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Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. 
 
Možné využívání družicových systémů v oblasti prevence a likvidace lesních požárů 
 
Anotace 
 
Družicové sledování a snímkování je aktivitou, kterou je možné uplatnit v celé řadě oblastí 
fungování společnosti, včetně bezpečnostních otázek. O tématu požárů vegetace to platí 
velmi významně, protože družice mohou zaznamenat zvýšení teploty krajiny, stejně jako 
vznikající požár. Je možné je využít i při navigování zasahujících složek. 
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Summary 
 
Satellite tracking and imaging is an activity that can be applied in many areas of functioning 
of society, including security issues. Application related to the vegetation fires is more than 
important, because satellites can record the temperature increase of the landscape, as well 
as the pilot phase of the fire. They can be used even for navigating of the intervening 
components. 
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Možné využívání družicových systémů v oblasti prevence a likvidace lesních požárů1 
 
Pokud se v rámci obecného diskursu hovoří o planetě s prstencem, obvykle se tímto 
způsobem rozumí Saturn. Prstenec, ne tak viditelný, však v rámci sluneční soustavy fakticky 
vlastní i další planety, Jupiter, Neptun a Uran. Ve specifické formě to platí i pro planetu Zemi, 
kde je prstenec výsledkem lidské činnosti, jedná se o prstenec či dokonce prstence družic na 
orbitálních drahách. 
 
Ilustrace: Příklady družic, obíhajících planetu.2 
 

 
 
Úkoly těchto satelitů byly a jsou různé, od vojenských, před telekomunikačních, až po,  
v neposlední řadě, monitoring řady nežádoucích jevů, včetně tání ledovců, desertifikace, 
růstů teplot a požárů lesa. 
 
Milníkem v oblasti využívání družic v prevenci a potírání lesních požárů je je zahájení provozu 
družice Evropské kosmické agentury ENVISAT na začátku roku 2003. Její přístroje sledují 
Zemi a získávají data o znečištění prostředí a změnách globálního klimatu.3 
 
Řídicí středisko v německém Darmstadtu řídí satelit tak, aby se jeho data dala porovnávat  
s čerstvými měřeními další evropské družice dálkového průzkumu země ERS-2. Tutéž oblast 
Země sledují nejprve přístroje ENVISAT a půl hodiny poté ERS-2.  
 

                                                 
1
 Země v zorném poli zelené" družice". Hospodářské noviny, 12. III. 2002. 

Dálkový průzkum Země. Vysoká škola báňská – Technická universita Ostrava.  
<http://geologie.vsb.cz/geoinformatika/kap08.htm>. 
Hlídací psi na oběžné dráze. Lidové noviny, 2. IV. 2005. 
2
 Global Earth Observation System of Systems. <http://www.earthobservations.org/geoss.php>. 

3
 Envisat. European Space Agency <http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Envisat>. 
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Ilustrace: Lesní požáry v Ruské federaci na družicových snímcích (patrně červenec a srpen 
2010 – vlevo)4 a požáry na Korsice na snímcích družice Landsat (vpravo).5 
 

  
 
Kosmická observatoř každodenně předává data pozemní stanici Evropské kosmické agentury 
ve Švédsku (Kiruna) a Itálii (Fucino) a geostacionární družici Artemis ve výšce 36 000 
kilometrů nad rovníkem. ENVISAT zachytí i velmi jemné změny zemského povrchu, což mu 
umožní varovat před zátopami, povodněmi, lavinami i bouřemi, zjišťovat stepní a lesní 
požáry, stejně jako odhalovat zdroje vody v pouštních oblastech. 
 
Družice oběhne Zemi 14krát denně, pokaždé za 100 minut, tak, aby se vždy po 35denním 
cyklu vrátila na stejnou dráhu. Umožní tak získávat i data o rozsahu mýcení tropických 
pralesů. Spektrometr SCIAMACHY umožňuje vyhledávat v ovzduší stopy plynů, ozónu  
a prachových částic a zjišťovat celkový obsah plynů v různých výškách. Odhalí tak souvislosti 
mezi lesními požáry, průmyslovými exhalacemi, arktickými mlhami, prachovými bouřemi  
a sopečnými erupcemi. 
 
Družice se nicméně nezabývají jen otázkou klimatu, jejich využitelnost je nohem širší. Umějí 
například odhalit zloděje dřeva – což je využíváno například v odlehlejších oblastech Ruské 
federace. Zemědělce družice mohou upozornit na šířící se chorobu či škůdce v obilí nebo na 
to, kde už dozrává úroda. 
 
Zástupci více než šedesáti zemí a čtyřiceti mezinárodních organizací proto podepsali dohodu 
o plánu k vybudování "systému systémů sledování Země" (GEOSS),6 který by mohl umožnit 
propojení různých databází, které sledují určité aspekty společného zájmu. Některé instituce 
přitom navrhují jejich výměnu zdarma, jiné by uvítaly jejich distribuci za poplatek, aby 
pokryly alespoň část nákladů. 
 

                                                 
4
 Hundreds of New Fires Break out in Russia; in: The Telegraph, 1. VIII. 2010. <http://www.telegraph.co.uk/ 

news/picturegalleries/worldnews/7924392/Forest-fires-in-Russia.html?image=1>. 
5
 European Forest Fire Information System: current situation in Europe. Joint Research Centre. Euroepan 

Commission. 27. VII. 2009. 
<https://ec.europa.eu/jrc/en/news/european-forest-fire-information-system-current-situation-europe-7262>. 
6
 Global Earth Observation System of Systems. <http://www.earthobservations.org/geoss.php>. 
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Evropským příspěvkem do budoucího "systému systémů" je především program Globálního 
sledování životního prostředí a bezpečnosti (GMES). 
 
Zmínit je třeba u program CLEOPATRA, jehož cílem je sledovat znečištění Středozemního 
moře, využívá kromě měření z evropské družice ENVISAT také data z obdobně 
koncipovaného amerického a kanadského satelitu. 
 
Ilustrace: Srovnání monitoringu za použití přístupů MODIS (MODerate resolution Imaging 
Spectro-radiometer) a BIRD (Bi-spectral InfraRed Detection).7 
 

 
 
Po linii Evropské kosmické agentury nemalou roli sehrává řada satelitů SPOT (nejnovější jsou 
SPOT 6, rok 2012 a SPOT 7, rok 2014, družici koupil Ázerbájdžán a přejmenoval na Azer-Sky). 
Od roku 2004 je možné automaticky zjistit spáleniště o rozloze alespoň jednoho hektaru. 
Sledován je zejména region jihu Francie, celá Itálie a Španělsko. Zjištění putují k hasičům  
v terénu, ale i k výzkumníkům a dalším institucím těchto tří uvedených zemí. Rozlišení map 
se stále zlepšuje, mapy jsou generovány i v noci, za využití infračervených paprsků.8 
 
Spolupráce mezi třemi státy představuje nemalé úspory z rozsahu a zefektivnění zásahů proti 
lesním požárům (ale i predikci vývoje, mapování rizik, varování veřejnosti, vytváření 
objízdných tras a obnovu území). Proces spolupráce byl zahájen roku 2003 a od roku 2007 
funguje plná integrace – včetně napojení na meteorologická data a data o vegetaci.  
 

                                                 
7
 OERTEL, Dieter; LORENZ, Eckehard; HALLE, Winfried. Detection and Monitoring of Wildfires by a Constellation 

of Small Satellites with Infrared Sensor Systems.  <http://www.directionsmag.com/entry/detection-and-
monitoring-of-wildfires-by-a-constellation-of-small-sate/275753>. 
8
 Satellites Are Tracing Europe's Forest Fire Scars; in: European Space Agency, 27. VII. 2004  

<http://www.esa.int/esacp/semnjmv4qwd_protecting_0.html>. 
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Ilustrace: území na Korsice, zničené ohněm, snímek družice SPOT 5 (SPOT = Satellite Pour 
l’Observation de la Terre – vlevo9). Ohněm zničené území v okolo Cannes, rok 2007 – 
vpravo10. 
 

   
 
Plk. Mgr. Václav Hladík, vedoucí oddělení rozvoje a projektového řízení komunikačních  
a informačních systémů Ministerstva vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného 
sboru České republiky během dne GIS (18. listopad 2010) poznamenal, že na stránkách 
Evropské kosmické agentury je k disposici sada do té doby vytvořených snímků (Haiti 
v relativně vysokém rozlišení, 3,5 MB – a řada dalších), využitelných pro výuku. 
 

                                                 
9
 RACETTE, Paul, E. La Vie de Josiane Zerubia: A Very Modern Woman of Science. Earthzine. 27. VII. 2009. 

<http://earthzine.org/2009/07/27/la-vie-de-josiane-zerubia-a-very-modern-woman-of-science/>. 
Satellites Are Tracing Europe's Forest Fire Scars. European Space Agency. 
<http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Satellites_are_tracing_Europe_s_forest_fire_scars>. 
VILA, José Pablo Solans; BARBOSA, Paulo. Vegetation Regrowth Detection after a Forest Fire in South Portugal 
Using SPOT Data. Wildfire. 2007. <http://www.fire.uni-freiburg.de/sevilla-
2007/contributions/doc/cd/SESIONES_TEMATICAS/ST8/Solans_Barbosa_EU.pdf>. 
10

 ZAMMIT, Olivier; DESCOMBES, Xavier; ZERUBIA, Josiane. Burnt Area Detection after a Forest Fire from  
a Single Post-Fire SPOT 5 Satellite Image by SVM Techniques. 
<http://www-sop.inria.fr/ariana/DEMOS/DemoBurntAreas/demo_en/demo_zammit.html>. 
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Sledovány logicky nejsou jen požáry a jejich dopady, ale i jiné druhy pohrom. Viz ilustrace: 
Indonésie, Banda Aceh, snímky z družice IKONOS před pohromou (leden 2003) a po ní 
(prosinec 2004). 
 

 
 
Ilustrace: Lokalita Balakot (Pákistán) na snímcích satelitu Ikonos (6. května 2000 a 12. října 
2005).11 
 

 

                                                 
11

 Post-Earthquake Damage in Balakot. European Space Agency. 27. X. 2005. 
<http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2005/10/Post-earthquake_damage_in_Balakot>. 


