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Požáry vegetace v Ruské federaci a na Ukrajině 
 
Anotace 
 
Velkoplošné požáry vegetace se v posledních letech nevyhnuly snad žádnému koutu světa. 
Výjimku netvoří ani postsovětské republiky. Tento příspěvek se pokouší formou určitého 
komentovaného „monitoringu tisku“ zmapovat situaci, která v této souvislosti panuje 
v rámci Ruské federace a do určité míry i na Ukrajině. Jedná se přitom o území, ze kterého 
můžou i do prostoru České republiky doputovat zplodiny hoření, o dalších možných 
dopadech takových jevů ani nemluvě. 
 
Klíčová slova 
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Summary 
 
Large-scale vegetation fires in recent years, také place in almost all of the corners of the 
world. The post-Soviet states were no exception. This paper attempts to, with use of some 
kind of commented press releases, map the situation in this respect in the territory of the 
Russian Federation, and to some extent also in Ukraine. These are the areas from which 
combustion products can reach the Czech Republic, not speaking about the other possible 
effects of such phenomena. 
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Monitoring tisku k tématu lesních požárů v rámci Ruské federace 
 
ROK 1998 
 
Požár ruského muničního skladu uhašen; in: ČTK, 19. VI. 1998 
Požár ruského muničního skladu uhašen. Požár vypukl ve středu 17. června po zásahu 
bleskem. Letadlo při šesti "náletech" svrhlo na plápolající objekt 240 tun vody. 
 
Na ruském Dálném východě hoří 210.000 hektarů lesů; in: ČTK, 12. VIII. 1998 
Na ruském Dálném východě v současné době hoří na 210.000 hektarů lesů ... Nejvíce je 
postižen Chabarovský kraj, kde hoří na 180.860 hektarů lesních porostů. Úřady byly nuceny 
evakuovat na 150 účastníků letního tábora Burevestnik, ležícího zhruba 20 kilometrů od 
města Komsomolsk na Amuru. Podle informací z okresních úřadů však vesnice a závody  
v regionu nejsou v bezprostředním ohrožení. Menší požáry jsou také na Kamčatce 
a Sachalinu. K hašení byla převelena veškerá dostupná technika v oblasti. S ohněm bojuje 
přes 1500 lidí a na 400 technických prostředků. Situaci však ztěžuje skutečnost, že  
v postižených regionech již přes půldruhého měsíce nepršelo, a tak všechno je velmi suché. 
Navzdory veškerému úsilí se oheň dále šíří a denně mu padne za oběť pět až šest tisíc 
hektarů lesů. Podle dostupných údajů bylo letos zničeno požáry na Dálném východě zhruba 
4,5 miliónu hektarů půdy.  
 
* 
 
ROK 2000 
 
Na východě Ruska je v plamenech 12.000 hektarů lesa; in: ČTK, 1. VII. 2000 
Dvanáct tisíc hektarů lesa je v současnosti v plamenech na východní Sibiři. V prvním jarním 
měsíci požáry v ruských oblastech Sibiře a Dálného východu zničily více než 428.000 hektarů 
lesa. 
 
* 
 
ROK 2002 
 
Rusko hoří zejména kvůli lidské nedbalosti; in: ČTK, 21. V. 2002 
Zkouška ohněm opět postihla valnou část Ruské federace. Hoří lesy od Bajkalu po Amur  
a také v evropské části země. 
 
Na ruském Dálném východě hoří přes 100.000 hektarů lesů; in: ČTK, 26. VII. 2002 
Největší požáry jsou zaznamenány v Jakutsku, na Čukotce a v okolí města Nižnij Novgorod.  
V oblasti hoří les o rozloze 750 hektarů. Na Čukotce jsou desítky místních požárů, zejména  
v lesích. 
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Kvůli lesním požárům v Moskvě houstne vzduch; in: ČTK, 31. VII. 2002 
Požáry lesů a rašelinišť kolem Moskvy způsobily, že ruskou metropoli dnes zahalil hustý 
kouřový opar. Toxikologové se v rádiu Echo Moskvy snažili uklidnit obyvatele, kteří od rána 
znepokojeně telefonují zdravotnickým orgánům. 
 
Krátce; in: Hospodářské noviny, 2. VIII. 2002 
Moskvu halí kouř a smog již třetím dnem a lidé nosí respirátory. Kvůli požárům lesů 
a rašelinišť kolem ruské metropole se dým dostal do středu města. Smog proniká i do bytů. 
 
Kvůli lesním požárům se v Moskvě nedá dýchat; in: MFD, 2. VIII. 2002 
Již třetí den je Moskva zahalena hustým kouřem. Kvůli silným požárům lesů a rašelinišť 
kolem ruské metropole se dým dostal až do středu města. Lékaři radí obyvatelům, aby vůbec 
nevycházeli z domů. Ubránit se před smogem však nelze ani v bytech. Kouř je ve vzduchu ve 
dne i v noci. Lidé si stěžují na kašel a problémy s dýcháním. Navíc teploty ve městě již 
prakticky celý měsíc neklesají pod 30 stupňů Celsia. Koncentrace kysličníku uhelnatého (CO) 
ve vzduchu včera přinejmenším dvojnásobně převýšila přípustné normy a kysličníku 
dusičitého (NO2) až devítinásobně. Situace podle zdravotníků není sice životu nebezpečná, 
ale může způsobit vážné zdravotní problémy zejména lidem, kteří trpí problémy  
s průduškami a se srdcem.  
 
Moskvě ulevil umělý déšť; in: Právo, 7. IX. 2002 
Vzduch v Moskvě, zahalené nedýchatelnou štiplavou směsí smogu a kouře z požárů lesů  
a rašelinišť, začalo pročišťovat uměle vytvořené mrholení. Mrholení přineslo Moskvanům 
značnou úlevu. 
 
Moskvu znovu zahalil hustý kouř z požárů lesů a rašelinišť; in: ČTK, 8. IX. 2002 
V husté cloně lze jen těžko rozeznat některé známé siluety Moskvy. Turisté na Rudém 
náměstí si nasazují papírové masky na ústa a snaží se proniknout zrakem šedavou stěnu  
a zahlédnout známé zlaté kupole. 
 
Moskvu znovu zahalil hustý kouř; in: Metro, 9. IX. 2002 
Hustá clona štiplavého kouře z hořících lesů a rašelinišť včera opět po dvou dnech úlevy 
zahalila ruské hlavní město. Příčinou je asi 185 požárů lesů a rašelinišť, které postihly na 600 
hektarů půdy v okolí Moskvy. 
 
Moskva se stává kvůli kouři životu nebezpečnou; in: MFD, 9. IX. 2002 
Turisté na Rudém náměstí si nasazují papírové masky na ústa a snaží se zahlédnout známé 
zlaté kupole. Moskvany trápí hustý smog celé léto, ale tento čtvrtek se jeho úroveň povážlivě 
zvedla. Demografickou zvláštností letošního roku je v Rusku zvýšený počet úmrtí v letních 
měsících, kdy zemi postihla vlna veder. Ruské úřady zaznamenaly za letošní červenec a srpen 
oproti loňsku téměř pětinový nárůst … Letos v létě zemřelo oproti stejnému období za loňský 
rok téměř o 56 000 lidí více. Za červenec a srpen zemřelo asi 374 000 Rusů. Razantní nárůst 
úmrtí zaznamenali demografové v srpnu, kdy zemřelo asi 192 000 Rusů. To je oproti 
loňskému srpnu o 27 % víc. Během letošního srpna umíralo ve více než desetimilionové 
Moskvě na 700 lidí denně, což je podle místních zdravotnických úřadů skoro dvojnásobný 
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nárůst. Moskvu a většinu evropské části Ruska trápila téměř čtyřicetistupňová vedra. Na 
konci července se rychle šířily požáry lesů a rašelinišť, jejichž kouř trápil také Moskvany.  
 
* 
 
ROK 2003 
 
Rozmary počasí v Rusku; in: ČRo 1 – Radiožurnál, 30. VI. 2003 
V dalších regionech Ruska mezitím bojují se stovkami požárů. Podrobnosti k rozmarům 
letního počasí v Ruské federaci má zpravodaj Českého rozhlasu Petr Voldán. Pro Moskvany 
to není velká útěcha, tím spíš, že ani první červencový týden se podle předpovědi počasí moc 
neohřejí a deštníky prakticky neodloží. 
 
V Rusku hoří tisíce hektarů lesa; in: ČTK, 5. V. 2003 
Oheň již zasáhl tisíce hektarů lesních porostů. 
 
* 
 
ROK 2005 
 
Rusko se chystá na dobu lesních požárů, už hoří tajga za Bajkalem; in: ČTK, 9. IV. 2005 
Lesní požáry ohrožují v současnosti několik ruských regionů. Na 900 hektarů lesa hoří 
v Čitinské oblasti na jihovýchodě Sibiře. Ruské ministerstvo pro mimořádné situace uvedlo, 
že nejhorší požáry očekává v květnu a v červnu na centrální a jižní Sibiři, v červenci a v srpnu 
v Amurské oblasti a nevylučuje další složité požáry na celém území federace. Kritický bude 
počátek příštího měsíce, kdy mají Rusové několik volných dní a hromadně vyjíždějí na pikniky 
do lesů. Už několik dní hoří tajga na východ od jezera Bajkal v Čitinské oblasti. Před víkendem 
zde zaznamenali patnáct požárů na rozloze 900 hektarů. V pátek se podařilo zlikvidovat čtyři 
ohniska na ploše asi 145 hektarů. Letos již bylo východně od Bajkalu zaregistrováno na 60 
lesních požárů; hoří nebo už shořelo nejméně 6000 hektarů lesa. S ohněm zde bojuje více 
než sto lidí, požárníci zde mají k dispozici jedno požární letadlo. Federální služba lesního 
hospodářství (Rosleschoz) se snaží katastrofám předcházet – už dnes v ohrožených regionech 
staví protipožární bariéry a ve zvýšené míře sleduje ohrožené oblasti. V "plné polní" je 95 
procent požárně-chemických stanic a pozorovacích pracovišť, kterých je dohromady přes 
1200. Permanentně připraveno je 4000 požárníků-parašutistů. Podle šéfa Rosleschozu 
Valerije Roščupkina vydala letos vláda dvakrát více finančních prostředků na boj s ohněm  
v lesích než loni. "Loni bylo na prevenci proti požárům určeno 452 milionů rublů (přibližně 
stejně korun), letos 994 milionů. Před třemi lety šlo 80 procent prostředků na hašení a jen asi 
deset až 15 procent na prevenci," uvedl Roščupkin. Letos chtějí lesníci způsob financování 
obrátit a zaměřit se na předcházení katastrof. Spolupracují přitom především s meteorology 
a využívají i pozorování z vesmíru. Loni vzniklo přes 90 procent lesních požárů vinou člověka. 
Téměř třetina začíná u silnic, u míst, kde si dávají řidiči "cigaretovou pauzu". Lidská nedbalost 
stála lesní hospodářství více než 14 miliard rublů. Přitom dokázat vinu je velmi těžké – loni 
bylo z více než 10.000 obviněných odsouzeno pouze sedm žhářů. Kromě lesních požárů trápí 
nyní Rusko i povodně a sněhové cyklony. Kvůli silnému sněžení a větru bylo v těchto dnech 
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uzavřeno letiště v Jižním Sachalinu. V Přímořském kraji na Dálném východě je zatopeno 
nejméně 50 domů, které zaplavila voda z rozvodněné řeky Kulešovky. Podle specialistů 
stoupla už hladina o 40 centimetrů nad normál. Předpokládá se, že povodně se ještě rozšíří, 
protože v oblasti několik dní nepřetržitě prší. Voda stoupá prakticky na všech ruských řekách.  
 
REDFORD, Tim, Požáry decimují sibiřské lesy; in: Právo, 27. VI. 2005 
Požáry sibiřských lesů, lesních komplexů největších na světě a životně důležitých pro zdraví 
naší planety, se v posledních dvaceti letech desetkrát zvýšily. Podle ruských vědců se  
v letošních letních měsících dokonce ohně mohou stát nekontrolovatelné. Vědci zvoní na 
poplach, varují, že nejsou k dispozici finanční prostředky na hašení obrovských požárů. Ty na 
ruském Dálném východě často zakládají lidé těžící nelegálně dřevo, které prodávají lacino do 
Číny.  V létě roku 2003, jednom z nejteplejších za poslední desetiletí, hořelo na Sibiři na  
22 miliónů hektarů lesa. V červnu téhož roku zachytily americké družice v jednom dnu  
157 lesních požárů na 11 miliónech hektarů. Kouř z ohňů bylo možné zaznamenat až  
v japonském Kjótu vzdáleném přes pět tisíc kilometrů a dokonce až v americkém Seattlu, na 
druhé straně Tichého oceánu.  Lesy mají pro ovzduší planety nezastupitelný význam. 
Zachycují totiž oxid uhličitý a vydechují kyslík. Kjótská smlouva ratifikovaná Ruskem, Británií 
a mnoha dalšími zeměmi, nikoliv však USA a Austrálií, s lesy počítá v omezování vlivů tzv. 
skleníkového efektu a s ním souvisejícím globálním oteplováním. Zatím svět věnoval 
maximum pozornosti amazonským a indonéským deštným pralesům. Ohromné sibiřské lesní 
komplexy však zůstávají pro ovzduší planety neméně důležité. Anatolij Suchinin ze 
Sukačevova lesního institutu v Krasnojarsku, říká: "Je nutné chránit naše lesy. Jsou to plíce 
naší planety pohlcující oxid uhličitý. Nyní mi to ale připadá, jako kdyby je požírala rakovina." 
Ruské lesy se rozprostírají na obrovském území, od stepí střední Asie až k arktickým 
oblastem a od evropského Ruska až k Beringově úžině. Ohromná prostranství zůstávají 
prakticky liduprázdná a stala se převážně útočištěm stěhovavých ptáků, jen čas od času se 
zde objeví lovci. Na severu Sibiře rostou stromy pomaleji, jsou zranitelné a některé z nich 
dosahují věku 400-500 let. Na jihu lesy hyzdí suché křoví, které mohou snadno zapálit blesky. 
Na obrovských lesních prostranstvích Sibiře se hasiči neobejdou bez letadel umožňujících 
krotit požáry ze vzduchu. Takové letouny jsou sice v Rusku k dispozici, ale většinou je 
prodávají do zahraničí. A tak, i když strážci lesů mohou místa požárů rozpoznat, nemají  
k dispozici efektivní prostředky, jak ohně hasit.  
 
Okolí Moskvy zakryl dým z lesních požárů; in: ČTK, 5. X. 2005 
Okolí ruské metropole sužuje dým z lesních požárů. Neproniknutelná mlha, která v úterý 
způsobila hromadnou havárii 38 vozů na silnici do Ufy, může ohrozit i Moskvu. Na boj  
s živlem vyrazily posílené hasičské jednotky i dobrovolníci. Dým se šíří ze samovznícených 
rašelinišť a hořících lesů už několik dní. Ministerstvo pro mimořádné situace uvedlo, že 
kriticky je postiženo šest regionů kolem metropole, kouř už podle některých zdrojů zasáhl 
i východní a jihovýchodní oblasti Moskvy. Podle vicegubernátora Moskevské oblasti Alexeje 
Pantelejeva začíná situace připomínat podobný stav z roku 2002, kdy nepříjemný dým zahalil 
na několik dnů celou Moskvu. V okolí ruského hlavního města je už několik dní příjemné 
"babí léto", teploty dosahují 20 stupňů. I to je podle odborníků důvodem rychlého šíření 
požárů. V současnosti zhoršil dým ekologickou situaci ve městech a obcích v okruhu asi 200 
kilometrů východně od Moskvy. Postiženy byly mimo jiné Tula, Kursk a Voroněž. Viditelnost 
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na silnicích zde ráno nepřesahuje 15 metrů. Celkově hoří asi 40 hektarů lesů a rašeliny,  
s ohněm zatím bojují tři desítky požárních jednotek. Před třemi lety, kdy hustý dým zakryl 
celou Moskvu, hořelo více než 200 hektarů lesa a rašeliny. Smog ve městě dosáhl své 
nejvyšší úrovně za 30 let. Lékaři radili občanům, aby vůbec nevycházeli z domů. S dýchacími 
problémy byly ošetřeny desítky lidí.  
 
* 
 
ROK 2006 
 
Rusko trápí lesní požáry, na vině jsou zemědělci a chataři; in: ČTK, 6. V. 2006 
Rusko už několik dní sužují lesní požáry. Za poslední týden shořelo více než 38 tisíc hektarů 
lesů, což je třikrát více než za stejné období loňského roku. Letošní léto může být podle ruské 
Federální agentury lesního hospodářství (FALCh) pro lesy kritické. Přitom 99 procent všech 
požárů vzniká vinou lidí. V současné době hoří desítky hektarů tajgy na Sibiři i lesy na Urale. 
Mezi nejohroženější oblasti patří okolí řeky Amur, v Čitinské oblasti vyhlásili mimořádný stav 
a omezili přístup lidí do lesů. Ohrožena je i Moskva a její okolí. Jestliže na počátku dubna 
vznikalo asi sto požárů denně, v současnosti, kdy Rusko dlouhodobě sužuje teplo bez srážek, 
je to až 650 požárů. Prakticky všechny požáry vznikají vinou neopatrných lidí. Jde především 
o zemědělce, kteří zapalují suchou trávu a nestačí kontrolovat rozšíření ohně, nebo o lidi, 
které slunné jarní počasí vylákalo do přírody. Opékání šašliků v přírodě je pro mnoho Rusů 
obvyklým víkendovým povyražením. Za část požárů mohou i nepředvídaví řidiči, kteří u cest 
vyhazují nedopalky cigaret. Problém s hašením není ani tak v množství lidí a nedostatku 
techniky, jako v zákonech, míní experti. Podle nedávno přijatého zákona mají za úkol 
likvidovat požáry administrativy jednotlivých oblastí a republik. Ty ale nespěchají, aby 
uzavřely kontrakty s hasiči. Podle FALCh podepsalo s hasiči smlouvu jen 53 z 89 subjektů 
Ruské federace. Celodenní práce jednoho hasičského vozu přitom stojí ministerstvo pro 
mimořádné události (MČS) kolem 6000 rublů (asi stejně korun). V průměru se na hašení 
podílí až deset strojů. Moskevští hasiči ale pracují v současné době skoro zadarmo – oblastní 
administrativa totiž nepodepsala s MČS, pod které hasiči spadají, žádnou smlouvu. Přitom 
nechat hořet lesy v okolí Moskvy si nikdo nedovolí. Jediným způsobem boje s lesními žháři je 
podle hasičů zákaz vstupu lidí do ohrožených lesních oblastí. Lesní procházky už mají 
omezeny lidé v Čeljabinské, Smolenské a Čitinské oblasti. Uvažuje se také o uzavření 
některých lesoparků v Moskvě a okolí.  
 
* 
 
ROK 2007 
 
Jižní Evropu a Rusko znovu sužují požáry; in: ČTK, 24. VIII. 2007 
Několik týdnů extrémně teplého počasí musely do dneška prožít miliony obyvatel ruské 
metropole. V posledním týdnu se k jejich problémům přidal i silně páchnoucí dým z hořících 
lesů a rašelinišť v okolí Moskvy. Odborníci nicméně tvrdí, že letošní situace zdaleka není tak 
zlá jako například před pěti lety, kdy dým z rašelinišť snížil viditelnost v centru ruského 
hlavního města na pouhé desítky metrů. Moskevští lékaři doporučují především starším 
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obyvatelům metropole a lidem s dýchacími potížemi, aby vůbec nevycházeli do ulic, kde 
rozehřátý beton i asfalt často zvedají teplotu ke 40 stupňům Celsia. V centrálním Rusku také 
jako každý rok hoří stovky hektarů rašelinišť, které mnohdy zapálí turisté odhozením 
nedopalku cigarety. Podobná ohniska je velmi těžké uhasit, v současnosti na tom podle 
informací ruského ministerstva pro mimořádné situace pracují stovky hasičů.  
 
* 
 
20101 
 
Moskva se zalyká vedrem a dýmem; in: ČTK, 26. VII. 2010 
Moskva, která už od poloviny června strádá nebývalými vedry, se dnes zahalila do kouře, 
pocházejícího z požárů lesů a rašelinišť v okolí ruské metropole. V příštích dnech má teplota 
ještě vzrůst, meteorologové slibují mírné ochlazení nejdříve v závěru týdne. Smog však 
neovlivnil fungování moskevských letišť. 
 
Požáry v Rusku patří k nejtragičtějším v Evropě za 10 let; in: ČTK, 30. VII. 2010 
Požáry, jež zachvátily velké plochy lesů u Moskvy, Voroněže, Vladimiru a Rjazaně, si vyžádaly 
nejméně 23 obětí. Popelem lehly stovky domů a evakuovány musely být tisíce obyvatel. 
Centrální Rusko se potýká s extrémní vlnou veder, denní teploty se blíží 40 stupňům Celsia. 
 
Požáry v Rusku ohrožují i jaderné středisko; in: iHNed.cz, 31. VII. 2010 
Požáry se šíří nejen v evropské části Ruska, ale i na Dálném východě. Požáry se šíří nejen  
v evropské části Ruska, ale i na Dálném východě. Tajga, tundra a pastviště hoří i na Čukotce, 
v Magadanské oblasti a Jakutsku. 
 
Požáry v Rusku se dál šíří, ohrožují na 200 měst ; in: Aktualne.cz, 1. VIII. 2010 
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=673980  
Podle zpravodajství ruských médií hoří velké plochy lesů zejména v centrálním Rusku, na 
Urale a v Povolží. Do bojů s požáry se zapojilo na čtvrt milionu lidí. Reportáž Reflexu z Ruska 
sužovaného vedrem, požáry a hloupými milicionáři „Nestačil jsem ani skočit do auta, 
nastartovat a kus popojet. Tak vypadá část Ruska po ničivých požárech. Dvacet minut cesty 
autem do Rjazaně a necelých dvě stě kilometrů na jihovýchod od Moskvy. Potvrzených obětí 
je dosud 30, nikdo však nepochybuje, že konečný účet bude vyšší.  Za posledních 24 hodin se 

                                                 
1
 Základní údaje: Rok 2010 (červen, srpen). Sucho a nejteplejší léto za posledních více než 120 let způsobilo 

zničující lesní požáry v evropské části Ruské federace. 
Sezona lesních požárů v Rusku pravidelně propuká s koncem dlouhé zimy, ale roku 2008 se v srpnu v kombinaci 
s mimořádnými vedry a dlouhým suchem situace vymkla z rukou. V evropské části země shořelo na 1 200 domů 
a uhořelo 53 lidí. Obětí veder bylo ještě mnohem více, jen v Moskvě totiž úmrtnost vzrostla na dvojnásobek  
a v celé zemi podle úřadů o pětinu, tedy zemřelo o 56 000 lidí více než ve stejném období předchozího roku. 
Roku 2009 výdaje na boj s požáry vzrostly pětinásobně, teto trend pokračoval i v roce 2010. Přesto roku 2010 
plameny zdevastovaly větší rozlohy než v předchozích dvou letech, asi devět milionů hektarů lesních porostů. 
Požáry navíc sužovaly i málo obydlené končiny na Sibiři a na Dálném východě. 
Vedle „všeobecných“ příspěvků (kulminujících v srpnu 2010) je možné vysledovat řadu zmínek o dopadu požárů 
a vysokých teplot na neúrodu a omezení vývozu obilí z Ruské federace, stejně jako zmínky o dopadu požárů  
v „radioaktivních“ oblastech na možné šíření radiace do Evropy (okolo 16. VIII. 2010). 
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zasažená plocha rozrostla o 30 procent (z 31.100 hektarů na 99.200 hektarů), což předčilo 
veškeré černé scénáře. Nejprudčeji se požáry rozšířily na Kamčatce, kde hoří 76.300 hektarů 
lesa. Plameny se přiblížily i jadernému středisku Sarov. Podle zpravodajství ruských médií 
hoří velké plochy lesů zejména v centrálním Rusku, na Urale a v Povolží. Přímo ohroženo 
ohněm je na 200 měst a obcí, desítky lidí zahynuly a škoda se podle neúplných a zdaleka ne 
konečných údajů blíží pěti miliardám rublů (víc než třem miliardám korun). Do bojů s požáry 
se zapojilo na čtvrt milionu lidí. Předseda vlády Vladimir Putin povolal armádu a nařídil všem 
úředníkům státní správy, aby dnes i v neděli nastoupili do práce. Požár usmrtil přes 30 lidí, 
zcela zničil téměř 1 260 domů, evakuováno bylo na 3 500 lidí. Hrozivé jsou ztráty zemědělců. 
Jejich úrodu nejprve ničilo sucho, nyní prakticky všechno lehlo popelem. Agentura Reuters 
uvedla, že drobné podnikatele živel přivedl na pokraj bankrotu. Nejvíce je postiženo okolí 
Moskvy, města Voroněž a Nižnij Novgorod a Mordovská republika ležící jihovýchodně od 
Moskvy. Úřady začaly v sobotu odpoledne evakuovat některé čtvrti města Togliatti na Volze. 
Do města byla omezena dodávka plynu a elektřiny. V Rjazaňské oblasti požár zachvátil 
rozsáhlou Okskou rezervaci, kde hašení komplikuje fakt, že v rezervaci nejsou žádné silnice  
a letecký zásah je riskantní kvůli dýmu. Na celém území evropské části Ruska úřady registrují 
na 22 tisíc ohnisek požárů. V oficiálním prohlášení ministerstva pro mimořádné události však 
stojí, že vše je pod kontrolou: "Postižení lidé mají dostatečnou péči. Byla jim poskytnuta tři 
jídla denně, stejně jako lékařská a psychologická pomoc." Řádění ohně v Rusku vyvolaly 
dlouhotrvající extrémní teploty, které meteorologové od začátku soustavných měření v roce 
1880 nezaznamenali. Oheň se vzhledem k silnému větru rychle šíří a ohrožuje hlavně ruské 
vesnické domy, vybudované většinou ze dřeva. Podle předpovědí počasí by se v Rusku 
situace během nadcházejícího týdne mohla ještě zhoršit. Počet oblastí a republik Ruské 
federace vyhlášených za krizové dosahuje sedmnácti a rychle se zvyšuje. Například ve vsi 
Vjazovka v Uljanovské oblasti shořelo 19 domů a bez střechy nad hlavou tak zůstalo 13 lidí. 
Podle místních obyvatel nejprve hořela jen rašeliniště v okolí vsi, ale pak plameny přeskočily 
na domy. Ve vsi žijí jen starší ženy. Když zavolaly hasiče, domy už hořely. Místní gubernátor 
nařídil poskytnout po 200.000 rublech (asi 125.000 Kč) každé postižené rodině a dalších 20 
milionů (asi 12,5 milionu Kč) na nákup hasičské techniky. Ministr pro mimořádné situace 
Sergej Šojgu dnes moskevskému rozhlasu řekl, že velká ohniska požárů hasiči likvidují  
i v Karélii u polárního kruhu. Šojgu řekl, že oheň se na některých místech šiří rychlostí až  
100 metrů za minutu. Jako příklad uvedl situaci nedaleko Nižného Novgorodu, kde během 
šesti hodin vzplál les na ploše 86 tisíc hektarů. "Vichr je tak silný, že hořící stromy vytrhává  
i s kořeny," uvedl.  
 
Rusko bojuje s lesními požáry, naděje na ochlazení je malá; in: ČTK, 1. VIII. 2010 
Vinou suchého a extrémně teplého počasí, ale i nekázně lidí v lesích, se velké části Ruska 
během víkendu ocitly v zajetí obrovských lesních požárů. Tisíce hektarů lesa, stovky domů  
a několik celých ruských vesnic požár zlikvidoval, hlášeno je přes 30 mrtvých. Podle ujištění 
Kremlu mají úřady situaci pod kontrolou, nicméně stovky nových ohnisek denně vznikají  
v často obtížně přístupných oblastech země. Naděje na lepší počasí je malá - předpovědi 
hovoří spíš o opaku. Za nejpostiženější města označují ruská média Moskvu, Nižnij Novgorod, 
Voroněž, Rjazaň a Vladimir. Celkem požáry zuří ve 14 ruských oblastech a republikách. 
Příčinou kalamity je podle ruských hasičů nejen extrémní sucho a vedro, ale i nekázeň lidí  
v lesích. Tisíce Rusů během víkendu hledaly v lesích stín a mnozí z nich ignorovali základní 



Ochrana & Bezpečnost – 2013, ročník II., č. 2 (léto) Prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.; Ing. Ján Hrivnák, CSc.; JUDr. Vladimír 
Souček; Mgr. Jan Tvrdek; Ing. Lubomír Polívka; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Zbyněk Koukolík, Požáry vegetace v  Ruské 

federaci a na Ukrajině (2013_B_01), ISSN 1805-5656 

 

 
9 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

protipožární pravidla. Jen během neděle propuklo v Rusku na 770 nových požárů, z toho 130 
v okolí Moskvy. Do boje s ohněm byla nasazena armáda a desítky letounů a vrtulníků. Práci 
jim ale komplikuje hustý dým, který stoupá z ohněm zachvácených křovin a rašelinišť. 
Viditelnost je v některých oblastech kratší než 200, ale kolem Moskvy i 30 metrů. V Tule, 
Togliatti a Voroněži je podle svědectví tamních obyvatel prakticky nedýchatelno. Pokud lidé 
vycházejí, pak jen s rouškami na ústech. V pohotovosti je i nejvyšší vedení země, které 
opakovaně ujišťuje, že situace je pod kontrolou. V Kremlu se střídají porady, prezident 
Dmitrij Medveděv například dnes jednal o armádní pomoci s ministrem obrany Anatolijem 
Serďukovem. Premiér Vladimir Putin zajíždí do postižených oblastí a slibuje pomoc. Vyzval 
správní orgány oblastí a republik, aby lidem bez střechy nad hlavou zajistily nové domy 
nejpozději do konce října. Organizuje se první finanční pomoc postiženým. Jako první 
přislíbilo ze zahraničí pomoc Německo. O pomoc z míst nejvyšších dnes při modlitbě požádal 
ruský patriarcha Kirill, který vyzval věřící, aby se spolu s ním pomodlili za déšť. Varoval je 
zároveň před rozkrádáním pomoci postiženým. Po stravujících vedrech je dnešní prognóza 
meteorologů pro obyvatele centrálního Ruska doslova vražedná: zatímco minulý týden 
teploty překračovaly hranici 38 stupňů a byly za posledních 130 let rekordní, příští týden se 
mohou pohybovat kolem 41 stupňů. Občasné deště snížení teploty nepřinášejí, dlouhodobé 
předpovědi slibující na polovinu srpna ochlazení označila agentura ITAR-TASS za 'přízrak 
naděje'. Vedro komplikuje dopravu a způsobuje vážné nehody. Na Volze u Nižného 
Novgorodu havaroval tažný člun, který narazil do jednoho z mostních pilířů. U Vladivostoku 
na východě země se dnes kvůli špatné viditelnosti srazily dva mikrobusy a bilance je tragická: 
sedm mrtvých a osm zraněných. Některá letiště v centru evropské části Ruska jsou uzavřena. 
Požár se bleskově šíří v korunách stromů a likviduje i dálkové vedení elektřiny. Hoří 
transformátory, některé oblasti byly preventivně odpojeny od zásobování elektřinou. Brigády 
lesníků zejména kolem Moskvy urychleně rozšiřují lesní průseky, aby v případě požáru 
neshořely sloupy elektrického vedení. Dnes se nečekaně rozšířily lesní požáry i na druhý 
konec země, na Kamčatku a oblast tichomořského pobřeží. Podle ruského ministerstva pro 
mimořádné situace tam hoří přes 100.000 hektarů lesů a rozsah požárů se za neděli 
ztrojnásobil.  
 
Rusko čelí obrovské vlně požárů, úřady varují obyvatelstvo; in: ČTK, 2. VIII. 2010 
Už 34 obětí si podle dnešní zprávy ruských úřadů vyžádaly obrovské požáry, které od 
minulého týdne ničí rozsáhlé plochy lesů v centru evropské části Ruska a v Povolží. Ruské 
úřady bijí na poplach, obávají se rychlého šíření katastrofy a situaci na mnoha místech 
označují za kritickou. Velký podíl na obrovském rozsahu požárů měla podle expertů nekázeň 
lidí, kteří se v lesích pohybovali během víkendu. Souhrnná zpráva, kterou dnes vydalo ruské 
ministerstvo pro mimořádné situace, hovoří o 7000 velkých lesních požárech na celkové 
ploše 500.000 hektarů. Ve srovnání se stavem před 48 hodinami je to téměř pětinásobek. 
Fatální vliv na rozsah živelní pohromy měl víkend, kdy se statisíce Rusů vydaly do lesů hledat 
spásný stín a nedbaly často základních protipožárních pravidel. Teplota se o víkendu  
v centrálním Rusku pohybovala kolem 38 stupňů Celsia. Ministr pro mimořádné situace 
Sergej Šojgu dnes na poradě v Kremlu řekl, že například v okolí Moskvy se do soboty velkou 
většinu požárů v rašeliništích podařilo uhasit, ale dnes tam oheň znovu zuří. 'Půjde-li to 
takhle dál, budeme pořád pozadu,' stěžoval si ... Šojgu a vyzýval obyvatelstvo k opatrnosti  
a odpovědnosti. Ministr rovněž řekl, že v místech, kde se oheň blíží lidským obydlím, hasiči  
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a armáda bez pomoci obyvatel situaci nezvládnou. Ve 14 městech centrální Moskevské 
oblasti musel být kvůli ohni vyhlášen výjimečný stav. Nejasná je stále situace kolem města 
Sarov u Nižního Novgorodu, kde se nachází 'ruské Los Alamos', největší ruské jaderné 
centrum pro vývoj atomových zbraní. Ruské úřady v neděli informovaly, že situace v tomto 
téměř stotisícovém městě je 'normální'. Ministr Šojgu dnes ale oznámil, že ohnisko požáru  
v Sarově ještě nebylo lokalizováno a počet osob, zapojených do hašení, bylo nutné zvýšit 
desateronásobně. Dým stoupající z okolních lesů znemožňuje nasazení letectva. Šojgu zvlášť 
upozornil na kritickou situaci kolem města Gus Chrustalnyj ve Vladimirské oblasti, kde žije na 
60.000 lidí. V okolí města zuří velký požár, jehož sílu umocňují poryvy prudkého větru. 
'Vzniká tu nebezpečná situace', varoval ministr a informoval, že hasiči položili provizorní 
potrubí, které umožňuje zvýšit objem vody potřebné pro hašení. Podle zprávy moskevského 
rozhlasu se za posledních 24 hodin podařilo hasičům zachránit před postupujícím ohněm na 
265 měst a obcí. Mnoho měst včetně Moskvy je ale zahaleno v hustém zapáchajícím dýmu  
z hořících rašelinišť. Zdravotníci radí lidem nevycházet, děti, starší lidé a nemocní mají 
používat roušky. Teplota v evropské části země se dnes pohybuje kolem 35 stupňů Celsia, ale 
podle varování meteorologů se v příštích dnech může dostat až přes čtyřicítku. Výraznější 
ochlazení nelze podle předpovědí očekávat dříve než kolem 10. srpna. Neblahou roli  
v nynější pohromě sehrává vítr, který urychluje šíření požárů v lesnatých a stepních 
oblastech. Vítr navíc vane z jihovýchodu, takže z Povolží přináší do velkých měst v centru 
Ruska obrovská oblaka dýmu. Nejvíce obětí si oheň vzal v oblasti města Nižnij Novgorod, kde 
zahynulo 19 lidí. Za kritickou ruská média označují i situaci ve Voroněži, kde už pátým dnem 
hasiči, armáda a místní obyvatelstvo bojují s ohněm na samých hranicích města. Oheň se šíří 
také u Rjazaně a Vladimiru.  
 
Ruskem se valí ohnivá zkáza, dochází letecké palivo; in: ČTK, 2. VIII. 2010 
Evropskou částí Ruska se bleskově šíří oheň, který pustoší rozsáhlé lesní plochy, velkoměsta 
halí do oblak dusivého dýmu a ohrožuje tisíce lidských obydlí. V sedmi regionech v centru, na 
východě a jihovýchodě evropské části země byl vyhlášen výjimečný stav, úřady zatím 
napočítaly 34 mrtvých. Boj s živlem komplikuje extrémní teplo a silný vítr, ale i nekázeň lidí  
a nedostatek leteckého paliva. Vláda uvolňuje na pomoc postiženým miliardové částky. 
Výjimečný stav byl s okamžitou platností vyhlášen v republice Marij El a v Mordovské 
republice ležících jihovýchodně od Moskvy při řece Volze, a dále v Moskevské, Vladimirské, 
Voroněžské, Rjazaňské a Nižegorodské oblasti. Všechny tyto oblasti leží východně nebo 
jihovýchodně od hlavního města. Výnos prezidenta Dmitrije Medveděva umožňuje masivní 
nasazení ruských ozbrojených sil a složek ministerstva vnitra, ale i společenských organizací  
a dobrovolníků. Medveděv zároveň nařídil ministerstvu vnitra, aby zamezilo obyvatelstvu  
v přístupu do oblastí hořících lesů a také tam, kde by mohla vzniknout další ohniska požárů. 
Souhrnná zpráva, kterou dnes vydalo ruské ministerstvo pro mimořádné situace, hovoří  
o 7000 velkých lesních požárech na celkové ploše 500.000 hektarů. Ve srovnání se stavem 
před 48 hodinami je to téměř pětinásobek. Škoda způsobená ohněm dosahuje podle 
neúplných odhadů částky 6,5 miliardy rublů (asi čtyři miliardy korun). Premiér Vladimir Putin 
dnes na poradě v Kremlu oznámil, že stát na pomoc obětem živelní pohromy uvolní pět 
miliard rublů (přes tři miliardy korun). Podle Putina to není konečná suma, objem pomoci 
bude zpřesněn po vyčíslení škod. Důchodci z postižených oblastí dostanou zvláštní 
jednorázový příplatek do 25.000 rublů (přes 15.000 korun). Každý občan, který přišel  
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o střechu nad hlavou, dostane od státu 200.000 rublů (125.000 korun) a dalších 10.000 (přes 
6000 korun) na okamžité výdaje. Putin varoval před pokusy o zneužití státní pomoci. 
'Podvodníci a šejdíři nesmějí dostat žádnou šanci ke zneužití situace,' řekl ruský premiér. 
'Nelze připustit machinace úředníků ani těch, kdo se chtějí přiživit na neštěstí jiných,' dodal. 
Všechny zničené domy se budou obnovovat podle reálných tržních cen platných pro daný 
region, seznamy postižených se budou pečlivě prověřovat. Ministr pro mimořádné situace 
Sergej Šojgu si dnes na jiné ministerské poradě stěžoval na nekázeň ruských občanů, jejichž 
chování v lesích vedlo během víkendu ke vzniku dalších požárů. V okolí Moskvy se například 
do soboty velkou většinu rašelinišť podařilo uhasit, ale dnes tam oheň znovu zuří. 'Půjde-li to 
takhle dál, budeme pořád pozadu,' stěžoval si ... a vyzýval obyvatelstvo k opatrnosti  
a odpovědnosti. Nejasná je stále situace kolem města Sarov u Nižního Novgorodu, kde se 
nachází 'ruské Los Alamos', největší ruské jaderné centrum pro vývoj atomových zbraní. 
Ruské úřady v neděli informovaly, že situace v tomto téměř stotisícovém městě je 'normální'. 
Ministr Šojgu dnes ale oznámil, že ohnisko požáru v Sarově ještě nebylo lokalizováno a počet 
osob zapojených do hašení bylo nutné zvýšit desateronásobně. Dým stoupající z okolních 
lesů znemožňuje nasazení letectva. Podle zprávy moskevského rozhlasu se za posledních  
24 hodin podařilo hasičům zachránit před postupujícím ohněm na 265 měst a obcí. Mnoho 
měst včetně Moskvy je ale zahaleno v hustém zapáchajícím dýmu z hořících rašelinišť. 
Zdravotníci radí lidem nevycházet, děti, starší lidé a nemocní mají používat roušky. Teplota  
v evropské části země se dnes pohybuje kolem 35 stupňů Celsia. V Moskvě dnes padl další,  
o prázdninách už třináctý teplotní rekord, když meteorologové naměřili 36,8 stupně. Ve 
čtvrtek a v pátek mají teploty překročit čtyřicítku. Výraznější ochlazení nelze podle 
předpovědí očekávat dříve než kolem 10. srpna. Neblahou roli v nynější pohromě sehrává 
vítr, který urychluje šíření požárů v lesnatých a stepních oblastech. Vítr navíc vane  
z jihovýchodu, takže z Povolží přináší do velkých měst v centru Ruska obrovská oblaka dýmu. 
Nejvíce obětí si oheň vzal v oblasti města Nižnij Novgorod, kde zahynulo 19 lidí. Místní letiště 
bylo dnes kvůli dýmu uzavřeno. Za kritickou ruská média označují i situaci ve Voroněži, kde 
už pátým dnem hasiči, armáda a místní obyvatelstvo bojují s ohněm na samých hranicích 
města. Oheň se šíří také u Rjazaně a Vladimiru. Podle zprávy ruského serveru LifeNEWS se 
začal projevovat nedostatek paliva pro potřebu vrtulníků, které se podílejí na hašení ohně. 
Zásoby leteckého paliva jsou podle ruského serveru prakticky vyčerpány a situaci vyšetřuje 
tajná služba FSB.  
 
V Rusku hoří 22 000 lesů a rašelinišť, mrtvých je nejméně 34; in: novinky.cz, 2. VIII. 2010 
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/207554-v-rusku-hori-22-000-lesu-a-raselinist-
mrtvych-je-nejmene-34.html  
Je evidováno 22 000 požárů lesů a porostů, která zasáhly už 557 000 hektarů. Za velké se dá 
označit 7000 z nich. Prezident Dmitrij Medvěděv vyhlásil v sedmi regionech stav nouze. 
Záchranáři se začínají potýkat s nedostatek leteckého paliva. Nejasná je situace kolem města 
Sarov u Nižního Novgorodu, kde se nachází největší ruské centrum pro vývoj atomových 
zbraní. Za kritickou označují ruská média i situaci ve Voroněži, kde už pátým dnem hasiči, 
armáda a místní obyvatelstvo bojují s ohněm na samých hranicích města. Oheň se podle 
ministerstva do prostoru skladu přenesl větrem od nedalekého požáru lesa. Podle ruských 
agentur byl z něho evakuován neupřesněný po-čet starých lidí,žen a dětí. Ministr pro 
mimořádné situace Sergej Šojgu řekl, že ohnisko požáru ještě nebylo lokalizováno a počet 
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osob zapojených do hašení bylo nutné zvýšit desateronásobně. Dým stoupající z okolních 
lesů znemožňuje nasazení letectva. Nejvíce obětí si oheň vyžádal v oblasti města Nižnij 
Novgorod, kde zahynulo 19 lidí a zničeno bylo 759 domů. Za kritickou označují ruská média  
i situaci ve Voroněži, kde už pátým dnem hasiči, armáda a místní obyvatelstvo bojují s ohněm 
na samých hranicích města. Zemřelo tam pět osob. Oheň se šíří také u Rjazaně, kde si 
vyžádal čtyři mrtvé, a Vladimiru. Bez střechy nad hlavou se ocitly před dvě tisícovky lidí.  
K šíření požáru napomáhá nejen vítr, ale hlavně velmi vysoké teploty, které se blíží čtyřiceti 
stupňům, a tuto magickou hranici mají v příštích dnech překročit. Může padnout i rekord  
v Moskvě, kde v červenci naměřili 38,2 stupně. Výraznější ochlazení nelze podle předpovědí 
očekávat dřív než kolem 10. srpna. Podle zprávy moskevského rozhlasu se za posledních  
24 hodin podařilo hasičům zachránit před postupujícím ohněm na 265 měst a obcí. Mnoho 
měst včetně Moskvy je ale zahaleno v hustém zapáchajícím dýmu z hořících rašelinišť. 
Zdravotníci radí lidem nevycházet, děti, starší lidé a nemocní mají používat roušky. Vláda 
odhaduje škody na nejméně 4,6 miliardy rublů. Lidem v akutních problémech – tedy bez 
střechy nad hlavou – poskytuje deset až dvacet tisíc rublů.  
 
Rusko hoří: Vítr rozdouvá ohnivé smrště; in: Právo, 2. VIII. 2010 
Hoří tajga, tundra i pastviště na Čukotce, v Magadanské oblasti a v Jakutsku. Mezi mrtvými 
jsou i dva hasiči. Situace v těchto oblastech se podle ruských médií stále zhoršuje. 
 
Obklíčeni požáry prosí Rusové boha o déšť; in: Týden, 2. VIII.  2010 
http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/rusko-a-okoli/obrazem-obkliceni-pozary-prosi-
rusove-boha-o-dest_177165.html  
Zničující požáry lesů a rašelinišť se pro Rusko stávají národní katastrofou. Velký podíl na 
obrovském rozsahu požárů měla dle expertů nekázeň lidí, kteří se v lesích pohybovali během 
víkendu. Teplota se o víkendu v centrálním Rusku pohybovala kolem 38 stupňů Celsia. 
Pravoslavný patriarcha Kyrill vyzývá lidi, aby v modlitbách prosili o déšť. Ohnivý živel ničí 
ohromné plochy lesů centru evropské části Ruska a v Povolží a dosud zabil nejméně 34 lidí. 
Prezident Dmitrij Medveděv dnes kvůli rozsáhlým lesním požárům vyhlásil výjimečný stav  
v sedmi centrálních a jihovýchodních regionech Ruska. Ruské úřady bijí na poplach, obávají 
se rychlého šíření katastrofy a situaci na mnoha místech označují za kritickou. Velký podíl na 
obrovském rozsahu požárů měla dle expertů nekázeň lidí, kteří se v lesích pohybovali během 
víkendu. Souhrnná zpráva, kterou dnes vydalo ruské ministerstvo pro mimořádné situace, 
hovoří o sedmi tisících velkých lesních požárech na celkové ploše 500 tisíc hektarů. Ve 
srovnání se stavem před 48 hodinami je to téměř pětinásobek. Fatální vliv na rozsah živelní 
pohromy měl víkend, kdy se statisíce Rusů vydaly do lesů hledat spásný stín a nedbaly často 
základních protipožárních pravidel. Teplota se o víkendu v centrálním Rusku pohybovala 
kolem 38 stupňů Celsia. Ministr pro mimořádné situace Sergej Šojgu dnes na poradě  
v Kremlu řekl, že například v okolí Moskvy se do soboty velkou většinu požárů v rašeliništích 
podařilo uhasit, ale dnes tam oheň znovu zuří. "Půjde-li to takhle dál, budeme pořád 
pozadu," stěžoval si … Šojgu a vyzýval obyvatelstvo k opatrnosti a odpovědnosti. Ministr 
rovněž řekl, že v místech, kde se oheň blíží lidským obydlím, hasiči a armáda bez pomoci 
obyvatel situaci nezvládnou. Ve 14 městech centrální Moskevské oblasti musel být kvůli ohni 
vyhlášen výjimečný stav. Nejasná je stále situace kolem města Sarov u Nižního Novgorodu, 
kde se nachází "ruské Los Alamos", největší ruské jaderné centrum pro vývoj atomových 
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zbraní. Ruské úřady v neděli informovaly, že situace v tomto téměř stotisícovém městě je 
"normální". Ministr Šojgu dnes ale oznámil, že ohnisko požáru v Sarově ještě nebylo 
lokalizováno a počet osob, zapojených do hašení, bylo nutné zvýšit desateronásobně. Dým 
stoupající z okolních lesů znemožňuje nasazení letectva. Šojgu zvlášť upozornil na kritickou 
situaci kolem města Gus Chrustalnyj ve Vladimirské oblasti, kde žije na 60 tisíc lidí. V okolí 
města zuří velký požár, jehož sílu umocňují poryvy prudkého větru. "Vzniká tu nebezpečná 
situace", varoval ministr a informoval, že hasiči položili provizorní potrubí, které umožňuje 
zvýšit objem vody potřebné pro hašení. Podle zprávy moskevského rozhlasu se za posledních 
24 hodin podařilo hasičům zachránit před postupujícím ohněm na 265 měst a obcí. Mnoho 
měst včetně Moskvy je ale zahaleno v hustém zapáchajícím dýmu z hořících rašelinišť. 
Zdravotníci radí lidem nevycházet, děti, starší lidé a nemocní mají používat roušky. Teplota  
v evropské části země se dnes pohybuje kolem 35 stupňů Celsia, ale podle varování 
meteorologů se v příštích dnech může dostat až přes čtyřicítku. Výraznější ochlazení nelze 
podle předpovědí očekávat dříve než kolem 10. srpna. Neblahou roli v nynější pohromě 
sehrává vítr, který urychluje šíření požárů v lesnatých a stepních oblastech. Vítr navíc vane 
z jihovýchodu, takže z Povolží přináší do velkých měst v centru Ruska obrovská oblaka dýmu. 
Obyvatelé Voroněže, ruského města jehož předměstí zničil oheň, se už obracejí o pomoc jen 
k bohu. Prosí ho, aby zastavil požáry běsnící na statisících hektarů země. Stejně jako 
moskevský patriarcha Kirill, který v neděli vyzval věřící, aby se s ním pomodlili za déšť,  
a mnoho dalších lidí v různých oblastech Ruska, se stovka lidí modlila u Voroněže v malém 
kostelíku v obci Maslovka, aby Bůh "seslal déšť". Maslovka se ve čtvrtek prakticky v mžiku 
oka změnila v popel, když ji zachvátil oheň po týdnech bezprecedentních veder, které Rusko 
nyní sužují. Zahynulo tu pět lidí. Ruský premiér Vladimir Putin slíbil 200 tisíc rublů (asi 126 
tisíc korun) bezprostřední pomoci a další tři miliony rublů (1,88 milionu korun) na obnovu 
"každého domu", ale mnoho lidí mu nevěří. "Ještě nám nic nedal a ani nám nic nedá," tvrdí.  
 
Rusko hoří: Vítr rozdouvá ohnivé smrště; in: Právo. 2. VIII. 2010 
Nynější vlna požárů v evropské části země je podle úřadů vůbec nejhorší v historii.  
V evropské části Ruska, ale i na Dálném východě je v plamenech na sto třicet tisíc hektarů 
lesních porostů. Oheň zničil již několik vesnic a zabil na tři desítky lidí. Na některých místech 
požáry přerostly v ohnivé smršti. Na Dálném východě je nejvíce postižena Kamčatka, kde 
vzplálo 76 tisíc hektarů lesa. Hoří tajga, tundra i pastviště na Čukotce, v Magadanské oblasti 
a v Jakutsku. Celkem už tu požáry stačily zničit více než 153 tisíc hektarů lesů a téměř  
360 tisíc hektarů dalších ploch. Osady však zde podle tvrzení úřadů nejsou v ohrožení, navíc 
řadu místních požárů uhasily deště v Chabarovském a Přímořském kraji i v Amurské oblasti. 
Podstatně tragičtější jsou následky ohnivého léta ve středním Rusku, v Povolží a na Urale, 
kde se jeho obětí stalo na tři desítky lidí. Mezi mrtvými jsou i dva hasiči. Situace v těchto 
oblastech se podle ruských médií stále zhoršuje. Jen za včerejšek vzniklo 800 nových požárů. 
Plameny zcela již zničily 1257 domů a vynutily si evakuaci 2800 lidí. V Toljatti bylo nutné 
evakuovat stovky lidí v jedné z městských čtvrtí, kam požár také pronikl. Prezident Dmitrij 
Medvěděv nařídil nasadit proti živlu armádu. Vláda vyčlenila na pomoc postiženým pět 
miliard rublů (asi tři miliardy korun). Ministr pro mimořádné situace Sergej Šojgu označil za 
zvlášť nebezpečné ohnivé smrště, které se šíří korunami stromů rychlostí až 100 metrů za 
vteřinu. Smrště vznikají pod vlivem silného větru, který „rozdmýchává“ vzniklé požáry. 
„Ohnivá smršť přeskočila jezero o velikosti 250 metrů jako louži. Za šest hodin se plocha 
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požáru rozrostla na 82 000 hektarů,“ prohlásil o situaci v rozsáhlé oblasti kolem města Nižnij 
Novgorod. Jen okolo tohoto města si plameny vyžádaly 14 obětí. Proti požáru tam musela 
zasahovat i letadla, aby oheň neohrozil jaderné středisko Sarov, ležící asi 400 kilometrů 
východně od Moskvy. Centrum se zaměřuje na výrobu jaderných zbraní. Sergej Šapošnikov 
ze Šojgova ministerstva uvedl, že na likvidaci plamenů se dosud podílelo na 240 tisíc lidí, 
nasazeno bylo přes 25 tisíc kusů techniky a 226 letadel a vrtulníků. Podle úřadů jsou to vůbec 
nejhorší požáry, jaké kdy zasáhly evropskou část Ruska. Situaci vyhrotilo extrémní počasí: 
řada ruských regionů včetně Moskvy totiž trpí nejhoršími vedry za posledních 130 let.  
V posledních týdnech překračovaly teploty v západním a středním Rusku 35 stupňů Celsia. 
Vyschla tak řada rašelinišť a bažin, které začaly hořet společně s lesy. Palčivá vedra mají 
přitom podle meteorologů trvat ještě několik dní.  
 
Ohnivá zkáza pustoší Rusko. Čelí jí čtvrt milionu hasičů; in: Lidovky.cz, 2. VIII. 2010 
S požáry ... bojuje 240 tisíc hasičů. Boj s živlem komplikuje extrémní teplo a silný vítr, ale  
i nekázeň lidí a nedostatek leteckého paliva. 
 
Katastrofální požáry v Rusku; in: ČT 24, 3. VIII. 2010 
Dramatický ruský boj s ohněm pokračuje. Živel zničil taky asi 13 vojenských hangárů 
nedaleko Moskvy, ve kterých byla letadla. Ohrožuje i centrum pro vývoj jaderných zbraní  
v Sarově a taky další klíčové objekty. Nové oběti na životech hlášeny nejsou. Oheň postupuje 
po zemi spalováním nízkého křoví a lesní hrabanky, ale s podporou větru se bleskurychle šíří  
i ve větvoví korun stromů. 
 
Rusko hoří. A před sebou má další kritický týden; in: Pražský deník, 3. VIII. 2010 
Vysoké teploty, které přispívají ke vzniku a šíření požárů, půjdou v příštích dnech ještě 
nahoru. Ochladí se nejdříve kolem 10. srpna. Už nejméně 40 obětí si podle včerejší zprávy 
ruských úřadů vyžádaly obrovské požáry, které od minulého týdne ničí rozsáhlé plochy lesů  
v centru evropské části Ruska a v Povolží. Ruské úřady bijí na poplach, obávají se rychlého 
šíření katastrofy a situaci na mnoha místech označují za kritickou. Velký podíl na obrovském 
rozsahu požárů měla podle expertů nekázeň lidí, kteří se v lesích pohybovali během víkendu.  
Souhrnná zpráva, kterou včera vydalo ruské ministerstvo pro mimořádné situace, hovoří  
o 7 000 velkých lesních požárech na celkové ploše 500 tisíc hektarů. Ve srovnání se stavem  
v sobotu ráno je to téměř pětinásobek. Fatální vliv na rozsah živelní pohromy měl víkend, kdy 
se statisíce Rusů vydaly do lesů hledat spásný stín a nedbaly často základních protipožárních 
pravidel. Ministr pro mimořádné situace Sergej Šojgu včera řekl, že například v okolí Moskvy 
se do soboty velkou většinu požárů v rašeliništích podařilo uhasit, ale teď tam oheň znovu 
zuří. „Půjde-li to takhle dál, budeme pořád pozadu,“ stěžoval si Šojgu. Ministr rovněž řekl, že 
v místech, kde se oheň blíží lidským obydlím, hasiči a armáda bez pomoci obyvatel situaci 
nezvládnou. V sedmi regionech evropské části Ruska byl s okamžitou platností vyhlášen 
výjimečný stav. Nejasná je stále situace kolem města Sarov u Nižního Novgorodu, kde se 
nachází „ruské Los Alamos“, největší ruské jaderné centrum pro vývoj atomových zbraní. 
Ruské úřady v neděli informovaly, že situace v tomto téměř stotisícovém městě je 
„normální“. Ministr Šojgu včera ale oznámil, že ohnisko požáru v Sarově ještě nebylo 
lokalizováno a počet osob, zapojených do hašení, bylo nutné zvýšit desateronásobně. Šojgu 
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zvlášť upozornil na kritickou situaci kolem města Gus Chrustalnyj ve Vladimirské oblasti, kde 
žije na 60 tisíc lidí. V okolí města zuří velký požár, jehož sílu umocňují poryvy prudkého větru.  
Moskevský rozhlas včera uvedl, že se za posledních čtyřiadvacet hodin podařilo hasičům 
zachránit před postupujícím ohněm na 265 měst a obcí. Mnoho měst včetně Moskvy je ale 
zahaleno v hustém zapáchajícím dýmu z hořících rašelinišť. Zdravotníci radí lidem 
nevycházet, děti, starší lidé a nemocní mají používat roušky. Teplota v evropské části země 
se včera pohybovala kolem 35 stupňů Celsia, ale podle varování meteorologů se v příštích 
dnech může dostat až přes čtyřicítku. Výraznější ochlazení nelze podle předpovědí očekávat 
dříve než kolem 10. srpna. Neblahou roli v nynější pohromě sehrává vítr, který urychluje 
šíření požárů v lesnatých a stepních oblastech. Vítr navíc vane z jihovýchodu, takže z Povolží 
přináší do velkých měst v centru Ruska obrovská oblaka dýmu. Nejvíce obětí si oheň vzal  
v oblasti města Nižnij Novgorod, kde zahynulo 19 lidí. Za kritickou ruská média označují  
i situaci ve Voroněži, kde už pátým dnem hasiči, armáda a místní obyvatelstvo bojují s ohněm 
na samých hranicích města. Oheň se šíří také u Rjazaně a Vladimiru.  
 
Katastrofální požáry v Rusku; in: ČT24, 3. VIII. 2010 
Dramatický ruský boj s ohněm pokračuje. Živel zničil taky asi 13 vojenských hangárů 
nedaleko Moskvy, ve kterých byla letadla. Ohrožuje i centrum pro vývoj jaderných zbraní  
v Sarově a taky další klíčové objekty. 
 
S ohněm bojuje ruská armáda, další zvýšení teplot je na obzoru; in: ČTK, 3. VIII. 2010 
Tisíce příslušníků ruské armády se dnes zapojily do boje s ohněm, který v centrálním Rusku 
ohrožuje majetek i životy lidí. Počet mrtvých se zatím zastavil na čtyřiceti, ale podle 
nepotvrzených zpráv dnes zahynuli další dva lidé. Oheň mimo jiné zasáhl kolomenskou 
leteckou základnu asi 100 kilometrů jihovýchodně od Moskvy, oznámila s odvoláním na 
ruskou generální prokuraturu agentura Reuters. Ruské ministerstvo obrany to dosud 
popíralo a dokonce tvrdilo, že taková základna vůbec neexistuje. Podle prokuratury byly na 
základně zničeny budovy štábu, finančního úřadu, klubu, dvě garáže, 13 leteckých hangárů,  
v nichž bylo různé letecké zařízení, ale prý ne letouny, a 17 parkovišť s automobily. Další 
podrobnosti prokuratura neuvedla. Internetový portál Lifenews.ru tvrdí, že požár na velké 
vojenské základně se odehrál už 29. července a že živel zničil na 200 letounů a vrtulníků za 
miliony dolarů. S plameny v Rusku v posledních dnech bojují tisíce vojáků i civilistů. Mimo 
jiné jsou v ohrožení u Nižního Novgorodu a Voroněže dva jaderné objekty. Předpovědi počasí 
varují před dalším zvýšením teplot a tedy suchem, které přispívá k šíření ohně. Velení 
armády dnes ... oznámilo, že před požáry byly zajištěny ruské strategické rakety a jejich 
odpalovací rampy. Armáda likviduje pásy lesa kolem základen a speciální frézy zbavují povrch 
stepí vrchní vrstvy s vyschlou vegetací. Do boje s živlem se dnes zapojilo přes 150.000 lidí, 
kolem 25.000 kusů požární techniky a desítky letounů a vrtulníků. Kritická situace je ve 
Voroněži, kde zatím hasiči boj s ohněm prohrávají. Letouny Il-76 vypouštějí nad hořícími lesy 
stovky tun vody, ale práce se soustřeďují hlavně na ohrazení ploch zasažených ohněm.  
V Nižegorodské oblasti východně od Moskvy se počet obětí požárů podle neoficiálních zpráv 
zvýšil z 18 na 20. V oblasti vzniklo devět evakuačních míst, kde se soustřeďují lidé, kteří přišli 
o přístřeší. Úřady slíbily postiženým, že nová stavení budou dokončena do 1. listopadu.  
S lokalizací požárů pomáhá posádka Mezinárodní vesmírné stanice ISS, kde jsou tři američtí  
a tři ruští kosmonauti. Sledují hlavně odlehlé oblasti Ruska a podle stoupajícího dýmu 
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informují pozemní středisko o nových ohniscích a směru větru. Vážnost situace v některých 
městech dokládá informace, že místní úřady vyzývají obyvatele, aby se do hašení sami 
zapojili s využitím domovních hasících přístrojů. Podobnou výzvu dnes dostali i obyvatelé 
Sarova, největšího ruského jaderného střediska několik set kilometrů východně od Moskvy. 
Do Sarova se vypravil šéf státní jaderné agentury Sergej Kirijenko, který má na místě hašení 
koordinovat. Jaderné centrum prý není přímo ohroženo, ale oheň zasáhl průmyslovou zónu  
a práce v některých objektech závodu se zastavila. Oheň se hasí z vrtulníků, ale jejich 
nasazení komplikuje skutečnost, že v oblasti není žádný vodojem, kde by letadla mohla 
nabírat vodu. V nebezpečí se ocitla i Novovoroněžská jaderná elektrárna ... Město 
Novovoroněž asi 100 kilometrů jižně od ohněm obklíčené Voroněže je 'v komplikované 
situaci'. I zde byla nasazena armáda, která u elektrárny buduje ochranné bariéry. V okolí hoří 
2300 hektarů lesa, na hašení se podílejí letouny a vrtulníky. Moskevský rozhlas oznámil, že  
v některých částech Ruska propukla nákupní horečka. Lidé po pytlích skupují mouku  
a pohanku, jejichž ceny se zvýšily o zhruba patnáct procent. Gubernátoři zakazují vývoz 
potravin za hranice některých oblastí. Meteorologická služba dnes potvrdila, že dobrou 
polovinu evropské části Ruska zasáhnou v příští dnech ještě vyšší teploty. Východně od 
hlavního města, tedy v oblasti nejsilnějších požárů, se má teplota do konce týdne vyšplhat na 
42, v některých místech i na 43 a více stupňů. 
 
Rusko hoří. A před sebou má další kritický týden; in: Ústecký deník, 3. VIII. 2010 
Rusko hoří. Velký podíl na obrovském rozsahu požárů měla podle expertů nekázeň lidí, kteří 
se v lesích pohybovali během víkendu. Ve srovnání se stavem v sobotu ráno je to téměř 
pětinásobek. 
 
Oheň srovnal ruskou obec se zemí. Byla to smršť, někteří utekli bosí, popisují místní;  
in: iHNed.cz, 4. VIII. 2010 
http://Zahranicni.iHNed.cz/c1-45443710-ohen-srovnal-ruskou-obec-se-zemi-byla-to-smrst-
nekteri-utekli-bosi-popisuji-mistni  
Z jaderného střediska v Sarově ležícího východně od Moskvy byly kvůli požáru odvezeny 
všechny výbušné a radioaktivní materiály. "Lze zaručit, že i v případě extrémní situace není 
ohrožena jaderná ani radiační bezpečnost, nehrozí nebezpečí výbuchů ani ekologických 
následků na území střediska," řekl agentuře AFP šéf státní jaderné agentury Sergej Kirijenko. 
Sarov, kde žije asi sto tisíc lidí, je sídlem ruského centra jaderného výzkumu a velkého závodu 
na výrobu a montování jaderných hlavic. Město má status "uzavřeného územního celku". 
Cesta z Moskvy do Luchovického rajónu Moskevské oblasti je zahalená do šedožlutého 
dusivého dýmu, kterým jen slabě prosvítá bledé slunce. Blížíme se k obci Běloomut. Tady 
našli dočasné útočiště obyvatelé z okolních vesnic Mochovoje a Kadanok, které v pondělí  
2. srpna lehly popelem. Na břehu řeky Oka ztracené v husté mlze silnice končí, dál už se dá 
jenom přívozem, který jakoby převážel do podsvětí. A skutečně: na druhém břehu zahynulo  
v plamenech 11 lidí. Další se dosud pohřešují. Samotnému Běloomutu se ohnivý živel vyhnul 
jen náhodou: “Foukal silný vítr a požár se po korunách stromů šířil směrem k nám. Ale když 
se dostal až ke hřbitovu, zafoukalo na druhou stranu a požár se vší silou udeřil na vesnici 
Mochovoje,“ vysvětluje Vladimir, jeden z místních dobrovolníků, který v té chvíli v lesní půdě 
hloubil ochranný příkop. “Lidem z Mochového už jsme ale pomoci nedokázali. Když jsme se 
do vesnice dostali, bylo po všem – všechny domy kromě dvoupatrových bytovek 
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shořely.“Kdybychom tak měli letadlo ... “Ohnivá smršť hnaná větrem zachvátila celou vesnici 
během chvíle - o nějaké evakuaci nemohla být řeč. Vyběhli jsme v panice z domů a utíkali 
směrem k rjazaňské silnici. Všechny ostatní cesty nám odřízl oheň. Někteří lidé se ale před 
ohněm rozhodli schovat ve sklepě. Všichni do jednoho uhořeli,“ vzpomíná dvaačtyřicetiletý 
Nikolaj Vorotnikov z Mochového. Na otázku, zda se katastrofě nedalo nějak předejít 
pokyvuje hlavou: “Ohniska požárů jsme lokalizovali včas. Kdybychom měli letadlo, požár bylo 
možné zastavit a ti lidé nemuseli zemřít.“ Starosta Běloomutu podle něj naléhavě žádal  
o pomoc krajské vedení v Kolomně i Ministerstvo pro výjimečné situace. Všichni ho ale 
odmítli. A autobusy, které nakonec vyčlenili na evakuaci, přijely až když bylo po všem. 
"Během chvíle jsme přišli o všechno". O sto padesát obyvatel obcí Mochovoje a Kadanok, 
kteří se ocitli bez střechy nad hlavou, teď pečuje ředitelka místního učňovského internátu  
s týmem pomocníků. S trochou hrdosti novinářům ukazuje, jak rychle se jí podařilo vytvořit 
pro postižené důstojné podmínky: “Přišli s prázdnýma rukama, někteří dokonce bosí. Hned 
první den jsme pro ně zařídili provizorní bydlení, třikrát denně dostávají teplé jídlo, 
čtyřiadvacet hodin denně tu pracuje lékař a psycholog.“ A ani sami "nájemníci" si nestěžují. 
“Máme tu všechno, co zatím potřebujeme. Dostali jsme také první finanční podporu  
– 10 tisíc rublů na základní potřeby. Ale jsme ve strašném stresu, během chvíle jsme přišli 
o všechno,“ povzdechne si Nikolajova žena Nataša. Do Běloomutu zavítal den po katastrofě 
premiér Vladimir Putin s gubernátorem Moskevské oblasti Borisem Gromovem. Přislíbili 
lidem finanční kompenzaci ve výši dvou miliónů rublů, která by měla pokrýt náklady na 
postavení nových domů a obnovení infrastruktury. Premiér přitom zdůraznil, že na stavební 
práce osobně dohlédne: “Nechám na staveniště namontovat kamery, které budou 
čtyřiadvacet hodin denně v režimu online sledovat, jak stavba pokračuje. Průběh prací bude 
moci sledovat také úřad vlády a stejnou možnost bude mít i každý občan,“ slíbil ruský 
premiér na setkání s postiženými obyvateli obce Mochovoje. Mlha a kouř pro dnešek 
zaclonily slunce, takže teplota vzduchu je jen 29 stupňů. Ale meteorologové předpovídají, že 
celý srpen bude extrémně horký a třebaže nárazové “korunové“ požáry jsou prozatím 
zlikvidovány, v okolí obce stále hoří rašeliniště. “Požár se může kdykoliv vrátit, rozpálený les 
je jako sud s prachem. Musíme se připravit na nejhorší. Zatím jsme proškolili obyvatele, aby 
věděli, jak se v případě požáru zachovat. Ale teď je na vedení Luchovického rajónu, aby nám 
sem zavedli čerpadla. Les v okolí města se musí pořád prolévat, na tom by se nemělo šetřit,“ 
domnívá se místní dobrovolný hasič Fjodor. Ke katastrofě podle něj přispělo právě to, že  
v postižených vesnicích nebyla k dispozici voda na hašení. “Když ve vesnici Mochovoje před 
lety zavřeli místní továrnu na brikety, vesnice zároveň přišla i o všechna čerpadla. A holýma 
rukama člověk takový požár neuhasí,“ vysvětluje Fjodor. Premiér Putin se zaručil, že nové 
domy budou postaveny do 1. října. A trosečníci z běloomutského azylu k jeho slibu upírají 
všechny své naděje. Mnozí jsou však na pochybách, zda budou premiérovy bezpečnostní 
kamery dostatečně bedlivé. Se slovy útěchy k nim tak přichází alespoň otec Vladimir, pop  
z místního Preobraženského chrámu. “Lidé se v těžkých chvílích obracejí k Bohu a dělají 
správně. Ale měli by si zároveň uvědomit, že pohromy podobné té, kterou jsme tu společně 
prožili, jsou trestem za naše hříchy. Ani k tomu lesu jsme se vždycky nechovali jak se patří,“ 
říká hlubokým vážným hlasem mladý pop a odchází utěšovat potřebné.  
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Jaderné středisko Sarov stále v ohrožení, v zemi už 48 mrtvých; in: ČTK, 4. VIII. 2010 
Již 48 lidských životů si vzaly lesní požáry devastující od konce minulého týdne rozsáhlé 
oblasti centrálního Ruska. Země mobilizuje veškeré síly k boji s živlem, kvůli kalamitě přerušil 
dovolenou prezident Dmitrij Medveděv. Za posledních 24 hodin vzniklo v evropské části 
země kolem 300 nových ohnisek, nejvíce kolem Moskvy a v okolí měst Tver, Vladimir  
a Voroněž. Nejkritičtější je ale situace kolem jaderného střediska Sarov východně od Moskvy. 
Téměř stotisícový Sarov, který je sídlem centra jaderného výzkumu a velkého závodu na 
výrobu a montování jaderných hlavic, je kvůli ohni v plné pohotovosti. Do boje se zapojily 
dva tisíce vojáků, jednotky železničního vojska, letouny a vrtulníky, místní obyvatelé ale  
i speciální robotické přístroje schopné pracovat v 'agresivním prostředí'. Na takzvaný 
'uzavřený územní celek', jak je Sarov oficiálně označován, útočí oheň z několika stran. Město 
leží na hranicích Nižegorodské oblasti a Mordovské republiky, kde se nachází velká přírodní 
rezervace. Právě tady pravděpodobně lesní požáry propukly a z jihu ohrožují město. Přísně 
střežený Sarov obklopuje ochranná policejní zóna, jejíž hranice ale už oheň v jihozápadním 
sektoru překonal. Úřady uklidňují veřejnost a opakovaně prohlašují, že bezprostřední 
nebezpečí jaderným zařízením nehrozí. Dnešní opatrně formulované prohlášení ministerstva 
pro mimořádné situace uvádí, že záchranné práce v Sarově mají 'pozitivní dynamiku'  
a plocha hořících lesů se zmenšila. Situace je prý složitá, ale 'zvládnutelná'. Do obtíží se podle 
ruských médií dostala i Novovoroněžská jaderná elektrárna, která leží asi 100 kilometrů jižně 
od Voroněže. Podle agentury ITAR-TASS dosáhla teplota vzduchu v této části Ruska takových 
hodnot, že v noci na dnešek se automaticky odpojil jeden z jaderných energobloků.  
O požárech, hlášených v minulých dnech z okolí elektrárny, se zprávy nezmiňují. Po celém 
Rusku dnes s ohněm bojuje na 160.000 lidí. Počet nasazených vojáků se oproti úterku 
zdvojnásobil na 10.000. Armáda se hlavně podílí na vytváření zásobníků vody a na její 
distribucí do obtížně dostupných oblastí. Vojáci kácejí lesy, likvidují vyschlou vegetaci  
a budují ochranné bariéry. Do mimořádně ponurého rána se dnes probudila Moskva. 'Není 
vidět na krok, když natáhnete ruku, sotva rozeznáte konečky prstů,' hlásilo v ranním vysílání 
rádio Echo Moskvy. Moskvany už v noci budil dusivý zápach ze spálených rašelinišť, 
nepomohl ani krátký noční déšť. Automobily ve městě jezdí krokem, lidé chodí s rouškami, 
smog se dostal do bytů a kanceláří. Meteorologové na dnešek předpovídají čtyřicítky. Na 
ruském venkově je mnohde situace kritická, přestože v Lipecké oblasti mají už dnes dostat 
klíče od nově vybudovaných domů první postižení, které živel připravil o příbytky. Ruská 
média přinesla zprávy o zdražování potravin, růstem cen mouky a mléka se už bude zabývat 
federální antimonopolní úřad. V Nižním Novgorodu, Moskvě, Tveru, Orlu, Ufě a dalších 
městech prodejci využili zpráv o možném zvýšení velkoobchodních cen obilí a zdražili 
moučné výrobky. Problémem v postižených oblastech je podle tisku i alkohol. List Pravda 
dnes napsal, že v Nižegorodské oblasti, která je na čele seznamu postižených regionů, policie 
navrhla oblastní správě zakázat prodej alkoholu ve všech okresech zasažených ohněm. 
Vedení Samarské oblasti dnes oznámilo, že každý, kdo bude přistižen v lesním masivu  
u města Togliatti, bude automaticky zadržen pro podezření ze žhářství. Přístup do lesů 
policie zakázala, nicméně každodenně zákaz porušují stovky lidí. Togliatti je obklíčeno 
požáry, už počátkem týdne tu úřady začaly s evakuací některých předměstí.  
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Požáry v Rusku ohrožují jaderná zařízení a zvedají cenu obilí; in: Ústecký deník, 4. VIII. 2010 
Přerušená výroba atomových zbraní nebo vyšší ceny obilí. I to jsou důsledky lesních požárů  
v Rusku. 
 
JUST, Jiří, Kdo může za katastrofální požáry? Rusko hledá viníky; in: Aktualne.cz, 4. VIII. 
2010 
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=674230  
Oheň v evropské části Ruska stále neztrácí na síle. Jen za posledních 24 hodin vzniklo podle 
ruského ministerstva pro mimořádné situace dalších 300 ohnisek požárů. Ohnivá katastrofa 
si vyžádala už 48 lidských životů. Za jeden den bez střechy nad hlavou zůstalo 800 Rusů, 
celkově jejich počet dosáhl tři a půl tisíce. Oheň se nevyhýbá ani důležitým státním 
objektům. Minulý týden shořela v Moskevské oblasti základna vojenského námořnictva. 
Podle státních orgánů byl zničen pouze autopark, v některých mediích se však objevilo, že 
shořet mělo 200 letadel a vrtulníků. Ruský prezident dnes velitele základy uvolnil z funkce. 
Současně s hašením požárů, které stále ohrožují 17 ruských regionů, se začínají vést diskuze 
o odpovědnosti za jednu z největších přírodních katastrof, která postihla Rusko v posledních 
letech. Najít viníka požárů přitom není příliš těžké. Je jím ve většině případů člověk. Hovoří  
o to jak politikové, tak i obyčejní lidé. "O víkendu roste počet požárů dvakrát až čtyřikrát. 
Během soboty a neděle se počet ohnisek velmi zvyšuje," prohlásil ministr pro mimořádné 
situace Sergej Šojgu v rozhovoru s přezidentem Dmitrijem Medveděvem. O lidském faktoru 
se zmiňují i obyvatelé Kupavny, ležící dvacet kilometrů od Moskvy. Zde také hořelo. Oheň 
spálil les a ohrožoval chatovou oblast na periferii města. Padesátiletý majitel jednoho  
z domů, kterému se plameny vyhnuly, potvrdil, že za požár mohou sami lidé, kteří v lese 
opékají a nedávají pozor. Za pravdu mu dávají ohořelé lahve od vodky, které lze najít bez 
usilovného hledání hned na několika místech podél bývalé lesní pěšinky. Další divoké skládky 
bylo možné zahlédnout v lese vedle jezera na druhé straně města, kam se oheň nedostal. 
Vedle slunících se lidí se válí lán ohořelých pivních lahví a jiných odpadků. Tentokrát  
k nejhoršímu nedošlo. Své sehrály i zásahy do ekosystému. Podle ředitele ekologicko-
energetické ratingové agentury Interfax-ERA Alexandra Martynova je jednou z příčin nejen 
narušení přírodní rovnováhy mezi přirozeným lesním masivem a uměle vysázenými stromy, 
ale také vysušování rašelinišť, k nimž docházelo v období Sovětského svazu. Právě dým  
z hořících rašelinišť dělá největší problém ruskému hlavnímu městu. Kouř z nich zahaluje 
prakticky celou Moskvu. Ve středu ráno byl natolik hustý, že viditelnost byla pouze sto 
metrů.  
 
Oheň, kam se podíváš, hlásí Voroněž. Při požárech v Rusku uhořelo už 50 lidí; in: iHned.cz,  
5. VIII. 2010 
http://Zahranicni.iHNed.cz/c1-45471420-ohen-kam-se-podivas-hlasi-voronez-pri-
pozarech-v-rusku-uhorelo-uz-50-lidi  
Více než 3500 lidí přišlo kvůli rozsáhlým požárům o střechu nad hlavou. Plocha lesů 
zasažených požárem se v Rusku od středy znovu rozšířila a počet obětí se zvýšil na padesát.  
V evropské části země ve čtvrtek registrují přes 800 větších požárů, z toho 370 vzniklo během 
posledních 24 hodin. Oheň hoří na celkové ploše téměř 2000 kilometrů čtverečních, což 
odpovídá v porovnání přibližně čtyřnásobku území Prahy. Nejvíce postiženou je i nadále 
Moskevská oblast. Podle zpravodajského serveru BBC přišlo ve 14 ruských regionech  
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o střechu nad hlavou více než 3500 lidí. Hasičům se v noci na čtvrtek podařilo linii ohně 
rozdělit na několik úseků. Postup ohně se snaží zastavit vysekáváním vegetace a nasazením 
těžkých mechanismů. Z jaderného centra byl už ve středu vyvezen veškerý jaderný a výbušný 
materiál. Situaci v Sarově však stále komplikuje obrovský požár mordovské rezervace. Jde  
o obtížně přístupné území bez jakýchkoli komunikací, hašení není vzhledem k hustému dýmu 
možné ani ze vzduchu. Do oblasti jsou povolávány stále nové a nové posily. Silné požáry zuří  
i v některých dalších ruských rezervacích, především v lesoparku Samarskaja luka u města 
Žiguljovsk. Velkým požárem je zasažen i lesní masiv u Togliatti na Volze. V Samarské oblasti 
ve čtvrtek očekávají dva hasičské letouny Canadair CL415, které Rusku na pomoc vyslala 
italská vláda. Stabilizaci situace hlásí Voroněž, město obklíčené ohněm ze všech stran. 
Nedaleká Novovoroněžská jaderná elektrárna, kde se ve středu kvůli vysokým teplotám 
automaticky zastavil jeden z energobloků, dnes opět v plném rozsahu zahájila provoz.  
U Voroněže hasičům pomáhají dva letouny vyslané z Ukrajiny. Voroněžská oblast dostala ze 
státní pokladny pomoc ve výši 1,7 miliardy rublů ... Ruská meteorologická služba vydala 
informaci, podle níž by vysoké teploty mohly ustoupit kolem 15. srpna. Pravděpodobnost 
této předpovědi je sedmdesátiprocentní. Do poloviny příštího týdne však v Rusku vysoké 
teploty nepochybně nepoleví. Moskvanům se od čtvrteční noci o něco lépe dýchá poté, co se 
poněkud rozptýlil smog a dým způsobený požáry lesů a rašelinišť u Moskvy. Hlavní lékař 
ministerstva zdravotnictví Gennadij Oniščenko nicméně obyvatelům metropole poradil, aby 
nevycházeli, dodržovali pitný režim a vyloučili fyzickou námahu. Prohlásil, že vzhledem  
k situaci budou možná ruské školy muset odložit začátek školního roku. Ruský tisk ve čtvrtek 
uvedl, že sedm ze 43 uzavřených vojenských zón v evropské části Ruska je přímo ohroženo 
ohněm. Podle sdělení ministra pro mimořádné situace Sergeje Šojgua byly vydány pokyny  
k zajištění bezpečnosti všech těchto území, stejně jako deseti jaderných elektráren. 
Ministerstvo obrany zároveň ... informovalo, že kvůli hrozbě požárů šířícím se v Moskevské 
oblasti byly jako preventivní opatření přemístěny do bezpečí veškeré sklady raketové  
a dělostřelecké výzbroje. Zvláštní režim byl vyhlášen ve vězeňských pracovních táborech, 
kterých je v centrálním Rusku a Povolží na 300. V nejohroženějších z nich, které jsou hlavně  
v republice Marij El a v Mordovii, se ... připravuje evakuace odsouzených. Podporu Rusku 
dnes vyjádřil francouzský prezident Nicolas Sarkozy. Současně nabídl Moskvě pomoc při 
likvidaci požárů. Svou daň si začínají požáry vybírat i na hospodářství. Kvůli setrvale vysokým 
teplotám a šířícím se požárům přerušila výrobu i jedna z továren automobilky Volkswagen.  
 
MACHONIN, Jan, Schovali se do sklepa a uhořeli; in: Hospodářské noviny, 5. VIII. 2010 
Rusko Lidé marně zápasí s požáry. Lidé z ohněm zničených vesnic si stěžují, že se nezasáhlo 
včas Premiér Putin slíbil peníze těm, kteří přišli i všechno. Cesta z Moskvy do Luchovického 
rajónu Moskevské oblasti je zahalená do šedožlutého dusivého dýmu, kterým jen slabě 
prosvítá bledé slunce. Blížíme se k obci Běloomut,kde našli dočasné útočiště obyvatelé  
z okolních vesnic Mochovoje a Kadanok, které v pondělí2. srpna lehly popelem. Na břehu 
řeky Oka ztracené v hustém lze silnice končí, dál už se dá jenom přívozem, který jako by 
převážel do podsvětí. Askutečně:na druhém břehu zahynulo v plamenech 11 lidí. Další se 
dosud pohřešují. Ohnivá smršť Samotnému Běloomutu se ohnivý živel vyhnul jen náhodou. 
„Foukal silný vítr a požár se po korunách stromů šířil směrem k nám. Ale když se dostal až ke 
hřbitovu, zafoukalo na druhou stranu a požár se vší silou udeřil na vesnici Mochovoje,“ 
vysvětluje Vladimir, jeden z místních dobrovolníků, který v té chvíli v lesní půdě hloubil 
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ochranný příkop. „Lidem z Mochového už jsme ale pomoci nedokázali. Když jsme se do 
vesnice dostali, bylo po všem - všechny domy kromě dvoupatrových bytovek shořely.“  
S obyvateli z Mochového a ze sousední vesnice Kadanok, kterou potkal stejný osud, se 
setkáváme v místním učňovském internátu, kde jsou evakuovaní. Vyprávějí: „Ohnivá smršť 
hnaná větrem zachvátila celou vesnici během chvíle - o nějaké evakuaci nemohla být řeč. 
Vyběhli jsme v panice z domů a utíkali směrem k Rjazaňské silnici. Všechny ostatní cesty nám 
odřízl oheň. Někteří lidé se ale před ohněm rozhodli schovat ve sklepě. Všichni do jednoho 
uhořeli,“ vzpomíná dvaačtyřicetiletý Nikolaj Vorotnikov. Na otázku, zda se katastrofě nedalo 
nějak předejít, pokyvuje hlavou: „Ohniska požárů jsme lokalizovali včas. Starosta Běloomutu 
podle něj naléhavě žádal o pomoc vedení v Kolomně i ministerstvo pro výjimečné situace. 
Všichni ho ale odmítli. A autobusy, které nakonec vyčlenili na evakuaci, přijely, až když bylo 
po všem. O 150 obyvatel obcí Mochovoje a Kadanok, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou, 
pečuje ředitelka místního učňovského internátu s týmem pomocníků. S trochou hrdosti 
novinářům ukazuje, jak rychle se jí podařilo vytvořit pro postižené důstojné podmínky: „Přišli 
s prázdnýma rukama, někteří dokonce bosí. Hned první den jsme pro ně zařídili provizorní 
bydlení,třikrát denně dostávají teplé jídlo, čtyřiadvacet hodin denně tu pracuje lékař  
a psycholog.“ A ani sami „nájemníci“si nestěžují. „Máme tu všechno,co zatím potřebujeme. 
Dostali jsme také první finanční podporu – 10 000 rublů. Ale jsme ve strašném stresu, během 
chvíle jsme přišli o všechno,“ povzdechne si Nikolajova žena Nataša. Zavítal i Putin Do 
Běloomutu zavítal den po katastrofě premiér Vladimir Putin s gubernátorem Moskevské 
oblasti Borisem Gromovem. Přislíbili lidem finanční kompenzaci ve výši dvou milionů rublů. 
Premiér přitom zdůraznil, že na stavební práce osobně dohlédne: „Nechám na staveniště 
namontovat kamery, které budou čtyřiadvacet hodin denně v režimu online sledovat, jak 
stavba pokračuje,“ slíbil premiér na setkání s postiženými obyvateli obce Mochovoje. Mlha  
a kouř pro dnešek zaclonily slunce, takže teplota vzduchu je jen 29 stupňů. Ale 
meteorologové předpovídají, že celý srpen bude extrémně horký. „Požár se může kdykoliv 
vrátit, rozpálený les je jako sud s prachem. Musíme se připravit na nejhorší,“ domnívá se 
místní dobrovolný hasič Fjodor. Ničivé požáry Trpící střední Rusko Vlna požárů již zasáhla 121 
tisíc hektarů lesa v centrálním Rusku, v sedmi regionech byl kvůli ohni vyhlášen výjimečný 
stav. V dalších 45 oblastech byl vydán zákaz vstupu do lesa. Počet obětí stoupl na 48 Dusící 
se Moskva Ruské hlavní město je již několik dní zahalené hustým dýmem z požárů v okolí 
města, kde hoří na 160 hektarů lesa a rašelinišť. Viditelnost v ulicích nepřesahuje 300 metrů, 
místy jen na 50 až 100 metrů, čmoud pronikl i do metra. Letiště v okolí metropole však 
fungují normálně. Chybějící prevence Většina expertů se shoduje, že kromě anomálně 
suchého počasí za nynější rozsah požárů nese vinu také před několika lety přijatý Lesní 
zákoník. ten totiž odpovědnost za prevenci a hašení požárů přenesl na regiony, aniž jim dal 
dostatek prostředků. Rozpadl se tak centralizovaný systém protipožárních hlídek. Počet obětí 
lidských životů si vyžádaly 48 lesní požáry devastující od konce minulého týdne rozsáhlé 
oblasti centrálního Ruska. Ničící živel Rusko už několik týdnů trpí mimořádnými vedry  
a požáry v evropské části země. Prezident Medveděv kvůli požárům přerušil dovolenou v Soči 
a vrátil se do Moskvy. Některé z devastujících požárů se vymkly kontrole, řekl ruský ministr 
pro mimořádné situace Sergej Šojgu. S lokalizací požárů pomáhá i posádka Mezinárodní 
vesmírné stanice, kde jsou tři ruští a tři američtí astronauti.  
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Z ohroženého Sarova odvezen štěpný materiál; in: Právo, 5. VIII. 2010 
U ruského centra na výrobu jaderných zbraní nasazeny protipožární roboty. Ohnivý prstenec 
požárů, který sevřel ruské centrum na výrobu jaderných zbraní v Sarově, donutil úřady  
k rychlé evakuaci veškerého štěpného materiálu a výbušnin z ohrožených areálů. Oznámil to 
šéf státní jaderné agentury Rosatom Sergej Kirijenko, který se v úterý vydal koordinovat 
práce na záchranu centra přímo na místo. „Ze Sarova byly odvezeny všechny výbušniny, byl 
odtud vyvezen všechen radioaktivní materiál,“ prohlásil. I v případě extrémní katastrofy tak 
podle něj lze garantovat, že nebude ohrožena jaderná ani radiační bezpečnost a nehrozí 
tudíž nebezpečí výbuchů ani ekologických následků. Téměř stotisícový Sarov je kvůli boji  
s ohněm v plné pohotovosti. Do zásahů se zapojily dva tisíce vojáků, jednotky železničního 
vojska, letouny a vrtulníky, místní obyvatelé. Nově byly nasazeny i speciální robotické 
přístroje schopné pracovat v „agresivním prostředí“. Takzvaný „uzavřený územní celek“, jak 
je toto město izolované od světa kvůli vojenským tajemstvím oficiálně označováno, 
obklopuje ochranná policejní zóna. Její hranice ale už oheň v jihozápadním sektoru překonal. 
Úřady uklidňují veřejnost a opakovaně prohlašují, že bezprostřední nebezpečí jaderným 
zařízením nehrozí. Situace se však kvůli značnému rozsahu katastrofy a ohrožení vojenských 
strategických objektů dále komplikuje. Její dramatičnost potvrdil i náhlý návrat prezidenta 
Dmitrije Medvěděva do Moskvy – včera přerušil dovolenou v Soči a do Kremlu svolal 
Bezpečnostní radu státu kvůli ochraně důležitých objektů před požáry. Tam také oznámil, že 
tvrdě potrestal nejvyšší velení ruského vojenského námořnictva. Sesadil šéfa týlu Sergeje 
Sergejeva kvůli skandálu kolem nedávného požáru na letecké základně námořnictva  
v Kolomně u Moskvy. O posty přišli další tři vysocí důstojníci námořního letectva včetně 
velitele základny v Kolomně Vrchní velitel vojenského námořnictva admirál Vladimir Vysockij 
a jeho první zástupce a náčelník štábu Alexandr Tatarinov dostali prezidentskou výstrahu za 
neplnění služebních povinností. Ministru obrany Anatoliji Serďukovovi prezident uložil, aby  
s kárnou čistkou pokračoval na nižších funkčních úrovních. Základna vyhořela minulý týden 
ve čtvrtek, popelem lehlo podle médií několik hangárů, štáb, armádní klub, několik parkovišť 
s auty a další vojenské objekty. Medvěděv tvrdě kritizoval „trestuhodnou lhostejnost“, s níž 
vojáci v Kolomně požáru přihlíželi, zatímco oheň se šířil poměrně pomalu. „Vojáci ani 
pořádně nevěděli, kde jsou jejich velitelé,“ láteřil prezident. Moskva se v noci na včerejšek 
opět zahalila do hustého dýmu z požárů v okolí města, kde hoří na 160 hektarů lesů  
a rašelinišť. Viditelnost v ulicích nepřesahuje 300 metrů, místy jen 50 až 100 metrů, smog 
pronikl i do metra. Letiště v okolí metropole však zatím fungují normálně. Vlna veder  
a opakující se smog si ve velkoměstě vybírají daň v podobě prudkého růstu počtu zásahů 
sanitek a zjevně i úmrtí. Normy stavu ovzduší se v posledních dnech překračují troj- až 
dvacetinásobně. Lékaři radí raději nevycházet, a pokud člověk musí ven, doporučují každému 
dýchat přes navlhčenou hygienickou roušku. Po celém Rusku včera s živlem bojovalo na  
160 tisíc lidí. Počet nasazených vojáků se oproti úterku zdvojnásobil na 10 tisíc. Armáda se 
hlavně podílí na vytváření zásobníků vody a na její distribuci do obtížně dostupných oblastí. 
Vojáci kácejí lesy, likvidují vyschlou vegetaci a budují ochranné bariéry. Vlna ničivých lesních 
požárů těžce zasáhla i cenné národní parky a rezervace. Informovalo o tom včera 
ministerstvo přírody s tím, že na ochranou přírodního bohatství země byl vytvořen 
mimořádný operační štáb. Celkem hořelo 15 tisíc hektarů chráněných území, asi na  
12 tisících hektarů se živel podařilo lokalizovat. I tak oheň včera likvidoval porost 16 rezervací 
a parků. Komplikovaná byla situace v národním parku Buzuluckij bor v Samarské oblasti, kde 



Ochrana & Bezpečnost – 2013, ročník II., č. 2 (léto) Prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.; Ing. Ján Hrivnák, CSc.; JUDr. Vladimír 
Souček; Mgr. Jan Tvrdek; Ing. Lubomír Polívka; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.; Mgr. Zbyněk Koukolík, Požáry vegetace v  Ruské 

federaci a na Ukrajině (2013_B_01), ISSN 1805-5656 

 

 
23 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

plameny pohlcovaly cenný borový les, který zde podle vědců roste asi tři tisíce let. Hasičům 
se také nedařilo porazit živel v Mordovské rezervaci. Právě odtud se plameny přiblížily  
k jadernému středisku v Sarově. Továrna německé automobilky Volkswagen v ruské Kaluze, 
ve které se vyrábějí také vozy Škoda, přerušila kvůli rozsáhlým požárům v Rusku produkci. 
Podle mluvčího firmy jde o preventivní opatření k ochraně zaměstnanců.  
 
Při požárech v Rusku uhořelo už 50 lidí; in: iHNed.cz, 5. VIII. 2010 
Oheň, kam se podíváš, hlásí Voroněž. Sucho a požáry poničily přibližně pětinu ruské 
produkce obilí. 
 
Sluková, Jitka, Požáry v Rusku: Obětí je 50, shořelo 200 000 hektarů lesa: Prezident 
potrestal šéfy armády za požár v Kolomně; in: ČT1, 5. VIII. 2010 
Požáry, které od minulého týdne pustoší centrální Rusko, už stály život 50 lidí, zničeno bylo 
na 200 tisíc hektarů převážně lesů a stále se objevují nová ohniska. Země mobilizuje kvůli 
boji s ohněm všechny dostupné síly. Dovolenou přerušil i prezident Dmitrij Medveděv. I když 
se ruští hasiči snaží seč mohou, požáry jsou zjevně nad jejich síly. Tři stovky jich už sice 
uhasili, čtyři stovky nových se ale objevily. A tam, kudy už se živel prohnal, zůstává jen 
beznaděj. Plameny přinesly rozruch taky do armády. Při rozsáhlém požáru na letecké 
základně v Kolomně přišla armáda o desítky domů a techniku, včetně letadel, v hodnotě  
20 miliard rublů. Velení se to snažilo ututlat, narazilo ale na ostrou kritiku prezidenta  
a několik armádních hodnostářů se muselo poroučet ... Obavy vyvolává i situace nedaleko 
jaderného střediska Sarov východně od Moskvy, kde hoří přírodní rezervace. Musely odtud 
být dokonce odvezeny všechny hořlaviny a výbušniny. Úřady se ale snaží lidi uklidňovat.  
 
Ruská vláda zakáže vývoz obilí. Požáry v zemi sílí, počet obětí vzrostl; in: iHNed.cz, 5. VIII. 
2010 
Ruská vláda zakáže vývoz obilí. Oheň se z centrálních oblastí šíří směrem na jih. 
 
V Rusku už 50 obětí požárů, plocha zasažených lesů se zvyšuje; in: ČTK, 5. VIII. 2010 
Plocha lesů zasažených požárem se v Rusku od středy znovu rozšířila a počet obětí se zvýšil 
na padesát. Meteorologové varují, že během dne se kvalita ovzduší opět zhorší a teploty se 
mají vyšplhat ke 40 stupňům Celsia. Hlavní úsilí armády a hasičů se soustřeďuje na 
vybudování ochranného pásma zbaveného vegetace, které postup požáru zastaví. 
 
SLUKOVÁ, Jitka, Požáry v Rusku: Obětí je 50, shořelo 200 000 hektarů lesa: Prezident 
potrestal šéfy armády za požár v Kolomně; in: ČT 24, 5. VIII. 2010 
Země mobilizuje kvůli boji s ohněm všechny dostupné síly. 
 
ZAKOPAL, Petr, Plocha lesů zasažených požárem se v Rusku rozšířila a počet obětí se zvýšil;  
in: ČT1, 6. VIII. 2010 
Sucho a požáry poničily přibližně pětinu ruské produkce obilí. Ruský premiér Vladimir Putin 
proto vyhlásil dočasný zákaz vývozu obilí a souvisejících zemědělských produktů.  
 
Ekologové varují před požáry v 'černobylských' zónách; in: ČTK, 6. VIII. 2010 
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Na možnost rozšíření požárů do oblastí zamořených z dob černobylské havárie radioaktivitou 
se znepokojením upozorňují ruští a ukrajinští vědci ... Kromě rozsáhlých zón Ukrajiny  
a Běloruska, jimž oheň v tuto chvíli bezprostředně nehrozí, zejména o oblasti kolem ruských 
měst Brjansk, Kaluga, Lipeck a Tula. Při požáru se mohou radioaktivní částice dostat snadno 
do ovzduší, napsala agentura s odvoláním na slova ekologa Nikolaje Šmatkova z ruské 
odbočky Světového fondu na ochranu přírody (WWF). Ministr pro mimořádné situace Sergej 
Šojgu už ve čtvrtek upozornil na nebezpečí zejména v Brjanské oblasti, která je ze všech 
ruských regionů zamořena nejvíc. Pokud do oblasti požár pronikne, může se tu radioaktivita 
'výrazně zvýšit'. 'Ve všech (zamořených) oblastech jsou lesy a rašeliniště, kde se ve vrchní 
vrstvě vegetace uchovaly radioaktivní částice. Jejich nebezpečí se ve srovnání s rokem 1986, 
kdy explodoval Černobyl, výrazně nezmenšilo. Pokud se vlivem požárů dostanou do vzduchu, 
budeme je dýchat,' řekl dnes na tiskové konferenci Šmatkov. Černobylská havárie zasáhla 
radioaktivitou zhruba plochu 160.000 čtverečních kilometrů na severní Ukrajině, západním 
Rusku a v Bělorusku. Přímo či nepřímo bylo zářením postiženo na devět milionů lidí.  
V ukrajinském tisku se dnes objevily zprávy, že v zóně černobylské elektrárny už vypuklo 
několik požárů a dým zasáhl hlavní město. Kyjevské ministerstvo pro mimořádné situace tyto 
informace popřelo a oznámilo, že ve všech oblastech zamořených radioaktivitou situaci 
pečlivě monitoruje a je připraveno k ráznému zásahu. Běloruský tisk oznámil, že úřady 
vyhlásily třetí z pěti stupňů protipožární pohotovosti. Vstup do lesů byl na celém území státu 
omezen a v některých oblastech úplně zakázán, stejně jako lov pernaté zvěře. Podle 
některých ruských vědců jsou varování před možností rozšíření radioaktivního dýmu 
přehnaná.  
 
ZAKOPAL, Petr, Plocha lesů zasažených požárem se v Rusku rozšířila a počet obětí se zvýšil; 
in: ČT1, 6. VIII. 2010 
Plocha lesů zasažených požárem se v Rusku rozšířila a počet obětí se zvýšil na 50. V evropské 
části země registrují přes 800 větších požárů. Oheň hoří na celkové ploše téměř 2 tisíce 
kilometrů čtverečních, což odpovídá v porovnání přibližně čtyřnásobku území Prahy. Nejvíce 
postiženou je i nadále moskevská oblast. Podle zpravodajského serveru BBC přišlo ve  
14 ruských regionech o střechu nad hlavou více než 3,5 tisíce lidí. 
 
Požáry hasila poprvé přímo i Moskva; in: Právo, 6. VIII. 2010. 
Plameny, které už více než týden sužují řadu oblastí středního Ruska, včera poprvé pronikly 
na území Moskvy. Oheň vzplál v nově budovaném terminálu letiště Vnukovo, kde zasáhl 
ubytovny dělníků. Hořel i areál pravoslavného chrámu sv. apoštolů Petra a Pavla a oblíbený 
Filjovskij park, informovaly ruské agentury. Oheň několikrát řádil i na území národního parku 
Losinyj ostrov, ležícího na okraji území metropole. V okolí chrámu v centru města se oheň 
zřejmě rozšířil z dřevěného přístavku kostela. Přeskočil na sousední dvoupatrový dům  
a nedělní školu. K boji s ohněm byly povolány tři čety a vrtulník, z blízkého okolí byli lidé 
evakuováni. Požár byl také podle všeho za masívním únikem vodíku z potrubí ropných 
rafinérií. Hasiči místo ochlazovali, aby nedošlo k výbuchu, a v závodě byl přerušen provoz. 
Bezprecedentní vlna veder přitom v hlavním městě nepolevuje. Včera v poledne 
meteorologové zaznamenali denní teplotní rekord – 34,4 stupně. Prognózy jsou stále 
pesimistické – tropické horko by mělo trvat minimálně do konce příštího týdne. Do pondělka 
má panovat okolo 38 stupňů, v dalších dnech se teploty přece jen snad trochu sníží. 
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Nesnesitelné vedro vládlo včera i v moskevském metru. Dopravní podnik oznámil, že rtuť 
teploměru v podzemce včera poprvé přesáhla 34 stupňů. Podle hygienických norem by mělo 
být ve stanicích nejvýš 28 stupňů. Ovzduší v metropoli se nicméně včera ráno trochu 
pročistilo. Obyvatelé města však kvůli problémům se smogem stejně skupují roušky. Hlavní 
hygienik Gennadij Oniščenko jim také doporučil, aby město pokud možno opustili, mají-li 
kam odjet. Problém je, že příměstské oblasti, kde mají Moskvané většinou své dači, na tom  
s ovzduším nejsou o nic lépe než metropole. Kvůli smogu také Oniščenko navrhl, aby úřady  
v postižených oblastech raději chystaly posunutí začátku školního roku, pokud se situace 
nezlepší. Obětí plamenů už je 50 lidí. Počet požárů v zemi se včera dál zvýšil. Hořelo 196 tisíc 
hektarů země na 800 místech, z toho polovinu se hasičům podařilo lokalizovat. V hašení 
ohně Rusku pomáhá už pět zemí – Ukrajina, Bělorusko, Arménie, Ázerbájdžán a Itálie. Ta na 
boj s živlem včera vyslala dva protipožární letouny Canadair. Pomoc nabídlo i Německo. 
Situaci však ještě může zkomplikovat obrovský požár nedaleké mordovské přírodní 
rezervace. V přímém ohrožení je podle ruského tisku sedm ze 43 uzavřených vojenských zón 
v evropské části Ruska. Ministerstvo obrany informovalo, že kvůli hrozbě požárů šířících se  
v Moskevské oblasti byly preventivně přemístěny do bezpečí veškeré sklady raketové  
a dělostřelecké výzbroje. K zlepšení podle místních úřadů odpoledne došlo u města Sarov, 
kde sídli federální centrum vývoje a výroby jaderných zbraní, jež ohrožovala 18kilometrová 
souvislá fronta ohně. Tu se hasičům v noci na včerejšek podařilo rozbít na několik menších 
úseků a během dne postupně zmenšovali plochu řádících požárů ... Rusko kvůli 
dlouhotrvajícímu suchu zastaví vývoz obilí a výrobků z něj, aby zabránilo růstu domácích cen 
potravin. Včera to oznámil premiér Vladimir Putin. Zákaz platí od 15. srpna. Suchem 
postižení zemědělci dostanou od státu kompenzace v celkové výši 35 miliard rublů.  
Prohlášení vyvolalo prudký vzestup cen pšenice především na amerických trzích, kde dosáhla 
dvouletého maxima.  
 
ŠVAMBERK, Alex, Dým z požárů od Moskvy se může dostat až do Evropy; in: Novnky.cz,  
6. VIII. 2010 
Dým z požárů od Moskvy se může dostat až do Evropy. Hoří další vojenská základna. 
 
Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 6. srpna; in: ČTK, 6. VIII. 2010 
Moskva se dnes opět zahalila do oblaku smogu, pocházejícího z požárů lesů a rašelinišť  
v okolí ruského hlavního města. Oheň si dosud vyžádal na 50 obětí. 
 
MALÁ, Jitka, Smog nad Moskvou; in: ČRo Regina, 7. VIII. 2010 
Smog nad Moskvou nezmizí dříve než v polovině příštího týdne. Požáry lesů a rašelinišť 
v okolí se stále nedaří zvládat a vyhlídky na déšť jsou podle předpovědi minimální. 
 
Chlupaté oběti ruských požárů nikdo nespočítá; in: ČTK, 7. VIII. 2010 
Když oheň řádí v lidském světě, je zkáza, kterou působí, zjevná. Ale dopad požárů na divokou 
přírodu je méně viditelný, přestože je nepochybně důležitý ... V Rusku nyní zuří více než 800 
požárů včetně těch, které postihly lesy a rašeliniště. Oheň se táhne od ruského severu do 
centrálních oblastí, Povolží a na Kavkaz. Desítky lidí zahynuly. Ti, kdo přežili, přišli o domy  
a majetek. Ale neexistují a možná nikdy existovat nebudou žádné statistiky o počtu 
uhynulých divokých zvířat. Zvířata při požárech buď umírají nebo přicházejí o přirozené 
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prostředí či potravu, vysvětlil Alexej Vaisman z ruské pobočky Světového fondu na ochranu 
přírody (WWF). Zatímco zdravá zvěř a ptáci před ohněm uniknou a nechají za sebou jen 
nemocné a slabé, populace zabydlená v půdě a závislá na výživě z ní, hyne. Sem patří houby, 
bakterie, červi, brouci, ponravy, hlemýždi, mravenci či slimáci. Když lesní půda složená  
z organických sedimentů a rašeliny vyschne, je velmi vznětlivá a v okamžiku shoří i se svými 
obyvateli. To přirozeně spouští řetězovou reakci: přeživší ptáci a hmyzožraví živočichové  
v ohněm zničené oblasti nepřežijí, protože nemají potravu. Lesní požáry zabíjejí plazy, 
obojživelníky i hlodavce, kteří nejsou dost rychlí, aby utekli. Bude nesmírně těžké odhadnout 
oběti požárů, protože započítat je třeba příliš mnoho faktorů, například hustotu populace 
každé oblasti. A kdo by se obtěžoval sčítáním zvěře? Dokonce i když les shoří jen částečně, 
neexistuje záruka, že jeho zbylá část bude schopná zaopatřit přeživší zvířata v dalších 
mimořádných podmínkách – například během tvrdých zimních mrazů, dodal Veisman. Mladá 
zvířata mohou rychle uhynout hlady stejně jako nemocné kusy. To jsou střednědobé 
následky lesního požáru. Nicméně příroda dokáže reagovat na každou katastrofu a je 
schopna kompenzovat vzniklé škody. Z dlouhodobého hlediska mají i lesní požáry klady. 
Vypálené oblasti pokryje nový porost během osmi až deseti let. Vyroste například borůvčí  
a brusinky. Oblasti pokryté keříky, mladými břízkami a osikami poskytnou zvířatům potravu  
i úkryt. Požár v takovém případě funguje jako faktor změny. Na vypálených místech vyroste 
jiný druh stromů, než jaký tam byl původně, což v lese vytváří přirozený 'záplatový' vzorec 
různých dřevin. To zajišťuje nezbytnou biodiverzitu, která zvyšuje úrodnost oblasti.  
Z historického hlediska měnily požáry geografii lesa a posouvaly oblasti zalesněné určitým 
druhem stromů. Existuje teorie, podle níž evropská část Ruska není zarostlá cedry právě kvůli 
požárům; nikoli ovšem přírodní povahy. Šlo o dávné úmyslné vypalování ve snaze vyklučit 
půdu pro pěstování zemědělských plodin ... Noví osadníci v údolí řeky Pečory dělali koncem 
16. a začátkem 17. století totéž. Vypalovali cedry, které později nahradily borovice. Z oblasti 
v důsledku toho odešli sobolové, protože podstatnou část jejich stravy tvoří vysoce výživná 
semena cedrových šišek, která jsou pro mnoho druhů zvířat pochoutkou. A mluvíme-li  
o historii, místní životní prostředí změnily i lesní požáry při výstavbě transsibiřské železnice. 
Trať spojující Čeljabinsk s Vladivostokem byla postavena v letech 1891 až 1916. Parní 
lokomotivy projíždějící po ní chrlily mraky jisker zapalující okolní lesy a oheň vyhubil zvířata, 
která tu žila.  
 
ČECHOVÁ, Štěpánka; MALÁ, Jitka, Smog nad Moskvou nezmizí dřív než v polovině příštího 
týdne; in: ČRo 1 – Radiožurnál, 7. VIII. 2010 
Smog nad Moskvou nezmizí dřív než v polovině příštího týdne. Požáry lesů a rašelinišť v okolí 
se stále nedaří zvládat a vyhlídky na déšť jsou podle předpovědí jen minimální. Některé státy 
posílají domů své diplomaty nebo alespoň jejich rodiny. České ministerstvo zahraničí radí 
občanům, aby si cestu do Moskvy a okolí důkladně rozmysleli. Kvalita vzduchu v ruské 
metropoli se už ani kvalitou nazývat nedá. Koncentrace jedovatého oxidu uhelnatého 
překračuje obvyklé hodnoty sedmkrát. Viditelnost je bídná, což se projevuje i na počtu 
dopravních nehod. Obyvatelé prchají z města, ti, kdo zůstali, kašlají a slzí. Všechna tři 
moskevská letiště fungují, ale lety se zpožďují a desítky strojů přistály na náhradních letištích. 
Na železnici se jezdí s rozsvícenými mlhovými světly a strojvůdci mají nařízeno používat  
k signalizaci výhradně houkačky.  
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VESELOVSKÁ, Jana, Smog nad Moskvou nezmizí dřív než v polovině příštího týdne; in: ČRo 
1  
– Radiožurnál, 8. VIII. 2010 
Smog nad Moskvou nezmizí dřív než v polovině příštího týdne. Kvalita vzduchu v ruské 
metropoli se už ani kvalitou nazývat nedá. 
 
V boji s požáry hlásí úřady mírné zlepšení, Moskva se dusí smogem; in: ČTK, 8. VIII. 2010 
Plocha lesních požárů, které od konce července sužují Rusko, se během posledních 24 hodin 
snížila o 3000 hektarů na 190.400 hektarů. Podle chargé d´affaires českého velvyslanectví  
v Moskvě část rodinných příslušníků zaměstnanců ambasády už odletěla do vlasti. Celkem by 
se dnes do Česka mělo vrátit šest lidí a sedmý v pondělí. 
 
Moskva se dusí smogem; in: Metro, 9. VIII. 2010 
Moskva se dusí smogem Moskva se dusí smogem Doktoři prý mají pod hrozbou propuštění 
zakázáno uvádět jako diagnózu teplotní šok a přehřátí organismu. 
 
Moskva se stále dusí smogem; in: Lidové noviny, 9. VIII. 2010 
Plocha lesních požárů, které od konce července sužují Rusko, se během posledních 24 hodin 
snížila o 3 000 hektarů na 190 400 hektarů. 
 
Lesní požáry ustupují, ale Moskva se stále dusí; in: Hospodářské noviny, 9. VIII. 2010 
Lesní požáry ustupují, ale Moskva se stále dusí Rusko České velvyslanectví v Moskvě poslalo 
o víkendu zpět do vlasti děti diplomatů a dalších zaměstnanců. České velvyslanectví  
v Moskvě se kvůli hustému smogu rozhodlo evakuovat manželky a děti diplomatů a dalších 
zaměstnanců. 
 
Rusko možná prodlouží zákaz vývozu obilí i do příštího roku; in: ČTK, 9. VIII. 2010 
Rusko možná prodlouží zákaz vývozu obilí i do příštího roku. Řekl to dnes na schůzi vlády 
ruský premiér Vladimir Putin. Zdroj z vlády minulý týden uvedl, že vláda o zrušení nebo 
prodloužení zákazu rozhodne v říjnu. 
 
Kouřem zadušená Moskva čeká na úterý jako na spásu, má se otočit vítr; in: Novinky.cz,  
9. VIII. 2010 
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/208172-kourem-zadusena-moskva-ceka-na-
utery-jako-na-spasu-ma-se-otocit-vitr.html  
Ruské hlavní město se i v pondělí dusí pod příkrovem kouře z požárů lesů a rašelinišť v okolí. 
Množství škodlivin v ovzduší i dnes dvoj až trojnásobně překračuje maximálně přípustné 
normy. V úterý ale má utrpení skončit, přes Moskvu přejde fronta postupující ze 
severozápadu a s ní se otočí i vítr, uvádí agentura RIA Novosti. „Období horka, které nemá ve 
svém intenzitě precedens a které trvá v moskevském regionu už dva měsíce, se blíží ke konci. 
Rekordní teploty bodu naposled v pondělí, kdy se vzduch zahřeje na 37 až 39 stupňů Celsia. 
Pak vedro opadne,“ uvedl meteorolog z centra Fobos. Úlevu podle něj přinese fronta: „Tato 
fronta dnes přechází přes Petrohrad a zítra se dostane nad Moskvu. Přinese krátké období 
dešťů. Vítr se změní na západní.“ Stávající situaci způsobovala tlaková výše, která se přesune 
nad Ural. Nejhustší dým ve městě byl zaregistrován v pátek a v sobotu, kdy byly normy 
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znečištění překročeny šesti až sedminásobně. Lékaři už minulý týden Moskvanům 
doporučovali, aby z města odjeli, a pokud to nejde, aby raději nevycházeli ven, nevětrali a na 
minimum omezili fyzickou námahu. Čtyřicetistupňová vedra a nedýchatelný vzduch si 
vyžádaly i životy mnoha lidí. "Úmrtnost v Moskvě v posledních dnech vzrostla na 
dvojnásobek," připustil šéf zdravotního odboru moskevské radnice Andrej Selcovskij. 
"Normálně každý den umírá 360-380 lidí, nyní okolo 700," dodal ... V márnicích je podle něj 
zaplněno 1 300 z 1 500 míst, a to i vinou části příbuzných, kteří nevyslyšeli nabádání 
pochovávat zesnulé hned po skonu, ale pohřbívají je po třech až pěti dnech. "Podle našich 
údajů úmrtnost v červenci vzrostla ve srovnání s loňských rokem o 250 procent," řekl listu 
Kommersant ředitel nejmenované pohřební služby ... Do márnic se v posledních týdnech 
přiváží až třikrát více zesnulých než obvykle. Podle lékařů vedrům nejčastěji podléhají 
pacienti s chorobami srdce, a to nejen staří lidé, ale i čtyřicátníci a třicátníci. V rizikové 
skupině jsou i lidé s plicními nemocemi. případům. V pátek museli zdravotníci zasahovat  
v 10 147 případech, zatímco před rokem bylo výjezdů jen 6 566; s výjimkou krajních případů 
je však prý zakázáno pacienty hospitalizovat. Sanitky nebývají klimatizovány, a tak se občas 
hroutí i zdravotníci. Na podmínky v nemocnicích, kde klimatizací bývá vybaveno jen 
ředitelství, si stěžují lékaři a zdravotní sestry. Vlna nebývalých veder trvá v Rusku už od 
počátku července. Lesní požáry si dosud podle úřadů vyžádaly 52 obětí. Jejich počet ale 
klesá, už jich hoří jen 550, zatímco v pátek to bylo přes osm set. Neroste ani plocha, kterou 
sežehly, stále je to 1 900 kilometrů čtverečných. 
  
Ruský vývoz obilí v sezoně 2010/11 prudce klesne; in: ČTK, 9. VIII. 2010 
Ruský premiér Vladimír Putin minulý čtvrtek kvůli suchu vyhlásil dočasný zákaz vývozu obilí 
od 15. srpna do 31. prosince ... Regiony postižené suchem ve středním Rusku a Povolží také 
budou potřebovat dodatečné objemy semen k zimní a jarní setbě. 
 
S ohněm bojuje i Putin. Plameny u Moskvy ustupují; in: Týden, 10. VIII. 2010 
http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/rusko-a-okoli/s-ohnem-bojuje-i-putin-plameny-u-
moskvy-ustupuji_177984.html  
Počet požárů i plocha lesů napadených ohněm se v okolí Moskvy postupně snižuje.  
S plameny v celé zemi zápolí skoro 166 tisíc lidí, jedním z nich byl dnes osobně i premiér 
země Vladimir Putin. Počet požárů i plocha lesů napadených ohněm se v okolí Moskvy 
postupně snižuje. Podle dnešní informace ruských záchranářů situaci kolem metropole sice 
dál komplikuje hustý dým a selhávající technika, ale stále větší počet požárů se daří omezit.  
S plameny v celé zemi zápolí skoro 166 tisíc lidí, jedním z nich byl dnes osobně i premiér 
země Vladimir Putin. Podle ministerstva pro mimořádné situace v Rusku nyní plane  
557 požárů na ploše více než 174 tisíc hektarů, z toho sedm desítek požárů je velkých. Do 
hašení se zapojilo více než 26 500 kusů techniky, včetně 42 letadel a vrtulníků. Od začátku 
sezony vzplálo více než 26 tisíc požárů, které postihly 766 tisíc hektarů. Ruská ministryně 
zemědělství Jelena Skrynniková vyslyšela pondělního doporučení prezidenta Dmitrije 
Medveděva a zbavila úřadu šéfa moskevských státních lesů Sergeje Gordějčenka. O svůj 
úřady přišel proto, že během lesních požárů nepřerušil dovolenou. Stejné - zatím ovšem spíš 
jen mediální - kritice je dnes vystaven i mnohem vlivnější ruský politik, starosta ohněm 
sevřené Moskvy Jurij Lužkov. Moskevský primátor se dnes vrátil z dovolené a do Kremlu 
spěchal referovat premiéru Putinovi, jaká opatření radnice v jeho nepřítomnosti přijala v boji 
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s postupujícím ohněm. Už během Lužkovovy dovolené se v moskevských médiích  
a v internetových diskusích objevovala tvrdá kritika politika, který město v nejkritičtějších 
chvílích opustil a dal přednost odpočinku. Ve čtvrtek chce v Moskvě opozice uspořádat 
demonstraci s požadavkem Lužkovova odstoupení. Putin dnes při osobním setkání  
s Lužkovem moskevského starostu nekritizoval a jeho návrat z dovolené označil za "včasný". 
Z nejbližšího Putinova okolí však do ruských médií pronikl názor, že vlivný primátor udělal 
politickou chybu. "Je samozřejmě dobře, že Jurij Michajlovič (Lužkov) začal plnit své 
povinnosti. Je ale škoda, že to neudělal dříve," řekl novinářům nejmenovaný zdroj z Kremlu. 
Dodal, že v nynější krizové situaci by vedení Moskvy mělo být na svých pracovních místech. 
Dovolenou již dávno přerušili oba nejmocnější politikové Ruska Medveděv a Putin. Přesto 
průzkumy veřejného mínění ukazují na pokles jejich obliby: popularita šéfa státu Medveděva 
a předsedy vlády Putina podle průzkumů tří středisek klesla na historické minimum. Podle 
agentury FOM klesla od ledna důvěra v Medveděva z 62 na 52 procent, Putinovi z 69 na  
61 procent. Podle vládního střediska VCIOM důvěra v prezidenta klesla ze 44 na 39 procent,  
v Putina z 53 na 47 procent. Podle nezávislého střediska Levada Medveděvovi nyní věří  
38 procent dotázaných (namísto 39 procent) a Putinovi 44 (místo 48 procent). Aby podpořil 
svou klesající popularitu, zapojil se dnes Vladimir Putin osobně do boje s lesními požáry. 
Agentura Interfax oznámila, že premiér vzlétl v kabině ruského hasičského obojživelného 
letounu Be-200 nad požáry v okolí Rjazaně. Během půlhodinového letu ze svého místa 
druhého pilota řídil vypuštění dvanáctitunového vodního nákladu nad ohniskem požáru. 
Podle ruské agentury mířil premiér přesně.  
 
Oheň ohrožuje další jaderná střediska; in: Právo, 10. VIII. 2010 
Oheň ohrožuje další jaderná střediska Příčiny potíží při zvládání ohně lze vidět také ve 
drastickém snižování počtu lesníků a hasičů a také v politice privatizace lesů. 
 
Ruský premiér Putin osobně hasil požár u Rjazaně; in: Novinky.cz, 10. VIII. 2010 
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/208354-rusky-premier-putin-osobne-hasil-
pozar-u-rjazane.html  
Ruský premiér Vladimir Putin v úterý vzlétl na palubě obojživelného proudového vodního 
bombardéru Berjev Be-200 a sám řídil shození vody na jedno z ohnisek požárů u Moskvy, 
uvedla ruská tisková agentura RIA Novosti. Chtěl tak čelit poklesu své popularity. Putin seděl 
na místě druhého pilota letounu a řídil jak nabírání dvanácti tun vody z řeky Oky do nádrží 
stroje, které trvalo jedenáct vteřin, tak její svržení na hořící les v okolí Rjazaně. Podle ruské 
agentury mířil premiér přesně, přestože byl před letem jen bleskově poučen. Svržení vody 
sledoval na displayi přenášejícím záběry z termovizní kamery na palubě nejmodernějšího 
hydroplánu na světě. Oba nejvyšší představitelé Ruska během požárů ztratili hodně na své 
popularitě. Podle agentury FOM od ledna důvěra v Medvěděva klesla z 62 na 52 procent,  
k Putinovi z 69 na 61 procent. Podle vládního střediska VCIOM důvěra v prezidenta klesla ze 
44 na 39 procent, v Putina z 53 na 47 procent. Podle nezávislého střediska Levada 
Medvěděvovi nyní věří 38 procent dotázaných (namísto 39 procent) a Putinovi 44 (místo  
48 procent) ... Ruská ministryně zemědělství Jelena Skrynniková vyslyšela pondělní 
doporučení prezidenta Dmitrije Medvěděva a zbavila úřadu šéfa moskevských státních lesů 
Sergeje Gordějčenka. O svůj úřady přišel proto, že během lesních požárů nepřerušil 
dovolenou. Stejné – zatím ovšem spíš jen mediální – kritice je dnes vystaven i mnohem 
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vlivnější ruský politik, starosta ohněm sevřené Moskvy Jurij Lužkov, který se vrátil z dovolené 
v pondělí. Medvěděv i Putin ji přerušili už dříve … Počet požárů i plocha lesů napadených 
ohněm se v okolí Moskvy postupně snižuje. Moskvu i v úterý trápí dým, i když jej měla 
rozehnat studená fronta. Podle ministerstva pro mimořádné situace v Rusku nyní plane  
557 požárů na ploše více než 174 000 hektarů, z toho sedm desítek požárů je velkých.  
V nejhorších chvílích jich hořelo na osm set. Od začátku léta vzplálo více než 26 000 požárů, 
které postihly 766 000 hektarů.  
 
Uvolněná radiace?; in: ČT24, 11. VIII. 2010 
Požáry v Rusku jsou sice na ústupu, ale zemi hrozí další ekologická katastrofa. Odborníci 
varují, že by se mohly dostat až k Moskvě. Vzduch se vyčistil, dusno zůstalo. 
 
Požáry i v oblasti zamořené Černobylem, nebezpečí prý nehrozí; in: ČTK, 11. VIII. 2010 
Ruské úřady oficiálně připustily, že lesní požáry v Rusku zasáhly od června i oblasti postižené 
radioaktivním spadem po havárii v Černobylu v roce 1986. Správa ruských lesů na svých 
internetových stránkách zveřejnila seznam požárů na územích zasažených radioaktivními 
částicemi. Hlavní lékař ruského ministerstva zdravotnictví Gennadij Oniščenko ale dnes 
popřel, že hoří i lesy zasažené po černobylské havárii. S ohněm podle něj museli hasiči 
bojovat v oblastech, kde je radiace zanedbatelná. Podle správy lesů se požáry týkají 
zamořené plochy téměř 4000 hektarů. 'Podle radiačního monitoringu byly na území Ruské 
federace znečištěném nestabilními nuklidy podléhajícími radioaktivní přeměně 
zaregistrovány od letošního června požáry na ploše 3900 hektarů,' uvedl úřad. Upřesnil, že 
nejvíce byla zasažena Brjanská oblast, kde bylo registrováno 28 požárů na ploše 269 hektarů. 
Dále to byla Kalužská, Čeljabinská, Kurganská, Tulská, Orlovská a Penzenská oblast.  
I Oniščenko připustil, že s ohněm museli bojovat hasiči v některých zamořených oblastech 
Brjanské a Tulské oblasti. 'Úroveň radiace je tam ale jako na Rudém náměstí v Moskvě,' 
uklidňoval veřejnost Oniščenko. Vyzval novináře, aby v souvislosti s šířením ohně nešířili 
mezi obyvatelstvem paniku. Všechny státní orgány, pod jejichž pravomoc znečištěná území 
spadají, jsou o zamoření povinny informovat občany a organizace, jejichž zaměstnanci  
v zamořených lesích pracují. Na možnost rozšíření lesních požárů do oblastí spojených se 
zamořením radioaktivitou z doby černobylské havárie už se znepokojením v minulosti 
upozornili ruští vědci i ekologové. Při požáru se mohou radioaktivní částice dostat do 
ovzduší, varoval například ekolog Nikolaj Šmatkov z ruské odbočky Světového fondu na 
ochranu přírody (WWF). Ruský ministr pro mimořádné situace Sergej Šojgu už minulý týden 
na toto nebezpečí upozornil. Pokud oheň do takových oblastí pronikne, může se tu podle 
Šojgua radioaktivita mimořádně zvýšit. Rakouský expert Gerhard Wotawa z vídeňského 
úřadu pro meteorologii a geodynamiku v úterý upozornil, že v Rusku jsou rozsáhlé plochy 
půdy ozářené kvůli jaderným testům či nehodám. V půdě se prý usadilo radioaktivní cesium, 
které do sebe s podzemní vodou vtáhly stromy. Tento prvek se uvolňuje při teplotách kolem 
700 stupňů Celsia a hrozí tedy, že se začne uvolňovat právě při zuřících ruských požárech. 
Německý expert Peter Jacob dnes ... řekl, že požáry mohou rozvířit černobylské radioaktivní 
částice kolem města Brjansk. Momentálně sice nejsou příliš nebezpečné. 'Nebezpečí, které 
tam vyvstává kvůli radioaktivitě, je zřejmě velmi malé, protože cesium působí převážně  
v potravním řetězci. Samotné vdechnutí nehraje tak velkou roli,' vysvětlil Jacob. Během delší 
doby podle Jacoba může být radioaktivní cesium zaneseno i do oblastí, které dosud 
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kontaminovány nebyly. Naznačil ale, že například zemědělství se tento druh radioaktivity 
dotkl jen v krajním případě. Nanejvýš nepravděpodobné je i to, že by vítr radioaktivní 
částečky zanesl až do Německa.  
 
SOUKUP, Ondřej, Putin osobně uhasil dva požáry; in: iHNED, 11. VIII. 2010 
Vladimir Putin jde v boji proti lesním požárům svým spoluobčanům příkladem. Požáry ale 
mají už i první oběti z řad činovníků, kteří podle Kremlu nejsou v boji dostatečně aktivní. 
 
VOŘÍŠEK, Karel; FIALOVÁ, Markéta; RUSEK, Martin, V Rusku hoří i lesy zamořené 
radioaktivním spadem z Černobylu; in: TV Nova, 11. VIII. 2010 
Rozsáhlé požáry v Rusku zasáhly už i oblasti postižené radioaktivním spadem z doby 
černobylské havárie. Správa ruských lesů potvrdila, že se to týká téměř 4 tisíc hektarů. To je 
pro srovnání přibližně rozloha Kolína. Podle odborníků to ale pro člověka představuje jen 
nepatrné nebezpečí. Bezmála čtvrt století spalo v půdě, stromech, keřích. Plameny ale 
sehrály funkci probouzecího šému. Radioaktivní Cesium, které oblast zamořilo po havárii 
ukrajinské jaderné elektrárny Černobyl v roce 1986 se znovu dere do ovzduší ... Do střední 
nebo západní Evropy se dým a tedy ani případné radioaktivní částečky pravděpodobně 
nedostanou ... Požáry ale zůstávají hrozbou samy o sobě. Do jejich likvidace se zapojil před 
kamerami i premiér Putin, ale ne snad s hadicí v ruce, rovnou za kniplem hasičského letounu.  
 
Prý hoří lesy blízko Černobylu, Rusko to popírá; in: Aktualne.cz, 11. VIII. 2010 
Zástupce ředitele Úřadu pro ochranu ruských lesů Vasilij Tuzov agentuře Reuters sdělil, že 
požáry byly i v kontaminované zóně, ale většinu z nich už hasiči zlikvidovali. Požáry se z Ruska 
rozšířily také na Ukrajinu, kde se černobylská elektrárna nachází. 
 
Požáry zasáhly lesy kontaminované radioaktivním spadem z Černobylu; in: Novinky.cz,  
11. VIII. 2010 
Požáry zasáhly lesy kontaminované radioaktivním spadem z Černobylu Lesní požáry v Rusku 
zasáhly oblasti postižené radioaktivním spadem z černobylské jaderné elektrárny kolem měst 
Brjansk, Kaluga, Lipeck a Tula. Hasič zasahuje u hořícího lesa u Rjazaně. 
 
Požáry v Rusku mohou šířit radiaci z Černobylu; in: Právo, 12. VIII. 2010 
Rakouský expert Gerhard Wotawa z vídeňského úřadu pro meteorologii a geodynamiku 
potvrdil, že se po Černobylu do půdy dostal radioaktivní izotop cesia 137. Z půdy se dostal do 
stromů. Lesní požáry v Rusku mohou šířit radiaci z Černobylu. 
 
Hoří lesy zamořené výbuchem v Černobylu; in: Blesk, 12. VIII. 2010 
Experti varují před možným únikem radioaktivních částic do ovzduší Požáry v Rusku 
 
'Radioaktivní lesy' v Rusku už nehoří. Češi posílají pět milionů; in: Lidovky.cz, 12. VIII. 2010 
Nebe je jasné, věže Kremlu a báně kostelů jsou vidět bez závoje smogu a lidé konečně mohli 
vyjít do ulic bez masek. Meteorologové ale varovali, že o víkendu se se změnou větru může 
smog vrátit. 
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V Rusku hoří zamořené lesy; in: Lidové noviny, 12. VIII. 2010 
V Rusku hoří zamořené lesy Jak uvádějí odborníci, následky požárů v takových lokalitách 
mohou být srovnatelné s výbuchem samotného Černobylu. Plocha lesních požárů, které od 
konce července sužují spolu s vedry Rusko, se včera zmenšila téměř na polovinu a úřady již 
hovoří o přelomu. Smog v Moskvě se rozptýlil a znečištění vzduchu se vrátilo do obvyklých 
mezí. Situace s požáry v okolí Moskvy, Rjazaně a Nižného Novgorodu však zůstává složitou. 
Podle ministerstva pro mimořádné situace plálo k včerejšímu ránu po celé zemi 612 požárů 
na ploše 92 702 hektarů. O 24 hodin dříve plameny řádily na ploše více než 174 000 hektarů. 
Počet velkých požárů se snížil o tucet. Do hašení je zapojeno skoro 166 000 lidí vybavených 
26 500 kusy techniky včetně 39 letadel a vrtulníků. Pomáhá i 551 odborníků, šest letadel  
a sedm vrtulníků z ciziny. Od začátku sezony v Rusku vzniklo na 26 500 požárů, které postihly 
celkem 810 000 hektarů. Začala i obnova spálených vsí. V obci Verchňaja Vereja, kde koncem 
července premiér Vladimir Putin na spáleništi 341 zničených domů slíbil nové domovy do 
konce října, je první nový domek téměř hotov. Místní jsou však podle včerejšího vydání listu 
Izvestija rozpačití: místo trámů používají stavbaři sádrokarton, dům je menší než ten, který 
lehl popelem, a místnosti jsou malé. »Je to víkendová chata, a ne vesnický dům,« tvrdí. 
Problém však spočívá v tom, že mnozí postižení neměli domy řádně zanesené do katastrů,  
a tak se raději spokojili s menšími, jen aby vůbec získali střechu nad hlavou. Ruské úřady 
oficiálně upozornily, že lesní požáry zasáhly od června i oblasti postižené radioaktivním 
spadem po havárii v Černobylu v roce 1986. Správa ruských lesů na svých internetových 
stránkách už 6. srpna zveřejnila seznam požárů na územích zasažených radioaktivními 
částicemi. Týká se to plochy téměř 4000 hektarů. Správa uvedla, že nejvíce byla zasažena 
Brjanská oblast, kde bylo registrováno 28 požárů na ploše 269 hektarů. Dále to byla Kalužská, 
Čeljabinská, Kurganská, Tulská, Orlovská a Penzenská oblast. Všechny státní orgány, pod 
jejichž pravomoc znečištěná území spadají, jsou o zamoření povinny informovat občany  
a organizace, jejichž zaměstnanci v zamořených lesích pracují. 
 
Radioaktivní lesy' v Rusku už nehoří. Češi posílají pět milionů; in: lidovky.cz, 12. VIII. 2010 
http://www.lidovky.cz/radioaktivni-lesy-v-rusku-uz-nehori-cesi-posilaji-pet-milionu-pb1-
/ln_zahranici.asp?c=A100812_121817_ln_zahranici_mtr  
Kvůli suchu a vedru přišlo Rusko letos asi o čtvrtinu úrody obilí a že četná hospodářství jsou  
v důsledku toho na pokraji krachu. Rusko začátkem týdne snížilo odhad úrody obilovin  
o dalších deset milionů tun - na 60 až 65 milionů, zatímco normálně sklízí kolem 90 milionů. 
Už minulý týden oznámilo embargo na vývoz obilí, což zvedlo jeho ceny na mezinárodních 
trzích.  
 
Moskvě je lépe, ale hoří zamořené lesy; in: Mladá fronta DNES, 12. VIII. 2010 
V Rusku začaly hořet lesy, kde „spí“ radioaktivita. Ekologové varují před mrakem, úřady to 
odmítají ... Lesní požáry v Rusku jsou hrozivější, než se předpokládalo. I když už hoří méně 
území, nyní požáry zasáhly i oblast, kterou před více než dvaceti lety ozářil radioaktivní spad 
z havárie v Černobylu. Do ovzduší se tak může uvolňovat cesium, které do sebe vtáhly 
stromy podzemní vodou. Podle ruských lesníků je nejhůř postižena Brjanská oblast, region 
jihovýchodně od Moskvy a území při hranicích s Běloruskem a Ukrajinou, kde osmadvacet 
požárů zničilo 269 hektarů lesů. Lidé se tam bojí, nedostávají totiž žádné informace z úřadů. 
„Máme mapy nukleární kontaminace a jsou tady mapy současných požárů,“ citovala jednoho 
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z úředníků lesnické správy v postižené oblasti agentura AFP. „Každý si může dát dvě a dvě 
dohromady. Proč tají informace?“ snažil se dovtípit. Také ruští vědci a ekologové varují před 
postupem ničivého živlu do oblastí u ruských měst Brjansk, Kaluga, Lipeck a Tula, kde půdu 
zamořil v roce 1986 černobylský radioaktivní spad. V Kaluze je i závod automobilky Škoda. 
Její tamní šéf Martin Jahn však říká, že les nehoří a hůře bylo o víkendu. „Už je to dobré, ale 
denně se to mění. Záleží na větru. Zatím se tam radioaktivita nikdy nezjistila, a to se měří 
denně. Ta vedra jsou vážně nepříjemná, na hranici snesitelnosti, už jednou jsme museli 
omezit výrobu.“ ... Podle vědců může oheň spící cesium probudit. „Uvolňuje se při teplotách 
kolem 700 stupňů Celsia, a hrozí tedy, že se začne uvolňovat právě při požárech,“ uvedl 
rakouský expert Gerhard Wotawa z vídeňského úřadu pro meteorologii a geodynamiku. 
Wotawa podle rakouského serveru listu Kleine Zeitung dodal, že nehrozí nebezpečí, že by se 
radioaktivní mrak dostal až do střední Evropy. „Mraky jsou od nás daleko a v současné době 
k nám nevane vítr z východu, takže zdravotní riziko je minimální,“ řekl. Na nebezpečí 
upozornil již minulý týden i ruský ministr pro mimořádné situace Sergej Šojgu. „Pokud oheň 
do takových oblastí pronikne, může se tu radioaktivita mimořádně zvýšit“.  
 
PROCHÁZKOVÁ, Petra, V Rusku hoří „radioaktivní lesy“; in: Lidové noviny, 12. VIII. 2010  
Požár se dostal do míst zamořených černobylskou havárií. Nebezpečný smog se může dále 
rozšiřovat. To, na co odborníci upozorňují již několik dnů, přiznaly ruské úřady teprve včera. 
Požáry zachvátily lesy v oblastech, kde po havárii v Černobylské atomové elektrárně v roce 
1986 spadla radioaktivní oblaka. Ruští ekologové varují, že dým z požárů zuřících v oblastech 
zasažených radioaktivním spadem se může „díky“ větru začít nekontrolovaně šířit. Ruská 
oficiální místa zatím nabádají nepřeceňovat nebezpečí a nepodléhat panice. I nadále ale 
tvrdí, že situace je pod kontrolou. Gubernátor Brjanské oblasti Nikolaj Denin sice fakt požárů 
v „černobylských lesích“ potvrdil, ale zdůraznil, že nejsou rozsáhlé. Požáry, které především  
v evropské části Ruska zuří už řadu dnů, zachvátily i Brjanskou, Kalužskou, Čeljabinskou, 
Kurganskou, Tulskou, Orlovskou a Penzenskou oblast. Všechny byly více či méně zasaženy 
radioaktivním spadem. Potvrdila to nakonec včera i státní instituce Ruská ochrana lesů.  
„6. srpna jen v Brjanské oblasti na území zamořeném radioaktivitou hořelo 28 požárů, které 
zachvátily plochu o rozloze 269 hektarů,“ prohlásil představitel informačního odboru této 
instituce. Ve středu odpoledne už hořelo 3,9 tisíce hektarů silně znečištěné plochy v dalších 
zamořených oblastech. Jak uvedl známý ekolog, člen Ruské akademie věd Alexandr Jablokov, 
radionuklidy v ovzduší se mohou rozšířit až do Moskvy. Pokud bude vát „správný“ vítr, doletí 
až do východní Evropy. „Když v roce 1992 hořely v Bělorusku lesy 150 kilometrů od Brjansku, 
za 5 hodin v 800 kilometrů vzdáleném Vilniusu zaznamenali zvýšenou koncentraci 
černobylských radionuklidů v ovzduší,“ uvedl Jablokov, ale zároveň dodal, že žádná velká 
radioaktivní katastrofa není teď pravděpodobná. Představitelé Světového fondu na ochranu 
přírody varují před radioaktivním nebezpečím už několik dnů. Úřady se k věci ale začaly 
vyjadřovat až včera. Hlavní ruský hygienik Gennadij Oniščenko přitom ještě v úterý tvrdil: 
„Netřeba šířit paniku. Vše je v klidu.“ Na ministerstvu pro výjimečné situace také 
dementovali, že by hořely znečištěné lesy. Až Ruská ochrana lesů uvedla, že důkazy jsou 
jednoznačné: „Existují mapy znečištění, existují i mapy požárů. Položit si jednu na druhou 
může každý člověk. Jak potom někdo může dementovat jasné informace?“ citují ruské 
agentury nejmenovaného představitele instituce. Jak uvádějí odborníci, následky požárů  
v takových lokalitách mohou být srovnatelné s výbuchem samotného jaderného reaktoru. 
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Navíc je v těchto lesích zakázána jakákoliv lidská činnost. Tím pádem roste každým rokem 
objem suchých dřevin. V takovém prostředí se oheň šíří extrémně rychle. Na druhou stranu 
jindy velmi radikální organizace Greenpeace uvedla, že zatím jsou mírnou radiací zasaženi jen 
požárníci hasící oheň a vesnice v postižených oblastech. K havárii v Černobylské atomové 
elektrárně, která se nachází na území Ukrajiny, došlo 26. dubna 1986. Po explozi reaktor 
hořel 10 dnů. Vytvořilo se několik radioaktivních oblaků. Celkem byla znečištěna plocha  
o rozloze 160 tisíc kilometrů čtverečních, včetně severu Ukrajiny, západu Ruska a Běloruska. 
Největší část radioaktivních mraků spadla v Rusku v sedmi jihozápadních okresech Brjanské 
oblasti, které se tak změnily oficiálně v „zóny nejvyššího ekologického rizika“. Důvodem bylo 
podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii to, že sovětské vedení přikázalo 
radioaktivní mraky „shodit“, než doletí do Moskvy. „Zapomnělo“ ale evakuovat obyvatelstvo 
a dodnes žijí v silně znečištěných obcích desetitisíce lidí.  
 
Radioaktivní lesy' v Rusku už nehoří. Češi posílají pět milionů; in: Lidovky.cz, 12. VIII. 2010 
http://www.lidovky.cz/radioaktivni-lesy-v-rusku-uz-nehori-cesi-posilaji-pet-milionu-pb1-
/ln_zahranici.asp?c=A100812_121817_ln_zahranici_mtr  
Rozsah požárů kolem Moskvy se za posledních 24 hodin podařilo zmenšit o víc než čtvrtinu  
a značně zredukovány byly i požáry v jiných oblastech západního Ruska. Prezident Dmitrij 
Medveděv zrušil výjimečný stav ve třech ze sedmi oblastí, kde ho před deseti dny vyhlásil. 
Ministerstvo oznámilo, že stále hoří asi na 80.000 hektarech a že je napočítáno 562 požárů. 
Přes pokrok při jejich zdolávání bylo dnes nutno evakuovat obyvatele dvou vesnic 
jihovýchodně od Moskvy. Počet obětí požárů od jejich vypuknutí se podle ministerstva zvýšil 
na 54. V Moskvě se dnes díky příznivému větru výrazně snížilo znečištění ovzduší ... Nebe je 
jasné, věže Kremlu a báně kostelů jsou vidět bez závoje smogu a lidé konečně mohli vyjít do 
ulic bez masek. Meteorologové ale varovali, že o víkendu se se změnou větru může smog 
vrátit. "Podepsal jsem dekret, podle něhož zůstává výjimečný stav v platnosti v Moskevské, 
Rjazaňské a Nižegorodské oblasti a v Mordvinské republice," řekl prezident na schůzce  
v Taganrogu na jihozápadě země. Výjimečný stav byl zrušen ve Vladimirské a Voroněžské 
oblasti a v republice Marij El. Ministerstvo uvedlo, že požáry v ruských oblastech, které byly 
kontaminovány po výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu na Ukrajině v roce 1986, byly 
rychle uhašeny a radioaktivita se tam udržuje na normální úrovni. Ukrajinské ministerstvo 
pro mimořádné situace dnes oznámilo, že asi 60 kilometrů jižně od Černobylu hoří dva 
hektary rašelinišť, ale že to nepředstavuje žádné nebezpečí. Mluvčí ministerstva řekla, že 
tento požár bude uhašen ještě dnes nebo v pátek. Bezpečnostní zóna kolem elektrárny je  
30 kilometrů. Ve zprávách z Ruska se dnes znovu objevilo jaderné středisko v Sarově 
východně od Moskvy, odkud musily být začátkem měsíce kvůli hrozbě požáru odvezeny 
všechny jaderné materiály. Ohně v okolí střediska už byly uhašeny, ale teď plameny ohrožují 
železniční trať vedoucí do města. Na trať byl vyslán speciální hasičský vlak s velkým množství 
vody v cisternách a s mocnými stříkačkami, které mají postup požáru zastavit. Provoz na trati 
tak byl přerušen. Guvernér Moskevské oblasti Boris Gromov dnes řekl, že už se začalo 
pracovat na opětném zatopení vysušených rašelinišť. K tomuto kroku už vyzval předseda 
vlády Vladimir Putin. Dánská organizace na ochranu životního prostředí Wetland 
International ve středu uvedla, že dusivý smog, který zasáhl Moskvu, pochází právě z těchto 
vysušených rašelinišť, a uvítala Putinovu výzvu. Gromov ale připomněl, že k této operaci 
bude zapotřebí 300 kilometrů potrubí.  
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Stránka ruských lesů je blokována. Kvůli Černobylu?; in: aktualne.cz, 16. VIII. 2010 
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=674949  
Internetová stránka Správy ruských lesů, která před deseti dny informovala veřejnost  
o požárech v lesích v Brjanské oblasti, zasažených po havárii v černobylské jaderné 
elektrárně v roce 1986, byla uzavřena, prý z technických důvodů. Podle dnešního vydání listu 
Kommersant se tak stalo na pokyn ministra pro mimořádné situace. Ruští ekologové hovoří  
o cenzuře. Stránka lesů podle nich informovala o požárech přesněji než ministerstvo. Šéf 
ministerstva pro mimořádné situace Sergej Šojgu v pátek vyzval ministerstvo vnitra, aby se 
vypořádalo s webem, na kterém se objevila lživá informace o požárech v oblastech 
znečištěných černobylskou havárií v Brjanské oblasti. Hned po ministrově vyjádření stránku 
zavřeli "kvůli technickým pracím" a od neděle je nedostupná" ... Ruská vláda to popřela. 
Navíc podle jejího vyjádření zvýšená radiace kvůli požárům nehrozí. Hned po zveřejnění 
informace o požárech v "černobylských" lesích hlavní sanitární lékař ministerstva 
zdravotnictví Gennadij Oniščenko uklidňoval, že v daných oblastech je prý "úroveň radiace 
jako na Rudém náměstí v Moskvě." Web ještě 6. srpna informoval, že v lesích zasažených po 
Černobylu zuří 28 požárů na ploše 269 hektarů. Ekologové nepochybují, že stránka byla 
uzavřena na pokyn ministerstva pro mimořádné situace, které se prý snaží zamaskovat 
skutečný rozsah pohromy. Podle ruské odbočky Greenpeace byly tři velké požáry  
v radioaktivitou silně znečištěných lesích vidět i na snímcích z vesmíru, nemluvě o menších 
požárech. "Ministerstvo ucpává ústa těm, kdo vědí, co se děje," tvrdí Vladimir Slivak  
z organizace Ekozaščita, podle něhož jsou lesníci nejlépe obeznámeni se situací v terénu.  
 
Skaláková, Šárka, Internetová stránka správy ruských lesů byla uzavřena; in: Český rozhlas 
6, 16. VIII. 2010 
Internetová stránka správy ruských lesů byla uzavřena. Ruští ekologové hovoří o censuře. 
 
Web informující o požárech v lesích u Černobylu byl uzavřen; in: ČTK, 16. VIII. 2010 
Ruští ekologové hovoří o cenzuře; stránka lesů podle nich podávala o požárech přesnější 
zprávy než úřady. Podle ruské odbočky Greenpeace byly tři velké požáry v lesích silně 
znečištěných radioaktivitou vidět i na snímcích z vesmíru, nemluvě o menších požárech. 
 
Ruský web informující o požárech u Černobylu byl 'záhadně' uzavřen; in: Lidovky.cz,  
16. VIII.  2010 
Ruští ekologové hovoří o cenzuře; stránka lesů podle nich informovala o požárech přesněji 
než ministerstvo. Ale i tak byla stránka správy lesů uzavřena, ačkoliv podle právníků se tak 
formálně může stát pouze z rozhodnutí vyšetřovacích orgánů či na příkaz soudu, což se 
obvykle se děje v případech souvisejících s extremismem. 
 
Moskva nechala zavřít web, který informoval o požárech v lesích u Černobylu; in: 
Novinky.cz, 16. VIII. 2010 
Webové stránky správy ruských lesů byly uzavřeny a nefungují, údajně z technických důvodů. 
Zablokování stránky se u jejího správce v neděli ráno také domáhal nejmenovaný policejní 
generál. 
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Požáry mohou uvolnit radioaktivní látky z Černobylu; in: Týden, 16. VIII. 2010 
Lesní požáry se v Rusku šíří směrem k hranicím s Ukrajinou a mohou zasáhnout i ochrannou 
zónu kolem Černobylu. 
 
Ruský web informující o požárech zamořených lesů byl náhle uzavřen; in: Právo,  
17. VIII. 2010 
Ruský web informující o požárech zamořených lesů byl náhle uzavřen. Stránky totiž v pátek 
pro zveřejnění „lživých informací“ zkritizoval ministr pro mimořádné situace Sergej Šojgu  
s tím, že celou věc je třeba si s jejich správci vyjasnit. Studená fronta se včera blížila  
k Moskvě, kde meteorologové předpovídali silný vítr a déšť. Ruská metropole Moskva se  
v neděli znovu ponořila do hustého dýmu z požárů rašelinišť v okolí města. Rozsah požárů se 
celkově zmenšuje. Ruští ekologové hovoří o cenzuře; stránka lesů podle nich podávala  
o požárech přesnější zprávy než úřady. 
 
Web píšící o požárech umlčeli; in: Hospodářské noviny, 17. VIII. 2010 
Ruští ekologové hovoří o cenzuře; stránka lesů podle nich podávala o požárech přesnější 
zprávy než úřady. Odpovědnost za uzavření stránky dosud na sebe žádný úřad nevzal. 
 
Ruský web informující o požárech zamořených lesů byl náhle uzavřen; in: Právo, 17. VIII. 
2010 
Stránky totiž v pátek pro zveřejnění „lživých informací“ zkritizoval ministr pro mimořádné 
situace Sergej Šojgu s tím, že celou věc je třeba si s jejich správci vyjasnit. Studená fronta se 
včera blížila k Moskvě, kde meteorologové předpovídali silný vítr a déšť. Ruská metropole 
Moskva se v neděli znovu ponořila do hustého dýmu z požárů rašelinišť v okolí města. Rozsah 
požárů se celkově zmenšuje. Ruští ekologové hovoří o cenzuře; stránka lesů podle nich 
podávala o požárech přesnější zprávy než úřady. 
 
DRAŽANOVÁ, Adéla, Mluvíte o nebezpečné radiaci? Nemluvte vůbec; in: MFD, 17. VIII. 
2010 
Internetová stránka, která Rusy informovala o požárech v oblasti zasažené černobylskou 
havárií, najednou přestala fungovat. Je to cenzura, zlobí se ekologové ... Co se stalo? Ruská 
správa lesů umístila před necelými dvěma týdny na svou webovou stránku informaci  
o požárech v Brjanské oblasti. Ta leží na samém západě země, na hranici s Ukrajinou, a v roce 
1986 byla těžce zasažena havárií v jaderné elektrárně Černobyl. Což by, jak varovali lesníci, 
ekologové i vědci, teď mohlo znamenat, že oheň uvolní do vzduchu nebezpečný a vysoce 
reaktivní prvek cesium. „Máme mapy nukleární kontaminace a jsou tady mapy současných 
požárů“ řekl ... jeden ze zaměstnanců lesní správy. „Každý si může dát dvě a dvě 
dohromady,“ dodal. Ruské úřady nebezpečí okamžitě popřely. „Úroveň radiace je tam asi 
jako na Rudém náměstí v Moskvě,“ prohlásil hlavní lékař ministerstva zdravotnictví Gennadij 
Oniščenko a doporučil novinářům, aby „nešířili paniku“. Jenže tím, jak je vidět, kauza 
neskončila. Jen o pár dní později najednou inkriminovaná webová stránka lesní správy 
přestala fungovat. Oficiálně kvůli technické údržbě. Ale vlivný deník Kommersant včera 
napsal, že web byl umlčen na přímý rozkaz ministerstva pro mimořádné situace. „Ministr 
Sergej Šojgu v pátek vyzval ministerstvo vnitra, aby se ‚vypořádalo‘ s webem, na kterém se 
objevila ‚lživá informace o požárech v místech znečištěných černobylskou havárií v Brjanské 
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oblasti‘. Hned po ministrově vyjádření stránku zavřeli ‚kvůli technickým pracím‘ a od neděle 
je zcela nedostupná,“ napsal Kommersant. Je to cenzura, zlobí se ekologové. Ministerstvo se 
podle nich snaží umlčet ty, kdo znají (a říkají) pravdu. Samotný úřad však včera jen znovu 
prohlásil, že v dané oblasti žádné požáry nejsou a že je vše pod kontrolou. Rozsáhlé požáry 
trápí Rusko už přes dva týdny. Zničily desítky tisíc hektarů lesního porostu, spálily stovky 
domů a tisíce lidí tak nechaly bez střechy nad hlavou. V posledních pár dnech se, alespoň 
podle oficiálních informací, situace zlepšuje. A pomoci by mohla studená fronta, která slibuje 
v nadcházejících dvou týdnech prudké deště, leckde i s kroupami. Včera už bouřky udeřily na 
severozápad země, kde dokonce kácely stromy a trhaly elektrické vedení. Vypadá to tedy, že 
hasiči a záchranáři si moc neodpočinou. Lijáky sice pomohou s hašením, ale bouřky mohou 
napáchat rovněž obrovské škody. Podle ruské pobočky Greenpeace byly požáry v lesích 
znečištěných radioaktivitou vidět i na snímcích z vesmíru.  
 
KABRHELOVÁ, Lenka, Škody po požárech v Rusku půjdou do miliard rublů; in: Český 
rozhlas, 20. VIII. 2010 
Do miliard rublů podle ruských úřadů půjdou náklady na uhašení lesních požárů, které 
sežehly především evropskou část Ruska a okolí Moskvy. Tam se v posledních 24 hodinách 
konečně po týdnech změnilo počasí ... V Moskvě skutečně po týdnech začalo pršet, teploty 
se teď ráno pohybovaly jenom kolem nějakých 13 stupňů, přes den mají vystoupat na 20, což 
je samozřejmě dramatický rozdíl oproti těm minulým týdnům, kdy neklesaly pod 30 stupňů, 
šplhaly se naopak až ke čtyřicítkám. Co se týče požárů, úřady teď tvrdí, že v okolí Moskvy je 
uhašeno 95 % požárů, zbývající se prý podaří zlikvidovat do konce týdne, tedy do konce 
tohoto víkendu. Lepší je i kvalita ovzduší, není už to to drama, kdy nebylo opravdu vidět přes 
ulici kvůli hustému smogu, ale v části města stále je cítit zápach z požáru skládky, která hoří 
na okraji Moskvy. Jsou tu cítit výpary z hořícího plastu. Úřady tvrdí, že to nepředstavuje 
nějaké riziko, že ten požár není ohrožením ani pro obyvatele ani pro okolní lesy, které by 
teoreticky mohly znovu chytnou, ale ekologové tedy vyjadřují některé pochybnosti a varují, 
že hořící plasty mohou být vlastně toxičtější ještě více, než zplodiny z těch požárů rašeliníků, 
které způsobily tu nedávnou smogovou krizi. Ministerstvo pro mimořádné situace tady  
v Rusku včera uvedlo, zpřesnilo další údaje. Tvrdí, že v tuhle chvíli hoří na ploše 11 tisíc 
hektarů, ve středu ještě to bylo 20 tisíc, a jenom abych nezahlcovala čísly, tak pro porovnání, 
vlastně na vrcholu té krize to bylo 200 tisíc hektarů, takže ta plocha se skutečně zmenšuje, 
byť samozřejmě ta čísla jsou vždy trochu zavádějící a dost se v průběhu té krize měnila. Na 
každý pád je zjevné jedno, že pomoci by hasičům v tom úsilí o úplné uhašení požárů mělo 
opravdu pomoci ochlazení, déšť, i pro příští dny z tohoto, z této perspektivy je ta předpověď 
optimistická, teploty se mají pohybovat kolem 20 stupňů, meteorologové hlásí i přeháňky. 
Úřady přišly tedy už s prvními odhady, jak velké náklady si požáry vyžádají, o jaké částce je 
tedy řeč? Ministr pro mimořádné situace Sergej Šojgu udal včera číslo 12 miliard rublů, což je 
nějakých 300 tisíc eur. To podle něj je částka, která zahrnuje tedy náklady na likvidaci požárů, 
náklady hasičů, na rekonstrukci, na palivo a tak dále, ale je nutné zmínit, že ty škody dost 
pravděpodobně asi budou ještě vyšší, když se připočítá například neúroda, ztráta zisků  
z exportů obilí, který je zakázán do konce roku a tak dále. Kreml se snaží ty obavy uklidňovat. 
Ministerstvo pro mimořádné situace před pár dny pozvalo aktivisty z hnutí Greenpeace do 
vlastně oblasti Brjansku, kde ekologové prováděli měření a podle státní agentury RIA Novosti 
ta měření ukázala normální hodnoty radiace. Já bych asi měla připomenout, že vlastně 
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ekologové v době na vrcholu těch požárů varovali, že by se mohl do ovzduší dostat 
radioaktivní prach, právě pokud by chytly lesy v oblasti Brjansku, Kalugy a Litecka, protože 
tam tehdy spadl vlastně ten kontaminovaný spad při černobylské katastrofě v roce 1986. Oni 
varovali, že v tuhle chvíli by se všechny ty částice škodlivé mohly dostat do atmosféry znovu. 
Obavy samozřejmě vzbudily i požáry, které zuřily nedaleko jaderného střediska ve městě 
Sarov v Nižegorodské oblasti. Odtamtud ale Rosatom, státní organizace, která spravuje tady 
v Rusku všechna atomová zařízení, vyvezla všechen radioaktivní materiál, takže tvrdí, že 
riziko tam nehrozilo a nehrozí. Včera dokonce Rosatom oznámil, že zpřísňuje bezpečnost, na 
všech zařízeních nainstaluje speciální monitorovací přístroje a kontrolní systémy, které by 
měly i nějakým dalším momentům rizikovým do budoucna zabránit.  
 
KABRHELOVÁ, Lenka, Škody po požárech v Rusku půjdou do miliard rublů; in: Český 
rozhlas, Rádio Česko, 20. VIII. 2010 
V souvislosti s vedry také zakázalo Rusko export obilí, protože se velmi významně požáry i ta 
vedra právě odrazila na produkci obilí. Už existují přesnější odhady, o jak velkou část úrody 
Rusko přijde? Tak, já jsem se dívala na ty poslední odhady a ty jsou vlastně ještě 
pesimističtější, než byly třeba před 14 dny. V tuhle chvíli se očekává, že ta úroda obilí bude 
letos jenom ve výši pouhých 60 až 65 milionů tun, což je o téměř 40 milionů méně než loni  
a skoro o 50 méně než předloni. A analytici vlastně poprvé říkají, že to mimo jiné asi bude 
znamenat, že Rusko, vlastně třetí největší exportér pšenice na světě, zřejmě bude po 
dlouhých deseti letech obilí poprvé dovážet. Analytikové tvrdí, tam se liší ty odhady, že to 
bude 1,5 až 2 milionu tun, ale list Vědomosti tady v Rusku včera napsal, že si myslí, že to 
bude podle jeho odhadů až 5 milionů tun, což tedy ruské úřady odmítají. Ono tohle všechno 
samozřejmě se může zdát jako hraní s čísly, ale okolní svět to samozřejmě pozoruje s velkou 
nervozitou, protože ruský import by mohl dále zahýbat cenami plodin, cenami obilí, a to 
samozřejmě by bylo velice citelně poznat i ve střední, západní Evropě.  
 
CINKA, Ivan; VORLÍČEK, Miroslav, Horko? Nehýbat se!; in: Lidové noviny, 22. VIII. 2010 
Rusko vzhledem k horšímu propadu sklizně, než se očekávalo, možná prodlouží zákaz vývozu 
obilí i do příštího roku. Řekl to na schůzi vlády ruský premiér Vladimir Putin. Dal tak za 
pravdu předpovědi ruské výzkumné organizace SovEcon, podle níž by se letos ruská 
produkce pšenice mohla snížit o zhruba 30 procent a její export by se zřejmě prakticky 
zastavil. Putin minulý čtvrtek kvůli těžkému suchu vyhlásil dočasný zákaz vývozu obilí od  
15. srpna do 31. prosince a nyní naznačil, že zákaz bude trvat déle. »Pokud někdo čeká na  
31. prosinec, čeká marně. Rozhodnutí bude přijato, až se vyjasní výsledek sklizně,« řekl Putin. 
Zdroj z vlády minulý týden uvedl, že o zrušení nebo prodloužení zákazu má být rozhodnuto  
v říjnu. SovEcon se domnívá, že v případě prodloužení zákazu by Rusko vyvezlo za celou 
sezonu od července do června jen tři miliony tun pšenice proti původně očekávanému 
objemu 10 až 11 milionů tun. Přitom podle ruských zdrojů už od července Rusko vyvezlo  
1,75 milionu tun pšenice a do začátku platnosti zákazu by mohlo exportovat další milion tun. 
SovEcon očekává, že letošní sklizeň pšenice se může propadnout o téměř třetinu na  
43,5 milionu tun. Analytici ... očekávají pokles produkce v průměru na 46,5 milionu tun. Putin 
odhadl, že Rusko bude mít pro letošní sezonu celkem k dispozici 90 milionů tun obilí. Z toho 
60 milionů tun dosáhne objem sklizně, 21 milionů tun bude ze zásob vytvořených  
z minulých sklizní a 9,5 milionu tun bude ve vládních intervenčních zásobách. K uspokojení 
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domácí poptávky to bude podle premiéra stačit, protože spotřeba by měla dosáhnout  
78 milionů tun, řekl Putin. Rusko v minulých letech těžilo z vysokých sklizní a loni vyvezlo 
18,3 milionu tun pšenice - nejvíce po Spojených státech a Evropské unii. Nyní však zemi 
sužuje největší sucho za sto let provázené katastrofálními požáry lesů a rašelinišť, které dusí 
Moskvu už třetí týden.  
 
Neústupný přízrak nad lesem u Chimki; in: Hospodářské noviny, 25. VIII. 2010 
Přitom tam na rozdíl od jiných částí Ruska nehoří, avšak emoce planou více než lesní požáry. 
Les se má vykácet kvůli výstavbě placené dálnice Moskva–Petrohrad, ovšem nynější konflikt 
zdaleka přerostl rozměry konfliktu ekologů se stavaři. Plány na výstavbu placené dálnice do 
Petrohradu, která by kopírovala současnou přetíženou trasu, spadají až do roku 2004. Podle 
původních plánů měla být dálnice sto metrů široká, ale vykácet se měl pruh o šířce tří 
kilometrů. 
 
Co může za požáry a záplavy?; in: Lidové noviny, 31. VIII. 2010 
Extrémní výkyvy počasí nad Evropou a Asií mají stejného viníka - vědci se ale neshodnou 
jakého. Co mají společného letošní požáry v okolí Moskvy, vlny horka v Japonsku a mohutné 
záplavy v Pákistánu, ale také u nás nebo v Číně? 
 
V Rusku opět hoří. Ohroženo je město, kde sídlí Lada; in:  iHNed.cz, 3. IX. 2010 
http://Zahranicni.iHNed.cz/c1-46245680-v-rusku-opet-hori-ohrozeno-je-mesto-kde-sidli-
lada  
Kvůli letním požárům zakázala v srpnu vláda vývoz obilí až do konce roku. Nová vlna požárů 
přitom zachvátila jednu z nejúrodnějších oblastí země, které se přezdívá “obilnice Ruska“  
... Nové požáry v Povolží, přezdívaném „obilnice Ruska“, si vyžádaly už pět obětí a zničily přes 
pět set domů. V okolí ruského města Toljatti, kde sídlí i finančními problémy zmítaný 
AvtoVAZ - výrobce vozů Lada, vypukl v noci na pátek rozsáhlý lesní požár. Způsobil ho silný 
vítr, který vyvrátil sloupy dálkového elektrického vedení, od nichž se vzňal les. Hoří dolní  
i vrchní patra lesa. Hasičům se už podařilo jeho centrum lokalizovat, plameny však mezitím 
zasáhly přes 200 hektarů území, a úřady musely vyhlásit výjimečný stav. Na pět hodin musela 
být uzavřena i hlavní silnice, spojující oblast s Moskvou.  Nová vlna požárů způsobená 
čtvrtečním silným uragánem sužuje i další části Povolží. Vyžádala si už pět obětí, největší 
škody jsou hlášeny z Volgogradské, Saratovské a Samarské oblasti, kde živel zničil kolem 550 
domů a tisíc lidí bylo evakuováno. Denní teploty v oblasti dosahují 40 stupňů Celsia. Evropská 
část Ruska se přitom teprve vzpamatovává z rozsáhlých lesních požárů, které sužovaly její 
centrální a jižní oblasti zhruba dva měsíce až do poloviny srpna. Tehdy si živel vyžádal 
nejméně 54 lidských životů a padly mu za oběť porosty na území velkém jako Portugalsko. 
 
V Rusku znovu hoří, prezident volá po změně režimu správy lesů; in: ČTK, 8. IX. 2010 
Nové nebezpečí rozsáhlých lesních požárů hrozí Rusku z území sousedního Kazachstánu, 
odkud silný stepní vítr žene oheň na sever ze tří směrů. Moskva požádala kazašskou vládu  
o povolení nasadit v pohraniční oblasti hasičské letectvo. Několik obcí v pohraničním 
Altajském kraji bylo evakuováno ... Zcela vyhořela ruská hraniční obec Nikolajevka, kde oheň 
zničil přes 400 domů. O lidských obětech nebo zraněných nejsou zprávy. Každé ze tří ohnisek 
požáru má velikost několika desítek hektarů. Vzhledem k silnému větru hasiči zatím boj  
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s živlem prohrávají. Prezident Medveděv dnes ... v reakci na nedávné tragické lesní požáry 
zvažuje zásadní reorganizaci ruského lesního hospodářství. Měla by zrušit legislativu z roku 
2006 prosazenou Vladimirem Putinem, která se na téměř nezvladatelném šíření ohně letos  
v létě podle mnohých kritiků negativně podepsala. Putinovy lesní zákony zrušily 
centralizovanou správu ruských lesů a ponechaly rozsáhlé lesní prostory bez jakéhokoli 
správce. Medveděv dnes Putinovu legislativu kritizoval s tím, že její vinou zůstalo bez 
ochrany 13 procent ruských lesů. Slíbil rovněž, že si 'posvítí' na gubernátory ruských oblastí, 
kteří se o své lesy nedokázali náležitě postarat. Letní požáry způsobily v Rusku velké škody, 
odhadem za 12 miliard rublů (7,5 miliardy korun). Na ruském území je 809 milionů hektarů 
lesů, což je víc než pětina celosvětových lesních ploch. Jejich vliv na globální klima vědci 
označují za zásadní. 
 
* 
 
ROK 2011 
 
Na Sibiři se prudce zvyšuje plocha zasažená požáry; in: ČTK, 14. V. 2011 
Sibiří se šíří požáry lesního porostu; in: Novinky.cz, 14. V. 2011 
http://www.novinky.cz/ zahranicni/evropa/233405-sibiri-se-siri-pozary-lesniho-
porostu.html  
Na Sibiři a ruském Dálném východě hasiči bojují se stále větším počtem požárů. Od pátku do 
včerejška se v oblastech východně od Uralu podle ruských úřadů plocha zachvácená ohněm 
zvýšila šestinásobně, v některých oblastech byl vyhlášen zákaz vstupu do lesů a do boje  
s ohněm bylo nasazeno letectvo. Do hašení požárů bylo na Sibiři a Dálném východě povoláno 
4000 lidí, v Jakutsku museli hasiči nasadit protipožární letouny Be200. Největší škody zatím 
oheň způsobil kromě Jakutska v Amurské oblasti a Chabarovském kraji. Zhruba ve dvaceti 
okresech byl vydán zákaz vstupu do lesa. Lidská obydlí podle ministerstva pro mimořádné 
situace živel zatím neohrožuje. Podle mluvčího ministerstva je příčinou drtivé většiny požárů 
lidská nedbalost. Přes 90 % požárů vzniklo při zakládání ohňů v lesích nebo při pálení suché 
trávy. Několik lidí už je stíháno pro obecné ohrožení. Požáry hrozí také v evropské části 
země, kterou loni postihly v nebývalé míře. Podle moskevských ochránců přírody se stejně 
jako loni rozhořívají rašeliniště obklopující město, Moskvanům znovu hrozí mraky štiplavého 
kouře, které začnou Moskvu dusit ... „Nestačil jsem ani skočit do auta, nastartovat a kus 
popojet. Tak vypadá část Ruska po ničivých požárech. Dvacet minut cesty autem do Rjazaně 
a necelých dvě stě kilometrů na jihovýchod od Moskvy. 
 
V Rusku zuří lesní požáry; in: Právo, 23. V. 2011 
V rozlehlých sibiřských lesích se opět rychle šíří požáry. Ruské ministerstvo pro mimořádné 
události uvedlo, že v plamenech je asi 100 000 hektarů lesa, zejména na Dálném východě,  
v okolí města Chanty-Mansijsk a v přilehlých oblastech, kde jsou bohatá ropná naleziště. 
Evropská část Ruska je … zatím téměř nedotčena. 
 
V Rusku hoří muniční sklad; in: TV Nova, 26. V. 2011 
V Rusku hoří muniční sklad. Ruská vesnice Urman na Uralu zažívá hodiny hrůzy. 
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Na ruském Dálném východě hasiči bojují s rozsáhlými požáry; in: Novinky.cz, 17. VII. 2011  
http://www.novinky.cz/zahranicni/239238-na-ruskem-dalnem-vychode-hasici-bojuji-s-
rozsahlymi-pozary.html  
Ruským hasičům se podařilo v posledních čtyřiadvaceti hodinách zlikvidovat deset požárů  
v lesních oblastech ruského Dálného východu, dalších 26 požárů zde však nadále zuří. 
Informovala o tom agentura RIA Novosti s odkazem na ruské ministerstvo pro mimořádné 
situace. „Satelitním a leteckým sledováním jsme zaregistrovali celkem 36 lesních požárů na 
Dálném východě na ploše více než 5700 hektarů. Deset požárů bylo za posledních dvacet 
čtyři hodin na ploše 228 hektarů uhašeno. Hasiči v současné době bojují s 26 požáry lesů  
a tundry na ploše přesahující 5500 hektarů,“ uvedlo v prohlášení ministerstvo. Do boje  
s ohnivým živlem bylo nasazeno přes 700 osob a 74 kusů techniky včetně 15 letadel. Rusko 
se snaží zabránit situaci z loňského léta, kdy vlna veder v evropské části Ruska způsobila 
masivní požáry. Při nich zahynulo 62 lidí. Tisíce se ocitly bez střechy nad hlavou. 
 
NASA zachytila Zemi v plamenech; in: Aktualne.cz, 1. XI. 2011 
http://aktualne.centrum.cz/veda/clanek.phtml?id=719360 
Od roku 2002 zachytily satelity NASA po celém světě desítky milionů požárů ... Požáry v ruské 
tajze mnohdy dosahují katastrofických rozměrů (což se naposledy stalo v srpnu loňského 
roku). Následná obnova vegetace potom trvá velmi dlouhou dobu. 
 
* 
 
ROK 2012 
 
Na Sibiři zuří lesní požáry, ekologové varují; in: ČTK, 14. VI. 2012 
Země bývalého SSSR, mezinárodní Lesní požáry v Rusku pravidelně vypukají s příchodem léta 
po dlouhé zimě, kterou kvůli topné sezoně zase provází velké množství požárů  
v domácnostech. Greenpeace na základě satelitních snímků tvrdí, že rozsah pohromy je 
daleko větší, než hlásí místní úřady. 
 
Ruské úřady přiznaly vinu za oběti živlů; in: Právo, 10. VII. 2012 
 „V práci místních řídících pracovníků a některých organizací došlo k chybám, ne ke všem 
obyvatelům proniklo včas varování,“ řekl včera … ministr pro mimořádné situace Vladimir 
Pučkov. Během dne jej ale gubernátor oblasti zbavil funkce. 
 
Rusko trápí lesní požáry, škody jsou již nyní větší než loni; in: ČTK, 27. VII. 2012 
Ruská produkce obilí může klesnout až o třetinu. Řekl to na schůzi vlády ruský premiér 
Vladimir Putin. Zdroj z vlády minulý týden uvedl, že o zrušení nebo prodloužení zákazu má 
být rozhodnuto v říjnu … Rusko trápí rozsáhlé požáry lesů a rašelinišť. Zničená plocha je již 
nyní větší než při loňských požárech. Ruský premiér Dmitrij Medveděv hovoří o vážné situaci, 
úřady hlásí první mrtvé ... 'Situace je mimořádně závažná,' řekl Medveděv při videohovoru  
s gubernátory postižených oblastí. V současné době s plameny bojuje více než 3000 hasičů  
s těžkou technikou, silný vítr ale jejich práci komplikuje. Kvůli smogu muselo být uzavřeno 
letiště sibiřského velkoměsta Tomsk, které leží asi 3500 kilometrů východně od Moskvy. 
Úřady v tomto regionu nasadily speciální letadla určená k hašení rozsáhlých a obtížně 
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přístupných lesních ploch, ta doposud na plameny shodila přes 60 tun vody. Podle 
Medveděva za požáry může nejen sucho a vlna veder, ale také lajdáctví a nedbalost. Dodal, 
že škoda na zničených lesích je o 20 procent větší než loni. Podle ruských úřadů hoří na více 
než 200 místech, v plamenech je podle nich přes 30.000 hektarů lesa. Ochránci přírody vládě 
opět vytýkají, že nemá žádnou účinnou preventivní koncepci, která by požárům předcházela. 
Ruská pobočka Greenpeace uvedla, že Kreml se nepoučil z katastrofy před dvěma lety, kdy 
podle oficiálních údajů přišlo o život kvůli ohni přes 50 lidí.  
 
Lesní požáry stále devastují Sibiř; in: ČTK; Lidovky.cz, 30. VII. 2012 
Rusko trápí rozsáhlé požáry lesů a rašelinišť. 
 
Vytlačují Jánošíka a Rumcajse z lesů kajdisté?; in: Týden, 5. X. 2012 
Alexandr Bortnikov, šéf ruské špionáže FSB (Federální služba bezpečnosti), se domnívá, že 
lesní požáry v Evropě jsou dílem al-Kajdy. 
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Dodatek: Monitoring tisku k tématu lesních požárů na Ukrajině. Celá řada příspěvků, 
věnovaných situaci v Ruské federaci v srpnu 2010, se okrajově zmínila i o situaci na Ukrajině.  
 
2. VIII. 2010: 
 
Požáry přeplněných muničních skladů nejsou na Ukrajině ničím výjimečným.2 
 
3. a 4. VIII. 2010: 
 
Lesní požáry, které zachvátily rozlehlé oblasti centrálního Ruska, se šíří i na Ukrajině.  
V Kyjevské oblasti a na Krymu úřady zakázaly vstup do lesů.3 
 
Podle … zprávy ukrajinského ministerstva pro mimořádné situace vzniklo za posledních  
24 hodin v zemi přes 330 požárů, třetina z nich v hustěji obydlených oblastech. V Kyjevské 
oblasti a na Krymu úřady zakázaly vstup do lesů. Nad Kyjevem leží oblak dusivého dýmu, 
jehož důvod meteorologům není jasný. Město je doslova obklíčené ložisky rašeliny, ale větší 
požáry z těchto míst hlášeny nejsou. Podle některých médií je kouř 'ruského původu', 
protože východní vítr žene dým z ruských spálenišť na západ. Velké obavy mají ukrajinští 
záchranáři před nekázní letních rekreantů. V turistických střediscích se hasiči snaží vysvětlit 
lidem nebezpečí požárů a varují je před vstupem do lesa. Prezident Viktor Janukovyč dnes 
vydal nařízení, jímž zakázal vstup do lesů v turisticky velmi exponované oblasti Krymského 
poloostrova a kolem Kyjeva. Ukrajina také oznámila, že sousednímu Rusku poskytne 
technickou a materiální pomoc při likvidaci ohně. Ruský prezident Dmitrij Medveděv už vydal 
souhlas s příletem ukrajinských letounů An-32 do míst lesních požárů. Teplota dnes na 
Ukrajině dosahuje 39 stupňů, v příštích dnech se má zvýšit až na 42.4 
 
6. VIII. 2010: 
 
Lesní požáry už zasáhly i Ukrajinu. Jen za posledních 24 hodin jich vypuklo přes 330, třetina  
z nich v hustě obydlených oblastech. Živel neohrožuje jen východní region Dněpropetrovsk, 
ale také Kyjevskou oblast a Krym, kde úřady zakázaly vstup do lesů. Teploty zde dosahovaly 
39 stupňů, v příštích dnech se má zvýšit až na 42.5 
 
11. VIII. 2010: 
 
Sucha zasahují do značné míry i Ukrajinu, kde se rovněž snižují odhady letošní sklizně. 
Představitelé ukrajinského ministerstva zemědělství sdělili, že letošní sklizeň pšenice by 
mohla klesnout na 17 milionů tun z loňských 20,9 milionu. Analytici ... odhadli minulý týden 
pokles letošní produkce na 18,1 milionu tun.6 

                                                 
2
 V Rusku hoří 22 000 lesů a rašelinišť, mrtvých je nejméně 34; in: Novinky.cz, 2. VIII. 2010. 

3
 Požáry se šíří i na Ukrajině, na Krymu zakázali vstup do lesů; in: Lidovky.cz, 3. VIII. 2010. 

Lesní požáry se šíří už i na Ukrajině; in: Lidové noviny, 4. VIII. 2010. 
4
 Požáry se šíří i na Ukrajině, na Krymu zakázali vstup do lesů; in: ČTK, 3. VIII. 2010. 

5
 Požáry hasila poprvé přímo i Moskva; in: Právo, 6. VIII. 2010. 

6
 Horko? Nehýbat se!; in: Lidové noviny, 11. VIII. 2010. 
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Příklady možných vizualizací ve vztahu k požárům vegetace – s důrazem na prostor Ruské 
federace, ale i ve vztahu k některým dalším zemím. 
 
Situace k datu 27. července 2012.7 
 

 
 
Situace ke dni 18. července 2012.8 
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Přehled výhradně ve vztahu k Ruské federaci. Oblasti požární ne-bezpečnosti jsou vyznačeny 
třemi odstíny barev (výjimečný, vysoký, střední stupeň).9 
 

  
 
K tématu se vyjadřují i světové střednědobé přehledy (zde mapa pro 11. červenec 2000, okolí 
Krasnojarsku).10 
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Poster jednoho ze zainteresovaných badatelských týmů. Odhady vývoje lesů v rámci Ruské 
federace z hlediska jejich náchylnosti k požárům (XXI. století).11 
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Sucho jako fenomén v rámci Ruské federace, horní vizualizace operuje s pěti stupni 
„sucha“.12 Dolní mapa z dílny NASA znázorňuje „teplotní anomálie“ v období 20. až 27. 
července 2010 (ve srovnání s průměrem u těchto dní pro období let 2000 až 2008 včetně).13 
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Retrospektivní pohled na situaci: Rok 1999.14 
 

 
 
Přehled (graf) oblastí zpustošených požáry pro roky 1960 až 2000 (Chabarovský kraj).15 
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Lesní požáry v období duben až září 1999.16 

 
Překryv míst kde došlo k lesním požárům a oblastí se zvýšenou mírou půdní radiace (srpen 
2010).17 
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