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Faktory ovlivňující vznik a příčiny vegetačních požárů

Klimatické podmínky –

teplota, srážky, vlhkost, vítr

Stanovištní podmínky, 

přítomnost zápalného a 

hořlavého materiálu –

vysychavost půd, morfologie 

terénu, stav, složení a struktura 

vegetačního krytu (např. 

přítomnost suché trávy, 

jehličnatých dřevin apod.)…

Atraktivnost lokality 

pro lidské aktivity a 

z ní vyplývající 

návštěvnost – většina 

požárů u nás vzniká 

z nedbalostních příčin

Zdroj zapálení –

v ČR převážně: 

rozdělávání ohně, 

kouření, pálení 

rostlinného materiálu, 

zemědělská a 

lesnická 

činnost/technika…

bezprostřední příčina

Faktory ovlivňující vznik

Probíhající změna 

klimatu = zvýšení rizika 

vzniku požáru + možné 

zvýšení rychlosti šíření



index nebezpečí požárů INP: 1 – velmi nízké, 2 – nízké, 3 – střední,4 – vysoké, 

5 – velmi vysoké nebezpečí.

Zvýšení rizika vzniku 

lesních požárů
Průměrné měsíční indexy nebezpečí požárů (INP) 
za období 1951−1980 a 1981−2010 v České republice

Brázdil, R., Trnka, M. a kolektiv (2015): Historie počasí a podnebí v českých zemích XI: Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost. Centrum výzkumu 
globální změny Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno, 402 s.

Index nebezpečí požárů (INP), který byl inspirován

německým modelem GLFI, začalo ČHMÚ používat 

již v roce 2006. Vstupními data modelu: maximální 

denní teplota vzduchu, minimální denní relativní 

vlhkost, maximální denní rychlost větru, měřená a 

modelovaná půdní vlhkost.

RIZIKO VZNIKU POŽÁRU S KLIMATICKÝMI ZMĚNAMI 

ZNATELNĚ ROSTLO UŽ V UPLYNULÝCH DESETILETÍCH 

A DLE MODELŮ NADÁLE POROSTE



Zvýšení rizika vzniku lesních požárů 

Klasifikované stanovištní riziko 

v celoplošném zobrazení na bázi lesnické 

typologie a klimatických projekcí, 

zobrazeno průměrné riziko 

v prostorových jednotkách katastrálních 

území pro nedávný/aktuální stav (2018) a 

projekci k roku 2050, včetně změny rizika pro 

toto období. 

NÁRŮST RIZIKA SE PROJEVÍ 

I V RIZIKOVOSTI LESNÍCH 

STANOVIŠŤ

Do hodnocení míry rizika požárů podle charakteru stanoviště implicitně vstupují i) vláhové 

poměry stanoviště, ii) morfologie terénu, potenciální charakter iii) přízemní a iv) dřevinné 

vegetace a některá další hlediska. 

Převzato z certifikované metodiky 

„Doporučená adaptační a mitigační opatření 

v rizikových oblastech výskytu přírodních 

požárů s přihlédnutím k měnícímu se klimatu 

(Trnka et al., 2020).



Zvýšení četnosti vzniku 

lesních požárů

Nejvíce požárů za posledních deset let 

bylo v suchých letech/vegetačních 

sezónách. 

Nejrozsáhlejší lesní požár v tomto 

období hořel mezi Bzencem, Strážnicí 

a Ratíškovicemi na konci května 2012

– cca 200 hektarů lesních porostů. 

Zasahovaly hasiči ze 70 hasičských 

jednotek, hašení trvalo několik dní.

2001–2010 bylo 7 521 požárů 

2011–2020 pak téměř 14 100 požárů

Jen v posledních třech letech (2018–2020) 

bylo v ČR 6 077 lesních požárů a více než 

třikrát tolik ostatních požárů vegetace 

mimo zástavbu

Požářiště u Bzence po 5 letech od požáru



Zdroj: www.hzscr.cz 



www.firerisk.cz

Aktuální stav požárního počasí a výhled na následující dni pro 5 modelů předpovědi počasí a 2 indexy požárního 

rizika FWI – Fire Weather Index (Evropský standard) a FFDI – Forest Fire Danger Index (Australský standard). 

Použití pěti modelů předpovědi počasí umožňuje odhadnout nejistotu předpovědi a současné použití dvou indexů 

požárního počasí zvyšuje robustnost výpočtu. 

Portál FireRisk umožňuje předpověď rizika v hodinovém rozlišení v jednotlivých katastrech. 



www.firerisk.cz Mezi hlavní prvky 

používané pro předpověď 

na 10 dní dopředu pomocí 

modelu SoilClim patří 

maximální a minimální 

teplota vzduchu, 

srážkové úhrny, vlhkost 

vzduchu, rychlost větru 

a délka slunečního 

svitu.
ZÁKLADNÍ MAPY

Požární riziko – pro všechny gridy v katastru (s výjimkou vodních ploch a zastavěného území) jsou vypočteny hodnoty indexů požárního 

počasí Fire Weather Index (FWI) a Forest Fire Danger Index (FFDI). Z nichž je následně vypočtena mediánová hodnota a nakonec vybrána 

vyšší z nich. 

Požární riziko – MAX – prezentuje vždy nejvyšší hodnotu z kategorie rizika FWI a FFDI z toho nejkritičtějšího bodu v katastru pokud jde o 

míru rizika vycházejícího z požárního počasí v daném dni. Představuje tak “pesimistický” scénář, kdy je pro daný katastr zobrazena hodnota 

s nejvyšší mírou rizika.

Stabilita atmosféry – Hainesův index – reflektuje nestabilitu zvrstvení přízemní vrstvy atmosféry a zároveň obsah vodní páry v ní. 

Představuje tak očekávané chování teplého vzduchu vystupujícího z eventuálního požáru. Hainesův index tak upozorňuje na riziko vzniku 

těžko předvídatelných a rapidně se šířících požárů. Hodnoty dosahují od 2 do 6 s tím, že 6 je nejvyšší kategorie.

Intenzita sucha – určena na základě portálu www.intersucho.cz .

Teplota – jedná se o integrovanou hodnotu maximální teploty vzduchu ve 2 m nad standardním povrchem odhadnutou 

pro území katastru podle modelu IFS.

Vítr – odhadnutá nejvyšší hodnota větru pro katastr podle modelu IFS ve výšce 10 m nad zemí.

http://www.intersucho.cz/


Trnka et al. 2021: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168192321002677?via%3Dihub

OBR a) Kolísání celkového počtu požárů a plošných průměrů tří indexů požárního 

počasí (FWI, FFDI a FFI) za duben–září. 

www.firerisk.cz

Roční fluktuace v celostátních 

hodnotách indexů FWI a 

FFDI mohly vysvětlit 64 % a 

66 % odpovídající variability 

v počtu požárů během období 

1991–2018 a FFI 

vysvětlila 52% variability.

Portál FireRisk používá dva 

nejlépe se osvědčující 

indexy tj. FWI a FFDI.

Průměrný počet dní (a, b, d, e) s vysokým rizikem 

výskytu požáru podle indexů lesního požáru FWI 

a FFDI a rozdíl (c, f) mezi lety 1986–2015 a 1956–

1985 pro období duben–září. Výpočet je založen na 

meteorologických datech v rastru 500 × 500 m a 

zohledňuje převládající typ využití území. 



K čemu lze               používat?

• při plánování činností, které jsou rizikové z hlediska 

možnosti vzniku požáru – předpověď je po hodinách, 

tj. predikují se i případná zhoršení během dne;

• k úpravě intenzity případné hlídkové činnosti; 

• k nastavení preventivních opatření či vyhlášení 

varování (před rozděláváním ohně či kouřením v lese 

apod.);

• zpětné sumáře (rekapitulace počtu dní s vysokým 

požárním rizikem) za rok či delší období mohou 

pomoci identifikovat území s vysokou naléhavostí 

realizace případných dlouhodobých protipožárních 

opatření.


