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Americký program FlamMap, vyvinutý v Missoula Fire Sciences Laboratory, patřící pod Forest Service 

U.S. Department of Agriculture, je používán pro mapování a analýzu chování požárů nad konkrétním 

územím v daných podmínkách. Slouží k analýze požárního rizika, ale je také užíván k plánování řízeného 

vypalování v krajině, a to např. v USA. Aplikací tohoto modelu je možno získat základní charakteristiky 

požáru, mezi které patří délka plamene (Flame length), míra šíření (Rate of spread) požáru a jeho 

intenzita (Fireline intensity). Analýza těchto rizik usnadňuje rozhodnutí, zda je možné požár zastavit 

lidskou silou anebo je nutné nasadit těžkou hasicí techniku. Program umožňuje simulaci těchto 

charakteristik pro definované meteorologické a environmentální podmínky. Analýza s odlišnou 

rychlostí větru a vlhkostí paliva umožňuje predikovat specifické požární chování, následné šíření požáru 

a ohrožení okolí. Program umožňuje zobrazit jednotlivé základní charakteristiky požáru (výše), 

modelovat potenciální místa hoření a ukazuje, jak se může požár šířit a kde bude postupovat. 

 

Obr. Schéma modelu FlamMap – vstupní vrstvy k modelaci požáru 

Pro použití programu musí být k dispozici několik základních vrstev. Klíčovou vrstvou je digitální model 

terénu, ze kterého vznikají další dvě vstupní vrstvy – sklon a orientace. Vrstva Korunový zápoj 

představuje procento povrchu, které je zastíněno korunovým patrem stromů. Patrně nejdůležitější 

vrstvou jsou definované palivové typy. Scott a Burgan (2005) vytvořili příručku, kde jsou jednotlivé 

palivové typy kategorizovány. Uživatel, který chce analyzovat své území, potřebuje informaci o typech 

využití území a vegetačním pokryvu v zájmové oblasti. Musí znát jejich prostorové rozložení a na 

základě typů (louka, borový les s nízkým podrostem, smrkový les, vodní plocha, zástavba atp.) a 

porostních charakteristik je přiřadí k příslušnému palivovému typu. Do programu vstupují u 

jednotlivých typů i vlhkosti paliv u odumřelé a živé biomasy. Příručka poskytuje k těmto nastavením 

vysvětlení, tento vstup je do programu zadáván textovým souborem. Další vstup, který je vyžadován, 

je rychlost a směr větru, případně další meteorologická data (teploty, srážky). 

Na následujících obrázcích je ukázána modelace přírodního požáru pro současnost a pro rok 2050, 

podrobněji v samotných obrázcích. 



** Pozn.: Ačkoliv tým Příběhů sucha navrhl mnohé úpravy v krajině Dolních Dunajovic, používané GIS 

nástroje pro modelaci požárů bohužel některé prostorové změny potlačily. Jednalo se o příliš malá 

místa, která program při převodu z vektorů do rasterů potlačil. Je nutné si uvědomit, že je to stále jen 

model, který ačkoliv byl kalkulován v námi co nejvyšší přesnosti (velikost pixelu 5x5 m), tak program je 

nastaven na menší měřítko, z tohoto důvodu bohužel nebyly využity veškeré drobné detaily přírodního 

prostředí, které jsme měli k dispozici. Z tohoto důvodu jsou i mírně ovlivněny výsledky a není tak patrný 

rozdíl mezi optimistickým scénářem v roce 2050 a současností. 
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