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„Kdo je kdo“ v souvislosti s bojem proti požárům vegetace v rámci České republiky 
 
Anotace 
 
Příspěvek se pokouší čtenáři přiblížit některé aktéry, zaangažované v tématu boje proti 
lesním požárům v České republice. Aniž by si text kladl ambici být zcela vyčerpávajícím, snaží 
se podchytiti některé „nesamozřejmé“ aktéry, včetně vědecké obce, respektive institucí, 
zabývajících se úvahami na téma „sucho“ v rámci České republiky. 
 
Klíčová slova 
 
Požáry vegetace, instituce, protiopatření, kompetence. 
 
Summary 
 
Paper tries to bring readers some information about the actors engaging in the topic of 
combating forest fires in the Czech Republic. Without an ambition to be exhausting, it is 
trying to capture some "not-ordinary" actors, including the scientific community, or 
institutions dealing with reflections on the topic "drought" in the Czech Republic. 
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Vlastnická struktura lesů v rámci České republiky1 
 

V současnosti je vlastnická struktura lesů v rámci České republiky následovná2: 
 
Státní vlastnictví lesů 
 
Právo hospodaření s lesy ve vlastnictví státu má několik organizací. Státní podnik Lesy 

České republiky spravuje téměř 85 procent rozlohy státních lesů, tedy 1,36 milionu hektarů.3 
Státní podnik Vojenské lesy a statky vykonává právo hospodaření ve státních lesích, které se 
nacházejí výlučně ve vojenských újezdech, jedná se o 129 000 hektarů.4 

 
Správy národních parků (Národní park Šumava, Krkonošský Národní park, Národní 

park Podyjí, Národní park České Švýcarsko) pečují o státní lesy na svém území, kde se nachází 
asi 110 000 hektarů lesů.5 

K plnění úkolů souvisejících se školní výukou bylo svěřeno právo hospodaření dvěma 
školním lesním podnikům – Školnímu lesnímu podniku „Masarykův les" ve Křtinách, který 
patří Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, a Školnímu lesnímu podniku  
v Kostelci nad Černými lesy, který patří České zemědělské univerzitě v Praze, dále pěti 
školním polesím středních lesnických škol v Písku, Hranicích, Trutnově, Vimperku a Žluticích 
(školní lesy představují asi 20 tisíc hektarů). Samostatným útvarem jsou lesy Kanceláře 
prezidenta republiky v Lánech, jejichž užívání je upraveno zvláštním zákonem, jde asi o šest 
tisíc hektarů lesů. Celkem je ve vlastnictví státu asi 1,6 milionu hektarů lesů. 

                                            
1
 Katalog mapových informací: Vlastnické poměry. In: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. 

2014 http://www.uhul.cz/mapy-a-data/katalog-mapovych-informaci 
Vlastnictví lesů v České republice. In: Mezistromy 
http://www.mezistromy.cz/cz/les/pestovani-lesa/vlastnictvi-lesu-v-cr 
Lesní hospodářství v číslech a grafech. In: Mezistromy 
http://www.mezistromy.cz/cz/soutez/studijni-materialy/ceske-lesni-hospodarstvi-v-cislech-a-grafech 
2
 Lesnictví. In: EAGRI http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/ 

3
 O společnosti Lesy České republiky, s. p. In: Lesy České republiky  

http://www.lesycr.cz/o-nas/Stranky/default.aspx 
4
 Informace o vojenských újezdech. In: Armáda České republiky  

http://www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=215 
5
 Národní parky. In: Ministerstvo životního prostředí. 2014 http://www.mzp.cz/cz/narodni_parky 
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Ilustrace k tématu:6 

 

                                            
6
 Základní informace o lesích v České republice. In: Mezistromy 

http://www.mezistromy.cz/cz/soutez/studijni-materialy 
Mapy a kartogramy. In: Český statistický úřad http://www.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/mapy_a_kartogramy 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=z9C_NWQorQu4xM&tbnid=u1oVrfofI1J2uM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mezistromy.cz%2Fcz%2Fsoutez%2Fstudijni-materialy&ei=pVqEU8uOHO-M4gT_74CwDA&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNH066hY_TFkcU4EyWu1I586Z6nkkQ&ust=1401269188747804
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=z9C_NWQorQu4xM&tbnid=u1oVrfofI1J2uM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mezistromy.cz%2Fcz%2Fsoutez%2Fstudijni-materialy&ei=pVqEU8uOHO-M4gT_74CwDA&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNH066hY_TFkcU4EyWu1I586Z6nkkQ&ust=1401269188747804
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Nestátní vlastnictví lesů7 
 
V držení nestátních vlastníků je dnes něco přes jeden milion hektarů lesů. Z toho lesy 

soukromých osob představují asi 657,5 tisíce hektarů a lesy obcí asi 373,6 tisíce hektarů.8 
Lesní družstva obcí hospodaří asi na 23 tisících hektarech lesů. Lesy v České republice vlastní 
asi 148 000 fyzických a právnických osob a na 4 000 obcí. Z hlediska efektivního lesního 
hospodaření je však struktura soukromých vlastníků lesů dosti nepříznivá. Na majetcích  
o velikosti do jednoho hektaru jich hospodaří 77 procent a nad 50 hektarů pouze  
0,3 procenta. Soukromé lesní majetky do 50 ha představují asi 350 000 hektarů.9  

Jedním z principů státní lesnické politiky je podpora sdružování drobných majitelů 
lesů. Avšak zkušenosti s kolektivizací prosazovanou po roce 1948 vlastníky lesů od této formy 
hospodaření odrazují. Doposud vzniklo 39 sdružení, které hospodaří na 28 400 hektarech 
lesa.  

Struktura velikosti lesních pozemků v majetku obcí je výrazně příznivější než struktura 
lesních pozemků v majetku fyzických osob. Průměrná rozloha obecních majetků dosahuje  
78 hektarů. Na majetku menším než 11 hektarů hospodaří 52,4 procent obcí, 11 – 50 ha  
26,4 %, 50 – 100 ha 10,2 %, 100 – 500 ha 9,3 %, 500 – 1 000 ha 0,8 % a na více než 1 000 
hektarech pak 0,9 procenta obcí.10 Doposud bylo obnoveno 17 lesních družstev obcí, které 
sdružují 347 členů a hospodaří na 29 000 hektarech lesů. 

 
Obec jako vlastník lesa: Obec s rozšířenou působností 
 
Následující pasáž záměrně zmiňuji pouze obec s rozšířenou působností. Děje se tak 

z toho důvodu, že ačkoli „obyčejné“ obce v rámci České republiky figurují jako vlastníci lesů 
(a rozhodují o tom, zda lesy prodají či koupí), většina ostatních aktivit spočívá v působnosti 
obce s rozšířenou působností. Obec s rozšířenou působností totiž svým nařízením zahrne 
všechny obce ve svém správním obvodu. To se týká například oblasti myslivosti (zákaz vstupu 
do lesa kvůli vzteklině) nebo oblasti opatření proti požárům. Výjimkou je majetková stránka 
věci, kdy o prodeji či koupi lesa rozhoduje pouze samotná obec ve své samosprávě. 

Pokud jde o případ vynětí z lesního půdního fondu, tak o tom rozhoduje obec 
s rozšířenou působností a od určité výměry poté kraj. 

Obce s rozšířenou působností mohou obecné užívání lesů11 regulovat z důvodu 
ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů, neboť jsou zmocněny svým 
nařízením dočasně omezit nebo vyloučit vstup do lesa ve svém správním obvodu. Omezení 
nebo vyloučení vstupu do lesa je přípustné nejvýše na dobu tří měsíců. Stanovenou dobu lze 
nařízením obce s rozšířenou působností prodloužit nejvýše o tři měsíce.  
 Obec je zmocněna vydat nařízení obce (v rámci přenesené působnosti výkonu státní 
správy) o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov. Tyto osnovy se zpracovávají 
pro zajištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů pro všechny lesy o výměře menší než 

                                            
7
 Vlastnictví lesů v České republice. In: Mezistromy.  

http://www.mezistromy.cz/cz/les/pestovani-lesa/vlastnictvi-lesu-v-cr 
8
 Lesnictví. In: EAGRI http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/ 

9
 Lesnictví. In: EAGRI http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/ 

10
 Vlastnictví lesů v České republice. In: Mezistromy. 2014 

http://www.mezistromy.cz/cz/les/pestovani-lesa/vlastnictvi-lesu-v-cr 
11

 Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, § 19. 
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50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob a pokud pro ně není zpracován lesní 
hospodářský plán.  
 Při vzniku mimořádných událostí a nepředvídaných škod v lese má obec s rozšířenou 
působností pravomoc uložit formou nařízení vlastníkovi lesa konkrétní opatření, pokud 
mimořádné okolnosti nepřesahují správní obvod. 

 
Kraj jako vlastník lesa 
 
Kraj jako vlastníka lesa mohu uvést na názorném příkladu z Karlovarského kraje. 

V tomto případě, je kraj zřizovatelem Střední lesnické školy Žlutice. Škola má své školní 
polesí, kde probíhá praktická část výuky. Z toho vyplývá, že vlastníkem tohoto polesí je kraj. 

Poslední větší diskuse na téma převodu některých lesů ve vlastnictví státu do 
vlastnictví krajů, se odehrála v roce 2006.12 

 
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů13 
 
Významným představitelem nestátních vlastníků lesů je Sdružení vlastníků obecních  

a soukromých lesů (SVOL). Sdružení původně jen obecních vlastníků lesů bylo založeno  
2. dubna 1992 a jeho zakládajícími členy bylo 93 obcí a měst z celé České republiky. Hlavním 
posláním sdružení je obhajoba zájmů nestátních vlastníků lesů, pomoc při přejímání majetku 
zpět do vlastnictví a metodická pomoc při hospodaření. Valná hromada v roce 1998 schválila 
změnu a rozšíření názvu na Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v České 
republice. Vstup soukromých vlastníků lesů byl zásadní změnou v existenci sdružení. 
Znamenal nejen výrazné posílení členské základny, ale zejména posílení celkového vlivu  
a významu sdružení v České republice i v zemích Evropské unie. 14 

V roce 2005 mělo Sdružení následující strukturu členské základny: obce – 387 členů, 
198 624 ha; soukromí vlastnící – 91 členů, 104 114 ha; lesní družstva, sdružení vlastníků  
– 14 členů, 26 310 ha. Celkem Sdružení avizuje 493 členů (1 043 vlastníků), kteří hospodaří 
na 329 804 hektarech lesů, což přesahuje již 12 procent lesů v České republice. Za dobu své 
existence se Sdružení stalo uznávaným zástupcem nestátních lesních majetků a partnerem 
pro jednání o důležitých lesnických otázkách, podílí se na tvorbě lesnické politiky  
a legislativy. Sdružení navazuje kontakty a spolupracuje s organizacemi a sdruženími 
vlastníků lesů v ostatních zemích Evropy. Sdružení je členem Federace evropských obecních 
lesů (European Federation of Municipal and Local Community Forests, FECOF)15 se sídlem ve 
Štrasburku a má statut mimořádného člena Konfederace evropských vlastníků lesů 
(Confederation of European Forest Owners, CEPF)16 se sídlem v Bruselu.17 

 

                                            
12

 Národní lesnický komitét k převodu lesů ve vlastnictví státu do vlastnictví krajů. In: Silvarium. 
http://www.silvarium.cz/lesnicka-prace-c-6-02/nlk-k-prevodu-lesu-ve-vlastnictvi-statu-do-vlastnictvi-kraju 
13

 Vlastnické vztahy. In: Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v České republice http://www.svol.cz/ 
14

 Vlastnické vztahy. In: Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v České republice http://www.svol.cz/ 
15

 European Federation of Municipal and Local Community Forests. http://www.fecof.eu/de/home/  
16

 Confederation of European Forest Owners http://www.cepf-eu.org/ 
17

 Vlastnické vztahy. In: Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v České republice http://www.svol.cz/ 
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Práva a povinnosti vlastníka lesa 
 
Práva povinnosti vlastníka lesa vychází zejména ze zákona č. 289/1995 Sb. (lesní 

zákon), kde je definována i základní povinnost všech osob nacházejících se na půdě lesa: 
„Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož  
i objektů a zařízení sloužících k hospodaření v lese.“18 

Vlastník lesa, je zejména povinen se snažit při hospodaření o to, aby nepoškozoval 
zájmy jiných vlastníků lesů, a aby byl les stále zachováván v takovém stavu, aby mohl být 
uchován lesní genofond a ostatní funkce lesa. Veškeré pozemky musí být obhospodařovány 
podle lesního zákona.19 Využívání lesních pozemků, je řízeno pravidly, která obsahují 
zejména stanovy, jak se smí pozemky používat, kdy je to dovoleno a jakým způsobem se na 
těchto pozemcích chovat při těžební, stavební či průmyslové činnosti. 

V případě zajišťování bezpečnosti na lesních pozemcích, nemá vlastník lesa téměř 
žádnou pravomoc. Zákon mu ukládá, že musí na lesních pozemcích na své náklady provést 
dostatečná opatření a na pozemcích určených k plnění funkcí lesa tato opatření strpět, 
pokud tak nařídí příslušný orgán státní správy. Co se týče opatření, která nejsou 
vyjmenována v zákoně, tak o tom je v daném právním předpisu pojednáno velmi volně, že 
podrobnosti stanoví orgán státní správy lesů. To se týká nákladů i případné újmy. 

 
Ekonomické aspekty související s vlastnictvím lesa 

 
V této kapitole bude zmínka o tom, jaké jsou finanční náklady a popřípadě příjmy 

vlastníka lesa20, nejen z pohledu ochrany lesa. Není pochyb, že vlastnit les je finančně 
zajímavé. Dokazuje to i jednoduchá analýza konkrétního případu koupě lesa finančního 
analytika Václava Valáška, který studoval lesnickou školu a poté se věnoval podnikání 
nejprve v oblasti lesnictví (v České republice a ve Švédsku) a v současné době je finančním 
poradcem. Nakolik se jedná o poměrně delší pasáž, je z hlediska práce natolik vypovídající, že 
je vhodné ji uvést jen s malým zkrácením.21 

 
„Prodám les v Suchovršicích, říká inzerát. Celková plocha 1,2 ha. Z toho 0,4 ha 

porostlé vzrostlým lesem o stáří až 120 let, zbylých 0,8 ha porostlých lesem o stáří 40 let. Les 
je převážně smrkový. Cena 150 000 Kč. V tomto případě tedy mám 0,4 ha lesa přímo k těžbě. 
Dřevní zásoba na hektar smrkového (tedy u nás nejběžnějšího) porostu činí průměrně 400 m³. 
Průměrná cena za kubík dřeva je 1 450 Kč, z ní odečteme práce: těžbu a přiblížení dřeva na 
odvozní místo, řekněme 300 Kč/m3. Zbývá 1 150 Kč za m3. Podtrženo: les může hned vydělat 
cca 184 000 korun. Ptáte-li se, proč je les k mání za cenu nižší, než se z něho dá získat, odpoví 
lesní zákon. Majitel lesa má totiž povinnost pozemek opět zalesnit. Investora  tedy čeká 
nemilé období. V příštím roce budou náklady na zalesnění cca 50 000 Kč (28 000 materiál  
+ 22 000 práce). A příštích sedm let musím nově zalesněné části lesa věnovat trochu péče. 

                                            
18

 Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon. 
19

 O výjimce může rozhodnout orgán státní správy lesů. 
20

 Vlastnictví lesa: Kromě peněz za dřevo také spousta povinností. In: Česká televize 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/214320-vlastnictvi-lesa-krome-penez-za-drevo-take-spousta-
povinnosti 
21

 VALÁŠEK, Václav. Les, investice spíše srdcová: Jak na to. In: Peníze. 13. I. 2011 
http://www.penize.cz/investice/185516-les-investice-spise-srdcova-ii 
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Ochrana proti vysoké trávě a ostružiní, které stromky dusí, a zvěři, která je ohrožuje okusem, 
za tu dobu spolkne cca 75 000 Kč (30 000 materiál + 45 000 práce). Útěchou mi může být leda 
pár tisíc za prodej vánočních stromků. 

Výhodou tak malého lesíka je, že pokud nemám ruce úplně dozadu, práci si udělám 
sám. Možná to z těchto řádků vypadá na nekřesťanskou dřinu, ale ve skutečnosti jde o jednu 
až dvě návštěvy „mé investice“ za rok. Doinvestuji tedy 50 000 Kč plus 14 dní práce za 
dlouhých sedm let. To už nezní tak hrozně, co říkáte? 

Pak přichází období velkého a dlouhého klidu. Nyní už se můj les začíná chovat jako 
archivní víno. Zraje a stoupá na ceně bez velkého přičinění. 

V 15. a v 25. roku věku bude třeba les prořezat. Náklady ani výnosy bych nedra-
matizoval. V prvním případě možná zaplatím nějakou tu tisícovku brigádníkovi z nedalekého 
lesnického učiliště ve Svobodě nad Úpou, v druhém případě někdo zaplatí mně, že si 
vyznačené stromy vyřeže a odveze jako palivo nebo tyčky na plot.  

A abych nezapomněl, mám ještě 0,8 ha lesa, kterému tou dobou bude kolem 60 let, 
bude potřeba část ho odtěžit. Po odečtení nákladů vydělám sympatických cca 25 000 Kč. Po 
40 letech, na sklonku života, z lesa získám dalších cca 70 000 Kč. Tím se mi vrátí vstupní 
náklady a odpovídá to průměrné návratnosti této investice. Pak můžu v klidu umřít a předat 
les synům. Každá generace po mně dostane po odečtení nákladů cca 150 000 Kč. A kdo  
z vás to má? 

Nebudu ale mazat čtenářům med kolem pusy, takzvaná lesní úroková míra 
(představte si ji jednoduše jako poměr čistého výnosu a kupní ceny) je v tomto případě někde 
okolo 2 % ročně. A to není žádná investorská hitparáda. Útěchou mi může být těch 120 × 100 
metrů oázy klidu, kam můžu chodit na své maliny a své hříbky. 

Tento lesík mě tedy neučiní finančně nezávislým a neuživí ani mé děti. To by moje 
investice do lesa musela být v jiném rozsahu.“22 

 

 
 
Autor dále upozorňuje, že v případě vyšší investice už jsou výnosy velice zajímavé  

a pokud je investor vlastníkem většího lesa (lesů), tak se tím může velice dobře uživit. 

                                            
22

 VALÁŠEK, Václav. Les, investice spíše srdcová: Jak na to. In: Peníze. 13. I. 2011 
http://www.penize.cz/investice/185516-les-investice-spise-srdcova-ii 
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Náklady na ochranu a údržbu 
 

 Konkrétní náklady se dají určit až v případě, že budeme znát vstupní veličiny, jako je 
velikost lesa, stáří stromů, typ lesa atp. přesto však, můžeme určit, co všechno si finanční 
dotaci vyžaduje.23 V případě pěstební činnosti (bez semenářství, školkařství a dalších rezerv) 
se nutné zafinancovat obnovu lesa jako takovou (včetně spotřeby sazenic), péči o lesní 
kultury, prořezávání a ochranu lesa. Co se týče těžební činnosti, tak zde je potřeba zaplatit 
nejen za těžbu dřeva, ale i za odvoz, přibližování a také je nutné udržovat lesní cesty  
a sváženice. Dále je nutno pamatovat i na ostatní lesnickou činnost, myslivost a dostatečné 
rezervy pro mimořádné situace.24 
 

Příjmy – výnosy a náhrady 
 

 V případě výnosů z lesního hospodářství je zřejmé, že nejvyšší budou z těžby dřeva. 
Tento údaj se však liší dle informačního zdroje, proto budu vycházet z informací na portálu 
Ministerstva zemědělství České republiky. Zde je uvedeno, že Česká republika disponuje 
dostatečnými zásobami surového dříví v lesích, které dovolují celkovou průměrnou těžbu 
dřeva cca 17 – 18 milionů m/rok, což je výše celkového přírůstku. Cena dříví se pohybuje 
podle poptávky a nabídky. Toto však neplatí pro palivové dříví a lesní biomasu, kde se 
poptávka neustále zvyšuje a tím pádem se zvyšuje kontinuálně i cena.  

V České republice dlouhodobě převyšuje vývoz surového dříví nad dovozem. 
Realizace dříví (prodej dříví pro tuzemské a zahraniční odběratele včetně samovýroby  
a vlastní spotřeby) je proto dalším významným výnosem pro vlastníky lesů.25 

V případě újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese má vlastník právo na 
náhradu této újmy, avšak musí tak rozhodnout orgán státní správy. Další příjmy vlastníkovi 
plynou z pěstební činnosti, myslivosti a případně i dotací a veřejných sbírek.  
 

Podpora státu26 
 
Stát podporuje hospodaření v lesích poskytováním služeb nebo finančních 

příspěvků vlastníkům lesů. Finanční příspěvky mohou být poskytnuty zejména na ekologické 
a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese, na obnovu, zajištění a výchovu lesních 
porostů do 40 let věku, na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin a opatření 
k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů. Dále na 
opatření k obnově porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou (rekonstrukce 
nebo přeměna porostu), opatření k zalesnění v horských polohách a celkově ochranu lesa. 
Finanční příspěvky mohou být poskytnuty na opatření k zajištění mimoprodukčních funkcí 
lesa a opatření k zajištění proti lesním hmyzím škůdcům a opatření při jiných mimořádných 
okolnostech a nepředvídatelných škodách ohrožujících stav lesů, přesahujících možnosti 

                                            
23

 Roční výkaz o hospodaření v lesích v roce 2013, Ministerstvo zemědělství. 
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/statistika/vykazy-mze-pro-rok-2013.html 
24

 Roční výkaz o hospodaření v lesích v roce 2013, Ministerstvo zemědělství. 
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/statistika/vykazy-mze-pro-rok-2013.html 
25

 Inventarizace lesů. In: EAGRI http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/inventarizace-lesu/ 
26

 Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon. 
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vlastníka lesa. Dále mohou být poskytnuty na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu 
hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr či vyhotovení plánů za podmínky 
poskytnutí dat plánu v digitální formě pro potřeby státní správy lesů. 

Stát vypomůže vlastníkům lesa i s velkoplošnou ochranou proti škůdcům, chemickou 
meliorací a hnojením, prevencí požárů a ochranou lesa před požáry, hubením komárů na 
pozemcích určených k plnění funkcí lesa v místech, kde orgány hygienické služby potvrdí 
jejich hrozící kalamitní výskyt. Dále také s monitoringem a prognózováním výskytu a vývoje 
škodlivých činitelů a také s poradenskou činností a vzděláváním.27 

Finanční příspěvky poskytuje Ministerstvo obrany (vojenské lesy), Ministerstvo 
životního prostředí (lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem) nebo 
Ministerstvo zemědělství (ostatní lesy). 

O poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku rozhoduje ministerstvo nebo krajský 
úřad. Na poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku není právní nárok. 

Finanční příspěvek může být poskytnut také ze Státního fondu životního prostředí, 
nebyl-li na stejný účel poskytnut podle tohoto zákona. Je-li poskytnut finanční příspěvek 
podle tohoto zákona, nelze na stejný účel poskytnout jinou podporu z veřejných zdrojů nebo 
z fondů Evropské unie.28 

                                            
27

 Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon. 
28

 Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon. 
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Instituce a jejich náplň činnosti, ve vztahu k požárům vegetace a tématu sucha 
 
Tato kapitola se pokouší zmapovat některé stěžejní instituce, zabývající se 

konkrétními aspekty požárů vegetace v České republice. 
 
Lesy České republiky29 
 

 Lesy České republiky, státní podnik byly založeny dne 1. ledna 1992 Ministerstvem 
zemědělství České republiky. Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování lesního 
majetku ve vlastnictví státu (stát je vlastníkem více než čtyř pětin všech lesů) a péče o vodní 
toky. Podnik sídlí v Hradci Králové a jeho organizační struktura má tři stupně. Ředitelský, 
regionální a stupeň lesních správ. Základem lesnické strategie podniku je trvale udržitelné 
hospodaření v lesích založené na maximálním využívání tvořivých sil přírody, které zajistí 
nepřetržité a vyvážené plnění produkčních funkcí svěřených lesů. Cílem podniku je vytváření 
stabilních, kvalitních, druhově, prostorově a věkově skupinovitě smíšených lesů.30 Hlavními 
úkoly Lesů České republiky jsou například tyto:31 
 

 výkon práva hospodaření k lesům, jež jsou ve vlastnictví státu, k nimž mají Lesy České 
republiky právo hospodaření,  

 výkon práva hospodaření k ostatnímu movitému a nemovitému majetku, který je ve 
vlastnictví státu a jenž byl svěřen k plnění jeho úkolů a k podnikatelské činnosti 
s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,  

 výkon veškerých vlastnických práv k majetku, ke kterému mají Lesy České republiky 
právo hospodaření, s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech 
s určeným majetkem a souhlasu dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem 
v jednacím řádu dozorčí rady u ostatního majetku,  

 činnost odborného lesního hospodáře,  
 výkon ochranné služby v lesích.  
 provádění činností zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesů prostřednictvím 

vybraných podnikatelských subjektů, případně ve vlastní režii,  
 lesnicko technické meliorace, hrazení bystřin a správa určených drobných vodních 

toků a vodohospodářských děl,  
 myslivost v obhospodařovaných honitbách a rybářství v obhospodařovaných 

rybářských revírech,  
 koncepční i operativní činnost směřující k trvalému zlepšování stavu lesů,  
 práce spojené se zajištěním uchování genových zdrojů lesních dřevin,  
 vydavatelská a nakladatelská činnost.32 

 

                                            
29

 O společnosti Lesy České republiky, s. p. In: Lesy České republiky 
http://www.lesycr.cz/o-nas/Stranky/default.aspx 
30

 O společnosti Lesy České republiky, s. p. In: Lesy České republiky 
http://www.lesycr.cz/o-nas/Stranky/default.aspx 
31

 Základní údaje o firmě. In: Lesy České republiky 
http://www.lesycr.cz/o-nas/profil-firmy/Stranky/zakladni-udaje-o-firme.aspx 
32

 Základní údaje o firmě. In: Lesy České republiky 
http://www.lesycr.cz/o-nas/profil-firmy/Stranky/zakladni-udaje-o-firme.aspx 
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Vojenské lesy a statky České republiky33 
 
Vojenské lesy a statky České republiky, státní podnik (VLS) jsou účelovou organizací 

hospodařící ve výcvikových prostorech armády. Vojenské lesy a statky České republiky byly 
založeny zakládací listinou Ministerstva obrany České republiky č. j. 1105-84 ze dne  
23. června 1989. Usnesením krajského soudu v Praze, č. j. Firm 87596/97 z 27. listopadu 
1997 byla na návrh zakladatele přizpůsobena zakládací listina v souladu s ustanovením 
zákona o státním podniku.34 

Hlavní náplní činnosti je zejména  nakládání s majetkem státu v působnosti resortu 
Ministerstva obrany v lesní, zemědělské, dřevozpracující ostatních oblastech a s nimi 
souvisejících výrob a služeb, dále také činnost směřující k udržování ekologické a biologické 
rovnováhy, zejména prováděním asanačních (včetně pyrotechnických) a rekultivačních 
opatření v objektech důležitých pro obranu státu. Mimo jiné i zajišťování údržby drobných 
vodních toků pro Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů, zabezpečení dodávek 
stavebních prací a služeb, zejména prováděním oprav, údržby a provozování staveb 
a zařízení, včetně poskytování projekčních služeb a provádění oprav a údržby nemovitého 
majetku včetně komunikací na území vojenských újezdů. Vojenské lesy a statky České 
republiky také zabezpečují vstup, ostrahu a ochranu vojenských objektů Armády České 
republiky.35 
 

                                            
33

 Historie podniku. In: Vojenské lesy a statky České republiky http://www.vls.cz/o-podniku/hist 
34

 Historie podniku. In: Vojenské lesy a statky České republiky http://www.vls.cz/o-podniku/hist 
35

 Historie podniku. In: Vojenské lesy a statky České republiky http://www.vls.cz/o-podniku/hist 
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Ministerstvo životního prostředí 
 

 
 

Ministerstvo životního prostředí je orgánem státní správy pro ochranu životního 
prostředí a v rámci bezpečnostního systému zajišťuje: 
 

 zpracování krizového plánu resortu a zpracování koncepce krizového řízení 
a zapracování jejich výstupů do příslušných legislativních a koncepčních dokumentů 
(celostátní koncepce ochrany přírody a krajiny, celostátní koncepce technické 
ochrany životního prostředí, státní politika životního prostředí) za účelem zmírnění 
následků ohrožení životního prostředí; 

 postupy pro řešení povodní, dlouhodobých inverzních situací, průmyslových havárií 
způsobených nebezpečnými chemickými látkami, znečištění ovzduší, nadměrného 
hromadění odpadů, zejména nebezpečných, odstraňování starých ekologických zátěží 
a starých důlních děl, sesuvů půd a řícení skal, škodlivých účinků nebezpečných 
chemických látek; 

 ochranu před povodněmi; 

 vypracování informačního systému krizového řízení v oblasti životního prostředí; 

 zpracování dokumentů o zdrojích rizik a omezení jejich škodlivého působení na 
životní prostředí; 

 modernizaci předpovědní, varovné a hlásné služby; 

 vymezení oblastí z náchylností k porušení stability svahů a řícení skal; 

 podporu ochrany systému kritické infrastruktury v rámci resortu životního prostředí; 

 opatření v oblasti obrany v rámci resortu životního prostředí. 
 

V období mimo povodeň a po dobu povodní je v souladu s platnou legislativou 
připraven systém povodňových orgánů obcí, obcí s rozšířenou působností (v hlavním městě 
Praze městských částí) a krajů, zastřešený Ústřední povodňovou komisí (ÚPK) v gesci ministra 
životního prostředí. Tyto orgány řídí, kontrolují, koordinují a v případě potřeby ukládají úkoly 
v celém rozsahu řízení ochrany před povodněmi a informují vládu. Ústřední povodňová 
komise není začleněna pod Ústřední krizový štáb, je ze zákona samostatným výkonným 
orgánem ustaveným vládou na úseku ochrany před povodněmi. 
 V souladu s ustanovením § 46 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
atomového zákona, Ministerstvo životního prostředí pro potřeby radiační monitorovací sítě 
na území České republiky zajišťuje meteorologické služby a podílí se na zajištění sítě 
včasného zjišťování radiační situace, měřících míst kontaminace ovzduší a měřících míst 
kontaminace vody. 

http://www.mzp.cz/
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Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky36 

 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) je organizační složkou 

státu, která je zřízena Ministerstvem životního prostředí. Zastřešuje jednotlivé správy 
chráněných krajinných oblastí. Agentura zabezpečuje výkon státní správy v oblasti ochrany 
přírody pouze prostřednictvím správ Chráněných krajinných oblastí (CHKO), není tedy 
bezprostředním vykonavatelem státní správy. To znamená, že z hlediska výkonu státní správy 
není nadřízeným orgánem jednotlivých správ Chráněných krajinných oblastí, tím je 
Ministerstvo životního prostředí. Působnost Agentury ve zprostředkování výkonu státní 
správy se vztahuje na území jednotlivých Chráněných krajinných oblastí, národních 
přírodních rezervací, národních přírodních památek a jejich ochranných pásem.37 

Správy chráněných krajinných oblastí vykonávají pro území Chráněných krajinných 
oblastí státní správu v oblasti ochrany přírody a krajiny, zajišťují naplňování podpůrných 
krajinotvorných programů, sledují stav svěřeného území, působí v oblasti ekologického 
vzdělávání, výchovy a osvěty. V neposlední řadě Agentura zajišťuje péči o státní majetek ve 
zvláště chráněných územích.38 
 Agentura zajišťuje vyplácení finančních náhrad za ochranou přírody vyvolané ztížení 
zemědělského a lesnického hospodaření a při hospodaření na rybnících. Organizace zajišťuje 
také praktickou péči o národní přírodní rezervace a národní přírodní památky i mimo území 
Chráněných krajinných oblastí.39 Mimo výše uvedené disponují správy Chráněných 
krajinných oblastí malou částí kompetencí v naplňování zákona CITES a také funkcí sběrného 
místa a odborného garanta při uplatňování náhrad škod způsobených vybranými zvláště 
chráněnými živočichy na území Chráněných krajinných oblastí podle zákona č. 115/2000 Sb. 
Nejnověji přibyly Správám pro území Chráněných krajinných oblastí kompetence v zákoně 
167/2008 Sb., o ekologické újmě a o jejím předcházení. Krajská střediska jsou odbornými 
pracovišti Agentury pro zpracování odborných posudků a stanovisek a zajišťují podporu 
státní správy ochrany přírody pro kraje a obce, respektive jejich úřady. Podílejí se na 
administraci krajinotvorných programů. 

 
Kontaktní údaje:  
 

 Agentura ochrany přírody a krajiny; Kališnická 4-6, 130 23 Praha 3, tel. 283 069 242 

 Správa chráněných krajinných oblastí; Kaplanova 1931, 148 01 Praha 4, tel. 267 994 268. 

                                            
36

 Agentura pro ochranu krajiny http://www.ochranaprirody.cz 
Vymezení působnosti. In: Agentura pro ochranu krajiny  
http://www.ochranaprirody.cz/wps/portal/cs/aopkcr/aopk-cr/ 
37

 Státní správa. In: Agentura pro ochranu krajiny http://www.ochranaprirody.cz/statni-sprava/ 
38

 HOFFMANN, Aleš. Plány péče o chráněné krajinné oblasti. In: Ochrana přírody, 30. VI. 2009 
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/clanky/plany-pece-o-chranene-krajinne-oblasti.html 
39

 Kompetence jsou územně vázané na chráněné krajinné oblasti a na národní přírodní rezervace/památky 
a jejich ochranná pásma i vně chráněných krajinných oblastí, územní příslušnost správ je přitom určena 
vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 46/2010 Sb. Přehled kompetencí správ chráněných krajinných 
oblastí vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
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Ministerstvo zemědělství 

 
Ministerstvo zemědělství je v oblasti bezpečnostního systému České republiky podle 

kompetenčního zákona, zákona č. 2/1969 Sb., v platném znění, ústředním orgánem státní 
správy zejména pro oblast:40 
 

 vodního hospodářství s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních 
zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod; 

 péče o potraviny (potravinářského průmyslu); 

 veterinární péče; 

 rostlinolékařské péče; 

 lesního hospodářství s výjimkou území národních parků. 
 

Za účelem předcházení nebezpečným nákazám a jejich zdolávání je v gesci ministra 
zemědělství vytvářena Ústřední nákazová komise (ÚNK) jako jeho trvalý poradní orgán  
a u krajských veterinárních správ jsou vytvářeny nákazové komise. 
 

                                            
40

 eAgri. In: Ministerstvo životního prostředí http://eagri.cz/public/web/mze/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2013-2014, ročník II., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Bc. Jana Punčochářová, Bc. Jana Novotná, Prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.,  

„Kdo je kdo“ v souvislosti s bojem proti požárům vegetace v rámci České republiky (2013-2014_D_05) 
 

 
15 

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

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

Hasičský záchranný sbor České republiky 
 

 
 

Stejně jako v dalších státech, pro které lesní požár představuje reálné nebezpečí, je  
i v České republice zaveden systém monitoringu zalesněných území. Na rozdíl od Finska, 
Německa atd., kde byla vytvořena síť strážných věží, rozmístěných ve vzdálenostech cca 10 
až 20 km (na věžích jsou umístěny kamery, které v případě zachycení kouře vysílají poplašný 
signál do centrálního operačního střediska), je v České republice zaveden systému hlídkových 
letů pomocí letecké techniky. 
 Tento systém se nazývá Letecká hasičská služba (LHS) a byl zřízen jako služba 
vlastníkům lesů, kteří mají povinnost, v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru zabezpečit 
opatření pro včasné zjištění a proti rozšíření požáru v lesích pomocí hlídkové činnosti 
s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany.41 Je zabezpečován Ministerstvem 
zemědělství.42 S výjimkou lesů v působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva životního 
prostředí je Leteckou hasičskou službou zajišťována ve všech lesích na území České 
republiky, na celkové ploše 2,4 milionu hektarů lesních pozemků (90 % lesů v České 
republice) v úzké spolupráci s Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím Hasičského 
záchranného sboru České republiky České republiky a Lesy České republiky.43 

Vyžádat si pomoc letecké techniky lze celoročně prostřednictvím operačního 
a informačního střediska Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky České republiky. To má pravomoc vyzvat Policii České 
republiky k poskytnutí vrtulníku vybaveného závěsným zařízením k odhozu hasební látky. 
Pravomoc vyžádat si k hasebnímu zásahu letadlo má každý velitel zásahu prostřednictvím 
příslušného krajského operačního a informačního střediska. To dále předepsaným způsobem 
zajišťuje kontaktování stanice Letecké hasičské služby (prostřednictvím krajského operačního 
a informačního střediska předurčeného pro komunikaci s Leteckou hasičskou službou). 
 Systém Letecké hasičské služby byl poprvé zřízen v roce 1993. Od té doby odhalily 
letouny a vrtulníky, do něj zapojené, mnoho požárů a výrazně pomohly s hašením těch 
obtížných. 
 Po vyhodnocení období mezi lety 1998 až 2000, kdy se náklady na systém Letecké 
hasičské služby pohybovaly mezi 26 a 34 mil. Kč ročně, přistoupilo Ministerstvo zemědělství 
k přehodnocení systému Letecké hasičské služby, s cílem minimalizovat náklady a přitom 
zabezpečit jeho dostatečnou účinnost. Bylo zpracováno podrobné hodnocení rizik lesních 

                                            
41

 Viz § 5 a § 7 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
42

 Viz § 46 odst. 1 písmeno g), i) zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve 
znění pozdějších předpisů 
43

 Směrnice pro hlídkovou činnost a hašení lesních požárů prováděné leteckou technikou zpracovanou  
v dohodě Ministerstva zemědělství – úseku lesního hospodářství a Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky. 
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požárů v jednotlivých oblastech republiky, podmínek pro šíření požárů a předpokládaných 
škod. V úvahu byly brány mimo jiné i vlhkost a prosychání porostů, jejich druhová skladba, 
srážky a četnost požárů v minulosti. Tyto údaje pak byly zapracovány do mapových 
podkladů. 
 Na základě těchto analýz došlo v roce 2001 k výrazné organizační změně systému 
Letecké hasičské služby, tedy snížení počtu hasebních letadel ze 17 na 6 a zapojení vrtulníků 
Policie České republiky letecké služby do systému Letecké hasičské služby. Tím se 
Ministerstvu zemědělství podařilo uspořit 40 % finančních prostředků v porovnání s rokem 
2000. 

Pro účely Letecké hasičské služby je od té doby území republiky rozděleno na celkem 
14 pracovních sektorů44 Letecké hasičské služby tří kategorií stanovených s ohledem 
na výskyt lesních ekosystémů a podle nebezpeční vzniku požáru a možné výše škod 
způsobených lesními požáry.45 Podle kategorie sektoru Letecké hasičské služby se pak odvíjí 
četnost hlídkových letů i stupeň vybavenosti a připravenosti letecké techniky tamních stanic 
Letecké hasičské služby. 
 

Tři oblasti činnosti Letecké hasičské služby jsou následující:46 
 

 Hlídkové lety za účelem zjištění lesních požárů; 

 lety za účelem ověření lesního požáru; 

 lety za účelem hašení lesních požárů. 
 

 

                                            
44

 Letecká hasičská služba. In: Hasičský záchranný sbor České republiky http://www.hzscr.cz/clanek/letecka-
hasicska-sluzba.aspx 
45

 FOJTÍK, Jakub. Vrtulníky u hasičů. In: Guard, 2008, č. 3, s. 8. 
46

 Směrnice Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky o hlídkové činnosti 
prováděné leteckou technikou a hašení lesních požárů 
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 Kromě provádění hlídkové činnosti s cílem včasného zjištění a lokalizace lesních 
požárů je dalším hlavním úkolem leteckých prostředků podíl na jejich likvidaci. A to přímo 
hašením ze vzduchu nebo tím, že spolupracují s pozemními jednotkami požární ochrany  
a informují je o poloze, podobě a postupu požáru, přístupových cestách, vhodných vodních 
zdrojích apod.47 

Hasičský záchranný sbor České republiky nedisponuje vlastní leteckou technikou pro 
hašení lesních požárů. K tomuto účelu využívá letecké prostředky zapojené do již popsaného 
systému Letecké hasičské služby, případně další provozovatele letecké techniky, kteří se 
smluvně zavázali poskytnout tzv. plánovanou pomoc na vyžádání a jsou ostatními složkami 
integrovaného záchranného systému.48 
 V posledních letech se na hašení lesních požárů velice osvědčily vrtulníky typu  
BELL-412 vybavené aplikačním zařízením pro odhoz a doplňování hasební látky – Bambi 
vak,49 provozované Leteckou službou Policie České republiky. 
 Na jaře roku 2006 vznikla společná každodenní pohotovostní služba letových posádek 
Letecké služby Policie České republiky a dvou leteckých záchranářů Hasičského záchranného 
sboru České republiky.50 Okamžité zapojení týmu do systému Letecké hasičské služby 
přineslo již během prvních měsíců několik zásahů společné služby. 
 Vrtulník byl úspěšně nasazen u několika požárů v nepřístupných skalních a svažitých 
terénech, hlavně velký požár Národního parku České Švýcarsko v blízkosti obce Jetřichovice. 
 

Letecká hasičská služba je službou vlastníkům lesů, zabezpečovanou Ministerstvem 
zemědělství ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. g), i) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích  
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Je 
zajišťována ve všech lesích na území České republiky s výjimkou lesů v působnosti 
Ministerstva obrany a Ministerstva životního prostředí v návaznosti na ustanovení § 5 a § 7 
odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.51 

Provádění letecké hlídkové činnosti a hašení lesních požárů v hlavní sezóně lesních 
požárů je umožněno díky existenci Dohody o spolupráci při zajišťování letecké hasičské 
služby mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zemědělství a Smlouvy o zajišťování 
letecké hasičské služby mezi Ministerstvem zemědělství a soukromým leteckým 
provozovatelem na základě uskutečněné veřejné soutěže o návrh. Žádost o pomoc při 
leteckém hašení lesních požárů lze také uplatnit celoročně a celorepublikově na operačním  
a informačním středisku Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky, které má pravomoc vyzvat Policii České republiky 

                                            
47

 FRANCL, Roman. Využití letecké techniky k hlídkové činnosti a k hašení lesních požárů. In: 112, 2006, č. 9,  
s. 9.  
48

 Viz § 4 odst. 2 a § 21 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
49

 Bambi vaky viz Hašení pomocí podvěsu. In. Vrtulník.cz http://www.vrtulnik.cz/haseni.htm 
50

 Letečtí záchranáři. In: Hasičský záchranný sbor České republiky 
http://www.hzscr.cz/clanek/letecti-zachranari.aspx 
Letecká hasičská služba. In: Hasičský záchranný sbor České republiky 
http://www.hzscr.cz/clanek/letecka-hasicska-sluzba.aspx  
51

 Letecká hasičská služba. In: Hasičský záchranný sbor České republiky 
http://www.hzscr.cz/clanek/letecka-hasicska-sluzba.aspx  
Směrnice pro hlídkovou činnost a hašení lesních požárů prováděné leteckou technikou. In: Ministerstvo vnitra 
České republiky, 2008 http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/hasici/izs/ojpo/let_hs/smernice.pdf 
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leteckou službu k poskytnutí vrtulníku vybaveného závěsným zařízením k odhozu hasební 
látky. 

Pomoc letecké techniky při hašení lesních požárů je neocenitelná. Jedná se zejména  
o případy, kdy se lesní požár šíří takovým terénem, který je pro pozemní jednotky požární 
ochrany špatně dosažitelný, anebo naprosto nepřístupný. Letecká technika je přivolávána 
především k rozsahem větším lesním požárům s účastí většího počtu jednotek požární 
ochrany (stupeň požárního poplachu II a vyšší). Hasebního efektu, který je vyvolán cíleným 
shozem velkého množství vody na frontu požáru během krátkého okamžiku, nelze ve špatně 
přístupném terénu docílit žádnou pozemní technikou. 

V případě sil a prostředků zařazených do systému Letecké hasičské služby se nejedná 
o síly a prostředky zařazené do požárních poplachových plánů krajů, ale o strategické síly  
a prostředky, jejichž činnost v rámci systému Letecké hasičské služby financuje Ministerstvo 
zemědělství ze svého rozpočtu. 

Pravomoc vyžádat letadlo na hašení lesních porostů na stanici Letecké hasičské služby 
náleží pouze předurčenému operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného 
sboru kraje. Je totiž žádoucí, aby v každém pracovním sektoru stanice Letecké hasičské 
služby fungovalo za Hasičský záchranný sbor České republiky pouze jedno styčné místo, které 
má neustálý přehled o poloze sil a prostředků této stanice Letecké hasičské služby 
předurčené pro lety v daném pracovním sektoru a které může například vyhodnotit priority 
jejich nasazení v případě více požadavků na vzlet letadla v jednom okamžiku. 
 V praxi to znamená, že každý velitel zásahu může vznést požadavek na hasební 
letadlo na příslušné operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru kraje, 
které kontaktuje operační a informační středisko koordinujícího Hasičského záchranného 
sboru kraje (viz směrnice) předurčené pro komunikaci se stanicí Letecké hasičské služby a to 
dá pokyn stanici Letecké hasičské služby k zahájení činnosti ke vzletu hasebního letadla.  
V případě potřeby nasazení hasebního letadla v pracovních sektorech kategorie B nebo C, 
kde není dislokována stanice Letecké hasičské služby s hasebním letadlem, je v zájmu 
operativy, aby bylo s žádostí o zabezpečení hasebního letadla kontaktováno operační  
a informační středisko koordinujícího Hasičského záchranného sboru kraje v pracovním 
sektoru A s nejbližší stanicí Letecké hasičské služby. 
 Co se týká hlídkových letů, žádají o ně pověření zaměstnanci Lesů České republiky,  
s. p., kteří o této skutečnosti vyrozumívají operační a informační středisko koordinujícího 
Hasičského záchranného sboru kraje. V zájmu koordinovanosti a informovanosti je pak 
nutné, aby o termínu prováděného hlídkového letu byla vyrozuměna i územně příslušná 
operační a informační střediska hasičských záchranných sborů krajů, nad jejichž katastrem 
trasa hlídkového letu probíhá. 
 Cílem tematických kontrol právnických osob, které provozují činnosti v národních 
parcích je prověřit u Správ národních parků dodržování povinností stanovených předpisy  
o požární ochraně, stanovení příkazů a zákazů k omezení možnosti vzniku požáru, pokynů  
k jeho ohlášení, podmínek pro zásahy jednotek PO, tj. vytváření podmínek pro hašení požárů 
a pro záchranné práce, zejména udržování volných příjezdových komunikací, zajištění zdrojů 
vody pro hašení požárů a jejich udržování v takovém stavu, aby bylo umožněno použití 
požární techniky a čerpání vody pro hašení, zabezpečení opatření pro včasné zjištění požáru 
v lesích v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a proti jeho rozšíření hlídkovou činností  
s potřebným množstvím sil a prostředků PO. Dalším cílem bylo prověřit celkovou funkčnost 
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opatření před požáry s tím, že provozovatelé budou upozorněni na případný nevyhovující 
stav, který nelze označit za nezákonný, a budou jim doporučena vhodná opatření ke zlepšení. 
Kontroly byly provedeny v součinnosti s odbory/odděleními integrovaného záchranného 
systému. 

Například roku 2010 bylo provedeno celkem šest kontrol u čtyř Správ národních 
parků (Národní park Šumava a Krkonošský národní park se rozkládají na území dvou krajů).  
I když byla uložena opatření k odstranění některých nedostatků, smyslem kontrol bylo najít 
společné řešení k minimalizaci vzniku požárů na území národních parků a vytvoření 
podmínek pro rychlý a úspěšný zásah jednotek požární ochrany s cílem snížit možnost vzniku 
nenahraditelných škod na chráněném přírodním prostředí.52 
 Pomoc letecké techniky při zjišťování a hašení požárů je neocenitelná, jde o velmi 
efektivní systém. Nezajištěním služby se zvýší riziko lesních požárů a omezí možnosti včasné 
a efektivní likvidace těchto požárů.53 

Je nutné upozornit vlastníky a uživatele lesů na zbytku území na povinnost zajistit 
hlídkování a ochranu lesů před požáry vlastními silami. Podle něho se tato povinnost 
vztahuje na vlastníky lesů s rozlohou větší než 50 hektarů. Letecká hasičská služba funguje 
každoročně od jara do podzimu. Letouny hlídkují nad lesy a oznamují hasičům případné 
požáry, hasí ze vzduchu a koordinují hasiče při zásahu na zemi. Kontrolní lety se zatím 
neprovádějí nad vojenskými újezdy a národními parky. 
 

                                            
52

 RÁŽ, Zdeněk. Kontrolní činnost státního požárního dozoru v roce 2010. In: 112, 2011, č. 4. 
http://www.hzscr.cz/clanek/casopis-112-rocnik-x-cislo-4-2011.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D 
53

 V lesích jsou ročně stovky požárů, hlavně kvůli nedbalosti lidí. In: ČTK, 28. VII. 2005. 
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Policie České republiky 
 

     
 

Policie se musí připravovat i na situace, kdy sice plní své obecné úkoly dle Zákona  
o Policii České republiky, avšak za zvláštních okolností, které vyžadují kvalitativně či 
kvantitativně rozdílný přístup, včetně nutné součinnosti s dalšími subjekty, vycházeje při tom 
např. z typových plánů řešení krizových situací. Policie v mimořádných a krizových situacích 
plní své zákonné úkoly, tedy zejména ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti, dohled nad 
bezpečností silničního provozu v okolí míst mimořádných událostí apod. Poskytuje tedy 
jakousi podporu pro záchranné a likvidační práce. Pokud své úkoly plní přímo na místě 
mimořádné události, které bylo velitelem zásahu vymezeno jako tzv. „místo zásahu“, je toto 
plnění úkolů policie (uzávěra místa zásahu, regulace dopravy, dokumentování apod.) 
považováno za součást záchranných a likvidačních prací a platí pro ně plně režim zákona  
č. 239/2000 Sb. včetně řízení činnosti, ochrany zasahujících osob, následné nápravy škod  
a náhrad apod. Samotnou záchranou života, zdraví a majetku se na místě zásahu zabývají 
další základní nebo ostatní složky integrovaného záchranného systému, které jsou k tomu 
zákonem předurčeny – tedy zejména Hasičský záchranný sbor České republiky a další 
záchranné a havarijní sbory a služby (viz § 4 zákona č. 239/2000 Sb.).54 

To však nevylučuje povinnost policistů v případě nutnosti poskytnout ostatním 
složkám integrovaného záchranného systému pomoc s plněním jejich úkolů, je-li zde pokyn 
velitele zásahu dle § 19 zákona č. 239/2000 Sb. V těchto případech však jde samozřejmě  
o laickou pomoc spíše než o klasickou policejní práci (policisté nejsou ke specializova-
ným záchranným činnostem hasičů či záchranářů vyškoleni a vybaveni). V praxi jsou tyto 
situace řešeny tak, že nejprve v době záchrany životů, zdraví a majetku velitel zásahu 
přihlédne v rámci možností na sdělené potřeby orgánů činných v trestním řízení  
a poté zejména v průběhu prvotního odstraňování následků mimořádné události dle situace 
koordinuje činnost složek integrovaného záchranného systému.  
 V době, kdy již nehrozí bezprostřední nebezpečí (přechod na likvidační práce) velitel 
zásahu plně umožní plnění úkolů orgánů činných v trestním řízení (zajištění stop, pořízení 
dokumentace apod.), popř. poskytne podporu při těchto činnostech (např. poskytnutí 
ochranných pomůcek). Výjimkou z pravidla 2 jsou speciální činnosti, například úkoly 
kynologů při pátrání po pohřešované osobě, policejních vyjednavačů u případů 
demonstrování sebevraždy, pyrotechniků při likvidaci nástražného výbušného systému, 
potápěčů a policejních vrtulníků při záchranných pracích a evakuaci osob.  
 Policista nebo útvar policie se podílejí na provádění záchranných a likvidačních prací 
včetně letecké podpory integrovaného záchranného systému a letecké podpory v krizových 
situacích, a) jsou-li k tomu vycvičeni a vybaveni; b) je-li to nezbytné pro záchranu života, 
zdraví nebo majetku a c) jsou-li k tomu určeni policejním prezidentem. 

                                            
54

 Letecká služba Policie České republiky. 
http://www.policie.cz/clanek/policie-ceske-republiky-letecka-sluzba-824129.aspx 
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Český hydrometeorologický ústav 
 

  
 
Český hydrometeorologický ústav zpracovává předpověď nebezpečí požárů pro 

Českou republiku během vegetační sezony, která trvá od dubna do října. Pokud jsou příznivé 
podmínky pro vznik požárů, tak i před či po tomto období. Aktualizace je prováděna 
jedenkrát denně. Mapky s hodnotami indexu nebezpečí požáru zobrazují situaci ve 12 hodin 
„dnes“ a „zítra“. Index nebezpečí požáru popisuje nebezpečí požárů pro otevřenou krajinu 
pokrytou vegetací. Nebezpečí je rozděleno v souladu s mezinárodní praxí do pěti úrovní.55 
Čím je hodnota indexu vyšší, tím je vyšší riziko požárů. Vstupními daty do modelu jsou 
naměřené údaje ze sítě stanic Českého hydrometeorologického ústavu a předpovídané 
hodnoty modelem ALADIN56. V průběhu zpracování model počítá vlhkost půdy pro svrchní 
profil, ovlhnutí povrchů, transpiraci a podmínky pro šíření požáru. Jelikož se mezi nejčastější 
příčiny vzniku požárů uvádí lidská nedbalost, není reálné předpovídat ohniska vznícení. 
Oproti tomu vhodnost nebo nevhodnost podmínek pro šíření již vzniklého požáru lze 
odhadnout, protože jsou závislé na meteorologických podmínkách, orografii57 a stavu 
vegetace. 

 
Z informací, o nichž je řeč na stránkách Ústavu je možné zmínit zejména následující: 
  
Index nebezpečí požárů na území České republiky58 

 

 

                                            
55

 Český hydrometeorologický ústav http://www.chmi.cz/ 
Kontakt: Český hydrometeolorologický ústav; Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 (odbor klimatologie), 
refklimrok@chmi.cz 
56

 Model ALADIN (francouzsky Aire Limitée Adaptation dynamique Développement INternational) je numerický 
předpovědní model počasí na omezené oblasti pro krátkodobou předpověď atmosferických procesů ve 
vysokém rozlišení. 
Předpovědi modelu ALADIN. In. Český hydrometeorologický ústav http://pr-asv.chmi.cz/aladin/ 
57

 Orografie je nauka, zabývající se popisem tvarů zemského povrchu, především hor a pohoří. 
58

 Počasí v České republice. In. Český hydrometeorologický ústav 
http://www.chmi.cz/portal/dt?menu=JSPTabContainer/P10_0_Aktualni_situace/P10_1_Pocasi/P10 
_1_1_Cesko/P10_1_1_12_Index_pozaru&last=false 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DGInrZejCJ218M&tbnid=Ja1-indCu-WWgM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.chmi.cz%2Ffiles%2Fportal%2Fdocs%2Fpoboc%2FOS%2FOCO%2Fprehledy%2Fbrusperk_ludgerovice%2Fprhl_kraj6.htm&ei=zkA0U-ymJ-j00gWBkYDIDA&bvm=bv.63808443,d.bGQ&psig=AFQjCNEs1uzuXgQv0xtz4_Ub9f5332hJmA&ust=1396019721153591
mailto:refklimrok@chmi.cz
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V této souvislosti je v rámci stránek uváděno: „Suché periody doprovázené silným 
větrem zvyšují citlivost vegetace na vznícení a šíření požárů. Jako nejčastější příčina vzniku 
požárů se uvádí lidská neopatrnost. Naproti tomu šíření požárů ovlivňují především 
meteorologické podmínky, orografie a stav vegetace. Předpovídat ohniska vznícení není 
reálné, ale lze předpovědět nebezpečí, že vznícený oheň najde vhodné podmínky pro jeho 
rychlé šíření. V mnoha zemích proto vznikl systém hodnocení tohoto nebezpečí.“ 
 „Během vegetační sezóny (duben až říjen) poskytuje Český hydrometeorologický 
ústav předpověď nebezpečí požárů pro Českou republiku. Aktualizace se provádí 1x denně, 
mapka s hodnotami indexu INP zobrazuje situaci ve 12 h UTC. Index INP popisuje nebezpečí 
požárů pro otevřenou krajinu pokrytou vegetací. Nebezpečí požárů je rozděleno do pěti 
úrovní v souladu s mezinárodní praxí. Čím je hodnota indexu vyšší, tím je vyšší riziko požárů. 
Vstupními daty do modelu jsou naměřené údaje ze sítě stanic Český hydrometeorologický 
ústav a předpovězené hodnoty modelem ALADIN. V průběhu zpracování model počítá 
vlhkosti půdy pro svrchní profil, ovlhnutí povrchu a podmínky pro šíření požárů (proudění 
vzduchu a stav vegetace). Model je vyvíjen v observatoři Doksany.“ Přehledy jsou on-line 
k dispozici jen 5 dní nazpět. 
 

Úroveň nebezpečí: 
 

 1 = malé riziko: Nehrozí nebezpečí požárů. 

 2 = nízké riziko: Hrozí malé nebezpečí požárů. 

 3 = střední riziko: Hrozí nebezpečí požárů o rozloze desítek m2, s dobou trvání řádově 
v hodinách. Doporučení: rozdělávat oheň na volném prostranství či v přírodě pouze 
se zvýšenou opatrností. 

 4 = vysoké riziko: Hrozí nebezpečí požárů o rozloze stovek m2, s dobou trvání řádově 
v desítkách hodin. Doporučení: nerozdělávejte oheň na volném prostranství či  
v přírodě. 

 5 = velmi vysoké riziko: Hrozí nebezpečí požárů o rozloze několika ha, s několikadenní 
dobou trvání. Doporučení: důrazně nedoporučujeme rozdělávat oheň na volném 
prostranství či v přírodě, dbát zvýšené pozornosti především v těžko přístupných 
oblastech a v lesích.59 

 

                                            
59

 Počasí v České republice; Mapa hydrometeorologických výstrah. In. Český hydrometeorologický ústav 
http://portal.chmi.cz/portal/dt?portal_lang=cs&nc=1&menu=jsptabcontainer/p10_0_aktualni_situace/ 
p10_1_pocasi/p10_1_1_cesko/p10_1_1_13_monitoring_sucha&last=false 
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Míra ohrožení zemědělským suchem 
 

Ústav vymezuje pět stupňů ohrožení suchem: 1 – malé, 2 – mírné, 3 – středně velké, 
4 – velké, 5 – nejvyšší. Čím je tento stupeň vyšší, tím je vyšší riziko ohrožení suchem. 
Výsledná mapa vzniká kompilací výsledků získaných ze tří metod hodnocení sucha: měřené 
vlhkosti půdy, vypočtené vláhové bilance a vypočtené bilance srážek a evapotranspirace. 
Aktualizace výsledné mapy se provádí jedenkrát týdně v úterý (údaje jsou z neděle). 
 

Míra ohrožení od malého po nejvyšší. 
 

 
 

K určování míry ohrožení zemědělským suchem lze využít metod vláhové bilance půd. 
Na mapce je zobrazeno rozložení vlhkosti půdy v půdní vrstvě 0-20 cm v České republice. 
Vlhkost je vyjádřena v procentech využitelné vodní kapacity, což je maximální množství vody 
v daném objemu půdy, které je rostlina schopna využívat. Výsledné hodnoty jsou modelové 
a závisí na průběhu počasí, hlavně srážek a teplot, v předcházejícím období a na konkrétních 
pedologických charakteristikách stanice Českého hydrometeorologického ústavu.60 

 

                                            
60

 Výstrahy; Monitoring sucha. In: Český hydrometeorologický ústav 
http://portal.chmi.cz/portal/dt?action=content&provider=JSPTabContainer&menu=JSPTabContainer/ 
P10_0_Aktualni_situace/P10_1_Pocasi/P10_1_1_Cesko/P10_1_1_13_Monitoring_sucha&nc=1&portal_lang=cs
#PP_Monitoring_sucha 
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Rozložení vlhkosti půdy pod travnatým povrchem v % využitelné vodní kapacity. 
 

 
 
Vypočtená základní bilance srážek a evapotranspirace pro travní porost61 

 
Vláhové poměry v krajině jsou nejčastěji vyjadřovány vláhovou bilancí. Tzv. základní 

vláhová bilance zjednodušeně představuje rozdíl mezi srážkami (příjmovou složkou oběhu 
vody v krajině) a celkovým výparem (výdejovou složkou oběhu vody v krajině), bez 
zohlednění vzlínání vody z hlubších vrstev. První dvě mapy znázorňují vláhovou bilanci 
počítanou od počátku roku a za poslední týden, vyjádřenou v mm. Čím je hodnota nižší, tím 
je sucho větší.  
 

 
 

                                            
61

 Oddělení agrometeorologie a fenologie Českého hydrometeorologického ústavu – pobočka Brno. 
Kdo jsme. In: Intersucho http://www.intersucho.cz/cz/kdo-jsme/#mother 
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Další dvě mapy znázorňují sumu potenciální evapotranspirace od počátku roku v mm 
a v % dlouhodobého průměru.  
 

 
 
Poslední mapa vyjadřuje vypočtenou zásobu půdní vláhy ve vrstvě 0-100 cm středně 

těžké půdy s travním porostem, vyjádřenou v % dlouhodobého průměru. 
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Problematice „sucha“, respektive „náchylnosti krajiny k požáru“ se věnuje rovněž 
časopis „Meteorologické zprávy“62. Vychází 6 čísel ročně, od roku 2000 včetně. K nahlédnutí 
jsou stručná abstrakta, nikoli celé články. 

 

 
 
V čísle 4/2013 za pozornost stojí například článek: Radim TOLASZ, Změny ročního 

chodu srážek v České republice od roku 1961. Roční chod srážek má u nás obvykle maximum 
v červnu a minimum v únoru. Pro klimatické scénáře aktuálně zkonstruované do roku 2100 je 
roční chod jedním z důležitých parametrů. V příspěvku je roční chod popsán pro pozorované 
řady za období 1961 – 2010 i pro scénáře klimatu 2011 – 2100. Poster napovídá, že i Český 
hydrometeorologický ústav operuje s pojmem „sucho“, nakolik se jedná o výraz sporný. 
 

 

                                            
62

 Meteorologické zprávy. Český hydrometeorologický ústav http://casmz.chmi.cz/ 
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Výzkumný ústav vodohospodářský 
 

 
 
Výzkumný ústav vodohospodářský Tomáše Garrigue Masaryka, veřejná výzkumná 

instituce, je zřízen Ministerstvem životního prostředí pro výzkum stavu, užívání a změn 
vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, 
hospodaření s odpady a obaly, odborná podpora ochrany vod a protipovodňové prevence.63 

Zajímavé je například to, že tento ústav zorganizoval v roce 2010 seminář „Národní 
dialog o vodě – Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha“. Během tohoto setkání 
se řešily problémy hydrologického sucha a následná doporučená opatření.64 

V rámci portálu Ústavu je třeba v první řadě upozornit na časopis Vodohospodářské 
technicko-ekonomické informace (ISSN 1805-6555).65 
 

 

                                            
63

 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce. In Rejstřík veřejných 
výzkumných institucí. Dostupné z: <http://rvvi.msmt.cz/detail.php?ic=00020711 
64

 Výzkumný ústav vodohospodářský Tomáše Garrigue Masaryka, veřejná výzkumná instituce 
http://www.vuv.cz/ 
65

 Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. In: Výzkumný ústav vodohospodářský Tomáše Garrigue 
Masaryka http://www.vuv.cz/index.php/cz/edicni-cinnost/casopis-vtei 
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Celá řada příspěvků v jeho rámci se věnuje problematice „sucha“, například ve 
zvláštním čísle III/2011, se jedná hned o tři příspěvky: 
 

Testování indikátorů sucha a nedostatku vody navrhovaných Evropskou komisí na 
pilotním povodí České republiky. Magdalena Mrkvičková, Radek Vlnas, Adam Beran (s. 1 až 
5). Text je věnován pojmům jako meteorologické sucho – hydrologické sucho – agronomické 
sucho – nedostatek vody 
 

Publikace Časová a plošná variabilita hydrologického sucha v podmínkách 
klimatické změny na území České republiky. Recenze studie „Vlnas, R. aj.: Časová a plošná 
variabilita hydrologického sucha v podmínkách klimatické změny na území České 
republiky. Praha : VÚV TGM, 2010, ISBN 978-80-87402-11-5“ (s. 11). 
 

Zjednodušení metody výpočtu potenciální evapotranspirace v nové verzi modelu 
BILAN. Adam Beran, Stanislav Horáček, Martin Hanel (s. 17 až 20). Příspěvek se věnuje  
i studiu bilance vody v některých řekách na území České republiky, včetně některých, které 
se nachází na území některých velkoplošných území přírody, včetně Národního parku 
Šumava a Krkonošského národního parku. 
 

 
 

Eliminace ovlivnění průtoku pomocí propojeného modelu hydrologické  
a vodohospodářské bilance. Adam Vizina, Martin Hanel (s. 20 až 22).  
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Mimořádné číslo 2009 s podtitulem „Možné dopady klimatické změny na vodní 
zdroje“ obsahuje další zajímavé příspěvky (opět včetně těch, které se týkají toků v rámci 
některých národních parků):66  

Vývoj modelu hydrologické bilance – BILAN. Stanislav Horáček, Oldřich Rakovec, 
Ladislav Kašpárek, Adam Vizina (s. 2 až 5). 

 

 
 

Zpřesnění odhadů dopadů klimatické změny na vodní zdroje s využitím scénářů 
založených na simulacích modelem ALADIN–CLIMATE/CZ. Adam Vizina, Stanislav Horáček  
(s. 5 až 8).  
 

Vliv relativní vlhkosti vzduchu na celkový odtok v podmínkách klimatické změny. 
Radek Vlnas (s. 8 až 13). 
 

 

                                            
66

 Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje. In: Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 
2009, mimořádné číslo; Výzkumný ústav vodohospodářský Tomáše Garrigue Masaryka 
http://www.vuv.cz/fileadmin/user_upload/pdf/vtei/2009/vtei_mimoradne.pdf 
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Variabilita nedostatkových objemů na českých tocích ve vztahu k fyzicko-
geografickým charakteristikám povodí. Theodor Fiala (s. 16 až 19). 
 

 
 

Možné zvýšení teploty vody na území České republiky. Oldřich Novický, Pavel Treml, 
Ladislav Kašpárek, Stanislav Horáček (s. 25 až 28). 
 

Slovo „sucho“ je v rámci stránek Ústavu uvedeno několikrát, často v odkazech na 
publikační činnosti nebo rozhovory s představiteli Ústavu v otevřených zdrojích (nechybí zde 
ani zmínka o podpoře projektování přehrad v rámci České republiky):67 
 

1) „Za pár desítek let by se o vodu mohli v Česku prát byznys a lidé. Vědci upozorňují, 
že kvůli změnám klimatu hrozí vyschlá koryta řek. Parné léto. Svítí slunce. Jediné, na co 
myslíte, je džbánek vychlazené vody. Jenže máte potíže, protože firma, v níž jste pracovali, 

                                            
67

 Vyhledávání slova „požár“ v textu portálu přineslo jen čtyři nerelevantní výsledky: třikrát požár v Ústí nad 
Labem roku 2002 (Vyhodnocení starých zátěží z hlediska ohrožení hydrosféry nebezpečnými látkami (Pavel 
Eckhardt) a jedenkrát požár v Brazílii. 
Navíc je třeba uvést publikační činnost personálu Ústavu: 
DVOŘÁK, Václav. Možnosti zvládání sucha a nedostatku vody v kontextu adaptačních opatření. In: Ministerstvo 
životního prostředí České republiky  
http://www.aslab.cz/fileadmin/user_upload/pdf/Aktuality/Dvorak%20OOV.pdf 
VLNAS, Radek;  NOVÁKOVÁ, Hana; UHLÍŘOVÁ, Kateřina; MAKOVCOVÁ, Marcela. Hydrologické sucho vyjádřené 
nedostatkovými objemy a jejich trváním na českých tocích 1931-2007. 2010 
Hydrologické sucho vyjádřené standardizovanými nedostatkovými objemy a jejich trváním na českých tocích 
1931-2007 pod limitem Q95 (2010). In: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací  
http://www.isvav.cz/resultDetail.do;jsessionid=C30C5CA31C56A21DDF69118D2435F47C?rowId=RIV%2F00020
711%3A_____%2F10%3A00003242!RIV11-MZP-00020711  
Voda v krajině a ochrana její jakosti i množství. In: Statistická ročenka půdního fondu České republiky. Český 
úřad zeměměřický a katastrální, Praha 2008. In: Vesmír, ISSN 0042-4544, Roč. 87, č. 11 (2008), s. 800-801. 
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zavřela krám. Ne kvůli odbytu. Kvůli tomu, že právě ve vašem regionu před měsícem museli 
zastupitelé řešit, zda pustí vodu vaší firmě, která ji k výrobě nezbytně potřebuje, nebo 
domácnostem. To není sci-fi. Může se to stát i v Česku. Vědci z Výzkumného ústavu 
vodohospodářského TGM a Českého hydrologického ústavu připravili dva scénáře  
- optimistický a pesimistický. Oba ale upozorňují na to, že kvůli klimatickým změnám ještě 
více než povodně by měla firmy i stát strašit vysychající koryta řek. Jde o studii, která hovoří  
o výhledu na roky 2071-2100, ale o tom, že nejde o plané řeči, vědí dnes už například na 
Rakovnicku. "Potíž je v tom, že podle optimistického scénáře bude v Česku sice pršet pořád 
stejně, jenže mnohem více v zimě, kdy půda není s to do sebe vodu vstřebat, a mnohem méně 
naopak v létě," vysvětluje ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka 
Mark Rieder.“68 
 

2) „Čekají naši zemi v příštích třiceti letech sucha? Jaká bude kvalita zdejší vody za 
padesát let? Jak se na ochranu klíčového zdroje života připravuje stát, firmy, neziskové 
organizace či jednotliví spotřebitelé? I na tyto otázky odpoví panelisté odborné konference 
„Voda 2013", mezi nimiž nechybí například Mark Rieder, ředitel Výzkumného ústavu 
vodohospodářského TGM, profesor Bohumír Janský, významný hydrolog a objevitel pramenů 
Amazonky či Etienne Strijp, generální ředitel Heineken Česká republika a další hosté.“69 
 

3) „Píše se rok 2080 a okolí Hradce Králové je na suchu. Vyschly mokřady, v Labi 
protéká o polovinu méně vody než dnes, zemědělci museli přejít na méně žíznivé plodiny. 
Fantasmagorie? Podle odborníků nikoli. Podle šéfa vodohospodářského ústavu může pomoci 
třeba stavba nových nádrží. "Ještě za socialismu se vytipovalo 260 takových území, kde je 
stavební uzávěra, nyní už jich zůstalo pouze osmdesát," říká Rieder ... Města by si měla 
ujasnit, jak se vypořádají s tím, že budou mít k dispozici o dvacet, ale třeba také o 40 procent 
méně vody. "Nesporně to bude mít velké sociální dopady, ale jako rozumná společnost 
bychom se měli připravit na to, že do třiceti let k tomu dojde," tvrdí ředitel pro správu povodí 
Jirásek. Přehrady jsou vytipované, narážejí u obcí. Největší smysl prý má přehrada na 
Zdobnici u Pěčína, kde se o hrázi uvažuje už několik desítek let, ta by vodou zásobovala 
hlavně Hradecko a Pardubicko. "Nemyslím si, že by se u nás přehrada stavěla. Jednak  
z důvodu stavu vody, jaký tady bývá v létě, jednak je to chráněné území Natura 2000," říká 
pěčínský starosta Miroslav Petr.“70 
 

4) Projekt „Perspektivy krajinného managementu – inovace krajinářských disciplín“. 
Hlavní řešitel: RNDr. Němejcová Denisa. Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy. Typ projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Doba 
řešení: březen 2011 až listopad 2013. Řešitelé: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta 
stavební; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně; ARVITA P spol. s r. o. „Cílem 
projektu je výrazná inovace výuky se zaměřením na včasné rozpoznání a účinnou prevenci 

                                            
68

 RIEDER, Mark, Pesimistický scénář: vyschlé české řeky. In: ihned,cz, 28. V. 2013. 
http://hn.ihned.cz/c1-59955220-pesimisticky-scenar-vyschle-ceske-reky 
69

 Hrozí Česku problémy s vodou? A je na ně připraveno? In: Aktualne.cz, 13. III. 2013. 
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/byznys-a-spolecnost/clanek.phtml?id=773982 
70

 Hradecku hrozí sucho, podle odborníků může být málo vody už za 30 let. In: idnes.cz, 15. I. 2013. 
http://hradec.idnes.cz/sucho-hradec-odbornici-0bo-/hradec-zpravy.aspx?c=A130215_094502_hradec-
zpravy_tuu 
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negativních jevů v krajině. Cílů bude dosaženo inovací přístupů k výuce krajinářských disciplín, 
zapojením významných odborníků z praxe do výuky, aktualizací výukových podkladů 
(e-learning), osvojením si inovovaných metod prognostických, tzv. metod preventivního 
zásahu, aj. Hlavní myšlenkou projektu je problematika úprav v krajině vedoucích k vyšší 
stabilitě krajinných systémů v úzké návaznosti na úpravu odtokových poměrů s cílem 
výrazného zvýšení retence krajiny. Projekt je určen pro studenty všech stupňů 
vysokoškolského studia MENDELU a VUT FAST.“71 

 
5) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) a jeho aktivity v oblasti 

ochrany množství a jakosti vody v krajině. Výzkumy v oblasti odvodňovacích systémů  
a tvorby drenážního odtoku. Sucho a závlahy v zemědělství, řízení závlahového režimu. 
Protierozní ochrana zemědělské půdy. Ochrana vodních zdrojů před znečištěním ze 
zemědělských zdrojů.72 
 

6) V průběhu semináře Národní dialog o vodě – Hospodaření s vodou v období 
hydrologického sucha, který se konal ve dnech 1. a 2. června 2010 tradičně na Medlově, 
proběhla na základě několika podněcujících referátů rozsáhlá diskuse, která vedla k těmto 
závěrům a doporučením: „Oprávněně lze očekávat, že v současné době, která se vyznačuje 
větší rozkolísaností klimatických jevů, dříve nebo později bude Česká republika postižena 
obdobím významného hydrologického sucha. V roce 2003 zasáhlo extrémní sucho podstatnou 
část západní Evropy; vlna veder způsobila úmrtí několika tisíc lidí, hospodářské škody 
převýšily v Evropě škody odpovídající předcházející povodni z roku 2002. Česká republika se 
nacházela na okraji oblasti zasažené suchem, proto nebyla významně postižena. Poznatky 
vyplývající z historických pozorování svědčí o tom, že i u nás v období sucha může dojít  
k zániku průtoku na menších tocích a následným problémům v zásobování vodou. V České 
republice se přibližně od roku 1980 poměrně rychle zvyšuje průměrná teplota vzduchu. Na 
většině území je pokles odtoků z povodí, který je oteplením vyvolán, kompenzován mírným 
zvětšením srážek. V dosti rozsáhlé oblasti středních a severních Čech se srážky nezvětšily, 
průtoky i dotace podzemních vod klesají. Důsledkem je, že v letních měsících vysychají i toky  
s plochou povodí několik set kilometrů čtverečních, zejména pokud jsou v jejich povodí 
významné odběry podzemní vody. Následkem toho není umožněno obecné užívání vody, je 
vyhlašován zákaz odběrů vody a vyvstávají i konflikty mezi ochranou přírody a požadavkem 
na zásobování obyvatel pitnou vodou ... To vše nastává i v letech, kdy roční úhrny srážek jsou 
blízké dlouhodobému průměru, tj., jsou podstatně větší, než zaznamenané minimální 
hodnoty. Studie výhledové vodohospodářské bilance ukázaly, že v některých oblastech České 
republiky jsou vodárenské systémy schopné bezpečně zajistit odběry vody odpovídající 
současné úrovni i ve výhledu, a to i s ohledem na možné nepříznivé dopady klimatické změny. 
To však neplatí obecně, v některých oblastech se problémy objevují již v současné době. 
Souvisí to také s tím, že i když odběry vody oproti úrovni před rokem 1990 značně poklesly, 

                                            
71

 Oddělení hydrologie. In: Výzkumný ústav vodohospodářský Tomáše Garrigue Masaryka  
http://www.vuv.cz/index.php/cz/vyzkumne-odbory/odbor-hydrauliky-hydrologie-a-hydrogeologie/oddeleni-
hydrologie 
72

 Národní dialog o vodě: Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha. In: Česká vědeckotechnická 
vodohospodářská společnost a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka; Global Water Partnership 
http://www.aslab.cz/fileadmin/user_upload/pdf/Aktuality/Medlov_2010_pozv.pdf 
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neplatí to o tzv. nenávratné spotřebě vody (jde o rozdíl mezi odebíraným a vypouštěným 
množstvím vody, který se nevrací do vodních toků) – ta se naopak zvětšuje. Současné právní 
předpisy a organizační opatření v rámci krizového řízení nejsou na případy extrémního sucha 
ani na možnost selhání vodárenského systému připraveny, řeší jen dodávku pitné vody. 
Přitom je zřejmé, jak nebezpečné by byly důsledky v městských aglomeracích i při relativně 
krátkém selhání dodávek vody s ohledem na hygienické aspekty. V oblastech, kde se pokles 
odtoku projevuje nejvýznamněji, již nejde jen o krizové situace, ale i o to, že nedostatečné 
nebo plně využité vodní zdroje limitují hospodářský rozvoj (nelze povolovat odběry vody pro 
průmysl, závlahy ani rozšířené zásobení obyvatel). Řešení těchto problémů v některých 
případech přesahuje možnosti regionu. ... Opatření, která jsou v některých povodích 
uskutečňována v krajině s cílem zmenšit přívalové povodně, vedou spíše k poklesu celkového 
odtoku a reálně nejsou schopna znatelným způsobem zvětšit minimální průtoky a zmírnit 
dopady hydrologického sucha. To lze zajistit využitím akumulace vody jednak vodními 
nádržemi na tocích, jednak na části území České republiky rovněž racionálním hospodařením 
se zásobami podzemních vod. Z tohoto hlediska je podstatné zajistit ochranu lokalit pro 
zřízení vodních nádrží vhodné a nepřipustit znehodnocení lokalit s významnými zásobami 
podzemních vod.“73 
 

7) Setkání vedoucích pracovníků státní správy pro oblast vody z jednotlivých států 
Evropské unie (tzv. vodních ředitelů) ve Slovinsku ve dnech 16. až 17. června 2008. Výběr 
nejpodstatnějších informací z jednání "vodních ředitelů" (problematika výjimek při 
naplňování požadavků Rámcové směrnice vodní politiky, adaptační opatření pro omezení 
následků změny klimatu, ochrana před povodněmi – zavedení povodňové směrnice, 
nedostatek vody a sucho, koncepce aktivit v oblasti voda pro období tří následujících 
předsednictví Evropské unie – klíčová témata pro předsednictví České republiky).74 
 

                                            
73

 Národní dialog o vodě 2010 – Závěry, 18. VI. 2010. In: Výzkumný ústav vodohospodářský Tomáše Garrigue 
Masaryka http://www.vuv.cz/index.php?id=2&L=0%2520&tx_ttnews[tt_news]=43&cHash=d3b445bba3 
74

 Souhrnná zpráva oddílu G o koordinaci, řízení a přehledu dosažených výstupů v roce 2008. In: Výzkumný 
ústav vodohospodářský Tomáše Garrigue Masaryka  
http://www.vuv.cz/files/pdf/projekty/0007_vyzkum_a_ochrana_hydrosfery_08.pdf 
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Z dalších výstupů Ústavu k tématu „klimatické změny“ je možné uvést:75 
 
Pokles odtoku v povodí Vltavy mezi lety 2010 

až 2050, model Hirham, scénář A2. 
Pokles odtoku v povodí Vltavy mezi lety 201 až 

2050, model RCAO, scénář B2. 
  

  
 
Poměr mezi objemem potenciálních (územně hájených) nádrží a chybějícím objemem vody  

v podmínkách klimatické změny (vyrovnání rozdílů nedostatkových objemů pod Q70) 
 

 
 

                                            
75

 RIEDER, Mark, Voda jako strategická světová surovina v multipolárním světě a Evropě: Stav  
a perspektivy zajištění „vodní“ bezpečnosti Evropské unie a České republiky. Praha, 2010 (powerpointová 
presentace pro Středisko bezpečnostní politiky). 
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Odhad vzrůstu teploty vody v tocích do roku 2050 
 

 
 

Model srážek v letech 2071 až 2100. Zvětšení srážek prosinec až březen, pokles srážek 
červenec až září. 
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Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 
 

 
 
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) je organizační 

složkou státu zřízenou Ministerstvem zemědělství České republiky. Ústav působí jako servisní 
organizace Ministerstva zemědělství pro oblast lesnictví. Mezi jeho úkoly patří Národní 
inventarizace lesů, terénní měření a vyhodnocení výsledků. Dále zajišťuje vyhotovování  
a správu dat oblastních plánů rozvoje lesů včetně zajišťování jednotného typologického 
systému lesů České republiky a zajišťuje funkci informačního datového centra odvětví 
lesního hospodářství a myslivosti. Další činnosti jsou uvedeny ve zřizovací listině Ústavu.76 
 

Předmětem činnosti Ústavu je:77 
 

 Provádění Národní inventarizace lesů v České republice (NIL) Inventarizace lesů je 
nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji lesů (údaje o porostních zásobách, 
dřevinné skladbě, zdravotním stavu a funkcích lesů; ke sběru dat jsou používány 
nejmodernější terénní přístroje). Část údajů se zjišťuje v kanceláři vyhodnocováním 
leteckých snímků. Převážná část údajů, které jsou v rámci Národní inventarizace lesů 
využívány pro výpočty, je získána venkovním šetřením prováděným speciálně pro 
účely inventarizace. Část údajů je získávána z ortofotomap (výměra lesa) a z jiných 
zdrojů (zejm. mapy – okres, kraj, přírodní lesní oblast, ve kterých plocha leží, 
nadmořská výška; Katastr nemovitostí – druh vlastnictví). Venkovní šetření v rámci 
NIL se děje na inventarizačních plochách, jejichž středy byly generovány náhodným 
způsobem. Dvě inventarizační plochy spojuje linie – tzv. transekt. Celá republika je 
pro tyto účely rozdělena čtvercovou sítí 2 x 2 km. V každém čtverci jsou umístěny dvě 
kruhové plochy o velikosti 500 m2. Na plochách se zjišťují dendrometrické a technické 
vlastnosti stromů a dále ekologické charakteristiky lesa. Na transektech, tvořících 
spojnici obou ploch inventarizačního čtverce, se zaznamenávají zejména liniové prvky 
(cesty, toky, okraje lesa).78 První cyklus inventarizace proběhl v letech 2001 – 2004, 

                                            
76

 Kontakt: 
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 
Nábřežní 1326 Brandýs nad Labem 250 01 
http://www.uhul.cz/ 
podatelna@uhul.cz  
00 420 326 904 481-4; 00 420 326 902 434 
O Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem. In: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
http://www.uhul.cz/kdo-jsme/o-uhul 
77

 Poradenství v lesním hospodářství. In: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
http://www.uhul.cz/nase-cinnost/poradenstvi-v-lesnim-hospodarstvi 
78

 Národní inventarizace lesů: metodika. In: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
http://old.uhul.cz/il/metodika.php 
Kapitola 8 – Inventarizace lesních cest. In: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů  
http://www.uhul.cz/il/metodika/metodika6/kap_8_6_0.pdf 
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přičemž výstupy jsou prostřednictvím stránek Ústavu k dispozici, viz níže. V současné 
době je dle nařízení vlády č. 247/2009 Sb. v přípravě druhý cyklus, terénní sběr dat 
bude probíhat od 2011 do 2014. 

 Vyhotovování a správa dat Oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) včetně zajišťování 
jednotného typologického systému lesů v České republice. Oblastní plány rozvoje 
lesů je dílo, definující zásady hospodaření v lesích dle přírodních lesních oblastí České 
republiky. Vycházejí z principu trvale udržitelného hospodaření v lesích a vytvářejí 
předpoklady pro minimalizaci střetu mezi celospolečenskými zájmy a zájmy 
jednotlivých vlastníků lesů. Slouží jako zdroj informací pro vypracování lesních 
hospodářských plánů, lesních hospodářských osnov a jako podpora pro rozhodování 
orgánů státní správy. 

 Zabezpečování funkce informačního a datového centra (IDC) odvětví lesního 
hospodářství a myslivosti České republiky Informační a datové centrum zajišťuje 
vedení centrální databáze a archivu o lesích a myslivosti v České republice, včetně dat 
monitoringu a dalších navazujících informací.  

 
Ústav se každoročně významně podílí na zpracování „Zprávy o stavu lesa a lesního 

hospodářství České republiky“ (tzv. Zelená zpráva), dalších rozborů, metodik, koncepcí  
a prognóz, aktivně se zapojuje do tuzemských i mezinárodních výzkumných projektů  
a působí na poli poradenství, metodiky a osvětové činnosti. Pro provádění těchto činností 
disponuje ústav zkušenými odborníky a špičkovým technickým vybavením. Tím se výrazně 
podílí na technologickém vývoji v oblasti lesního hospodářství a hraje významnou roli  
v utváření a podpoře státní lesnické politiky. 

Ve Zprávě se předkládá souhrn údajů o lesním hospodářství v uplynulém roce. Zprávy 
popisují vývoji lesnatosti, faktory ovlivňujících lesní hospodářství, ekonomiku, trh se surovým 
dřevem a požáry lesa.  Schvaluje je Vláda České republiky a vydává Ministerstvo zemědělství. 
Součástí tohoto dokumentu jsou dvě stěžejní rubriky:79 

 

 Abiotické vlivy (negativní vlivy na lesy v rámci České republiky: vichřice, sucho, sníh, 
požár atd.; řada podkladů je převzata od Výzkumného ústavu lesního hospodářství  
a myslivosti). 

 Požární ochrana v lesním hospodářství (Většina informací je přejata z podkladů 
Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky). 
 
V jednotlivých „Zprávách o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky“ je 

uvedena již zmíněná rubrika „Požární ochrana v lesním hospodářství“ kde je odkaz na zákon 
o požární ochraně,80 který stanovuje plnění povinností právnickým a podnikajícím fyzickým 
osobám na úseku požární ochrany a to ve všech prostorách, které užívají k provozování 

                                                                                                                                        
Kapitola 9 – Inventarizace potoků a bystřin. In: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů  
http://www.uhul.cz/il/metodika/metodika6/kap_9_6_0.pdf 
Kapitola 10 – Inventarizace odvodňovacích zařízení. In: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů  
http://www.uhul.cz/il/metodika/metodika6/kap_10_6_0.pdf 
79

 Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky. In: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
http://www.uhul.cz/ke-stazeni/informace-o-lese/zelene-zpravy-mze 
80

 Viz § 2, odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.  
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činnosti. Vlastníci nebo uživatelé lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší 
než 50 ha jsou povinni zabezpečit v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru opatření pro 
včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové činnosti s potřebným 
množstvím sil a prostředků požární ochrany81, pokud tak neučiní Ministerstvo zemědělství.82 

V „Zelené zprávě“ je také popsána Letecká hasičská služba, která se řídí „Směrnicí pro 
hlídkovou činnost a hašení lesních požárů prováděné leteckou technikou“.83 Jejím hlavním 
úkolem je provádění hlídkové činnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku lesních požárů s 
cílem jejich včasného zjištění, lokalizace a uhašení v součinnosti s pozemními jednotkami 
Hasičského záchranného sboru, především v terénu, nepřístupném pro techniku zasahujících 
pozemních jednotek Hasičského záchranného sboru.84  

 
Při vyhledávání v rámci stránek s klíčovým slovem „požár“ nalezneme v rámci stránek 

Ústavu několik desítek výsledků: 
 

1) Výsledky prvního cyklu Národní inventarizace lesů, 2001 až 2004. Jedná se  
o rubriky strukturované podle krajů. Všechny tyto pasáže začínají úvodní definicí „Obnova 
lesa je proces nahrazování stávajícího, zpravidla dospělého lesa novým pokolením lesních 
dřevin. Obnova v pralesovitých a přírodních lesích probíhá samovolně ve stadiu rozpadu, tedy 
v procesu odumírání fyziologicky dožívajících stromů nebo na místě stromů zničených 
požárem, větrnými a hmyzími kalamitami nebo z jiných příčin.“ Přitom ale není v textu 
podrobněji uvedeno, jak velké rozlohy lesů (před obnovou) zničil požár, respektive to, zda se 
jedná o lesy v rámci velkoplošných chráněných území přírody. 
 

2) Informace o lesních požárech v zahraničí a jejich průběhu, nebo o angažmá 
personálu Ústavu při obnově lesa v zahraničí. 
 

3) Rubrika „Možnosti získání finančních podpor z evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD) pro lesní 
hospodářství v období 2007 až 2013“. Zde pak je pasáž III.2.4.1. Obnova lesnického 
potenciálu a zavádění preventivních opatření: „Podpora se zaměřuje na ochranná opatření 
pro zamezení, resp. zmírnění škod způsobených přírodními kalamitami v lesích a požáry, 
zaměřuje se na mimořádná opatření při kalamitách, rekonstrukci poškozených lesních 
porostů, obnovu lesa po kalamitních těžbách, provádění preventivních protipovodňových 
opatření a odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich 
povodích a protierozní opatření na lesních půdách, na lesních cestách, likvidace erozních rýh, 
nátrží a strží na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).“85 

                                            
81

 Viz § 7, odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. 
82

 Viz § 46, odst. 1 písm. g) a i) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění. 
83

 Směrnice pro hlídkovou činnost a hašení lesních požárů v rámci systému Letecké hasičské služby. Praha: 
Ministerstvo zemědělství úsek lesního hospodářství a Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky, 2012 (č. j. 19018/2012-MZE-16211 a č. j. MV- 12373-1/PO-IZS-2012). 
84

 Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2012. Ministerstvo zemědělství, Praha 
2013. ISBN 978-80-7434-112-0. 
85

 European Agricultural Fund for Rural Development Osa 1. In: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
http://geoportal2.uhul.cz/mapserv/eafrd/dokumenty/osa1.htm 
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4) Relevantní pasáže v rámci „Zelené zprávy“. Tento dokument je k dispozici od 
roku 1994 včetně, nejnovější pro rok 2011. Od roku 2007 včetně je dokument ve formátu 
pdf. Zde jsou stěžejní rubriky:86 
 

 Abiotické vlivy (rozumí se spíše negativní vlivy na lesy v rámci České republiky, 
biotickými vlivy se rozumí napadení stromů brouky, včetně kůrovce, okus zvěří atd.; 
abiotický vlivy je pak například vichřice, sucho, sníh, požár atd.; řada podkladů je 
převzata od Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti). 

 Požární ochrana v lesním hospodářství (Většina informací je přejata z podkladů 
Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky). 

 
Příklad rubriky „Abiotické vlivy“ za rok 199587 

 
Průběh počasí v roce 1995 byl pro lesní porosty celkově příznivý. Vzhledem 

k relativnímu dostatku srážek a jejich rozložení během vegetačního období došlo k posílení 
vitality dřevin, zejména v oblasti Čech. Uvedené lze nejlépe dokumentovat pomocí Langova 
dešťového faktoru, kdy vypočtené údaje jasně dokazují, že situace v roce 1995 byla nejlepší 
od roku 1990 (v Čechách byl dokonce překročen dlouhodobý normál). Celkově však stále 
přetrvávají důsledky předchozích klimaticky nepříznivých let, z regionálního hlediska je 
situace mnohem vážnější na Moravě a ve Slezsku. 
 

Tabulka Langův dešťový faktor 
 

 
 

Pramen: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti.88 
 
Celkový objem nahodilých těžeb, způsobených všemi sledovanými abiotickými činiteli 

v roce 1995, činil 3 642 000 m3. V porovnání s rokem 1994, kdy bylo vytěženo přibližně 4 880 
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 Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky. In: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
http://www.uhul.cz/ke-stazeni/informace-o-lese/zelene-zpravy-mze 
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 Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky 1995 In: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
http://www.uhul.cz/zelenazprava/1995/kap226.php 
88

 Poznámka: Langův dešťový faktor (1915) je průměrný roční úhrn srážek v mm dělený průměrnou roční 
teplotou vzduchu ve °C. 
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti http://www.vulhm.cz/ 
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000 m3, to představuje pokles o 25 %. Nejvyšší podíl, stejně jako v předchozích letech, 
připadl na poškození způsobené větrem, jež dosáhlo výše 1 520 720 m3 (58 % roku 1994). 
Druhým nejvýznamnějším činitelem bylo sucho. Poškození suchem dosáhlo 1 481 380 m3 (97 
% roku 1994). Je to zdánlivě poněkud překvapivé s ohledem na srážkovou bilanci 
v uplynulém roce, ale projevil se zde setrvačný účinek minulých suchých let. Významným 
fenoménem konce roku 1995 bylo poškození námrazou. Hlášeno bylo sice pouze 54 608 
m3 (88 % roku 1994), většina škod však vznikla bezprostředně před koncem roku, takže bude 
evidována zčásti až v roce 1996. Pro poškození způsobené sněhem platí podobná 
charakteristika, i zde došlo k citelnému nárůstu až na přelomu roku vlivem mokrého 
a těžkého sněhu. Rozsah poškození exhalacemi byl srovnatelný s předcházejícím rokem. 
Požáry poškodily či zničily celkem 183 ha lesa, tj. přibližně o 50 ha více než v roce 
předcházejícím. Hořelo převážně v mladých porostech. 
 

Příklad rubriky „Abiotické vlivy“ za rok 199889 
 

Celkový objem nahodilých těžeb způsobených abiotickými činiteli (vítr, sníh, námraza, 
exhalace, sucho, ostatní nezjištěné příčiny) činil 2 344 000 m3, což je o 25 % méně než v roce 
1997. Nejvyšší podíl na tomto poškození činily škody větrem, které byly evidovány v úhrnné 
výši 1 681 000 m3, tedy 84 % ve srovnání s rokem 1997. Druhým nejvýznamnějším činitelem 
byl sníh, u něhož bylo evidováno 81 000 m3, tedy 49 % roku 1997. Téměř stejný podíl byl 
zaznamenán u dalšího významného činitele, námrazy, kde bylo evidováno 72 000 m3, tedy  
20 % z roku 1997. Rozsah poškození způsobených ostatními činiteli byl následující: sucho  
– 207 000 m3 (107 %), exhalace – 191 000 m3 (100 %) a ostatní nezjištěné příčiny – 109 000 
m3 (58 %). Mrazem bylo poškozeno 598 ha, což představuje pokles o více jak polovinu proti 
roku 1997. 
 

Příklad rubriky „Požární ochrana v lesním hospodářství“ za rok 1998.90 
 

Tabulka: Škody způsobené lesními požáry 
 

 
 
Zdroj: Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 
České republiky. 
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 Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky 1998 In: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
http://www.uhul.cz/zelenazprava/1998/326.php 
90

 Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky 1998. In: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
http://www.uhul.cz/zelenazprava/1998/326.php 
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Tabulka s grafem: Počty a plochy lesních požárů 
 

 

 
Zdroj: Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 
České republiky. 

 
Příklad rubriky „Abiotické vlivy“ za rok 199991 

 
Celková výše nahodilých těžeb, způsobených abiotickými činiteli (vítr, sníh, námraza, 

exhalace, sucho a ostatní příčiny) činila 2 352 000 m3, což je 98 % roku 1998. Nejvyšší podíl 
na nahodilých těžbách připadl jako obvykle na vítr (1 845 000 m3, 110 % roku 1998). 
V mnohem menší míře se na nahodilých těžbách podílely škody suchem (188 000 m3, 91 %), 
dále pak sněhové polomy (114 tis m3, 140 %), poškození porostu ostatními (buď 
kombinovanými, nebo blíže neidentifikovatelnými) vlivy (86 000 m3, 79 %), exhalacemi  
(72 000 m3, 38 %) a nejméně pak bylo poškození způsobené námrazou (46 000 m3, 63 %). 
Polomy způsobené větrem, sněhem a námrazou byly v tomto desetiletí třetí nejnižší a škody 
suchem, exhalacemi a ostatními nezjištěnými faktory nejnižší za posledních deset let. 
Regionálně byly nejvyšší škody větrem, sněhem a námrazou lokalizovány do oblasti severní 
Moravy a Slezska, na Šumavu, do západních Čech a do Krkonoš. Nejvíce postiženy byly 
okresy Bruntál (172 000 m3), Prachatice (124 000 m3), Klatovy (117 000 m3) a Frýdek Místek 
(111 000 m3). Poškozením exhalacemi, suchem a ostatními nezjištěnými příčinami byla 
nejvíce zasažena oblast Krušných hor, severní Moravy a nejjižnější oblasti jižní Moravy 
(okresy Břeclav a Znojmo). Mrazem bylo poškozeno celkem 179 ha porostů, což je pouhých 
30 % proti roku 1998. Nejvíce byly poškozeny porosty v okresech Karlovy Vary (27 ha), Písek 
(20 ha), Chrudim (13 ha), Tachov a Liberec (po 11 ha). V těchto pěti okresech byla 
soustředěna téměř polovina všech evidovaných škod. 
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 Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky 1999. In: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
http://www.uhul.cz/zelenazprava/1999/22.php 
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Graf: Nahodilé těžby způsobené exhalacemi, suchem a ostatními vlivy 
 

 
 
Pramen: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti.92 
 
Mapa: Poškození porostu exhalacemi, suchem a ostatními vlivy 
 

 
 

Pramen: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti.93 
 

Požáry byly evidovány na celkové ploše 67 ha, což je ve srovnání s rokem 1998 
pouhých 33 %. Při těchto požárech bylo zničeno nebo poškozeno 863 m3 dřevní hmoty. 
Z pohledu 90. let je to nejnižší rozsah. 
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 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti http://www.vulhm.cz/ 
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 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti http://www.vulhm.cz/ 
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Příklad relevantních pasáží Zelené zprávy za rok 2011 je následující: 
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  Ústav rovněž obhospodařuje Katalog mapových informací o lesním a mysliveckém 
hospodářství České republiky. Ten obsahuje následující rubriky:94 
 

VEŘEJNÉ ÚDAJE 
 

I. Vlastnické poměry: Mapová kompozice zobrazuje přehled plochy lesů dle druhu 
vlastnictví obarvené barevnou škálou v členění: Státní lesy (Lesy České republiky státní 
podnik, Vojenské lesy a statky, Lesy Ministerstva životního prostředí (Národní park, Agentura 
pro ochranu přírody a krajiny), krajské lesy, ostatní), původní státní, právnické osoby, obecní 
a městské lesy, lesy církevní a náboženské společnosti, lesní družstva a společnosti, lesy ve 
vlastnictví fyzických osob, ostatní. 
 II. Etážovitost: Mapová kompozice zobrazuje počet etáží v porostní skupině obarvené 
barevnou škálou v členění: 1 etáž, 2 etáže, 3 etáže, 4 etáže, více etáží. 
 III. Zakmenění: Mapová kompozice zobrazuje zakmenění porostních skupin obarvené 
barevnou škálou v členění od 0 do 10 – jedná se o souhrn zakmenění etáží v porostní 
skupině. 
 IV. Cílový hospodářský soubor (z lesních hospodářských plánů a osnov, LHP(O)): 
Mapová kompozice zobrazuje plochy porostů s určeným cílovým hospodářským souborem, 
který značí diferenciaci hospodaření v lesích. 
 V. Lesní hospodářské osnovy: Mapová kompozice zobrazuje místa v ploše České 
republiky, kde se lesní hospodářské osnovy nachází. Zobrazení jednotlivých lesních 
hospodářských osnov je v tomto členění – porostní skupina, bezlesí, jiné pozemky a ostatní 
pozemky. V menším měřítku mapy se dále zobrazuje klasická porostní mapa nebo mapa 
hospodářská s navázanou hospodářskou knihou znemožňující viditelnost vlastníka  
a odborného lesního hospodáře (OLH). 
 VI. Oblastní plány rozvoje lesů: Mapová kompozice poskytuje řadu vrstev, které 
slouží jako podklady pro lesnické rozhodování. Původní verze je zde. 
 VII. Mapy zdravotního stavu lesů České republiky z družicových snímků: Mapová 
kompozice zobrazuje hodnocení zdravotního stavu. Projekt obsahuje následující druhy map: 
A – mapa poškození a mortality lesních porostů, B – mapa defoliace a mortality jehličnatých 
porostů, C – mapa vývoje poškození a mortality jehličnatých porostů, D – mapa ohrožení 
jehličnatých porostů, E – mapa trendu zhoršování zdravotního stavu jehličnatých porostů. 
Družicové snímky pocházejí z let 1984-2010. 

VIII. Honitby České republiky: Mapová kompozice zobrazuje pouze GIS-ové obrazy 
(plochy a hranice) honiteb bez návaznosti na popisnou část výkazu Mysl01.95 Jsou zde 
zároveň zobrazeny i nehonební plochy. 

IX. Přehledové mapy: Hranice přírodních lesních oblastí (PLO), krajů a garance 
poboček Ústavu za přírodní lesní oblasti v oblastních plánech rozvoje lesů. Obce s rozšířenou 
působností a lesní plochy. Pověřené obce. Hranice krajů a působnost Ústavu s ohledem na 
lesní hospodářské plány a osnovy. Hranice krajů, lesních správ (LS) a lesních závodů (LZ). 
Hranice krajů, okresů a garance poboček za inventarizace lesů. 
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 Katalog mapových informací. In: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů  
http://www.uhul.cz/mapy/katalog-mapovych-informaci.php 
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 Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře. Český statistický úřad  
http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/mysl_(mze)_1_01_2013 
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X. Národní inventarizace lesů: Data jsou poskytována jako mapové výstupy 
obrázkového typu. 
 XI. Rámcová informační vrstva správních hranic obcí s rozšířenou působností:  
Ke stažení ve formátu Topol. 
 XII. Biomasa pro ročníky 2007 a 2008: http://geoportal1.uhul.cz/mapy/ 
 XIII. Meliorované plochy: http://geoportal1.uhul.cz/vapnoMap/ 

XII. Ukrajina (projekt): http://geoportal1.uhul.cz/UkrajinaMap/ 
 

NEVEŘEJNÉ ÚDAJE 
 

A. Portál myslivosti: V rámci tohoto mysliveckého portálu došlo ke sjednocení 
datových sad zahrnujících informace již od roku 1966 až do dnešní doby. Tato technologická 
linka nyní umožňuje prohlížení mysliveckých honebních i nehonebních pozemků v grafickém 
prohlížeči, včetně provázání jednotlivých honiteb s výkazy Mysl 01. V portálu se v současné 
době zobrazuje pouze aktuální rok. Údaje vztahující se k historii zatím nejsou viditelné,  
s výjimkou koeficientu očekávané produkce (KOP), který se vypočítává z historických dat. 
 B. Portál státní správy lesů: Servis pro potřeby orgánů státní správy lesů. Základním 
kamenem jsou v tomto případě data lesních hospodářských plánů a osnov přístupné vždy 
pro místně příslušnou státní správu lesů. Jedná se o plné propojení numerické a grafické 
části dat lesních hospodářských plánů a osnov s mnoha nadstavbovými funkcemi. 
 C. Portál odborného lesního hospodáře: Portál slouží pro potřeby výpočtu náhrad 
odborného lesního hospodáře jednotlivým obcím s rozšířenou působností, Ministerstvu 
zemědělství a krajům. Jeho hlavním úkolem je umožnit prohlížení výše náhrad za činnost 
odborného lesního hospodáře, která je v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb. § 37. Sazba za 
činnost odborného lesního hospodáře se řídí „Oznámením sazby na činnost odborného 
lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, pro příslušný rok“. Udává se v Kč 
na 1 ha lesních pozemků a za 1 kalendářní den. Tuto sazbu stanovuje Ministerstvo 
zemědělství. Primární funkcí tohoto portál je poskytnutí informací o provedených výpočtech 
za činnosti odborného lesního hospodáře v rámci celé České republiky. 
 D. Registr odborného lesního hospodáře: Registr odborného lesního hospodáře 
obsahuje sumarizované údaje všech licencí odborných lesních hospodářů udělených jak 
fyzickým, tak i právnickým osobám. 
 E. Portál reprodukčního materiálu: Obsah tohoto portálu je vesměs shodný  
s portálem veřejným. Liší se jedinou věcí a to je zde možnost přímého vkládání numerických 
informací úředníků státní správy v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností do 
datového skladu Ústavu a dále pak rozšířené možnosti zobrazení detailních informací  
o vložených záznamech týkajících se reprodukčního materiálu. Zabezpečený přístup do 
webové aplikace se zatím nachází přímo na stránkách Ústavu a zatím není umístěna v portálu 
eAgri. 
 F. Portál kategorizace lesů z rozhodnutí: Zde je oproti kategorizaci z dat lesních 
hospodářských plánů a osnov k nahlédnutí mapa kategorizace lesů z rozhodnutí orgánů 
státní správy lesů (SSL). 
 G. Portál oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) včetně dat vojenských lesů a statků: 
Mapová kompozice poskytuje řadu vrstev, které slouží jako podklady pro lesnické 
rozhodování. Veškeré informace včetně ploch vojenských újezdů. 
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Český národní výbor pro omezování následků katastrof 
 

 
 
Český národní výbor pro omezování následků katastrof je dobrovolným, nevládním, 

neziskovým a nepolitickým sdružením občanů a právnických osob, v němž se sdružují 
odborníci a zájemci o možnosti omezování následků přírodních i průmyslových katastrof, 
zlepšení systému varování a prevenci těchto mimořádných událostí. Věnuje se i mezinárodní 
spolupráci, zejména kontaktům a akcím organizovaných Mezinárodní strategií pro 
omezování katastrof. Výbor se zaměřuje zejména na včasné varování, vzdělávání, integraci 
krizového řízení pro více druhů pohrom (povodně, lesní požáry, vichřice, sněhové bouře, vlny 
horka apod.) Přestože není součástí oficiální struktury krizového řízení v České republice, 
výměna zkušeností mezi jeho členy velmi pomáhá při zlepšování včasného varování, kritické 
infrastruktury i připravenosti obyvatelstva.96 
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 Český národní výbor pro omezování následků katastrof 
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/katastrofy/O_nas.html 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BPJ_7Kqc2cQJRM&tbnid=P5MP4i1uk5CPjM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fportal.chmi.cz%2Fportal%2Fdt%3Fportal_lang%3Dcs%26menu%3DJSPTabContainer%2FP6_0_Odkazy%2FP6_1_Partneri%26last%3Dfalse&ei=r0E0U7eSFeOl0AX1x4CoCA&bvm=bv.63808443,d.bGQ&psig=AFQjCNEzdPjcMHDi7hCdeTDS-hdrBdOuCQ&ust=1396019899648965
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Snaha o integrování některých informačních zdrojů97 
 
Předkládané informační zdroje rozhodně nepředstavují všechno, co je v této oblasti 

k dispozici. Využít je možné i výstupy Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, 
Akademie věd nebo České geologické služby. Existují i snahy o integrování dat, aby se 
netříštily a zvýšila se jejich využitelnost. 
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 Centrum pro otázky životního prostředí. In: Univerzita Karlova v Praze 
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr07cz/kap3.html 
Centrum pro otázky životního prostředí. In: Univerzita Karlova v Praze  
http://www.czp.cuni.cz/kos/ovzdusi/o_09_11.ai 
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