
LESNÍ POŢÁRY 
Filip Němec, G8 



OBECNĚ 

• Poţár= neţádoucí hoření, které 

se samovolně rozšiřuje a které 

ohroţuje osoby, zvířata nebo 

majetek 

• Lesní poţár je poţár lesa 

• Je běţnou součástí ekosystémů 

( můţe změnit biodiverzitu lesa) 

a je i prospěšný (vypalování 

porostů čistí les) 

• Lesní poţáry jsou velmi 

nebezpečné kvůli své 

schopnosti šířit se velkou 

rychlostí – někdy i přes 

100km/hod po velké ploše 

• Nejnebezpečnější podmínky 

jsou dlouhá období sucha a 

horka a vysoká rychlost větru 



OBECNĚ 

• Časté oblasti: Austrálie, Kalifornie, Jiţní Amerika, 

Španělsko, JV Asie, oblasti kolem rovníku, 

rovníková Afrika 



Austrálie 

 



KALIFORNIE 



ŠPANĚLSKO 



ROZDĚLENÍ LESNÍCH 

POŢÁRŮ 

 

 

1. Podle rozlohy: 

a) Malé – rychlost šíření do 2 km/hod, 
plocha nepřesahuje 1 ar 

b) Střední – rychlost šíření do 5 km/hod, 
plocha nepřesahuje 5 ha 

c) Velké – rychlost šíření nad 5 km/hod, 
plocha přesahuje 5 ha 



ROZDĚLENÍ LESNÍCH 

POŢÁRŮ 

 

 

2.  Podle povahy: 

a) Podzemní – hoří rašelina, tlející jehličí, 
shrabanka 

b) Nadzemní – hoří spadané dříví a jehličí, 
mechy 

c) Korunové – hoří koruny stromů  



PŘÍČINY 

 

 

• Poţáry jsou způsobeny buď přírodními jevy, nebo 
lidským faktorem 

 

• Časté přirozené příčiny: 

• Blesk 

• Sopečná činnost 

• Vznícení při vysokých teplotách 

• Některé rostliny jsou náchylné k poţárům – např. eukalyptus 



PŘÍČINY 

• Člověk zaviní přes 90% lesních 
poţárů): 

• Nedopalky od cigaret 

• Pohozené sklo (funguje jako lupa) 

• Rozdělávání ohně v lese 

• Ţhářství, ţďáření 

 

• Ţďáření= řízené vypalování lesů – 
např. kvůli zemědělské půdě 



ŢĎÁŘENÍ 



DŮSLEDKY 

• Škody na majetku a ţivotech 

• Zvířatům ubývají jejich domovy 

• Globální problémy: 

• Globální oteplování – emise CO2 

• Úbytek deštných pralesů – vypalování kvůli 
zemědělství 

• Zničení vegetace 

• Eroze 

• Nevzhlednost krajiny 





MŮŢE BÝT POŢÁR K 

NĚČEMU DOBRÝ? 

 

 

 

• Některé rostliny dokonce poţáry 
potřebují – kvůli vyklíčení semen         
(např. sekvoje)  

• Přirozená obnova lesa 

Bezprostředně po poţáru 

Dva roky po poţáru 



VÝZNAMNÉ POŢÁRY 

 Poţáry ve státech Wisconsin a Michigan (1871) – 
můţeme je povaţovat za největší katastrofu tohoto 
druhu. Zničili asi 1 700 000 ha lesa a vyţádali si 1500 
obětí. 

 Poţáry Sibiře (1905) – zničen les o rozloze asi 1 000 
000 km2 – následkem bylo dlouhé období sucha 

 Austrálie (1983) – tzv. Ash Wednesday, rozsáhlé 
poţáry australské buše – velké škody i oběti 

 Yellowstone (1988) – poţár byl nejprve ponechán 
bez zásahu (kvůli přirozené obnově lesa), ale poté 
co zničil přes 30 km2 lesa byl vydán příkaz k uhašení. 
Neţ se dostal pod kontrolu, shořelo dalších 5 600 
km2 

 Poţáry pralesů v Indonesii (1996 – 1997) – 
zemědělské vypalování lesa se zvrtlo v rozsáhlý 
poţár kvůli extrémnímu suchu. Bylo zničeno přes 50 
000 km2 pralesa a zemřelo 1000 lidí.  



ASH WEDNESDAY 





YELLOWSTONE 1988 





ZDROJE 

 https://www.zachranny-kruh.cz/lesni-pozary-2.html 

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Lesn%C3%AD_po%C5%BE%C3%A1r 

 https://www.gymji.cz 

 https://zpravy.aktualne.cz/lesni-pozary/l~i:keyword:25768/ 
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