
Požár lesa u Lažánek 30. dubna: Jednalo se o požár lesa v úseku zvaném Chochola v 
k.ú. Veverská Bítýška...... 

 
"První požár dubnového a smrkového lesního porostu byl ohlášený v pondělí 18:21 hodin 
jako hořící tráva a lesní porost na ploše zhruba čtyřiceti čtverečních metrů," uvedl mluvčí 
jihomoravských hasičů Jaroslav Haid. Na místo proto okamžitě vyjely hasičské jednotky.  
"Při příjezdu prvních jednotek se ale oheň v členitém lesním porostu kvůli silnému větru 
velmi rychle šířil a plameny dosahovaly až do korun stromů," doplnil mluvčí. Hasiči 
proto vyhlásili třetí, tedy nejvyšší stupeň požárního poplachu. Plameny zasáhly asi dva 
hektary lesa.  
K likvidaci požáru na místo postupně vyjely profesionální jednotky ze stanic v Tišnově, 
Lidické, Hrázní a Bauerově ulici v Brně a v Rosicích, a dobrovolné jednotky z Lažánek, 
Maršova, Veverské Bítýšky, Tišnova, Kuřimi, Lelekovic, Deblína, Sentic, Svatoslavi, 
Drásova a z Brna-Husovic. Pomáhali i profesionálové z Velké Bíteše v sousedním kraji 
Vysočina. „Ze základny na letišti v Brně-Tuřanech vzlétl také policejní vrtulník s hasiči – 
leteckými záchranáři na palubě, vybavený hasícím bambi vakem. Ke koordinování 
jednotlivých činností na místo vyjel i štábní automobil s mobilním operačním střediskem," 
doplnil mluvčí.  
Svůj zásah museli hasiči rozdělit na dva úseky. „Proti plamenům nasadili deset vodních 
proudů. K doplňování nádrží v cisternách zřídili kyvadlovou dopravu vody od čerpacího 
stanoviště v Lažánkách. „Severní stranu požářiště, kde se oheň nejrychleji šířil a zasahoval do 
korun stromů, pak hasil vrtulník s bambi vakem. Hasící vak osádka stroje plnila z rybníka 
v Deblíně a z Brněnské přehrady," upřesnil Haid. Dodal přitom, že k zastavení šíření požáru 
jen vrtulník prolil dvanáct tisíc litrů vody.  
 Zasahující jednotky oheň s jeho pomocí dostaly před 20. hodinou pod kontrolu a likvidaci 
lokálních ohnisek ukončily v 1.09 hodin. "Ke zpomalení a později k zastavení šíření požáru 
osádka vrtulníku hořící les prolila 12 tisíci litrů vody," řekl Haid.  
Požár na stejném místě zaměstnal hasiče až do rána  
Ve 3:09 hodin byl ale na tísňovou linku hasičů ohlášen další požár ve stejné lokalitě. 
"Průzkum po příjezdu prvních jednotek ukázal, že na několika místech hoří les nedaleko od 
prvního požářiště. Vzhledem k velké intenzitě a rychlému šíření plamenů v obtížně 
přístupném terénu byl opět vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu," popsal mluvčí hasičů.  
K zásahu opět vyjely profesionální jednotky ze stanic v Tišnově, v Brně, v Rosicích a 
dobrovolné jednotky z Lažánek, Drásova, Kuřimi, Maršova, Lelekovic, Sentic, Svatoslavi, 
Tišnova, Veverské Bítýšky a Deblína a profesionální jednotka ze stanice ve Velké Bíteši.  
"Proti rychle se šířícím plamenům hasiči nasadili šest vodních proudů, s ohněm bojovali také 
pomocí zádových hasících vaků i lopat. K doplňování cisteren zřídili kyvadlovou dopravu 
vody od čerpacího stanoviště ve Veverské Bítýšce," popsal zásah Haid.  
Šíření požáru se sedmi desítkám zasahujících hasičů podařilo zastavit v 5:20 hodin a za další 
dvě hodiny téměř uhasit. Poslední jednotka dolikvidovala požár a ukončila zásah v 9:34 
hodin.  
Druhý požár u Lažánek zasáhl smíšený les na ploše kolem hektaru. Příčina požáru je zatím 
neznámá. Podle mluvčího nelze vyloučit nedbalost ani úmysl. Na místo proto vyjel 
vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, který zjišťuje příčinu 
vzniku požáru a výši způsobené škody.  
( text stažen ze stránek: www.firebrno.cz a www.iDNES.cz)  
 
 


