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Včasná identifikace rizik, připravenost 

Abychom byli dobře připraveni 

na rizikové situace, je nutné mít 

k dispozici aktuální informace 

z monitorovacích systémů a 

výzkumných a vzdělávacích 

materiálů. 



www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4-udrzitelne-site-a-institucionalni-spoluprace/atcz251_forrisk

– manuál pro řízení budoucích krizí a rizik v lesnictví

– webové stránky – rozcestník usnadňující včasné 

varování, poskytující návrhy hospodářských opatření 

včetně aktuálních informací pro včasnou eliminaci rizik 

https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-4-udrzitelne-site-a-institucionalni-spoluprace/atcz251_forrisk


Informační zdroje

https://www.at-cz.eu/data/projects/f/73/722.pdf

https://www.at-cz.eu/data/projects/f/73/722.pdf
https://www.at-cz.eu/data/projects/f/73/722.pdf
https://www.at-cz.eu/data/projects/f/73/722.pdf


Informační zdroje

https://www.at-cz.eu/data/projects/f/73/722.pdf

https://www.at-cz.eu/data/projects/f/73/722.pdf
https://www.at-cz.eu/data/projects/f/73/722.pdf
https://www.at-cz.eu/data/projects/f/73/722.pdf


intersucho.cz
různá prostorová měřítka

stav i předpověď (9 dní)

několik druhů výstupů

Intenzita sucha = odchylka sucha 

od obvyklého stavu v období 

1961–2010.

Deficit = odchylka od obvyklé 

zásoby vody v půdě v daném 

období.

Nasycení půdy = relativní 

nasycení půdy 0 = bod vadnutí; 

50 = bod snížené dostupnosti; 

100 = polní kapacita.

Dopady na lesy = jednoduché 

hodnocení externími respondenty 

– lesníky.



intersucho.cz
Dopady na lesy 

– zatím málo respondentů.

STAŇTE SE RESPONDENTY!

Vyplněním expertního 

dotazníku získáte přístup 

k desetidenní předpovědi 

relativní vlhkosti půdy 

aktualizované každých 

24 hodin. 



Vodní bilance = rozdíl mezi množstvím 

srážek a mírou potencionální 

evapotranspirace. Kladná = převládající 

srážky, dostatek vody pro rostliny. 

Záporná = převládající evapotranspirace, 

nedostatek vody.

www.infoviz.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.



Síť DendroNETWORK – dendronet.cz
Jde o výzkumnou a monitorovací síť, 

jejímž cílem je shromažďovat a 

analyzovat data s vysokým časovým 

rozlišením v celorepublikovém 

prostorovém měřítku. V současné 

době síť DendroNETWORK zahrnuje 

více než 80 výzkumných ploch a 

pokrývá hlavní hospodářské dřeviny 

České republiky (smrk, borovice, buk 

a dub). Síť mohla vzniknout díky 

projektům TAČR.

www.emsbrno.cz/p.axd/en/DendroNETWORK.DendroNET

http://www.emsbrno.cz/p.axd/en/DendroNETWORK.DendroNET


Síť DendroNETWORK

Biologický monitoring stavu lesních ekosystémů 

pomocí dendrometrů představuje efektivní nástroj 

poskytující přehledné, časově a místně aktuální 

informace o stresu suchem, vitalitě a produkci lesních 

ekosystémů.

Krejza, Světlík, Horáček 2022 https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-

casopisu/2022/cislo-7/sit-dendronetwork.html

Dynamika obvodových 

změn kmene je odrazem 

vlastního přírůstu dřeva 

(ukládání uhlíku) 

a vodního režimu stromu 

(včetně působení stresu 

suchem). Změny 

v radiálním rozměru 

kmene jsou kombinací 

denní periodicity 

s dlouhodobějším vlivem 

stresu. 

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2022/cislo-7/sit-dendronetwork.html


Síť DendroNETWORK – dendronet.cz
www.emsbrno.cz/p.axd/en/DendroNETWORK.DendroNET

http://www.emsbrno.cz/p.axd/en/DendroNETWORK.DendroNET


PHENIPS
Fenologický model pro předpověď vývoje Ips typographus



Časoprostorová simulace 

vývoje a fenologie 

lýkožrouta smrkového

(pro různé milníky vývoje)

založená na měřených 

hodnotách teplot a sluneční 

radiace

– vývoj generací

– počátek jarního rojení

– vývoj sesterských 

pokolení

– nástup diapauzy (dle 

fotoperiody)

– přezimování a zimní 

úmrtnost

denně aktualizované 

sumy teplot pro 

– maximální vývoj 

(slunci vystavené 

porosty a porostní 

okraje)

– minimální vývoj 

(zastíněná místa 

uvnitř porostů) 

PHENIPS BOKU Plattform - BFW

Baier P., Pennerstorfer J. and Schopf A., 

2007. PHENIPS—A comprehensive phenology 

model of Ips typographus (L.) (Col., Scolytinae) 

as a tool for hazard rating of bark beetle 

infestation. Forest Ecology and Management, 

249(3): 171-186.

http://bfw.ac.at/rz/bfwcms2.web?dok=9763

