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JUDr. Vladimír Souček 
 
Informační zdroje, týkající se vegetace v České republice 
 
Anotace 
 
Příspěvek je koncipován jako snaha o přehled informačních zdrojů, existujících v České 
republice, využitelných při prevenci a řešení velkoplošných požárů vegetace, s důrazem na 
velkoplošná chráněná území přírody. U konkrétních skupin dat je uveden jejich význam 
respektive možnost jejich získání či vyžádání. 
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Summary 

 
The paper is conceived as an attempt to outline information resources existing in the Czech 
Republic, useful in preventing and solving large-scale vegetation fires, with an emphasis on 
large-scale protected natural areas. For specific groups of data is mentioned its importance 
or the possibility of obtaining or request. 
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Úvod: Jaká data hledáme? 
 
 Při úvaze na téma hledání a výběru vhodných dat, týkajících se požárů vegetace, byla 
stanovena následující základní kritéria: 
 

• data se musí týkat ochrany životního prostředí v návaznosti na požáry vegetace  
a druhotně i prevenci a řešení těchto požárů, 

• data jsou ve formě, vhodné k uložení do digitální databáze Ministerstva životního 
prostředí (zejména možnost aplikace na mapách ve formátech GIS), 

• k vybraným datům uvést jejich význam a možnosti jejich vyžádání, 
• data navržená k výběru budou převážně využívána v době mimořádného ohrožení 

vegetace (lesa) požárem při extrémním suchu a zejména na území národních parků  
a chráněných krajinných oblastí. 

 
A nyní již přímo k relevantním skupinám dat, s ohledem na jejich význam a možnost 

získání či vyžádání. 
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1. Data zaměřená na vymezení zvláště významných chráněných lokalit a předmětů 
ochrany životního prostředí 

 
Při výběru konkrétních dat je třeba přihlédnout k významu a druhu ochrany konkrétní 

lokality:  
 

 ekologická újma na chráněných druzích a přírodních stanovištích; 
 ekologická újma na povrchové a podzemní vodě; 
 ekologická újma na půdě; 
 ekologická újma na lesích. 

 
Význam dat: Při extrémním suchu je nezbytné zvýšit preventivní i přímou ochranu 

životního prostředí ve vybraných lokalitách. Jedná se zejména o omezení aktivit, které zvyšují 
možnost vzniku požárů vegetace, zvýšenou hlídkovou činnost, apod. 
 

Možnost vyžádání: Na vedení národních parků a chráněných krajinných oblastí, 
u orgánů veřejné správy (zejména obcí), ochránců přírody apod. 

 
Příklady a relevantní odkazy:  

 
Příkladem databáze tohoto druhu může být dokument „Vybrané zdroje informací  

o výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů“ vytvořený v rámci Kraje Vysočina 
(odbor životního prostředí), který konstatuje následující, často obecněji platné zkušenosti 
(v řadě případů se jedná o určité duplikování dat, vytvářených či spravovaných po linii 
Ministerstva životního prostředí1, ale zřejmě nikoli vždy): 

„Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Havlíčkův Brod, 
s Odborem životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina proto vytváří aplikovatelný 
výstup ve formě tzv. Evidovaných lokalit (termín vychází z tradičního názvu, nikoliv  
z legislativy). Pomocí systému Evidovaných lokalit zveřejňujeme dostupné údaje (snaha  
o prostorové vymezení nejvýznamnějších lokalit známého výskytu zvláště chráněných druhů), 
je však třeba zdůraznit, že Evidované lokality jsou průběžně aktualizovány v závislosti na 
získaných poznatcích. Údaje zveřejňujeme zejména za účelem poskytnutí informací 
potenciálním investorům i pro zkvalitnění rozhodovacího procesu (samospráv i orgánů 
ochrany přírody). Data byla předána (a v aktualizované podobě jsou nadále předávána) 
úřadům územního plánování do územně analytických podkladů, které podle stavebního 
zákona mj. ověřují možnosti a podmínky změn v území. Údaje jsou též k dispozici široké 
veřejnosti na internetových stránkách kraje Vysočina (a to spolu s orientačními údaji  
o maloplošných zvláště chráněných územích apod.) – na stránce … http://arcgis.kr-

                                                           

1
 Například viz výstupy Ministerstva životního prostředí respektive Agentura pro ochranu přírody a krajiny: 

Biomonitoring; in: Agentura pro ochranu přírody a krajiny <http://www.biomonitoring.cz/>. 
Natura 2000; in: Agentura pro ochranu přírody a krajiny <http://www.natura2000.cz/>.  
Ústřední seznam ochrany přírody; in: Agentura pro ochranu přírody a krajiny <http://drusop.nature.cz>. 
Portál Informačního systému ochrany přírody; in: Agentura pro ochranu přírody a krajiny <http://portal. 
nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=1012&nabidka=rozbalitNadmodul&nadmodulID=41>. 
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vysocina.cz/website/uzemi_ochrany_prirody/viewer.htm.2 Evidované lokality jsou v legendě 
označeny jako „Lokality zvl. chráněných druhů s nadmístním významem“.“ 
 

Za další možné zdroje (někdy vysloveně „fanouškovské) viz například mapování 
výskytu druhů v České republice („Biologická knihovna“).3 

 
2. Data zaměřená na projekty k ochraně území národních parků a chráněných 

krajinných oblastí z hlediska tam plánovaných aktivit k ochraně životního prostředí 
při požáru vegetace. 

 
Význam dat: V těchto projektech je uvedena řada aktivit (výběr míst, zapojení sil  

a prostředků atd.) jež řeší prevenci na vybraném území národních parků. Například projekt 
„Bezpečná Šumava“ vytváří základny profesionálů i dobrovolníků, které mimo jiné 
zabezpečují strážní a informační službu. 
 

Možnost vyžádání: Na vedení národních parků a chráněných krajinných oblastí, 
dobrovolných sdružení a neziskových organizací, ochránců přírody a orgánů veřejné správy 
apod. 
 

Příklady a relevantní odkazy 
 
Opět se zde jedná o překryv s výstupy Ministerstva životního prostředí a Agentury pro 

ochranu přírody a krajiny.4 
 
 Příkladem konkrétního výstupu 
národního parku budiž Národní park 
Šumava a jeho „Inventarizace zásahů do 
vodního režimu rašelinišť na území 
Národního parku a vyhodnocení 
úspěšnosti prováděných revitalizačních 
opatření“.5 
 

 

                                                           

2
 Stránka je nefunkční, nejpodobněji se k tématu blíží tato stránka: 

Životní prostředí a ochrana přírody v kraji Vysočina; in: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními 
třídami Nové Město na Moravě  
<http://gynome.nmnm.cz/gisvysociny/index.php?ln=cz&id=25&cat=a&typ=menu>. 
3
 Zicha,. Ondřej a kolektiv, Mapování výskytu druhů v České republice; in: Biological Library 

<http://mapovani.biolib.cz/>. 
4
 Agentura pro ochranu přírody a krajiny <http://www.ochranaprirody.cz>. 

5
 BUFKOVÁ, Ivana; STÍBAL, František; ZELENKOVÁ, Eva, Inventarizace zásahů do vodního režimu rašelinišť na 

území Národního parku Šumava a vyhodnocení úspěšnosti prováděných revitalizačních opatření; in: Národní 
park a Chráněná krajinná oblast Šumava <http://www.npsumava.cz/cz/1499/1639/clanek/>. 
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V rámci mapového podkladu v Krkonošském národním parku se nacházejí tyto vrstvy: 

traumabod, závora /na komunikaci/, zdroj hasební vody, výhybna pro cisterny, točna pro 
cisterny, místo pro přistání vrtulníku a druhy lesních komunikací. Díky této vrstvě může 
Krajské operační a informační středisko (KOPIS) přesně navádět jednotku požární ochrany 
k místu mimořádné události.6 

 

 
 

                                                           

6
 BENEŠ, Adam, Rozšířené zájmové vrstvy v GIS mapovém podkladu Hasičského záchranného sboru 

Královéhradeckého kraje. Policejní akademie České republiky v Praze (seminární práce), Praha 2013. 
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3. Data zaměřená na hlídkový a monitorovací systém kontroly a ochrany významných 
chráněných lokalit (např. elektronický systém FIRE WATCH), hlídková stanoviště 
apod. 

 
Význam dat: Pro preventivní kontrolní činnost se doporučuje vést na mapách 

připravená hlídková a kontrolní stanoviště a základny včetně možných dočasných stanovišť 
jako jsou rozhledny, vrcholy nezalesněných kopců atd. 

 
 Možnost vyžádání: U orgánů veřejné správy (zejména obcí), jednotek požární 
ochrany, u turistických sdružení, na vedení národních parků a chráněných krajinných oblastí, 
ochránců přírody apod. 
 

Příklady a relevantní odkazy 
 
 Ministerstvo životního prostředí by mohlo 
zvážit, patrně ve spolupráci s Ministerstvem 
zemědělství možnost odzkoušet nové možnosti  
v zabezpečení lesních porostů proti požárům. Je 
znám monitorovací systém, který je schopen 
zjišťovat požár v jeho počáteční fázi, tedy v době, 
kdy je hasební zásah nejsnadnější a škody nejnižší. 
Systém se jmenuje FIRE WATCH (tedy „požární 
hlídka“) a některé subjekty, jako např. Lesy České 
republiky podnikají a realizují kroky k jeho 
zkušebnímu provozu ve vymezené oblasti 
severozápadních Čech, která jsou místem častého 
vzniku požárů lesa. Tento systém ve sledovaném 
území monitoruje všechny lesy, bez rozdílu jejich 
vlastnictví. 
 

Ilustrace: Zařízení Fire Watch z Kalifornie.7  
 
Stručně je možné činnost systému popsat takto: na věži je umístěn otáčející se 

snímač, který je schopen monitorovat území o poloměru cca 20 km. Signál ze 3–5 snímačů je 
veden na pracoviště, kde obsluha na monitoru vyhledává vznik kouře. Místu, kde byl kouř 
zaznamenán, systém automaticky přiděluje zeměpisné souřadnice a vyznačuje ho na mapě, 
přičemž stálé zdroje kouře může obsluha ze sledování vyřadit. V případě zjištění kouře 
obsluha provede předem připravená opatření, počínající ověřením místa předpokládaného 
vzniku a končící hašením požáru. Počet snímačů závisí na velikosti sledovaného území a na 
jeho konfiguraci. 

O systémech tohoto typu se zmiňují jednak firmy, nabízející tato řešení (obvykle ze 
zahraničí) respektive akademická pracoviště (Vysoká škola báňská Ostrava), které o této 
metodě rovněž hovoří, byť ve velmi obecném duchu. 
                                                           

7
 Fire Watch Cameras Installed at Sky Oaks; in: Field Stations Program; College of Sciences at San Diego State 

University, 8. IX. 2012 <http://fs.sdsu.edu/fire-watch-cameras-installed-at-sky-oaks/>. 
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4. Data zaměřená na lokality lesů (vegetace), kde existuje zvýšený rizikový faktor 
vzniku požárů vegetace. 

 
Význam dat: Zkušenosti a statistická hodnocení vzniku a průběhu minulých požárů 

potvrzují nestejnou odolnost vegetace k vzniku, rychlosti šíření a zdolávání jejich požárů. Jde 
zejména o bezzásahová lesní pásma, velké borovicové porosty, čerstvá požářiště lesa, prudké 
svahy s komínovým efektem apod. 

 
Možnost vyžádání: Na vedení národních parků (v roce 2012 byla určitá zjištění 

tohoto typu obsahem podkladů řešitelského kolektivu – zejména co se týče Šumavy  
a Českého Švýcarska) a chráněných krajinných oblastí, správách lesů, u orgánů veřejné 
správy, ochránců přírody apod. 
 

Příklady a relevantní odkazy 
 

 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem: Dokument Národní 
inventarizace lesů, 2001 – 2004. Jedná se o rubriky strukturované podle krajů.8 
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, tj. 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. 

 Určité aktivity v této oblasti provádí Česká zemědělská univerzita (studentské práce 
v rámci katedry ochrany lesa a myslivosti.9 

 

                                                           

8
 Národní inventarizace lesů – první celoplošná matematicko-statistická inventarizace lesů v České republice, 

první nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji lesů České republiky z pohledu hospodářského využití  
a trvalé udržitelnosti životního prostředí; in: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů <http://www.uhul.cz>. 
9
 Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské university <http://www.fld.czu.cz/cs/?r=3403>. 
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5. Data zaměřená na nejpravděpodobnější zdroje požárů vegetace 
 

Význam dat: Z vyhodnocení statistik vzniku požárů se nejčastější příčiny neváží na 
charakter konkrétního území (nedopalky cigaret, blesky, těžební činnost atd.). Přesto jsou 
místa, která je vhodné mapově podchytit pro zajištění prevence a zvýšeného dohledu při 
velkém suchu. Jde například o sklady hořlavé látky, skládky, stohy a jiná úložiště plodin 
s hrozbou samovznícení, trasy vysokého napětí, železniční tratě, tábory, ubytovny, kempy, 
uprchlická zařízení, věznice a další místa hromadného soustředění osob apod. 
 

Možnost vyžádání: Na vedení národních parků (v roce 2012 byla určitá zjištění 
tohoto typu obsahem podkladů řešitelského kolektivu – zejména co se týče Šumavy  
a Českého Švýcarska) a chráněných krajinných oblastí, provozovatelů a majitelů zařízení,  
u orgánů veřejné správy, správ lesů, ochránců přírody apod. 

 
Příklady a relevantní odkazy 
 

 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem: 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:10 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). 

 Trasy vysokého napětí viz Česká energetická přenosová soustava (ČEPS).11 

 Databáze dětských táborů (několik „konkurenčních“ přehledů, včetně regionálních).12 
 
Příkladem na dalších stranách budiž ilustrace předpokládané trasy vedení o napětí 

110kV v Lužických Horách,13 stejně jako aktivity v oblasti evidence dětských letních táborů.14 
 
 
 

                                                           

10
 Zelená zpráva; in: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů <http://www.uhul.cz/zelenazprava/>. 

11
 Technická infrastruktura; in: Česká energetická přenosová soustava 

<http://www.ceps.cz/CZE/Cinnosti/Technicka-infrastruktura/Stranky/default.aspx>. 
12

 České tábory: Katalog letních dětských táborů <http://www.cesketabory.cz/>. 
Oblíbené tábory s hodnocením; in: Táboření <http://www.taboreni.cz/>. 
Katalog dětských táborů <http://www.detske-tabory.info/>. 
13

 Projekt elektrického vedení 110kV přes Lužické hory; in: Lužické Hory 
<http://www.luzicke-hory.cz/info/index.php?pg=ns000306c>. 
14

 Evidence táborů; in: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje; Evidence táborů zefektivní záchranné 
práce <http://www.hzscr.cz/clanek/evidence-taboru-zefektivni-zachranne-prace.aspx>. 
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6. Data zaměřená na vodní zdroje, nádrže a toky v území 
 

Význam dat: Tato data mají dvojí význam: jsou důležitá z hlediska ochrany životního 
prostředí při jejich kontaminaci z požáru, hasebními prostředky či havárií navazující na požár 
vegetace a dále jako nezbytný nástroj likvidace požárů vegetace. 

 
 Možnost vyžádání: Vodohospodáři, vlastníci vodních děl, u orgánů veřejné správy, na 
vedení národních parků a chráněných krajinných oblastí, apod. 
 

Příklady a relevantní odkazy 
 

 Určitá data obsahuje i portál Ministerstva zemědělství (e-Agri).15 

 Dále se jedná o celou řadu lokálních platforem, viz například Svaz vodovodů  
a kanalizací měst a obcí, s. r. o. (Podyjí).16 

 

 
 

                                                           

15
 eAGRI; in: Ministerstvo zemědělství <http://eagri.cz/public/web/mze/>. 

16
 Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa; in: Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí  

<http://www.svkmo.cz/?subweb=articlescat&acid=36>. 
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7. Data zaměřená na vymezení a označení lesních a jiných prostor, u kterých 
v nedávném období proběhl rozsáhlejší požár vegetace 

 
Význam dat: Vedle toho, že bývalé požářiště je rizikové z hlediska opětovného vzniku 

požáru, je nezbytné z pohledu ochrany životního prostředí realizovat opatření k obnově 
vegetace (obnovení původní fauny a flory, omezit půdní eroze atd. 

 
 Možnost vyžádání: Generální ředitelství hasičského záchranného sboru České 
republiky a jednotky požární ochrany, vedení národních parků a chráněných krajinných 
oblastí, správci a vlastníci lesů, u orgánů veřejné správy apod. 
 

Příklady a relevantní odkazy 
 

 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (viz výše). 

 Generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky (statistiky).17 
 

 

                                                           

17
 Statistiky; in: Hasičský záchranný sbor České republiky <http://www.hzscr.cz/info-servis-statistiky.aspx>. 
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8. Data zaměřená na preventivní opatření před požáry vegetace 
 

Význam dat: Dokumentace národních parků a chráněných krajinných oblastí je 
v různém stupni rozpracovanosti, s ohledem na preventivní opatření týkající se požárů 
vegetace. Jde při zvýšeném nebezpečí požárů například o zákazy vstupu, omezení 
podnikatelských aktivit včetně lesních a zemědělských prací, mapy plánovaných lesních 
protipožárních průseků, omezení odběrů vody atd. 

 
Možnost vyžádání: Na vedení národních parků a chráněných krajinných oblastí, 

hasičských záchranných sborů krajů a dalších jednotek požární ochrany, u orgánů veřejné 
správy (zejména obcí), správců polesí, apod. 
 

Příklady a relevantní odkazy 
 

 Z jednotlivých obcí viz například Hradec Králové18, Blansko19 či Žďár nad Sázavou20. 

 V případě národních parků se tento aspekt používá zejména v rámci Krkonoš, 
prevence před devastací lesa sběrem lesních plodů. 

 

 

                                                           

18
 Zákaz vstupu do lesů platí nově pro menší území; in: Městské lesy Hradec Králové 

<http://mestske-lesy.cz/aktuality/zakaz-vstupu-do-lesu-plati-nove-pro-mensi-uzemi.html>. 
19

 Město Blansko vyhlásilo zákaz vstupu do lesů; in: Město Blansko, 16. VI. 2010 
<http://www.blansko.cz/clanky/2010/06/mesto-blansko-vyhlasilo-zakaz-vstupu-do-lesu>. 
20

 ZELENÁ KŘÍŽOVÁ, Helena, Žďár vyhlásil zákaz vstupu do lesů!; in: Žďárské vrchy, 1. VIII. 2013  
<http://www.zdarskevrchy.cz/region/zpravy/6634-zdar-vyhlasil-zakaz-vstupu-do-lesu>. 
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9. Data zaměřená na informační a komunikační zařízení pro informování a varování 
obyvatel 

 
Význam dat: Tato zařízení je vhodné využívat vedle varování, vyhlášení zákazů  

a předávání pokynů k zapojení při likvidaci požárů vegetace i pro preventivní působení na 
právnické a fyzické osoby. 

 
 Možnost vyžádání: U orgánů veřejné správy (zejména obcí), u hasičských 
záchranných sborů krajů a dalších jednotek požární ochrany, na vedení národních parků  
a chráněných krajinných oblastí apod. 
 

Příklady a relevantní odkazy  
 

 Nevládní portál „Sirény“.21 

 Příklad krajského přehledu: Karlovarský kraj.22 
 

 
 

                                                           

21
 Varujeme Vás!; in: Vaše sirény <http://www.varujemevas.cz/guestbook.php?page=3>. 

22
 Ochrana obyvataletsva; in: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje (archiv) 

<http://www.hzs-kvk.cz/ppl_ookhp_oo.php>. 

http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=wMA3rGi_W2_FvM&tbnid=J7HeAEaPqwIVPM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hzs-kvk.cz%2Fppl_ookhp_oo.php&ei=FmB7Uqn_E6eE4gTA14HICQ&psig=AFQjCNESd0OeUjhGFakFY_TZLvPq2gQL-g&ust=1383903638360924
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10. Data zaměřená na evakuační trasy a přístupové komunikace pro zásah složek 
integrovaného záchranného systému 

 
Význam dat: Stav a použitelnost cest a dalších komunikací je jeden z hlavních faktorů 

úspěšného zásahu při požáru vegetace a likvidace jeho následků. U národních parků 
a chráněných krajinných oblastí, popřípadě v rámci havarijního plánu území by mělo být 
rozplánováno využití komunikací – například v plánu zásahu integrovaného záchranného 
systému, či v evakuačních plánech. 

 
 Možnost vyžádání: U orgánů veřejné správy, složek integrovaného záchranného 
systému, na vedení národních parků a chráněných krajinných oblastí apod. 
 

Příklady a relevantní odkazy 
 

 V rámci Národního Parku Podyjí jeho vlastní mapový portál.23 

 V rámci Národního parku České Švýcarsko viz jeho vlastní mapový portál.24 
 

 
 

                                                           

23
 Mapy; in: Správa Národního parku Podyjí <http://mapy.nppodyji.cz/mapserv/php/maps.php>. 

24
 Mapy; in: Správa Národního parku České Švýcarsko <http://www.npcs.cz/mapy>. 
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11. Data zaměřená na subjekty a prostředky významné pro řešení požárů vegetace, 
ochranu životního prostředí, ochranu obyvatel, udržení veřejného pořádku apod. 

 
Význam dat: Při řešení požárů vegetace je nezbytné komunikovat mezi ústřední  

a územními orgány a mít přehled o dislokaci a prostředcích zasahujících složek a dalších 
subjektů. Jedná se například o složky integrovaného záchranného systému v území, orgány 
veřejné správy, bezpečnostní sbory a služby, záchranné služby, neziskové organizace-
ochrance přírody atd. Zahrnout i specifické subjekty a činnosti jako systém letecké hlídkové 
služby, letiště a provizorní přistávací plochy, vodní plochy umožňující provoz hasičských 
hydroplánů apod. 

 
Možnost vyžádání: U orgánů veřejné správy (zejména obcí), hasičských záchranných 

sborů krajů a dalších jednotek požární ochrany, na vedení národních parků a chráněných 
krajinných oblastí, ochránců přírody apod. 
 

Příklady a relevantní odkazy 
 

 Konkrétně hasičské jednotky jsou přímo uvedeny v rámci GIS aplikace integrovaného 
záchranného sboru respektive Hasičského záchranného sboru České republiky.25 

                                                           

25
 GIS aplikace integrovaného záchranného sboru respektive Hasičského záchranného sboru České republiky 

<http://gis.izscr.cz/map/>. 
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12. Data zaměřená na provozovatele a další subjekty, jež mohou způsobit ekologickou 
újmu v souvislosti s požáry vegetace (synergický efekt) 

 
Význam dat: Na základě vyhodnocení dokumentace integrovaného záchranného 

systému, havarijních a krizových plánů vytipovat na území provozy a podniky, které při 
ohrožení požáry vegetace jsou potenciálním zdrojem ekologické újmy (viz příloha  
č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb.). 

 
 Možnost vyžádání: U orgánů veřejné správy, na vedení národních parků  
a chráněných krajinných oblastí, ochránců přírody, u správ povodí apod. 
 

Příklady a relevantní odkazy 
 

 Objekty podle normy SEVESO.26 
 

 
 

 Výzkumný ústav vodohospodářský, Vodohospodářský portál.27 

 Olomoucký kraj: Hasičský záchranný sbor (mapy a tabulky).28 
 

                                                           

26
 BERNATÍK, Aleš; VÁCHOVÁ, Miluše, Aktuální otázky prevence závažných havárií v České republice; in: Třetí 

ruka, 4. XI. 2009 <http://www.tretiruka.cz/news/aktualni-otazky-prevence-zavaznych-havarii-v-cr-/>. 
27

 Aktuálně; in: Hydroekologický informační systém: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 
veřejná výzkumná instituce 
<http://heis.vuv.cz/informace/_main.asp?typ=aktualne>. 
Zranitelné oblasti; in: Hydroekologický informační systém: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 
veřejná výzkumná instituce <http://heis.vuv.cz/default.asp?typ=96&oblast=ds_zrano>. 
28

 Nebezpečné látky; in: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje  

<http://www.hzscr.cz/clanek/menu-ochrana-obyvatelstva-nebezpecne-latky-nebezpecne-latky.aspx>. 
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Ilustrace, týkající se Národního parku Podyjí.29 

 

 
 

                                                           

29
 Registr chráněných území; in: Hydroekologický informační systém: Výzkumný ústav vodohospodářský  

T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce <http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=chu>. 
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13. Data zaměřená na lokality lesů (vegetace), kde existuje zvýšený rizikový faktor 
vzniku požárů vegetace. 

 
Význam dat: Zkušenosti a statistická hodnocení vzniku a průběhu minulých požárů 

potvrzují nestejnou odolnost vegetace k vzniku, rychlosti šíření a zdolávání jejich požárů. Jde 
zejména o bezzásahová lesní pásma, velké borovicové porosty, čerstvá požářiště lesa, prudké 
svahy s komínovým efektem apod. 

 
Možnost vyžádání: Na vedení národních parků a chráněných krajinných oblastí, 

správách lesů, u orgánů veřejné správy, ochránců přírody apod. 
 

14. Data zaměřená na nejpravděpodobnější zdroje požárů vegetace 
 

Význam dat: Z vyhodnocení statistik vzniku požárů se nejčastější příčiny neváží na 
charakter konkrétního území (nedopalky cigaret, blesky, těžební činnost atd.). Přesto jsou 
místa, která je vhodné mapově podchytit pro zajištění prevence a zvýšeného dohledu při 
velkém suchu. Jde například o sklady hořlavé látky, skládky, stohy a jiná úložiště plodin 
s hrozbou samovznícení, trasy vysokého napětí, železniční tratě, tábory, ubytovny, kempy, 
uprchlická zařízení, věznice a další místa hromadného soustředění osob apod. 
 

Možnost vyžádání: Na vedení národních parků a chráněných krajinných oblastí, 
provozovatelů a majitelů zařízení, u orgánů veřejné správy, správ lesů, ochránců přírody 
apod. 
 

15. Data zaměřená na vodní zdroje, nádrže a toky v území 
 

Význam dat: Tato data jsou důležitá z hlediska ochrany životního prostředí při jejich 
kontaminaci z požáru, hasebními prostředky či havárií navazující na požár vegetace a dále 
sehrávají roli jako nezbytný nástroj likvidace požárů vegetace. 

 
 Možnost vyžádání: Vodohospodáři, vlastníci vodních děl, u orgánů veřejné správy, na 
vedení národních parků a chráněných krajinných oblastí, apod. 
 

16. Data zaměřená na vymezení a označení lesních a jiných prostor, u kterých 
v nedávném období proběhl rozsáhlejší požár vegetace 

 
Význam dat: Vedle toho, že bývalé požářiště je rizikové z hlediska opětovného vzniku 

požáru, je nezbytné z pohledu ochrany životního prostředí realizovat opatření k obnově 
vegetace (obnovení původní fauny a flory, omezit půdní eroze atd. 

 
 Možnost vyžádání: Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky a jednotky požární ochrany, vedení národních parků  
a chráněných krajinných oblastí, správci a vlastníci lesů, u orgánů veřejné správy apod. 
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17. Data zaměřená na provedená a plánovaná preventivní opatření před požáry 
vegetace 

 
Význam dat: Dokumentace národních parků a chráněných krajinných oblastí má 

v různém stupni rozpracovanosti preventivní opatření týkající se požárů vegetace. Jde při 
zvýšeném nebezpečí požárů například o zákazy vstupu, omezení podnikatelských aktivit 
včetně lesních a zemědělských prací, mapy plánovaných lesních protipožárních průseků, 
omezení odběrů vody atd. 

 
Možnost vyžádání: Na vedení národních parků a chráněných krajinných oblastí, 

Hasičského záchranného sboru České republiky, hasičských záchranných sborů krajů  
a dalších jednotek požární ochrany, u orgánů veřejné správy (zejména obcí), správců polesí, 
apod. 

 
Příklady a relevantní odkazy  
 
Povinnost hlásit pálení klestu, listí a zbytků dřevní hmoty se ze zákona týká 

podnikajících fyzických osob a právnických osob. Pálení lze – konkrétně například na 
Krajském operačním a informačním středisku Zlínského kraje ohlásit osobně, telefonicky 
nebo pomocí e-mailu.30 
 

 

                                                           

30
 Evidence pálení; in: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje <http://paleni.hzs-zlkraje.cz/>. 
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Ilustrace: Jedním z možných přístupů k tématu lze vysledovat v podkladech krajského 
ředitelství Hasičského záchranného sboru Karlovy Vary. Na jeho stránkách jsou – ve vztahu 
k některým (ne všem) správním obvodům obcí s rozšířenou působností – k dispozici veřejně 
přístupné vizualizace, operující mimo jiné s pojmem „plošné požáry“ (růžová nebo barva, 
s vyznačením cest).31 
 

 
                                                           

31
 Rizika v Karlovarském kraji; in: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 

<http://www.hzs-kvk.cz/ppl_ookhp_khp.php?mh=1&ml=13&oo=12>. 
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