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Bc. Michaela Novotná 
 
Základní statistické údaje a přehledy požárů vegetace v Evropě mezi lety 2000 a 2012 
 
Anotace 
 
Předkládaná studie je věnována mapování „nejlepší“ a „nejhorší“ praxe, ve vztahu k boji 
proti jedné z nejaktuálnějších bezpečnostních výzev dneška – velkoplošným požárům 
vegetace. Zejména v řadě zemí Jihu Evropy se každoročně odehrávají požáry, které nutí 
zdejší bezpečnostní systémy sahat na dno jejich sil. Jaká mohou být doporučení či trendy 
v této oblasti? Nakolik jsou zahraniční zjištění přenositelná do prostředí Střední Evropy 
respektive České republiky? To jsou otázky, na které si klade za cíl odpovědět tato studie. 
 
Klíčová slova 
 
Vegetace, požár, sucho, mezinárodní spolupráce, klimatická změna. 
 
Summary  
 
The presented article is trying to map the “best" and "worst" practices, in relation to the 
fight against one of the most current security challenges of today – large-scale fires of 
vegetation. In many countries, in particular in southern Europe, large forest-fires occur 
almost every year. For local security systems are such scenarios very demanding. What may 
be a recommendation or trends in this area? How are foreign experiences transferable to 
environments of Central Europe and Czech Republic? These are the questions that this 
article is aiming to answer. 
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Základní statistické údaje a přehledy požárů vegetace v Evropě mezi lety 2000 a 2012 
 
V této studii bude věnována pozornost statistickým údajům a přehledům požárů vegetace 
(respektive požárů lesa, forest fires) v Evropě a to v období od roku 2000 až do roku 2012. 
Některé indikativní údaje se podle možností týkají i roku 2013 (kde však zatím neexistuje 
souhrnná statistika). Nejzávažnější vlny požárů v Evropě v posledních letech probíhaly  
v letech 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2010 a 2012. K jejich vypuknutí přispěly právě 
extrémně vysoké teploty a s nimi související sucha. 

 

 
 

Obr. 1 – Mapa zalesnění Evropy v roce 2011.1 
 

Statistické údaje o lesních plochách a jeho rozdělení na různé třídy lesů jsou tradičně  
k dispozici prostřednictvím národních statistických soupisů lesů a dalších národních  
a mezinárodních statistických lesních zdrojů. 
 
Během posledních dvou desetiletí představuje zalesněná oblast tohoto společenství 
postižená požáry více než deset milionů hektarů. Od roku 1994 spálené plochy v jižních 

                                            
1
 GUNIA, Katja; PÄIVINEN, Risto; ZUDIN, Sergey; ZUDINA, Elena, Forest Map of Europe; in: European Forest 

Institute, nedatováno <http://www.efi.int/portal/936>. 
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členských státech klesají a od té doby roční průměrné množství je přibližně o 280 000 
hektarů.2 
 

 
 

Obr. 2 – Prostorové rozložení lesních požárů v Evropské unii v letech 1996 až 2005.3 
 

Lesní požáry jsou nedílnou součástí středomořských ekosystémů v Evropě a po celém světě. 
Způsob, jakým se lidé vypořádávají s požáry, se změnil v průběhu let. Středomořské 
ekosystémy se vyznačují několika podmínkami. Zejména tím, jak se vyvíjela životní úroveň 
v Evropě, byly venkovské části osídleny a slouží jako druhý domov a tím se rozšířilo využití 
volně ležící půdy. Lidská populace a majetek jsou tak ve větším nebezpečí pro vznik požárů.4 
 
Lesní požáry vytvářejí dostatečné podmínky, aby lidský život byl v nebezpečí. Prakticky řízení 
všech požárních aktivit zahrnuje určitá rizika. Odstranění požárů je velmi nebezpečné  

                                            
2
 Forest Fires In Southern Europe, Forest Joint Research Centre; European Commission, Report No 1, July 2001 

<http://forest.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/9/08-forest-fires-in-southern-europe-2000.pdf>. 
3
 Forestry; in: Eurostat <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/forestry/introduction>. 

4
 VIEGAS, Domingos, Xavier, Recent Forest Fire Related Accidents in Europe, European Commission; JRC 

Scientific and Technical Reports Series EUR 24121, Office for Official Publications of the European 
Communities, Luxembourg 2009 <http://forest.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/82/recent-forest-
fire-related-accidents-in-europe.pdf>. 

http://forest.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/9/08-forest-fires-in-southern-europe-2000.pdf
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a obvykle je výsledkem interakce mezi lidským chováním a chováním požáru. Obojí vyžaduje 
pozornost a lepší porozumění.5 

 

  
Obr. 3 – Evropa: Délka období sucha ovlivňuje lesní požáry.6 

                                            
5
 VIEGAS, Domingos, Xavier, Recent Forest Fire Related Accidents in Europe, European Commission; JRC 

Scientific and Technical Reports Series EUR 24121, Office for Official Publications of the European 
Communities, Luxembourg 2009 <http://forest.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/82/recent-forest-
fire-related-accidents-in-europe.pdf>. 
6
 Europe: Length of Dry Spell Affecting Forest Fires, PreventionWeb; UNISDR  

<http://www.preventionweb.net/files/3839_Changeofdryspellforestfires.jpg>. 
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Výše uvedená mapa ukazuje, že změna klimatu, zvyšující se deficit srážek a délka období 
sucha, bude mít vliv na nebezpečí ničivého požáru v Evropě. Předpokládá se, že vegetační 
zóna ve Středomoří má nejvyšší nárůst nebezpečí lesních požárů. Prozatím mohou tomuto 
nárůstu čelit jen některé oblasti ve střední Evropě.  
 
Následkem požáru je vegetace poškozena či zcela zničena, snižuje se biodiverzita,7 dochází 
ke ztrátě půdního krytu, což může vést k následné erozi, v nejhorších případech až 
k desertifikaci, tedy ke ztrátě biologického potenciálu půdy. Eroze je podporovaná i změnou 
textury půdy, ke které dochází právě působením vysokých teplot. Poškozené oslabené 
stromy bývají často napadány různými škůdci a chorobami, a proto je třeba je co nejrychleji 
asanovat, aby nedošlo k jejich šíření.  
 
Povědomost veřejnosti o živelních pohromách, resp. o lesních požárech se zvyšuje každým 
dnem. V souvislosti s tímto vydává každoročně Evropská unie, respektive Evropská komise 
požární zprávy, ve kterých jsou popsány a zanalyzovány situace a vývoj lesních požárů na 
daném území a vyvozují z nich závěr.8 Tyto požární zprávy vycházejí z Evropského 
informačního systému o lesních požárech (EFFIS, v angličtině European Forest Fire 
Information System) dále jen „EFFIS“, které jsou vytvořeny Společným výzkumným 
střediskem Evropské unie a Generálním ředitelstvím pro životní prostředí9.  
 
Pro názornou ukázku v rámci této kapitoly jsou využity obrázky z modelu EFFIS, které ukazují 
historický model požárů lesů. Tento model umožňuje zaznamenat i současnou situaci požárů 
lesů v Evropě ta je níže uvedena. Požární trendy v Evropě vykazují vysokou koncentraci 
požárních událostí, hlavně tedy požáry ve středomořské oblasti. Přibližně 80 % z celkové 
spálené plochy v Evropě se soustřeďuje právě v této oblasti, proto i v této práci jsou nejvíce 
uvedena data z těchto jihoevropských zemí, zásluhou větší dostupnosti těchto dat. 

                                            
7
 PRIMACK, Richard B.; KINDLMANN, Pavel; JERSÁKOVÁ, Jana, Biologické principy ochrany přírody, Portál, Praha 

2001 ISBN 80-7178-552-0. 
8
 Annual Fire Reports; in: European Commission; Joint Research Centre; European Forest Fire Information 

System <http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/reports/annual-fire-reports/>. 
9
 Generální ředitelství pro životní prostředí (Directorate-General for the Environment) je jedním z více než 40 

generálních ředitelství a služeb, které tvoří Evropskou komisi. Poskytuje všechny údaje potřebné k předpovědi 
lesních požárů a věnuje se i posouzení jejich příčin a škod jimi způsobenými. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Biologick%C3%A9_principy_ochrany_p%C5%99%C3%ADrody&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8071785520
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Rok 2000 
 
V roce 2000 byly lesní požáry v jižních členských státech charakterizovány ztrátami na 
lidských životech a škodách na životním prostředí. Ve skutečnosti zaplatili životem hasiči 
spolu s ostatními dobrovolníky, kteří byli zapojeni do požární operace během požární sezóny 
v roce 2000.10  

 
Tabulka 1 – Počet mrtvých lidí na požáry vegetace v roce 2000.11 

 
Počet mrtvých lidí Portugalsko Španělsko Francie Itálie Řecko Celkem 

Hasiči 2 3 6 0 0 11 

Piloti 1 1 3 0 3 8 

Další osoby 0 2 0 2 7 11 

Celkem 3 6 9 2 10 30 

 

 
 

Obr. 4 – Požáry vegetace v roce 2000 dle modelu EFFIS.12 

                                            
10

 Forest Fires in southern Europe: Bulletin of the 2000 Fire Campaign, European Commission; Office for Official 
Publications of the European Communities, Luxembourg 2001, SPI 01.85 
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/9/08-forest-fires-in-southern-europe-2000.pdf>. 
11

 Forest Fires in Southern Europe: Report No. 1, European Commission; Office for Official Publications of the 
European Communities, Luxembourg 2001 (July 2001) SPI.01.95, s. 40 
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/9/08-forest-fires-in-southern-europe-2000.pdf>. 

http://forest.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/9/08-forest-fires-in-southern-europe-2000.pdf
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Rok 2001 
 
Požáry vegetace v roce 2001 způsobily méně smrtelných nehod než v předchozím období. 
V následující tabulce 2 jsou uvedeny ztráty lidských životů v důsledku požárů vegetace v roce 
2001.13  
 
Tabulka 2 – Počet mrtvých lidí na požáry vegetace v roce 2001.14 
 

Počet mrtvých lidí Portugalsko Španělsko Francie Itálie Řecko Celkem 

Hasiči 0 1 2 0 0 3 

Piloti 0 0 0 0 0 0 

Další osoby 1 0 2 3 4 10 

Celkem 1 1 4 3 4 13 

      

 
 

Obr. 5 – Požáry vegetace v roce 2001 dle modelu EFFIS.15 

                                                                                                                                        
12

 European Forest Fire Information System, European Commission; Joint Research Centre  
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/applications/fire-history/>. 
13

 Forest Fires in Southern Europe: Report No. 1, European Commission; Office for Official Publications of the 
European Communities, Luxembourg 2001 (July 2001) SPI.01.95, s. 40 
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/9/07-forest-fires-in-europe-2001-fire-campaign.pdf>. 
14

 Forest Fires in Europe: 2001 Fire Campaign, European Commission; Office for Official Publications of the 
European Communities, Luxembourg 2002, SPI.02.72, s. 27. 
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Rok 2002 
 
Rok 2002 byl jedním z nejlepších v posledním desetiletí. Ve Francii, Itálii a Řecku byl počet 
požárů nejmenší za posledních 10 let. Situace ve Španělsku a Portugalsku nebyla tolik 
příznivá hned z několika důvodů.  
 
V Portugalsku se v letním období meteorologické podmínky neodchýlily více než od jiných 
let. Avšak bylo zde období intenzivního tepla a spolu s přítomností větru proběhlo mnoho 
požárů vegetace. Ve Španělsku zasáhly požáry vegetace převážnou část roku, tedy zimní 
i jarní měsíce.16 
 

 
 

Obr. 6 – Požáry vegetace v roce 2002 dle modelu EFFIS.17 

                                                                                                                                        
15

 European Forest Fire Information System, European Commission; Joint Research Centre  
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/applications/fire-history/>. 
16

 Forest Fires in Europe 2002, European Commission; Office for Official Publications of the European 
Communities, Luxembourg 2003, SPI.03.83, s. 35  
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/9/06-forest-fires-in-europe-2002-fire-campaign.pdf>. 
17

 European Forest Fire Information System, European Commission; Joint Research Centre  
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/applications/fire-history/>. 

http://forest.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/9/06-forest-fires-in-europe-2002-fire-campaign.pdf
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Rok 2003 
 
V Jižní Evropě dochází každoročně k požárům vegetace, zvláště léto roku 2003 bylo jedním 
z nejzávažnějších. Největší pozornost byla věnována požárům vegetace v Portugalsku a ve 
Francii. V těchto dvou státech byl počet extrémních požárů značný. Zasažena byla především 
velká část jejich přirozeného životního prostředí.18 
 

 
 
Obr. 7 – Požáry vegetace v roce 2003 dle modelu EFFIS.19 

                                            
18

 Forest Fires in Europe 2003, European Commission; Office for Official Publications of the European 
Communities, Luxembourg 2004, SPI.04.124, s. 51 
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/9/05-forest-fires-in-europe-2003-fire-campaign.pdf>. 
19

 European Forest Fire Information System, European Commission; Joint Research Centre  
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/applications/fire-history/>. 
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Rok 2004 
 
Ve srovnání s rokem 2003, kdy více než 740 000 hektarů půdy bylo spáleno, byl rok 2004 
méně dramatický. Z hlediska dopadu na životní prostředí a počtu ztrát na životech to bylo 
zhruba o polovinu méně než v roce 2003.20 
 

 
 
Obr. 8 – Požáry vegetace v roce 2004 dle modelu EFFIS. 21 

                                            
20

 Forest Fires in Europe 2004, European Commission; Office for Official Publications of the European 
Communities, Luxembourg 2005, SPI.05.147, s. 45 
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/9/04-forest-fires-in-europe-2004.pdf>. 
21

 European Forest Fire Information System, European Commission; Joint Research Centre  
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/applications/fire-history/>. 



Ochrana & Bezpečnost – 2013-2014, ročník II., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Bc. Michaela Novotná, Základní statistické údaje a přehledy požárů vegetace v Evropě mezi lety 2000 a 2012  

(2013-2014_D_01) 
 

 
11 

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

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

Rok 2005 
 
Statistická data požárů vegetace byla dlouhodobě dostupná pouze pro pět jihoevropských 
zemí (Portugalsko, Španělsko, Francie, Itálie a Řecko). Z těchto dat bylo vyvozeno, že v roce 
2005 požáry vegetace spálily v těchto zemích celkovou plochu 589 559 hektarů. Samozřejmě 
také ostatní členské státy mají své statické údaje, ale vzhledem k nižšímu počtu frekvencí 
těchto jevů, jsou zde popisovány situace zejména v již zmíněných pěti jižních členských 
státech. Pro lepší představu jsou zde uvedeny obrázky z Evropského informačního systému  
o lesních požárech. V roce 2005 přibližně 88 % z požárů vznikly ve Španělsku a Portugalsku, 
což představuje přibližně 85 % z celkové spálené oblasti v pěti jižních státech. Vzhledem  
k tomu, že plocha v každé zemi je odlišná, a oblast s rizikem v každé zemi se také liší, 
nemohou být tato srovnání považována v absolutních číslech.22 
 

 
 
Obr. 9 – Požáry vegetace v roce 2005 dle modelu EFFIS.23 
 

                                            
22

 Forest Fires in Europe 2005, European Commission; Office for Official Publications of the European 
Communities, Luxembourg 2006, EUR 22312, s. 53 
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/9/03-forest-fires-in-europe-2005.pdf>. 
23

 European Forest Fire Information System, European Commission; Joint Research Centre  
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/applications/fire-history/>. 
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Rok 2006 
 
Období roku 2006 lze definovat pro požáry lesů jako relativně mírné. I přesto, že celkový 
počet požárů byl celkem vysoký, celkové spálené plochy byly hluboko pod průměrem než 
v jiných letech. Obecně lze říci, že nevyšším předmětem zájmu byly požáry ve Španělsku a to 
v prvních dvou srpnových týdnech. 
 
V roce 2006 bylo tedy dohromady ve Španělsku a Portugalsku přibližně 76 % požárů, což 
představuje asi 79 % z celkové spálené oblasti v pěti jižních státech.24  
 

 
 
Obr. 10 – Požáry vegetace v roce 2006 dle modelu EFFIS.25 

                                            
24

 Forest Fires in Europe 2006, European Commission; Office for Official Publications of the European 
Communities, Luxembourg 2007, EUR 22931, s. 77  
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/9/02-forest-fires-in-europe-2006.pdf> 
25

 European Forest Fire Information System, European Commission; Joint Research Centre  
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/applications/fire-history/>. 
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Rok 2007 
 
V roce 2007 spálily požáry lesů v Portugalsku, Španělsku, Francii, Itálii a Řecku celkovou 
plochu 575 531 hektarů, což je o trochu více nad průměrem než předchozích letech. Počet 
požárů v těchto zemích byl 45 623, což je celkem pod průměrem ve vztahu k tomuto období 
z předešlých let. 
 
Stavy požárů lesů v ostatních členských státech Evropské unie jsou zanalyzovány v požární 
zprávě samostatně, protože z hlediska počtu požárů a spálené plochy se údaje významně liší 
oproti těm z jižních států.26 
 

 
 
Obr. 11 – Požáry vegetace v roce 2007 dle modelu EFFIS.27 

                                            
26

 Forest Fires in Europe 2007, European Commission; Office for Official Publications of the European 
Communities, Luxembourg 2008, EUR 23492, s. 77  
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/9/01-forest-fires-in-europe-2007.pdf>. 
27

 European Forest Fire Information Systém, European Commission; Joint Research Centre  
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/applications/fire-history/>. 



Ochrana & Bezpečnost – 2013-2014, ročník II., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Bc. Michaela Novotná, Základní statistické údaje a přehledy požárů vegetace v Evropě mezi lety 2000 a 2012  

(2013-2014_D_01) 
 

 
14 

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

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

Rok 2008 
 
V průběhu roku 2008 spálily požáry v Portugalsku, Španělsku, Francii, Itálii a Řecku celkovou 
plochu 158 621 hektarů, což je nejen zcela pod průměr za posledních 29 let za toto období, 
ale je to i minimální hodnota od roku 1980. Počet požárů v těchto zemích byl 36 192, což je 
rovněž výrazně nižší než průměr.28 

 

 
 
Obr. 12 – Požáry vegetace v roce 2008 dle modelu EFFIS.29 

                                            
28

 Forest Fires in Europe 2008, European Commission; Office for Official Publications of the European 
Communities, Luxembourg 2009, EUR 23971, s. 83  
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/9/forest-fires-in-europe-2008.pdf>. 
29

 European Forest Fire Information System, European Commission; Joint Research Centre  
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/applications/fire-history/>. 
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Rok 2009 
 
V roce 2009 spálily požáry v Portugalsku, Španělsku, Francii, Itálii a Řecku celkovou plochu 
323 896 hektarů, což sice téměř dvojnásobek vyhořené plochy než v roce 2008, nicméně je 
stále pod průměrem než předchozích letech. Počet požárů v těchto zemích, který činil 52 795 
je také mírně pod průměrem.30  
 

 
 
Obr. 13 – Požáry vegetace v roce 2009 dle modelu EFFIS..31 

                                            
30

 Forest Fires in Europe 2009, European Commission; Office for Official Publications of the European 
Communities, Luxembourg 2010, EUR 24502, s. 83  
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/9/forest-fires-in-europe-2009.pdf>. 
31

 European Forest Fire Information System, European Commission; Joint Research Centre  
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/applications/fire-history/>. 
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Rok 2010 
 
V roce 2010 spálily požáry v Portugalsku, Španělsku, Francii, Itálii a Řecku celkovou plochu 
253 664 hektarů, která je menší než plocha vyhořelá v roce 2009. Počet požárů v těchto 
zemích činil 43 584 a patří mezi nižší hodnoty než v předchozích letech.32 
 

 
 
Obr. 14 – Požáry vegetace v roce 2010 dle modelu EFFIS.33 

                                            
32

 Forest Fires in Europe 2010, European Commission; Office for Official Publications of the European 
Communities, Luxembourg 2011, EUR 24910, s. 92  
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/9/forest-fires-in-europe-2010.pdf>. 
33

 European Forest Fire Information System, European Commission; Joint Research Centre  
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/applications/fire-history/>. 
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Rok 2011 
 
Během roku 2011 spálily požáry v Portugalsku, Španělsku, Francii, Itálii a Řecku celkovou 
plochu 269 081 hektarů. To je o něco větší vyhořelá plocha než v roce 2010. Celkový počet 
požárů v těchto zemích byl celkem 55 543.34 

  

 
 
Obr. 15 – Požáry vegetace v roce 2011 dle modelu EFFIS.35 

                                            
34

 Forest Fires in Europe, Middle Aest and North Africa 2011, European Commission; Office for Official 
Publications of the European Communities, Luxembourg 2012, EUR 25483, s. 108 
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/9/forest-fires-in-europe-2011.pdf>. 
35

 European Forest Fire Information System, European Commission; Joint Research Centre  
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/applications/fire-history/>. 
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Rok 2012 
 
Pro rok 2012 nebyla k dispozici mapa požárů vegetace dle modelu v systému informací  
o lesních požárech. V požární zprávě bylo uvedeno, že v průběhu roku 2012 byla  
v Portugalsku, Španělsku, Francii, Itálii a Řecku spálena celková plocha o rozloze 519 424 
hektarů. To je vysoko nad průměrem za posledních 20 let a jedna z nejvyšších hodnot od 
roku 2000. Na druhé straně počet požárů, které nastaly (50 994) je pod průměrem a patří 
mezi ty nižší.36 

 

 
 
Graf 1 – Sumarizace rozsahu požárů lesů (v ha) v Portugalsku, Španělsku, Francii, Itálii  
a Řecku v letech 2000 až 2012. 
 
Pro porovnání dat z let 2000 až 2012 byly vybrány jihoevropské státy (Portugalsko, 
Španělsko, Francie, Itálie a Řecko), kde celková sumarizace dat byla nejdostupnější. Je to  
i tím, že právě v těchto středomořských oblastech nejvíce k požárům dochází.  
 
Jak vyplývá z grafu, dlouhodobě se nejrozsáhlejšími lesními požáry potýká Pyrenejský 
poloostrov, tedy Španělsko a Portugalsko. Zde se velké požáry vyskytují každoročně. V menší 
míře to platí i o Itálii. Jen v některých horkých a suchých letech (zejména 2000 a 2007) se 
významnější požáry vyskytují i v Řecku. Výjimečný byl rok 2003, kdy se dlouhodobá vlna 
veder projevila v množství požárů zejména v Portugalsku a neobvykle velké požáry zasáhly  
i Francii, která jimi obvykle příliš netrpí.  

                                            
36

 Forest Fires in Europe, Middle Aest and North Africa 2012, European Commission; Office for Official 
Publications of the European Communities, Luxembourg 2013, EUR 26048, s. 109 
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/9/FireReport2012_Final_2pdf_2.pdf>. 
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Tabulka 3 – Celkový počet lesních požárů v Evropě v letech 2000 až 2008.37 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Belgie : : : : : : : : : 

Bulharsko 1 710 825 402 452 294 241 393 1 479 582 

Česká republika 1 499 483 604 1 754 873 619 697 : : 

Dánsko : : : : : : : : : 

Německo 1 210 587 513 2 524 626 496 930 779 818 

Estonsko : : 356 111 89 65 248 64 71 

Irsko : : : : : : : : : 

Řecko 2 581 2 535 1 141 1 452 1 748 1 544 1 417 1 983 1 481 

Španělsko 24 118 19 547 19 929 18 616 21 394 25 492 16 355 10 915 11 612 

Francie 4 603 4 309 4 097 7 023 3 775 4 698 4 608 3 364 2 781 

Chorvatsko 7 797 4 024 4 692 6 923 2 853 3 368 3 571 5 176 : 

Itálie 8 595 7 134 4 601 9 697 6 428 7 951 5 634 10 639 6 486 

Kypr 285 299 243 427 221 185 172 111 114 

Lotyšsko 915 272 1 720 900 647 365 1 929 425 700 

Litva 654 287 1 596 885 468 301 1 545 251 301 

Lucembursko : : : : : : : : : 

Maďarsko 811 419 382 375 104 150 97 603 502 

Nizozemsko : : : : : : : : : 

Rakousko : : : : : 954 912 750 : 

Polsko 12 428 4 480 10 101 17 088 7 219 12 803 11 828 8 305 9 091 

Portugalsko 34 109 26 533 26 488 26 195 21 870 35 697 19 929 18 722 13 832 

Rumunsko 688 268 516 203 34 64 105 478 91 

Slovinsko : : 60 224 51 73 112 140 74 

Slovensko 824 311 570 872 153 287 237 463 182 

Finsko 806 796 2 489 1 707 783 1 069 3 046 1 204 1 415 

Švédsko 4 708 4 831 6 490 8 282 4 955 4 573 4 618 3 737 5 420 

Velká Británie : : : : : : : : : 

Norsko : : 213 198 119 122 : : : 

Švýcarsko 49 48 67 154 49 63 46 39 46 

Turecko 2 353 2 631 1 471 2 177 1 762 1 530 2 227 2 829 2 135 

Poznámka: znak „:“ je použit, pokud data nejsou dostupná. 

 
Extrémní počasí 
 
V dnešní době už není extrémní počasí neobvyklý jev. Jeho výskyt má závažné dopady na 
chráněné zájmy, jakož jsou zdraví, život a majetek obyvatelstva a životní prostředí. Tento typ 
počasí bývá většinou mimosezónní, vyskytuje se v nepředpokládanou roční dobu nebo se 
vyskytuje v předpokládaném ročním období, ale výrazně se odchyluje od normálního stavu 
počasí. S extrémním počasím souvisejí pojmy studené vlny a vlny veder. Pro potřeby této 
diplomové práce budou popsány pouze vlny veder.  
 
Vzhledem k tomu, že vlny veder nejsou viditelné jako jiné formy nepříznivého počasí, jsou ve 
své ničivosti téměř na stejné úrovni jako hurikány, tornáda a bouřky, které jsou jedním ze 
známých forem extrémního počasí. 
 
Jak se klima38 ohřívá, tak v posledních desetiletích některé druhy extrémního počasí jsou 
stále častější a závažnější a to tím, že narůstají v extrémní horka, intenzivní srážky a sucha. 

                                            
37

 Forest Fires; in: Eurostat <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=for_fire&lang=en>. 
38

 Pojem „klima“ je charakteristické "průměrné" počasí určitého místa či regionu. Statistický popis počasí za 
období několika desetiletí (obvykle podle definice Světové meteorologické organizace za období třiceti let).  
Slovníček základních pojmů; in: Český hydrometeorologický ústav 
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Vlny veder jsou delší a teplejší. Silné deště a záplavy jsou častější. Zejména sucho je 
intenzivnější a rozšířenější a následně vznikají požáry vegetace.39 
 
Vlny veder jsou obdobím abnormálně vysokých teplot. Obecně neexistuje definice, která by 
vymezila vlny veder. Je to z toho důvodu, protože změny v teplotách se liší v různých 
zeměpisných oblastech.40 Vlny veder představují přírodní, technologická a sociální 
nebezpečí. Tíživá tepla trvají několik dní, vlny veder si tímto vybírají svou daň na společnosti. 
Nejvíce totiž ubližují zranitelným skupinám obyvatelstva.  
 
Vzhledem k tomu, že vlny veder jsou pomalé a tiché, je medializace a osvěta těchto událostí 
celkem vzácná.41 Vlny veder jsou delší období nadměrného tepla, obecně 10 stupňů nebo 
více nad průměrem, a zvlášť nebezpečné jsou v kombinaci s nadměrnou vlhkostí. Kombinace 
s vysokou vlhkostí se projevuje zejména na středních zeměpisných šířkách. V uplynulých 
letech způsobilo nadměrné teplo více úmrtí než jiné živelní pohromy např. povodně.42 
 
Abnormálně vysoké teploty v rámci mimotropické zóny, mají tendenci být doprovázeny 
suchým počasím. Suché půdy jsou více náchylné k erozi, a tím snižují dispozice pozemku 
pro zemědělství. Výskyt suché vegetace může zvyšovat pravděpodobnosti vznícení vegetace 
a tím vzniku ohnisek požárů. Vlny veder mohou často mít vážné dopady na krajinu, což 
způsobuje hlad, usychání vegetace a možných úmrtí hospodářských a volně žijících zvířat. 
 
Ačkoliv jsou vlny veder velice nebezpečné, nevyvolávají stejný pocit strachu jako zejména 
hurikány, povodně, tornáda a zemětřesení. Pokud nastane vlna veder, nebývá destrukce 
majetku stejná jako u jiných extrémních povětrnostních jevů. Přesto bylo spočítáno, že 
v průběhu posledních patnácti let na následky vysokých teplot zahynulo více lidí než všechny 
ostatní mimořádné povětrnostní situace dohromady. 
 
Extrémní počasí způsobuje nesčetné množství zdravotních problémů. Úpal a vyčerpání  
z horka patří mezi závažné dopady extrémního tepla. Příznaky vyčerpání z tepla mohou náhle 
způsobit mrtvici. Rozhodující je poskytnout včas informace o opatřeních v souvislosti s vlnou 
veder. V teplém období, a to zejména v případě, že nastane vlna veder, mohou lidé sami 
zmírnit jeho dopady. 

                                                                                                                                        
<http://www.chmu.cz/portal/dt?portal_lang=cs&menu=JSPTabContainer/P4_Historicka_data/P4_1_Pocasi/P4
_1_10_Zmena_klimatu/P4_1_10_4_Slovnik_pojmu&last=false> 
39

 Current Extreme Weather & Climate Change; in: Climate Communication Science and Outreach 
<http://www.climatecommunication.org/new/articles/extreme-weather/overview/> 
40

 MOGIL, Michael. H., Extreme Weather, Black Dog & Leventhal Publishers, New York 2007, ISBN 978-1-57912-
743-5, s. 210–211. 
41

 Heat Wave Awareness Project: Be Prepared; in: Institute for the Study of Society and Environment; Research 
Applications Laboratory <http://www.isse.ucar.edu/heat/beprepared.html> 
42

 Heat Wave Safety; in: American Red Cross <http://www.redcross.org/prepare/disaster/heat-wave>. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Dog_%26_Leventhal_Publishers
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
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Zde jsou demonstrativně uvedena opatření pro přípravu na vlnu veder:43  
 

 Sledovat místní předpovědi počasí a být si vědom připravovaných teplotních změn. 
 Nevystavovat se přímému slunečnímu záření. 
 Vědět, kde budou členové domácnosti trávit čas – doma, v práci, ve škole a připravit 

se na možnost výpadků elektřiny. 
 Vědět, které osoby v okolí jsou starší, mladí, nemocní nebo s nadváhou. U nich je 

nejvíce pravděpodobné, že se stanou oběťmi nadměrného tepla a mohou potřebovat 
pomoc. 

 Pokud nemáte klimatizaci, vybrat místa, která by mohla být vhodná pro úlevu od 
tepla během nejteplejší části dne (školy, knihovny, divadla, nákupní střediska). 

 Uvědomit si, že lidé žijící v městských oblastech mohou být vystaveni vyššímu riziku 
účinků dlouhodobé vlny veder, než jsou lidé žijící ve venkovských oblastech. 
 

Klimatická změna 
 
Četnost extrémních projevů počasí se může měnit souběžně a v důsledku klimatické změny. 
Klimatická změna (změna klimatu) je sousloví, které je právně definované jako 
taková změna klimatu, která je vázána přímo nebo nepřímo na lidskou činnost měnící složení 
globální atmosféry, a která je vedle přirozené proměnlivosti klimatu pozorována za 
srovnatelný časový úsek.44  
 
Téma klimatická změny je velice dynamické. Probíhá intenzivní výzkum, stále se rozšiřují 
naše poznatky. Budoucí vývoj klimatu dále může jak potvrzovat, tak vyvracet současné 
předpoklady a naopak se zcela jistě objeví nové skutečnosti.  
 
Stav atmosférického klimatu zásadním způsobem ovlivňuje život na Zemi od jejího počátku  
a neméně se dotýká i nás lidí. Proto je studium klimatu pro člověka důležité a v poslední 
době aktuální téma, neboť zaznamenáváme velkou změnu klimatu během posledních 
desítek let. To nám ukazuje na skutečnost, že klima není stálé. 
 
Změna klimatu nebo klimatická změna? Z anglického výrazu climate change jsou možné oba 
překlady. Druhý ale naznačuje, že nejde jen o to, že se mění klima samotné, ale že je to 
změna různých jevů, způsobená měnícím se klimatem nebo klima ovlivňující. V českém 
jazyce se pro tuto změnu, jejímž původcem je lidstvo, lze setkat i s delším označením „glo-
bální klimatická změna“.  
 
Dříve byl používán zejména pojem „globální oteplování“. „Jsem příznivcem druhé, tedy té 
starší varianty, protože výraz globální oteplování, byť je vědecky méně přesný, lépe vystihuje 
podstatu jevu a je daleko určitější, představitelnější a také laicky lépe uchopitelný, než ten 
nový výraz, který má bohužel příliš obecný nádech a je trochu nicneříkající.“ uvedl 
meteorolog a odborník na klimatické změny Martin Štros z meteocentrum.cz 

                                            
43

 Heat Wave Safety; in: American Red Cross <http://www.redcross.org/prepare/disaster/heat-wave>. 
44

 Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu, 1992; in: Ministerstvo životního prostředí 
<http://www.mzp.cz/cz/ramcova_umluva_osn_zmena_klimatu>. 
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Důsledky klimatických změn vyvolávají obavy z možných hrozeb a mohou být příčinou velmi 
rozsáhlých problémových situací. Vlivem změn může docházet k vysychání některých regionů 
a šíření pouští, jinde naopak mohou srážky růst a způsobovat častější povodňové stavy. 
Prokazatelně v souvislosti s oteplováním klimatu dochází ve 20. století k významnému 
odtávání ledovců jak ve vysokých horách, tak v polárních oblastech. Hrozí tedy vzestup 
hladiny světového oceánu.  
 
V České republice jsou projevy změn klimatu patrné už i na vegetaci, a to tím, že reakce 
fauny i flóry na ně je, možná překvapivě, pozitivní. Rostliny mají více květů i semen, větší 
listy, ptáci více vajec. Je však jasné, že zlepšení životních podmínek pro některé biologické 
druhy může vést k oslabení jiných druhů, které by jimi mohly být vytlačeny.45 
 
Změna klimatu může zapříčinit velké změny v produkci zemědělských plodin. Pokud nastane 
sucho46, bude omezen růst rostlin, včetně zemědělských a následná špatná úroda se 
okamžitě projeví rychlým vzestupem cen potravin na celém světě.47 
 
Dále mohou klimatické změny přispívat k šíření nemocí a škůdců. Zejména přináší hrozbu 
rozšíření tropických nemocí do dalších částí světa, a to zásluhou nárůstu komárů, kteří 
nemoci přenášejí. U teplot neznamená zvyšování globální teploty, že všude bude tepleji. Na 
různých místech Země může docházet jak k výraznému oteplování, tak i k ochlazování. 
 
V médiích se většinou dává prostor pouze negativním zprávám, které jsou pro ně zajímavější 
z hlediska obchodních zájmů. Ve skutečnosti můžeme uvést řadu pozitivních projevů změn 
klimatu. Zejména země v chladnějších oblastech ušetří paliva a tím i peníze, které vynakládají 
na vytápění domů a odklízení sněhu, mnohé zemědělské plodiny bude možné pěstovat 
v nových severnějších regionech. Ústup zalednění umožní osídlení nových oblastí např. 
v Grónsku i těžbu surovin z těchto oblastí.  
 
Letní rozmrzání Severního ledového oceánu otevře nové trasy pro lodní dopravu mezi Asií  
a Severní Amerikou, které by měly značné hospodářské využití. Obecně platí, že mnohé dnes 
mrazivé a pusté oblasti se zvýšením teplot stanou v mnoha ohledech příjemnějšími místy pro 
život.48 
 
Mezi další dílčí výhody teplejšího klimatu lze zařadit i to, že vyšší teploty mohou snížit počty 
úmrtí na chlad, kterých je ve světě údajně víc, než úmrtí na horka. Změna klimatu zlepší 
přístup světové populace k vodě, neboť přinesou víc srážek.49 O tom má ale většina vědců 
pochybnosti a převládá názor, že distribuce zvýšených srážek nebude rovnoměrná, pršet 
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 BAUER, Zdeněk; BAUEROVÁ Jana; PALÁT, Milan, Vliv regionálního oteplování na vzrůst proměnlivosti 
reprodukčního procesu u rostlin a živočichů v lužním lese v letech 1961-2000. Meteorologické zprávy, 2/2007, 
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 Tento faktor nemálo zvyšuje pravděpodobnost a ničivost možných požárů vegetace. 
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 ŠTROS, Martin a kolektiv, Globální oteplování; in: Meteocentrum 
<http://www.meteocentrum.cz/zmeny-klimatu>. 
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 Arktický led roztál, cesta je volná; in: Severské listy, 17. IX. 2007 <http://www.severskelisty.cz>. 
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 LOMBORG, Bjorn, Zchlaďte hlavy! Skeptický ekolog o globálním oteplování, Dokořán, Praha 2007, s. 175-178. 
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bude více tam, kde prší už nyní, zatímco suchá místa budou ještě sušší, což potvrzují  
i dosavadní měření, která provádí Mezivládní panel pro změny klimatu (viz níže). Kromě toho 
vyšší teploty přinesou vyšší výpar z půdy, což dostatku vody určitě nepomůže. 
 
Poukázáním na příznivé efekty klimatické změny neříkáme, že její celkové důsledky budou 
pozitivní. Odborníci se shodují, že škody budou daleko vyšší, než přínosy. 
 
Důsledky klimatických změn se zabývá velké množství literatury, uvádí je zpráva 
Mezivládního panelu pro změny klimatu 50, v extrémně zveličené podobě je popisuje např. Al 
Gore51, poněkud umírněnější pohled představuje Moldan52, naopak mezi odpůrce 
katastrofických scénářů patří Lomborg53, který popisuje, že případné řešení změn klimatu 
bude dražší než přizpůsobení se jemu a mírní i předpoklady dopadů na přírodu.  
 
Také je zde možné odkázat na sbírku CEP54, která důsledky bagatelizuje. Rozsah důsledků 
samozřejmě závisí na tom, jak významné bude budoucí oteplení klimatu, k čemuž slouží 
odhady Mezivládního panelu pro změny klimatu v podobě emisních scénářů. 
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 Změna klimatu: Přehled nejvýznamnějších mezinárodních podkladů; in: Český hydrometeorologický ústav 
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