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1 Úvod

1.1 Komentář k projektovému a řešitelskému týmu

Na řešení projektu se podíleli zaměstnanci ČZU:
Vědečtí pracovníci:
Turčáni M., Červený J., Hlásny J., Holuša J., Marušák R.
Administrativní pracovníci:
Kolbabová I., Březinová J., Kolbabová T.
Doktorandi:
Modlinger, Vojtěch, Trombik
1.2 Komentář k finančnímu čerpání

Osobní - plán 885 tis., skutečnost 915 tis. Kč
Odměny pro pracovníky zaměstnané a pracující pro projekt.
Služby - plán 384 tis., skutečnost 354 tis. Kč
Náklady spojené se zřízením portálu, přípravou webové stránky, přípravou dat pro
využití projektu a úpravou databází.
Cestovné - plán 150 tis., skutečnost 180 tis. Kč
Většina přidělených financí byla použita na tuzemské cesty na studijní plochy a na
jednání k získání dat pro projekt v rámci České republiky. Malá část přidělených
financí posloužila pracovníkům k uhrazení zahraniční cesty za účelem spolupráce
s NLC Zvolen, kde mají zkušenosti s přípravou a tvorbou internetového portálu.
Specifické náklady - plán 220 tis., skutečnost 190 tis. Kč
Byly určeny k podpoře publikační činnosti výsledků řešení projektu (překlady do
anglického jazyka, korektury), a k vytvoření předlohy informačního letáku pro
obeznámení odborné i laické veřejnosti s cíli a náplní projektu.
Doplňkové náklady - plán 231 tis., skutečnost 231 tis. Kč
Režie ČZU.
1.3 Stručné zhodnocení průběhu řešení za sledované období, tj. rok 2013

V roce 2013 byly rozpracovány jednotlivé aktivity a to hlavně po úvodní oponentuře
projektu. V rámci projektu bylo rozpracováno několik oblastí:
A) Shromažďování informací o existenci, dostupnosti a využitelnosti databází
vhodných pro využití v projektu,
B) Jednání se správci/uživateli/vlastníky databází, a následné posouzení
možnosti využití v projektu,
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C) Shromažďování informací o nástrojích a výsledcích, které vznikly
v předchozím období při řešení projektů v první řadě FLD a následně i dalších
institucí,
D) Zabezpečení virtuálního média a postupné budování strategie šíření
informací/nástrojů/výsledků k odborné (ale i laické) veřejnosti.
1.4 Přehled plánovaných a uskutečněných aktivit v roce 2013

Název (cíl) aktivity Získávání podkladových údajů pro přípravu managementu
kůrovce
Zahájení aktivity 1.1.2013
Ukončení aktivity 31.12.2013
Skutečné Indikátory dosažení (dílčí výsledky) Práce na přípravě databází
potřebných pro přípravu nových strategií pro management kůrovce
Skutečné prostředky ověření (dílčích výsledků)
Databáze:

Existence databází údajů pro řešitelský tým potřebných pro přípravu nových přístupů
k managementu kůrovce (zpracování databáze o historických záznamech z L116
v rámci disertační práce, příprava podkladů z NP Šumava – letecké snímkování,
příprava dohod s VLS, církevními lesy a ÚHÚL o poskytnutí dat pro tyto účely).
Příprava podobné smlouvy s Lesy ČR je ve stádiu politických dohod.
V zprávě prezentované databáze: LHP a LHE VLS, LHP a LHE NP Šumava,
Aplikace (nástroje):

Geoaplikace ohrožení lesních porostů v ČR zvyšováním počtu generací lýkožrouta
smrkového (http://www.lesniportal.cz/category/aplikace/)
Expertní systém IPSEXPERT (http://www.lesniportal.cz/category/aplikace/)
Připravovaný expertní systém TANABBO II
Výstupy:

Hlásny, T., Turčáni , M. 2013. Persisting bark beetle outbreak indicates the
unsustainability of secondary Norway spruce forests: Case study from Central
Europe. Annals of Forest Science, 70, 5: 481-49.

Lukášová, K., Holuša, J., Turčáni, M. 2013. Pathogens of Ips amitinus: new species
and comparison with Ips typographus. Journal of Applied entomology, 137, 3:188196.
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Kdo se na řešení aktivity podílel Turčáni, Holuša, Hlásny
Název (cíl) aktivity Získávání podkladových údajů pro přípravu návrhu pro
zmírňování negativních dopadů environmentálních změn na mimoprodukční a
produkční funkce lesa
Zahájení aktivity 1.1.2013
Ukončení aktivity 31.12.2013
Skutečné Indikátory dosažení (dílčí výsledky) Práce na přípravě databází pro
zhodnocení rizik negativních environmentálních změn na mimoprodukční a produkční
funkce lesa.
Skutečné prostředky ověření (dílčích výsledků) Příprava databází údajů pro
řešitelský tým potřebných pro přípravu návrhu lesa pro zmírňování negativních
dopadů environmentálních změn na produkční funkce lesa.

Databáze:
Ve zprávě prezentované databáze: Plochy pro hodnocení vlivu pěstitelských
opatření, Plochy monitoringu zdravotního stavu lesa ČR, Poloprovozní a trvalé
výzkumné plochy ÚHÚL, databáze projektu QJ1220316, Databáze výsledků
modelování růstu a produkce lesa v podmínkách změny klimatu, data NIL v rozsahu
přípravy pro projekt FORMIT.
Nástroje:

Geoaplikace ohrožení lesních porostů v ČR zvyšováním počtu generací lýkožrouta
smrkového (http://www.lesniportal.cz/category/aplikace/)
Průměrka (http://www.lesniportal.cz/2013/01/01/prumerka/)

Kdo se na řešení aktivity podílel Turčáni, Hlásny, Marušák
Název (cíl) aktivity Získávání podkladových údajů pro přípravu operativního
managementu lesa při aktivaci komplexu biotických činitelů
Zahájení aktivity 1.1.2013
Ukončení aktivity 31.12.2013
Skutečné Indikátory dosažení (dílčí výsledky) Příprava databází potřebných při
přípravě operativního managementu kůrovce (zde se databáze neuvádějí) a dalších
biotických škodlivých činitelů.
Skutečné prostředky ověření (dílčích výsledků)
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Databáze: údaje o historických přemnoženích bekyně mnišky,
Nástroje: Příprava modelů přemnožení bekyně mnišky

Geoaplikace ohrožení lesních porostů v ČR zvyšováním počtu generací lýkožrouta
smrkového (http://www.lesniportal.cz/category/aplikace/)
Kdo se na řešení aktivity podílel Turčáni, Hlásny, Holuša

Název (cíl)aktivity Získávání podkladových údajů pro změny v myslivecké legislativě
s ohledem na management v lesnictví škodících a chráněných druhů
Zahájení aktivity 1.1.2013
Ukončení aktivity 31.12.2013
Skutečné Indikátory dosažení (dílčí výsledky): Získané databáze, které je možné
v různé intenzitě použít pro další výzkum.
Skutečné prostředky ověření (dílčích výsledků):
Databáze ČZU:

Zastoupení potravy z přikrmování u různých druhů spárkaté zvěře (makroskopické
analýzy žaludků, NIR spektrometrie, analýza pomocí stabilních izotopů
Reakce na intenzitu přikrmování a jeho vliv na prostorovou distribuci – reakce
získané pomocí GPS telemetrie sledování (původ dat i: NP České Švýcarsko)
Aktivity zvěře v intenzivně/extenzivně lovecky využívaných populací.
Efektivita lovu v závislosti na meteorologických a klimatických podmínkách
efektivita lovu v závislosti na druhu biotopu
Reakce jedinců na různé způsoby lovu a jejich prostorové chování (pomocí sledování
z GPS telemetrie)
Reakce zvířat na prodloužení a změny doby lovu (data o odstřelech, data o
prostorovém chování zvěře, zdroje dat: ÚHÚL, MZe)
Výskyt nepůvodních druhů a jejich šíření v posledních desetiletích (původ dat AOPK)
Preference biotopů a definování oblastí s předpokládanými největšími problémy
(původ dat: AOPK, UHUL)
Způsoby lovu a managementu nepůvodních druhů v oblastech jejich delšího výskytu
(původ dat: zahraniční vědecké publikace)
Nástroje:

On-line telemetrické sledování jedinců zvěře (http://zver.agris.cz/)
Kdo se na řešení aktivity podílel Turčáni, Červený
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Název (cíl) aktivity Získávání podkladových údajů pro přípravu nových hranic PLO
Zahájení aktivity 1.1.2013
Ukončení aktivity 31.12.2013
Skutečné Indikátory dosažení (dílčí výsledky) Příprava a sestavení databází
potřebných k rozhodovacímu procesu směrujícímu k rozhodnutí změny/ponechání
hranic PLO
Skutečné prostředky ověření (dílčích výsledků)
Databáze:

Časové série růstu lesa:
-

Poloprovozní výzkumné plochy ÚHÚL
Trvalé výzkumné plochy ÚHÚL
Plochy pro hodnocení vlivu pěstitelských opatření VÚLHM
Plochy monitoringu zdravotního stavu lesa ČR
Výsledky vlastního doměření dat v terénu

-

Meteorologická data měřeny v staniční síti Českého hydrometeorologického
ústavu (ČHMÚ)
Scénáře změny klimatu převzaty z evropských klimatických databází

Klimatická data:
-

Další data:

- Údaje Národní inventarizace lesa ČR
- Volně dostupná data o rozšíření lesa v ČR (kupř. Corine LandCover)
- Polohopisná data (lesní oblasti, lesní celky, říční sít ČR apod.)
- Model reliéfu ČR s prostorovým rozlišením 90 metrů
Nástroje:
Geoaplikace ohrožení lesních porostů v ČR zvyšováním počtu generací lýkožrouta
smrkového (http://www.lesniportal.cz/category/aplikace/)
Kdo se na řešení aktivity podílel Turčáni, Hlásny, Marušák

Název (cíl)aktivity Příprava a zprovoznění portálu pro informování státní správy a
odborné veřejnosti
Zahájení aktivity 1.1.2013
Ukončení aktivity 31.12.2013
Skutečné Indikátory dosažení (dílčí výsledky) Příprava a registrace webové
domény a vytvoření platformy pro portál
Skutečné prostředky ověření (dílčích výsledků) Existence webové domény
s existující platformou pro portál www.lesniportal.cz
Kdo se na řešení aktivity podílel Turčáni, Vopěnka
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2 Výsledky

Obecná část – celková filozofie

První rok řešení projektu potvrdil existenci několika okruhů problémů, které komplikují
využití údajů a výsledků, které jsou shromážděny za veřejné prostředky, ale není
možné je využívat v plné míře.
První okruh zmiňovaných problémů byl potvrzen v roce 2013, který byl věnován
shromažďování dostupných databází. Aby tyto databáze bylo možné využívat, je
potřebné získat souhlasy správců databází, anebo vlastníků lesa. V České republice
je základním problémem možnost využívat údaje získané z veřejných zdrojů.
Druhým základním problémem kvalitní legislativy a prováděcích předpisů je, že
častokrát vznikají předpisy, návody, které nejsou podložené dostatkem kvalitních
vědeckých argumentů vzhledem k problému, který byl zmíněn výše.

Třetím, dlouhodobě podceňovaným, ale důležitým zdrojem podkladů pro rozhodování
státní správy jsou výsledky projektů, které častokrát nejsou dopracovány do podoby,
ve které by došlo k vědeckému zjednodušení tak, aby uživatel mohl využít vědeckou
hodnotu, ale současně, aby metoda byla dostatečně jednoduchá a tudíž použitelná i
pro méně kvalifikované uživatele.
A posledním čtvrtým okruhem problémů je dostupnost všech zjištěných poznatků a
jejich propagace na veřejnosti. Součástí zanedbávání propagace výsledků na
veřejnosti je taky pocit veřejnosti, že lesnictví je odtrženo od potřeb veřejnosti.
V roce 2013 byly rozpracovány všechny problematické oblasti, v roce 2014 je
potřebné v této práci intenzivně pokračovat – vzhledem k problémům na politické
scéně nebylo možné některé činnosti v roce 2013 dopracovat.

Za zásadní je možno v souvislosti s budováním přístupných databází považovat
vytvoření základního legislativního rámce pro spolupráci mezi řešitelským týmem a
ÚHÚL-em, podpisem smlouvy o vzájemné spolupráci. Další smlouvy byly dojednány
(VLS s.p.), případně připraveny (církevní lesy a lesy v národních parcích) a čeká se
na možnost podpisu (Lesy ČR).
Databáze s nižší přesností jsou dostupné, ale podkladové vrstvy pro spolehlivé
ověření parametrů jako je dřevinové složení, věková a prostorová struktura porostů,
LHE spravuje ÚHÚL. Vydání dat je podmíněno vlastníkem/uživatelem lesních
porostů a stav přípravy je následující: Lesy ČR – příprava smlouvy, VLS – data jsou
k dispozici, je potřebná jejich verifikace, NP Šumava – smlouva o spolupráci je
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v jednání, církevní lesy – předjednána spolupráce, čeká se na vyřešení a průběh
restitucí.

Spolupráce s dalšími organizacemi v oblasti lesnictví (LDF MENDELU a VÚLHM) je
obecně na dobré úrovni, problém nastává, když se jedná o poskytnutí dat mezi
organizacemi. Ve druhé polovině roku probíhala intenzivní jednání, a je
pravděpodobné, že v roce 2014 se dojde k dohodě přijatelné pro všechny instituce.
Další instituce, potenciálně poskytující data jsou obyčejně ochotny data poskytovat
za úplatu (ČHMÚ, Správy povodí atd.). V roce 2013 probíhaly rovněž intenzivní
jednání s NLC Zvolen, kde jsou databáze zaměřené na lesnictví soustředěny na
jedné instituci – a přístup k datům, jejich dostupnost a využitelnost pro vědeckovýzkumné účely je podstatně vyšší.

Rok 2014 tak v mnohých ohledech bude zásadní pro další řešení projektu, ale práce
provedené v roce 2013 slibují úspěšné pokračování projektu.
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2.1 Získávání podkladových údajů pro přípravu managementu
kůrovce

Podstatnou zdrojovou databází pro tento částkový úkol z pohledu celé ČR jsou
výsledky projektů Kyril a Climips, které jsou ve zprávě FLD. Kromě toho uvádíme
některé další databáze a nástroje, které jsou pro účely projektu k dispozici.
Lesní hospodářské plány a evidence Vojenských lesů a statků

Data byla získána v období 2008-2010 pro řešení projektů NAZV. Získaná data byla
zařazena do projektové geodatabáze. Geodatabázi projektu tvoří kompaktní celek,
jehož základem je SRBD (systém řízení bázy dat), spolu s nadstavbou ArcSDE.
V takto navrhnutém systému je možné efektivně uchovávat prostorové reprezentace
objektů a prvků spolu s jejich kvalitativními a kvantitativními charakteristikami
(atributy).
1.1

Zpracování dat LHP

Pro analytické operace s prostorovými objekty a prvky bylo zapotřebí zabezpečit
topologickou korektnost (čistotu) vstupujících prvků. Vzhledem ke skutečnosti, že
formát shp, v kterém byly údaje získané, není topologicky orientovaný, topologická
čistota prvků v geodatabázi byla zabezpečena souborem pravidel určujících, jak se
prvky v rámci jedné třídy prvků mají chovat a jaké typy topologických vztahů jsou pro
ně přípustné. Topologická verifikace byla aktivována po každém načtení parciálního
bloku údajů získaných z dalších zdrojů. Verifikované a topologicky korektní údaje
byly následně načítány do konečné verze geodatabáze.

Pro atributové údaje byla navrhnutá struktura umožňující v geodatabázi uchovávat
data získaná z různých zdrojů. Normalizace tabulek byla podřízena uživatelským
potřebám tak, aby umožnila jednoduchou manipulaci s údaji. Normalizované tabulky
jsou přepojené definovanými relačními vztahy, které jsou součástí výslední
geodatabáze.
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Obr. 1 Lesní porosty ve správě VLS po jednotlivých divizích
Data LHE

Údaje LHE získaná z VLS obsahovala informace o dvou škodlivých činitelích – hmyz
a vítr. Údaje byly doručeny ve formátu xls, který bylo nutno pro další zpracování
transformovat tak, aby data byla připojitelná na prostorovou složku JPRL. V prvním
kroku byl ověřen stav úplnosti údajů za divize a část dat byla po dohovoru
s pracovníky VLS vyřazená jako nadbytečná.

V druhém kroku došlo ke spojení údajů za jednotlivé roky a škodlivé činitele do jedné
databázové tabulky. V geodatabázi byla vytvořena tabulka, jejíž struktura
korespondovala se strukturou zpracovávaných dat tak, aby nedošlo k jejich ztrátě při
transformaci a konverzi. Pro každý škodlivý činitel byla vytvořena samostatná
tabulka. Po případném doplnění dalších škodlivých činitelů bude možné sloučit
všechny tabulky do jedné, ve které budou údaje za všechny škodlivé činitele uložené
společně.
V následujícím kroku byla vytvořena doména (integritní omezení) pro pole tabulek
tak, aby odpovídala skutečnému názvosloví. Doména „D_DruhTezby“ (Tabulka 1)
byla definována jako kódová (nominální) sloužící jako integritní omezení pro pole
tabulek uchovávající atributové hodnoty druhů těžeb. Druhá doména „D_SkodCinitel“
(Tabulka 2) byla definována obdobně. Její množinu hodnot tvoří kódy škodlivých
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činitelů. Do obou domén byl doplněn kód „Nedefinováno“ s hodnotou 9999. Integritní
omezení bylo využito při načtení dat do geodatabáze, kde zároveň s načtením
dochází k jejich kontrole z hlediska hodnotové správnosti atributů.
Tabulka 1. Kódové domény druhů těžby.

Kód

Popis

1

předmýtní úmyslná (TPÚ)

3

předmýtní nahodilá (TPN)

2

předmýtní úmyslná výběrná (TPUV)

4

předmýtní bez nákladů (TPS)

5

mýtní úmyslná (TMÚ)

6

mýtní úmyslná clonná (TMÚC)

7

mýtní úmyslná výběrná (TMÚV)

8

mýtní nahodilá (TMN)

9

mýtní bez nákladů (TMS)

10

mýtní mimořádná (TMM)

9999

Nedefinované

Tabulka 2. Kódová doména škodlivých činitelů.

Kód

Popis

10

lýkožrout smrkový

20

Vítr

11

ostatní podkorní hmyz

9999

Nedefinované

Příklad výstupů získaných z propojení údajů LHE na prostorovou složku LHP je uvedený na
Obr. 4-5. Průběh objemů těžeb ve dvou vybraných divizích v letech 1999-2007 je uveden na
Obr. 3
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Obr. 2 Vývoj těžeb v důsledku podkorního hmyzu v Divizích VL ČR: Hořovice a Lipník

2007
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Obr. 3 Distribuce těžeb v důsledku větru v modelovém území Brdy v letech 1999-2007
(Divize VL: Hořovice).

Obr. 4 Distribuce těžeb v důsledku podkorního hmyzu v letech 1999-2007 (Divize VL:
Hořovice)

13

NAZV- QJ1330233

Neperiodická zpráva 2013

Lesní hospodářské plány a evidence NP Šumava

Ze Správy NP Šumava byla získána data lesních hospodářských plánů a lesní
hospodářské evidence za roky 2000-2010. Prostorová data LHP se nezdařilo získat
kompletní, menší části území doposud chybějí, resp. se je z různých technických
důvodů nepodařilo připravit způsobem umožňujícím propojení atributové části LHP.
Z důvodu organizačních změn v hranicích LHC jsme vytvořili tři vrstvy dílců
(geometrické části LHP) vztažené k rokům 2005, 2008 a 2010, na které je možné
s relativně vysokou úspěšností propojit atributovou část LHP (Obr. XX) jako i data
LHE.
Na geometrickou část LHP byly propojeny atributy informující o etážích, zastoupení
dřevin, procenta souší, věku, výšce a tloušťce dřevin, bonitě, genetické klasifikaci,
různých ukazatelích zásoby porostu apod.

Obr.5 Geometrická část LHP, ke které byly propojeny atributy LHP a části, kde toto
propojení nebylo úspěšné
Pro hodnocení dynamiky kůrovce na území NP a zhodnocení účinnosti realizovaných
opatření jsou klíčová data lesní hospodářské evidence. Významná jsou zejména data
o nahodilých těžbách a odchytech kůrovce do feromonových lapačů. Tato data byla
pomocí identifikátorů dílců připojena na geometrickou část LHP a zařazena do
projektové databáze.

14

NAZV- QJ1330233

Neperiodická zpráva 2013

Obr. 6 Mapa poloh středů dílců s propojenými údaji o nahodilých těžbách za období
2005-2010. Velikost symbolu označuje velikost nahodilé těžby.
Připravované nástroje – Tanabbo II

Systém na podporu rozhodovaní (DSS) „TANABBO II“ je vyšší verze

experimentálního systému, který byl vyvíjený jako makro k GIS softwaru Erdas.
Vzhledem ke krátkodobosti projektu, nebyl jeho vývoj ukončen do stadia veřejně
použitelného software.

Nová verze systému bude vytvořena na základě (makro) volně šiřitelného GIS

softwaru „GRASS“ (Geographic Resources Analysis Support System). Cíl systému je
podpora rozhodování při ochraně smrkových porostů před kůrovcem. Systém má
modulární strukturu. Plánujeme ukončit vývoj systému TANABBO II ve stádiu volně

šiřitelného software, použitelného i v lesnické praxi bez anebo i s asistencí autorů
systému. Systém bude mít modulární strukturu.
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Vzhledem k různé dostupnosti a ochraně dat bude systém umožňovat práci i s

veřejně dostupnými údaji. Výsledné prognózy budou mít v těchto případech

orientační charakter. V případě potřeby na upřesnění výstupů budou potřebné vstupy
od lesnického provozu. Zvlášť důležité jsou údaje z LHP a LHE. Tyto údaje jsou však
častokrát

citlivé.

Systém

bude

muset

zpracovavatelovi zabezpečit jejich ochranu.

disponovat

nástroji,

které

umožní

Vstupní modul

Modul slouží na přípravu a zpracování vstupních dat. V původním systému

TANNABO byla tato část zahrnutá jen v omezené míře. Při vývoji systému
TANABBO

II

budou

naprogramováno.

vytvořeny

nové

algoritmy

a

všechno

bude

znovu

Vstupy: Externí zdroje dat.
Submoduly:
a) SubModul 1.1 – DPZ (veřejné přístupná data)
Typ vstupních dat: LANDSAT, MODIS a jiná veřejně přístupná satelitní data.

Submodul slouží na zabezpečení vstupu dat získaných dálkovým průzkumem země
(DPZ) do systému. V současné fázi řešení projektu byl kompletně naprogramován

modul pro zpracování satelitních snímků Landsat, který importuje snímky

z originálního formátu tiff do geodatabáze softwaru GRASS, převádí je do
souřadnicového systému JTSK (resp. systému používaného v geodatabázi) a řadí do

katalogu satelitních snímků. Rastry jednotlivých kanálů jsou pojmenovány podle
jednotného klíče a uloženy do geodatabáze včetně metadat, tj. s informacemi o
druhu satelitu, době snímání, pozicici satelitu a slunce apod.
b) SubModul 1.2 – Stanoviště (veřejně přístupné data)
Typ vstupních dat: DTM, Corine Land cover a jiná veřejně přístupná data.

Submodul slouží na zabezpečení vstupu dat z veřejně přístupných GIS databází do

systému. Vstupní data jsou zpracována podle požadavků modelu, prostorová data
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jsou konvertována do topologického formátu a následně procházejí validací

topologie, atributy prostorových objektů jsou ukládány do relační databáze
s předepsanou strukturou. Submodul zároveň vytváří prostorové vrstvy předispozice
stanovišť ke vzniku a šíření kůrovcové kalamity.

c) SubModul 1.3 – Lesnická data (omezený přístup)
Typ vstupních dat: LHP, LHE a jiná data ve vlastnictví vlastníků anebo

uživatelů lesů. Submodul slouží na zabezpečení vstupu dat z databází vlastníků
anebo uživatelů lesů do systému. Data jsou zpracována a uložena analogicky se

submodulem 1.2. Vytvářeny jsou prostorové vrstvy predispozice porostů ke vzniku a
šíření kůrovcové kalamity.

d) SubModul 1.4 – Meteorologická data
Typ vstupních dat: Meteorologická data a data z meteorologických senzorů.

Submodul

slouží

na

zabezpečení

vstupu

meteorologických

dat

a dat

z meteorologických senzorů do systému. Data jsou ukládaná do relační databáze a
procházejí kontrolou integrity.

e) SubModul 1.5 – Integrovaná databáze
Submodul integruje vstupní údaje získané v Submodulech 1.1 až 1.4.

Zabezpečuje konzistenci dat vůči definovaným pravidlům pomocí integritního

omezení. Jedná se o specifickou část systému, která je řešena jak pomocí nástrojů

GRASSu pro správu geodat, tak pomocí nástrojů databáze. Geodatabáze je

uspořádána do struktury vyžadované jadernými moduly. V prostředí systému GRASS
GIS je možné využít hned několik softwarových databázových řešení pro ukládaní
atributových dat, v prototypu DSS je využita databáze SQLite, která je přednastavena

při instalaci GRASS GIS. Ve vyšší verzi DSS se předpokládá využití PostgreSQL,
která umožňuje využití pokročilých funkcí pro správu dat. V současné podobě je
možné pro jednu prostorovou vrstvu uložit v databázi libovolný počet atributových

tabulek (tzv. layers), které jsou s prostorovými objekty propojeny pomocí jedinečných
identifikátorů ploch (primárních klíčů). Předchází se tak duplicitě ukládaní
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prostorových vrstev a zjednodušuje se tak administrace databáze. Pro práci jen
s atributovými daty, kdy uživatel nevyžaduje práci s prostorovou informací, lze využít

libovolný nástroj pro správu databází (např. SQLite Studio apod.) nebo postavit nad

databází samostatnou uživatelskou aplikaci. Prostorová data jsou spravována
pomocí GRASS GIS modulů, které lze rovněž využít pro tvorbu uživatelských
aplikací. Tato funkcionalita bude využita ve vyšší verzi TANABBO II.

Prostorová data jsou tematicky organizovaná do podoby tzv. mapsetů (sad

map) – např. mapset Landsat obsahuje snímky z Landsatu a odvozených produktů,

mapset topo obsahuje topografická data. Každý mapset obsahuje svou částkovou

databázi pro ukládaní atributů zejména vektorových vrstev, která lze mezi sebou
propojovat jak nástroji GRASS tak nástroji pro správu databází. Propojením všech
částkových databází je vytvořena kompletní geodatabáze, která i když je závislá na

konkrétním softwarovém řešení GRASS GIS, je díky otevřenému formátu a
zdrojovému kódu využitelná i v jiných aplikacích.

Výstupy: vstupní údaje do Jádrového modulu
Jádrový modul (Izotropické horizontální šíření)

Modul slouží na tvorbu 1 a víceletých prognóz poškození smrkových porostů

kůrovcem. Šíření poškození porostů bude modelováno na základě principů

uvedených v systému TANABBO (Jakuš et al. 2003, 2005). Základní jednotkou,
s kterou bude modul pracovat, bude mortalita smrku v m3. Základní jednotkou pro

modelování bude pixel o velikosti 30 m x 30 m. Je to základní velikost dat systému

LANDSAT, které jsou klíčové pro systémy TANABBO a TANABBO II. Podrobnější
prostorové rozlišení bude možno použít v případě využití komerčních satelitních scén
(SPOT nebo jiné).

Při vlastním modelovaní bude použit klasický GIS přístup (Jakuš et al. 2005).

Základy

algoritmu

byli

použity

naprogramován v prostředí GRASS.

v TANNABO.

Algoritmus

bude

upraven

a
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Vhodnost jednotlivých přístupů bude testovaná v průběhu vývoje systému.
Vstupy: Výstupy ze vstupního modulu (submodulů 1.1 až 1.4)
Submoduly:
a) SubModul 2.1 – Vznik ohnisek (prostor)
Submodul slouží na prostorové modelovaní pravděpodobností vzniku nových

ohnisek poškození porostů kůrovcem na základě metod Jakuše et al.(2003, 2005).
Při tvorbě submodulu bude použit inovovaný algoritmus ze systému TANABBO.
b) SubModul 2.2 – Šíření ohnisek (prostor)
Submodul

slouží

na

prostorové

modelováni

pravděpodobností

šíření

poškození porostů kůrovcem na základě metod Jakuše et al. (2003, 2005). Při tvorbě
submodulu bude použit inovovaný algoritmus ze systému TANABBO.
c) SubModul 2.3 – Pravděpodobnost náletu (prostor)
Submodul na základě metod Jakuše et al. (2003, 2005). Integruje mezivýstupy

ze SubModulů 2.1 a 2.2. Při tvorbě submodulu bude použit inovovaný algoritmus ze
systému TANABBO. Výstupem je prostorová mapa pravděpodobnosti náletu.
d) SubModul 2.4 – Populační dynamika v lesních porostech (čas)

Submodul slouží k modelování velikosti populace kůrovce v lesních porostech

v čase. Tento submodul nebyl součástí TANABBO. Bude vytvořen v rámci řešení
projektu. Modelování bude vycházet z práce Jönsson et al. (2012). Uvedené principy
budou upraveny pro potřeby systému TANABBO II a parametrizovány na dostupných

datech. Systém bude rozlišovat mezi klasickými gradacemi kůrovce a chronickým

přemnožením kůrovce v oblastech zasažených novodobým odumíráním smrčin
(Jakuš et al. 2008).
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Průběh gradace kůrovce ve velké míře ovlivňuje počasí a management. Zvlášť

počasí je těžké předvídat na období několika let. Z toho důvodu bude vývoj gradace
modelován a prognózován ve 3 scenáriích:
i)
ii)
iii)

optimistický: průběh gradace při dlouhodobě nepříznivém počasí pro

kůrovce.

realistický: nejpravděpodobnější průběh gradace na základě dosavadních

poznatků.

katastrofický: průběh gradace při dlouhodobě příznivém počasí pro
kůrovce a při ponechaní porostů bez zásahu.

Další částí systému jsou:
e) SubModul 2.5 – Populační dynamika na polomech (čas)
f) SubModul 2.6 – Management
g) SubModul 2.7 – Výsledná prognóza
Operační (Meteo) modul
Modul

slouží na

podporu

smrkových porostů před kůrovcem.

operačního

rozhodování v oblasti

ochrany

Vstup 1: Pravděpodobnost náletu (následující rok)
Vstup 2: Meteorologická data
Submoduly:
a) SubModul 3.1 – Fenologie
b) SubModul 3.2 – Kumulativní transpirační deficit
c) SubModul 3.3 – MODIS
d) SubModul 3.4 – Mapy aktuálního rizika
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2.2 Získávání

podkladových údajů pro přípravu návrhu pro
zmírňování negativních dopadů environmentálních změn na
mimoprodukční a produkční funkce lesa

Databáze pro změny v růstu hlavních hospodářských dřevin České republiky jsou
připravovány jako podklad pro modelování v růstovém simulátoru. Jako podkladové
vrstvy slouží následující databáze:
Databáze ploch s dlouhodobými daty o vývoji lesa
Plochy pro hodnocení vlivu pěstitelských opatření

První skupinu dat zařazených do databáze tvoří údaje z dlouhodobých
experimentálních sérií založených v porostech našich hlavních dřevin smrku a
borovice v letech 1958 až 1988. Jedná se celkem o 48 sérií rozmístěných v hlavních
lesních oblastech ČR. Je k dispozici 34 smrkových ploch, 16 borových ploch a 10
ploch v dalších porostech. Délka časových sérií se pohybuje od 11 do 50 let a
interval měření od 1 do 5 let. Smrkové série zahrnují porosty na stanovištích od
čtvrtého do osmého vegetačního stupně (kyselá, svěží a bohatá stanoviště) typické
pro pěstování smrku, jako nejvýznamnější hospodářské dřeviny. Borové série byly
založeny v lesních oblastech s vysokým podílem borovice v druhové skladbě, tj.
Západočeská pahorkatina, Středočeská pahorkatina, Jihočeské pánve, Polabí,
Severočeská pískovcová plošina a Jihomoravké úvaly.

Experimenty byly navrženy tak, aby bylo možné porovnat různé způsoby výchovy.
Kontrolním prvkem každé experimentální série jsou srovnávací plochy bez zásahu, tj.
dílčí plochy, na kterých se sledoval vývoj porostu bez úmyslných zásahů. Databáze
obsahují údaje o počtu stromů, jejich tloušťkovém a výškovém přírůstu a mortalitě.
Na sériích ve starších porostech probíhá revize těchto parametrů v pětiletých
intervalech, na sériích v mladších porostech je interval zjišťování těchto
dendrometrických charakteristik jednoletý. Pro účely projektu bude využito údajů o
výčetní tloušťce, výšce a mortalitě sledovaných porostů jednak z porostů bez
úmyslných zásahů a jednak z porostů s výchovou.
Plochy monitoringu zdravotního stavu lesa ČR

Monitoring zdravotního stavu lesa v systematické síti monitoračních ploch započal
v roce 1986, kdy se Česká republika připojila k Mezinárodnímu kooperativnímu
programu sledování a vyhodnocování vlivu znečištění ovzduší na lesy (International
Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on
Forests – ICP Forests).

Do databáze bylo zařazeno 86 ploch úrovně I a 21 ploch úrovně II (zahrnuty byly též
bývalé plochy úrovně II), pro které jsou k dispozici údaje o vývoji přírůstů získané
opakovaným měřením výčetních tlouštěk a výšek a letokruhovými analýzami.
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Poloprovozní a trvalé výzkumné plochy ÚHUL

Tato data reprezentují široké spektrum porostních poměrů a způsobů managementu
porostů, a tvoří datovou základnu pro vývoj národní parametrizace růstového
simulátoru Sibyla, jakož i pro vyhodnocení vývoje produkce lesních porostů České
republiky v podmínkách změny klimatu.

Významným zdrojem dat jsou trvalé zkusné plochy (TZP) ve správě ÚHÚL Brandýs
nad Labem. TZP jsou koncipovány jako monitoring, jehož cílem je zajistit dostatek
empirického materiálu pro sledování vývoje taxačních charakteristik. Opakované
měření TZP má pětiletý interval a soubor TZP je průběžně doplňován o nově
zakládané plochy. Počet aktivních ploch TZP k 1. 1. 2010 je 917, přičemž délka
časových řad se liší. Nejdelší časové řady sahají do roku 1964.

Soubor TVP založili pracovníci výzkumných lesnických ústavů (VÚLHM JílovištěStrnady a VÚLH Zvolen) a pracovníci lesnických fakult vysokých škol. Postup
zakládání a měření tohoto souboru výzkumných ploch se řídil dle podrobných
metodik plně srovnatelných s obdobnými metodikami používanými v zahraničí.
Všechny stromy s výčetní tloušťkou větší než 7 cm s kůrou byly na ploše TVP
průběžně označeny čísly. To při pozdějším zpracování umožnilo podrobnější analýzy
růstu a produkce jednotlivých dřevin a soubor TVP vytvořil mj. základ pro konstrukci
růstových modelů hlavních dřevin v ČR.
Databáze projektu

Pro získání dat byla připravena MS Access databáze se strukturou sestávající z pěti
tabulek (Obr. 7), vzájemně propojených pomocí jedinečných identifikátorů ploch. Toto
řešení umožnilo zadávat informace o plochách tak automatizovaně, jako i manuálně
pomocí předpřipraveného formuláře (Obr. 8).

Obr.7. Struktura databáze v prostředí MS ACCESS Obr.8. Ukázka vstupního
formuláře
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Pro zpracování získaných údajů byla data migrována do databáze PostgreSQL,
doplněné o rozšíření PostGIS pro práci s prostorovými daty. Její struktura je
sestavena ze tří hlavních skupin (schémat), ve kterých jsou jednotlivé tabulky
organizovány (Obr. XX3).

Obr. 9. Struktura databáze v prostředí PostgreSQL

Schéma „zdroje“ slouží pro uchovávání získaných metadat o plochách. Schéma
„fieldmap“ slouží pro ukládání prostorových dat z jednotlivých ploch (hranice plochy,
pozice stromů) a schéma „generator“ je využíváno pro generování tabulek pro
jednotlivé plochy ve struktuře vyžadované růstovým simulátorem. Výhodou databáze
PostgreSQL je možnost vytváření funkcí ve více programovacích jazycích (využity
byly PL/PGSQL a Python) a možnost využívat funkce rozšíření PostGIS pro
manipulaci s prostorovými daty.
Základní funkcí vytvořené databáze v projektu je získat přehled ve vytvořených
datech, a na základě různých dotazů vybírat plochy, jež budou použity pro simulace.
Databáze výsledků modelování růstu a produkce lesa v podmínkách změny
klimatu

Výsledkem projektu NAZV „Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě lesních
porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh adaptační strategie“ (ProClim,
2012-2016) je značné množství dat opisující růst a produkci množství porostů ČR
v podmínkách změny klimatu. Jedná se o časové série porostních charakteristik
s ročním krokem pokrývající období od založení plochy resp. zvoleného počátku
simulace do roku 2100. V současnosti jsou časové řady organizované podle
následovného schématu:
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Obr. 10. Polohy poloprovozních a trvalých výzkumných ploch ÚHÚL za hlavní
dřeviny v České republice (zastoupení dřeviny na 85%)

1. Plocha
a. Plochy pro sledování vlivu pěstěných opatření
i. Zásah
ii. Kontrola
b. Plochy intenzivního monitoringu lesa
c. Poloprovozní a výzkumné plochy ÚHÚL
2. Porostní charakteristiky simulované na jednotlivých plochách
a. Zásoba hlavního porostu
b. Celková objemová produkce
c. Mortalita
3. Kombinace typu plochy a porostní charakteristiky se scénářem změny klimatu
a. 10 scénářů změny klimatu

24

NAZV- QJ1330233

Neperiodická zpráva 2013

b. Referenční klima sloužící pro simulaci vývoje porostu v podmínkách
beze změny klimatu
4. Kombinace všech předchozích variant je simulována při 5 počátečních
porostních strukturách (důvodem jsou chybějící informace o pozicích části
stromů, které musely být vygenerovány)

Obr. 11 Příklad výsledků simulací růstu lesa v podmínkách změny klimatu, které tvoří obsah
databáze dat ÚHÚL. Oproti rokům jsou vyneseny procentuální změny produkce při scénáři
změny klimatu oproti referenčnímu klimatu. Jeden graf reprezentuje jeden scénář, linie A-E
jsou porostní struktury.
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Výsledky simulací vývoje smrkového porostu v podmínkách změny klimatu vyjádřené
10 scénáři změny klimatu při 5 počátečních strukturách jsou uvedeny na Obr. XX.
Databáze potenciálně využitelné – částečně z projektu FORMIT

Další databází, která se připravuje k využití jsou data NIL, které zpravuje ÚHÚL a při
vědeckém přístupu mohou být hodnotným zdrojem informací.

První cyklus inventarizace proběhl v letech 2001 – 2004. Inventarizací byl
pověřen Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem (ÚHÚL. Data NIL
jsou zpracována ve formě database mdb. Část dat NIL byla využita v rámci
mezinárodního projektu pro stanovení objemu biomasy využitím prostředků
dálkového průzkumu Země. Relační vztah a struktura těchto dat je uvedena v
nasledujících popisech. Další využití těchto dat (ve spolupráci s ÚHÚL-em) je ve
formě odvození produkčních potenciálů dřevin, tloušťkových a výškových modelů
dřevin, které mohou sloužit jako podklad pro odvození národních modelů růstu.

Obr. 12 Relační vztah
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Data na úrovni plochy

Inventarizační plocha – v každém inventarizačním čtverci jsou dvě inventarizační
plochy, na kterých se provádí vlastní šetření. Plochy jsou kruhového tvaru s
průměrem 12,62 m s výměrou 500 m2. Na úrovni plochy se zaznamenávají tato data









ID_PLOCHY - Identifikační číslo inventarizační plochy
Datum_mereni - Dátum měření
Druh_pozemku - Kategorie způsobu využití pozemku
X_JTSK_ctverce, Y_JTSK_ctverce – Souřadnice středu inventarizační
plochy
Nadmorska_vyska – Nadmořská výška
Kategorie_lesa – Kategorie lesa podle funkce
Lesni_typ – Lesní typ podle typologického systému ÚHÚL
Vymera_kategorie_LES – Výměra v m2

Obr. 13 Ukázka dat tabulky Plocha
Data na úrovni podplochy

Podplocha – inventarizační plocha může být rozdělena rozdělena na menší části –
podlochy.









ID_PLOCHY - Identifikační číslo inventarizační plochy
ID_PODPLOCHY – Identifikační číslo podplochy
Vymera_podplochy – Plošné vyjádření dílčího území inventarizační plochy
Expozice – Orientace převládajícího sklonu terénu podplochy k určité světové
straně
Sklon – Úhel, který svírá nakloněná rovina svahu s vodorovnou rovinou
Tvar_lesa – Hospodářský tvar charakterizující vznik porostů
Bohatost_struktury_porostu – Střídající se výskyt forem lesa podle lesních
společenstev v závislosti na stupni vývoje porostů.
Stupen_prirozenosti – Přirozenost lesního porostu vyjádřená druhovou
skladbou porostu
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Obr. 14 Ukázka dat tabulky Podplocha
Data na úrovni dřeviny

Zjišťují se informace o stromech živých I odumřelých s výčetní tloušťkou větší než
6.9 cm s kůrou.









ID_PLOCHY - Identifikační číslo inventarizační plochy
ID_PODPLOCHY – Identifikační číslo podplochy
ID_DREVINA – Identifikační číslo druhu dřeviny
Kruhova_vycetni_zakladna – Kruhová základna podle druhu dřeviny na
podploše v cm2
Tloustka_stredniho_kmene – Tloušťka středního kmene podle druhu dřeviny
na podploše v cm
Vyska_stredniho_kmene - Výška středního kmene v m
Pocet_stromu – Počet stromů s výčetní tloušťkou nad 7 cm na podploše podle
druhu dřevin
Vek_drevin – Průměrný věk podle dřevin na podploše s výčetní tloušťkou nad
7cm

Obr. 15 Ukázka dat tabulky Dřevina
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Data na úrovni Porostní vrstvy






ID_PLOCHY - Identifikační číslo inventarizační plochy
ID_PODPLOCHY – Identifikační číslo podplochy
ID_POROSTNI_VRSTVY – Identifikační číslo porostní vrstvy
Zapoj – Vzájemný dotyk a prolínání větví stromů
Rustova_faze – Rustová faze porostu

Obr. 16 Ukázka tabulky Porostní vrstvy
Data na úrovni kmene

Kvalita kmene se hodnotí na živých stromech s výčetní tloušťkou nad 30cm.






ID_PLOCHY - Identifikační číslo inventarizační plochy
ID_PODPLOCHY – Identifikační číslo podplochy
ID_DREVINA – Identifikační číslo druhu dřeviny
ID_KVALITA – ID kvality kmene na subploše podle druhu dřeviny
Podil – Podíl (z celkového počtu hodnocených stromů) kvality druhu dřeviny
na podploše

Obr. 17 Ukázka tabulky Kvalita kmene
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Data na úrovni kmene





ID_PLOCHY - Identifikační číslo inventarizační plochy
ID_PODPLOCHY – Identifikační číslo podplochy
ID_STUPEN_ROZKLADU – Stupeň rozkladu
Zasoba_m_3 – Objem odumřelého dřeva na podploše podle stupňů rozkladu

Obr. 18 Ukázka dat tabulky Odumřelé dřevo
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2.3 Získávání

podkladových údajů pro přípravu operativního
managementu lesa při aktivaci komplexu biotických činitelů

Odumírání smrčin v důsledku napadení václavkou a nespecifického žloutnutí smrčin
– k dispozci jsou hrubé informace z L116, je potřebné jednat s vlastníky/uživateli lesů
v oblasti severní Moravy. K dispozici jsou údaje ze slovenské strany Beskyd, kde je
situace velice podobná (včetně kompletních informací z LHP a LHE). Pro testování
modelů v případě nedostatku dat z ČR Bude možné využít tyhle podklady.
V roce 2013 se pracovalo na přípravě modelů přemnožení bekyně mnišky, což je
škůdce s celostátním významem.

Výsledky periodicity fluktuací pomocí Fourierovy analýzy

Z komplexní křivky populační dynamiky ve všech 3 studovaných oblastech

byla Fourierovou spektrální analýzou detekována nejfrekventovanější perioda 9,0769
let. Výsledky analýzy jsou uvedeny na obr. 1. Nejdelší časová série byla ta z České
republiky, což by mělo ve výsledku znamenat, že se délka celkového fluktuačního

cyklu bude blížit 13,75 letům (hodnota zjištěná pro ČR), případně se bude pohybovat
mezi délkou periody zjištěné pro Německo (která byla svoji délkou druhá v pořadí) a

periodou zjištěnou pro Českou republiku. Tedy mezi 9,25 a 13,75 lety. Výsledná
perioda je však 9,08 let a nejvíce se přibližuje situaci v Polsku (s nejkratší použitou

časovou řadou), kde byla zjištěná délka periody 9,0 let. Výsledek jasně potvrdil, že se

fluktuační cykly v rámci všech tří zemí pouze doplňují a zjištěná perioda 9,08 let se
blíží skutečné délce fluktuačního cyklu, čili prakticky 9 rokům. Variabilita fluktuačního

cyklu je však neoddiskutovatelná. Z obr. 1 je zřejmé, že vysoké spektrální hustoty se

vyskytují mezi délkami period 8,4286 a 10,7273 let. Prakticky tedy lze uvažovat s 8–
11 letým cyklem s nejpravděpodobnější hodnotou 9 let.

Tyto závěry byly potvrzeny i statisticky. Periodicita byla velmi silně potvrzena

jak Fisherovým testem (3,053827e-05), tak Siegelovým testem (na hladině
významnosti α=0,05; ts=0,155; kritická hodnota=0,033).
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Obr. 19: Výsledky Fourierovy spektrální analýzy získané časové řady s největší spektrální
hustotou pro periodu 9,0769 let.

Analýza rychlosti nástupu gradační fáze z fáze latence
Výsledky regresní analýzy jsou uvedeny v Tab. 2:

Tab. 3: Výsledky regresní analýzy pro rychlost nástupu gradační fáze z fáze latence.
Odhad

a
b

parametru
2.43007

19.92921

Standard.

Dol. sp.

Hor. sp.

0.385821 6.298437 0.000002 1.62992

3.23021

Chyba

t-hodn.

sv = 22

p-hodn.

Mez

Mez

3.170918 6.284998 0.000003 13.35313 26.50529

Podíl rozptylu vysvětlený modelem :

R2=0.945

Pravděpodobnost vzniku gradace tedy popisuje sigmoida ve tvaru:

p

1

1  e( 2.43007*roky 19.92921)

Sigmoida je graficky znázorněna na Obr. 20.
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pravděpodobnost nástupu gradačního cyklu
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Obr. 20: Sigmoida, která graficky znázorňuje rychlost nástupu gradační fáze z fáze latence.

Hodnoty pravděpodobnosti vzniku gradace včetně popisu rychlosti vzestupu

gradace z latence do gradační fáze pro jednotlivé roky je uvedeny v Tab. 3.

Tab. 4: Tabelizované hodnoty pro pravděpodobnost vzniku gradace pro konkrétní roky
uplynulé od posledního vrcholu gradačního cyklu.
roky uplynulé od

posledního vrcholu
gradačního cyklu

pravděpodobnost vzniku
gradace

5

0.00

7

0.07

6
8
9

10
11

0.01
0.46
0.89
0.99
0.99

V rámci této části byla sestavena křivka odvozených hodnot populačních

hustot pro Českou republiku z dlouhodobého časového horizontu v období od roku

33

NAZV- QJ1330233

Neperiodická zpráva 2013

1775 do roku 2010, která doposud pro území ČR pro tohoto kalamitního škůdce
chyběla. Jsou tak k dispozici údaje o gradacích v ČR za posledních 235 let, což

představuje delší časovou sérii populačních hodnot, než která je známa v Německu a
Polsku.

Pokud tedy na lesním majetku proběhla gradace škůdce, další kulminaci

fluktuačního cyklu může vlastník lesa očekávat až v horizontu 8(7)–11 let

s nejpravděpodobnější hodnotou 9 let. To znamená věnovat zvýšenou pozornost

kontrolním metodám již po 6 letech, kdy škůdce potenciálně vstoupí do zvýšeného
stavu a začíná již způsobovat hospodářské škody.

Pokud ani po 11 letech na lesním majetku nedosáhnou populační stavy

hospodářsky škodlivých hodnot, pak již tento gradační (v tomto smyslu fluktuační)
cyklus pravděpodobně nenastane.
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2.4 Získávání

podkladových údajů pro změny v myslivecké
legislativě s ohledem na management v lesnictví škodících a
chráněných druhů

Předkládaný projekt přímo navazuje na řešení projektu KUS „QJ1220314

Harmonizace managementu populací zvěře a lesních ekosystémů v kontextu
očekávaných klimatických změn a minimalizace škod na lesních porostech“.

V současné době je jako velké riziko vzhledem k lesnictví a zemědělství považována
populační exploze spárkaté zvěře. A jako klíčovým opatřením pro řešení tohoto

problému se jeví schopnost ovlivňování početnosti a distribuce zvěře v prostoru

uživateli honiteb. V současné době je jako nástroj k řízení těchto populací stále více
používáno přikrmování (tzv. suplementace). Nicméně stále nebyla stanovena

pravidla pro přikrmování a ani vhodné metodiky ke splnění cílů redukce početnosti

spárkaté zvěře. Právě k tomu jsou shromažďována data o reakcích zvěře na různé
způsoby přikrmování a její intenzitě. Jsou sestavovány databáze o:






zastoupení potravy z přikrmování u různých druhů spárkaté zvěře (makroskopické

analýzy žaludků, NIR spektrometrie, analýza pomocí stabilních izotopů (původ
dat: ČZU)

reakcích na intenzitu přikrmování a jeho vliv na prostorovou distribuci – reakce

získané pomocí GPS telemetrie sledování (původ dat: ČZU, NP České
Švýcarsko)

aktivity zvěře v intenzivně/extenzivně lovecky využívaných populacích (původ dat:

ČZU)

Dalším často diskutovaným tématem k redukci spárkaté zvěře je úspěšnost lovu a

schopnost lovců zvěř redukovat zákonnými prostředky. Mluví se o prodloužení doby
lovu, povolení zakázaných způsobů lovu apod. K tomu jsou shromažďovány
relevantní podklady pro vyhodnocení jednotlivých opatření jako např.:


efektivita lovu v závislosti na meteorologických a klimatických podmínkách (původ

dat: ČZU)
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efektivita lovu v závislosti na druhu biotopu (původ dat: ČZU)

reakce jedinců na různé způsoby lovu a jejich prostorové chování (pomocí

sledování z GPS telemetrie, původ dat: ČZU)

reakce zvířat na prodloužení a změny doby lovu (data o odstřelech, data o

prostorovém chování zvěře, zdroje dat: ČZU, UHUL, MZe)

Shromážděné databáze reakcí zvěře na výše zmíněné podněty budou sloužit jako
podklad pro odbornou diskuzi mezi subjekty zainteresovanými v odborné skupině.

Dalším výrazným problémem v myslivosti s výrazným přesahem nejenom do ochrany
přírody, ale také do zemědělství a lesnictví jsou druhy zvěře chráněné. Z nich

některé můžeme označit jako ohrožené (tetřev, tetřívek), a naopak jiné sice používají
jistý stupeň ochrany, ale pomalu se stávají problémem.

Pokud se budeme zaměřovat na druhy skutečně ohrožené (tetřev, tetřívek, jeřábek,

koroptev apod.), tak velkým problémem s přesahem do mysliveckého managementu
je kontrola predačního tlaku. Ten mohou uživatelé aktivně ovlivňovat, na rozdíl od

úprav prostředí, změny krajinné struktury, lesnického a zemědělského hospodaření
apod., které ovšem vyžadují hlubší společenské a legislativní změny a nejsou tak
lehce aplikovatelné. V současné legislativní úpravě je nedostatečná pozornost

věnována tzv. invazním druhům predátorů, které se za poslední desetiletí masivně
šíří v celé ČR a je téměř jisté, že během několika let začnou významně ovlivňovat
nejenom populace zvěře, ale také ostatních druhů živočichů a společenstev.

Zejména psík mývalovitý a mýval severní velice rychle expandují a mají odlišný

způsob života než běžné druhy našich původních druhů predátorů. Je potřeba proto

pružně reagovat na tyto druhy a přejmout způsoby a druhy lovu ze zemí, kde se tyto
šelmy běžně vyskytují. K zavedení takovýchto opatření je nutné vytvořit legislativní
podklady a metodiky, které by uživatelé měli uplatňovat. Pro vytvoření těchto
opatření probíhá shromažďování a tvorba informačních databází o:


výskytu nepůvodních druhů a jejich šíření v posledních desetiletích (původ dat

ČZU, AOPK)
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preferenci biotopů a definování oblastí s předpokládanými největšími problémy

(původ dat: ČZU, AOPK, UHUL)

způsobech lovu a managementu nepůvodních druhů v oblastech jejich delšího

výskytu (původ dat: ČZU, zahraniční vědecké publikace)
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podkladových údajů pro přípravu nových hranic PLO

Projekt NAZV „Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě lesních porostů,
dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh adaptační strategie“ (ProClim, 20122016, odpovědný řešitel doc. Ing. Róbert Marušák, PhD.)
Cílem projektu je kvantifikovat pro jednotlivé vegetační stupně a přírodní lesní oblasti
České republiky očekávané změny v produkci hlavních dřevin a vyjádřit možné
ekonomické důsledky tohoto vývoje. Zvažován bude vývoj nejvýznamnějších
škodlivých činitelů a jejich vliv na růst, mortalitu a distribuci dřevin, jakož i možnosti
zmírňování nepříznivého vývoje vhodnými pěstebními opatřeními a opatřeními
zaměřenými na prvky časové úpravy lesa. Výsledky budou zpracovány způsobem
přímo formulujícím doporučení pro management lesa, které mají přispět ke zmírnění
negativních dopadů na produkční funkce lesů České republiky.
Tvůrci LHP a lesní hospodáři získají jako výsledek projektu materiály, které umožňují
postupnou adaptaci lesů ČR na podmínky klimatické změny s dopadem na snižování
ztrát v produkci lesů, optimalizaci rozsahu a charakteru pěstebních zásahů.
Identifikace oblastí s kritickým poklesem produkce hraničícím s mortalitou dřevin určí
rámce pro změnu dřevinného složení, jako jedno ze základních adaptačních
opatření. Důležitou skutečností je, že výstupy projektu jsou míněny jako podklad pro
tvorbu legislativních, hospodářsko-úpravnických a pěstitelsko-ochranářských
nástrojů. Pro řešení jsou využívána následující data:
Časové série růstu lesa:
-

Poloprovozní výzkumné plochy ÚHÚL
Trvalé výzkumné plochy ÚHÚL
Plochy pro hodnocení vlivu pěstitelských opatření VÚLHM
Plochy monitoringu zdravotního stavu lesa ČR
Výsledky vlastního doměření dat v terénu

-

Meteorologická data měřená v staniční síti Českého hydrometeorologického
ústavu (ČHMÚ)
Scénáře změny klimatu převzaty z evropských klimatických databází

-

Údaje Národní inventarizace lesa ČR
Volně dostupná data o rozšíření lesa v ČR (kupř. Corine LandCover)
Polohopisná data (lesní oblasti, lesní celky, říční sít ČR apod.)
Model reliéfu ČR s prostorovým rozlišením 90 metrů

Klimatická data:

Další data:

Ačkoli cílem projektu není přehodnocení PLO, výstupy projektu jako je (i)
vyhodnocení bonity hlavních dřevin v rámci PLO (Obr. X1-X2) a jejich porovnání
s mapou bonit odvozenou prostorovou interpolací dat Národní inventarizace lesů
(Obr. X3), (ii) určení změn v produkci hlavních dřevin a jejich zobecnění na úroveň
PLO, nebo (iii) podrobné zhodnocení budoucího vývoje klimatu v rámci PLO ve
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vztahu ke klimatickým limitům rozšíření dřevin, představují podklady které pro tento
záměr mohou být efektivně využity.

Obr. 21 Produkční potenciál buku lesního odvozen z dat NIL pro PLO České republiky

Obr. 22 Produkční potenciál smrku ztepilého odvozen z dat NIL pro PLO České
republiky
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Obr. 23 Výsledek prostorové interpolace bonity smrku a buku měřené na plochách
NIL v České republice ve vztahu k PLO. V mapách je zobrazena základní skupina
ploch, na kterých jsou realizovány simulace růstu a produkce lesa v podmínkách
změny klimatu.
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a zprovoznění portálu pro informování státní správy a

odborné veřejnosti

Zakoupení a instalace serveru probíhalo v souvislosti se strategickým plánem FLD
vybudovat elektronické úložiště dat, které by mohly sloužit v první řadě vědecko-

výzkumným účelům a zefektivnění spolupráce mezi vědecko-výzkumnými pracovníky
FLD a partnerských organizací. V současnosti FLD řeší 8 vědecko-výzkumných

projektů jako koordinátor, 16 projektů jako příjemce (garant výsledků) a 3 jako další
řešitel (viz. http://www.isvav.cz/organizationDetail.do?rowId=orjk%3A41320).

V minulosti bylo na fakultě řešeno dalších 25 projektů na různé úrovni odpovědnosti
pracoviště.

Výsledkem všech uvedených projektů jsou data, která jsou sesbírána v průběhu

řešení nejenom přímo v terénu, ale i data, která byla zapůjčena pro účely řešení

projektu, anebo zakoupena za prostředky projektu. Všechny tyhle databáze jsou

cenným zdrojem informací každá zvlášť, ale výjimečně cenné mohou být v případě
možnosti kombinovat jejich informační hodnotu.

Návrh předkládaného projektu začal vznikat v roce 2011, kdy vznikla idea úložiště.
V roce 2012 proběhly přípravné práce související s odhadem kapacity úložiště a
potenciálními databázemi, které by na něm mohly být uloženy. V roce 2013 se

postupně připravovala architektura úložiště, která musí být dostatečně volná, aby ji

bylo možné modifikovat podle požadavků, které vzniknou v průběhu řešení projektu –
a podle rozsahu shromážděných databází.

Na takto připraveném úložišti je možné začít budovat portál, jehož struktura je stále
relativně volná a před její finalizací dojde k testování vhodnosti struktury pro státní
správu, odbornou i laickou veřejnost.

Název internetové domény byl volen s předpokladem co největšího portfolia

návštěvníků, které by portál mohl přilákat. Ideou strategie je „lesnictví s vlídnou tváří“.

41

NAZV- QJ1330233

Neperiodická zpráva 2013

Po zkušenostech z předchozích projektů byla věnována pozornost i přípravě webové
stránky projektu. Webová stránka má předběžně definovanou strukturu a připravuje
se její naplnění po obhajobě projektu – vzhledem k záměru zveřejňovat jenom
oponované a odsouhlasené informace.

Obr. 24 Grafická úprava úvodní stránky portálu
Součástí internetového portálu budou i přístupy k volně přístupným databázím, např.
následující:

Databáze volně dostupných prostorových dat o lese

Jelikož dostupnost národních dat je legislativně značné omezená, což má nepříznivý

vliv na výzkum, přenositelnost výsledků výzkumu do praxe a následně na i na
management přírodních zdrojů na národní úrovni, je zapotřebí využívat alternativní

zdroje dat, jejichž kvalita je však v mnoha případech výrazně nižší než kvalita dat
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v národních databázích. Pro tento účel jsme vypracovali důkladný přehled volně

dostupných dat o lese, rozšíření lesních typů a dřevin. Data byla následně zařazena

do geodatabáze. Tato data byla vypracována v rámci různých evropských projektů a
iniciativ. Kromě shromáždění těchto dat bylo vykonáno i hodnocení jejich přesnosti
a spolehlivosti (Trombik a Hlásny 2013). Navzdory značným omezením souvisejícím
s kvalitou těchto dat je zapotřebí vnímat je jako součást datového základny

lesnického výzkumu. Přehled volně dostupných zdrojů dat o lese pro Českou

republiku je uveden v Tab. X1. V tabulce X2 jsou uvedeny výsledky hodnocení
přesnosti porovnáním z LHP Slovenska.

Do databází byly zařazeny dvě skupiny volně dostupných databází. První skupina

obsahuje prostorová data o výskytu kategorie “les”, v některých případech dále

rozdělené na subkategorie “listnaté”, “jehličnaté”, “smíšené”. Do této kategorie patří
Corine Landcover (Corine) (EEA 1994, 2006 a,b) a 4 evropské lesní mapy:


Forest Map 2000 (FMAP 2000) (Pekkarinen et al. 2009)



Forest Map 2006 a Forest Type Map 2006 (FTYP 2006 a FMAP 2006)





Forest map 2002 (EFMAP 2002) (Schuck et al. 2002)
(Kempeneers et al. 2011)

Forest map 2011 (EFMAP 2011) (Gunia et al. 2011)

Druhá skupina nese informace o zastoupení lesních dřevin, do této kategorie patří 4
databáze:


Tree species distribution maps 1 (EUFORGEN) (EUFORGEN 2009)



Tree species distribution maps 3 (TMAP 2011) ( Brus et al. 2011)




Tree species distribution maps 2 (TMAP 2009) ( Tröltzsch et al. 2009)
Tree species distribution maps 4 (FMOD) (FORESTMOD 2013)

Přehled a atributy těchto dat o lese je uvedený v Tab. X1.

Tab. 5 Přehled a atributy volně dostupných zdrojů dat o lese pro Českou republiku.
Zkratky jednotlivých databází jsou uvedeny v textu.

Zkratka

Formát

Rozlišení

Pokryvnost

Kategorie

Atribut
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raster,
vektor

1:

100,000;

100x100m;
250x250m

EU-27, Albánie,
Bosna and

Hercegovina,
Chorvatsko,

Makedonie, a

raster

1x1 km

jehličnaté,
smíšené

Výskyt

ANO/NE

Lichtenštejnsko

všechny evropské
EFMAP 2002

listnaté,

země od

les/”neles”;

pohoří Ural, kromě

jehličnaté

Portugalska po

Kypru a Turecka

listnaté;

Pokryvnost
lesa

EU-27, Norsko,
Švýcarsko,
FMAP 2000

raster

25x25 m

Lichtenštejnsko,
Albánie,

les/”neles”

Chorvatsko,

Výskyt

ANO/NE

Makedonie, Srbsko
EU-27 and Norsko,
FMAP 2006
FTYP 2006

Švýcarsko,
raster

25x25 m

Lichtenštejnsko,
Albánie,

Chorvatsko,

les/”neles”;
listnaté;

jehličnaté

Výskyt

ANO/NE

Makedonie, Srbsko
stejná jako FMAP
2006; přidáno
EFMAP 2011

raster

1x1 km

Bělorusko,

Moldávie, Ukrajina

les/”neles”

a Rusko (from
EUFORGEN

vektor

Schuck et al. 2002)

Unspecified všechny evropské

34 druhů

Pokryvnost
lesa

Výskyt
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země od

Portugalska po

pohoří Ural, kromě

lesních
dřevin

ANO/NE

Kypru a Turecka

všechny evropské
TMAP 2009

raster

1x1 km

země, kromě

6 druhů

Andorry a

dřevin

Makedonie, Kypru,
Lichtenštejnska

všechny evropské
TMAP 2011

raster

1x1 km

lesních

země, kromě

20 druhů

Andorry a

dřevin

Makedonie, Kypru,
Lichtenštejnska

lesních

Zastoupení
dřeviny

Zastoupení
dřeviny

EU-27, Norsko,
Švýcarsko,
FORESTMOD

raster

1x1 km

Lichtenštejnsko,
Albánie,

Chorvatsko,

24 druhů
lesních
dřevin

Zastoupení
dřeviny

Makedonie, Srbsko
Lze očekávat, že většina z hodnocených datových sad bude mít relativně nízkou

vypovídací hodnotu v detailním měřítku (na úrovní porostu), proto byly hodnoceny na

základě 306 lesních správních celků na Slovensku (dále jen FAD) s průměrnou

velikostí 150 km2. Hodnocení přesnosti bylo zaměřeno na srovnání ploch lesních

kategorií hodnocených sad s údaji z LHP Slovenska v rámci FAD. Korelační analýza
byla použita k popisu vztahu mezi těmito proměnnými (R2). Analýza byla provedena

zvlášť pro FAD průměrnou nadmořskou výškou nad a pod 600 m n. m., stejně tak

pro všechny FAD (Tab. X2). Kromě toho, byly porovnány celkové plochy lesů, lesních
kategorií a jednotlivých dřevin oblastech. V případě lesních dřevin, byly hodnoceny
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pouze vybrané druhy dřevin - buk lesní (Fagus sylvatica), smrk ztepilý (Picea abies)
a jedle bělokorá (Abies alba) (Tab. X3).

Tab. 6 Výsledky hodnocení přesnosti porovnáním z LHP Slovenska. Vypočtené R2

mezi jednotlivými daty o lese a LHP.
Kategorie

Nadm.
Výška
Vše

Les

< 600 m
n.m.

> 600 m
n.m.
Vše

Listnaté

< 600 m
n.m.

> 600 m
n.m.
Vše

Jehličnaté

< 600 m
n.m.

> 600 m
n.m.
Vše

Mixed

< 600 m
n.m.

> 600 m
n.m.

FMA
P

FMAP EFMA

EFMA

P

CORINE

2006

P 2002

0.93

0.88

0.88

0.88

—

0.89

0.94

0.94

0.82

0.92

—

0.97

0.94

0.87

0.93

0.88

—

0.86

—

—

0.66

—

0.93

0.98

—

—

0.77

—

0.92

0.97

—

—

0.69

—

0.82

0.95

—

—

0.91

—

0.91

0.92

—

—

0.54

—

0.85

0.92

—

—

0.93

—

0.90

0.90

—

—

—

—

—

0.77

—

—

—

—

—

0.74

—

—

—

—

—

0.77

2000

P 2011

FTY
2006
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Nadm. výška

TMAP 2011

FMOD

< 600 m n.m.

0.59

0.55

vše

0.33

0.17

vše

> 600 m n.m.

0.52

0.53

0.52

0.50

< 600 m n.m.

0.14

0.55

vše

0.83

—

> 600 m n.m.
< 600 m n.m.
> 600 m n.m.

0.40
0.35
0.85

0.07
—
—

Z výsledků testů přesnosti vyplývá relativní spolehlivost dat o rozšíření lesa a typů

lesa na úrovni oblastí velkosti LHP. Výrazně nižší přesnost je dosažena při mapách o
rozšíření dřevin. Tato data jsou taktéž zařazena v databázích, které jsou využívány
pro výzkumné účely, jejich nahrazení daty LHP nebol NIL o rozšíření a zastoupení
dřevin je však žádoucí.
Klimatické databáze
Vliv klimatických faktorů na dynamiku lesa, včetně vlivu změny klimatu, byl studován
v rámci většího počtu projektů, v rámci kterých bylo shromážděno značné množství

klimatických dat. Získaná klimatická data doposud nejsou archivovány v jedné

databáze, což snižuje efektivitu jejich využívání. Dostupná klimatická data je možné
shrnout do tří skupin:
-

Pozorovaná data pokrývající různě dlouhé časové úseky v období 1961-2012

odvozené ze sítě meteorologických stanic ČHMÚ. Většinou se jedná o data
s ročním nebo měsíčním krokem, která jsou pro lesnické aplikace většinou

postačující. Jedná se zejména o data o teplotě vzduchu a úhrnech srážek.

Využití jiných klimatických prvků (rychlost větru, radiace apod.) je jenom
okrajové.

47

NAZV- QJ1330233

-

Scénáře

Neperiodická zpráva 2013

změny

klimatu

distribuovány

prostorových rozlišením

v pravidelných

sítích

s různým

o Nejkomplexnější dostupnou sadu dat představuje klimatologická
databáze FORESEE (Dobor et al. 2013, Dobor et al. in prep.)

s prostorových rozlišením 25×25 km. Prostorový rámec pro který jsou
dostupná data je uvedený na Obr. XX

o Druhý zdroj dat s prostorovým rozlišením 10×10 km představují výstupy

klimatologického modelování v projektu 6 RP EÚ CECILIA (Central and
Eastern

Europe

Climate

Change

Impacts

and

Vulnerability

Assessment), který je však značně méně komplexní v porovnání
-

-

s databází FORESEE

Klimatické indexy odvozené z pozorovaných dat i z výstupů klimatického

modelování. Jedná se o charakteristiky sucha, extrémně nízkých a vysokých
teplot, délky a charakteru vegetačního období apod.

Z uvedených dat vyjádřených jako časové série umístněné na poloze

meteorologické stanice nebo uzlového bodu jsou dále využity pro vytvoření

klimatických map interpolací. Další části databáze klimatických dat jsou proto
rastrová data vyjadřující spojitě prostorovou distribuci různých klimatických
prvků. Příklad map odvozených z databáze FORESEE je uveden na Obr. 25.

Obr. 25 Prostorová doména klimatické databáze FORESEE
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FORESEE pokrývá území Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, České republiky,

Maďarska, Slovenska, Slovinska a z části Rakouska, Bulharska, Itálie, Moldávie,

Polska, Rumunska, Ukrajiny a Srbska (Obr. 26). Celkově pokrývá přibližně 1 270 000
km2.

Referenční klimatická data jsou v databázi FORESEE založena na datové sadě EOBS (Haylock et al. 2008), která obsahuje gridové vrstvy v rozlišení 25×25 km, s

daty o denním chodu klimatických prvků v období 1951-2009, a dále datové sadě
CRU TS 1.2 (Climatic Research Unit, University of East Anglia, UK; Mitchell et al.
2004), která obsahuje měsíční data v rozlišení 1/6×1/6 stupně pro období 1901-2000.

Pro simulaci budoucího vývoje bylo vybráno 10 párů regionálních-globálních (RCM-

GCM) modelů z 31 dostupných modelů v rámci databáze ENSEMBLES (van der
Linden et al. 2009; Tab. XX). Všechny modely obsahují klimatická data za období
1951-2100 v měřítku 25×25. Všechny simulace budoucího vývoje byly založeny na

A1B scénáři emisí skleníkových plynů (IPCC 2000). Všechny výsledky byly
konvertovány

na

standardní

365

denní

kalendář.

Všechny

výsledky

byly

interpolovány do jednotného gridu v rozlišení 1/6×1/6 stupně za použití interpolační
techniky inverzních vzdáleností. Výsledná databáze FORESEE je dostupná právě
v tomto rozlišení, které představuje kompromis mezi maximálním možným rozlišením
a velikostí databáze.
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Obr. 26 Součástí databáze klimatických dat jsou rastrové soubory vzniklé interpolací
bodově lokalizovaných dat. Tyto mapy opisují jak současné tak budoucí klima a jsou
využívány při řešení množství lesnických úloh.
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2.7 Přílohy

Přílohy tvoří 2 publikované články, které vznikly v rámci přípravy etapy 2.1
(Získávání podkladových údajů pro přípravu managementu kůrovce) a
přesnější výčet prací, které byly provedeny v roce 2013
Příloha 1
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Příloha 2

Přehled prací v roce 2013:

Převážná většina prací byla udělána na obecné úrovni získávání podkladových dat
se zaměřením na management kůrovce. Další data jsou ve fázi přípravy pro
využitelné výstupy – pro jednání k přípravě materiálů pro MZe.
V roce 2014 se od února počítá se zapojením externích spolupracovníků – hlavně
z řad ÚHÚL a MZe – co v prvním roce zatím nebylo možné z důvodu přípravných
prací.

A01 Název (cíl) aktivity Získávání podkladových údajů pro přípravu
managementu kůrovce
Jednání na VLS k získání podkladových dat (Turčáni 2 dny)
Jednání na ÚHÚL k získání podkladových dat (Turčáni 2 dny)
Jednání s Lesy ČR k získání podkladových dat (Turčáni 10 dní)
Jednání s NLC Zvolen k získání podkladových dat (Turčáni 10 dní)
Jednání s NP Šumava k získání podkladových dat (mapové podklady šíření kalamity
kůrovce) (Vojtěch 10 dní)
Jednání s představiteli církve k získání podkladových dat (Turčáni 2 dny)
Zpracování a vyčištění dat z VLS (Trombik 30 dní)
Příprava smlouvy s ÚHÚL-em (Turčáni 2 dny)
Příprava dat ČHMÚ (seřazení, vyčištění, eliminace chyb a příprava pro práce
v modelech) (Hlásny 20 dní)
Zpracování a vyčištění dat z NLC Zvolen – na základě dat příprava článku (Trombik
30 dní)
Příprava smlouvy s Lesy ČR (zatím nepodepsaná) (Turčáni 2 dny)
Získání příslibu církve k poskytnutí dat z převzatých lesů, příprava smlouvy o
spolupráci pro účely využití dat (Turčáni 2 dny)
Analýza dat VLS k managementu kůrovce (Turčáni 20 dní)
Analýza dat L-116 potřebných k jejich využití pro účely projektu (Modlinger 20 dní)
Analýza dat NLC Zvolen – k migraci a dosahu kůrovce (Trombik 30 dní)
Analýza dat šíření kůrovce (NP Šumava, porovnání s modelem rizika z roku 2007)
(Hlásny 30 dní)
Dopracování aplikace ClimIps (na základě nově získaných dat) (Vopěnka 20 dní)
Založení a rozbor dat z terénních pokusů (hodnocení migrace kůrovce) (Turčáni,
Véle 70 dní)
A02 Název (cíl) aktivity Získávání podkladových údajů pro přípravu návrhu pro
zmírňování negativních dopadů environmentálních změn na mimoprodukční a
produkční funkce lesa
Sumarizování podkladů pro dopracování aplikace ClimIps, která by následně byla
využitelná nejenom pro management kůrovce, ale i pro zjišťování negativních
dopadů zvyšování teploty a případného snižování srážek na mortalitu/produkci
modelových druhů stromů (Marušák 10 dní)
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Příprava podkladů pro hodnocení nejvíce ohrožených oblastí a určení potenciální
role kůrovce vs. sucho (Holuša 30 dní)
A03 Název (cíl) aktivity Získávání podkladových údajů pro přípravu
operativního managementu lesa při aktivaci komplexu biotických činitelů
Získání, příprava a zpracování prostorových dat z oblasti severovýchodní Moravy a
severozápadního Slovenska postihnutého žloutnutím a hynutím smrčin (Trombik 50
dní)
Analýza stavu, šíření a mapování podstatných faktorů hynutí (Holuša 30 dní)
A04 Název (cíl)aktivity Získávání podkladových údajů pro změny v myslivecké
legislativě s ohledem na management v lesnictví škodících a chráněných druhů
Práce se zatím omezili na mapování dostupných dat, kontrolu a čištění získaných
databází a jejich přípravu pro účely projektu (Červený, Ježek 20 dní)
A05 Název (cíl) aktivity Získávání podkladových údajů pro přípravu nových
hranic PLO
Jednání s řešiteli projektu ProClim a sladění práce na projektu s potřebami řešeného
projektu (Turčáni 2 dny)
Práce s databázemi získanými z ÚHÚL a klimatickými daty z ČHMÚ a klimatických
modelů (Hlásny 20 dní)
Prvotní modelování na datech získaných z VLS a NLC Zvolen (Hlásny 20 dní)
A06 Název (cíl)aktivity Příprava a zprovoznění portálu pro informování státní
správy a odborné veřejnosti
Příprava serveru zakoupeného z prostředků FLD pro účely přípravy portálu (Vopěnka
3 dny)
Vytvoření struktury portálu (Vopěnka 3 dny)
Vytvoření struktury webové stránky (Vopěnka 3 dny)
Práce na přesunutí webových aplikací na portál a dopracování jednotlivých aplikací
(Vopěnka 10 dnů)
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