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Anotace 

 

Příspěvek je koncipován jako hledání zahraniční inspirace a přenositelných prvků z požární 
ochrany lesů a vegetace, využitelných pro Českou republiku. Popsána je situace ve třech 
relativně velmi odlišných prostředích či zemích: Německu, Slovensku a Itálii. Nakolik bude 
jejich zkušenost využitelná i v tuzemských podmínkách? 
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Summary 

 

The paper is conceived as a search for foreign inspiration and transferable elements of fire 
protection of forests and vegetation, usable for the Czech Republic. Described is the 
situation in three relatively distinct environments or countries: Germany, the Slovak 
Republic and Italy. How will their experience be applicable in the local context?  
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Německo 
 
Lesní požáry v Německu jsou jen zřídka důsledkem přirozených příčin. Mezi přirozené 

příčiny patří například úder blesku, ale jde o relativně nevýznamný jev, protože je často 
doprovázen deštěm. Blesk „jen“ poškozuje stromy nebo po něm shoří jen velmi malá plocha. 

Základní údaje: Největší lesní požáry v zemi se odehrály v letech 1992, 2003. 
Způsobená škoda: Pro rok 1992 byl rozsah požárů 4 908 hektarů. V roce 2003 bylo 

spáleno 1 315 hektarů a v roce 2008 zasáhlo Německo asi 800 lesních požárů, které zničily 
celkovou plochu zhruba 540 hektarů.1 

Výskyt a šíření lesních požárů jsou závislé na klimatických podmínkách. I v zimním 
lese může dojít k požáru, pokud země není pokryta sněhovou pokrývkou. Před tím než nové 
pupeny na jaře vyraší, tak se zvyšuje nebezpečí vzniku lesního požáru. Na jaře jsou spálené 
oblasti poměrně malé, zatímco v létě se frekvence velkých požárů zvyšuje. Většina lesních 
požárů vzniká v časném odpoledni, kdy teploty dosahují nejvyšších hodnot a sluneční svit je 
nejintenzivnější, navíc fouká nejvíce vítr. V rámci roku je prvního vrcholu nebezpečí 
dosahováno na konci dubna nebo začátkem května, i v souvislosti s tradicí pálení čarodějnic 
a zvyšuje se opět v letních měsících v období od konce června do konce srpna a to v závislosti 
na povětrnostních podmínkách.2 
 

 
Graf: Počet lesních požárů a jejich rozsah (v ha) v Německu.3 

                                            

1
 Europe In a Changing Climate. <http://www.climateadaptation.eu/germany/forest-fires/>. 

2
 KAULFUß S., (2011): Forest fires in Germany. 

<http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/schaden/brand/fva_waldbrand_wb1/index_EN>. 
3
 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (2013): Waldbrandstatistik der Bundesrepublik Deutschland 

2013. Bonn <http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bilder/2_abb_anz-
waldbraende-schadensfl_2013-11-07_neu.png>. 
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Z grafu vyplývá, že v důsledku vlny veder v roce 2003 byla spálena plocha 1 315 
hektarů, absolutní maximální teplota vzduchu dosáhla 39,1 °C, a to zapříčinilo největší 
nedostatek srážek na severovýchodě Německa, což vedlo k druhému nejvyššímu počtu 
požárů od roku 1992 do současnosti.4 

Přibližně 96 % z těchto požárů je možno vysledovat jako důsledek lidské činnosti. 
Velká část těchto požárů byla výsledkem nepozornosti, jako je otevřený oheň nebo kuřáci, 
kteří zahodili své stále hořící nedopalky. Lesní požáry jsou často způsobeny provozní činností, 
zejména jej mohou způsobit jiskry z železničních kolejových vozidel, jiskry z řezných nástrojů, 
kterými jsou káceny lesy, ze zemědělských strojů apod. Stejně tak vojenské cvičení, kde je 
zapotřebí střelivo, je příčinou lesních požárů. Analýza příčin lesních požárů je nutná pro větší 
zaměření na prevenci, monitorování a kontrolu práce.5 

Prevence a protiopatření proti lesním požárům: V Německu existuje několik 
programů, pracovních skupin a informačních systémů, které jsou schopny detekovat požáry 
a zhodnotit jejich rozsah. Některé z nich budou níže popsány. 

V roce 2001 němečtí vědci vytvořily program „Bi-spectral Infrared Detection (BIRD)“, 
což je mikrosatelit, který má za cíl detekovat a identifikovat vysokoteplotní události, které 
způsobily požáry, tedy například vulkanickou činnost a hořící ropné vrty, atd.6 

 

 
 
Mikrosatelit „BIRD“.7 
 
„FIRE WATCH“ – Automatický systém včasného varování před lesními požáry. Je to 

pozemní, digitální, dálkový monitorovací systém, který je schopen pozorovat větší zalesněné 
oblasti a ty následně analyzovat, hodnotit a uložit sběr těchto dat. Vzhledem k citlivosti, 
přesnosti a spolehlivosti systému je umožněno včasné rozpoznání lesních požárů.8 

                                            

4
 Europe In a Changing Climate. <http://www.climateadaptation.eu/germany/forest-fires/>. 

5
 KAULFUß S. (2011): Forest fires in Germany. 

<http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/schaden/brand/fva_waldbrand_wb1/index_EN>. 
6
 Institute Of Optical Senzor Systems <http://www.dlr.de/os/en/desktopdefault.aspx/tabid-3493/>  

7
 Institute Of Optical Senzor Systems 

<http://www.dlr.de/os/en/desktopdefault.aspx/tabid-3493/5392_read-7874>. 
8
 Fire Watch <http://www.fire-watch.de/>. 
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„Die Arbeitsgruppe Feuerökologie“ je výzkumná pracovní skupina v Německu, jejíž 
rozsah práce zahrnuje požární výzkum z pohledu ekologického, jakož i společné studie  
v atmosférické chemii.9 

Německý výbor pro omezování následků katastrof (německy Deutsches Komitee für 
Katastrophenvorsorge – DKKV) je německá národní platforma pro řízení rizik katastrof 
v Německu a současně centrum pro všechny aspekty národní a mezinárodní připravenosti na 
katastrofy. Většina zemí zavedla nové výbory v rámci mezinárodní strategie Organizace 
spojených národů pro omezování důsledků katastrof a Německo postupovalo v souladu 
s tím.10 „Integrated Fire Management Expert Group“ je konsorcium výzkumníků a praktiků. 
Mají zkušenosti s požáry a poskytují služby před, během a po vzniku požáru.11  Jsou 
partnerem platformy „Global Fire Monitoring Center“.12 

                                            

9
 Max-Planck-Institut für Chemie, Abteilung Biogeochemie, Arbeitsgruppe Feuerökologie, Global Fire 

Monitoring Center (GFMC) <http://www.fire.uni-freiburg.de/feueroekologie/index.html>. 
10

 Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e.V.  <http://www.dkkv.org/default.asp>. 
11

 Integrated Fire Management Expert Group <http://www.ifmeg.com/aboutifm.html>. 
12

 Globální monitorovací centrum požáru poskytuje globální portál pro požáry, požární dokumentaci, informace 
a monitorování, a je veřejně přístupná prostřednictvím internetu. Global Fire Monitoring Center. 
<http://www.fire.uni-freiburg.de/>. 
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Slovensko 

 
Celková rozloha plochy, kterou pokrývají lesy, činí na Slovensku asi 1 900 000 hektarů 

(40 % území státu).13 Lesy v horských oblastech dominují svou hustotou a dokonce i tím, že 
jehličnaté porosty dosahují vysokého věku. 

Základní údaje: Největší lesní požáry v zemi se týkaly několika nedávných let: 2000, 
2003 a 2012. 

Způsobená škoda: V roce 2000 byl počet lesních požárů na Slovensku ve výši 824  
a celková spálená plocha činila 904 hektarů, vlna veder roku 2003 zapříčinila celkem 872 
lesních požárů s celkovou spálenou plochou 1 567 hektarů. V roce 2012 byl celkový počet 
lesních požárů 517, což odpovídá celkové spálené ploše 1 683 hektarů.14 

Protipožární opatření na ochranu lesů před požáry, vyplývá z rozkazu vycházejícího 
ze všeobecně závazných právních předpisů na úseku ochrany před požáry. Jsou v nich 
zapracovány i některé základní požadavky z předpisů, směrnic a nařízení Evropské unie  
k ochraně lesů před požáry, které však mají pouze upozorňující nebo oznamující charakter.  

Při provádění protipožárních kontrol v rámci státního požárního dozoru u vlastníka 
lesních pozemků zaměřených na plnění níže uvedených opatření souvisejících s ochranou 
lesů před požáry mohou příslušníci okresních ředitelství hasičského záchranného sboru 
Slovenské republiky uvádět v zápise jen ty požární nedostatky, jejichž skutková podstata je 
jednoznačně stanovena v obecně závazných právních předpisech na úseku ochrany před 
požáry.15 

 
Příklady z praxe: V roce 2007 několik dní hořelo v části Slovenského ráje, například ve 

známých Hrabošicích. Škody dosahovaly několika desítek milionů korun. Jak se nyní ukázalo, 
škody nemusely být zdaleka tak vysoké, kdyby tamní ministerstvo vnitra dokázalo lépe 
plánovat a také pružněji reagovat. Ve známém středisku, Národním parku Slovenský ráj, 
hořelo celý týden. Hasičům a dobrovolníkům chyběla k uhašení požáru technika, konkrétně 
vrtulníky, které by požár v těžko přístupném terénu hasili pomocí vodních vaků seshora. 
Škody už dosáhly více jak padesát milionů slovenských korun.16 

V polovině týdne se požár rozšířil do přírodní rezervace Sokol, která je jednou  
z nejkrásnějších a nejhodnotnějších, kde ještě lidská činnost nenarušila přirozené prostředí. 
Jsou v ní staré porosty, žijí tam rysové, medvědi, vlci či draví ptáci, můžete tu najít i vzácný 

                                            

13
 FAO 2010. Global Forest Resources Assessment 2010. Main report. FAO Forestry Paper 163. 378 p. 

<http://www.fao.org/docrep/013/i1757e/i1757e.pdf>  
14

 SCHMUCK, G., SAN-MIGUEL-AYANZ, J., CAMIA, A., DURRANT, T., SANTOS DE OLIVEIRA, S., BOCA, R., 
WHITMORE, C., GIOVANDO, C., LIBERTÁ, G., CORTI, P., SCHULTE, E. 2011. Forest Fires in Europe 2010. Joint 
Research Center – Institute for Environment and Sustainability. Luxembourg: Publications Office of the 
European Union. 98 p. <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/22337/2/ 
firereport2010_final_toprint.pdf>  
15

Zbierka pokynov Prezídia Hasičského a záchranného zboru <http://www.minv.sk/swift_data/source/hasici 
_a_zachranari /malatinec_opp/interne_predpisy/Zb%208%20-%2>. 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky: Prezídium hasičského záchranného zboru, 2007, roč. 2007, č. 8. 
<http://www.minv.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/malatinec_opp/interne_predpisy/Zb%208%20-
%20rozkaz%20o%20ochrane%20lesov%20pred%20poziarmi.pdf>. 
16

 HRABKO, J., Požár v Národním parku Slovenský ráj; in: ČRo6, 27. VII. 2007. 
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plesnivec. Jde o území s vysokou přírodní hodnotou, o kterém správce Slovenského ráje 
hovoří, že je to to, co dělá Slovenský ráj národním parkem. Problémem je, že k takovýmto 
velkým škodám a rozšíření ohně až do přírodní rezervace vůbec nemuselo dojít. Požár, který 
vznikl v neděli odpoledne, mohl být už druhý den zlikvidovaný, ale bez helikoptér, které by 
jim zabezpečily dostatek vody, neměli jednoduše žádnou šanci. Požáry totiž sice začaly hasit 
čtyři vrtulníky, dva těžké armádní a dva, které poskytla soukromá firma, ta je však po dvou 
hodinách létání stáhla. Důvod? Další lety neměl kdo zaplatit, přičemž tříhodinové létání 
hradila, v hodnotě asi dvě stě tisíc korun, soukromá firma. A požár tak dostal volný prostor 
na rozšíření. Ministerstvo vnitra Slovenské republiky má sice na případy lesních požárů  
k dispozici čtyři speciální vrtulníky, problém byl v tom, že všechny najednou jsou v revizních 
opravách, takže se až do ukončení oprav nedají používat. Ministerstvo vnitra se přitom 
nejdříve obhajovalo tím, že má už uzavřené smlouvy se soukromými společnostmi, kterým 
by náklady na hašení požáru proplatilo. Když se však ukázalo, že to nebyla pravda, a že 
takovéto smlouvy neexistují, ministerstvo vnitra změnilo stanovisko a vyhlásilo, že to byli 
hasiči, kteří vyhodnotili nálety vrtulníků jako neefektivní a z létání je stáhli. Když na čtvrtý 
den od vzniku požáru uvolnilo ministerstvo životního prostředí milion korun na lety 
soukromých vrtulníků, bylo pozdě a oheň pronikl do rezervace.17 

 

 
 
Graf:Počet lesních požárů a jejich rozsah (v ha) na Slovensku v letech 1994 – 2009.18 

                                            

17
 HRABKO, J., Požár v Národním parku Slovenský ráj; in: ČRo6, 27. VII. 2007. 

18
 SCHMUCK, G., SAN-MIGUEL-AYANZ, J., CAMIA, A., DURRANT, T., SANTOS DE OLIVEIRA, S., BOCA, R., 

WHITMORE, C., GIOVANDO, C., LIBERTÁ, G., CORTI, P., SCHULTE, E. 2011. Forest Fires in Europe 2010. Joint 
Research Center – Institute for Environment and Sustainability. Luxembourg: Publications Office of the 
European Union. 98 p. <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/22337/2/ 
firereport2010_final_toprint.pdf>. 
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Ještě než se Nízké Tatry vzpamatovaly z ničivé vichřice v roce 2004, dostaly další ránu 
v roce 2005 – mohutný požár. Hasičům se ho podařilo zdolat až po dvou dnech. Více než sto 
hasičů a dobrovolníků zápasilo s rozsáhlým lesním požárem v okolí slovenských obcí Heľpa  
a Závadka nad Hronom. Oheň zničil 45 hektarů lesa v Nízkých Tatrách, z toho tři čtvrtiny 
polomu z loňské ničivé větrné smršti. Oheň hasily ze vzduchu dva vrtulníky, čtyři letadla 
zvaná čmelák, a ze země 18 hasičských cisteren. Za dva dny shořelo 18 tisíc kubických metrů 
dřeva. Škody odhadli na 27 milionů (v té době) slovenských korun. Nevyčíslitelné bylo ale 
poškození životního prostředí. I když se příčina vznícení lesa nezná, někteří hasiči se 
domnívají, že samovznícení nepřichází v úvahu. Oheň rozdmychával silný vítr a rozšiřoval ho 
na další plochy. V polomech se nedalo postupovat s hadicemi. Hasiči i dobrovolníci se bez 
dýchacích přístrojů vynořovali z kotoučů hustého dýmu a snažili se nadýchat. V takových 
náročných podmínkách jdou hasiči do akce na vlastní riziko. Kyslíkové přístroje váží  
20 kilogramů a znemožňovaly by jim pohyb v těžkém terénu. Při zásahu v okolí Heľpy  
a Závadky museli hasiči použít letecký útok. Dva vrtulníky s vaky na pět tun vody a čtyři 
„čmeláky“ lily hektolitry vody na hořící les. V některých okamžicích bylo vidět nad stromy tři 
až čtyři stroje. Letečtí záchranáři využili jezero, vzdálené asi dva kilometry od požáru. Někteří 
hasiči se domnívají, že se rozšířil od ohnišť, na nichž dělníci pálí větve a kůru ze stromů, 
popadaných při loňské vichřici. Čtyři menší požáry, které nenapáchaly velké škody, už tak  
v oblasti vypukly dříve.19 

Lesníci a Správa Tatranského národního parku (TANAP) se dohodli na zpřístupnění 
cest pro případ požáru v TANAPu, který v roce 2004 postihla ničivá větrná smršť. Nezávislí 
ekologové, kteří kritizují těžbu dřeva v nejcennějších a nejpřísněji chráněných oblastech 
rezervace, o dohodě však nevědí. Všechny cesty se zpřístupní v souladu s projektem 
protipožární ochrany a jednotlivá území se rozčlení podle protipožárních průseků. „Byli jsme 
nedávno kritizováni, že minulý měsíc lesníci vstoupili do Tiché a Koprové doliny a čistili 
protipožární průseky. A v jiný den ta samá ochrana potvrdila správnost těchto kroků.“ 

S postupem lesníků v Tiché a Koprové dolině, které jsou součástí základní části 
národního parku, kromě nezávislých ekologů původně nesouhlasila ani Správa TANAPu. Ta je 
orgánem státní ochrany přírody. "Tato informace (o dohodě) mě překvapuje, nevím o tom. 
Projekt protipožární ochrany stále nemáme k dispozici, ačkoli jsme o něj žádali. Lesníci 
(Ministerstva zemědělství Slovenské republiky) tvrdí, že kalamitní území ve Vysokých Tatrách 
o rozloze 12 600 hektarů musí být rozděleno na menší části, aby bylo v případě požáru dobře 
přístupné pro požární techniku. Varováním je podle něj lesní požár v Nízkých Tatrách, kterým 
bylo zasaženo asi 50 hektarů porostů, přičemž 40 hektarů je na území zničeném kalamitou  
a zbytek je vzrostlý les.20 

                                            

19
 Mohutný požár zuřil v Tatrách; in: Českobudějovické listy, 1. VII. 2005.  

20
 Lesníci a státní ochranáři se dohodli na opatřeních v Tatrách; in: ČTK, 30. VI. 2005.  
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Obr: vyvrácený les a výskyt kůrovce v Tatrách.21 
 
Ministr zemědělství dodal, že při protipožárních opatřeních se budou lesníci snažit 

zasáhnout do území s nejvyšším stupněm ochrany co nejméně. "Vyčištění cest a rozčlenění 
protipožárních částí se bude dít asi do poloviny roku 2006, kdy zpracujeme kalamitu. Nyní je 
zpracováno asi 42 procent kalamity na území Vysokých Tater," uvedl. Na spory kolem 
lesnických prací v Tiché a Koprové dolině před časem zareagovali také přestavitelé 
Národního parku Šumava. Ti zastavili veškerou pomoc, kterou jeho pracovníci poskytovali 
Tatrám postiženým loňskou vichřicí.22 

                                            

21
 Prokuratúra trestne stíha dvoch exministrov v kauze lykožrúta, teraz.tv, 23. 8. 2012 

<http://www.teraz.sk/slovensko/prokuratura-trestne-stiha-dvoch-exmini/20038-clanok.html>. 
22

 Lesníci a státní ochranáři se dohodli na opatřeních v Tatrách; in: ČTK, 30. VI. 2005. 
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Itálie 

 
Itálie je zemí, kde lesy pokrývají asi 10 milionů hektarů (30 % území státu). V Itálii jsou 

lesy velmi důležité pro krajinu, biologickou rozmanitost, rovnováhu životního prostředí a pro 
hospodářství. V posledních letech byly v Itálii spáleny oblasti v rozsahu přibližně 1 100 000 
hektarů lesa. Každý rok dochází průměrně k 11 000 požárům a s nimi současně dojde ke 
zničení více než 50 000 hektarů lesa.23 

Základní údaje: Lesní požáry zatím nepředstavují významné nebezpečí v centrální  
a severní části Alp, naopak na jejich jižní straně země jsou častější. I přesto je počet požárů  
a rozsah spálené oblasti nižší ve srovnání s oblastí Středozemního moře. Zde teplé a suché 
klima častěji přispívá k rozvoji rozsáhlých požárům. 
 

 
 

Obr vlevo: Oblasti s rizikem lesních požárů v prvním čtvrtletí (období 1989-1999).  
Obr vpravo: Oblasti s rizikem lesních požárů ve třetím čtvrtletí (období 1989-1999).24 
 
Alpské lesní požáry se odehrávají zejména v zimě a vyžadují poměrně velké množství 

zdrojů pro hašení a také prevenci. Horské prostředí je totiž pro hasební zásah velmi obtížné, 
avšak rychlý zásah je nutný, neboť jsou zde vysoké potencionální dopady, pokud jde o lidské 
životy, komodity, přírodní dědictví a infrastrukturu. 

Navíc zde může prostřednictvím přírodních katastrof dojít i k sekundárním škodám, 
jako je například zvýšení suti v tocích, eroze a lavinové nebezpečí. 

Způsobená škoda: Celkový počet požárů za rok činí zhruba 10 000, z toho k polovině 
dochází v průběhu července a srpna. Během horkého roku 2003 byly nejvyšším počtem 

                                            

23
 Europe In a Changing Climate. <http://www.climateadaptation.eu/italy/forest-fires/>. 

24
 Forest Fires in Italy 1998, IFFN No. 21 – September 1999,p. 60-70 

<http://www.fire.uni-freiburg.de/iffn/country/it/it_4.htm>. 

vysoké 
střední 
nízké 

vysoké 
střední 
nízké 
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požárů postiženy regiony Kalábrie a Kampánie na jihozápadě Itálie. Regiony s největší 
plochou, které byly zasaženy požáry, jsou ostrovy Sicílie a Sardinie.25 

Většinu z tisíců lesních požárů, které každoročně postihují Itálii, mají na svědomí 
žháři. Zpráva italského ministerstva zemědělství se pokusila najít vysvětlení pro ničení 
vzácných lesů, stejně jako účinná opatření na ochranu životního prostředí. 

Od ledna do listopadu 2000: 
  

• Hlášeno 8 581 požárů a 114 608 hektarů zničené půdy.  
Od ledna do listopadu 2001: 

• Hlášeno 6 769 lesních požárů, které za sebou zanechaly 71 232 hektarů spálené půdy. 
 
Téměř 60 procent lesních požárů v roce 2001 způsobili žháři, v roce 2000 bylo 

úmyslně založeno 57,7 procenta požárů. Hlavním motivem žhářů byl prý finanční zisk, 
někteří z nich chtěli přeměnit spálené lesy v pastviny a další chtěli využívat půdu  
k zemědělským účelům, aby mohli požádat o dotace Evropskou unii.26 

Požáry (nejen v Itálii) jsou v drtivé většině následkem nedbalosti, kouření či 
neodpovědného zakládání ohňů v lese. Vyloučit nelze ani nepoctivou snahu na přírodní 
katastrofě vydělat. Z opětného sázení porostu se stal velmi výnosný byznys. Zvláště  
v chudších oblastech jižní Itálie opětné osazování porostů provádějí dělníci najatí na 
dočasnou pracovní smlouvu. Zapálení lesa tak umožní práci při hašení a novém osazení. 
Některá další vznícení bývají dílem realitních spekulantů, kteří tak chtějí znehodnotit jinak 
chráněné přírodní parky a dosáhnout zrušení stavební uzávěry. V důsledku silné osvětové 
kampaně a zásluhou lepší organizace požární prevence na národní a regionální úrovni 
nebezpečí požárů lesů i přes stále vysoké nebezpečí klesá. Spálený povrch, který v roce 1985 
činil 190 640 hektarů, se do roku 2001 snížil na 76 427 hektarů.27 

Protiopatření: Dopad změny klimatu na požární potenciál v Alpách, v minulých  
a budoucích scénářích, byl hodnocen z multimodelového přístupu (simulace ze  
7 regionálních klimatických modelů), podrobně se tomu věnuje model pro regionální klima: 
Regionální model pro oblast Alp (COSMO).28 

Zaznamenány jsou údaje denních teplot a srážek pozorované během let 1961-2010. 
Horizont scénáře je v letech 2031-2050. Projekce regionálních klimatických modelů jsou 
založeny na Zvláštních zprávách emisních scénářů (SRES, anglicky Special Report on 
Emissions Scenarios) typu A1B. Tento model potvrzuje předchozí výsledky, které jsou  
v posledních desetiletích pozorovány – jde o nejsilnější nárůst nebezpečí lesního požáru  
‘v jižních Alpách, zatímco na severu od Alp nebyl pozorován jednoznačný trend vzniku 
požárů.29 

                                            

25
 Europe In a Changing Climate. <http://www.climateadaptation.eu/italy/forest-fires/>. 

26
 Až 60 procent lesních požárů v Itálii zakládají úmyslně žháři, ČTK, 29. I. 2002 

<http://www.agris.cz/ekologie?id_a=110877>. 
27

 European Communities, 2002, Forest Fires in Europe: 2001 fire campaign, SPI.02.72, p. 27.  
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/9/07-forest-fires-in-europe-2001-fire-campaign.pdf>. 
28

 Europe In a Changing Climate. <http://www.climateadaptation.eu/italy/forest-fires/>. 
29

 Intergovernmental Panel On Climate Change. 
<http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/emission/index.php?idp=27#anc1>. 
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Údaj o vzniku lesních požárů v rámci budoucích klimatických scénářů byl vypočten ze 
scénářů A2 a B230. Prokazatelně se zvyšuje téměř všude ve středomořském regionu a to 
zejména ve vnitrozemských lokalitách. V jižním středomoří bude nebezpečí lesního požárů 
po celý rok, ovšem s výjimkou jediné oblasti v jihovýchodním středomoří vykazující malou 
změnu nebezpečí požáru. 

Project ALP FFIRS (Alpine Forest Fire Warning System) usiluje o zlepšení prevence 
lesních požárů v měnícím se klimatu v alpském prostoru a to tím, že je vytvořen sdílený 
systém varování založený na povětrnostních podmínkách.31 

V roce 2001 zatkla policie pouze 13 osob zodpovědných za lesní požáry a v roce 2000 
devět žhářů. Vláda také plánuje připravit návrh daňových úlev pro soukromé majitele půdy, 
kteří vlastní 66 procent lesních ploch v Itálii, aby lépe chránili a udržovali lesy. Mezi 
zmiňovaná opatření spadá i vize širšího zapojení dobrovolníků, kteří by pomáhali chránit lesy 
a poučovat veřejnost o potřebě ochrany životního prostředí. 

Zajímavostí je, že italští hasiči začali verbovat zcela nový druh pomocníků – ovce. 
Používají je při zdolávání velkých lesních požárů, kdy ovce jednoduše spasou pruhy trávy, 
které potom zabrání dalšímu šíření požáru. Vědci z italského Národního výzkumného ústavu, 
kteří ovce zkušebně zaměstnali na Sardinii, tvrdí, že jejich nasazení výrazně snížilo náklady. 
Jinak používané buldozery jsou drahé a musejí za normálních okolností pracně hloubit 
protipožární příkopy. "Ovce jsou ve srovnání s lidmi a jejich technikou dosažitelnější, levnější 
a nepůsobí půdní erozi," uvedl mluvčí ústavu s tím, že použití ovcí je také šetrnější vůči 
životnímu prostředí, protože nezanechává takové jizvy v krajině.32  

Vyšším financováním byl také kladen důraz na zvýšení kapacity pro boj s lesními 
požáry v Evropě. Například Itálie má největší flotilu v Evropě, dostatek letadel a vrtulníků,  
a při několika příležitostech půjčuje svá letadla Francii a Španělsku. Vysoká úroveň 
připravenosti vyžaduje značné prostředky, ale to vykazuje dobré výsledky: V roce 2000 došlo 
k 6600 požárům, které zničily 58 000 hektarů lesa, zatímco téměř stejný počet požárů v roce 
2006 zničil jen 16 000 hektarů. Civilní ochrana v Itálii má úspěšnou organizaci s vysokou 
úrovní připravenosti a velkou kapacitou zvládnout dopady změny klimatu, tedy v tomto 
případě požárům lesa.33 

Zjištěné nedostatky při řešení požárů: Komunikace a koordinace mezi jednotlivými 
zainteresovanými aktéry se často teprve tvořila „za pochodu“ (vlastníci lesů – právnické či 
fyzické osoby, obce, stát; ministerstva životního prostředí; ministerstva zemědělství; správy 
národních parků a dalších přírodních rezervací; zasahující jednotky – hasiči, dobrovolnické 
platformy, armádní složky, policie respektive karabiniéři; soukromé firmy, disponující určitou 
technikou – např. vrtulníky). Periody sucha znamenaly i nedostatek vody, využitelné 
k hašení. 

                                            

30
 Scénář A1 popisuje svět s velmi rychlým růstem ekonomiky a vývojem nových technologií. Scénář B2 popisuje 

budoucnost s orientací na regionální řešení a trvale udržitelný rozvoj 
<http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klimazmena/files/cc_chap08.pdf>. 
31

 Alpine Forest Fire Warning System. Dostupný z: <http://www.alpffirs.eu/>. 
32

 Italské ovce bojují s ohněm; in: Moravskoslezský deník, 29. IV. 2003. 
33

 Ministry for the Environment, Land and Sea: Fourth National Communication under the UN Framework 
Convention on Climate Change <http://unfccc.int/resource/docs/natc/itanc4.pdf>. 
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Komparace konkrétních států 

 
Příčiny požárů ve výše zmíněných státech jsou prakticky stejné. Spíše než přirozenou 

cestou v důsledku sucha bývá ve většině případů požár způsobený lidskou činností. Itálie trpí 
oproti Německu a Slovensku dalekosáhlejšími lesními požáry, je to z toho důvodu, že její 
poloha je v teplejších a sušších klimatických podmínkách. V Itálii se také nejvíce řeší problém 
žhářství. Je to mimo jiné způsobené i tím, že v chudších oblastech jižní Itálie jsou najati 
dělníci, kteří provádějí vysazování porostů a to pouze na dočasnou smlouvu. Při zapálení lesa 
si tak zajistí práci při hašení a novém vysazování.  

Jako jednu z „nejhorších“ praxí při řešení požárů lze považovat takzvanou komunikaci 
„za pochodu“. Na Slovensku se požáry řešily, jako jednotlivé události, bez úvahy  
o perspektivě stovek či tisíců větších či menších požárů v jedné zemi a v krátkém časovém 
úseku. Pro tyto úkoly chyběl dostatek kapacit (osoby a technika – řada hasičů zasahovala bez 
ochranných dýchacích prostředků). Dalším z nedostatků, a to platí všeobecně pro všechny 
státy v Evropě, je, že pokud požáry vypukly v několika zemích najednou, velmi to omezilo 
potenciál pro mezinárodní spolupráci (výpomoc), ať již na bilaterální úrovni, nebo za využití 
kanálů Evropské unie či Severoatlantické aliance.  

Kdežto z těch „lepších“ praxí lze poukázat na budování koordinovaných systémů 
výstrahy před zvýšeným nebezpečím lesních požárů – a to i na unijní úrovni (detekce teplot 
ale i vypuknuvších požárů za využití družic ENVISAT), což lze považovat za inspirativní. 
V Německu mají velice dobré zajištění ve formě detekce požárů. Je to již zmiňovaný „FIRE 
WATCH“, který automaticky včas varuje před lesními požáry. Pro Českou republiku by to bylo 
jistě přínosné. Někdy se v souvislosti s požáry uvažuje o perspektivě zakládání řízených 
požárů a vytváření „průseků“ v rámci lesních ploch jako prevence vzniku skutečně velkých, 
nezvladatelných požárů (a to i v rámci velkoplošných chráněných rezervací). Tyto úvahy 
vznikly v Itálii zásluhou využití výše zmíněných ovcí, které „vypásávají“ určité pruhy vegetace 
v rámci lesů. 


