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Anotace 

 
Požáry vegetace jsou vhodným příkladem pro ilustraci celé řady synergických účinků 
(respektive domino-efektů). Lesní požáry s sebou přináší řadu negativních (ale v některých 
konkrétních případech i určitým způsobem pozitivních) dopadů. Z tohoto důvodu se studie 
pokouší o identifikaci možných synergických účinků s eventualitami, řešenými v konkrétních 
typových plánech, které obsahují předpoklad dopadu do problematiky životního prostředí 
(například dlouhodobá inverze; chemické havárie). Zmíněna je navazující příprava podkladů 
pro zpracování části ochrana životního prostředí do typových plánů včetně problematiky 
velkoplošných chráněných území a národních parků. 
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Summary 
 
Vegetation fires are a good example to illustrate the wide range of synergistic effects (or 
domino-effects). Forest fires causes a number of negative (but in some specific cases, in 
some way positive) impact. For this reason, the study is attempting to identify possible 
synergistic effects with eventualities, tackled by specific type plans that include assumption 
of the impact on environmental issues (e.g. long inversion; chemical accidents). Mentioned is 
also the continuing preparation of documents for processing the environmental protection 
into so called „type plans“, including the issue of large scale protected areas and national 
parks. 
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 Úvod 
 

Požáry vegetace jsou vhodným příkladem pro ilustraci celé řady synergických účinků 
(respektive domino-efektů).1  
 Sledované téma je již metodologicky do určité míry uchopeno po linii logického 
systému kauzálních vazeb DPSIR ((Driving forces, Pressures, States, Impacts and Responses, 
tedy „Hnací síly“, „Tlaky“; „Stavy“; „Dopady“ a „Odezvy“) představuje nadstavbu modelování 
po linii Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Tento koncept je zejména užíván 
jako základ pro analýzu vzájemně propojených faktorů a jejich dopadu na (životní) 
prostředí.2 Ve vztahu k požárům vegetace je možné dojít k následující (provizorní, pilotní) 
vizualizaci některých synergických efektů, respektive efektů, jejichž mitigací je možné snížit 
pravděpodobnost, že dojde k požáru vegetace. 
 

 
 
 Ve scénáři jsou obvykle nejzajímavější indikátory popisující hnací síly  
a dopady. V závislosti na žádoucí míře podrobnosti a cíli scénáře je třeba vybrat pro popis 
hnacích sil a dopadů vhodné indikátory. Vzhledem k tomu, že pro potřeby scénářů mohou 
být indikátory ze základních sad (např. CSI EEA) příliš agregované, je možné je doplnit 
podrobnějšími, méně agregovanými a specificky zaměřenými indikátory.3 

                                                 
1
 Zákon č. 59/2006 Sb.; in: Informační systém pro analýzy domino efektů, Rašínova vysoká škola s. r. o.   

<http://domino-efekty.cz/isde/zakon-c-592006-sb/>. 
2
 The DPSIR Framework; in: European Environment Agency. 13. IV. 2011 

<http://www.eea.europa.eu/publications/92-9167-059-6-sum/page002.html>. 
3
 HÜBENER, H.; BOCK, M.; KUHNHENN, K.; MENGER, M., Příručka pro tvorbu scénářů a výhledů životního 

prostředí. Praha, CENIA, 2006. ISBN: 978-80-85087-85-7, 2006 <http://www.cenia.cz/web/www/web-
pub2.nsf/$pid/cenmsg01cnyf/$file/prirucka_ pro_tvorbu_scenaru_a_vyhledu_zp.pdf>. 
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 Existuje ostatně perspektiva, že se objevují další vlivy regionálních změn klimatu na 
přirozené a lidské prostředí, přestože mnohé z nich jsou v důsledku adaptace (přizpůsobení) 
a neklimatických faktorů obtížně rozpoznatelné. To platí například pro vliv nárůstu teplot na 
zemědělské a lesní hospodářství ve vyšších zeměpisných šířkách severní polokoule, např. 
dřívější jarní sázení plodin a změny v režimech narušení lesů požáry a škůdci.4 

Dopady lesních požárů – se zvláštním důrazem na oblast životního prostředí 
 
 Lesní požáry s sebou přináší řadu negativních (ale v některých konkrétních případech  
i určitým způsobem pozitivních – viz níže) dopadů. Požáry travních porostů, zemědělských 
ploch a především požáry lesů představují v současné době závažný environmentálně-
zdravotní problém. Mezi negativní dopady lesních požárů patří například: 
 

 Újma na životech a zdraví lidí. Většina obětí přitom zemře nikoliv na důsledky 
popálenin, ale na otravu toxickými zplodinami hoření.5 

 Zvýšené uvolňování oxidu uhličitého a oxidů dusíku (skleníkové plyny a další 
substance). 

 Znečištění respektive částečné nebo úplné zničení konkrétního lesního ekosystému 
(fauny, flóry). Kromě toho, že lesní zvěř ztratí část prostředí pro svůj přirozený výskyt, 
způsobují zvířatům problémy také větší vzdálenosti vzniklé mezi roztříštěnými lesními 
plochami. Z důvodu menší propojenosti mezi malými lesními plochami je pro zvířata 
obtížnější zachovat životaschopný genofond a v dlouhodobém horizontu přežít. 
Snižuje se tak počet a pestrost biologických druhů na určitém území.6 Dochází i ke 
změnám migračních tras ptáků a zvěře. 

 Porušené části vegetace jsou snazší kořistí škůdců (hmyz, plísně). Požár nezřídka 
naruší i porosty v okolí požáru, které zůstaly přímému zásahu ušetřeny, ale jsou 
oslabeny.7 

 Zavlékání nepůvodních druhů dřevin a dalších rostlin do požárem poškozené oblasti 
(ať již přírodními procesy nebo snahou člověka o co nejrychlejší znovuzalesnění 
lokality rychle rostoucími dřevinami – na jihu Evropy například blahovičníky). To je 
zvláště citlivé právě v chráněných oblastech (v České republice viz například 
vejmutovka, expandující v rámci Národního parku České Švýcarsko).8 

 Snížení obsahu vody v půdě (což zvyšuje náchylnost regionu k dalším požárům). 
Požáry celkově mění úroveň prosakování vody do půdy. Dochází k odčerpávání 

                                                                                                                                                         
Téma synergie ústupu vegetace a návaznost dalších negativních trendů (vysychání krajiny, větší výskyt lavin 
atd.) je mnohem zřejmější v jižních částech Evropy, viz například: 
LOPEZ-GUNN, E., Spain, Water and Climate Change in COP 15 and Beyond: Aligning Mitigation and Adaptation 
through Innovation, Real Instituto Elcano, Working Paper 65/2009 <http://www.realinstitutoelcano.org/ 
wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/dt65-2009>. 
Global Fire Monitoring Centre (GFMC), Universität Freiburg <http://www.fire.uni-freiburg.de>. 
4
 Mezivládní panel pro změnu klimatu Čtvrtá hodnotící zpráva: Změna klimatu 2007: Souhrnná zpráva, 

Ministerstvo životního prostředí, Praha 2007 
<http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/A32F8CB99CACB2A3C12573FA004B2EBB/$file/89367268.pdf>. 
5
 HON, Z.; PATOČKA, J.; KARDA, L., Statistika lesních požárů; in: 112, 2/2010. 

6
 YEFREMOV, D., F.; SHVIDENKO, A., Z., Long-Term Impact of Catastrophic Fires in Russia’s Far East and their 

Contribution to Global Processes, International Forest Fire News, July 2004, s. 43 až 49. 
7
 LUTONSKÝ, F., Dopad lesních požárů na přírodu; in: ČT1, 25. VII. 2006. 

8
 LUTONSKÝ, F., Dopad lesních požárů na přírodu; in: ČT1, 25. VII. 2006. 
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minerálních živin a destrukci organických vrstev půdy a tím i ke snížení úrodnosti lesní 
půdy respektive zničení půdní struktury.9 

 Zvýšená eroze požáry narušené lesní půdy nezřídka nastává v důsledku následných 
silných srážek (v případě jižní Evropy se jedná dokonce o plošnou dezertifikaci  
– proměnu krajiny v poušť či polopoušť).10  

 Odlesňování horských oblastí může zapříčinit svahové sesuvy půdy nebo – v zimě  
– častější laviny. 

 Další materiální škody. 
 
 Názory, že po požáru se les relativně rychle zregeneruje a obnoví ve víceméně stejné 
podobě, se v řadě případů nepotvrzují. Záleží na délce trvání a ničivosti konkrétního požáru 
v závislosti na krajině a dalších zvláštnostech ekosystému. Požáry lesů v suchých oblastech 
mohou vyústit v trvalé odlesnění krajiny a její přetvoření v poušť a polopoušť.11 
 V případě, že požár postihne oblast větší než 10 000 ha, jedná se o trauma, které se 
pouze obtížně uvádí do původního stavu: dojde k destrukci půdního pokryvu, erozi půdy až 
na kamenné podloží, takže rostliny natož stromy se zde dokáží jen obtížně uchytit a alespoň 
dílčí revitalizace krajiny může trvat i několik desetiletí. 
 Oblasti zasažené požáry mohou být náchylnější pro další požáry. V některých 
oblastech dochází k požárům pravidelně v intervalech 10, 40 nebo 80 let v závislosti na 
cyklech počasí.12  
 Celková regenerace požárem postižených oblastí lesů trvá zpravidla několik desetiletí. 
Do úplného zahlazení stop po velkém požáru je někdy potřeba několik staletí.13 
 
 Identifikace možných synergických účinků s dalšími zdroji rizik řešenými v jiných 
typových plánech (např. dlouhodobá inverze; chemické havárie) a navazující příprava 
podkladů pro zpracování části ochrana životního prostředí do typových plánů včetně 
problematiky chráněných území a národních parků. 

 
Týká se to typových plánů, které obsahují předpoklad dopadu do problematiky 

životního prostředí, jako například „Dlouhodobá inverzní situace“, „Povodně velké rozsahu“, 
„Narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně“, Jiné 
přírodní katastrofy velkého rozsahu – část Silné zemětřesení a Sněhová kalamita“, „Havárie 
velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 
přípravky“, „Jiné havárie – Výbuch (Exploze)“ a „Epifytie – Hromadné nákazy polních kultur“.  

                                                 
9
 YEFREMOV, D., F.; SHVIDENKO, A., Z., Long-Term Impact of Catastrophic Fires in Russia’s Far East and their 

Contribution to Global Processes, International Forest Fire News, July 2004, s. 43 až 49. 
10

 Europe's Environment: The Third Assessment: Forest Fires in Southern Europe; in: European Environment 
Agency, 2. IX. 2003 <http://www.eea.europa.eu/highlights/20030804151958>. 
11

 YEFREMOV, D., F.; SHVIDENKO, A., Z., Long-Term Impact of Catastrophic Fires in Russia’s Far East and their 
Contribution to Global Processes, International Forest Fire News, July 2004, s. 43 až 49.   
12

 YEFREMOV, D., F.; SHVIDENKO, A., Z., Long-Term Impact of Catastrophic Fires in Russia’s Far East and their 
Contribution to Global Processes, International Forest Fire News, July 2004, s. 43 až 49. 
13

 LUTONSKÝ, F., Dopad lesních požárů na přírodu; in: ČT1, 25. VII. 2006. 
Forest Fires in Southern Europe Destroy Much More than Trees; in: European Environment Agency, 28. VII. 
2009 <http://www.eea.europa.eu/highlights/forest-fires-in-southern-europe-destroy-much-more-than-trees>. 
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Rozborem bylo zjištěno, že jednotlivé části těchto typových plánů jsou zaměřeny 
jednak úzce na analýzu a řešení krizových situací za využití specifických opatření vhodných 
pro danou situaci, či jsou dosti obecné.  

 
Specifická pozornost pak byla zaměřena na provázání typového plánu „Požáry 

vegetace“ s dalšími typovými plány, existujícími v České republice (ať už se jedná o „příčiny“ 
či „dopady“ těchto požárů).  

 

Eventuality, které mohou 
(i zprostředkovaně) představovat 
příčinu požárů vegetace (příčiny): 

 
Havárie velkého rozsahu způsobená 

vybranými nebezpečnými chemickými 
látkami a chemickými přípravky 

 
Jiné technické a technologické havárie 

velkého rozsahu  
– požáry, exploze, destrukce 

nadzemních a podzemních částí staveb 
 

Migrační vlny velkého rozsahu 
 

Narušení dodávek elektrické energie, 
plynu nebo tepelné energie velkého 

rozsahu 
 

Narušení zákonnosti velkého rozsahu 

 

} 
požáry 

vegetace 
(typový 

plán) 

{ 

Eventuality, které mohou být 
zapříčiněny požáry vegetace 

(dopady): 
 

Dlouhodobá inverzní situace 
 

Epidemie – hromadné nákazy osob 
(včetně hygienických a dalších 

režimů) 
 

Epizootie – hromadné nákazy 
zvířat (včetně hygienických  

a dalších režimů) 
 

Radiační havárie 
 

Havárie velkého rozsahu 
způsobená vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami 
a chemickými přípravky 

 
Jiné technické  

a technologické havárie velkého 
rozsahu – požáry, exploze, 

destrukce nadzemních  
a podzemních částí staveb 

 
Narušení dodávek elektrické 
energie, plynu nebo tepelné 

energie velkého rozsahu 
 

Narušení dodávek potravin 
velkého rozsahu 

 
Narušení dodávek pitné vody 

velkého rozsahu 
 

Narušení funkčnosti dopravní 
soustavy velkého rozsahu 

 
Hromadné postižení osob mimo 

epidemií – řešení následků včetně 
hygienických a dalších režimů 

 
Narušení zákonnosti velkého 

rozsahu 
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Identifikace možných synergických účinků – domino efekt 
 

Domino efekt, související s požáry vegetace, ilustruje, že požáry vegetace není možné 
chápat izolovaně, ale že je třeba vzít v úvahu celou řadu jeho dalších respektive nepřímých 
dopadů.  
 

 
 

Co se týče situace v rámci jednotlivých národních parků, lze konstatovat, že 
nejdetailněji byla zmapována situace v rámci Národního parku České Švýcarsko a Krkonoše 
(výčet požárů, konkrétní slabiny a silná místa organizačního zvládání požárů, téma 
přeshraničních zásahů, další významná témata, ovlivňující situaci v rámci národního parku). 
Za využití sekundárních zdrojů byla popsána i situace v rámci Národního parku a Chráněné 
krajinné oblasti Šumava. V rámci Národního parku Podyjí se téma požárů vegetace skloňuje 
až v poslední době. Na tom lze demonstrovat synegrický efekt,14 který je viditelný mezi 
aktuální změnou klimatu (v „suchých“ letech počet požárů vegetace stoupá, objem vody 
k jejich hašení je omezen a je méně dostupný, vyprahlá krajina je více náchylná k požáru  
– a to i v případě lokalit, které byly donedávna chápány jako „imunní“ proti větším požárům). 
 

Prevence vzniku požáru se může opírat o následující proměnné: 
 

 podpora malého koloběhu vody, zadržování vody v přírodě (zalesňování, tvorba 
mokřadů, údržba a rozvoj hydrologické sítě – prodlužování toků, navracení do 
přirozených koryt a přírodě blízkého stavu); 

 zemědělské pozemky – střídaní kultur, dobrý technický stav používané zemědělské 
techniky, dodržování technologie skladování (prevence samovznícení); 

 zvláště chráněné území – vhodně zpracovaný plán péče, implementace zásad požární 
ochrany s ohledem na turistiku; 

 lesní pozemky – dodržování lesní hospodářský plán, respektive lesní hospodářská 
osnova a jejich tvorba s ohledem na prevenci vzniku požáru – diverzifikace věkové 
struktury – různověké porosty, smíšené kultury namísto monokultur, důraz na 
přirozené a původní druhy, probírky a přiměřený odvoz dřeva z lesů; 

 obecně udržování cestní sítě a dostupnosti území pro zasahující techniku; 

 budování přirozených a dostupných zdrojů hasební vody – malé vodní nádrže, stupně 
či přehrázky na tocích; 

 vytipování nástupních míst pro požární techniku; 

 vytipování a udržování odběrných míst hasební vody; 

 informování veřejnosti – informační tabule, sezónní informování na přístupových 
komunikacích, osvěta – školy, spolky a místní organizace; 

 preventivní školení v zemědělských a lesních závodech; 

                                                 
14

 Tedy obecné konstatování, respektive pravidlo, že součet jednotlivých činitelů či faktorů není mechanický, ale 
že se může navzájem násobit či jinak posilovat (ale i naopak rušit či omezovat). 
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 zamezování nadměrného hromadění suché organické hmoty; 

 sledování meteorologického vývoje, indexu nebezpečí požárů vydávaného Českým 
hydrometeorologickým ústavem. 

 
 Dopady požárů vegetace na životní prostředí:15 
 
 Převažují negativní vlivy. Pozitivní vlivy požárů lze pozorovat pouze ve zvláštních 
případech, v České republice jen velmi ojediněle (možná vůbec – možná vzácná 
společenstva, kdy po ohňovém stresu většina druhu zmizí, ale specifické druhy využijí 
konkurence R strategie – ti ale zase asi nebudou vzácní a chránění). 

 

 intoxikace složek životního prostředí imisemi z hoření; 

 intoxikace živočichů kouřovými zplodinami (i nad zemí v keřích či korunách stromů); 

 intoxikace složek životního prostředí (půda, voda) intoxikovanou požární vodou; 

 škody způsobené ropnými produkty – úniky z technických prostředků (zemědělské  
a lesnické stroje, hasicí technika aj.) – intoxikace živočichů, snížení samočistících 
schopností vody, zamezení výměny plynů mezi vodou a vzduchem; 

 zničení pedobioty – půdních mikroorganismů, hmyzu a jeho vývojových stadií; 

 zničení přirozených úkrytů a stanovišť, hnízdišt ptáků; 

 podzemní požáry – poškození kořenových systémů stromů; 

 snížení biodivezity, podpora nežádoucích druhů rostlin – plevelů a mechů, možný 
nástup invazních druhů při osidlování spálenišť; 

 snížení biodiverzity – úhyn drobných savců, plazů, obojživelníků a velké skupiny 
bezobratlých; 

 změny celých společenství spolu se změnou stanovištních podmínek; 

 zničení předmětu ochrany zvláště chráněného území; 

 možnost vzniku eroze na obnažené půdě; 

 poškození cestní sítě zasahující technikou; 

 mimoprodukční škody – změna rázu krajiny; 

 negativní vliv na cestovní ruch; 

 produkční škody – škody v zemědělství (nesklizená úroda, poškozená část úrody 
zasahující technikou), škody v lesním hospodářství (dřevní hmota, porosty). 

 

                                                 
15

 KRÁLÍČKOVÁ, Z., Hodnocení škod na životním prostředí (diplomová práce), Univerzita Pardubice, Fakulta 
ekonomicko-správní, 2011 
<https://dspace.upce.cz/bitstream/10195/41920/3/KralickovaZ_HodnoceniSkod_IO_2011.pdf>. 
THOMITZEK, A., Postupy zdolávání požárů a způsob jejich vypracování (diplomová práce), Vysoká škola báňská  
– Technická universita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Ostrava 2003. 
<http://athom.sweb.cz/dp_adam_thomitzek_03.pdf>. 
HANUŠKA, Z., Zabezpečení požární ochrany v Národním parku Šumava (operativně taktická studie), Praha, 2009 
<http://www.npsumava.cz/gallery/4/1352-studie_bezpecna_sumava.pdf>. 
Jak předcházet požáru v přírodě; in: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 
<http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/jak-predejit-pozaru-v-prirode>. 
Jak působí vypalování trávy na společenstva rostlin a živočichů?; in: Veronica, 12. V. 2011 
<http://www.veronica.cz/?id=12&i=22>. 
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Popis skutečností (činitelů) urychlujících průběh, popřípadě zesilujících dopady 
krizové situace 

 
Výčet sekundárních krizových situací, které mohou vzniknout jako důsledek vzniku 

popisované krizové situace (například znečištění zdrojů pitné vody). 
 

 Dopad krizové situace mohou zesilovat následující faktory: 
 

 znečištění ovzduší zplodinami z hoření a následná nutnost přijímání dalších opatření 
pro ochranu obyvatelstva a zabezpečení životních podmínek, 

 omezení silniční a železniční a částečně i letecké dopravy, 

 zastavení činnosti průmyslových zařízení a na to navazující finanční ztráty, 

 přenesení požáru i na zemědělské plodiny (obilí, kukuřice atd.), 

 omezení zásobování obyvatelstva a podniků.  
 

Dopady krizové situace 
 

Popis dopadů krizové situace v závislosti na jejím rozsahu a intenzitě může záviset na 
následujících proměnných: 

 

 ztráty na lidských životech a poškození zdraví, 

 rozšíření požáru za hranice České republiky, 

 omezení distribuce energie (plyn, ropa, elektrická energie) pokud jsou v ohroženém 
území vedeny jejich sítě, 

 omezení využívání spojovací systémů, elektronické komunikace a informačních 
komunikačních technologií (poškození přenosové soustavy), 

 hrazení škod za poškozená obydlí a infrastrukturu a za nevytěžené dřevo, 

 vlivem poškození infrastruktury ztráta pracovních příležitostí v postiženém regionu. 
 
 Poškození životního prostředí: Možnosti znečištění životního prostředí (ovzduší, 
vody, půdy), narušení reliéfu krajiny, flory, fauny, chráněných a rekreačních oblastí.  
 

Podle intenzity a rozsahu požárů může dojít k vážnému a v některých případech  
i prakticky neobnovitelnému poškození životního prostředí. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat národním parkům a chráněným krajinným územím. 

 
Mezi hlavní atributy poškození životního prostředí: 
 

• Zvýšené uvolňování oxidu uhličitého a oxidů dusíku (skleníkové plyny a další 
substance). 

• Znečištění respektive částečné nebo úplné zničení konkrétního lesního ekosystému 
(fauny, flóry). Kromě toho, že lesní zvěř ztratí část prostředí pro svůj přirozený výskyt, 
způsobují zvířatům problémy také větší vzdálenosti vzniklé mezi roztříštěnými lesními 
plochami. Z důvodu menší propojenosti mezi malými lesními plochami je pro zvířata 
obtížnější zachovat životaschopný genofond a v dlouhodobém horizontu přežít. 
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Snižuje se tak počet a pestrost biologických druhů na určitém území. Dochází i ke 
změnám migračních tras ptáků a zvěře. 

• Porušené části vegetace jsou snazší kořistí škůdců (hmyz, plísně). Požár nezřídka 
naruší i porosty v okolí požáru, které zůstaly přímému zásahu ušetřeny, ale jsou 
oslabeny. 

• Zavlékání nepůvodních druhů dřevin a dalších rostlin do požárem poškozené oblasti 
(ať již přírodními procesy nebo snahou člověka o co nejrychlejší znovuzalesnění 
lokality rychle rostoucími dřevinami. To je zvláště citlivé právě v chráněných 
oblastech. 

• Snížení obsahu vody v půdě (což zvyšuje náchylnost regionu k dalším požárům). 
Požáry celkově mění úroveň prosakování vody do půdy. Dochází k odčerpávání 
minerálních živin a destrukci organických vrstev půdy a tím i ke snížení úrodnosti lesní 
půdy respektive zničení půdní struktury. 

• Zvýšená eroze požáry narušené lesní půdy nezřídka nastává v důsledku následných 
silných srážek.  

• Odlesňování horských oblastí může zapříčinit svahové sesuvy půdy nebo – v zimě  
– častější laviny. 

 
Na konkrétním případu Národního Parku České Švýcarsko lze dospět k obecněji 

platným závěrům:  
 

 Rozložení případů podle příčin je zhruba následující: Pouze u zhruba 10 % případů  
(u ostatních parků zřejmě ještě méně) existuje pravděpodobnost, že se jednalo  
o přírodní příčinu (blesk). U ostatních případů se příčina buďto nezjistila (nebo není 
známa), nebo se jedná o lidskou nedbalost či dokonce úmysl (ohniště, nedopalky). 

 Řada menších požárů byla uhašena vodou, bez nutnosti využití sil profesionálních či 
dobrovolných hasičů. 

 Pachatel (viník) je zjištěn jen zřídkakdy. 

 Nesnadné je i stanovení škody, kterou požár způsobil (snad s výjimkou případů, kdy 
shořela nikoli vegetace, ale budovy v areálu parku), stejně jako nákladů na hasební 
zásah. Orgány parku jsou v této oblasti spíše konservativní, u řady požárů je škoda 
stanovena jako nulová. 
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Příklady synergických efektů ve sledované oblasti (s tím, že i relativně izolovaná 
konkrétní protiopatření mohou přispět k měřitelnému snížení určitých negativních dopadů či 
rizik): 
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Synergické účinky (domino efekt) ve vazbě na další zdroje rizik řešenými v jiných 
typových plánech 
 

 
 

Vedle navazujících a vzájemně se ovlivňujících dopadů (synergické účinky a domino 
efekt) mohou požáry vegetace zasahovat svými účinky i do dalších sledovaných oblastí. 
Jedná se zejména o oblast exhalací vznikajících při rozsáhlých lesních požárech (a požárech 
další vegetace), které může značně zhoršit dýchatelnost ovzduší, zejména v inverzních 
podmínkách. Dále požáry vegetace mohou ovlivnit činnost kritické infrastruktury (např. 
v oblasti energetiky) vyvolat velké havárie s rozsáhlým únikem nebezpečných látek apod. 
 Tato hlediska lze uplatnit v rámci prováděných analýz rizik a škod při průběžné  
a etapové aktualizace havarijních plánů kraje a celého komplexu dokumentů v oblasti 
krizového plánování. 
 

Synergické efekty jako aspekt, využitelný při doplnění typových plánů 
 
Byl proveden rozbor typových plánů, které vykazují větší dopad do problematiky 

životního prostředí, jako například „Dlouhodobá inverzní situace“, „Povodně velké rozsahu“, 
„Narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně“, Jiné 
přírodní katastrofy velkého rozsahu – část Silné zemětřesení a Sněhová kalamita“, „Havárie 
velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 
přípravky“, „Jiné havárie – Výbuch (Exploze)“ a „Epifytie – Hromadné nákazy polních kultur“.  

 
Na základě rozboru existujících typových plánů je možné konstatovat, že: 
 

 jednotlivé části těchto typových plánů jsou zaměřeny jednak úzce na analýzu a řešení 
krizových situací za využití specifických opatření vhodných pro danou situaci; 

 se jedná o dokumenty často velmi dosti obecné; 

 se jedná o dokumenty, kde by mechanické doplnění obsahu o zmínku o rozsáhlých 
lesních požárech (požárech vegetace) působilo asymetricky, pokud by zároveň 
nedošlo k doplnění textu o celou řadu dalších (v textu zatím rovněž neuvedených) 
myslitelných eventualit. 
 
Přitom bylo sledováno, zda ostatní typové plány vůbec obsahují zmínku o možné 

návaznosti na požáry vegetace, pokud ano pak jakým způsobem respektive zda je možné 
v této oblasti navrhnout určitá doplnění. 
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Nelze proto vyloučit vznik krizových situací, které řeší zejména tyto typové plány, kdy 
z jednou příčin jejich vzniku z hlediska synergického působení (domino efekt) mohou být 
požáry vegetace: 

 

 Havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami  
a chemickými přípravky. 

 Výbuch (Exploze). 

 Hromadné postižení osob mimo epidemií, včetně hygienických režimů. 

 Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu. 
 

Dalším hlediskem při zkoumání typových plánů byla možnost, že velké lesní požáry 
(požáry vegetace) budou mít synergické negativní dopady na další rizika a tak zvýší rozsah 
škod v dané oblasti. 

Toto hledisko však není v rámci České republiky ve větší míře komplexně sledováno,  
a v dostupných zprávách ani statistikách nelze získat věrohodné údaje či konkrétní příklady 
těchto vazeb. 

Přesto lze vyslovit předpoklad, že v definovaných oblastech je vhodné se těmito 
synergickými účinky zabývat.  

 
V následujícím textu jsou uvedeny návrhy možného doplnění jednotlivých typových 

plánů z pohledu rizika velkých lesních požárů (požárů vegetace) – podklad pro další diskusi 
k vhodnosti výběru synergických účinků a způsobu doplnění jednotlivých typových plánů. 
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Dlouhodobá inverzní situace 
 
Synergický jev jako možný dopad požáru vegetace na chráněný zájem v dalším 

typovém plánu: Při rozsáhlých lesních požárech (požárech vegetace) je dle zkušenosti ze 
zahraničí (Austrálie, Řecko, Kalifornie apod.) velmi silně zhoršena kvalita ovzduší zplodinami 
požárů, jak přímými, tak spalováním plastických předmětů ze zasažených provozů, sídlišť, 
skládek atd. Pří řešení tohoto rizika využít nástrojů monitoringu a dalších opatření 
plánovaných pro klasickou inverzní situaci. V případě úniku zvláště nebezpečných látek 
doplnit monitorovací systém přístroji pro identifikaci specifických nebezpečných látek. 
 
 Konkrétní příklad z dosavadní praxe doma či v zahraničí: Zemi sužují početné požáry, 
jen za posledních 24 hodin v evropské části Ruska vzniklo přes 120 nových ohnisek. Moskvu 
od noci dusí těžký oblak smogu, jaký údajně v metropoli nepamatují 40 let… Do mimořádně 
ponurého rána se dnes probudila Moskva. "Není vidět na krok, když natáhnete ruku, sotva 
rozeznáte konečky prstů," hlásilo v ranním vysílání rádio Echo Moskvy. Moskvany už v noci 
budil dusivý zápach ze spálených rašelinišť, nepomohl ani krátký noční déšť. Automobily ve 
městě jezdí krokem, lidé chodí s rouškami, smog se dostal do bytů a kanceláří.16 
 

Konkrétní příklad z dosavadní praxe doma či v zahraničí: V Novém Jižním Walesu  
v současnosti hoří skoro sedm desítek ohňů, z nichž 22 se zatím požárníkům nedaří zvládnout. 
Mezi nejvíce zasažené oblasti patří oblast Modré hory západně od Sydney, kde živel od 
čtvrtka zničil 208 domů a dalších 122 poškodil. Dým zahalil do pološera i největší australské 
město Sydney, vzdálené odsud asi sto kilometrů.17 
 

Konkrétní příklad z dosavadní praxe doma či v zahraničí: Zprávy o požárech jsou 
dosti časté, a to zejména v letním období a v určitých lokalitách, například ve Spojených 
státech amerických, v některých státech Jižní Ameriky nebo v Rusku. V současné době se 
požárům nevyhýbají ani evropské země, jako např. Španělsko, Francie, Itálie nebo 
Chorvatsko. Fluktuace jejich výskytu a odhad jejich rozsahu (nejen co do postižené plochy, ale 
i co do hustoty a objemu porostu) neumožňuje přesnější kvantifikaci emisí, nehledě na 
absenci většího počtu rigorózních měření. Přesto příručka EMEP/CORINAIR odhaduje 
(a zdůrazňuje, že s velkou nejistotou) příspěvek lesních požárů k evropským emisím, jak 
shrnuje následující tabulka.18 

                                                 
16

 V Rusku vznikají nové požáry, Moskva se dusí smogem; in: Lidovky.cz, 4. VIII. 2010 <http://www.lidovky.cz/v-
rusku-vznikaji-nove-pozary-moskva-se-dusi-smogem-f8y-/zpravy-
svet.aspx?c=A100804_093219_ln_zahranici_jv>. 
17

 Kvůli lesním požárům byl v Austrálii vyhlášen stav ohrožení; in: Deník.cz, 20. X. 2013 <http://www.denik.cz/ 
ze_sveta/lesni-pozary-u-australskeho-sydney-uz-znicily-pres-200-domu-20131020.html>. 
18

 Zpráva Českého hydrometeorologického ústavu č. VaV/740/3/02(2003), 2003. 
FIALA, J. a kolektiv, Integrované hodnocení a řízení kvality ovzduší v návaznosti na dceřiné směrnice týkající se 
TK, PAHs, PM10 a benzenu, Projekt VaV/740/3/02, Český hydrometeorologický ústav Praha, Praha 2003 
<http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr12cz/kap24.html>. 

http://www.rwimpex.com/cs/sluzby?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.oftex.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
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Příspěvek emisí lesních požárů v Evropě k celkovým emisím (EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook, 1999) 

Látka příspěvek z celkových emisí v Evropě [%] 

Nox 0,2 

NM VOC 0,5 

CH4 0,2 

CO 1,9 

N2O 1,2 

NH3 0,1 

 
Epidemie – hromadné nákazy osob (včetně hygienických a dalších režimů) 
 
Synergický jev jako možný dopad požáru vegetace na chráněný zájem v dalším 

typovém plánu: Při epidemii a souběžných požárech vegetace se mohou zhoršit díky 
exhalacím zdravotní podmínky. Jako u inverze je nezbytné provádět průběžný monitoring 
ovzduší. Dále v případě rozšíření požárů vegetace do prostor s karanténním režimem bude 
potřeba zajistit evakuaci nakažených pacientů. 

 
Epizootie – hromadné nákazy zvířat (včetně hygienických a dalších režimů) 
 
Synergický jev jako možný dopad požáru vegetace na chráněný zájem v dalším 

typovém plánu: Zajistit obdobná opatření jako u epidemie. 
 

Radiační havárie 
 
Synergický jev jako možný dopad požáru vegetace na chráněný zájem v dalším 

typovém plánu: Souběh radiační havárie s rozsáhlým požárem vegetace v zóně havarijního 
plánování (prostoru úniku radioaktivní látky) zkomplikuje provádění plánovaných havarijních 
a záchranných opatření – jak zhoršenými podmínkami zásahu v kontaminovaném prostoru, 
tak možností rozsáhlejšího šíření radioaktivních látek díky aktivnějšímu vzduchovému 
proudění. 
 
 Konkrétní příklad z dosavadní praxe doma či v zahraničí: Prezident Medveděv kvůli 
požárům přerušil dovolenou v Soči a vrátil se do Moskvy. Do Kremlu na dnešek svolal poradu 
věnovanou situaci kolem ruských jaderných a vojenských zařízení, která jsou vážně 
ohrožena ohněm. Ostře je sledovaná hlavně situace v největším jaderném středisku v Sarově 
východně od Moskvy, kde požár stále není pod kontrolou.19 
 

Havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
a chemickými přípravky 
 
 Synergický jev jako možný dopad požáru vegetace na chráněný zájem v dalším 
typovém plánu: Opačně může požár vegetace (lesů) z prostor přilehlých k provozům  
a skladům s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky způsobit 

                                                 
19

 V Rusku vznikají nové požáry, Moskva se dusí smohgem; in: Lidovky.cz, 4. VIII. 2010 
<http://www.lidovky.cz/v-rusku-vznikaji-nove-pozary-moskva-se-dusi-smogem-f8y-/zpravy-
svet.aspx?c=A100804_093219_ln_zahranici_jv>. 

http://www.lidovky.cz/v-rusku-vznikaji-nove-pozary-moskva-se-dusi-smogem-f8y-/zpravy-svet.aspx?c=A100804_093219_ln_zahranici_jv
http://www.lidovky.cz/v-rusku-vznikaji-nove-pozary-moskva-se-dusi-smogem-f8y-/zpravy-svet.aspx?c=A100804_093219_ln_zahranici_jv
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vážnou havárii. Toto riziko může hrozit i v případě šíření hořících zlomků při silném větru. Do 
příslušné havarijní dokumentace zohlednit uvedená rizika. 

 
Synergický jev jako možná příčina vzniku požárů vegetace: Vznik závažné havárie 

s únikem nebezpečné, zejména hořlavé látky, může být příčinou vzniku požáru vegetace. Do 
typových a navazujících operativních plánů řešící havárie velkého rozsahu navrhujeme 
zahrnout prostory s vegetací, kde by se prováděla preventivní protipožární opatření při 
vzniku havárie 

 
Jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu – požáry, exploze, 

destrukce nadzemních a podzemních částí staveb 
 

 Synergický jev jako možný dopad požáru vegetace na chráněný zájem v dalším 
typovém plánu: Rovněž u těchto objektů s citlivými provozy realizovat preventivní opatření 
k eliminaci iniciace havárie či požáru od probíhajících požárů vegetace. 

 
Synergický jev jako možná příčina vzniku požárů vegetace: Obdobně jako  

u předchozího typu havárie zohlednit preventivní ochranu vegetace před možnými účinky 
havárií, výbuchů a požárů. 
 

Narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné energie velkého rozsahu 
 
Synergický jev jako možný dopad požáru vegetace na chráněný zájem v dalším 

typovém plánu: Analyzovat a do dokumentace vytipovat objekty a další prvky této kritické 
infrastruktury, které jsou nejvíce ohroženy z hlediska požárů vegetace. Plánovat a připravit 
preventivní opatření k jejich ochraně. 

 
Synergický jev jako možná příčina vzniku požárů vegetace: Analyzovat a do 

dokumentace plánovat opatření u objektů a energetických rozvodů a produktovodů 
z hlediska jejich možností být příčinou požáru vegetace. Zejména elektrické rozvody 
v kombinaci s blesky a vichřicemi mohou iniciovat požáry vegetace. 
 
 Konkrétní příklad z dosavadní praxe doma či v zahraničí: Více než 200 domů už 
zničily mohutné lesní požáry, které několik dní zuří u australského Sydney. Plameny se stále 
nedaří zvládat, a proto místní úřady vyhlásily v Novém Jižním Walesu stav ohrožení. 
Vyhlášením stavu ohrožení získávají hasiči dodatečné pravomoci, mezi které patří například 
‚v případě potřeby vypnout přívody elektřiny či plynu. "Chystáme se na nejhorší, ale 
doufáme v to nejlepší," nechal se slyšet premiér státu Barry O'Farrell.20 
 

Narušení dodávek potravin velkého rozsahu 
 
Synergický jev jako možný dopad požáru vegetace na chráněný zájem v dalším 

typovém plánu: Při dlouhodobém suchu mít připraveny opatření k záchraně plodin (např. 

                                                 
20

 Kvůli lesním požárům byl v Austrálii vyhlášen stav ohrožení; in: Deník.cz, 20. X. 2013 <http://www.denik.cz/ 
ze_sveta/lesni-pozary-u-australskeho-sydney-uz-znicily-pres-200-domu-20131020.html>. 
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dřívější sklizeň, ochrana sil a provozů apod. Dále mít připraveny státní zásoby potravinových 
produktů a zajistit operativní doplňující nákupy potravin. 
 

Konkrétní příklad z dosavadní praxe doma či v zahraničí: Požáry v Rusku: Na ruském 
venkově je mnohde situace kritická, přestože v Lipecké oblasti mají už dnes dostat klíče od 
nově vybudovaných domů první postižení, které živel připravil o příbytky. Ruská média 
přinesla zprávy o zdražování potravin, růstem cen mouky a mléka se už bude zabývat 
federální antimonopolní úřad. V Nižním Novgorodu, Moskvě, Tveru, Orlu, Ufě a dalších 
městech prodejci využili zpráv o možném zvýšení velkoobchodních cen obilí a zdražili moučné 
výrobky. Podle dnešního listu Vedomosti antimonopolní úřad vyhrožuje vysokými pokutami.21 
 

Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu 
 
Synergický jev jako možný dopad požáru vegetace na chráněný zájem v dalším 

typovém plánu: Na základě možných dopadů požárů vegetace na ohrožení kvality pitné vody 
mít připraveny opatření k náhradnímu zásobování pitnou vodou. K tomu vyhodnotit účinnost 
stávajícího detekčního systému, který monitoruje kvalitu pitné vody. 
 

Narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu 
 
Synergický jev jako možný dopad požáru vegetace na chráněný zájem v dalším 

typovém plánu: V rámci plánování preventivních opatření k rizikům ohrožujících zejména 
silniční a železniční dopravu, popř. leteckou dopravu zahrnout dopady na dopravu z hlediska 
účinků požárů vegetace: preventivní protipožární opatření, obchvatné trasy, monitorování 
ohrožení letecké dopravy atd. 
 

Hromadné postižení osob mimo epidemií – řešení následků včetně hygienických  
a dalších režimů 
 

Synergický jev jako možný dopad požáru vegetace na chráněný zájem v dalším 
typovém plánu: Obdobně jako u epidemie – je třeba přihlédnout k specifiku hromadného 
postižení. 
 

Migrační vlny velkého rozsahu 
 

 Synergický jev jako možný dopad požáru vegetace na chráněný zájem v dalším 
typovém plánu: V rámci plánovaných opatření k dočasné izolaci migrantů do utečeneckých 
táborů zabezpečit jejich dislokaci z hlediska ohrožení požáry vegetace. 
 

Synergický jev jako možná příčina vzniku požárů vegetace: Při chaotickém rozptylu  
a táboření utečenců v lesních porostech naroste riziko vzniku požárů vegetace. K tomu při 
souběhu s velkým suchem zajistit zpřísnění hlídkové činnost i a pátráním vytlačit migranty 
z lesů a dalších rizikových prostorů. 
                                                 
21

 V Rusku vznikají nové požáry, Moskva se dusí smohgem; in: Lidovky.cz, 4. VIII. 2010 
<http://www.lidovky.cz/v-rusku-vznikaji-nove-pozary-moskva-se-dusi-smogem-f8y-/zpravy-
svet.aspx?c=A100804_093219_ln_zahranici_jv>. 

http://www.lidovky.cz/v-rusku-vznikaji-nove-pozary-moskva-se-dusi-smogem-f8y-/zpravy-svet.aspx?c=A100804_093219_ln_zahranici_jv
http://www.lidovky.cz/v-rusku-vznikaji-nove-pozary-moskva-se-dusi-smogem-f8y-/zpravy-svet.aspx?c=A100804_093219_ln_zahranici_jv
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 Konkrétní příklad z dosavadní praxe doma či v zahraničí: Při rozsáhlé migraci cizinců 
do Evropy v době balkánské krize nebo při přílivu uprchlíků v Středomoří byl zaznamenán 
vznik menších lesních požárů, které vznikly v souvislosti s rozděláváním ohňů v přírodě.  
K rozsáhlejšímu rozšíření požárů na větší plochy lesů nedošlo díky tomu, že nepůsobily 
zhoršující faktory jako je sucho a silný vítr. 

 
Narušení zákonnosti velkého rozsahu 
 
Synergický jev jako možný dopad požáru vegetace na chráněný zájem v dalším 

typovém plánu: Společenský dopad při vzniku rozsáhlých požárů vegetace může negativně 
ovlivnit bezpečnostní situaci státu či regionu. Plánovat a připravit opatření k posílení 
bezpečnosti a veřejného pořádku v místech s dopadem tohoto rizika. K působení na 
veřejnost využít sdělovací prostředky. 

 
Synergický jev jako možná příčina vzniku požárů vegetace: Na základě zahraničních 

zkušeností plánovat bezpečnostní opatření proti úmyslnému zakládání požárů vegetace – ať 
z úmyslu teroristického, kriminálního nebo pojistných podvodů. 

 
Konkrétní příklad z dosavadní praxe doma či v zahraničí: Z dostupných statistik  

a přijatých dokumentů k ochraně lesních porostů vyplývá, že v řadě případů vzniků rozsáhlých 
lesních požárů šlo o jejich úmyslná založení. Nejčastějšími pohnutkami jsou možnosti využít 
odlesněných pozemků ke komerčním účelům, zejména výstavbě infrastruktury nebo obytných 
domů. Mezinárodní organizace a orgány apelují na všechny státy k přijetí legislativních  
a dalších opatření k zamezení možností přeměny ploch určených pro lesy na jiné účely, včetně 
pečlivého vyšetření a důrazného potrestání pachatelů. 
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Poznámka: Téma synergických efektů (driving factors) v souvislosti s požáry vegetace 
je předmětem i některých zahraničních studií, jako například v časopise Environmental 
Management.22 Ačkoli se obvykle jedná o příklady, které jsou České republice geograficky 
vzdálené (Středomoří, Spojení státy americké, Kanada, Írán, Sibiř), je zde jednoznačně 
uvedeno, že aktivity člověka (nedbalost, žhářství) jednoznačně převažují nad příčinami 
přírodními (blesk). 
 

 
 

                                                 
22

 GANTEAUME, Anne; CAMIA, Andrea; JAPPIOT, Marielle; SAN-MIGUEL-AYANZ, Jesus; LONG-FOURNEL, 
Marlène; LAMPIN, Corinne, A Review of the Main Driving Factors of Forest Fire Ignition Over Europe; in: 
Environmental Management, March (3) 2013, s. 651 až 662 
<http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-012-9961-z#page-1>. 
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