
OTÁZKY 

Prosím o odpověď na následující dotazy i s odkazy na příslušné předpisy, v 

jakých případech zasahují hasiči při výskytu včelího roje. 

1. Kdo hradí náklady výjezdu; 

2. zda a za jakých podmínek se na hasiče může obrátit i osoba mající roj 
na svém soukromém pozemku; 

3. případně další okolnosti likvidace takových rojů neznámého původu. 
4. Svého času jsme o těchto záležitostech informovali s odkazem na 

„Bojový řád“. Nyní si už ale nejsem jista, zda platí. 

 

Děkuji za odpověď 
a sdělení Vašich zkušeností! 

 
 

 

ODPOVĚDI 

Obecně: 

Jednotky PO plní základní úkoly dané ustanovením § 70 zákona č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, mezi 
základní úkoly patří: provedení požárního zásahu, provedení 

záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných 
událostech, podávat neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu 

územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, ale také 
činnosti na úseku ochrany obyvatelstva. Ustanovení § 97 výše citovaného 

zákona však připouští, že jednotky PO mohou poskytovat pohotovostní a 

jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů za 
předpokladu, že se jedná o práce a služby související se základní 

náplní jejich činosti a nedojde k ohrožení jejich akceschopnosti. 

 

Z výše uvedeného plyne, že: 

1. Jednotky PO (HZS ČR) likvidují obtížný hmyz (včelí roje, sršní hnízda 

apod.) v případě, že dojde k ohrožení zdraví a života občanů (tyto 
zásahy jsou zpravidla v mateřských školkách, základních školách, 

ústavech, veřejných prostorách apod.). Tyto zásahy nikdo nehradí. 

2. Pokud nedojde k bezprostřednímu ohrožení zdraví a života občanů, tak 

se likvidace obtížného hmyzu řeší následujícím způsobem: 

a) na místo vyjede jednotka PO (za předpokladu, že nedojde k 

porušení ustanovení § 97 zákona o PO) – zásah hradí osoba, která si 



vyžádá výjezd jednotky PO, tato osoba je na tuto skutečnost 
dopředu upozorněna příslušným operačním a informačním 

střediskem HZS kraje (pozn.: výjezd je poměrně nákladný, z praxe 

vyplývá, že žadatel o tuto službu zpravidla nepožádá!!!); 

b) na místo je operačním a informačním střediskem HZS kraje 

povolána firma, která likvidaci obtížného hmyzu zajistí sama (pozn.: 
likvidace sršního, resp. vosího hnízda vyjde na cca 1 500 až 2 000 

Kč), opět náklady hradí, ten, kdo si tuto službu vyžádá; 

c) lze využít k součinnosti odborníky, zpravidla včelaře. 

3. Bojové řády stále platí (Metodický list T – „Odchyt a hubení vos, včel a 
sršnů“, tento metodický list obsahuje odkazy na příslušné předpisy – 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/hasici/izs/bojrad/t4.pdf ). 

 

 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/hasici/izs/bojrad/t4.pdf

