
Ochrana & Bezpečnost – 2013-2014, ročník II., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Bc. Michaela Novotná; Bc. Tetiana Karnozhytska, Nadnárodní snahy o zvládání požárů vegetace (2013-2014_D_04) 

 

 
1 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 
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Nadnárodní snahy o zvládání požárů vegetace 
 
Anotace 
 
Požáry vegetace představují bezesporu téma, které je vhodné řešit na nadnárodní úrovni. 
Důkazem toho jsou následující pasáže, věnované koordinaci úsilí po linii Evropské unie, 
Severoatlantické aliance respektive Evropské kosmické agentury. 
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Summary 
 
Vegetation fires undoubtedly represent a topic that is appropriate to be addressed at the 
transnational level. Proof of this are the following passages devoted to coordinating the 
efforts within the European Union, the North Atlantic Treaty Organisation or the European 
Space Agency. 
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Aktéři a platformy, zapojené do nadnárodních snah o zvládání požárů vegetace 
 
Severoatlantická aliance 
 
Z hlediska zaměření příspěvku je stěžejním orgánem Severoatlantické aliance Euroatlantické 
středisko pro koordinaci odpovědí v případě katastrof (Euro-Atlantic Disaster Response 
Coordination Centre – EADRCC), založené Euroatlantickou radou partnerství v roce 1998. 
Jedná se o místo pro koordinaci pomoci mezi aliančními státy a jejich partnery v případě 
přírodních nebo člověkem zaviněných katastrof velkého rozsahu. EADRCC však slouží i jako 
nástroj pro sdílení informací o zvládání katastrof mezi Aliancí a partnerskými státy. 
 
EADRCC koordinuje mezinárodní pomoc i v případě chemických, biologických, radiačních 
nebo jaderných incidentů a teroristických útoků. Středisko od svého založení pomáhalo 
koordinovat mezinárodní úsilí dohromady ve 45 případech, které zahrnovaly záplavy, požáry 
či následky zemětřesení.1 
 
Evropská unie 
 
Evropská unie si rovněž (mimo celé řady jiných agend) klade za cíl snižovat či eliminovat 
příčiny a vznik požárů vegetace. Lesy mohou být vážně poškozeny působením požárů, 
především na jihu Evropské unie. Hlavní odpovědnost za koordinaci a provádění jakékoli 
lesnické politiky je na úrovni členských států. Přesto se Společenství rozhodlo pomoci 
členským státům v jejich úsilí v boji proti lesním požárům.  
 
Co se týče prevence, tak systém Společenství pro rozvoj činnosti koordinovaný na úrovni 
Unie byl zaveden nařízením Rady (Evropského hospodářského společenství) č. 2158/92 ze 
dne 23. července 1992 o ochraně lesů Společenství před požáry. Jeho cílem bylo poskytnout 
zvýšenou ochranu lesů, zejména zintenzivnit snahy udržet a sledovat lesní ekosystémy. 
Hlavním cílem programu bylo snížení počtu lesních požárů a rozsah spálených oblastí.2 
 
V roce 1997 zřídila Evropská komise výzkumnou pracovní skupinu pro vývoj a implementaci 
pokročilých metod v hodnocení možnosti vzniku lesního požáru a pro odhad rozsahu 
spálených oblastí v rámci Evropské unie. Tato pracovní skupina v současné době pracuje  
v rámci Institutu pro životní prostředí a udržitelný rozvoj, které je součástí Společného 
výzkumného střediska Evropské unie. Od roku 1998 spolupracuje s ostatními členskými státy 
Evropské unie a tuto činnost koordinuje Generální ředitelství pro životní prostředí.3 
 

                                            
1
 The Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre; in: North Atlantic Treaty Organization 

<http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52057.htm>. 
2
 Forest Fires in Europe 2003, European Commission; Forest Joint Research Centre; European Forest Fire 

Information System, Report No. 4, 2004 <http://forest.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/9/05-forest-
fires-in-europe-2003-fire-campaign.pdf>. 
3
 Forest Fires in Europe 2008, European Commission; Office for Official Publications of the European 

Communities, 2009, Luxembourg, s. 83, EUR 23971 EN 
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/9/forest-fires-in-europe-2008.pdf>. 
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Evropská unie vydala tzv. Zelenou knihu, Ochrana lesů a související informace v Evropské 
unii – příprava lesů na změnu klimatu. Cílem této koncepce je zahájit diskusi o možnostech, 
jaké má Evropská unie v přístupu k ochraně lesů a informacím v této oblasti v rámci akčního 
plánu Evropské unie pro lesnictví, který byl popsán Evropskou komisí v bílé knize nazvané 
„Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci“. Rada ve svých 
závěrech k uvedené bílé knize zdůraznila, že změna klimatu měla a nadále bude mít dopad 
také na lesy. Vzhledem k tomu, že tyto dopady budou mít sociálně-ekonomické a ekologické 
důsledky, je vhodné učinit přípravy již nyní, aby lesy v prostoru členských států Evropské unie 
mohly plnit všechny své funkce i za měnících se klimatických podmínek.4 
 
Hlavní odpovědnost za lesnickou politiku nesou v souladu se zásadou subsidiarity členské 
státy. Úloha Evropské unie je v této oblasti omezená a jejím cílem je především posílit 
vnitrostátní lesnické politiky a programy zejména tím, že:5 
 

 monitoruje stav lesů v prostoru členských států Evropské unie a případně o něm 
podává zprávy, 

 vydává prognózy o globálních vývojových trendech, upozorňuje členské státy na nové 
problémy, 

 navrhuje a případně koordinuje či podporuje možnosti pro včasná opatření na úrovni 
Evropské unie. 

 
Evropský informační systém o lesních požárech (EFFIS) poskytuje aktualizované a spolehlivé 
informace o požárech ve volné přírodě, které využívají hasičské sbory v jednotlivých 
členských státech Evropské unie. EFFIS požáry sleduje a mapuje jejich vývoj.6 
 
Kromě toho Společné výzkumné středisko nedávno přidalo novou EFFIS aplikaci, která 
poskytuje podrobné informace o vývoji velkých evropských požárů Informačnímu  
a monitorovacímu středisku Evropské komise, a to za použití místních informací z dotčených 
oblastí, jež uvádí např. počet ohroženého obyvatelstva, sousedící vesnice a města, dopravní 
sítě a nemocnice. Aplikace umožňuje srovnání aktuálně probíhajících požárů v Evropě, což 
pomáhá Informačnímu a monitorovacímu středisku při rozhodování o přidělení rezervních 
protipožárních letadel.  
 
Podle výše uvedených prognóz se v důsledku změny klimatu budou zejména v jižní Evropě 
častěji vyskytovat sucha, vyšší teploty a vyšší maxima rychlosti větru. To znamená, že 

                                            
4
 Bílá kniha: Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci, COM(2009)147, Evropská 

komise, Brusel 2009 <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0147:FIN:cs:PDF>. 
5
 Zelená kniha: Ochrana lesů a související informace v Evropské unii – příprava lesů na změnu klimatu, 

COM(2010)66, Evropská komise, Brusel 2010 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0066:FIN:CS:PDF>. 
6
 Mapy a důležitá data o rozsahu jednotlivých požárů, jejich poloze a míře nebezpečí viz zde: 

Welcome to EFFIS; in: Joint Research Centre; European Forest Fire Information System 
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/>. 
Evropský systém informací o lesních požárech: současná situace v Evropě; in: Evropská komise, zastoupení 
v České republice, 24. VII. 2009 
<http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/091191_cs.htm>. 
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klimatické podmínky v Evropské unii, respektive v oblasti Středomoří, pravděpodobně 
povedou ke zvýšení nebezpečí požárů, a tedy i k rozšiřování plochy spálených oblastí. 
 
V současnosti v prostoru členských států Evropské unie ročně shoří lesní plocha o průměrné 
rozloze 500 000 hektarů, přičemž vzniknou emise CO2, jiných plynů a částic. Příčinou více než 
50 000 každoročních lesních požárů v nejvíce postižených členských státech je žhářství,  
i přesto, že jejich počet v posledních letech ve srovnání s předcházejícími desetiletími klesl.7 
V rámci Evropské unie je založen „Fond solidarity“, který pomáhá členským státům při 
odstraňování škod vzniklých v důsledku ničivých přírodních katastrof, jakými jsou zejména 
lesní požáry.8 
 
Evropská kosmická agentura 
 
Evropská kosmická agentura (European Space Agency, ESA) zajišťuje družicové snímkování  
a to nejen v rámci Evropy, ale i celosvětově. Tímto snímkováním lze detekovat a zmapovat 
požáry přímo z vesmíru a v reálném čase se vydávají celosvětové požární mapy. Data pro 
vytváření těchto map jsou k dispozici asi šest hodin po jejich získání kosmickými družicemi 
Evropská kosmická agentura.9 Zásluhou mezinárodní dohody „Vesmír a významné 
katastrofy“ disponuje Evropská kosmická agentura v případě nebezpečí vzniku požárů 
okamžitě k dispozici i družicové snímky od jiných vesmírných agentur (například 
Severoamerická kosmická agentura, North American Space Agency, NASA apod.) Tímto je 
k dispozici vždy dost údajů z družic, které mohou pomoci při monitorování a boji s požáry.10 
 
Milníkem v této oblasti bylo zahájení provozu družice Evropské kosmické agentury ENVISAT 
na začátku roku 2003. Její přístroje sledují Zemi a získávají data o znečištění prostředí  
a změnách globálního klimatu. Družice ENVISAT pomáhá i při koordinaci záchranných prací 
po přírodních pohromách a v budoucnu snad umožní některé katastrofy lépe předvídat. Tyto 
informace pomáhají lidem v terénu rychle a účinně reagovat na přírodní katastrofy.11 

 

                                            
7
 Zelená kniha: Ochrana lesů a související informace v Evropské unii – příprava lesů na změnu klimatu, 

COM(2010)66, Evropská komise, Brusel 2010 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0066:FIN:CS:PDF>. 
8
 Regionální politika – INFOREGIO <http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_cs.cfm>. 

9
 World Fire Maps Now Available Online in Near-Real Time, European Space Research Institute; European Space 

Agency <http://www.esa.int/About_Us/ESRIN/World_fire_maps_now_available_online_in_near-real_time>. 
10

 Brazílie se přidala k mezinárodní úmluvě „Vesmír a významné katastrofy“, European Space Agency: Česká 
republika <http://www.esa.int/cze/ESA_in_your_country/Czech_Republic/Brazilie_se_pridala_k_mezinarodni 
_umluve_Vesmir_a_vyznamne_katastrofy>. 
11

 Unie poskytuje pomoc při lesních požárech a záplavách, Evropská komise, 25. VIII. 2008 
<http://ec.europa.eu/news/environment/080825_1_cs.htm>. 
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Jaké moderní technologie lze využit? 
 

Evropský informační systém pro lesní požáry (EFFIS) – je systémem, který od roku 2000 
provozuje Společné výzkumné středisko (Joint Research Center, JRC) Evropské unie v italské 
obci Ispra.  
 

 Úkolem Systému je varovat před lesními požáry. 
 Expertům k tomu slouží mimo jiné také data získaná z družic. 
 Využívá hlavně údajů ze senzorů na dvou amerických družicích, Terra a Acqua. 
 K dispozici mají snímky ve spektru viditelného světla a tepelného záření.  
 Hlavně se snaží předpovídat riziko lesních požárů v určité lokalitě. 
 Berou při tom v úvahu meteorologická data (teplota a vlhkost, či spíše sucho, 

rychlost větru). 
 

Poskytuje aktualizované a spolehlivé informace o požárech ve volné přírodě, které využívají 
hasičské sbory v jednotlivých členských státech Evropské unie, Informační a monitorovací 
středisko Evropské komise (MIC) se sídlem v Bruselu a další organizace činné v tomto oboru. 
 
Evropský informační systém pro lesní požáry lesní požáry sleduje a mapuje jejich vývoj.12 
 
Světové centrum pro monitoring požárů (Global Fire Monitoring Center) bylo uvedeno  
v činnost v říjnu roku 1998 v Římě. Poskytuje real time informace a také informace 
archivované, tykající se požárů. Data jsou průběžně získávána z individuálních zdrojů a jiných 
národních, regionálních a mezinárodních informačních systémů. Výsledky Světového centra 
jsou denně aktualizovány a rozšiřovány a poskytují tyto informace on-line. Současně Světové 
centrum zobrazuje plné satelitní snímky a mapy získávané od nadnárodních společností, 
zobrazující probíhající lesní požáry a jejich důsledky. Aktualizovaná informační podpora 
Světového centra je produktem spolupráce institucí z celého světa. 

 
Online a offline informační podpora po linii Světového centra je následující: 
 

 Včasné varování před požárním nebezpečím a monitoring probíhajících požárů  
(v reálném čase). 

 Výklad, shrnutí a archivace získaných informací. 

 Podpora lokálních, národních a mezinárodních subjektů sloužící k rozvoji dlouhodobé 
strategie a politiky boje s přírodními požáry, včetně osobní pomoci a programů na 
výcvik osob oprávněných k rozhodování ve věcech požárů ve volné přírodě. 

 Pohotovostní linka pro poskytování asistence, rychlého odhadu situace a rady  
v případě hrozícího nebezpečí v souvislosti s požáry ve volné přírodě. 

 

                                            
12

  Mapy a důležitá data o rozsahu jednotlivých požárů, jejich poloze a míře nebezpečí můžete najít na této 
internetové stránce:  
Current Situation; in: Joint Research Centre; European Forest Fire Information System 
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/applications/current-situation/>. 
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Ilustrace 
 

Družicový snímek požárů (Itálie).13 Družice ENVISAT.14 
  

  
 
Snímky z požárů ve Švédsku, které pořídily satelity MODIS a Landsat8 (čtyřhodinový odstup 
vývoje).15 
 

 

 

                                            
13

 Fires burning in Abruzzo, Italy; in: European Space Agency, 27. VII. 2007  
<http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2007/07/Fires_burning_in_Abruzzo_Italy>. 
14

 European Space Agency <http://www.esa.int/ESA>. 
15

 Severe Forest Fire in Sweden; in: Joint Research Centre, 5. VIII. 2014 
<https://ec.europa.eu/jrc/en/news/severe-forest-fire-sweden>. 
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Funkce „Firenews“, koncipovaná jako informační tabulka nebo mapa:16 
 

 

                                            
16

 Firenews, Joint Research Center; European Commission 
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/applications/firenews/>. 
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European Forest Fire Information System (EFFIS) poskytuje aktualizované a spolehlivé 
informace o požárech ve volné přírodě, které využívají hasičské sbory v jednotlivých 
členských státech Unie, Informační a monitorovací středisko Evropské komise (MIC) se 
sídlem v Bruselu a další organizace činné v tomto oboru. 
 

 
Náchylnost prostředí k vypuknutí lesních požárů je možné sledovat i na výstupech 
Společného výzkumného střediska Evropské unie (situace v různých obdobích, včetně 
použité stupnice).17 
 

 
 
 

                                            
17

 European Forest Fire Information System 
<http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/applications/current-situation/>. 
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Rozpracování systému do celoplanetárního záběru: 
 

 
 

 


