zkouškách speciální
techniky, vybraných věcných prostředků a vhodnosti osobní výzbroje
a výstroje příslušníků záchranného útvaru;



provádí zdravotnické zabezpečení jednotek požární ochrany (SIAŘ č.
16/2018).
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3.5 Zásahová technika a prostředky
Tato podkapitola popisuje vybranou speciální zásahovou techniku a
prostředky, kterými disponuje ZÚ HZS ČR. Technika je rozdělena dle typu
využití, jsou uvedena technické data zásahové techniky a možnosti jejího
nasazení.

Záchranný útvar disponuje takovou speciální technikou, která je

koncipovaná k mimořádným událostem, z toho důvodu je většina této techniky
navržena tak, aby byla schopna pracovat v těch nejextrémnějších podmínkách.
S ohledem na zaměření záchranné činnosti jednotek útvaru při mimořádných
událostech a celorepublikovou působností, je hlavní záměr útvaru disponovat
takovou

zásahovou

technikou,

kterou

nedisponují

stanice

hasičských

záchranných sborů krajů.
3.5.1 Vyprošťovací technika a jeřáby
Kniha 10 let Záchranného útvaru (2019) uvádí, že záchranný útvar
disponuje touto vyprošťovací technikou a jeřáby:


Vyprošťovací automobily – VYA 30, VYA 15/20, vozidla určená
k vyprošťování zapadnuté nebo havarované techniky s možností
odtahu transportní vidlicí. Běžně vybavena jeřábem, navijáky a
zařízením pro odtah vozidel;



Vyprošťovací tanky – VT 72b, pásová vozidla určená k vyprošťování
zapadlých, převrácených vozidel, vlaků i lodí, dále k demolici budov a
objektů, vybavena přední radlicí a navijákem;



Automobilové jeřáby – AJ 20, AJ 28 a AJ 80, mobilní jeřáby určené
pro stavební,

manipulační,

záchranářské

práce

a

manipulaci

s havarovanou či jinak nepojízdnou technikou. Hydraulické ruce na
vozidlech umožňují provádět záchranné a likvidační práce ve
specifických podmínkách (10 let Záchranného útvaru HZS ČR, 2019, s.
48-49).
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Tabulka 1 – Vyprošťovací technika a jeřáby ZÚ HZS ČR (vlastní)
Počet
kusů

Podvozek

Provozní

Počet

hmotnost

míst

Jeřáb

Naviják

max.

max.

nosnost

nosnost

Náhon

MB Actros

34 000 kg

2

8x8

30 000 kg

20 000 kg

T 815 PJ 36

33 500 kg

2

8x8

30 000 kg

20 000 kg

4

T 815

30 400 kg

4

8x8

20 000 kg

15 000 kg
no

VT 72b

3

VT 72b

45 800 kg

2

19 000 kg

nosnost
90
000 kg

AJ 80

1

MB Actros

52 000 kg

2

10 x 8

42 780 kg

AJ 28

2

T 815

30 500 kg

2

6x6

22 000 kg

AJ 20

1

T 815

23 700 kg

2

6x6

16 800 kg

VYA 30

2

VYA
15/20

10 000 kg

3.5.2 Zemní stroje
V knize 10 let Záchranného útvaru (2019) je uvedeno, že zemní stroje, které
využívá záchranný útvar, jsou kromě zemních a demoličních prací využívány i
na místech požárů, proto je u většiny těchto strojů teplotní odolnost upravena
tak, aby mohly v místě požářiště manipulovat se žhavými břemeny. Útvar má
k dispozici manipulátory, rypadla, nakladače a sklápěcí automobily.


Univerzální dokončovací stroje - UDS 214, UDS 114, univerzální
technika určená k provádění demoličních, výkopových a zemních
prací, čištění koryt vodních toků, k rozkrývání sutin zřícených budov,
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rozrušování ledového příkrovu či nakládce zeminy a jiných materiálů.
Díky své flexibilitě nabízí široké portfolio využití;


Kolové nakladače – JCB 437, KN 251, jsou určeny k nakládání různých
sypkých materiálů, provádění zemních prací, rozkrývání požářišť a
zpřístupňování ohnisek požárů;



Pásová rypadla – CAT 329E, CAT 336F, využívána k zpřístupnění
ohnisek požárů a rozkrývání požářišť, dále k rozkrývání zřícených
budov, zemním a demoličním pracím;



Pásové nakladače – CAT 973D, nakladač lze vzhledem k balistické
ochraně využít v situacích, kdy hrozí exploze výbušnin či tlakových
lahví, stroj je osazen kamerami a termokamerou, možnost ovládání
stroje dálkovým ovladačem až na vzdálenost 200 metrů;



Víceúčelové stroje – HUDDIG 1260C, stroj je osazen kamerami,
možnost dálkového ovládání stroje až na vzdálenost 100 metrů, využití
nabízí při zemních pracích, k úpravě terénu, odklízení sutin, využitelný
v situacích, kdy hrozí exploze výbušnin či tlakových lahví (10 let
Záchranného útvaru HZS ČR, 2019, s. 50).
Tabulka 2 – Zemní stroje ZÚ HZS ČR (vlastní)

Počet

Podvozek

kusů

Provozní

Počet

hmotnost

míst

Náhon

Max.

Objem

dosah

lžíce

UDS 214

2

T 815 - 7

24 750 kg

2

6x6

10,5 m

0,63 m3

UDS 114

2

T 815

22 070 kg

2

6x6

10,5 m

nom3
1,03

JCB 437

2

JCB

14 500 kg

1

4x4

2,9 m

nosnost
2,50 m3

CAT 329E

1

CAT

30 000 kg

1

10,0 m

1,50 m3
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CAT 336F

1

CAT

40 800 kg

1

13,7 m

0,90 m3

CAT 973D

1

CAT

38 900 kg

1

5,6 m

3,00 m3

HUDDIG

1

HUDDIG

12 970 kg

2

6,5 m

1,40 m3

4x4

Obrázek 3 – Kolový nakladač JCB 437 [https://tydenikpolicie.cz/hasici-celou-nedelipokracovali-v-likvidaci-pozaru-elektroodpadu-v-sedlcanech/]
3.5.3 Nákladní a přepravní technika
V knize 10 let Záchranného útvaru (2019) je uvedeno, že nákladní a
přepravní technika, kterou disponuje záchranný útvar, je zaměřena na přepravu
materiálu, vody, osob a těžkých zásahových strojů.


Nákladní automobily – T815 VVN, víceúčelová technika určená
k evakuaci osob z těžko přístupných míst a zaplavených oblastí,
převozu nevybuchlé munice, přepravě materiálu humanitární pomoci
do zasažených lokalit a k vyprošťování a odtažení nepojízdné nebo
havarované techniky;



Sklápěcí automobily – T 815, T 815-7, T 815 S 1, třístranné sklápěčkové
automobily

využívané

při

povodních,

sněhových

kalamitách

s možností využití pluhu;
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Tahače a návěsy – MAN TGS, návěs Noteboom, určeno pro přepravu
kolové i pásové techniky nebo jiného materiálu do hmotnosti 55 000 kg,
vybaven navijákem o síle 14 000 kg, možnost teleskopické úpravy
návěsu;



Nosiče kontejnerů PKN – T 815-7, Scania G440, MB Actros 930, jsou
jednoramenné nosiče s podélně uloženým hákem, umožňují přepravu
kontejnerů celkové délky od 5 do 7 metrů (10 let Záchranného útvaru
HZS ČR, 2019, s. 50).

3.5.4 Dálková doprava vody
Jak se uvádí v knize 10 let Záchranného útvaru (2019), útvar disponuje
speciální technikou k dopravě vody na místo požářišť, k odčerpávání velkého
množství vody ze zatopených lokalit, distribuci pitné vody pro obyvatelstvo i
zasahující hasiče do míst zasažených mimořádnou událostí, tak k přepravě vody
ve složitých terénních podmínkách.


Požární tank – Spot 55, starší kus techniky určený k hašení požárů ve
složitých terénních podmínkách a průmyslových oblastech, zvýšená
balistická ochrana stroje;



Cisternová zodolněná stříkačka – CZS 40 / 12 000 S3 Titan,
konstruována pro nasazení v místech s vysokou mírou ohrožení
obsluhy a techniky, dále ve složitých terénních podmínkách. Určena
zejména pro lesní požáry, požáry v místech výskytu nevybuchlé
munice, tlakových lahví a chemikálií. Kabina je odolná proti
mechanickému poškození na úrovni balistické ochrany ve stupni 2 a
vybavena filtroventilací;



Hadicové automobily – HA 2 000, vozidla jsou určeny pro pokládku
hadic typu B na nezpevněném terénu v délce přes 2 000 metrů, dále jsou
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vybaveny mobilními čerpadly pro dálkovou dopravu vody na
požářiště a k odčerpávání vody;


Automobilová cisterna na pitnou vodu – AC 7 000 S3Z, AC 10 000 S2Z,
určena pro převoz a distribuci pitné vody při nouzovém zásobování
obyvatelstva nebo nasazených složek IZS a jednotek požární ochrany
při mimořádných událostech;



Mobilní čerpací stanice – MČS 1 500, MČS 590, MČS 400, MČS 300, jsou
určeny pro odčerpávání velkého množství vody nebo dodávku většího
množství vody při hasebních pracích většího rozsahu (10 let
Záchranného útvaru HZS ČR, 2019, s. 68).

Obrázek 4 – Cisternová zodolněná stříkačka CZS 40 Titan [vlastní]
3.5.5 Ostatní speciální technika a prostředky
V knize 10 let Záchranného útvaru (2019) jsou pod touto kategorií popsány
mostní automobil, sací bagr, kontejnerová technika pro vytvoření týlového
zázemí a speciální služby.


Mostní automobil – AM 50, speciální technika určená k přemosťování
překážek o šířce 10 až 12,5 m, kdy toto přemostění je schopné vytvořit
jedno mostní pole, umožňuje napojení více mostních polí za sebou;
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Sací bagr – MAN TGS, je určen k nasávání suchých i mokrých
materiálů o průměru do 250 mm a váhy 30 kg (zemina, kamení, zdivo,
kaly);



Kontejner tankovací – KTA CN 10KN-D, je kontejner určený
k přepravě a výdeji pohonných hmot v místech dlouhodobých zásahů
a těžko přístupných místech;



Kontejner nouzového přežití – KNP, je určený především jako
technické zázemí pro příslušníky HZS ČR, kteří provádějí zásahovou
činnost na místě mimořádné události, kontejner je vybaven
generátorem elektrické energie, umožňuje připojení nafukovacích
stanů a vytvoření komplexního zázemí;



Kontejner nouzového přežití sanitární – KNP-S, je kontejner určený
pro vytvoření sanitárního zázemí pro příslušníky zasahující v místě
mimořádné události, je vybaven generátorem elektrické energie;



Cisternová zodolněná stříkačka – CZS 15 Triton - Vozidlo určené
především pro zdolávání požárů v nebezpečných prostorech a lesních
požárů. Na základě technických parametrů se jedná o techniku
předurčenou pro pohyb a provádění průzkumu ve velmi náročných
podmínkách s možností provedení hasebního zásahu i bez nutnosti
opustit kabinu vozidla. Vozidlo je určeno pro provozování ve stejných
prostorech a prostředích jako CZS 40, díky své konstrukci a rozměrům
se však dokáže dostat dále terénem a rovněž se dokáže pohybovat ve
stísněnějších podmínkách;



Velkoobjemová cisterna CV 40 – Cisterna je modifikací zásahového
automobilu pro velkoobjemové hašení, je určena především pro
utvoření zásoby hasiva na místě mimořádné události. Lze ji využít
rovněž jako vyrovnávací nádrž při dálkové dopravě vody a sloužit
bude také pro zásobování zodolněných cisteren CZS 40 a CZS 15
hasivem (10 let Záchranného útvaru HZS ČR, 2019, s. 56,57).
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Obrázek 5 – Cisternová zodolněná stříkačka CZS 15 Triton
[https://www.hzscr.cz/clanek/czs-15-triton.aspx]

36

4 PROBLEMATIKA LESNÍCH POŽÁRŮ
Lesní požár lze chápat jako komplex fyzikálně-chemických jevů, jejichž
základem jsou procesy hoření, výměny plynů a přenosu tepla, které se mění
v prostoru a čase. Hoření při takovém požáru lze charakterizovat jako hoření
celého souboru organických materiálů, ze kterých je toto lesní prostředí složené.
Z hlediska lokace je to oheň, který vypukne a šíří se v lese a na jiných lesních
pozemcích nebo vypukne na jiných pozemcích a šíří se do lesa a na jiné lesní
pozemky.

4.1. Vliv klimatických podmínek na lesní požáry
Kvarčák (2005) k požárům lesa dále uvádí, že na vznik a šíření požáru
lesa a také na jeho hašení mají zásadní vliv tyto klimatické podmínky:


Množství a rozložení srážek, vlhkost vzduchu;



Síla, směr a rychlost větru a jeho četnost;



Intenzita a délka slunečního záření (Kvarčák, 2005, s. 116).

Franc a Francl (2004) zmiňují, že lesní požáry vznikají nejčastěji v období
od poloviny března až do konce října. Za lesní požár považují každý požár, který
vypukne v porostu vyšším než 1,8 m (FRANC, Richard a Roman FRANCL, 2004,
s. 8).
Kvarčák (2005) k uvedeným klimatickým podmínkám dále uvádí, že vítr
vzniká pohybem vzduchových vrstev vlivem nestejného tlaku vzduchu. Roviny
a nížiny se díky tomu oteplují rychleji než výše položené krajiny. V České
republice se v březnu, dubnu a květnu začíná povrch půdy rychle oteplovat a to
převážně na rovinách, v nížinách, dále na jižních, jihovýchodních a
jihozápadních směrech. Vlivem velkých teplotních rozdílů na celém kontinentě
dochází k odlišným tlakům vzduchu a často silným a suchým jarním větrům.
Tyto větry ustávají zpravidla k večeru, kdy zanikají teplotní rozdíly a vznikají
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opět se stoupajícím sluncem ráno. Zjištěný poznatek je pro vznik, šíření a
následné hašení požáru velmi důležitý (Kvarčák, 2005, s. 117).

4.2. Vliv typu půdy a porostů na lesní požáry
Vliv na vznik požáru v lese má jak uvádí Kvarčák (2005) také typ půdy.
Písčité půdy jsou teplé, vysýchavé a roste na nich rostlinstvo přizpůsobené těmto
podmínkám. Spadlou vodu nevážou, vodní vzlínavost je vzhledem ke značné
pórovitosti špatná. Na povrchu se rychle přehřívají, pod povrchem teplota rychle
klesá. Velká pórovitost nedovoluje rychlejší předávání tepla. Písky vzhledem ke
své světlé barvě světelné paprsky silně odrážejí. Humusovité a tmavé půdy se
naopak rychle ohřívají. Vlhké půdy teplo přijímají hůře, ale déle ho udržují
(Kvarčák, 2005, s. 118).
Chromek (2006) ve své práci zmiňuje, že kromě klimatických podmínek a
typu půdy má na vznik a šíření požáru v lese zásadní vliv složení a druh lesního
porostu. Nejnepříjemnějšími rostlinami z hlediska šíření požáru jsou trávy, které
umožňují rychlé šíření požáru všemi směry, dále jsou to starší porosty a porosty
s přeschlým a načechraným listem. Nevhodné jsou v tomto směru buky a duby.
Velmi hořlavé jsou spadlé jehličí borovice, jejichž jehlice se těžko rozkládají,
sléhají a mají mezi sebou zbytky smolných větví, pryskyřice a kůry. Naopak
docela odolný vůči jiskrám je humus smrků a modřínů (Chromek, 2006, s. 16-17).
Jak uvádí Franc a Francl (2004), mladší a plně zapojené porosty mají bujné
koruny, které plně kryjí a zabraňují slunci a větru přístup k půdě. U mladých
porostů nastává nebezpečí ve chvíli, kdy se pozemní požár přenese do koruny
stromků. Mladé jehličí je také při vysokém žáru lehce zápalné, obsahuje vysoké
množství silic a pryskyřic. Středně staré porosty jsou k pozemnímu požáru
nejvíce odolné, korunový požár jim za normální. Ohrožení ale stoupá u starých
a přestárlých porostů, důvodem je řídnutí porostu, zatravnění a vysychání
půdního pokryvu (FRANC, Richard a Roman FRANCL, 2004, s. 9-10).
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Kvarčák (2005) dále k typům lesních porostů uvádí, že živé buňky lýku
dřevin nesnesou vyšší teplotu než 54 °C, to znamená, že kůra a borka plní úlohu
izolantu vzhledem k obvyklým výkyvům teplot. Při vzniku ohně v lesním
porostu působí na dřevinu vyšší tepelná energie a dochází k úplnému nebo
částečnému odumření podkůrových pletiv. Při teplotě 40 – 80 °C začíná dřevo
ztrácet vodu a u jehličnatých stromů dochází k částečnému vylučování živice,
která má nízký bod varu. Při teplotě 80 – 150 °C dochází u stromů k celkové ztrátě
vody v pletivech i ve dřevě. Pokud působení ohně o teplotě 250 °C trvá déle, ze
dřeva začnou unikat hořlavé plyny, při teplotě okolo 300 °C se dřevo vznítí,
nastává jeho samozapálení. Při teplotě nad 450 °C se vznítí při kontaktu se
vzduchem plyny, které ze dřeva unikají. Při teplotě 600 °C se dřevo stává zdrojem
hoření a teplota jeho plamene dosahuje 700 – 800 °C.
Nejčastějším místem vzniku lesního požáru je hoření travnatého porostu.
Při hoření hustého travnatého porostu, při kterém dosahují plameny výšky 5 cm
je teplota u země 165 °C, ve výšce 5 cm 800 °C a ve výšce 25 cm přibližně 700 °C.
Ve výšce 100 cm je teplota plynů 45 °C. Při hoření lesní hrabanky dosahuje teplota
plamenů až 880 °C. Při hoření koruny jehličnatého stromu dosahují teploty
plamenů 1000 °C a výška plamene do 100 m. Při hoření celého lesa dosahují
teplota plamenů 1300 °C (Kvarčák, 2005, s. 118).

4.3 Typy lesních požárů
Bojový řád jednotek požární ochrany (2007) rozděluje lesní požáry dle typu
na:


podzemní - požáry rašeliny nebo vrstvy hlubokého humusu projevující
se skrytým hořením pod vrstvou hrabanky;



pozemní - požár půdního krytu (tráva, mech);



korunový - požár ve větvích stromů, který nastává přechodem z
pozemního požáru, když se oheň dostane k větvím a zapálí je. Tento
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druh požáru je nejnebezpečnější (zejména u jehličnanů) a má nejvyšší
rychlost šíření (Bojový řád jednotek požární ochrany, 2007, metodický
list č. 21).
Kvarčák (2005) k tomuto dělení ještě přidává čtvrtý typ a to kombinaci
uvedených typů. K podzemním požárům dále uvádí, že vrstva hrabanky je
provzdušněná a obsahuje dostatečné množství vzduchu pro hoření, aniž by do
ní pronikal vzduch z okolí. Vlastní šíření ohně probíhá v kanálech, které jsou
vytvořeny v hrabance. Rychlost šíření plamene a hoření je nízká, samotné hoření
se na povrchu projevuje pouze omezeně.
U pozemních požárů dle Kvarčáka hoří materiály uložené na zemi. Jedná
se zejména o suchou trávu, jehličí, kůru, spadané listí, větve a poražené stromy.
U takových požárů je rychlost šíření ohně ovlivněna množstvím hořlavých látek,
jejich vlhkostí, teplotou prostředí a rychlostí proudění vzduchu. U korunových
požárů hoří jehličí, listí a větve stromů a oheň se přenáší ze stromu na strom
vzájemným kontaktem. Rychlost šíření ohně je umocněna prouděním plynů a
působením větru. Ve většině případů se jedná o kombinaci uvedených typů, kdy
podzemní požár probíhá současně s pozemním nebo také korunovým.
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5 HAŠENÍ LESNÍCH POŽÁRŮ
Bojový řád jednotek požární ochrany (2007) hovoří o lesních požárech jako
požárech, které se vyznačují rychlým šířením na velkých plochách. Jsou to
požáry, které mohou vést k obklopení nasazených sil a prostředků či návštěvníků
lesa. Likvidace takových požárů je zdlouhavá, nelze zcela vyloučit nové
rozhoření ze skrytých míst hoření a musí být zabezpečen dohled proti
opětovnému rozhoření.
Průběh a taktiku hašení lesních požárů ovlivňují:


klimatické podmínky (relativní vlhkost vzduchu, množství srážek,
směr, síla a rychlost větru, délka a intenzita slunečního záření a
venkovní teplota);



hořlavost lesních porostů podle druhu dřeviny a stáří;



půdní kryt a konfigurace terénu včetně přírodních překážek;



dostupnost pro požární techniku a vzdálenost vodních zdrojů.

5.1 Charakteristika lesního požáru z hlediska jeho zdolávání
Každý lesní požár se vyznačuje specifickou anatomií zahrnující ohnisko,
čelo, obvod, ostrovy, týl a pásy požáru a bod požáru. Některé části se během
lesního požáru nemusí vytvořit, například v určitých terénních podmínkách
a při bezvětří. Hlavní části lesního požáru se charakterizují zejména pro účely
jejich hašení. Mezi hlavní části lesních požárů dle Chromka (2006) řadíme:


Ohnisko požáru - je místo, kde došlo ke vzniku požáru, nebo které
označuje bod, z něhož se oheň následně začal šířit. Může se nacházet
nejen v blízkosti zástavby nebo komunikací, ale i v odlehlých
oblastech;



Čelo požáru - neboli fronta požáru je hořící část lesa nacházející se
většinou na opačné straně směru, ze kterého fouká vítr, v jehož
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důsledku se oheň šíří nejrychleji, intenzivně hoří a způsobuje zpravidla
největší škody. Při zdolání lesního požáru je zásadním prvkem dostat
pod kontrolu čelo požáru a zabránit utváření nové fronty;


Týl požáru - je protilehlá strana čela požáru, vítr často tlačí oheň
směrem k frontě, kde již hoří nebo je vyhořelá plocha, z toho důvodu
nedochází na týlu požáru k tak výraznému šíření. Hoření je většinou
pomalejší, mírnější a snáze zvládnutelné;



Křídla požáru - jsou boční strany lesního požáru, bývají přibližně
rovnoběžná s hlavním směrem vanutí větru a šíření požáru, oddělují
čelo od týlu požáru. Dojde-li ke změně směru vanutí větru, může se
křídlo požáru změnit v čelo požáru a křídlo protilehlé strany se stává
týlem požáru. Změna směru vanutí větru může často výrazně ovlivnit
úspěšnost a postup likvidace lesního požáru;



Prsty požáru – jsou dlouhé úzké pásy požáru, které vybíhají z hlavního
požáru ve směru větru. Pokud je lesní požár nekontrolovaný a je větrné
počasí, mohou pásy požáru vytvářet nové fronty požáru;



Obvod požáru – jeho okraj, je vnější hranice pásma hoření včetně
prostoru, kde dochází k přípravě materiálů k hoření vlivem působení
tepla. Postupně se zvětšuje, a to zpravidla až do doby počátku jeho
zdolávání (Chromek, 2006, s. 19).

Lesní požár členíme podle Kvarčák (2005) na tři pásma, která spolu
navzájem souvisí nebo se navzájem prolínají. Tyto pásma jsou:


Pásmo hoření – zde se z materiálů v důsledku působení tepla uvolňují
plyny a dochází k vlastnímu hoření;



Pásmo přípravy - je území nejbližší k pásmu hoření. Hořlavé materiály
se v tomto prostoru zahřívají, dochází k odpařování vody, rozkladu
a následně ke vznícení. Bez přípravy materiálů nedochází k jejich
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hoření, proto se ochlazováním hořlavých látek v pásmu přípravy
zabraňuje šíření lesního požáru;


Pásmo zakouření - je území, kde dochází k pohybu dýmových
produktů, složených z nejmenších částí plynů a par, tvořících se pří
hoření a rozkládání látek. U lesních požárů je toto pásmo pohyblivé
a závisí na směru a síle větru a hořícím materiálu (Kvarčák, 2006, s. 5960).

5.2 Úkoly jednotek požární ochrany při likvidaci lesního
požáru
Bojový řád jednotek požární ochrany (2007) zcela jasně vymezuje tyto
úkoly jednotek:


Při průzkumu lesního požáru je nutné zjistit: plochu požáru, rychlost
a směr jeho šíření s ohledem na meteorologické podmínky a členitost
terénu, ohrožené objekty (budovy, obce, komunikace, energetická a
komunikační zařízení apod.), překážky které mohou zabránit šíření
požáru, přístupové komunikace, únosnost a průchodnost terénu pro
pohyb požární techniky (nebezpečí uvíznutí - případně náhradní
přístupové možnosti k místu požáru), možnosti zásobování vodou,
možnost leteckého průzkumu (např. drony, vrtulník), spolupracovat s
osobou s místními znalostmi o lese (majitel, správce apod.);



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 a dostatku hasební vody,
přitom se zaměřit zejména na směry šíření požáru k ohroženým
objektům, včas vyhlásit příslušný stupeň požárního poplachu, zajistit
likvidaci po větru vznikajících dalších ohnisek a zajistit ochranu
zasahujících sil a prostředků (nebezpečí obklopení požárem), vytvořit
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v dostatečné vzdálenosti ochranný pás nebo proluku s využitím
zemědělské a lesní techniky, využít leteckou techniku pro hašení,
nasadit k hašení požáru techniku a věcné prostředky úměrné k jeho
intenzitě a šíření a k dostatku hasební vody (útočné proudy umožňující
lehkou manipulaci a snižující spotřebu hasiva (např. vysokotlaký
proud, D proud), použít jednoduché hasební prostředky (lopaty,
tlumnice) a jiné ženijní nářadí, použít prostředky pro zvýšení
hasebního účinku vody, využívat termokameru k vyhledávání
skrytých ohnisek požáru, využít velkokapacitní čerpadla

pro

zásobování požární vodou;


Při hašení lesních požárů velitel zásahu rozhodne o: 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, založení protipožáru na vhodném místě (přírodní
nebo umělá překážka - silnice, násep, potok), u rozsáhlých požárů
zajistit včasné varování, vyrozumění, případně evakuaci požárem
ohroženého obyvatelstva nebo uzavření provozu na ohrožených
komunikacích s ohledem na šíření požáru a úspěšnost hašení.

Bojový řád jednotek požární ochrany dále upozorňuje na tyto zvláštnosti
při hašení lesních požárů:
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Při nasazení letecké techniky na hašení lesních požárů je nutné stanovit
odhozy tak, aby byly prováděny pokud možno podél fronty šíření
požáru (tzn. převážně s bočním větrem a v dohodě s velitelem zásahu);



Proluky se vytváří jako překážky pro šíření korunového požáru, je
nutné je vytvořit 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. Přednostně se doporučuje využít strojního kácení;



Podzemním požár se obvykle vyskytuje u vyschlých pasek, rašelinišť
nebo bahnité půdy. Hrozí při něm nebezpečí propadu do prohořelých
dutin, proto se nedoporučuje vstupovat do místa hořícího podzemního
požáru bez zajištění, zejména u podzemních požárů rašelinišť.
Podzemní požár uhasne často sám, jakmile narazí na překážku - značně
mokré vrstvy, podzemní prameny, jíly, písky, zemité nebo skalnaté
podloží. Pro lokalizaci podzemního požáru je vhodné vyhloubit rýhy
nebo příkopy, a to až na spodní vodu nebo minerální (nehořlavé)
podloží nebo rozebrat ženijní technikou kořenové valy.

Dále jsou v Bojovém řádu jasně stanoveny nebezpečí, které ohrožují
zasahující síly a prostředky:


uvíznutí zasahující požární techniky na nedostatečně únosném
povrchu, polních nebo lesních cestách;



zasažení zasahujících sil a prostředků požárem, zejména při náhlé
změně směru nebo síly větru, případně při nesprávném umístění
požární techniky;



přítomnost elektrického vedení a s tím spojené nebezpečí úrazu
elektrickým proudem;
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poškození hadicového vedení a nedostatek hadic (lesní požáry a požáry
na velkých plochách jsou náročné z hlediska nasazení velkého
množství hadicových prostředků);



nedostupnost požáru mobilní požární technikou a možná změna
průjezdnosti terénu během zásah;



nebezpečí fyzického vyčerpání a nebezpečí přehřátí zasahujících
hasičů, fyzicky náročné přesunování na velké ploše;



velké nároky na síly a prostředky, náročné týlové zásobování
(stravování, pohonné hmoty a hasební vodu při dlouhotrvajícím
zásahu, zvýšená poruchovost požární techniky);



nebezpečí ztráty orientace v rozsáhlém prostoru a nebezpečí pádu ve
složitém terénu a v noci;



nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí ve
vojenských prostorech;



nebezpečí padajících kamenů a odštěpujících se částí skal (zejména na
příkrých stráních);



nebezpečí pádu poškozených stromů nebo jejich částí (větví, korun
stromů);



možný vznik komínového efektu na příkrých stráních;



ohrožení budov, dopravních cest nebo obcí ve směru šíření požáru a
nutnost přijetí opatření na úseku ochrany obyvatelstva (varování,
vyrozumění, případná evakuace);



nutnost následného dohledu proti opětovnému rozhoření;



špatné pokrytí signálem spojových prostředků (rádiové a mobilní
telefony) – doporučeno posílit radiovou síť použitím IDR opakovače
(Bojový řád jednotek požární ochrany, 2007, metodický list č. 21).
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6 LESNÍ POŽÁRY NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Lesní požáry jsou jednou z nejčastějších nežádoucích událostí, která vzniká
vlivem působení klimatických jevů nebo činností člověka (Machander, 2016, s.
50).

6.1 Prevence a působnost letecké služby
Holuša et al. (2018) k prevenci uvádí, že základními právními předpisy,
které vymezují a upravují činnosti v lese, jsou zákon č. 289/1995 o lesích a zákon
č. 133/1985 o požární ochraně. Zatímco zákon o lesích zakazuje jednání, které
může vést ke vzniku lesního požáru, zákon o požární ochraně řeší mimo jiné
prevenci vzniku požárů, základní povinnosti fyzických a právnických osob,
podnikajících fyzických osob, ale i úlohy státní správy a samosprávy na úseku
ochrany před požáry a doplňující právní předpisy řeší likvidaci vzniklého
požáru (Holuša et al., 2018, s. 186).
Machander (2016) k věci uvádí, že Ministerstvo zemědělství zajišťovalo
každoroční hlídkovou činnost od roku 1993 v období od poloviny března do
konce října na celém území České republiky, s výjimkou lesů v působnosti
Ministerstva obrany a Ministerstva životního prostředí. Tato činnost byla
zajišťována financováním systému tzv. „letecké hasičské služby“. V roce 2005
však již nedošlo k dohodě a uzavření smluv se soukromými provozovateli
letecké techniky o zajištění systému letecké hasičské služby. Jedním z důvodů
bylo také nedokončené výběrové řízení Ministerstva zemědělství. Na většině
území České republiky tak již nebyla letecká hasičská služba zajišťována a
vlastníci a uživatelé lesů museli provádět hlídkovou činnost pouze vlastními
prostředky.
Popsaný stav zajištění systému letecké hasičské služby tak vedl MV –
generální ředitelství HZS ČR v roce 2005 k vyhlášení a provedení mimořádných
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tematických kontrol na území celé České republiky. Tyto kontroly, které byly
prováděné v rámci výkonu státního požárního dozoru, byly zaměřeny
především na plnění povinností vybraných vlastníků lesů a to na úseku požární
ochrany zejména s ohledem na jejich ochranu před vznikem požáru.
K zajištění hlídkové činnosti leteckou hasičskou službou byla vedena řada
jednání zástupců MV – generálního ředitelství HZS ČR, Ministerstva obrany,
Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a Policie České
republiky. Výsledkem těchto jednání bylo stanovení podmínek zajištění systému
letecké hasičské služby a společná směrnice Ministerstva zemědělství a MV generálního ředitelství HZS ČR pro provádění hlídkové činnosti a hašení lesních
požárů leteckou technikou v lesích v působnosti Ministerstva zemědělství a
dalších vlastníků lesů. Vyjmuty ze systému letecké hasičské služby byly lesy v
působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo
zemědělství zajišťovalo hlídkovou činnost financováním systému letecké
hasičské služby se soukromým provozovatelem naposledy v letech 2010 až 2012.
Od roku 2013 zajišťovala a nadále zajišťuje tuto aktivitu již pouze Letecká služba
Policie České republiky. Pomocí vrtulníků je obstarávána hlídková činnost v 5
sektorech a to na základě „Dohody mezi Ministerstvem zemědělství a
Ministerstvem vnitra o spolupráci při zajišťování letecké hasičské služby“.
Hlídkovou činnost Letecká služba Policie ČR vykonává vždy v období od 1. 4. do
30. 9. každého kalendářního roku a Ministerstvo zemědělství na ni každoročně
přispívá finanční částkou. Hašení lesních požárů prováděné Leteckou službou
Policie ČR je organizováno celoročně pro celé území státu (Machander, 2016, s.
51-52).
Holuša et al. (2018) k činnosti letecké služby při lesních a plošných požárech
dodávají, že její účinnost se mnohokrát prokázala jak při hlídkové činnosti, tak
při hasebních zásazích zejména v nepřístupných terénech. Letecká hasičská
služba v současné době tvoří u Lesů České republiky, s. p., nedílnou součást
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ochrany lesů proti vzniku požárů. Jen výjimečně, zejména v době zvýšeného
nebezpečí vzniku lesních požárů, je u letecké služby organizována hlídková
činnost pozemní formou. Hlídkové lety si platí ze svých zdrojů, protože systém
letecké hasičské služby na léta 2017 – 2018 je zajišťován dle zcela nové koncepce,
kdy se již nepředpokládá hlídková činnost, ale pouze hašení lesních požárů. K
dispozici jsou celoročně dva vrtulníky Letecké služby Policie ČR a tři hasební
letouny soukromého provozovatele. Aktuální informace jsou uváděny na
stránkách http://www.hzscr.cz/clanek/letecka-hasicska-sluzba.aspx. Z hlediska
prevence a ochrany lesů před požáry je letecká hasičská služba velmi účinným
systémem, který úspěšně minimalizuje škody (Holuša et al., 2018, s. 186-188).
Jak uvádí Holuša et al. (2018), nezbytnou součástí prevence je i znalost
vodních zdrojů využitelných k hašení. Seznamy zdrojů vody vhodné k odběru
pro hašení požárů na území České republiky vydávají dle zákona o požární
ochraně kraje a obce příslušným nařízením. Tyto seznamy jsou předávány
Hasičským záchranným sborům jednotlivých krajů. Uvedené nádrže musejí
splňovat parametry podle ČSN 75 2411, zejména musejí mít vhodnou přístupovou
komunikaci, dále minimální hloubku vody na úrovni 1 m a odběrné místo bez
nečistot, nánosů, kalů, apod. Neexistuje však koncepce pro budování zdrojů
vody v lesích. V minulosti měly významné postavení na úrovni Lesních závodů
„požární plány“ (MZLVH 1965), cílem těchto plánů bylo zvýšit připravenost
k účinné lokalizaci a eliminaci vzniklých lesních požárů. Součástí dokumentu
byly také obrysové mapy jednotlivých lesů s vyznačenými protipožárními
opatřeními (ochranné lesní pásy, izolační pásy úhorky, průseky a cesty
umožňující celý komplex lesa rozdělit na menší celky), cestní síť vhodná pro
požární techniku, dostupnost vodních zdrojů. Z důvodu změn vlastnických
poměrů v lesním hospodářství tyto plány již bohužel nebyly obnoveny.
V lesních komplexech, které tvoří lesy různých vlastníků při vzniku
lesního požáru chybí dokument, který by obsahoval nejen základní informace o
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požárních nádržích (v lese i mimo les) s dostupností pro požární techniku, ale i
informace o existujících lesem vedených liniových stavbách (plynovody,
elektrovody, ropovody), skladech hořlavin a dalších objektů (školkařské objekty,
chaty, atd.), které je v případě šířícího se lesního požáru přednostně chránit
(Holuša et al., 2018, s. 188).

6.2 Vliv klimatických změn na vznik lesních požárů
Plk. Machander (2016) na mezinárodním semináři popsal, že jedním z často
diskutovaných problémů, které mají dopad i na požární ochranu v souvislosti
s lesy a přírodními plochami na území České republiky, jsou klimatologické
změny. Jejich účinky jsme poznali v minulých letech stále častěji v podobě
střídajících se povodňových stavů a obdobích sucha. Dosud ještě nebylo třeba
vyhlašovat žádné plošné krizové stavy. Přesto již na některých místech České
republiky docházelo v obdobích sucha v uplynulých letech k omezení dodávek
užitkové a pitné vody. Nejčastěji byly takto postiženy obce závislé na lokálních
vodních zdrojích. K nejohroženějším oblastem v České republice patřilo Střední
Polabí, Rakovnicko, Jižní Morava a Severní Morava. Uvedený stav znamenal také
problémy se zajištěním zdrojů vody pro hašení požárů. Z hlediska požární
ochrany se jeví jako nejúčinnější prostředek v období sucha omezení zdrojů
vzniku požárů a nastavení pravidel k zamezení jejich šíření. Účinným nástrojem
k takové regulaci jsou předpisy nižších územních celků, zejména nařízení kraje.
Jedná se o normu kraje, kterou dle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích, vydává rada kraje. Obsahem předložené metodiky je
vymezení doby, kdy existuje zvýšené nebezpečí vzniku požáru.
Na základě analýzy zkušeností s dosud platnými nařízeními krajů byla
využita i součinnost s Českým hydrometeorologickým ústavem, zejména při
vymezení odpovídající výstrahy. Metodika dále specifikuje „místa“ a
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„zakázané činnosti“, jako možný předpoklad pro eliminaci vzniku a šíření
požáru. Toto sledování, které zajišťuje prvotní informace o tom, který ze stavů
nastává, vydává Český hydrometeorologický ústav. Se zachování uvedeného
postupu, který zajišťuje získání aktuálních a především relevantních informací,
se předpokládá i v budoucnu. Jednotlivé orgány v krajích by měly postupovat v
souladu s poskytovanými informacemi. V případě krizového stavu by vzniklou
situaci řešil vládní ústřední krizový štáb. Podle nejnovějších poznatků je
plánováno řešení, kdy stejně jako v případě povodní budou vyhlašovány stupně
pohotovosti i v případech dlouhotrvajícího sucha. Stupně jsou zvažovány stejné
jako povodňové, jedná se o normální stav, stav připravenosti na sucho, stav
bdělosti a pohotovosti a krizové stavy – stav nebezpečí a stav nouze. Stupeň
bdělosti charakterizuje zemědělské sucho, stupeň pohotovosti hydrologické
sucho a s tím spojený pokles hladin. V případě krizového stavu by se jednalo o
socioekonomické sucho se značným dopadem na lidskou společnost a
ekonomiku (Machander, 2016, s. 53).
Statistická ročenka 2018 HZS ČR (2019) uvádí, že v roce 2018 vzniklo na
území České republiky 2033 lesních požárů. Ve srovnání s průměrem za
posledních 10 let počet lesních požárů narostl o 97%. Jedná se o největší počet
lesních požárů od roku 2015, kdy vzniklo celkem 1748 lesních požárů. Rozdíly v
počtu vzniklých lesních požárů jsou pravděpodobně způsobeny odlišnými
klimatickými podmínkami (Statistická ročenka 2018 HZS ČR, 2019, s. 34).
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Obrázek 6 – Statistika lesních požárů na území ČR 2009 - 2018 [Statistická ročenka
2018 HZS ČR, 2019, s. 34]

Obrázek 7 – Plocha lesních požárů podle druhu lesa [Statistická ročenka 2018 HZS ČR,
2019, s. 34]
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7 LESNÍ POŽÁRY V RÁMCI ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE
Zásadním systémem v rámci databáze a mapování lesních požárů na
plochách zemí Evropské unie tvoří cíleně vytvořený systém Evropský systém
informací o lesních požárech EFFIS.
Jak je uvedeno na oficiálních stránkách EFFIS Evropský systém informací
o lesních požárech EFFIS vytváří modulární geografický informační systém,
který poskytuje historické údaje a data v téměř reálném čase o požárech lesů a o
jejich průběhu. Tyto data a údaje poskytuje nejen u evropských zemí, ale také u
zemí blízkovýchodních a u severoafrických regionů. Monitorování požáru je v
systému EFFIS vedeno od podmínek předcházejících jeho vzniku, průběhu až po
posouzení vzniklých škod.
Evropský systém informací o lesních požárech (EFFIS) zřídila Evropská
komise, spolupracovala při tom s vnitrostátními požárními správami. Slouží
útvarům, které jsou odpovědné za ochranu lesů před požáry v EU a sousedních
zemích, dále slouží útvarům Komise, Evropskému parlamentu poskytuje
harmonizované informace o lesních požárech v Evropě. Od roku 1998 přispívá
do systému EFFIS skupina vybraných odborníků na lesní požáry, tato skupina je
zaregistrována v rámci generálního sekretariátu Evropské komise. V současné
době zahrnuje odborníky ze 43 zemí Evropy, Blízkého východu a severní Afriky.
Systém EFFIS se zabývá i situací před požárem a obsahuje tyto moduly:


posouzení nebezpečí požáru;



rychlé posouzení škod, které zahrnuje: detekci požáru, posouzení
závažnosti požáru, odhad rozsahu poškozeného území;



posouzení emisí a rozptylu kouře;



posouzení možné ztráty půdy;



obnova vegetace.
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Dalším modulem EFFIS jsou aktuality o požárech. Slouží ke geolokalizaci
všech zpráv týkajících se lesních požárů, které jsou k dispozici na internetu ve
všech evropských jazycích. Informace jsou poskytovány v prohlížeči „stávající
situace“ a jsou v téměř reálném čase, týkají se především prvních dvou výše
uvedených modulů. Databáze požárů je jádrem celého systému EFFIS, obsahuje
podrobné informace o jednotlivých požárech, které poskytly země sítě EFFIS. V
současné době je v této databázi téměř 2 milionů záznamů a to z 22 zemí. Tyto
údaje jsou z databáze poskytovány prostřednictvím aplikace o historii požárů
(EFFIS, 2020).
Zpráva Evropské komise 2018 (2019) uvádí, že v roce 2018 zničily požáry na
území EU téměř 178 000 hektarů lesů a půdy. I přes skutečnost, že se jedná o
necelou šestinu plochy zasažené ohněm ve srovnání s rokem 2017, plošné požáry
postihly více zemí než kdy dříve. Evropský komisař Tibor Navracsics v této
zprávě uvedl, že změny počasí související se změnou klimatu zvyšují riziko
lesních požárů na celém světě. Na tuto situaci musí Evropská unie reagovat. Je
třeba zvýšit úsilí a přijmout taková opatření, aby lesy byly odolnější vůči
teplejšímu a suššímu klimatu. Důkazy poskytnuté Společným výzkumným dle
Navracsicse umožňují zaměřit se na nejúčinnější způsoby, jak přírodním
požárům předcházet. Nejvíce požárů o rozloze 30 a více hektarů zaznamenal
EFFIS v roce 2018 v Itálii (147 požárů, shořelo 14 649 ha), ve Španělsku (104 požárů,
shořelo 12 793 ha), v Portugalsku (86 požárů, shořelo 37 357 ha), ve Spojeném
království (79 požárů, shořelo 18 032 ha) a ve Švédsku (74 požárů, shořelo 21 605
ha). Švédsko zaznamenalo nejhorší sezóna lesních požárů v historii. Spálená
plocha ve Švédsku přesáhla 21 605 ha, a byla tedy druhá největší v EU. Největší
zasažená plocha lesních požárů byla v Portugalsku, jednalo se však jen o malý
zlomek rozlohy zasažené v roce 2017 a jedno z nejnižších čísel za posledních deset
let.
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Zpráva Evropské komise 2018 (2019) dále k věci uvádí, že v roce 2018 byl v
reakci na lesní požáry v Evropě pětkrát aktivován mechanismus civilní ochrany
EU. Celkem bylo během léta mobilizováno 15 letadel, 6 vrtulníků a více než 400
hasičů, přičemž z Evropské unie byly financovány dopravní náklady ve výši 1,6
milionu eur na mobilizaci podpory postiženým zemím. Dále bylo v rámci
programu Copernicus na žádost členských států vytvořeno přes 139 satelitních
map lesních požárů. Evropská unie také poskytla odborníky na lesní požáry z
celé Unie, aby Portugalsku v rámci mise zaměřené na prevenci a připravenost
pomohli zvýšit schopnost na požáry reagovat. V březnu 2019 Unie
modernizovala mechanismus civilní ochrany EU a zahájila činnost programu
rescEU, aby zlepšila ochranu občanů před katastrofami a řízení nově vznikajících
rizik v Evropě i mimo ni. V létě 2019 vytvořila EU přechodnou flotilu letounů pro
hašení požárů, kterou již dvakrát využila, a to v boji proti lesním požárům v
Řecku a Libanonu. V červenci navíc Evropská komise ve svém sdělení vyzvala k
zintenzivnění činnosti EU proti odlesňování a znehodnocování lesů a zavázala
se k dalším krokům, včetně rozvoje Evropského systému informací o lesních
požárech tak, aby se dal využít ke sledování lesních požárů v celosvětovém
měřítku. Výroční zpráva o lesních požárech za rok 2018 rovněž uvádí, že v roce
2019 začalo období lesních požárů časně, a to kvůli suchu a větru, které
doprovázely vysoké teploty. Již v březnu 2019 byl počet požárů vyšší než
celoroční průměr v posledním desetiletí. Dále byla zaznamenána řada požárů
v horských oblastech a kritické požáry v deltě Dunaje (Zpráva Evropské komise
2018, 2019).
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8 CÍL PRÁCE A HYPOTÉZY
V této kapitole jsou uvedeny cíle práce, dále jsou zde stanoveny pracovní
hypotézy.

8.1 Cíl práce
Diplomová práce si klade za cíl:


Navržení sil a prostředků, kterými disponuje ZÚ HZS ČR tak, aby bylo
dosaženo jejich nejoptimálnějšího složení pro dlouhodobý a rozsáhlý
zásah při lesních požárech a požárech na velkých plochách. Součástí
návrhu koncepce bude také zajištění týlového a materiálního
zabezpečení pro zasahující síly a techniku, určení potřebného počtu
lidských zdrojů pro přepravu techniky na místo zásahu, její obsluhu na
místě zásahu a vytvoření plně funkčního týlového zabezpečení včetně
možnosti nasazení v zahraničí;



Dále

bude

navržena

skladba

odborné

přípravy

začleněných

příslušníků;


Součástí práce bude také navržení takových inovativních prostředků,
jejichž pořízení a nasazení na místě zásahu by usnadnilo činnost velení
a zasahujících z hlediska monitoringu místa zásahu.

Celkovým cílem je vytvořit práci tak, aby byla využitelná jako metodická
pomůcka pro služební funkcionáře ZÚ HZS ČR a operační středisko ZÚ HZS ČR.

8.2 Hypotézy
Pro zpracování této práce byly zvoleny následující hypotézy:


Hypotéza 1 - Záchranný útvar HZS ČR disponuje takovou technikou,
která je mimořádná z hlediska možností jejího nasazení u hašení lesních
a plošných požárů.
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Hypotéza 2 - Záchranný útvar HZS ČR je schopen vytvořit plně funkční
týlové zabezpečení při likvidaci lesních a plošných požárů.



Hypotéza 3 - Bezpilotní letouny jsou optimální pro zlepšení
monitoringu místa zásahu u lesních a plošných požárů.
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9 METODIKA
V této kapitole jsou uvedeny použité metody sběru dat a použité techniky
analýzy dat v návaznosti na zadání práce.

9.1 Použité metody sběru dat
V praktické části práce byly využity tyto metody sběru dat:


Obsahová analýza dat a dokumentů

Balíková (2003) obsahovou analýzu dat a dokumentů nebo také věcnou
analýzu popisuje jako metodu spadající do kvantitativních analýz. Česká
terminologická databáze knihovnictví a informační vědy tuto metodu definuje
jako „analýza obsahu dokumentu zahrnující metody a pravidla pro stanovení
tematiky dokumentu, případně časového a prostorového hlediska, čtenářského
určení a formy dokumentu. Slovní vyjádření obsahu dokumentu v přirozeném
jazyce je transformováno do věcných selekčních údajů v procesu věcného
pořádání nebo do vět v procesu sémantické redukce textu dokumentu“
(Balíková, 2003, s. 13).


Rozhovory

Švaříček a Šeďová (2014) popisují rozhovor jako metodu sběru dat, ve které
výzkumník (tazatel) klade otázky informantovi (účastníku výzkumu). Tazatel
shromažďuje data od informanta, který data poskytuje. Rozhovory mohou
probíhat tzv. tváří v tvář, dále pomocí telefonu nebo interaktivně přes internet.
Síla rozhovoru spočívá především v tom, že výzkumník může klást dodatečné
otázky, aby si upřesnil získané informace.
V celém procesu získávání dat metodou rozhovoru je důležitá příprava na
setkání a rozhovor, způsob vedení vlastního dotazování, přepis a reflexe
rozhovoru, analýza dat a vypracování výzkumné zprávy. Dle míry strukturace
lze vedení rozhovoru rozdělit do tří základních skupin: nestrukturovaný
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rozhovor, polostrukturovaný rozhovor, strukturovaný rozhovor (Švaříček R.,
Šeďová K., 2014, s. 8).

9.2 Použité techniky analýzy dat
Z technik analýzy dat byly vybrány tematická analýza dat a SWOT analýza.


Tematická analýza
Balíková (2003) popisuje tematickou analýzu jako spojení zdánlivě

neslučitelných materiálů tak, aby dohromady dávaly smysl na základě
společných témat. Je užívána k analyzování a získání kvalitativních informací o
osobě, skupině, určité situaci, organizaci či kultuře. Tematická analýza je
aplikována, aby se výzkum mohl posunout od pouhého čtení získaných dat k
objevení vzoru a zformování specifické výzkumné otázky. Dále je prostředkem
k získání hlubšího porozumění informacím, které v průběhu výzkumu získali
(Balíková, 2003, s. 37-38).


SWOT analýza

Grasseová et al. (2012) ve své knize uvádí, že SWOT analýza vychází
z anglických slov Strenght (síla), Weaknesses (nedostatky), Oportunities
(příležitosti) a Threats (hrozby). Tato analýza je zaměřena především na
vyhodnocení vlivů vnitřního a vnějšího prostředí. Vnitřní prostředí zahrnuje
silné a slabé stránky analyzovaného problému. Vnější prostředí je zastoupeno
příležitostmi a hrozbami, které mohou daný problém ovlivnit. (Grasseová et al,
2012, s. 11).

9.3 Charakteristika předvýzkumu a jeho závěry
V rámci předvýzkumu byla zjišťována dostupnost dostatečného množství
odborné literatury a zdrojů. Dále byla ověřena ochota odborníků spolupracovat
a to jak formou rad, tak i polostrukturovaných rozhovorů.
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Tímto předvýzkumem bylo zjištěno, že literatury a dostupných dat je
dostatečné množství. Díky skutečnosti, že autor práce je příslušníkem ZÚ HZS
ČR a také díky mimořádné ochotě pplk. Ing. Adámka a mjr. Bc. Skácela ze ZÚ
HZS ČR spolupracovat a poskytnout rady a rozhovory, bylo zjištěno, že
dostupnost materiálů a dat bude dostatečná. Uvedení odborníci měli další
podnětné poznámky, které rozšířili okruh otázek.
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10 VÝSLEDKY A JEJICH DISKUZE
10.1 Koncepce nasazení sil a prostředků ZÚ HZS ČR
Pro navržení koncepce nasazení sil a prostředků ZÚ HZS ČR bylo nejprve
nutné stanovit několik zásadních podmínek, které budou dodrženy. Určení
těchto podmínek bylo provedeno formou indukce – dedukce nasbíraných dat a
dokumentů, nezbytnou součástí bylo zorientování se v tématu a správné
uchopení celé problematiky.


ZÚ HZS ČR je centrálně řízenou zálohovou jednotkou MV generálního ředitelství HZS ČR s celorepublikovou působností.
Jednotky ZÚ HZS ČR jsou předurčeny pro řešení mimořádných
událostí.

Z výše uvedené skutečnosti vyplývá, že vzhledem k celorepublikové
působnosti útvaru budou dojezdové časy na místo zásahu delší než u jednotek
hasičského záchranného sboru s územní či místní působností. Také předurčenost
útvaru pro řešení mimořádných událostí má přímou souvislost s využitím
techniky útvaru právě při takových situacích. Navrhované síly a prostředky byly
z toho důvodu koncipované takovým způsobem, aby byly schopny nepřetržité
zásahové činnosti po dlouhý časový úsek.


Pokyn velitele ZÚ HZS ČR (2016) stanovuje, že jednotku ZÚ HZS ČR
na místo zásahu vysílá operační a informační středisko MV generálního ředitelství HZS ČR.

Při vyžádání jednotek na krajské úrovni je komunikační cesta velitel
zásahu – KOPIS, při vyžádání jednotek ZÚ HZS ČR je tato cesta velitel zásahu –
KOPIS – OPIS MV - GŘ HZS ČR.
Způsob povolávání jednotek záchranného útvaru je z toho důvodu
komplikovanější a časově náročnější, stejně jako dojezdové časy jednotek
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záchranného útvaru na místo mimořádné události. Koncepce z uvedeného
důvodu byla zaměřena především na speciální techniku, kterou disponuje ZÚ
HZS ČR a kterou naopak nedisponují krajské jednotky HZS.


SIAŘ č. 9/2016 stanovuje, že jednotky ZÚ HZS ČR vysílané na místo
zásahu vyjíždí z místa své dislokace nejpozději do: 90-ti minut v
mimopracovní době, 60-ti minut v pracovní době a jde o výjezd více
kusů techniky nebo techniky, která se nepřepravuje po vlastní ose a do
30-ti minut v pracovní době a jde o výjezd jednotlivé techniky
s osádkou.

Sbírka interních aktů jasně stanovuje rozdílné výjezdové časy u
jednotlivých kusů techniky a u více kusů techniky. Při dotázání na jednotky
záchranného útvaru, je možnost vyžádání jak jednotlivých kusů speciální
techniky, tak možnost zažádání o výjezd více kusů vhodné techniky. Vzhledem
k dané skutečnosti bylo při vytváření koncepce zvoleno rozdělení na jednotlivou
speciální techniku vhodnou pro zásah samostatně, tak navržení celé organizační
struktury sil a prostředků pro likvidaci lesních požárů.


ZÚ HZS ČR disponuje technikou a prostředky v kategoriích:
vyprošťovací technika a jeřáby, zemní stroje, nákladní a přepravní
technika,

dálková

doprava

vody,

plavidla,

dekontaminace,

elektrocentrály, ostatní technika a prostředky.
Široké portfolio techniky a prostředků, kterými disponuje ZÚ HZS ČR,
vedlo k myšlence rozdělení techniky v koncepci pro likvidaci lesních požárů na
síly a prostředky pro hašení požárů a síly a prostředky pro dodávku vody.
Účelem tohoto rozdělení byla lepší orientace při zažádání o techniku na místo
v souvislosti s vhodností jejího nasazení.


Organizační řád ZÚ HZS ČR uvádí jako jeden z bodů záchranných
činností, že záchranný útvar v rámci stanoveného předmětu činnosti
62

plní mimo jiné poskytování záchranné a humanitární pomoci v
zahraničí podle požadavků MV – generálního ředitelství HZS ČR.
Narůstající počty lesních a plošných požárů na území EU, zavádění
modulu civilní ochrany Pozemní hašení lesních požárů s pomocí vozidel GFFFV
a předurčenost ZÚ HZS ČR pro zahraniční výpomoc vedly k rozhodnutí doplnit
koncepci o variantu nasazení v rámci zahraniční pomoci.
10.1.1 Síly a prostředky pro hašení požárů
Jednotlivá technika a osádka
Pro výběr vhodné techniky byla stanovena řada podmínek, které by daná
technika měla splňovat. Tyto podmínky byly vybrány na základě prozkoumání
dané problematiky a polostrukturovaných rozhovorů s odborníky z úseku
záchranné činnosti ZÚ HZS ČR.
Vybraná technika musela splňovat tyto podmínky:


Zvýšená bezpečnost a ochrana posádky;



Tepelná odolnost;



Výborná průjezdnost terénem a dobrá manévrovatelnost;



Vozidlo cisternového typu s vlastní vodní nádrží o kapacitě hasební
látky minimálně 2 000 l a čerpadlem včetně příslušenství;



Výjimečnost v rámci vybavení požárních jednotek HZS ČR;



Navýšení taktických možností velitele zásahu a zasahujících při jejím
povolání.

Z portfolia techniky, kterou disponuje ZÚ HZS ČR, byla po konfrontaci se
stanovenými

podmínkami

vybrána

technika,

která

splňovala

všechny

podmíněné body. Jednalo se o cisternovou zodolněnou stříkačku CZS 40 Titan a
cisternovou zodolněnou stříkačku CZS 15 Triton.
Jednotka vyjíždějící na místo zásahu při vyžádání výše uvedené techniky
by vzhledem ke kapacitám vozidel byla družstvem ve zmenšeném početním
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stavu 1+3. CZS 40 a CZS 15 jsou specifickou speciální technikou, kterou mohou
plnohodnotně obsluhovat pouze k tomuto určení odborně vyškolení a vycvičení
hasiči – strojníci. Při povolání techniky na místo vícedenního zásahu je nezbytné,
aby na místo vyjeli dva strojníci, kteří se budou při zásahu střídat a zajistí
nepřetržitou možnost nasazení. Z toho důvodu by byly dvě místa v uvedeném
družstvu obsazeny speciálně vycvičenými hasiči – strojníky. Uvedená technika
je vybavena nejmodernější technikou a systémy uvnitř vozidla. Z toho důvodu
bylo čtvrté místo ve vozidle obsazeno hasičem záchranářem – operátorem.
10.1.2 Síly a prostředky pro dodávku vody
Jednotlivá technika a osádka
Podmínky pro výběr techniky vhodné pro dodávku vody byly upraveny
v souvislosti se skutečností, že tato technika není určena k přímému nasazení při
zdolávání lesních požárů. Jedná se o techniku předurčenou k zapojení do
kyvadlové dopravy vody nebo pro dálkovou dopravu vody hadicovým
vedením.
Vybraná technika musela splňovat tyto podmínky:


Výborná průjezdnost terénem a dobrá manévrovatelnost;



Výjimečnost v rámci vybavení požárních jednotek HZS ČR;



Navýšení taktických možností velitele zásahu a zasahujících při jejím
povolání;



Dostatečná kapacita hasební látky.

Všechny stanovené podmínky splnila z techniky ZÚ HZS ČR tato vozidla:
velkoobjemová cisterna CV 40 a hadicový automobil HA 2 000 na podvozcích T
815 8x8.
Jednotka určená na přepravu vody by byla sestavena v početním stavu
1+3, kdy by toto družstvo bylo ve složení velitel družstva, dva hasiči – strojníci a
jeden hasič – záchranář. CV 40 má kapacitu pro dvě osoby, z toho důvodu
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by s touto technikou vyjíždělo jedno doprovodné vozidlo, ideálně vozidlo typu
SUV.
10.1.3 Výjezd více jednotek
Početní stavy vybrané techniky u ZÚ HZS ČR jsou v roce 2020: dvě
cisternové zodolněné stříkačky CZS 40 Titan, jedna zodolněná stříkačka CZS 15
Triton, dva hadicové automobily HA 2 000 a jedna velkoobjemová cisterna CV 40.
V nejbližších letech by měl být jeden kus od každé techniky v každé ze tří
dislokací útvaru.
V případě mimořádné události typu lesní požár může velitel zásahu
(řídící důstojník), který řeší danou mimořádnou událost, vyžádat síly a
prostředky záchranného útvaru. Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách,
děje se tak v operačním řízení cestou OPIS MV – GŘ HZS ČR. Ve většině případů
se spojí řídící důstojník ZÚ HZS ČR s velitelem zásahu a domluví konkrétní
pomoc. Řídící důstojník ZÚ HZS ČR vždy určí velitele jednotek, který pak
komunikuje na místě zásahu s velitelem zásahu (případně štábem velitele
zásahu) a koordinuje jednotky záchranného útvaru na místě mimořádné
události.
V případě příjezdu velitele jednotek ZÚ HZS ČR na místo mimořádné
události se jako ideální varianta nabízí příjezd velitelským automobilem typu
SUV, kdy variantou je připojení čtyřkolky Arctic Cat 4x4 na přívěsu pro
přepravu. Ta je vhodným doplňkovým prostředkem pro velení na místě zásahu
v nepřístupném terénu.
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Navržená organizační struktura sil a prostředků pro likvidaci lesních
požárů:
Velitel jednotek ZÚ
SaP pro hašení

Vozidlo typu SUV + Arctic Cat

SaP pro dodávku vody

CZS 15 Triton - družstvo 1+3

CV 40 - 2 osoby

CZS 40 Titan - družstvo 1+3

HA 2000 - družstvo 1+3

CSZ 40 Titan - družstvo 1+3

HA 2000 - družstvo 1+3

Obrázek 8 – Navržená organizační struktura sil a prostředků pro likvidaci lesních
požárů [vlastní]
Takto sestavená koncepce nabízí v případě jejího nasazení kromě již
stanovených podmínek při výběru techniky dále tyto speciální vlastnosti:


Aktivní/ pasivní filtroventilace - CZS 15 Triton, CZS 40 Titan;



Termokamera, poziční kamery - CZS 15 Triton, CZS 40 Titan;



Provedení hasebního zásahu i bez nutnosti opustit kabinu - CZS 15
Triton, CZS 40 Titan, CV 40;



Extrémní objem hasební látky (až 21 000l) - CV 40;



Hadicové vedení typu ,,B“ v délce přesahující 2 000 m - HA 2 000;



Nepřetržitá obsluha speciální techniky na místě zásahu.
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10.1.4 Týlové zabezpečení jednotek
ZÚ HZS ČR disponuje vhodnými prostředky pro doplnění či vytvoření
týlového zabezpečení u mimořádných událostí. Nabízí se možnost zbudování
kompletního technického zázemí pro příslušníky HZS ČR provádějící zásahovou
činnost, tak zázemí pro řízení a koordinaci prací na takovém místě. Na základě
prozkoumání problematiky dlouhodobých zásahů u rozsáhlých lesních požárů
a po vyhodnocení poskytnutých rozhovorů byla stanovena řada specifik pro
daný zásah, na které je třeba reagovat při vytvoření týlového zabezpečení.


Velký počet zasahujících hasičů na místě zásahu po dobu několika dní.

ZÚ HZS ČR disponuje kontejnerovým systémem, mezi který patří
kontejnery nouzového přežití včetně nafukovacích temperovaných stanů,
sanitární kontejner – záchody a sprchy, kontejner kuchyně ve dvou variantách –
varna a jídelna, kdy všechny uvedené kontejnery mají vlastní generátory
elektrické energie a díky technice útvaru – nosičům kontejnerů je možné celý
komplex na místo události přepravit a zbudovat v řádu několika hodin.


Potřeba zřízení štábu velitele zásahu vzhledem k rozsahu mimořádné
události.

ZÚ HZS ČR má k dispozici kontejner určený jako zázemí pro štáb na místě
zásahu, kdy tento kontejner obsahuje digitální terminál, analogovou radiostanici,
klimatizaci, teleskopický stožár s osvětlením, pracovní stoly a židle, TV a
možnost připojení na WI-FI. Vše je doplněno vlastním generátorem elektrické
energie. Kontejner se dá rozšířit o soustavu stanů, které lze nakonfigurovat podle
potřeby (jídelna, stan určený k odpočinku, stan určený ke konzumaci stravy
případně denní místnost).


Velký počet zasahující techniky s problematickým doplňováním PHM
na místě zásahu.
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Možnost nasazení tankovacího kontejneru nafta/benzín. Kapacita
kontejneru činí 7000 l nafty a 3000 l benzínu. Kontejner je určen pro přepravu i
výdej PHM. Další variantou je nasazení cisternového přívěsu s kapacitou 750 l na
bližší rozvoz PHM na místě události.


Častý

výskyt

nepojízdné

techniky

související

s terénní

a

časovou náročností zásahu.
V souvislosti s výše uvedeným bodem se nabízí možnost rozšíření
týlového zabezpečení o techniku vhodnou pro odtah nepojízdných vozidel
v náročných terénních podmínkách. Jako vhodná vozidla se nabízejí vozidla
typu vyprošťovací speciál, technika s vynikající průjezdností a přímo určená
k vyprošťování a tažení nepojízdné techniky pomocí navijáků.


Těžko přístupný terén na místě zásahu, členitost a rozloha.

Možnost poskytnutí štábu a zasahujícím hasičům pomocnou techniku
vhodnou pro přepravu osob v těžko přístupném terénu v podobě čtyřkolek
Arctic Cat 4x4, které nabízejí vynikající jízdní vlastnosti v členitém terénu a jsou
vybavené vlastní nádrží s hasební látkou a vysokotlakým hasicím zařízením.
10.1.5 Možnost vytvoření odřadu pro zahraniční pomoc
Pokyn č. 13 generálního ředitele HZS ČR (2016) stanoví zásady pro
vytváření jednotek HZS ČR při poskytování pomoci v rámci České republiky a
při zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací. Pomoc
rozlišujeme v úrovních: mezikrajská pomoc, ústřední pomoc, smluvní pomoc do
zahraničí a mezinárodní pomoc.
V pokynu je také stanoveno, že ZÚ HZS ČR sestavuje odřady při
poskytování ústřední pomoci nebo mezinárodní pomoci. Velitele odřadu určuje
ten, kdo odřad sestavuje.
Dle účelu nasazení se rozlišují odřady vyhledávací a záchranné, pro
vyhledávání a záchranu osob ze zřícených budov, požární, chemické a
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ekologické, povodňové, speciální – pro zajištění speciálních požadavků žadatele
o pomoc a dále moduly civilní ochrany – předurčené jednotky dle požadavků
mechanismu civilní ochrany Unie (SIAŘ GŘ č. 13/2016).
Česká republika v roce 2020 disponuje některými typy modulů CO, které
jsou přihlášené pro pomoc v rámci EU. Jsou to tyto moduly:


Modul pro vyhledávací a záchranné práce (USAR);



Chemická, biologická, radiologická a jaderná detekce a odběr vzorků
(CBRNDET);



Povodňové a záchranné práce s pomocí člunů (FRB);



Předsunutá zdravotnická jednotka (AMP).

Dále je možné vyslat na zahraniční pomoc i jednotky typu HCP nebo
jednotky vytvořené dle specifické potřeby žádajícího státu. Mezi takové byly
například v minulosti sestaveny jednotka pro dodávku elektrické energie,
jednotka pro přepravu humanitárního nákladu, apod.
Pro typ mimořádné události spojené s lesními a plošnými požáry má EU
také vyspecifikovaný modul. Jedná se o modul Pozemní hašení lesních požárů
s pomocí vozidel (GFFFV). V rámci zapojení do tohoto modulu stanovila EU tyto
základní požadavky:


Úkoly modulu – přispívat k hašení velkých lesních požárů a požárů
porostů s pomocí vozidel;



Kapacity - je nezbytné, aby modul měl dostatečné lidské zdroje a
techniku pro nepřetržité zásahy, k dispozici musí být vždy minimálně
20 vycvičených hasičů;



Hlavní složky – hasiči vyškolení k výše uvedenému úkolu, 4 terénní
vozidla, u každého vozidla objem minimálně 2 000 litrů hasební látky,
adaptéry pro spojování hadic včetně standardu Storz;



Soběstačnost;
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Připravenost k odjezdu do 6 hodin, schopnost nepřetržité práce po
dobu 7 dní.

Pokud konfrontujeme základní požadavky EU pro zapojení do modulu
s navrženou organizační strukturou sil a prostředků pro likvidaci lesních požárů,
ZÚ HZS ČR by byl schopen splnit veškeré body. Vhodnost jeho zapojení při
tvorbě uvedeného modulu také podporuje skutečnost, že útvar je předurčen k
poskytování záchranné a humanitární pomoci v zahraničí podle požadavků MV
- generálního ředitelství HZS ČR.
Nabízí se tedy, že pokud mnou navrhovaná jednotka bude sestavena
v rámci ČR ze sil a prostředků ZÚ HZS ČR, může být v budoucnu také přihlášena
mezi moduly CO a certifikována jako další odřad ČR se zapojením do databáze
ERCC (Emergency Response Coordination Center).
10.1.6 Odborná příprava pro začleněné příslušníky
Pokyn č. 57 generálního ředitele HZS ČR (2013) upravuje problematiku
odborných příprav u jednotek HZS ČR. V pokynu je uvedeno, že ředitelé HZS
krajů, velitel záchranného útvaru, ředitel Střední odborné školy PO a Vyšší
odborné školy PO ve Frýdku - Místku, náměstci generálního ředitele HZS ČR,
vedoucí pracoviště kontroly a stížností, ředitelé odborů a ředitelé vzdělávacích,
technických a účelových zařízení MV - generálního ředitelství HZS ČR řídí a
organizují pravidelnou odbornou přípravu příslušníků HZS ČR ve své
působnosti. V pokynu je dále uvedeno, že příslušníci jednotek HZS krajů a
záchranného útvaru, zaměstnanci jednotek HZS podniků odborné znalosti:


předpisů o požární ochraně, integrovaném záchranném systému
ochraně obyvatelstva a krizovém řízení;



používání požární techniky a věcných prostředků požární ochrany;
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požárně

technické

charakteristiky

a

technicko-bezpečnostních

parametrů látek bezpečnosti práce a zásad první pomoci (SIAŘ GŘ č.
57/2013).
Pro plnění odborné přípravy jsou stanoveny roční plány pravidelné
odborné přípravy příslušníků, které mimo jiné stanovují teoretickou přípravu a
praktický výcvik a prověřovací a taktická cvičení příslušníků. Tyto plány se
skládají z témat zadávaných MV - generální ředitelství HZS ČR a dále témat,
která určuje velitel záchranného útvaru dle specifik speciální techniky a činností
příslušníků záchranného útvaru. Daná témata se zpravidla opakují v pětiletím
cyklu.
Pro vytvoření jednotky předurčené na lesní požáry a požáry s velkou
plochou je zapotřebí doplnit odbornou přípravu u předurčených příslušníků o
další témata. Důvodem je fakt, že se jedná v případě lesních požárů o velmi
specifické jevy a také technika je odlišná od běžné. Z těchto důvodů navrhuji
doplnit témata odborné přípravy o následující body:


Školení a výcvik dle Řádu strojní služby – Kondiční jízdy s technikou
CZS 40, CZS 15, CV 40 a HA 2 000;



Školení a výcvik řidičů a obsluh – Jízda v terénu s technikou CZS 40,
CZS 15, CV 40 a HA 2 000;



Školení a výcvik řidičů a obsluh – Ovládání speciální techniky včetně
veškerého příslušenství CZS 40, CZS 15, CV 40 HA 2 000;



Tematická školení a výcvik – Dálková doprava vody s technikou CV 40
a HA 2 000;



Taktická cvičení speciální techniky včetně vybraných příslušníků na
dané téma.

Podmínkou k zařazení příslušníků do jednotky tohoto typu by také měla
být kvalifikace v obsluze motorových pil.
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10.1.7 Inovativní prostředky pro monitoring místa zásahu
Jedním ze zásadních problémů u lesních požárů je jejich rozloha. Při
největším lesním požáru za posledních 25 let u Bzence na Hodonínsku činila
celková plocha zasaženého území 200 hektarů. Při takové rozloze požáru a
velikém počtu nasazených sil a prostředků bývá komplikovaný monitoring
jednotek a požáru na místě události.
Jak uvádí ve svém článku kpt. Ing. Strakoš z TÚPO, v současné době
velkého a rychlého technického rozvoje v oblasti elektroniky mají bezpilotní
letouny (Unmanned Aerial Vehicle – UAV) u hasičských záchranných sborů
široké spektrum uplatnění a obrovský potenciál. Využity mohou být zejména
pro:


Aktivní podpora jednotek požární ochrany na místě zásahu;



Průzkumu na místě zásahu, zpřehlednění průběhu vedení zásahu;



Zefektivnění vedení zásahu;



Rychlé zhodnocení situace a dispozičního rozložení požárem
zasaženého prostoru;



Monitoring rozlehlých a nedostupných oblastí, zejména při lesních
požárech a povodních;



Využití termokamer pro odhalení skrytých ohnisek hoření (112:
odborný časopis požární ochrany, 2019).

Kpt. Ing. Strakoš dále k věci uvádí, že na provozovatele bezpilotních
letounů u HZS ČR se nahlíží jako na běžného civilního uživatele. S touto
skutečností souvisí celá řada omezení, která znesnadňují plné využití uvedených
systémů. Změna právních předpisů týkajících se provozu bezpilotních letounů u
HZS ČR je již řešena prostřednictvím MV - generálního ředitelství HZS ČR ve
spolupráci s Ministerstvem dopravy a Úřadem civilního letectví (112: odborný
časopis požární ochrany, 2019).
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V roce

2020

disponují

bezpilotními

letouny

HZS

Libereckého,

Pardubického a Plzeňského kraje. Nyní jsou drony v testovacím režimu. Probíhá
intenzivní výcvik prvních pilotů a to i formou výcvikových letů v rámci
taktických cvičení.
Pořízení bezpilotních letounů (dronů) by se v případě ZÚ HZS ČR jevilo
vzhledem k jeho celorepublikové působnosti jako vhodné doplnění speciální
techniky, kterou již v současné době disponuje. ZÚ HZS ČR by tím mohl plnit
funkci opěrného bodu z hlediska monitoringu míst zásahu bezpilotními letouny.
Jejich nasazení v případě potřeby na území celé republiky bylo zajištěno
vyžádáním u MV - generálního ředitelství HZS ČR.
Edukace určených příslušníků k obsluze je časově i finančně náročná,
ZÚ HZS ČR z tohoto hlediska již má zkušenosti se speciálním vyškolením a
vycvičením jeho příslušníků k obsluze jiných podobně technicky náročných
prostředků. Využití takto vycvičených specialistů by se nabízelo pro široké
spektrum zásahů. Jejich zapojení do organizační struktury sil a prostředků pro
likvidaci lesních požárů by bylo jednou z logických možností uplatnění.
V případě připojení bezpilotních letounů i s obsluhou do týlového zabezpečení
u místa zásahu by poskytlo veliteli zásahu a jeho štábu nové možnosti při:


Průzkumu;



Vedení zásahu;



Monitoringu;



Vyhledávání skrytých ohnisek hoření a dalších činnostech.

Prostřednictvím bezpilotního letounu lze rychle zhodnotit situaci a
dispoziční rozložení požárem zasaženého prostoru a na základě těchto informací
efektivně vést zásah.
Pro analýzu vhodnosti nasazení bezpilotních letounů při lesních požárech
byla použita SWOT analýza.
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Tabulka 3 – SWOT analýza vhodnosti nasazení bezpilotních letounů při lesních
požárech (vlastní)

Silné stránky

Slabé stránky

STRENGTHS

WEAKNESSES

důležitost

1
2
3
4

Rychlost hodnocení
situace
Přístup do
nedostupných oblastí
Možnost použití
termokamery
Nasazení při
nebezpečném
průzkumu

hodnocení

0,2

3

1

0,3

5

2

0,2

4

Needukovaná obsluha u
HZS
Nízká míra otestování v
3
praxi

0,3

5

4

5

3
4

hodnocení

0,3

3

0,2

2

0,2

2

0,3

4

4,4

2,9

Příležitosti

Hrozby

OPPORTUNITIES

THREATS

důležitost

2

Složitá byrokracie před
aktivací

důležitost

5

Součet

1

Vysoká pořizovací
hodnota

Zpřehlednění průběhu
zásahu
Zefektivnění velení
zásahu
Odhalení skrytých
ohnisek
Snížení rizika pro
zasahující hasiče

hodnocení

0,3

5

1

0,2

4

2

0,2

5

3

0,3

4

4

5

Nedostatek finančních
prostředků na pořízení
Časově náročný
program pro piloty
Časově náročná
procedura před zásahem
Neotestovaná
poruchovost při zásahu

důležitost

hodnocení

0,3

4

0,2

2

0,3

3

0,2

2

5

Součet

4,5

SWOT - výsledek

2,9
CELKEM

3,1

Silné stránky

4,4

Slabé stránky

2,9

Celkem interní

1,5

Příležitosti

4,5

Hodnocení

Hrozby

2,9

Nejvíce

5

Celkem externí

1,6

Nejméně

1

Mezi silné stránky lze jednoznačně zařadit přístupnost do nedostupných
oblastí požáru, možnost využití termokamery a nasazení dronu při nebezpečném
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průzkumu. Je pochopitelné, že slabou stránkou je vysoká pořizovací hodnota
techniky, komplikovaná byrokracie při uvedení bezpilotního letounu do
akceschopnosti a nízká míra otestování v praxi.
Mezi příležitosti patří zpřehlednění průběhu zásahu, snížení míry
ohrožení pro zasahující hasiče a možnost odhalení skrytých ohnisek požáru díky
použití termokamery. Hrozbami jsou především možnost nedostatku finančních
prostředků na samotné pořízení techniky, časová vzdálenost mezi žádostí o
nasazení techniky a povolením vzlétnout a také možná poruchovost při zásahu.
Jak ukázalo číselné vyjádření, silné stránky výrazně převažují nad těmi
slabými, obdobně příležitosti jasně převažují nad hrozbami.
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11 ZHODNOCENÍ HYPOTÉZ
Pro tuto diplomovou práci byly stanoveny tři hypotézy vztahující se
k náplni práce. Tato kapitola uvádí zhodnocení zvolených hypotéz.


Hypotéza 1 - Záchranný útvar HZS ČR disponuje takovou technikou,
která je mimořádná z hlediska možností jejího nasazení u hašení lesních
a plošných požárů.

Na základě obsahové analýzy dat a dokumentů, rozhovorů s odborníky
z řad ZÚ HZS ČR a zorientování se v dané problematice bylo zjištěno, že
z průřezu veškerou technikou několik typů vybrané techniky splňuje veškeré
stanovené podmínky a lze ji z hlediska zaměřené tématiky považovat v rámci
HZS ČR za výjimečnou a mimořádnou při jejím nasazení k likvidaci lesních a
plošných požárů. Jedná se o techniku, kterou nedisponují žádné jiné jednotky
HZS ČR a její vyžádání na místo zásahu poskytuje veliteli a zasahujícím hasičům
nové možnosti při likvidaci požáru. První hypotéza byla potvrzena.


Hypotéza 2 - Záchranný útvar HZS ČR je schopen vytvořit plně funkční
týlové zabezpečení při likvidaci lesních a plošných požárů.

Na základě provedené analýzy technických prostředků, kterými
disponuje ZÚ HZS ČR, bylo zjištěno, že z hlediska týlového zabezpečení na místě
mimořádné události se v prostředcích a technice útvaru nalézají takové
prostředky, díky kterým je možné vytvořit kompletní nezávislé zabezpečení na
místě události. Nabízí se možnost sestavení týlového komplexu, který má
nezávislou energetickou podporu, nabízí ubytování pro zasahující hasiče včetně
sanitárního a jídelního zázemí, funkční moderní zázemí pro velitele zásahu a jeho
štábu. Součástí tohoto zázemí by mohla být i speciální technika uřčená k odtahu
nepojízdných vozidel v náročném terénu. Druhá hypotéza byla potvrzena.


Hypotéza 3 – Bezpilotní letouny jsou optimální pro zlepšení
monitoringu místa zásahu u lesních a plošných požárů.
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Prostřednictvím analýzy dostupných dat a dokumentů a SWOT analýzy
bylo zjištěno, že bezpilotní letouny jsou optimální volbou pro lepší monitoring
místa zásahu, kdy tyto letouny poskytují nové možnosti pro velitele zásahu a
jeho štáb. Dále nabízejí snížení rizika při průzkumu pro zasahující hasiče a
nabízejí další široké spektrum možností využití. Třetí hypotéza byla potvrzena.
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12 ZÁVĚR
Problematika lesních a plošných požárů je vzhledem ke klimatickým
změnám, nárůstu průměrných teplot, nedostatku dešťových srážek a probíhající
kůrovcové kalamitě aktuálním tématem. HZS ČR je nucen na uvedenou
skutečnost reagovat svou připraveností.
Práce popisuje historii ZÚ HZS ČR, jeho hlavní úkoly, zaměření, působnost
a organizaci včetně zásahové techniky a prostředků. Dále se věnuje problematice
lesních požárů na území České republiky a v zemích Evropské unie.
V práci byla navržena koncepce nasazení sil a prostředků ZÚ HZS ČR pro
likvidaci lesních a plošných požárů. Na základě stanovených metod byla
vybrána speciální technika, kterou lze v rámci České republiky považovat za
výjimečnou a jejíž nasazení při likvidaci lesních a plošných požárů poskytne
zasahujícím nové možnosti při zdolávání požáru a sníží míru rizika při zásahu.
K uvedené technice bylo navrženo složení příslušníků určených k obsluze
vybrané techniky i doplnění odborné přípravy na mimořádnou událost tohoto
typu. Vytvořená koncepce byla konfrontována s možností nasazení sil a
prostředků v zahraničí, případně jako vytvoření dalšího modulu civilní ochrany,
kterým by Česká republika do budoucna mohla disponovat.
V práci byl také navržen koncept týlového zabezpečení na místě
mimořádné události. Z prostředků a techniky ZÚ HZS ČR byla vybrána taková
technika a prostředky, která umožňuje sestavení zcela nezávislého týlového
komplexu pro zasahující i velení na místě zásahu. Týlové zabezpečení bylo
rozšířeno o návrh techniky vhodné pro odtah imobilních vozidel z těžko
přístupného terénu.
V práci bylo navrženo pro zlepšení monitoringu na místě zásahu využití
bezpilotních letounů. Použitím SWOT analýzy bylo zjištěno, že jejich nasazení
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má pozitivní vliv na zefektivnění velení na místě zásahu, zpřehlednění situace a
snížení nebezpečí pro zasahující hasiče.
V práci byly stanoveny 3 hypotézy. Všechny hypotézy byly potvrzeny.
Práce předkládá návrh koncepce nasazení sil a prostředků na základě
jejich vhodnosti pro nasazení při likvidaci lesních a plošných požárů, návrh pro
vytvoření komplexu týlového zabezpečení, zaměření odborné přípravy pro
příslušníky zahrnuté do koncepce a návrh nasazení bezpilotních letounů při
monitoringu místa zásahu.
Výsledky mé práce představím i vedení ZÚ HZS ČR k možnému využití či
případnému směřování ZÚ HZS ČR.
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