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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., Hlásny J., Holuša J., Marušák R., Ježek, M., Kušta, T., Lubojacký, J. 

Administrativní pracovníci: 

Kolbabová I., Březinová J., Kolbabová T. 

Doktorandi: 

Trombik 

 

1.2   Komentář k finančnímu čerpání 

Osobní – plán 1189 tis., skutečnost 1181 tis. Kč 

Odměny pro pracovníky zaměstnané a pracující pro projekt. 

Služby – plán 460 tis., skutečnost 353 tis. Kč 

Náklady spojené se zřízením portálu, přípravou dat pro využití projektu a úpravou databází. 

Cestovné – plán 179 tis., skutečnost 209 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 koordinátorovi projektu 

k účasti na výročním zasedání EFI, kde se jednalo o potřebě aktualizace legislativních předpisů v oblasti 

lesnictví. 

Specifické náklady – plán 250 tis., skutečnost 220 tis. Kč 

Byly určeny k podpoře publikační činnosti výsledků řešení projektu (překlady do anglického jazyka, 

korektury), a k vytvoření modernizované geoaplikace, která bude umístněná na webovou stránku 

projektu. 

Doplňkové náklady – plán 301 tis., skutečnost 301 tis. Kč 

Režie ČZU. 

Převod do fondu účelově určených prostředků na rok 2015: 115 tis. Kč.  

 

1.3 Stručné zhodnocení průběhu řešení za sledované období, tj. rok 

2014 

V roce 2014 byly rozpracovány jednotlivé aktivity a to hlavně po úvodní oponentuře projektu. V rámci 

projektu bylo rozpracováno několik oblastí:  

A) Pokračování v shromažďování informací o existenci, dostupnosti a využitelnosti  databází 

vhodných pro využití v projektu,  

B) Další jednání se správci/uživateli/vlastníky databází, a následné posouzení možnosti využití 

dat v projektu (v roce 2014 i s testováním potenciálu dat na FLD), 

C) Pokračování shromažďování informací o nástrojích a výsledcích, které vznikly v předchozím 

období při řešení projektů v první řadě FLD a následně i dalších institucí, 
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D) Realizace pilotní studie jak získat data z předchozích projektů, řešených z grantových 

prostředků. Pokračování v práci na webové stránce projektu. 

1.4 Přehled plánovaných a uskutečněných aktivit v roce 2014 

Číslo aktivity  A01 

Název (cíl)aktivity Získávání podkladových údajů pro přípravu managementu kůrovce 

Zahájení aktivity 1.1.2014 

Ukončení aktivity 31.12.2014 

Skutečné Indikátory dosažení (dílčí výsledky) Práce na přípravě databází, nástrojů a příprava výstupů 

potřebných pro přípravu nových strategií pro management kůrovce  

Skutečné prostředky ověření (dílčích výsledků)  

Existence databází údajů, nástrojů a výstupů pro řešitelský tým potřebných pro přípravu nových 

přístupů k managementu kůrovce (přehled uveden v neperiodické zprávě): 

Inovovaný podklad změn v generačním režimu kůrovce, 

Modelová analýza potenciálu ohrožení lesních porostů kůrovcem na 3 modelových územích, 

Otestování využití DPZ při predikci ohrožení porostů kůrovcem (změny v pokrytí území lesem). 

Publikace související s aktivizací dalších druhů kůrovců: 

GRUCMANOVÁ, Š. – HOLUŠA, J. – TROMBIK, J. – LUKÁŠOVÁ, K. Large larch bark beetle Ips 

cembrae(Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in the Czech Republic: analysis of population 

development and catches in pheromone traps. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2014, roč. 2014, č. 

60, s. 143-149. ISSN: 0323-1046. 

Kdo se na řešení aktivity podílel Turčáni, Holuša, Hlásny, a další odborní pracovníci FLD 

 

 

Číslo aktivity A02 

Název (cíl) aktivity Získávání podkladových údajů pro přípravu návrhu pro zmírňování negativních 

dopadů environmentálních změn na mimoprodukční a produkční funkce lesa  

Zahájení aktivity 1.1.2014 

Ukončení aktivity 31.12.2014 

Skutečné Indikátory dosažení (dílčí výsledky) Práce na přípravě databází pro zhodnocení rizik 

negativních environmentálních změn na mimoprodukční a produkční funkce lesa uvedené 

v neperiodické zprávě. 

Skutečné prostředky ověření (dílčích výsledků) Existence databází údajů pro řešitelský tým 

potřebných pro přípravu návrhu lesa pro zmírňování negativních dopadů environmentálních změn na 

produkční funkce lesa. Popis jednotlivých databází a nástrojů je uveden v neperiodické zprávě. 

Rovněž proběhlo pilotní ověřování simulací vlivu na produkční a mimoprodukční funkce lesa využitím 

dostupných dat a nástrojů – přehled je v dále ve zprávě. 

Kdo se na řešení aktivity podílel Turčáni, Hlásny, Marušák, a další odborní pracovníci FLD 
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Číslo aktivity A03 

Název (cíl) aktivity Získávání podkladových údajů pro přípravu operativního managementu lesa při 

aktivaci komplexu biotických činitelů  

Zahájení aktivity 1.1.2014 

Ukončení aktivity 31.12.2014 

Skutečné Indikátory dosažení (dílčí výsledky) Přehled výsledků z analýz v oblasti hynutí smrku 

s ohledem na způsob hospodaření a druhy václavky, které se v oblasti vyskytují - uvedené 

v neperiodické zprávě. Analýza fluktuačních vzorů bekyně mnišky. 

Skutečné prostředky ověření (dílčích výsledků) Části neperiodické zprávy s uvedením výsledků a 

v případě bekyně mnišky i zhodnocením potenciálu škodlivosti v budoucnu. 

Kromě toho byly publikovány 2 články v časopisech databáze SCOPUS se zaměřením na zjištění 

potenciálu škodlivosti dalších druhů korovců:  

GRUCMANOVÁ, Š. – HOLUŠA, J. – TROMBIK, J. – LUKÁŠOVÁ, K. Large larch bark beetle Ips cembrae 

(Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in the Czech Republic: analysis of population development 

and catches in pheromone traps. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2014, roč. 2014, č. 60, s. 143-

149. ISSN: 0323-1046. 

LUKÁŠOVÁ, K. – HOLUŠA, J. Comparison of Trypodendron lineatum, T. domesticum and T. laeve 

(Coleoptera: Curculionidae) flight activity in Central Europe. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, 

č. 9, s. 382-387. ISSN: 1212-4834. 

Kdo se na řešení aktivity podílel Turčáni, Hlásny, Holuša, a další odborní pracovníci FLD 

 

 

Číslo aktivity A04 

Název (cíl)aktivity Získávání podkladových údajů pro změny v myslivecké legislativě s ohledem na 

management v lesnictví škodících a chráněných druhů  

Zahájení aktivity 1.1.2014 

Ukončení aktivity 31.12.2014 

Skutečné Indikátory dosažení (dílčí výsledky): Získané databáze o potenciálu nebezpečí nepůvodních 

druhů a informace o možnosti monitorovat zvýšené stavy zvěře a redukovat je netradičními 

metodami. Informace o chování chráněných druhů. 

Skutečné prostředky ověření (dílčích výsledků): 

Informace v neperiodické zprávě. Připravený článek pro publikování: 

Ježek, M., Červený, J. Holá, M., Zikmund, M., Kušta, T., Hanzal, V., Kropil, R. 2014: Daily activity 

rhythm and habitat use of the semi-free European bison herd during the growing season. Lesnícky 

časopis – Forestry Journal. 

Kdo se na řešení aktivity podílel Turčáni, Ježek, Kušta, a další odborní pracovníci FLD 
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Číslo aktivity A05 

Název (cíl)aktivity Příprava nových hranic PLO  

Zahájení aktivity 1.1.2014 

Ukončení aktivity 31.12.2014 

Skutečné Indikátory dosažení (dílčí výsledky) Vytvoření databází potřebných k rozhodovacímu 

procesu směrujícímu k rozhodnutí změny/ponechání hranic PLO 

Skutečné prostředky ověření (dílčích výsledků)  

Existence map inovovaných PLO, umístněných na webovém portálu: 

Hlásny, T., Trombik, J., Merganič, J., Turčáni, M., Marušák, R., Vašíček, J., Kubišta, J. 2014. Soubor 

map: Posun produkčního optima smrku ztepilého (Picea abies Karst) v důsledku změny klimatu 

v České republice. 

Hlásny, T., Trombik, J., Merganič, J., Turčáni, M., Marušák, R., Vašíček, J., Kubišta, J. 2014. Soubor 

map: Posun produkčního optima smrku ztepilého (Fagus sylvatica  L.) v důsledku změny klimatu 

v České republice. 

Kdo se na řešení aktivity podílel Turčáni, Hlásny, Marušák, a další odborní pracovníci FLD 

 

 

Číslo aktivity A06 

Název (cíl)aktivity Příprava a zprovoznění portálu pro informování státní správy a odborné veřejnosti 

Zahájení aktivity 1.1.2014 

Ukončení aktivity 31.12.2014 

Skutečné Indikátory dosažení (dílčí výsledky) Dopracování struktury portálu pro informování státní 

zprávy, odborné a laické veřejnosti. Pilotní studie zjištění potenciálu dat sesbíraných v předchozích 

projektech. 

Skutečné prostředky ověření (dílčích výsledků) Existence portálu www.lesniportal.cz  

Kdo se na řešení aktivity podílel Turčáni, Vopěnka 
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2   Výsledky 

Druhý rok řešení projektu potvrdil závěry předchozího roku a definoval problémy, které 

komplikují využití údajů a výsledků, které jsou shromážděny za veřejné prostředky, ale není možné je 

využívat v plné míře. 

Využíváni databází sesbíraných za veřejné prostředky je nadále problémem. Týká se to jak dat 

získaných při řešení vědecko-výzkumných projektů, ale i databází vlastníků a některých uživatelů lesa. 

V České republice je základním problémem možnost využívat údaje získané z veřejných zdrojů. 

V případě Lesů ČR se jedná o dlouhodobý problém, řešení kterého si bude vyžadovat značnou 

politickou podporu. V roce 2014 proběhly jednání s různými přísliby – které se následně modifikovaly 

a je jednoznačné, že existují obavy, že s uvolněním dat se státní podnik dostane pod větší kontrolu 

veřejnosti.   

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 a v roce 2014 podepsány (VLS s.p.), uvolnění dat 

z NIL pro účely projektu s ÚHÚL, případně připraveny (církevní lesy a lesy v národních parcích) a dále 

se čeká na možnost podpisu (Lesy ČR).  

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. V roce 2014 

v několika případech došlo k dohodě přijatelné pro obě instituce, co ale není obecným pravidlem a 

výrazně to závisí na ochotě konkrétního člověka – z hlediska obecného fungování systému je to špatně. 

Velmi výrazně se pracovalo na půdě FLD – proběhla pilotní studie ochoty vědeckých pracovníků 

poskytovat data a možností jejich využití. Intenzivně se pracuje na projektech, které jsou logistickou 

podporou projektu LegLesAdapt a v mnoha případech budou podstatné výsledky dosaženy právě 

v roce 2015, co bude mít vliv i na řešení tohoto projektu. 

V roce 2014 byl projekt podroben finanční kontrole, kde v polovině listopadu bylo zkontrolováno 

použití téměř 1,3 mil. utracených Kč, co z přidělených prostředků (2,3 mil. Kč) představuje víc jak 55%. 

Kontrola konstatovala, že všechny prostředky byly využity účelně a přísně v souladu se zadáním 

projektu. 

Vzhledem k plánovanému (a poskytovatelem schválenému) časovému harmonogramu je 
předkládaná zpráva zaměřená hlavně na částkové úkoly, kterých řešení bylo naplánováno na roky 
2013-14 (etapa: Aktualizace přírodních lesních oblastí a Etapa: Změny v managementu kůrovce v 
důsledku klimatické změny - podklad pro rozhodovací procesy státní správy lesů), a které by měly 
v roce 2015 být uplatněny. Rok 2015 se tak stane prvním rokem, kdy by měly výsledky být uplatněny 
v legislativních materiálech. Některé parciální výsledky však našly uplatnění i v roce 2014, kdy projekt 
sloužil jako podporná základna pro rozhodnutí ministra zemědělství. 

 

V roce 2014 jsme se (podle časového harmonogramu schváleného v projektové dokumentaci) 
zaměřili hlavně na řešení A01, A02 a A05. 
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2.1 Získávání podkladových údajů pro přípravu managementu kůrovce 

Úvod 

 

Řešení etapy navazuje na úspěšně realizovaný projekt podpořený NAZV ClimIps (Vyhodnocení 

dopadů globální změny klimatu na rozšíření a voltinizmus Ips typographus ve smrkových porostech 

České republiky jako východisko pro jejich udržitelný management), v rámci kterého bylo realizováno 

rozsáhlé hodnocení možných vlivů změny klimatu na rozšíření a populační dynamiku lýkožrouta 

smrkového. Pro celou Českou republiku byly vypracovány projekce změny počtu generací lýkožrouta 

smrkového, komplex doporučení z oblasti pěstování a hospodářské úpravy lesa a byla vytvořena 

webová aplikace, pomocí které byly veškeré výsledky zpřístupněny uživatelům. Řešení však bylo 

značně limitováno nedostupností dat lesních hospodářských plánů (LHP) a změny v populační 

dynamice lýkožrouta nemohly být konfrontovány se strukturou porostů, zejména s výskytem smrku, 

jeho zastoupením v porostu a stářím, což jsou klíčové parametry při hodnocení rizika napadení porostů. 

V rámci řešení projektu byla získána data LHP z území Vojenských lesů a statků, pomocí kterých 

byly testovány způsoby kombinace map opisujících vývoj počtu generací lýkožrouta a porostní 

charakteristiky. Cílem bylo odvodit informace o distribuci smrkových porostů v různých porostních 

směsích a věkových stupních v jednotlivých kategoriích změny počtu generací lýkožrouta. Zároveň byly 

identifikovány rizikové porosty. Řešení bylo modelově realizováno na území vojenských lesů a statků 

(VLS) pro divize Hořovice (PLO Brdská vrchovina), Karlovy Vary (PLO Doupovské hory) a Plumlov (PLO 

Drahanská vrchovina). Zároveň probíhají intenzivní jednání o uvolnění celorepublikových dat LHP, na 

které budou vytvořené algoritmy aplikovány a budou odvozeny poznatky platné pro celé území ČR.  

Etapa posouvá existující výsledky výzkumu směrem k praktickému využití v lesním hospodářství. 

Zároveň zhodnocuje data LHP, jejichž využití pro výzkum podporující hospodaření v lesích ČR bylo zatím 

nevýznamné. Etapa je součástí koncepčního řešení adaptace lesů ČR na změny klimatu, kterým se 

pracovníci ČZU delší dobu intenzivně věnují. 

Zásadní přidanou hodnotou řešení aktivity je kombinace výstupů několika projektů, které se 

zaměřovaly na výzkum dynamiky kůrovce (a obecně poškozování lesa) s daty LHP. V předcházejícím 

období byly výsledky hodnocení klimatického potenciálu pro vývoj lýkožrouta konfrontovány pouze 

s rozšířením kategorií lesa jehličnaté, listnaté a smíšené, které byly převzaty z klasifikace satelitních dat 

Corine Landcover (Evropská environmentální agentura). Limity tohoto postupu jsou zřejmé – nebylo 

možné odlišit smrkové porosty, jejich věkovou strukturu ani zastoupení smrku v porostu, což jsou 

hlavní parametry určující náchylnost porostu k napadení lýkožroutem. Zařazení dat LHP zároveň vytváří 

předpoklady pro využití komplexnějších nástrojů pro podporu rozhodování při managementu kůrovce 

jako je model IpsExpert (www.ipsexpert.cz), vyvinutý řešitelskou organizací v rámci projektu NAZV 

Kyril. 

Dalším krokem podporujícím současné možnosti hodnocení rizik souvisejících s poškozováním 

porostů lýkožroutem je využití snímků dálkového průzkumu Země pro identifikaci odlesnění ve 

smrkových porostech. Sérií postupů byly pro modelová území, na která se tato aktivita v roce 2014 

zaměřovala, vyhodnoceny změny stavu lesa ve třech časových obdobích, a tyto data byla 

konfrontována s daty LHP. Satelitní klasifikace mohou v jisté míře nahradit nedostupná data LHE, které 

mají obecně relativně nízkou kvalitu. Nevýhodou je, že z těchto dat není patrný důvod poškození, 

objem poškozeného dříví a další parametry. Toto je možné do jisté míry řešit konfrontací s daty LHP. 

Identifikované odlesnění zároveň představují důležitý vstup do výše zmíněných komplexních modelů 

jako je IpsExpert nebo TANABBO. 
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Použitá data a metodika 

 

Koncepce řešení 

Etapa zaměřena na získávání dat pro podporu managementu kůrovce se zaměřila na vytvoření 

a integraci tří parciálních databází (Obr. 1): 

- Databáze tvořené výstupy projektu ClimIps s důrazem na vliv změny klimatu na vývoj 

lýkožrouta smrkového a klimatických dat a map opisujících současný a budoucí vývoj klimatu v České 

republice 

- Databáze lesných hospodářských plánů, které byly v této fáze řešení získány za území 

Vojenských lesů a statků. Zároveň probíhaly intenzivní práce na získání dat za celou Českou republiku 

- Databáze satelitních záznamů Landsat a odvozené klasifikace změn stavu lesa. Do databáze 

byly zařazeny jak zdrojové data tak i automatizovaně odvozené produkty podle Hansen et al. (2013) 

 

Obr. 1 Integrace různých datových zdrojů a nástrojů modelování pro potřeby hodnocení 

současného a budoucího rizika napadení porostů lýkožroutem.  

Hodnocení vlivu klimatu na vývoj lýkožrouta smrkového 

V literárních zdrojích se uvádí vysoká citlivost lýkožrouta smrkového (Ips typographus) na teplotu 

vzduchu, která, téměř deterministicky, podmiňuje vývoj jednotlivých vývojových stadií škůdce. 

Teplotní limity (přesněji sumy efektivních teplot a prahové hodnoty, při kterých se pro jednotlivá 

vývojová stadia tyto sumy napočítávají), které byly použity, pocházejí z několika studií (Annila 1969, 

Wermelinger a Seifert 1998, Netherer 2003). Tyto informace umožňují definovat bioklimatický 

potenciál území pro určení maximálního počtu plně realizovaných generací. Zaměřili jsme se na tři 

časové horizonty – budoucí období 2021-2050, 2071-2100 a referenční časový horizont 1961-1990. 

 

Klimatická data 

Klimatická data pro Českou republiku upravená do sítě 10x10 kilometrů byla převzata z projektu 

6FP CECILIA (Central and Eastern Europe Climate Change Impacts and Vulnerability Assessment). Pro 

každý bod uvedené sítě byly sečteny limitní hodnoty vývoje daného stadia škůdce podle výše 

zmíněných autorů. Prostorovou interpolací tohoto bodového pole technikou krigingu s externím 

driftem (Matheron 1969, Wackernagel 1998) s využitím modelu reliéfu jako podpůrné proměnné, byly 

vytvořeny spojité mapy území České republiky znázorňující bioklimatický potenciál území pro realizaci 
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jistého počtu generací lýkožrouta. Na těchto mapách je určen počet plně vyvinutých generací na celém 

území České republiky pro uvedené časové horizonty. 

Syntézou zmíněných podkladů a informací o současném rozšíření smrkových porostů jsou 

identifikovány oblasti s výskytem smrku, v nichž je možné očekávat zvýšení počtu generací Ips 

typographus a tím zvýšené riziko zničení nebo vážného poškození těchto porostů. Určením 

bioklimatického potenciálu pro celé území České republiky, i mimo současné území smrkových 

porostů, jsou vytvořeny rámce pro pěstování smrku v podmínkách budoucího klimatu. 

 

Data o distribuci lesa – lesní hospodářské plány a Corine LandCover 

Vojenské lesy a statky ČR, s. p. hospodaří na 125 000 hektarech lesní půdy, což představuje 

přibližně pět procent lesní půdy v České republice. Na hospodaření v lesích se podílí šest divizí a 23 

lesních správ. Jednotlivé divize se nacházejí v oblastech se zcela odlišnými přírodními podmínkami, 

které jsou dané zejména charakterem příslušné přírodní lesní oblasti a zastoupením vegetačních 

lesních stupňů (Zdroj: http://www.vls.cz/) (Obr. 2). 

Záznamy LHP byly získány pro všechny divize VLS. Byly získány jak atributové data (dřevinné 

složení, věk porostu, výška, výčetní tloušťka, zakmenění) tak i geometrická část LHP (hranice dílců). 

Data byla konvertována do geodatabáze programu ArcInfo, kde byla atributová část propojena 

s geometrickou. V rámci geodatabáze byly realizovány veškeré analýzy a následně byly vygenerovány 

mapy a tabulky prezentované v dalším textu. 

Data Corine LandCover představují široce užívanou datovou sadu, popisující krajinný pokryv 

v rámci 44 kategorií. Lesní pozemky definují 3 kategorie: 311 broadleaved (listnaté lesy), 312 coniferous 

(jehličnaté lesy) a 313 mixed forests (smíšené lesy) (Obr. 3). 

 

 

 

Obr. 2 Lesní porosty v územích Vojenských lesů a statků, za které byly získány data lesních 

hospodářských plánů. 
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Obr. 3 Lesy v České republice podle Corine LandCover v kategoriích listnaté (311), jehličnaté 

(312) a smíšené (313). Polygony vyznačují polohu zájmových PLO.Data dálkového průzkumu Země 

 

Dálkový průzkum Země představuje významný zdroj dat, který je v lesnictví využíván po 

desetiletí. Specifický význam má při identifikaci odlesnění v důsledku různých škodlivých činitelů, 

včetně lýkožrouta (Obr. 5). Výhodou dat DPZ je jejich snadná dostupnost (mnohé data jsou volně k 

dispozici), relativně krátký časový krok, ve kterém jsou k dispozici a možnost vyhodnotit stav vegetace 

v širším spektrálním rozsahu než je jenom viditelná část. Nevýhodou je problematické určení důvodu 

změny, na který musí být usuzováno nepřímo s využitím dalších podpůrných dat, nebo potřeba 

zpracovávat relativně velké objemy dat s využitím speciálního programového vybavení.  

S ohledem na požadované časové rozlišení byl použity globální produkt Global Forest Change 

2000–2012 (Hansen et al. 2013). Tento produkt je výstupem zpracovaní velkého množství volně 

dostupných satelitních snímků Landsat 7 ETM+ (Obr. 4-5). Produkty datové sady charakterizují globální 

distribuci lesů a změny od roku 2000 do roku 2012.  
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Obr. 4 Klad satelitních snímků Landsat na území České republiky. Označeny jsou snímky 

zachycující zájmová území VLS (vybrané divize). Zelenou barvou jsou vyznačeny lesy podle Corine 

LandCover. 

 

 
Obr. 5 Příklad obrazového záznamu Landsat a možnosti hodnocení změn stavu lesa  

 

Bezúplatné zpřístupnění satelitních snímků uložených v archívech U. S. Geological Survey (USGS) 

umožnilo široké možnosti jejich zpracování. Nový přístup byl aplikovaný při tvorbě produktu GFC0012 

(Hansen et al., 2013) a spočívá v analýze rozsáhlých časových sérií snímků, umožněném „cloud“ 

platformou Google Earth Engine s rozsáhlou výpočtovou kapacitou pro analýzu materiálů DPZ 

dostupných ve veřejném datovém katalogu. V procesu zpracováni jsou nejprve vyselektovány záznamy 



13 

 

z vegetačního období a ty jsou následně převzorkovány, přepočítány na hodnoty odrazivosti nad 

atmosférou, prověřené z hlediska přítomnosti oblačnosti, stínů a vodních ploch a následně 

normalizovány. Následně jsou statisticky analyzovány hodnoty odrazivosti z hlediska jejich rozdělení 

a průběhu v čase. Hodnocení bylo podpořeno interpretací snímků s vysokým prostorovým rozlišením i 

globálními pracemi charakterizujícími míru korunového zápoje. Vizuální interpretace obrazu byla 

použita při tvorbě tréninkových ploch pro klasifikaci odlesnění a zalesněni. Produkt GFC0012 se 

zaměřuje na detekci lesní vegetace bez ohledu na skutečné využití krajiny, přičemž minimální 

mapovanou jednotkou je obrazový element velkosti 30×30 m. Použitý algoritmus umožňuje 

minimalizovat plochu území překrytou oblačností, případně s oblačností souvisejícími stíny, zároveň 

umožňuje detailněji určit dobu, kdy ke změnám došlo. V této studii jsme na prostorovou lokalizaci 

použili konzervativní přístup a analyzovali jsme pouze území klasifikované jako lesy v klasifikaci CORINE 

2006. Cílem bylo z analýzy vyloučit stromovou vegetaci mimo lesa, jako jsou liniové pásy stromů na 

okrajích polí, cest či vodních toků.  

Z datové sady GFC0012 byly použity následující údaje: počáteční mozaika snímků z referenčního 

roku 2000, konečná mozaika snímků z referenčního roku 2012, přírůstek lesní plochy, úbytek lesní 

plochy, zápoj lesů, rok odlesnění. Podrobné informace o produktu jsou publikované v práci Hansen et 

al. 2013, vizualizace výsledků jsou dostupné na stránce http://earthenginepartners.appspot.com/ 

science-2013-global-forest. 

Shromážděné údaje byli analyzované z prostorového a časového hlediska. Z časového hlediska 

byla analýza realizovaná v rozpětí 12 let (2000-2012). Datová vrstva charakterizující rok odlesnění 

umožňuje hodnotit odlesnění v časových intervalech, které byly definovaný následně: 2000-2004, 

2005-2008, 2009-2012.  

Z hlediska výškového členění území byly vybrané lesné oblasti orientačně charakterizované 

intervaly nadmořské výšky po 200 m (rozpětí výšek v cílových PLO se pohyboval mezi 200-900 m n.m.). 

Analýza změn byla realizovaná pomocí překrytí datových vrstev v prostředí GIS. 

 

Výsledky 

      

Vliv změny klimatu na počet generací lýkožrouta na úrovni České republiky 

S využitím scénáře změny klimatu Aladine Climate CZ a fenologického modelu lýkožrouta 

smrkového, byla realizována prostorová predikce, na základě které je možno hodnotit vývoj areálů, 

jejichž klimatické podmínky umožňují vývoj jistého počtu generací škůdce. Využití technik prostorové 

interpolace umožnilo z bodově lokalizovaných dat (uzlové body sítě modelu Aladin) vytvořit mapy 

vývoje těchto podmínek. Pozornost byla věnována zejména vývoji celkového počtu vyvinutých 

generací škůdce, okrajově jsme studovali také dopady na posun dat prvního rojení. Hlavní výstup 

představuje série map opisujících posun oblasti s n-generačním režimem v rámci České republiky 

v podmínkách uvedeného scénáře změny klimatu (Obr. 5). Informace o počtu dosažených generací 

jsou, obdobně jako teplota vzduchu, těsně korelovány s nadmořskou výškou, proto integrace této 

proměnné do prostorové interpolace umožnila dosáhnout spolehlivé a realistické výsledky. 

Jak je možné vidět na Obr. 5, v referenčním období 1961-1990 na území České republiky 

dominovala území s dvougeneračním režimem. Třígenerační režim byl vyhodnocen jen v nejnižších 

polohách, kde se však smrkové porosty vyskytují minimálně (tato oblast zahrnuje pouze 5,1 % z výměry 

jehličnatých porostů v České republice). Jednogenerační režim se realizoval jen v nejvyšších horských 

polohách s nadmořskou výškou nad 900 m n. m., které tvoří 9,3 % výměry jehličnatých porostů ČR. 

V blízké budoucnosti (2021-2050) se objevují rozsáhlejší oblasti s třígeneračním režimem (27% 

jehličnatých porostů České republiky) v nižších polohách České republiky, včetně přilehlých pahorkatin 

(250-350 m n. m.). Jedná se o jihomoravské úvaly a navazující části Českomoravské vrchoviny, včetně 
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Drahanské vrchoviny, úpatí Hrubého Jeseníku, přes Moravskou bránu až do Ostravské pánve, na 

východě zasahuje tato oblast do Hostýnských a Vizovických vrchů a Bílých Karpat. V Čechách se jedná 

o Polabskou nížinu a navazující pahorkatiny ve všech směrech, na jiho-západ přesahuje tato oblast 

výběžkem do okolí Plzně a na jih podél Vltavy do jižních Čech, kde zabere podstatnou část 

Českobudějovické pánve.  

Dvougenerační režim se realizuje v pahorkatinách a horách, včetně celých Moravskoslezských 

Beskyd, až na nejvyšší polohy rozsáhlých pohoří (400 – 1100 m n.m.). Podmínky pro vývoj jedné 

generace se přesunou jen do nejvyšších poloh Hrubého Jeseníku, Krkonoš, jižní části Krušných hor a 

Šumavy, co představuje 1,3 % rozlohy jehličnatých porostů ČR. 

Ve vzdálené budoucnosti (2071-2100) bude v jehličnatých porostech celé České republiky 

dominovat třígenerační režim, ve kterém se bude nacházet téměř 90 % všech jehličnatých porostů. 

V nízkých polohách se na rozloze 15 % jehličnatých porostů (za předpokladu současné distribuce 

dřevin) realizuje dokonce čtvrtá generace (jihomoravské úvaly až po Litovel a nejnižší partie Polabí, 

okolí Hradce Králové a Pardubic). Dvougenerační režim ustoupí do vyšších poloh, do nejvyšších partií 

Moravskoslezských Beskyd, Hrubého Jeseníku, Krušných hor a Šumavy. Podrobnější mapové informace 

jsou uvedeny v Přílohách 1 a 2. 

Přehled výměr částí České republiky a částí jehličnatých porostů spadajících do regionů s n 

generačním režimem je zpracovaný v Tab. 1.  

 

Obr. 6 Vývoj areálů s klimatickým potenciálem umožňujícím vývoj daného počtu generací 

lýkožrouta smrkového v České republice podle scénáře změny klimatu Aladin Climate CZ. 
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Tab. 1 Výměra částí České republiky (1) a částí výměry jehličnatých porostů (2) spadajících do 

území s n-generačním režimem v referenčním období 1961-1990, blízké budoucnosti 2021-2050 a 

vzdálené budoucnosti 2071-2100. 

Časové 
období /Generace 

1. generace 2. generace 
3. 

generace 
4. 

generace 

Varianty 1 
2

* 
1 

2
* 

1 
2

* 
1 

2
* 

1961 - 1990 
1

00.00 
1

00.00 
9

8.25 
9

5.38 
2

8.08 
5

.40 
0

.00 
0

.00 

2021 – 2050 
1

00.00 
1

00.00 
9

9.28 
9

8.36 
5

3.40 
2

7.00 
0

.00 
0

.00 

2071 – 2100 
1

00.00 
1

00.00 
1

00.00 
1

00.00 
9

5.71 
8

9,08 
1

4.76 
1

.91 

 

     Využití dat LHP 

Využití dat LHP při hodnocení dynamiky vývoje lýkožrouta spočívá především v určení 

stanovištních predispozic pro napadení, zejména zastoupení smrku, věk, vertikální struktura porostu 

apod. Tyto data mohou být kombinovány s hodnocením vlivu klimatu na vývoj lýkožrouta (určení počtu 

generací), včetně projekcí do budoucna. Důležitou skutečností je, že jsou-li použity projekce vývoje 

počtu generací do budoucna, není možné přímo využít kupř. data LHP o věkové struktuře, která se 

v čase bude měnit v souvislosti s přirozeným vývojem porostů i s managementem. Pro řešení tohoto 

problému je možné využít několik postupů, počínaje jednoduchým navýšením věku současných 

porostů tak, aby odpovídaly některému z cílových časových horizontů (2021-2050, 2071-2100), nebo 

využití vhodného simulátoru dynamiky lesa, pomocí kterého je možné simulovat vývoj porostů se 

zohledněním jak managementu tak i probíhajících změn klimatu. V dalším průběhu řešení  bude pro 

simulace budoucího vývoje využito simulátoru dynamiky lesa Sibyla a metodických postupů 

vypracovaných v rámci projektu NAZV ProClim (Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě 

lesních porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh adaptační strategie). 

V roce 2014 byly testovány způsoby kombinace map opisujících vývoj počtu generací lýkožrouta 

a porostní charakteristiky. Výsledky prostorových analýz (hodnocení budoucího a současného počtu 

generací lýkožrouta, určení rizikových ploch a pod.) byly zařazeny do geodatabáze ArcInfo obsahující 

data LHP a byly realizovány různé analytické operace. Cílem bylo odvodit informace o distribuci 

smrkových porostů v různých porostních směsích a věkových stupních v jednotlivých kategoriích změny 

počtu generací lýkožrouta. Řešení bylo modelově realizováno na území vojenských lesů a statků (VLS) 

pro divize Horovice (PLO Brdská vrchovina), Karlovy Vary (PLO Doupovské hory) a Plumlov (PLO 

Drahanská vrchovina). Pro všechna 3 území je charakteristické vysoké zastoupení smrku v porostech, 

zejména v případě VLS Horovice kde smrk dominuje se 70% zastoupením. Rozlohy smrkových porostů 

v jednotlivých územích jsou uvedeny v Tab. 2. 

 

Tab. 2 Zastoupení smrkových porostů v rámci jednotlivých zájmových území. 

Divize 
Lesy 

(ha) 

Zastoupení smrku 

Ha % 

Horovice 28263 19772 70,0 

Karlovy 

Vary 
12858 5246 40,8 

Plumlov 14945 6118 40,9 
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V referenčním období 1961-1990 na všech zájmových území dominovala území 

s dvougeneračním režimem (Obr. 7-9). Podmínky umožňovaly vývoj třetí generace jen v nejnižších 

polohách VLS Plumlov. V blízké budoucnosti (2021-2050) zůstává situace stabilní na území VLS 

Horovice a Karlovy Vary, na většině jejichž území se nadále budou vyskytovat podmínky umožňující 

vývoj maximálně 2 generací. Třígenerační vývoj bude umožněn v nejníže položených částech území 

(17% území VLS Horovice a 3% VLS Karlovy Vary). Na území VLS Plumlov se objevují rozsáhlejší oblasti 

s třígeneračním režimem, které pokrývají více než 50% území (Obr. 7-9).  

K výrazným změnám dochází ve všech zájmových divizích ve vzdálené budoucnosti (2071-2100), 

kdy bude na celém území dominovat třígenerační režim. V nejnižších polohách VLS Plumlov umožní 

podmínky dokonce realizaci čtvrté generace (Obr. 9). 

 

Poznámka: Na mapách nejsou zobrazeny všechny lesní pozemky spadající pod správu 

jednotlivých divizí VLS. Pro přehlednost nejsou zobrazeny lesní porosty mimo hlavního komplexu lesa v 

jednotlivých územích. 
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Obr. 7 Vývoj areálů s klimatickým potenciálem umožňujícím vývoj daného počtu generací lýkožrouta smrkového na území divize VLS Horovice a současná 

věková struktura porostů 
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Obr. 8 Vývoj areálů s klimatickým potenciálem umožňujícím vývoj daného počtu generací lýkožrouta smrkového na území divize VLS Karlovy Vary a 

současná věková struktura porostů 
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Obr. 9 Vývoj areálů s klimatickým potenciálem umožňujícím vývoj daného počtu generací lýkožrouta smrkového na území divize VLS Plumlov a současná 

věková struktura porostů



20 

 

Shrnutí konfrontace dat LHP s projekcemi vlivu změny klimatu na počet generací lýkožrouta 

smrkového je uvedeno v Tab. 3-8. U současných smrkových porostů na území jednotlivých divizi VLS 

lze očekávat podobný vývoj jako v rámci celých zájmových území. V rámci VLS Horovice a VLS Karlovy 

Vary se nepředpokládají výrazné změny ve vývojových cyklech kůrovce v období 2021-2050 a nadále 

zde bude dominovat dvougenerační režim. V případě VLS Plumlov dojde v tomto období k výraznému 

posunu téměř 50% smrkových lesů směrem k třígeneračnímu vývoji. Ve vzdálené budoucnosti (2071-

2100) bude na všech územích dominovat třígenerační režim. 

 

Tab. 3 Podíl rozlohy veškerých lesných porostů v územích, kde je v časových obdobích 2021-

2050 a 2071-2100 očekávána změna počtu generací lýkožrouta smrkového na území VLS Horovice. 

1961-1990 / 2021-2050 1. g. 2. g. 3. g. 

1. g. 0,00 0,00 0,00 

2. g. 0,00 0,82 0,17 

3. g. 0,00 0,00 0,01 

1961-1990 / 2071-
2100 

1. g. 2. g. 3. g. 

1. g. 0,00 0,00 0,00 

2. g. 0,00 0,00 0,99 

3. g. 0,00 0,00 0,01 

 

Tab. 4 Změna počtu generací v současných smrkových porostech se zastoupením smrku nad 30% 

a s věkem nad 60 let na území VLS Horovice. Jsou uvedeny výměry smrkových porostů v hektarech, 

v závorce je uvedeno procentuální zastoupení. 

1961-1990 / 2021-2050 1. g. 2. g. 3. g. 

1. g. 0 0 0 

2. g. 
0 

11367 
(89%) 

1381 
(10%) 

3. g. 
0 0 

32 
(1%) 

1961-1990 / 2071-2100 1. g. 2. g. 3. g. 

1. g. 0 0 0 

2. g. 
0 0 

12748 
(99%) 

3. g. 
0 0 

32 
(1%) 
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Tab. 5 Podíl rozlohy veškerých lesných porostů v územích, kde je v časových obdobích 2021-

2050 a 2071-2100 očekávána změna počtu generací lýkožrouta smrkového na území VLS Karlovy Vary. 

1961-1990 / 2021-
2050 

1. g. 2. g. 3. g. 

1. g. 0,00 0,00 0,00 

2. g. 0,00 0,97 0,03 

3. g. 0,00 0,00 0,00 

1961-1990 / 2071-2100 1. g. 2. g. 3. g. 

1. g. 0,00 0,00 0,00 

2. g. 0,00 0,00 1,00 

3. g. 0,00 0,00 0,00 

Tab. 6 Změna počtu generací v současných smrkových porostech se zastoupením smrku nad 30% 

a s věkem nad 60 let na území VLS Karlovy Vary. Jsou uvedeny výměry smrkových porostů v hektarech, 

v závorce je uvedeno procentuální zastoupení. 

1961-1990 / 2021-2050 1. g. 2. g. 3. g. 

1. g. 0 0 0 

2. g. 
0 

3697 
(96%) 

151 
(4%) 

3. g. 0 0 0 

1961-1990 / 2071-
2100 

1. 
g. 

2. g. 3. g. 

1. g. 0 0 0 

2. g. 
0 0 

3848 
(100%) 

3. g. 0 0 0 

 

Tab. 7 Podíl rozlohy veškerých lesných porostů v územích, kde je v časových obdobích 2021-

2050 a 2071-2100 očekávána změna počtu generací lýkožrouta smrkového na území VLS Plumlov. 

1961-1990 / 2021-2050 1. g. 2. g. 3. g. 

1. g. 0,00 0,00 0,00 

2. g. 0,00 0,31 0,47 

3. g. 0,00 0,00 0,22 

1961-1990 / 2071-2100 1. g. 2. g. 3. g. 

1. g. 0,00 0,00 0,00 

2. g. 0,00 0,00 0,78 

3. g. 0,00 0,00 0,22 
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Tab. 8 Změna počtu generací v současných smrkových porostech se zastoupením smrku nad 30% 

a s věkem nad 60 let na území VLS Plumlov. Jsou uvedeny výměry smrkových porostů v hektarech, 

v závorce je uvedeno procentuální zastoupení. 

1961-1990 / 2021-2050 1. g. 2. g. 3. g. 

1. g. 0 0 0 

2. g. 0 
1465 

(37%) 
1714 (43%) 

3. g. 0 0 816 (20%) 

1961-1990 / 2071-2100 1. g. 2. g. 3. g. 

1. g. 0 0 0 

2. g. 0 0 3179 (80%) 

3. g. 0 0 694 0%) 
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Identifikace změn stavu lesa s využitím dat DPZ 

Cílem analýzy je ve smyslu výše uvedených metodických postupů vyhodnotit na zájmových 

územích VLS dynamiku změn stavu lesa. Prostorová lokalizace zájmových území je definovaná 

hranicemi vybraných lesních oblastí – Brdská vrchovina, Doupovské hory a Drahanská vrchovina. Pro 

analýzu byly použity následující údaje: 

- hranice lesních oblastí ČR (vektorová vrstva SHP), 

- digitální model terénu (generalizovaná verze s prostorovým rozlišením 2,5 km), 

- lesní porosty odvozené z vrstvy CORINE 2006 (lesy tvoří 3 z celkově 44 kategorií, Obr. 3), 

- globální produkt Global Forest Change 2000–2012 (GFC0012) (Hansen et al. 2013), 

- satelitní snímky Landsat (klad snímků na území ČR je na Obr. 4) 

Výstupem jsou tabulkové přehledy změn ve stavu lesů v rámci hodnocených období 

(rozděleného na časové úseky I – 2000-2004, II – 2005-2008, III – 2009-2012) v členění podle lesních 

oblastí, v rámci definovaných výškových oblastí a podle typu lesa (Tab. 9-11). Z výsledků je patrné, že 

úbytek lesa je nejvýraznější ve středních polohách (600-800 m n.m.) a jehličnatých porostech. Na území 

PLO Drahanská vrchovina rovněž ve zkoumaném období došlo k výraznému odlesnění v nízkých 

nadmořských výškách. Největší úbytek zalesněné plochy je patrný v období 2005-2008, kdy na území 

celé České Republiky došlo k výrazným škodám v důsledku orkánu Kyril. V následujícím období je 

rovněž zřejmý nárůst intenzity ztráty lesa v důsledku navazující kůrovcové kalamity. V případě PLO 

Brdská vrchovina dokonce tyto úbytky převyšují období 2005-2008.  

 

Tab. 9 Změny ve stavu lesa v PLO Drahanská vrchovina (VLS Plumlov) 

Charakte
r lesa 

Výšková 
zóna 

Drahanská vrchovina - plocha lesných porostů (ha) 

celkem přírůstek úbytek úbytek I úbytek II úbytek III 

listnatý 

40
0 

9766 65 329 40 210 79 

60
0 

2565 37 154 7 79 69 

80
0 

0 0 0 0 0 0 

jehličnat
ý 

40
0 

2102
7 

76
9 

230
0 

24
0 

125
2 

80
9 60

0 
2047

2 
63

0 
130

4 
89 637 57

8 80
0 

0 0 0 0 0 0 

smíšený 

40
0 

2255
3 

57
5 

147
5 

21
0 

869 39
6 60

0 
6230 22

3 
437 36 261 14

0 80
0 

0 0 0 0 0 0 
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Tab. 10 Změny ve stavu lesa v PLO Brdská vrchovina (VLS Horovice) 

Charakte
r 
lesa 

Výšková 
zóna 

Brdská vrchovina - plocha lesních porostů (ha) 

celkem přírůstek úbytek úbytek I úbytek II úbytek III 

listnatý 

40
0 

142 2 3 1 1 1 

60
0 

572 3 7 3 2 2 

80
0 

0 0 0 0 0 0 

jehličnat
ý 

40
0 

1042
0 

409 620 
13

3 
21

4 
27

4 

60
0 

3093
9 

135
1 

161
5 

31
9 

51
6 

78
1 

80
0 

4825 185 206 32 64 
11

0 

smíšený 

40
0 

2105 85 92 25 33 35 

60
0 

2917 95 102 33 33 36 

80
0 

48 1 1 0 0 0 

 

Tab. 11 Změny ve stavu lesa v PLO Doupovské hory (VLS Karlovy Vary) 

Charakter 
lesa 

Výšková 
zóna 

Doupovské hory - plocha lesných porostů (ha) 

celkem přírůstek úbytek úbytek I úbytek II úbytek III 

listnatý 

400 1176 9 17 4 8 5 

600 875 2 15 3 8 3 

800 456 3 9 1 6 3 

jehličnatý 

400 1453 29 177 50 85 42 

600 1963 61 252 42 133 77 

800 1359 53 245 33 148 63 

smíšený 

400 4547 50 210 51 100 60 

600 4214 37 175 27 89 59 

800 1147 15 33 6 17 10 

 

Tabulkové výstupy jsou doplněné grafickými přehledy vyjadřujícími lokalizaci identifikovaných 

změn (Tab. 12). Součástí grafických výstupů jsou i kompozice satelitních snímků ze začátku a z konce 

hodnoceného období, které jsou vhodné pro vizuální interpretaci stavu a změn vegetace. Pro území 

lesních oblastí Brdská vrchovina a Doupovské hory jsou údaje GFC0012 doplněné kompozitem snímků 

Landsat 5 z let 1998 a 2011.  
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Tab. 12 Grafický přehled identifikovaných změn v rámci jednotlivých zájmových území 

 Brdská vrchovina (Bv) Doupovské hory (Dh) Drahanská vrchovina (Dv) 

Kompozit 

2000 

(first) 

   

Kompozit 

2012 

(last) 

   

CORINE 

2006 

   

Přírůstek 

plochy 

lesa 

(gain) 

   

Úbytek 

plochy 

lesa 

(loss) 
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Výsledky interpretací satelitních snímků byly zařazeny do geodatabáze ArcInfo a kombinovat s 

daty LHP. Užitím analytických a překryvných operací, lze následně získat informace o dřevinné, věkové 

a prostorové struktuře zasažených porostů. Tyto operace rovněž umožňují relativně přesně lokalizovat 

odlesnění v zájmových územích (Obr. 10-12), což vytváří předpoklady pro využití komplexnějších 

nástrojů pro podporu rozhodování při managementu kůrovce jako je model IpsExpert 

(www.ipsexpert.cz).  

V období 2000-2012 došlo na území VLS Horovice a Karlovy Vary k výraznému odlesnění 

především ve starších smrkových porostech, na území VLS Plumlov byl výrazný podíl odlesnění u 

ostatních dřevin daný dřevinou skladbou s výrazným zastoupením borovice (Tab. 13), vzhledem 

k nepravidelnému tvar odlesněných oblastí (Obr. 10-12) lze předpokládat, že se jednalo především o 

nahodilou těžbu v důsledku orkánu Kyril a následnému přemnožení lýkožrouta smrkového.  

 

Tab. 13 Odlesněné plochy na území VLS mezi roky 2000-2012 podle výsledků s využitím dat DPZ  

divize VLS Dřevina Odlesnění (ha) 

Horovice 
Smrk 226 

Ostatní 67 

Karlovy Vary 
Smrk 247 

Ostatní 62 

Plumlov 
Smrk 145 

Ostatní 168 
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Obr. 10 Věková struktura porostů na území Horovice a odlesněné plochy mezi roky 2000-2012 

identifikované ze satelitních záznamů Landsat 

 

 

Obr. 11 Věková struktura porostů na území Karlovy Vary a odlesněné plochy mezi roky 2000-

2012 identifikované ze satelitních záznamů Landsat 
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Obr. 12 Věková struktura porostů na území Plumlov a odlesněné plochy mezi roky 2000-2012 

identifikované ze satelitních záznamů Landsat 
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2.2  Získávání podkladových údajů pro přípravu návrhu pro 

zmírňování negativních dopadů environmentálních změn na mimoprodukční a 

produkční funkce lesa  

Řešení etapy vychází z probíhajícího projektu NAZV PROCLIM „Hodnocení očekávaných změn v 

růstu a mortalitě lesních porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh adaptační strategie“, 

který se primárně zaměřuje na hodnocení očekávaných změn v produkci hlavních dřevin a vyhodnocení 

možných ekonomických důsledků očekávaného vývoje. Zvažován je vliv 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. Praktická 

demonstrace možnosti uplatnění výsledků projektu bude založená na jejich implementaci do tvorby 

LHP ve vybraném lesním hospodářském celku Vojenských lesů a statků. Vedlejším výsledkem projektu 

bude vytvoření české parametrizace použitého simulátoru růstu lesa, která doposud chybí.  

Přehled zdrojů dat 

Časové série růstu lesa:  

- Poloprovozní výzkumné plochy ÚHUL 

- Trvalé výzkumné plochy ÚHUL 

- Plochy pro hodnocení vlivu pěstitelských opatření VÚLHM 

- Plochy monitoringu zdravotního stavu lesa ČR 

- Výsledky vlastního doměření dat v terénu 

Klimatické data: 

- Meteorologické data měřeny v staniční síti Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) 

- Scénáře změny klimatu převzaty z evropských klimatických databází 

Další podpůrná data: 

- Údaje Národní inventarizace lesa ČR 

- Volně dostupné data o rozšíření lesa v ČR (kupř. Corine LandCover) 

- Polohopisné data (lesní oblasti, lesní celky, říční sít ČR apod.) 

- Model reliéfu ČR s prostorovým rozlišením 90 metrů 

Plochy pro hodnocení vlivu pěstitelských opatření 

První skupinu dat použitých pro národní parametrizaci 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 
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smrku, jako nejvýznamnější hospodářské dřeviny (Obr. 13, Tab. 14). 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. 

Pro účely projektu bylo využito údajů o výčetní tloušťce, výšce a mortalitě sledovaných porostů 
jednak z porostů bez úmyslných zásahů a jednak z porostů s výchovou. Základní zpracování se skládalo 
z vyhodnocení počtu stromů, výčetní kruhové základny porostu v přepočtu na hektar a střední tloušťky 
pro každou revizi pro porost sdružený, hlavní a podružný.  

Metodika projektu zahrnuje i v závislosti na prvotní verifikaci dat vlastní doměření některých 
parametrů pro účely tvorby modelů v dotčených porostech. Konkrétně jde o měření výčetní tloušťky 
(na označených měřištích 1,3 m nad zemí) průměrkou s přesností na mm, a to změřením dvou průměrů 
na sebe kolmých. Měří se všechny stromy, pokud dosáhnou výčetní výšky. Pro měření výšek se v 
mladých porostech používají teleskopické výsuvné měřicí tyče. U starších porostů se používá výškoměr 
Blume-Leisse. Na každé dílčí srovnávací ploše se měří nejméně 30 stromů vybraných tak, aby 
reprezentovaly všechny stromové třídy. Změřené výšky jsou vyrovnány v závislosti na výčetní tloušťce 
funkcí NÄSLUNDA (1937). Všechna naměřená data jsou doplňována do elektronických databází.  

 

Tab. 14 Popis experimentů s výchovou smrku ztepilého. Zeleně označené plochy byly opakovaně 

měřeny v roce 2012 a hnědě označeny plochy v roce 2013. 

Ozn. v 
mapě 

Název Počet dílčích ploch 
Souřadnice 

Lesní typ 
Věk 

2012 
Rok 

založení 
Počet 

měření x_jtsk y_jtsk 

1 Teplá 4 49,582 12,5414 6O1 79 1973 6-8 

2 Planá 3 49,5808 12,3728 5I4 110 1969 9 

3 Vimperk I 2 49,031 13,4155 6K1 86 1958 11 

4 Vimperk II 3 49,031 13,4202 6K1 105 1958 11 

5 Žel. Ruda I 2 49,1247 13,2049 5K2 104 1969 9 

6 Žel. Ruda II 3 49,1318 13,202 5K1 83 1969 9 

7 Nasavrky 2 49,4724 15,4529 5S1 86 1964 10 

8 Polička I 2 49,4603 16,0739 6K1 101 1964 10 

9 Polička II 3 49,4558 16,0734 6K1 100 1964 10 

10 Blaník I 3 49,3904 14,5154 4S1 78 1965 10 

11 Blaník II 3 49,3907 14,5154 4S1 78 1965 7-10 

12 Rumburk 2 50,5407 14,2923 4I4/5P4 91 1958 7 

13 Nisa 3 50,4706 15,1555 6K3/6Y1 89 1958 7 

14 Tet. Boudy II 3 50,5038 15,1234 7T1 60 1979 23 

16 Kristiánov 3 50,4901 15,112 7K3 48 1984 26 
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17 Mostek 3 50,2922 15,4027 4P3 92 1958 11 

18 Poříčí 2 50,3336 15,5722 5K 71 1964 32 

19 Machov 9 50,2946 16,1832 5I3/6I3 47 1971 35 

20 Petříkovice 3 50,3549 16,0029 5H 73 1963 33 

21 Polom 3 50,2136 16,1934 6K2/5K2 47 1980 32 

22 Vrchmezí 2 50,2143 16,2049 6K1 42 1987 21 

23 Zaječiny 4 50,0842 16,3441 5V7 62 1965 30 

24 Karlovice I 2 50,0635 17,2915 6S3 106 1960 11 

25 Karlovice II 2 50,0625 17,2915 6S3 104 1960 11 

28 Vítkov 10 49,5022 17,3525 5V2 49 1971 22 

29 Frýdek-Místek  2 49,3122 18,2959 6K3 100 1960 11 

30 Ostravice 2 49,2732 18,2718 6P1(d) 95 1960 11 

31 Velké KarloviceI 4 49,2122 18,2233 6B9 100 1960 8 

32 Velké KarloviceII 2 49,2122 18,2229 6B9 100 1960 11 

33 Velké KarloviceIII 2 49,2034 18,2238 6V1 93 1960 11 

 

 

 

Obr. 13 Lokalizace dlouhodobých experimentů s výchovou smrkových porostů v rámci ČR (čísla 

experimentů odpovídají údajům v Tab. 13). 

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).  

Monitoring je od roku 1994 realizován na dvou úrovních s odlišnou intenzitou sledování. Plošný 

monitoring zdravotního stavu lesa (úroveň I) poskytuje informace o prostorové a časové změně stavu 

lesa ve vztahu k antropogenním (zejména imisním) a přírodním stresovým faktorům. V současné době 

je pravidelné hodnocení I. úrovně prováděno na plochách základní sítě 16x16 km a vybraných plochách 

ze sítě 8x8 km v celkovém počtu 306 ploch, které jsou rozmístěny rovnoměrně podle lesnatosti po 

celém území České republiky. Plochy úrovně I jsou kruhového tvaru o poloměru 16 až 20 m. Na ploše 
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jsou v souladu s metodikou ICP Forests očíslovány a pravidelně hodnoceny všechny stromy s výčetní 

tloušťkou nad 5 cm. 

Na plochách intenzivního monitoringu (úroveň II) probíhá podrobné hodnocení zdravotního 

stavu lesa a faktorů prostředí, které ho ovlivňují. K hlavním činnostem, které jsou na plochách 

realizovány, patří: hodnocení stavu korun, hodnocení růstu, fenologická pozorování, hodnocení 

přízemní vegetace, sběr a hodnocení opadu, hodnocení stavu lesních půd, sledování chemismu 

půdního roztoku, chemická analýza asimilačních orgánů, sledování depozic, meteorologická měření, 

sledování kvality ovzduší. Aktuálně je hodnoceno 16 ploch úrovně II. Plochy mají tvar čtverce o velikosti 

0,25 ha (50x50 m). Podobně jako na plochách úrovně I jsou i zde očíslovány a pravidelně hodnoceny 

všechny stromy s výčetní tloušťkou nad 5 cm. 

Pro účely projektu bylo vytipováno 86 ploch úrovně I a 21 ploch úrovně II (zahrnuty též bývalé 
plochy úrovně II), pro které jsou k dispozici údaje o vývoji přírůstů získané (1) opakovaným měřením 
výčetních tlouštěk a výšek, (2) letokruhovými analýzami.  

Dendrometrická měření  

Měřeny jsou všechny stojící stromy na ploše, jejichž výčetní tloušťka v době měření přesáhne 5 
cm. Výčetní tloušťky jsou zjišťovány v místě trvale označeného měřiště s přesností na 0,1 cm za použití 
obvodového metru se stupnicí pro přímé odečtení průměru kmene. Výšky stromů jsou měřeny s 
přesností na 0,1 m pomocí přístroje Vertex (do roku 2004 byl používán přístroj Suunto). Na plochách 
úrovně II jsou výšky měřeny u všech stromů, na plochách úrovně I je výška zjišťována pouze na 
vybraných 15 vzornících reprezentujících střední kmen. Při práci v terénu jsou zaznamenávány i další 
údaje se vztahem k následnému vyhodnocení růstových dat: u živých stromů poškození korun 
vrcholovými a korunovými zlomy, zavěšení stromu apod., dále jsou evidovány odstraněné stromy a 
nové souše.  

Letokruhové analýzy  

Ve spojení s dalšími projekty jsou na monitoračních plochách či v jejich ochranných zónách 
jednorázově odebírány z vybraných vzorníků vývrty pro retrospektivní stanovení vývoje tloušťkových 
přírůstů. Obvykle je vybráno 20 až 25 vzorníků reprezentujících střední kmen a z každého jsou pomocí 
přírůstového nebozezu odebrány ve výčetní výšce dva vývrty z protilehlých stran kmene. Vývrty jsou 
po vyschnutí nalepeny na dřevěné podložky a zbroušeny. Na takto připravených vývrtech se měří šířky 
letokruhů s přesností na 0,01 mm. Naměřená data jsou dále vyhodnocována standardními 
dendrochronologickými metodami. 

Poloprovozní a trvalé výzkumné plochy ÚHUL 

Tyto 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. 

Poloprovozní výzkumné plochy (PVP) 

Významným zdrojem dat jsou trvalé zkusné plochy (TZP) ve správě ÚHUL 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. Využití všech uvedených dat pro 
národní kalibraci simulátoru není v rámci projektu reálné, bude proto vykonána starostlivá selekce 
podmnožiny ploch, pomocí které budou dosaženy optimální výsledky. 
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PVP zakládali zaměstnanci ústavů pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse n.L., ve Zvolenu a u 
vojenských lesů v Praze. Plochy byly zakládány každým rokem při obnovách lesních hospodářských 
plánů u jednotlivých lesních hospodářských celků na významných typologických jednotkách postupně 
téměř ve všech přírodních lesních oblastech ČSSR. Podle metodiky měly PVP postihnout typologickou 
a věkovou variabilitu porostů hlavních dřevin České republiky (smrk, borovice, buk, dub, jedle). PVP se 
zakládaly v tzv. plně zakmeněných, zjevně nepoškozených stejnorodých porostů jednotlivých dřevin 
různého věku. Jejich výměra byla stanovena tak, aby se při založení plochy podchytilo nejméně 300 
stromů a pohybovala se tedy od 0,2 do 0,5 ha. Stabilizace PVP spočívala ve vyznačení jejich hranic; 
stromy na plochách se však nečíslovaly a určil se pětiletý interval měření. Při každém opakovaném 
měření se zjišťovaly výčetní tloušťky všech stromů na ploše a zhruba u 40 stromů hlavní dřeviny se 
měřily výšky (u menších souborů i výšky dalších dřevin). Zároveň se provedl popis stanoviště a slovní 
popis porostu. Při prvním měření byly odebrány vývrty pro letokruhovou analýzu. Během sledování 
PVP nedošlo v metodice měření k žádným změnám a to ani v době, kdy již podstatná část ploch 
vykazovala patrné známky poškození průmyslovými exhaláty a dalšími činiteli, popř. byla zničena. 
Během 20 let byly ze souboru PVP postupně vyřazeny všechny plochy, u nichž se zaznamenalo výrazné 
snížení zakmenění vlivem intenzivních zásahů či vlivem působení abiotických a biotických škodlivých 
činitelů. Nutnost úpravy strategie měření na PVP a metodiky vyplynula koncem 20. století z podrobné 
analýzy naměřených dat i ze snahy využít je při konstrukci obecných růstových modelů.  

Zapojením pracovníků z obou ústavů pro hospodářskou úpravu lesů do zakládání, měření a 
sledování jednotlivých PVP bylo možné v poměrně krátké době shromáždit značně rozsáhlý podkladový 
materiál pro konstrukci růstových tabulek. Na druhé straně tím však do značné míry utrpěla kvalita 
pořízených dat. Negativně se projevily zejména okolnosti, že na PVP nebyly stromy průběžně číslovány 
a nebylo trvale vyznačeno měřiště výčetní tloušťky, takže při opakovaných měřeních na sebe jen 
výjimečně navazovaly počty stromů na dané ploše. Použitelnost datového souboru PVP při hledání 
příčinných vazeb a modelování vývoje lesa snižuje také malý soubor zjišťovaných veličin, popř. malé 
rozpětí získaných údajů.  

Trvalé výzkumné plochy (TVP) 

Soubor TVP založili pracovníci výzkumných lesnických ústavů (VÚLHM Jíloviště-Strnady 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.  

Do systému trvalých výzkumných ploch patří také tzv. trvalé zkusné plochy (TZP), zakládané 
pracovníky typologického průzkumu na jednotlivých pobočkách ÚHÚL ve druhé polovině 70. Let 
minulého století. V této době dosahovalo poškozování lesů imisemi v ČR významných rozměrů, proto 
byl původní cíl šetření na TZP zaměřen hlavně na sledování změn, které se mohou projevit v lesních 
půdách působením vlivu exhalací. Výběrem ploch měla být podchycena variabilita přírodních 
podmínek, především v lesních vegetačních stupních, výrazné terénní a půdní rozdíly a pásma ohrožení 
imisemi.  

Značná část ploch TZP byla založena v 60–80letých smrkových porostech. Výměra jednotlivých 
TZP se pohybovala od 0,15 do 0,50 ha, přičemž se vycházelo ze základního požadavku podchytit při 
prvním měření 200 – 250 stromů na ploše. TZP byly rovněž stabilizovány vyznačením obvodových 
hranic plochy a stromy s výčetní tloušťkou větší než 7 cm jednotlivě očíslovány. Na TZP se navíc hodnotil 
tvar koruny stromů a klasifikovalo se poškození stromů. Na každé TZP se v pětiletých intervalech 
odebíraly půdní vzorky pro chemickou analýzu. 
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Klimatická data 

Databáze klimatických dat použitých v projektu pozůstává ze dvou skupin dat 

1) Pozorovaná data za období 1961-2012 odvozena ze sítě meteorologických stanic 
ČHMÚ 

2) Scénáře změny klimatu distribuovány v pravidelné síti 25×25 km převzaty 
z klimatologické databáze FORESEE (DOBOR et al. 2013) 

Denní data z obou zdrojů byly pomocí modifikované metody inverzních vzdáleností propočteny 
na polohy 180 experimentálních ploch, které byly vybrány na základě série kritérií jako základní skupina 
ploch pro simulace. Použity byly denní úhrny srážek a průměrná denní teplota, ze kterých byly 
odvozeny další data řídící růstový proces v simulátoru Sibyla. Jelikož použitý simulátor růstu lesa 
vyžaduje jako vstup roční data, byly denní data z obou uvedených zdrojů agregovány a čímž byly 
vytvořeny časové série požadovaných klimatických prvků s ročním krokem. Byly vytvořeny časové série 
následujících prvků: 

• počet dní vegetačního období (dní v roce s průměrnou denní teplotou nad 10°C) 

• roční teplotní amplituda (rozdíl mezi minimální a maximální teplotou v roce v °C) 

• průměrná denní teplota ve vegetačním období v °C 

• půdní vlhkost (relativní hodnota v intervalu 0 – 1) 

• úhrn srážek podobu vegetačního období v mm 

• index aridity podle de Martoneho v mm.°C-1 

Data ze staniční sítě ČHMÚ propočteny na polohy simulačních ploch byla následně použita na 
propočet klimatických dat z uzlových bodů databáze FORESEE na simulační plochy. Toto bylo řešeno 
pomocí regrese dat za období 1961-2010, které jsou dostupné jak v databáze FORESEE tak v datech 
převzatých ze staniční sítě ČHMÚ. 

Databáze ploch 

Pro získání dat participujících organizací byla připravena MS Access databáze se strukturou 
sestávající z pěti tabulek (Obr. 14), vzájemně propojených pomocí jedinečných identifikátorů ploch. 
Toto řešení umožnilo zadávat informace o měřených plochách tak automatizovaně, jako i manuálně 
pomocí předpřipraveného formuláře (Obr. 14). 
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Obr. 14 Struktura databáze ploch v prostředí MS ACCESS a ukázka vstupního formuláře 

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 
(schém) ve kterých jsou jednotlivé tabulky organizovány (Obr. 15). 

 

Obr. 15 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 využívána 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. Tab. 15 a 16 obsahují informace 
získané z databáze poloprovozních a trvalých výzkumných ploch ÚHUL a slouží pro vyhodnocení pokrytí 
podmínek České republiky daty. Tab. 15 a 16 rovněž obsahují sumární informace o počtu ploch se 
zastoupením hlavních dřevin nad 85% v jednotlivých vegetačních stupních. Jelikož pro kalibraci 
růstového procesu jsou za potřebí časové série tloušťkových a výškových přírůstů, v tabulce 3 jsou 
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uvedeny počty plochy s více než 4 opakovanými měřeními. Na základě dalších kritérií budou vybrány 
plochy, na kterých jsou data nejvhodnější pro simulaci a zobecnění výsledků. 

Tab. 15 Počty všech ploch podle dřevin a vegetačních stupňů (zastoupení hlav. dřeviny nad 85%). 

 

VS / Dřevina Smrk Jedle Borovice Buk Dub Ostatní a 
směsi 

Spolu 

0 53  429 5 3 312 802 

1 14  251 1 186 508 960 

2 118 1 276 13 210 1038 1656 

3 826 13 325 120 103 2220 3607 

4 965 14 136 162 15 1378 2670 

5 1927 22 85 72 4 1522 3722 

6 1322 2 21 6  655 2072 

7 513  1   154 674 

8 214     12 226 

9 15     3 18 

Spolu 5967 52 1524 379 521 7802 16407 

 

 

Tab. 16 Počty ploch se 4 a více měřeními podle dřevin a vegetačních stupňů (zastoupení hlavní 

dřeviny 85% a víc). 

 

 

VS /  

Dřevina 

Smrk Jedle Borovice Buk Dub Ostatní 
a směsi 

Spolu 

0 8  119 2 1 10 140 

1 3  87  50 12 152 

2 14  56 2 33 14 119 

3 124  85 35 20 36 300 

4 124 1 12 53 4 25 219 

5 317 3 12 33 1 37 403 

6 204  1 16  30 251 

7 65     5 70 

8 26      26 

Spolu 885 4 372 141 109 169 1680 

 

Zaměřili jsme se na využití ploch poskytnutých VÚLHM Opočno, na kterých je dlouhodobě 

sledován vliv pěstitelských zásahů. S těmito plochami jsme započali také z důvodu, že simulace porostů 
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se zohledněním realizovaných zásahů je metodicky mnohem náročnější než u porostů, kde tyto 

informace k dispozici nejsou. S ohledem na nejvyšší zastoupení ploch s výskytem smrku, jakož i 

hospodářský význam smrku, jsme se v prvním roku zaměřili na tyto plochy. Tab. 17 obsahuje přehled 

ploch, které byly na základě série kritérií vybrány z databáze pěstitelských ploch a na kterých budou 

realizovány v roce 2013 simulace. Jak je možné vidět, jedná se o skupiny ploch, kde jedna plocha bez 

zásahů, která slouží jako kontrola, a jedna nebo více ploch, na kterých byly realizovány různé zásahy.  

 

 

 

 

 

Tab. 17 Základní charakteristiky vybraných smrkových ploch 

 

Plocha Lesní 
oblast 

Nadmořská 
výška 

Vegetační 
stupeň 

Rok 
založení 

Počet 
meření 

Lesní 
typ 

Vimperk II 1 kontrola 13 1053 6 1958 11 K 

Vimperk II 2 zásah 13 1060 6 1958 11 K 

Vimperk II 3 zásah 13 1063 6 1958 11 K 

Frýdek-Místek 1 kontrola 40 743 6 1960 11 K 

Frýdek-Místek 2 zásah 40 736 6 1960 11 K 

Železná Ruda I 1 kontrola 13 930 5 1969 9 K 

Železná Ruda I 3 zásah 13 920 5 1969 9 K 

Železná Ruda II 1 kontrola 13 935 5 1969 9 K 

Železná Ruda II 3 zásah 13 930 5 1969 9 K 

Železná Ruda II 5 zásah 13 925 5 1969 9 K 

Polom 1 kontrola 25 762 6 1980 32 K 

Polom 2 zásah 25 764 6 1980 32 K 

Polom 3 zásah 25 768 6 1980 32 K 

 

. 

Jelikož všechny plochy uložené v databáze mají definované souřadnice, je možné propojením 

databáze na GIS vizualizovat distribuci ploch vybraných na základě různých kritérií, překrývat poloh 

ploch s jinými prostorovými daty, a načítat do databáze další data. Na Obr. 16 (nahoře) uvádíme polohy 

všech poloprovozních a trvalých výzkumných ploch  ÚHUL za hlavní dřeviny v České republice 

(zastoupení dřeviny na 85%). Na Obr. 16 (dole) je tento výběr upraven dalším kritériem, kterým je 

počet opakovaných měření nad 4. Toto jsou plochy, se kterými je možné uvažovat při kalibraci.  
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Obr. 16 Polohy poloprovozních a trvalých výzkumných ploch ÚHUL za hlavní dřeviny v České 
republice (zastoupení dřeviny na 85%) (horní panel) a plochy za které jsou k dispozici více než 4 
opakované měření tloušťkových a výškových přírůstů (dolní panel). 
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Hodnocení vlivu změny klimatu na produkční a mimoprodukční funkce lesa 

Simulátor dynamiky lesa Sibyla 

Simulátor biodynamiky lesa (SIBYLA) patří do kategorie stromových růstových simulátorů, které 
napodobují chovaní stromů v kontextu lesních ekosystémů. Skládá se ze souboru matematických 
modelů a algoritmů, transformovaných do uceleného programového prostředí, tedy z několika 
základních modelů, jejichž činnost na sebe navazuje. 

Základná koncepce simulátoru SIBYLA vychází z růstového simulátoru SILVA 2.2 (PRETZSCH et al. 
2002), které byly kalibrovány prostřednictvím modifikačních indexů resp. změněných parametrů.  

Růstový simulátor Sibyla, který slouží jako nástroj pro simulace růstu lesa v projektu, byl původně 
parametrizován s využitím sítě experimentálních ploch z více zemí západní Evropy a trvalých ploch 
monitoringu lesa ze Slovenska. Odezvové funkce růstu na klimatické a další gradienty se mezi těmito 
zeměmi v zásadě neliší (FABRIKA 2005), proto předpokládáme vhodnost současné parametrizace 
simulátoru i pro podmínky České republiky. Parametrizace simulátoru s využitím středoevropských dat 
a citlivost na klimatické parametry vytváří předpoklady pro jeho využití při hodnocení vlivů změny 
klimatu na produkci lesů v tomto regionu.  
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Plocha Petříkovice 1 
Plocha Petříkovice 2 

 

Plocha Kristiánov 1 

 

Plocha Kristiánov 2 

Plocha Tetřeví Boudy II a Plocha Tetřeví Boudy II b 

 

Plocha Zaječiny 1 

 

Zaječiny 4 

 

Obr. 17 Příklady definice vybraných smrkových ploch v simulátoru dynamiky lesa Sibyla. Jedná 
se o plochy spravované VÚLHM sloužící na hodnocení vlivu pěstitelských opatření na vývoj porostů. 
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Vybrané výsledky simulací růstu lesa v podmínkách změny klimatu 

Vliv na produkční funkci lesa 

Sumární informace o vlivu změny klimatu na porost na ploše Frýdek kontrola jsou uvedeny na 
Obr. 4.47, kde je prezentován vývoj jednotlivých porostních charakteristik společně s průměrnou 
procentuální změnou za všechny výše popsané scénáře změny klimatu. Navzdory variabilitě průměrné 
změny jednotlivých charakteristik změny na této ploše nejsou velké a je možné očekávat relativně 
stabilní vývoj porostu v podmínkách změny klimatu. Zásoba hlavního porostu může mírně poklesnout 
(-1-3%), s ohledem na variabilitu odezev mezi scénáři změny klimatu a porostními charakteristikami je 
však tato změna nevýznamná. V případě celkové objemové produkce je změna ještě nevýraznější. 
Změna přirozené mortality je značně variabilní a její průměr je mírně větší než 0, což vyjadřuje nárůst 
mortality v důsledku změny klimatu. S ohledem na nízký počáteční stav objemu mrtvého dříví (m3, Obr. 
18) jsou však tyto změny v kontextu celkové produkce porostu zanedbatelné. 

 

Obr. 18 Vývoj hodnocených porostních charakteristik simulován při referenčním (stabilním) 
klimatu a změna jednotlivých charakteristik vyjádřená jako průměr simulací při deseti scénářích změny 
klimatu a pěti počátečních strukturách porostu (hnědá – % změna, černá – hodnoty v m3). 

Meziscénářová variabilita vlivu změny klimatu související s použitím deseti scénářů změny 
klimatu na zásobu hlavního porostu, celkovou objemovou produkci a objem mrtvé hmoty na ploše 
Frýdek kontrola je prezentovaná na Obr. 19 a 20. Jelikož chování scénářů je různé, odpovídá tomu i 
variabilita odezev jednotlivých produkčních charakteristik. Variabilita i protichůdnost odezev souvisí 
s relativně nízkou průměrnou intenzitou změny dokumentovanou na Obr. 17 v předchozím textu. 
V případě celkové objemové produkce většina scénářů naznačuje mírný nárůst, popřípadě vyrovnaný 
vývoj přibližně do roku 2050. Tři z deseti scénářů však naznačují pokles, který v roce 2080 představuje 
-5% COP při nezměněném klimatu. Velice podobný je vývoj zásoby hlavního porostu – zde je však 
výraznější vliv porostní struktury a variabilita hodnot v rámci jednoho scénářů je mezi strukturami 
poměrně vysoká. Mortalita je taktéž poměrně vyrovnaná, vliv struktury porostu na variabilitu 
simulovaných hodnot je však ještě výraznější než při zásobě hlavního porostu.     
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Obr. 19 Simulace změny celkové objemové produkce porostu v důsledku změny klimatu, plocha 

Frýdek kontrola podle 10 scénářů změny klimatu a při 5 počátečních porostních strukturách (A-E) 
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Obr. 20 Výsledky simulací změny zásoby hlavního porostu v důsledku změny klimatu, plocha 

Frýdek kontrola, plocha Frýdek kontrola podle 10 scénářů změny klimatu a při 5 počátečních 

porostních strukturách (A-E) 

 

1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100

-1
0

-5
0

5
10

15

RCA-HadCM3Q0

%
  

  
   

 
A
B
C
D
E
průměr

1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100

-1
0

-5
0

5
10

15

REMO-ECHAM5

%
  

  
   

 
A
B
C
D
E
průměr

1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100

-1
0

-5
0

5
10

15

HIRHAM5-ECHAM5

%
  

  
   

 

A
B
C
D
E
průměr

1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100
-1

0
-5

0
5

10
15

RCA-ECHAM5

%
  

  
   

 

A
B
C
D
E
průměr

1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100

-1
0

-5
0

5
10

15

REGCM3-ECHAM5

%
  

  
   

 

A
B
C
D
E
průměr

1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100

-1
0

-5
0

5
10

15

RACMO2-ECHAM5

%
  

  
   

 

A
B
C
D
E
průměr

1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100

-1
0

-5
0

5
10

15

CLM-HadCM3Q0

%
  

  
   

 

A
B
C
D
E
průměr

1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100

-1
0

-5
0

5
10

15

ALADIN-ARPEGE

%
  

  
   

 

A
B
C
D
E
průměr

1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100

-1
0

-5
0

5
10

15

HadRM3Q0-HadCM3Q0

%
  

  
   

 

A
B
C
D
E
průměr

1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100

-1
0

-5
0

5
10

15

HIRHAM5-ARPEGE

%
  

  
   

 

A
B
C
D
E
průměr



44 

 

Jelikož vývoj lesních porostů je v zásadní míře ovlivňován aktivitou škodlivých činitelů, integrace 

tohoto faktoru do růstových simulací je jedním z důležitých oblastí řešení. Pro tento účel byl 

vypracován tzv. kalamitní modul simulátoru růstu lesa Sibyla, který určuje pro jednotlivé věkové stupně 

hlavních dřevin pravděpodobnost poškození resp. zničení komplexem škodlivých činitelů. Porovnání 

vlivu aktivace kalamitního modulu na vybrané produkční ukazatele je uvedeno na Obr. 21. 

Při implementaci mortalitního modelu došlo během simulace k poklesu zásoby smrku v mýtním 

věku o zhruba jednu třetinu, v souvislosti s úbytkem zásoby zároveň na všech plochách došlo 

k výraznému snížení objemu plánovaných těžeb před zmýcením porostu. 

Podobná situace je patrná i po znovuzaložení porostu, kdy klesá zásoba a výrazně se zvyšuje 

podíl nahodilých těžeb. Nárůst je nejvíce patrný ve věku od 40 let, kdy se objem nahodilých těžeb u 

smrku zvyšuje řádově až o 300%. Po znovuzaložení porostu potom v průběhu modelového vývoje 

významně narostl podíl buku, který při dosažení věku 70 let tvořil až 50% zásoby porostu (při simulaci 

na ploše Vimperk II 2 (Obr. 21) se jedná až o 80%), oproti situaci bez implantovaného kalamitního 

modulu, kdy ve všech porostech jasně dominuje smrk. Tento nárůst je daný snížením mezidruhové 

kompetice, při soustavném odumírání smrku dané jeho nízkou pravděpodobností přežívání oproti 

ostatním dřevinám, u kterých jsou tyto pravděpodobnosti řádově vyšší po celou dobu vývoje porostu. 

Obr. 21 Porovnaní výsledků simulace vývoje porostu Vimperk II 2 (zásahová plocha) bez aplikace 
(vlevo) a s aplikací mortalitního modelu (vpravo). Vývoj zásob, plánovaných a nahodilých těžeb porostu 
(osa y [m3]). Simulace byla provedena pro období do r. 2100. Simulované byli rovněž těžební a pěstební 
zásahy (probírky, mýtní těžba). Umělá obnova zahrnovala rovněž rekonstrukci 
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Vliv na vybrané mimoprodukční funkce 

Mimoprodukční funkce lesa zahrnují akumulaci uhlíku, regulaci vodního režimu a kvality ovzduší, 

rekreační potenciál lesa nebo podporu biotopů různých organizmů, což zahrnujeme pod funkci tzv. 

podpory biodiverzity. Výsledky růstových simulací (struktury porostů) jsou různými matematickými 

vztahy propojovány s indikátory plnění těchto funkcí, což umožňuje kupř. hodnocení časového vývoje 

jejich plnění. Dále prezentujeme na příkladu tří porostů s dominancí smrku vývoj dvou indexů diverzity 

– D, který vyjadřuje míru druhové diverzity a H, který vyjadřuje diverzitu velikostí stromů. Vyšší hodnoty 

obou indexů vyjadřují dostupnost širšího spektra biotopů pro různé organizmy s potenciálně pozitivním 

vlivem na biodiverzitu.   

Plocha Petříkovice kontrola 

Plocha se nachází v okrese Trutnov, v Severovýchodních Čechách v nadmořské výšce 598 m n. 

m. Jedná se o smrkový porost, který je zmýcen v období 2035-2045. Po těžbě byl obnoven směsí smrku, 

buku a jedle v poměru 70:20:10. Následně se vyvíjel bez výchovných zásahů. Relativně vysoká mortalita 

smrku podpořila růst ostatních dřevin.  

Jelikož porost byl zmýcen ve třech etapách, do roku 2044 došlo v důsledku těžeb k mírnému 

nárůstu druhové diverzity (D) i diverzity velikosti stromů (H). Po domýcení porostu došlo k radikálnímu 

poklesu H, jelikož všechny stromy v porostu spadali do nejnižší tloušťkové a výškové kategorie. 

V průběhu dalšího vývoje porostu docházeli k diverzifikaci dimenzí stromů a index se vrátil na původní 

úroveň. Po obnově porostu, která zahrnovala zvýšení druhové diverzity, došlo k zásadnímu zvýšení 

indexu D. Vliv změny klimatu na oba dva indexy byl nevýznamný (Obr. 22). 

 

Obr. 22 Vývoj indexu druhové diverzity (D) a diverzity velikosti stromů (H) na ploše Petříkovice 

kontrola v podmínkách stabilního (nezměněného klimatu) a rozdíly simulací při 10 scénářích změny 

klimatu a stabilním klimatu. 

Plocha Vimperk kontrola 

Plocha se nachází západně od města Vimperk v masivu Kamenné hory (1057 m) na vrcholové 

plošině mírně skloněné k jihozápadu. Průměrný sklon je 3 – 6°. Plochy mají čtvercový půdorys o 

rozměrech 50 x 50 m, s rozlohou 0,25 ha. Nacházejí se v 6. smrkobukovém vegetačním stupni, kyselé 

řadě, na lesním typu 6K1. Průměrný věk porostu při posledním měření byl 105 let.  

Vývoj smrkové plochy Vimperk kontrola je z důvodu stejného managementu obdobný jako na 

ploše Petříkovice (Obr. 23 a 24). Odlišný je vliv změny klimatu, v důsledku kterého docházelo od roku 

2030 k postupnému poklesu obou indexů diverzity. Důvodem je, že dominantní smrk v porostu převládl 

navzdory obnově, pomocí které byly do porostu aktivně vneseny buk a jedle.   
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Obr. 23 Vývoj indexu druhové diverzity (D) a diverzity velikosti stromů (H) na ploše Vimperk 

kontrola v podmínkách stabilního (nezměněného klimatu) a rozdíly simulací při 10 scénářích změny 

klimatu a stabilním klimatu. 

Plocha Polom III zásah  

Na ploše byl proveden ve věku 15 let velmi silný zásah (z původních 2 950 na 1630 stromů na 1 

ha), kde byly odstraněny všechny stromy z podúrovně a většina stromů úrovňových. Vytvořil se tak 

dostatečný prostor pro nerušený vývoj relativně rezistentnějších jedinců. Z tohoto důvodu je vývoj 

indexů diverzity mírně odlišný od předchozích bezzásahových ploch (Obr. 24). Pokles indexu H není 

natolik výrazný a relativně rychle se vrací na původní úroveň. Nárůst indexu durhové diverzity D je 

těžbě a následné obnově pestřejším dřevinným složením (smrk 70, buk 20, jedla 10) relativně prudký 

a po zbytek simulační periody se udržuje na vysoké úrovni. Vliv změny klimatu na hodnoty obou indexů 

je nevýznamný. 

 

Obr. 24 Vývoj indexu druhové diverzity (D) a diverzity velikosti stromů (H) na ploše Polom III 

zásah v podmínkách stabilního (nezměněného klimatu) a rozdíly simulací při 10 scénářích změny 

klimatu a stabilním klimatu. 
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2.3 Získávání podkladových údajů pro přípravu operativního 

managementu lesa při aktivaci komplexu biotických činitelů – václavka a 

bekyně mniška 

 

Metodický postup 

Inventarizace stavu stromů na studijních plochách  

V roce 2012 byly v mladých smrkových porostech v severovýchodní části České republiky 

zakládány pokusné plochy (dále jen PP) s různým managementem z hlediska provedení výchovných 

zásahů. Současně byla zohledněna porovnatelnost stanovištních a porostních podmínek, jako věk 

porostu, nadmořská výška a edafická kategorie. Ve 40 porostních skupinách (vždy pět opakování 

kombinace faktorů: věk 10-30 / 30-50 let, stanoviště bohaté / kyselé nebo exponované, nadmořská 

výška 200-400 / 400-600 m) byla založena vždy dvojice PP, každá s cca 50 očíslovanými smrky. Na 

podzim roku 2012 byl na jedné z dvojice PP proveden výchovný (probírkový) zásah a druhá PP slouží 

jako kontrolní bez managementu. V měsících září a říjnu roku 2014 byla provedena opětovná 

inventarizace stavu stromů na PP. Hodnocení vybraných parametrů bylo stejné jako v roce 2012 a ve 

srovnání s rokem 2013 byly opět měřeny také tloušťky a výšky stromů. 

Tloušťka kmene byla měřena s přesností na 0,5 cm, přičemž průměrka byla u všech stromů 

přikládána ze strany, na níž byl plastový štítek a to hned nad jeho horní hranu. Výšky stromů byly 

měřeny opět pouze u pěti stromů stejných jako v roce 2012 s přesností na 0,5 m. Používán byl výškoměr 

Silva. Došlo-li k úhynu stromu nebo byl zjištěn uschlý vrchol, pak u těchto stromů výška měřena nebyla 

a počet zjištěných výšek na PP byl tímto redukován.  

Defoliace vrcholu byla definována jako absence asimilačního aparátu na terminálu a přilehlých 

přeslenech větví. Hodnocena byla podle následující stupnice: 0 - ztráta jehličí nebyla patrná, 1 - 

defoliace terminálu, 2 - ztráta jehličí na terminálu i na 1. přeslenu větví, 3 - ztráta na terminálu i na 1. 

a 2. přeslenu, 4 - ztráta na terminálu i na třech a více přeslenech. Chybělo-li jehličí pouze na nejmladších 

prýtech některého z přeslenů mimo terminál, byla zapsána hodnota 1. Jednalo-li se o souš bez jehličí, 

bylo zapsána hodnota 10 a další parametry stromu hodnoceny nebyly (Obr. 25). 

 

                      

0 1 2 
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Obr. 25 Stupně defoliace vrcholu: 0 - ztráta jehličí není patrná, 1 - defoliace terminálu, 2 - ztráta 

na terminálu i na 1. přeslenu, 3 - ztráta na terminálu i na 1. a 2. přeslenu, 4 - ztráta na terminálu i na 

třech a více přeslenech, 10 – souš. 

 

Zbarvení asimilačního aparátu bylo odvozeno od převažující barvy jehličí v koruně: 1 - sytě 

zelená, 2 - světle zelená až mírně nažloutlá, 3 - žlutá, 4 - dorezava (zpravidla aktivní kůrovcový strom 

nebo akutní průběh chřadnutí) (Obr. 26). 

 

    

Obr. 26 Stupně zbarvení asimilačního aparátu hodnocených smrků: 1 - sytě zelená, 2 - světle 

zelená až mírně nažloutlá, 3 - žlutá, 4 – dorezava. 

 

Poškození zvěří mělo podobu nejčastěji ohryzu nebo loupání jelení zvěří, případně vytloukání 

parohatou zvěří nebo oděru kůry černou zvěří. Zjišťována byla přítomnost, resp. nepřítomnost těchto 

typů poškození (1-ANO, 0-NE). 

Mechanické poškození bylo zpravidla způsobeno oděrem kůry při kácení stromů nebo 

soustřeďování dříví, kameny padajícími ze svahu apod. Nacházelo se obvykle v bazální části kmene a 

4 10 3 

1 2 3 4 
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na kořenových nábězích. Zjišťována byla opět přítomnost, resp. nepřítomnost symptomů těchto 

poškození (1-ANO, 0-NE). 

Zaznamenávána byla také přítomnost ronění pryskyřice na bázi kmene smrků v místech styku 

s hrabankou (Obr. 27). Jedná se obvykle o průvodní příznak přítomnosti václavky na kořenech a bázi 

stromu. Zapisována byla přítomnost, resp. nepřítomnost (1-ANO, 0-NE) popisovaného ronění 

pryskyřice. Případné další významné skutečnosti vztahující se k dané PP nebo konkrétnímu stromu byly 

uváděny do Poznámek.  

 

 

Obr. 27 Ukázka ronění pryskyřice na bázi kmene smrku v místech styku s hrabankou 

 

Analýza druhového spektra václavek rodu Armillaria 

Za účelem analýzy druhového spektra václavek byly na každé PP již v roce 2012 párovým 

výběrem sousedních jedinců s kontrastní vitalitou vybrány 3 dvojice smrků (celkem 480 stromů). Jeden 

strom byl zdánlivě vitální (stres tolerantní) (A) a druhý pak chřadnoucí (C). Tímto způsobem bylo možné 

omezit vliv heterogenity stanovištních podmínek (neznámých vlivů) na individuální vitalitu, resp. 

růstové projevy sledovaných stromů. Dvojice stromů byly lokalizovány přibližně ve spodní, střední a 

horní třetině úhlopříčné linie vedené protilehlými rohy PP. 

Vitální jedinec (A) byl bez vnějších příznaků napadení houbami a podkorním hmyzem, bez ztráty 

asimilačního aparátu na terminálu a bočních větvích, se sytě zelenou korunou (bez projevů 

diskolorace), bez poškození zvěří a mechanického poškození. Chřadnoucí jedinec (C) byl s defoliací na 

terminálu a bočních větvích v posledních 1 – 4 vegetačních období, se žloutnoucí korunou 

(diskolorovanou) nebo viditelně napadený houbami (plodnice, ztloustlá báze, ronění pryskyřice). 

Přípustné bylo poškození zvěří nebo mechanické poškození, zatímco poškození podkorním hmyzem 

bylo nepřípustné. 

Z těchto stromů byly na podzim roku 2012 odebírány vzorky plodnic, syrrocia a rhizomorf. 

Nebyly-li nad kořeny, na kořenových nábězích nebo na pařezové části vybraných stromů nalezeny 

plodnice václavky, byla vždy pečlivě prohlédnuta bazální část kmene 10 – 30 cm nad hrabankou a 5 – 
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15 cm pod ní. V místech výronu pryskyřice byl odseknut pruh kůry cca 5x10 cm a na vnitřní straně byly 

hledány bílé pláty a povlaky syrrocia nebo černé provazce rhizomorf. Při absenci výronů pryskyřice byly 

do hloubky 5 – 15 cm pod hrabankou hledány po celém obvodu báze kmene rhizomorfy václavky 

probíhající z půdy do kůry stromu. Rány vzniklé po odstranění kůry byly po prohlédnutí ihned ošetřeny 

sanačním fungicidním přípravkem. Odebraný vzorek byl vždy vložen do igelitového sáčku a 

nezaměnitelně označen. Čistý vzorek václavky byl separován při laboratorním zpracování. Plodnice byly 

po odběru vysušeny v sušičce a před dalším zpracováním uskladněny v papírových sáčcích při pokojové 

teplotě a vlhkosti. Syrrocia a rhizomorfy byly po odběru propláchnuty pod tekoucí vodou, uloženy do 

sterilních jednorázových mikrozkumavek, zality etanolem a popsány. Před dalším zpracováním byly 

tyto vzorky uchovávány v mrazničce. 

Izolace DNA z plodnic, syrrocií a rhizomorf byla uskutečněna pomocí izolační sady PowersoilTM 

DNA Kit. Z vysušených vzorků byly sterilním skalpelem odebrány fragmenty o váze cca 0,2-0,5 g. Ty byly 

vloženy do třecích misek a zality tekutým dusíkem (–196°C). Takto zmrzlé vzorky byly pomocí tlučku 

zhomogenizovány na jemný prášek. Zhomogenizované vzorky byly vloženy do předem označených 

rozbíjecích zkumavek, které byly součástí izolačního kitu. Dále bylo postupováno podle návodu 

výrobce. Izolovaná DNA byla skladována při teplotě –20°C v mrazničce.  

Polymerázová řetězová reakce (PCR) byla zahájena amplifikací požadované části DNA podle 

Lochmana (2004). V případě, že amplifikace nevyšla, bylo přistoupeno k dvoufázové (nested) PCR. Po 

amplifikaci byl odebrán 1 μl reakčního produktu, který sloužil jako templat pro druhou PCR při použití 

AR primerů. Následovala restrikční analýza (RFLP) s amplifikační směsí tvořenou zbytkem produktu 

PCR, do kterého byl přidán restrikční enzym a pufer. Připravené vzorky byly centrifugovány a vloženy 

do termocykleru. Produkty štěpení byly přeneseny do jamek agarózového gelu, do kterého byl přidán 

ethidium bromid. Pro vizualizaci produktů PCR a RFLP byla použita horizontální elektroforéza, po které 

byl gel přenesen pod trasiluminátor. Výsledky byly zdokumentovány digitálním fotoaparátem za 

použití filtru pro ethidium bromid. Identifikace druhů václavek byla provedena na základě vizuálního 

určení (porovnáváním se standardem) velikostí fragmentů jednotlivých vzorků na gelovém nosiči podle 

Lochmana (2004). 

 

Výsledky 

Inventarizace stavu stromů na studijních plochách  

V rámci meziročního srovnání stromů na PP v letech 2012-2014 došlo obecně spíše ke zhoršení 

stavu jednotlivých parametrů sledovaných stromů. Na PP, kde nebyl proveden probírkový zásah v roce 

2012 (ozn. Kontrola), došlo k nárůstu počtu souší mezi roky 2012-2013 a 2013-2014 vždy cca o 1/3 

(Obr. 28 a 29). Na plochách s provedeným výchovným zásahem (ozn. Probírka) byl výchozí počet souší 

redukován, avšak mezi lety 2013-2014 došlo k nárůstu počtu součí o 100 % (Obr. 28 a 29). 
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Obr. 28 Celkový počet souší zjištěných v letech 2012 - 2014 na všech pokusných plochách bez 

zásahu (Kontrola) a s výchovným zásahem (Probírka) 

 

 

Obr. 29 Vývoj počtu souší v letech 2012 - 2014 na jednotlivých typech pokusných ploch (20: věk 

10-30 let, 40: věk 30-50 let; K: kyselá (exponovaná) stanoviště, B: bohatá stan.; 300: nadmořská výška 

200-400 m, 500: nadm. výška 400-600 m; 0: bez výchovného zásahu, T: s výchovným zásahem) 

 

 Podobný nárůst byl zaznamenám také u veličiny defoliace, která je úzce spjata s přítomností 

souší na PP (Obr. 30). Zhoršení stavu zbarvení asimilačního aparátu smrků mezi lety 2012-2013 bylo 

vystřídáno mírným zlepšením stavu v roce 2014 (Obr. 31). Není překvapivé, že na PP s výchovným 

zásahem se častěji vyskytuje mechanické poškození stromů, než na PP kontrolních.  
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Obr. 30 Průměrné hodnoty stupňů defoliace vrcholů hodnocených smrků v letech 2012 - 2014 

na pokusných plochách bez zásahu (Kontrola) a s probírkovým zásahem (Probírka) 

 

 

Obr. 31 Průměrné hodnoty stupňů zbarvení asimilačního aparátu hodnocených smrků v letech 

2012 - 2014 na pokusných plochách bez zásahu (Kontrola) a s probírkovým zásahem (Probírka) 
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Analýza druhového spektra václavek rodu Armillaria 

V roce 2012 byly ve 40 studovaných porostech na 80 pokusných plochách (PP) odebírány vzorky 

václavek z 240 "vitálních" (A) a z 240 "chřadnoucích" (C) smrků (vzorníkové stromy; celkem 480 

stromů). Celkem bylo nalezeno a odebráno 233 vzorků václavek, z nichž 229 bylo identifikováno. 

Převážně se jednalo o rhizomofy, méně často o syrrocia a jen ojediněle byly nalezeny plodnice. Více 

než polovinu těchto vzorků tvořila A. ostoyae, přes dvě pětiny náleželo druhu A. cepistipes a jen 

akcesoricky se vyskytovala A. gallica (Obr. 32). 

 

Obr. 32 Podíl jednotlivých druhů václavek z 229 identifikovaných vzorků 

 

 Podle předpokladů nebyly na více než dvou třetinách vitálních stromů (A) nalezeny žádné 

vzorky václavky, pětina stromů byla napadena václavkou A. ostoyae a 13 % václavkou A. cepistipes 

(Obr. 33). U stromů chřadnoucích (C) byla na výskyt václavky negativní pouhá třetina stromů, další 

třetina byla napadena druhem A. ostoyae, čtvrtina A. cepistipes a jen na 6 % se vyskytovala A. gallica 

(Obr. 33). Na PP bez výchovného zásahu bylo negativních na výskyt václavky méně než polovina stromů 

a nejčastěji se vyskytovaly A. ostoyae a A. cepistipes, které parazitovaly dohromady na téměř polovině 

stromů (Obr. 34). Na PP po výchovném zásahu bylo negativních více než 50 % stromů, čtvrtina stromů 

byla napadená A. ostoyae a pouze devítina stromů byla pozitivních na A. cepistipes (Obr. 34). 
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Obr. 33 Procentuální rozdělení vzorníkových stromů podle determinovaných druhů václavek a 

původu ze stromů vitálních (A) a chřadnoucích (C) 

Obr. 34 Procentuální rozdělení vzorníkových stromů podle determinovaných druhů václavek a 

stavu pokusných ploch - bez výchovného zásahu (0) a s výchovným zásahem (T) 

 

Stromy na PP situovaných do skupiny mladších porostů (věk 10-30 let) byly parazitovány méně 

často, přičemž A. ostoyae byla zjištěna na pětině stromů a A. cepistipes na cca 13 % stromů (Obr. 35). 

Ve starších porostech (věk 30-50 let) byly pozitivní téměř tři pětiny stromů, přičemž více než pětina 

byla parazitována A. ostoyae, podobně A. cepistipes a téměř 5 % bylo napadeno A. gallica (Obr. 35). 

Obdobně jako u PP v porostech mladších a starších bylo zastoupení václavek u PP na stanovištích 

bohatých (B) a kyselých/exponovaných (K) (Obr. 35). 
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Obr. 35 Procentuální rozdělení vzorníkových stromů podle determinovaných druhů václavek a 

stáří porostů s pokusnými plochami - 10-30 let (20) a 30-50 let (40) (horní obr.) 

Procentuální rozdělení vzorníkových stromů podle determinovaných druhů václavek a typu 

stanoviště pokusných ploch - bohaté (B) a kyselé/exponované (K) (dolní obr.) 

 

Stromy na PP situovaných do nižší nadmořské výšky (200-400 m n. m.) byly negativní na výskyt 

václavky z více jak 55 %, zatímco ve středních polohách (400-600 m n. m.) to bylo jen cca 45 % (Obr. 

36). V nižších polohách byl výskyt A. ostoyae a A. cepistipes vyrovnaný a každý druh parazitoval na cca 

pětině stromů (Obr. 36). Ve středních polohách dosahovala A. ostoyae téměř třetinového zastoupení, 

zatímco A. cepistipes necelou pětinu a A. gallica cca 5 % (Obr. 36). 
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Obr. 36: Procentuální rozdělení vzorníkových stromů podle determinovaných druhů václavek a 

nadmořské výšky pokusných ploch - 200-400 m (300) a 400-600 m (500) 

 

Kombinace vybraných parametrů porostů (věk, stanoviště a nadmořská výška) do komplexních 

charakteristik PP v návaznosti na výskyt jednotlivých druhů václavek je znázorněna na Obr. 37. Patrné 

jsou trendy nárůstu výskytu václavek zejména se zvyšujícím se  věkem porostů a nadmořskou výškou 

(častější ve středních polohách, než v nižších) (Obr. 37 a Tab. 18). 

Signifikantní závislost výskytu A. ostoyae byla zjištěna pouze u parametru PP nadmořská výška. 

Výskyt A. cepistipes byl naopak signifikantně závislý na parametrech věk, stanoviště i provedení 

výchovného zásahu. A. gallica byla signifikantně vázaná na parametry věk a nadmořskou výšku. Výskyt 

všech druhů pak byl signifikantně závislý na kondici vzorníkových stromů (vitální (A) vs. chřadnoucí (C)) 

(Tab. 18). 

 

Obr. 37: Procentuální rozdělení vzorníkových stromů podle determinovaných druhů václavek a 

souhrnných charakteristik porostů s pokusnými plochami - věk, stanoviště a nadmořská výška 
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Tab. 18: Vztahy determinovaných druhů václavek k vybraným sledovaným charakteristikám porostů s 

pokusnými plochami na základě Chí kvadrát testů 

 A C 0 T 20 40 B K 300 500 

Armillaria sp. 77 152 129 100 95 134 94 135 100 129 

χ2 p 46,97 *** 7,02 ** 12,70 *** 14,04 *** 7,02 ** 

A. ostoyae 47 72 60 59 55 64 51 68 48 71 

χ2 p 6,98 ** 0,01 n.s. 0,91 n.s. 3,23 n.s. 5,91 * 

A. cepistipes 30 66 61 35 37 59 38 58 49 47 

χ2 p 16,88 *** 8,80 ** 6,30 * 5,21 * 0,05 n.s. 

A. gallica 0 14 8 6 3 11 5 9 3 11 

χ2 p 14,42 *** 0,29 n.s. 4,71 * 1,18 n.s. 4,71 * 

negativní 163 88 111 140 145 106 146 105 140 111 

χ2 p 46,97 *** 7,02 ** 12,70 *** 14,04 *** 7,02 ** 

χ2 ..... hodnota Chí kvadrát   A ....... "vitální"strom 

p ....... hladina významnosti   C ....... "citlivý" strom 

n.s. ... nesignifikantní    0 ....... bez výchovného zásahu 

* ........ signifikantní při p < 0,05  T ....... s výchovným zásahem  

** ...... signifikantní při p < 0,01  20 ..... věk 10 - 30 let   

*** .... signifikantní při p < 0,001  40 ..... věk 30 - 50 let   

      B ....... bohatá stanoviště   

      K ....... kyselá (exponovaná) stanoviště  

     300 ... nadmořská výška 200 - 400 m   

    500 ... nadmořská výška 400 - 600 m 
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Závěr 

Meziroční propad většiny sledovaných charakteristik a parametrů stromů v letech 2012-2014 

koresponduje s fenoménem tzv. "chřadnutí smrčin na severní Moravě". Jedná se o dlouhodobější 

záležitost, avšak s úzkou vazbou na průběh počasí v jednotlivých letech. V roce 2013, kdy bylo počasí 

obzvláště v letním období abnormálně teplé a spojené s výskytem přísušků a dlouhotrvajícího sucha, 

zejména v oblasti Moravy a Slezska, došlo k markantnějšímu zhoršení, než ve srážkově bohatším roce 

2014, ačkoliv i nadále se zhoršující stav stromů na PP má setrvalou tendenci. 

Ze vztahů václavek k vybraným parametrům PP (věk, stanoviště a nadmořská výška) lze 

předběžně usuzovat na trend nárůstu četnosti václavek zejména se zvyšujícím se  věkem porostů a 

nadmořskou výškou (častější ve středních polohách, než v nižších). Závislost četnosti výskytu A. ostoyae 

byla zjištěna pouze u parametru PP nadmořská výška, kdy s rostoucí výškou narůstala i početnost 

tohoto druhu. Výskyt A. cepistipes signifikantně narůstal se zvyšujícím se věkem, se snižující se živností 

stanoviště a s absencí výchovných zásahů. Četnost A. gallica byla signifikantně vázaná na rostoucí věk 

a nadmořskou výšku porostů. Výskyt všech druhů václavek byl současně signifikantně závislý na kondici 

vzorníkových stromů (vitální (A) vs. chřadnoucí (C)). 

Vzhledem k dlouhodobosti růstového (výrobního) cyklu lesa by však nebylo zodpovědné 

dogmaticky vyvozovat závěry již z takto krátkodobého pozorování. Hodnocení vybraných charakteristik 

stromů na PP bude proto provedeno také v roce 2015 a v dalších letech. Na základě víceletých dat bude 

možné průkazněji a objektivněji vyhodnotit sledované parametry a trendy v souvislosti 

s charakteristikami porostních skupin, pokusných ploch, se způsoby výchovy a zjištěnými druhy 

václavek. 
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Bekyně mniška 

Bekyně mniška (Lymantria monacha /L./) je euroasijský druh, rozšířený přibližně v oblasti mezi 

45. a 56. rovnoběžkou (např. Wellenstein 1978; Bejer 1988; Gries et al. 2001), zahrnující Evropu a 

západní Sibiř. V ČR je zařazena mezi tzv. kalamitní škůdce dle vyhlášky č. 101/1996 Sb. Bekyně mniška 

je polyfág, který se může vyvíjet na všech jehličnanech a na většině listnatých dřevin. Kalamitně se však 

přemnožuje pouze v rozsáhlých smrkových nebo borových monokulturách, popř. ve smíšených 

porostech obou dřevin. Hlavními oblastmi opakujících se gradací jsou střední Evropa, kde se mniška 

přemnožuje především ve smrkových monokulturách, a dále oblast zahrnující Bělorusko, Pobaltské 

republiky, Polsko, Německo. Tam se mniška přemnožuje hlavně v borových porostech, popř. na 

některých druzích smrku (Švestka et al. 1996). V podmínkách ČR je nutno považovat tento druh za 

hospodářsky mimořádně významný. 

Metodika 

Managementové a legislativní návrhy vyplývají především z výsledků projektů NAZV – QH71094 

a NAZV KUS QJ1220317, které se podrobně zabývaly rekonstrukcí gradační dynamiky škůdce a 

následně pak tvorbou prognostického modelu schopného předpovídat kde a kdy se bekyně mniška 

přemnoží s největší pravděpodobností. Přičemž byla brána do úvahy předpokládaná klimatická změna 

a její vliv na cykličnost gradací, posun klimatického optima pro vývoj b. mnišky. Mimo to byla 

posuzována synchronizace gradací v širším geografickém měřítku. 

Cykličnost gradací: 

Zjištění cykličnosti bekyně mnišky vzniklo především z literárních údajů pro Českou republiku, 

Polsko a Německo čímž byla pokryta hlavní část gradačního areálu bekyně mnišky ve střední Evropě. 

Pro území České republiky byly zejména využity práce, které z větší části nikdy nebyly formálně 

publikovány (především historické průzkumy jednotlivých PLO). Pro Německo byly převzaty údaje z 

práce Klimezteka (1979), pro Polsko pak údaje o velikosti napadených ploch od roku 1946 do roku 1995 

z práce Głowacké (1996) a od roku 1995 do roku 2008. Údaje o plochách žíru pro jednotlivá OZLP jsou 

převzaty z prací Kolka et al. (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008). Na základě těchto údajů byly sestaveny křivky fluktuačních cyklů pro 

jednotlivé studované území (ČR, Polsko a Německo samostatně). Pro detekci fluktuačního cyklu byla 

využita Fourierovy spektrální analýza. 

Posun klimatického optima pro vývoj b. mnišky: 

Posun klimatického optima byl odvozen především z gradace, která na území Vojenského újezdu 

Brdy v letech 1993-1995. Kde bylo pro toto období vypočteno klimatické optimum (nadmořské výšky 

s největším výskytem holožírů). Při zohlednění předpokládané klimatické změny byla dle vertikálního 

teplotního gradientu (0,65°C na 100 m) analogicky odvozena optima pro období ro roku 2100. 

Suboptima a pesima byla odvozena od tvaru křivky charakterizující optimum pomocí Gaussovy křivky. 

Rychlost nástupu gradační fáze z fáze latence: 

Pro účely této analýzy byla využita první část periodogramu (prvních 9 let). Periodogram 

představuje jeden z výstupů Fourierovy analýzy fluktuačních křivek v gradačních oblastech (ČR, Polsko, 

Německo). Rychlost vzestupu populačních hustot z fáze latence do fáze gradace byl charakterizován 

nelineární regresí s využitím sigmoidní funkce. 

Synchronizace gradací: 
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Analýza synchronizace plně vychází z dat použitá pro zjišťování cykličnosti gradací bekyně mnišky 

pro Českou republiku, Polsko a Německo. Pro vlastní vyhodnocení bylo použito procento souběžnosti 

a protiběžnosti (dle Schweingrubera 1983). 

 

 

Výsledky 

Cykličnost gradací posun klimatického optima pro vývoj b. mnišky: 

Z komplexní křivky populační dynamiky ve všech 3 studovaných oblastech byla Fourierovou 

spektrální analýzou detekována nejfrekventovanější perioda 9 let (s variabilitou 8–11). 

Nepředpokládáme, že by se délka fluktuačního cyklu měnila v závislosti na předpokládané klimatické 

změně, ale že se pouze posune klimatické optimum do vyšších nadmořských výšek. V současné době 

je klimatické optimum vývoje bekyně mnišky v 719 m n. m. Nejohroženější oblasti, které těmto 

polohám odpovídají, jsou zobrazeny na obr. 38. 

 

Obr. 38 Nejohroženější oblasti bekyní mniškou v současné době (2015). 

 

Předpokládaná klimatická optima pro jednotlivé budoucí dekády se při naplnění 
předpokládaných klimatických scénářů přesunou do vyšších poloh podle následujícího schématu: 

 
rok m n. m. 
2020 756 
2030  802 
2040  848 
2050  894 
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2060  940 
2070  986 
2080  1033 
2090  1079 
2100  1125 

Příklad posunu klimatického optima do vyšších poloh je znázorněno na modelovém území VVP 

Brdy pro roky 2010, 2030, 2050 a 2070 na obr. 39. 

 

Obr. 39 Mapy rizikových gradačních porostů pro bekyni mnišku (Lymantria monacha /L./ na 

území VVP Brdy pro pro roky 2010, 2030, 2050 a 2070. 

Rychlost nástupu gradační fáze z fáze latence: 

Na základě analýzy prvních 9 let periodogramu (jeden z výstupů Fourierovy spektrální analýzy) 

byla zjištěno doba rychlosti vzestupu populační hustoty bekyně mnišky z doby latence do fáze gradace. 

Tento vzestup byl charakterizován s využitím nelineární regrese sigmoidní funkcí. Byl zjištěn velmi 

rychlý nástup pravděpodobnosti přemnožení bekyně mnišky. Prakticky 7 let po kulminaci poslední 

gradace je pravděpodobnost vzniku nové gradace velmi nízká (méně než 7 %). Osmý rok velmi prudce 

vzrůstá na 46 % a po 9. roce je pravděpodobnost přemnožení více jak 89%. 

Synchronizace gradací: 

Procento souběžnosti křivky populační dynamiky mezi Českou republikou a Německem dosahuje 

73,4 % a procento protiběžnosti pouhých 19,9 %. Pro Českou republiku a Polsko je procento 

souběžnosti 65,1 %, čili hodnota lehce nižší jak pro ČR a Německo, ovšem je taktéž velmi vysoká. 
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Procento protiběžnosti v případě ČR-Polsko však je nižší než v případě ČR-Německo, a to jen 17,0 %, 

což je v důsledku důkaz ještě těsnější synchronizace. 

Závěr 

Optimální podmínky pro vývoj bekyně mnišky se bude přesouvat do vyšších nadmořských výšek, 

z čehož plyne, že ohrožených ploch na území ČR bude ubývat. Na druhé straně se toto optimum 

přesune do poloh, které nejsou na škůdce hospodářsky adaptovány a rizika silného přemnožení 

v těchto oblastech bude výrazně větší. Jako prevenci proti případným ztrátám navrhujeme následující 

opatření, která se dají realizovat úpravou legislativy sloužící jako podklad pro textovou část LHP, 

respektive tzv. „Rámcové směrnice hospodaření“. Rámcové směrnice hospodaření pro vylišené 

hospodářské soubory daného majetku navrhujeme upravit u bodů: 

Cílová druhová skladba:  

Bekyně mniška je v době gradace velmi široký polyfág, který až na výjimky dokáže defoliovat 

prakticky všechny lesní dřeviny. Přesto však gradace začínají v čistě jehličnatých porostech. Proto 

navrhujeme snížení procenta zastoupení jehličnatých druhů dřevin v ohrožených polohách na úkor 

listnatých dřevin. V rámci listnatých dřevin preferovat bohatší druhovou skladbu s vyšším zastoupením 

javoru (především mléče), který je vůči žírům nejodolnější. 

U recentně zakládaných porostů tyto porosty budou ohrožené nejdříve ve 40 letech. Čili v té 

době se bude klimatické optimum pro vývoj b. mnišky vyskytovat v porostech s nadmořskou výškou 

okolo 890–900 m n. m. 

Výchova porostů: 

U již založených porostů je třeba v maxilární míře podporovat listnaté dřeviny a výběr směřovat 

především do jehličnatých porostů opět s cílem maximalizovat zastoupení listnatých dřevin. Pokud je 

to možné pak opět podporovat javor (mléč). 

Nutné je vyvarovat se přehoustlým porostům, resp. porostům se zakmeněním větším než 1. 

Za nejohroženější porosty v tomto směru považujeme porosty v PLO 16, PLO 7, PLO 3. Pro 

aktuálně založené prosty pak výhledově pro PLO 1, PLO 11, PLO 12, PLO 13. 

Opatření ochrany lesů: 

V ohrožených porostech nad 40 let doporučujeme provádět tradiční kontrolní opatření. 7 (6) rok 

od předchozícho vrcholu gradačního cyklu kontrolu zintenzivnit, v mezidobí umírnit. Díky vysoké 

synchronizaci odhadovat fázi fluktuačního cyklu i dle probíhajcí/neprobíhající gradaci na jiných 

hospodářských majetcích. Sledovat prognózy prognostických modelů na ČZU či VÚLHM. 

Lesy ponechané samovolnému vývoji 

V souvislosti s předpokládaným přesunem gradačních poloh do vyšších nadmořských se gradace 

začnou objevovat ve smrkových lesích ponechaných samovolnému vývoji. V současnosti zde hraje roli 

tzv. klíčového druhu (ve smyslu Mülera et al. 2008) lýkožrout smrkový. V budoucnu by zde, možná i 

věší roli, mohla hrát bekyně mniška, jejíž holožíry smrkové porosty nikdy nepřežijí. V tomto smyslu 

bude třeba zvážit použití ochranných prostředků na bázi Bacillus turingiensis. 
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2.4 Získávání podkladových údajů pro změny v myslivecké legislativě s 

ohledem na management v lesnictví škodících a chráněných druhů 

V roce 2014 probíhalo shromažďování podkladů, příprava metodických postupů a další 

přípravné fáze. S ohledem na časový harmonogram projektu jsou finální výsledky pro tuto oblast 

požadována až v roce 2015. 

Metodický postup 

Stěžejním nástrojem pro získávání dat k analýzám je použití GPS telemetrie ke sledování reakcí 

spárkaté zvěře. Celkem bylo do současné doby označeno a je nebo bylo sledováno 24 ks jelena 

evropského, 15 ks jelena siky a 17 ks prasete divokého. Primárně je pozice označeného jedince 

zaznamenávána 1x za hodinu, resp.  1x za 2 hodiny. Při změnách v prostředí, kde označení jedinci žijí, 

zintenzivňujeme pozice na interval 1x za 5 minut. Obecně jako vhodné intervaly jsou považovány 

pozice s odstupem max. 3 hodiny (Horne et al. 2007). Celkem v rámci projektu je dosud soustředěno 

více jak 150 tis. pozic. Data jsou průběžně hodnocena a jsou kalkulovány základní ukazatele o 

prostorové aktivitě zvěře. Jako relevantní jsou považována data s DOP nižším než 7. Pro analýzu 

domovských okrsků byl použit program „Home range analysis with R using the rhr package“ od autorů 

Signer & Balkenhol (2014), (Georg-August Universität Göttingen, last updated: January 20, 2014). U 

každého zvířete byla nejdříve vyhodnocena fidelita (Site Fidelity) neboli věrnost areálu. Věrnostní areál, 

někdy také označován jako domácí areál, vyjadřuje tendenci zvířat vracet se na dříve navštěvovaná 

místa. Pokud není zvíře věrné určitému areálu, není analýza domovských okrsků nejlepší volbou pro 

analýzu prostorové aktivity zvířete a dále se tito jedinci do ostatních analýz nezahrnují. Pokud byl index 

fidelity příznivý, čili zvíře je věrné určitému areálu, byly vypočteny domovské okrsky dvěma základními 

způsoby, metodou MCP (Minimum convex polygon) a metodou KDE (Kernel density estimation), neboli 

jádrovým odhadem hustoty. Domovské okrsky jsou hodnoceny pro celý rok (roční domovské okrsky), 

dále pro letní sezónu (21. 6. – 20. 9. letní HR) a zimní sezónu (21. 12. - 20. 3. zimní HR). 

Další důležitou součástí je sledování interakcí mezi domácími a intorodukovanými druhy. 

V tomto případě mezi autochtonním jelenem evropským a introdukovaným jelenem sika. Studium 

vzájemných interakcí je podpořené zejména vzájemnou možnou hybridizací obou druhů. Pozorování z 

volné přírody naznačují, že v místech společného výskytu siky a jelena evropského se čas říje jelena 

evropského v posledních letech přesunul do pozdějšího období v roce, zatímco čas říje siky do 

dřívějšího období. Období říje v jednotlivých letech byla stanovena pomocí zaznamenaných údajů o 

dnech lovu. Předpoklad byl, že se vrchol období říje shoduje s vrcholem odstřelu v lovecké sezóně. 

Testování spočívalo v porovnání homogenity dvou odhadů směrnic, které mají lineární charakter.  

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Pro stanovení výběru a využití prostředí byl použit přístup podle Lovari et al. (2006), který uvádí, 

že využití prostředí (Habitat use) lze vyjádřit jako procentický podíl lokací (fixací) GPS v každém 

prostředí (habitatu). Členění prostředí bylo použito stejné, jako použila v Doupovských horách 

Rajnyšová et al. (2011). Typy habitatů:  

- jehličnatý les < 10 m - Coniferous forest < 10 m 

- jehličnatý les > 10 m - Coniferous forest > 10 m 

- listnatý les - Foliate forest 

- smíšené lesy - Mixed forest 

- otevřené plochy (bezlesí) - Open area (non - forest) 

- zapojené křoviny (sukcesní stanoviště) - Involved bushes   

 

Preference lesních pozemků v zimním období byla vyhodnocena zvlášť, tedy v čase, kdy 

potenciálně mohou největší škody vzniknout. Nejrizikovější skupinou pro nežádoucí působení zvěře na 

lesní porosty jsou mladé jehličnany. V těchto porostech hrozí kromě škod okusem (porosty do zhruba 

5 až 8 let věku) také významné škody vytloukáním, loupáním a ohryzem porostů starších. Zejména 

ohryz v zimním období a následné poškození stromu dřevokaznými houbami je typickým nepříznivým 

působením jelena evropského na jehličnaté porosty v zimním období. Nejvíce rizikovou dřevinou je 

smrk ztepilý. Jehličnaté lesní porosty poskytují obecně zvěři v zimním období lepší úkryt. Je tedy 

předpoklad, že tato společenstva bude zvěř upřednostňovat více než v období plné vegetace. Pro 

vyhodnocení preference nejrizikovější skupiny lesních porostů byl použit test hypotézy, že 

pravděpodobnost výskytu jelena v mladých jehličnatých porostech je stejná jako podíl těchto porostů 

na celkové porostní ploše, tj. 0,06. 

Další částí, které se projekt věnuje, je stanovení početnosti jednotlivých druhů spárkaté zvěře. 

Byla ověřována nepřímá metoda sčítání trusu na transektech. Byla modifikována metoda sčítání trusu 

na náhodných liniích, kdy se v délce 1 – 3 kilometry procházelo terénem a byl počítán trus a 

zaznamenávána jeho pozice pomocí přístroje GPS. Obvykle je těchto linií 5 – 6 rovnoběžně vedle sebe. 

Z těchto dat jsme následně schopni reprodukovat relativní index početnosti zvěře a i habitatové 

preference druhů. Metoda je aplikována ve 2 oblastech s odlišným typem mysliveckého 

managementu. Další metodou testovanou na podmínky ČR je využití fotopastí pro určení indexu 

početnosti nebo absolutní denzity. V projektu je vyvíjen a testován nástroj na určení početnosti pomocí 

fotopastí. K využití metody je potřeba určení parametrů o prostorovém chování zvěře a jejím 

skupinovém chování. Tyto faktory jsou hodnoceny pomocí GPS telemetrie a budou použity jako pevné 

koeficienty ve vyvinuté aplikaci. V současné době dochází k testování této metody.  

V rámci části věnované chráněným a ohroženým druhům se v současné době zabýváme 

možností redukce nepůvodních druhů predátorů, které mohou potenciálně ohrozit druhy chráněné. Je 

zřejmé, že se musí začít intenzivně řídit populace nepůvodních predátorů, aby se zabránilo dalším 

ztrátám na biologické rozmanitosti. Navzdory existenci základních informací o biologii predátorů a 

jejich dopadů na společenstva je zapotřebí udělat ještě další kroky k pochopení, jak nejlépe řídit 

populace těchto nepůvodních druhů v krajině. Proto byl v roce 2014 naplánován pokus s označením 

psíka mývalovitého VHF vysílačem a jeho následným vypuštěním a monitoringem. Tento pokus byl 

inspirován projektem LIFE biologické rozmanitosti (společný projekt ve Švédsku, Finsku, Dánsku, 

Norsku), jehož cílem je zabránit dalšímu rozšíření invazivního psíka mývalovitého v severských zemích. 
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Jeho výsledky ukazují, že lov samotný není efektivní strategií pro snížení početnosti populace tohoto 

predátora. Přestože je psík mývalovitý přísně monogamní druh tvořící páry na celý život, v důsledku 

lovu se jednotlivá zvířata po ulovení partnera snaží najít partnera nového, přičemž často migrují i na 

velmi dlouhé vzdálenosti do nových oblastí. Tím lov v podstatě podporuje migraci tohoto druhu. 

Chycení jedinci, tzv. "Jidáší zvířata", byli opatřeni GPS/VHF vysílači a opět vypuštěni do přírody. Takto 

vypuštěné zvíře usiluje o společnost ostatních členů populace a vyhledává tak další jedince, které je 

jinak obvykle velmi obtížné odhalit. Označení jedinci byli monitorováni, a když bylo pomocí fotopastí  

zjištěno, že již mají partnery nebo rodinu, došlo k ulovení těchto jedinců, avšak kromě „Jidáše“, který 

byl opět vypuštěn. Ve skandinávském projektu se tato metoda ukázala být účinným nástrojem při 

snižování počtu psíků mývalovitých a zabránilo se tak jejich dalšímu rozšíření.  

Psík mývalovitý je v Evropě také důležitým přenašečem vztekliny a několika parazitů 

nebezpečných pro člověka, jako je např. tasemnice liščí (Echinococcuss multilocularis). Do roku 1980 

byl prokázán výskyt tasemnice liščí ve východní Francii, Švýcarsku, jižním Německu a západním 

Rakousku. Nyní je prokázána již v 17 evropských zemích, včetně České republiky. Z tohoto důvodu byli 

osloveni lovci, kteří jsou ochotni odevzdávat ulovené jedince, jež poté byli podrobeni komplexní 

veterinární prohlídce. Dále jako další chráněný druh je zkoumán zubr evropský. Metodika vychází z 

telemetrického sledování zubřího stáda v oboře. Výsledky byly analyzovány na podkladu lesnických 

map, mapování prostředí AOPK, cestní sítě a na základě intenzity využívání prostoru lidskou činností 

(turistikou, mysliveckým managementem, lesnickou činností, zemědělskou činností). 

Dalším velkým problémem současnosti je prasete divoké – a v roce 2014 proběhlo několik 

pilotních studií. Probíhá jeho telemetrické sledování se zaměřením na prostorovou aktivitu a testování 

metod redukce početnosti. Dosud se studium zaměřilo na testování netradičních metod redukce a to 

zejména odchytu. Byly testovány různé druhy odchytových zařízení a hodnocena jejich úspěšnost.  

 

Výsledky 

Vyhodnocení velikosti domovských okrsků  

Každý označený jedinec byl vyhodnocen zvlášť podle popsané metodiky, odděleně byly 

zpracovávány a vyhodnocovány laně a jeleni. Pro stanovení letního domovského okrsku byla použita 

ucelená data jednotlivých zvířat z období od 21. 6. 2013 do 20. 9. 2013. Pro stanovení zimního 

domovského okrsku pak ucelená data jednotlivých zvířat z období 21. 12. 2012 až 20. 3. 2013 a z období 

21. 12. 2013 až 20. 3. 2014. Roční domovské okrsky byly vyhodnoceny z dat za období 1. 4. 2013 až 31. 

3. 2014.  

Domovský okrsek samců je několikanásobně větší než domovský okrsek samic, a to v podstatě 

bez rozdílu u všech použitých metod hodnocení. Sezónní domovské okrsky nejsou u samců a samic 

zdaleka tak rozdílné, při použití metody jádrového odhadu hustoty se jeví v zimním období téměř jako 

stejné, zatímco v letním období využívá jelen areál zhruba dvojnásobné velikosti než laň. Letní 

domovské okrsky jsou obecně větší než zimní, ale toto tvrzení platí více u samců než u samic. Průměrný 

domovský okrsek samic je naopak většinou větší v zimě než v létě. Markantní výsledky jsou zejména 

při hodnocení HR metodou MCP 50 a KDE 50 v zimním období, kdy se velikosti domovských okrsků 

samců a samic téměř shodují. Zimní MCP 95 domovské okrsky samic se pohybují v rozmezí 303,7 až 

1135,2 ha, u samců v rozmezí 84,3 až 3472,8 ha. Zimní KDE 95 domovské okrsky samic se pohybují v 

rozmezí 382,2 až 960,7 ha, u samců v rozmezí 211,5 až 1645,2 ha. Letní MCP 95 domovské okrsky samic 

se pohybují v rozmezí 220,0 až 2270,9 ha, u samců v rozmezí 536,12 až 3361,7 ha. Letní KDE 95 
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domovské okrsky samic se pohybují mezi 336,1 až 980,0 ha, u samců mezi 511,1 až 2040,2 ha. Při 

porovnání průběhu denní aktivity podle ročních období mezi samci byl patrný trend, kdy z jara do léta 

docházelo ke slabému propadu aktivity, na podzim docházelo k razantnímu zvýšení a v zimě opět k 

poklesu, jehož intenzita byla u jednotlivých sledovaných jedinců různá. V zimním období byl naměřen 

nejvyšší rozptyl hodnot, aktivita samců v tomto období byla velmi různorodá. Při porovnání rozložení 

aktivity během dne, kdy byla aktivita zjišťována ve dvouhodinových intervalech, byl jarní ranní vrchol 

u všech osmi jelenů v intervalu 6 - 8 hodin, se vzdálenostmi od 0,25 - 0,4 km. Večerní vrchol aktivity byl 

opět u všech jelenů ve stejném časovém intervalu, a to 22 - 24 hodin. Variabilita průměrných 

vzdáleností se pohybovala od 0,2 do 0,65 km. Denní minima byla individuálně odlišná jak v časovém, 

tak vzdálenostním hledisku. Nejnižší byla v rozmezí 12 – 14 hodin. Letní průběh aktivity se shodoval s 

jarním. Podobně srovnatelná je i aktivita samců během dne na podzim a v zimě. První denní vrchol 

aktivity je v intervalu 6 - 10 hodin a druhý v intervalu 18 - 22 hodin. Průměrné ušlé vzdálenosti ve 

vrcholech i minimech aktivity byly individuální. V průměru za rok je střední hodnota denní ušlé 

vzdálenosti samců jelena evropského v Doupovských horách 2,74 km. Průměrná roční hodnota denní 

ušlé vzdálenosti jelenů je 2,64 km. Z hlediska porovnání domovských okrsků je domovský okrsek samců 

jelena evropského větší než domovský okrsek samců siky. Při použití metody jádrového odhadu 

hustoty 95 % je medián domovských okrsků jelena evropského více než pětinásobný než u samců jelena 

siky. Z hlediska behaviorálních projevů obou druhů je patrný také posun vrcholu říje. A to u jelena 

evropského směrem dopředu (tzn. pozdější vrchol říje) a u jelena siky směrem dozadu (dřívější vrchol 

říje). Rychlost posunu říje je u jelena evropského 0,338 dne/rok a u jelena siky 0,282 dne/rok. Je to 

jasný důkaz vzájemného ovlivnění a reakce na společné sdílení prostoru.  

V ročním využití prostředí sledovanými druhy jelenovitých jednoznačně dominují zapojené 

křoviny, které společně s otevřenými plochami využívá zvěř z 57%. Poměrně vysokou preferenci má i 

listnatý les, do kterého byly zahrnuty i plochy mimo LHP VLS ČR, s.p., které jsou svým charakterem 

listnatým lesem. Jednalo se zejména o bývalé obce a údolní luhy. Ve využití prostředí v nevegetačním 

období je patrný nárůst preference lesa, zejména pak jehličnatého do 10 m výšky, který poskytuje zvěři 

v zimním období dobrý úkryt. Ve vegetačním období klesá preference lesa a stoupá výrazně preference 

sukcesních stanovišť, která v době olistění poskytují zvěři nejen dobrý úkryt, ale i pestrou a kvalitní 

pastvu. V zimním období jsou intenzivněji využívány lesní pozemky právě na úkor odlistěných křovin. 

Zvěř upřednostňuje v období vegetačního klidu lesní prostředí jako celek, poměrově nejvyšší je nárůst 

preference jehličnatých lesů do 10 m výšky i nad 10 m výšky. Z hlediska škod zvěří na lesních pozemcích 

jsou nejohroženější jehličnaté porosty do 10 m výšky. Jsou zastoupeny v ploše 2035 ha (porosty se 

zastoupením jehličnanů více než 50 %), což je z celkové plochy porostní půdy více než 14 %. Podíl 

jehličnatých lesů z celkové plochy zájmového území je přibližně 6 %. Ačkoliv se jedná svým podílem o 

plochu zdánlivě bezvýznamnou, její absolutní výše je dostatečná pro vznik významných škod. Celková 

preference lesa je 43 % a celkově ho zvěř v průběhu celého roku významně neupřednostňuje. Z dat 

preference prostředí získaných telemetrií je však patrný zvýšený zájem o les v zimním období, zejména 

o mladé jehličnaté porosty (preference vzrostla ze 6 % ve vegetačním období na 8 % v zimě, při 

celkovém zastoupení biotopu 6%). V době vegetačního klidu významně poklesla preference 

mimolesních biotopů a zvýšilo se využití lesa. Ze statistického vyhodnocení je patrno, že kritická 

hodnota Bonferroniho korekce je překročena v měsících 3, 4 a 2 (směrem nahoru, kdy se jelení zvěř v 

těchto měsících v mladých jehličnatých porostech vyskytuje významně častěji) a také v červenci (zde 

ovšem směrem dolů), což představuje výrazně nižší preferenci mladých jehličnatých porostů v červenci 

než je jejich zastoupení v zájmovém území. 

Část věnující se využití metody sčítání trusu k odhadu početnosti nepřinesla doposud pozitivní 

výsledky. Po zpracování dat o počtu hromádek trusu jednotlivých druhů zvěře na 100 m² byla zjištěna 
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vysoká variabilita v počtu hromádek v jednotlivých trasách, a to zejména u jelena evropského. To bylo 

zřejmě způsobeno nesprávnou identifikací trusu jednotlivých druhů zvěře. Při součtu hromádek trusu 

jelena evropského a siky japonského jsme dosáhli výsledku, který byl mnohem vyrovnanější v počtu 

hromádek na 100 m² v případě všech tras, což také dokládá nesprávné, resp. obtížné identifikace trusu 

mezi jelenem evropský a sikou japonským. Mnohem zarážející ovšem bylo, že i rozlišení trusu srnce 

obecného bylo zřejmě v některých trasách nesprávné, protože ve chvíli, kdy sečteme počty hromádek 

trusu jelena, siky a srnce, dosáhneme nejvyrovnanějšího výsledku s nejmenším rozptylem. 

V rámci testování metody fotopastí pro určení denzity spárkaté zvěře byl vyvinut softwarový 
nástroj, který přes webové rozhraní umožňuje využití metody v praxi. Aplikace byla vyvinuta z důvodu 
zjednodušení výpočtu pro koncového uživatele (uživatel honitby), kdy byly předdefinovány parametry 
jednotlivých druhů zvěře, které běžný uživatel nemůže ověřit. Tyto hodnoty byly zjištěny 
z telemetrického sledování a pozorování pocházející z fotopastí. Jedná se o průměrnou denní ušlou 
vzdálenost (členění podle ročních období, druh a pohlaví) a velikost skupin (členění podle ročních 
období a druhu). Dále byly testovány nejčastěji používané druhy fotopastí (10 typů) a u nich určeny 
proměnné vstupujícího do vzorce (rádius efektivního snímkování a úhel detekce zvířat). Uživatel 
následně vkládá pouze počet detekcí jednotlivých druhů zvířat a poté může výpočet provést 
automaticky.  

V rámci ověření metodiky redukce početnosti psíka mývalovitého se v roce 2014 podařilo 
provést odchyt 1 ks psíka mývalovitého ve volné přírodě v ČR. Psík byl také označen VHF vysílačem a 
sledován po dobu 14-ti dnů. Poté se signál ztratil. Není jasné, z jakých důvodů k tomu došlo. Mohlo se 
jednat o jeho ulovení, náhlou migraci na velkou vzdálenost nebo se pouze nedaří najít signál, což se 
vzhledem k tříměsíčnímu časovému intervalu jeví jako nereálné. Nedošlo tak k nalezení ostatních 
jedinců a prozatím metodu nemůžeme doporučit ani vyvrátit. Je nutné si uvědomit několik rozdílů mezi 
Skandinávií a ČR, které by mohly objasnit důvody případných dalších nezdarů této metody v našich 
podmínkách v porovnání se severní Evropou: (i) menší výměra honiteb v ČR, která bude komplikovat 
komunikaci mezi jednotlivými uživateli honiteb a následný odlov psíků v rámci telemetrického 
sledování, (ii) větší členitost terénu, která bude znesnadňovat monitoring, (iii) výrazně vyšší hustota 
dopravní infrastruktury, díky které vzniká výrazné riziko usmrcení sledovaného jedince při střetu 
s motorovým vozidlem a jeho následné nenalezení, (iv) neochota českých myslivců nahlásit ulovení 
monitorovaných psíků a nevrácení obojku. V monitoringu se bude nadále pokračovat a cílem je 
označení ještě minimálně jednoho jedince GPS/VHF vysílačem. Zároveň bude cílem odchytit alespoň 
jednoho jedince, jež bude označen obojkem s GSM modulem. Takto označený jedinec přinese mnoho 
cenných informací o ekologii tohoto druhu, ze kterých vzniknou podklady pro návrh 
managementových nástrojů pro úspěšný lov psíků na našem území a následné zapracování těchto 
poznatků do legislativy. Aby však mohl být navržen odpovídající management řízení jeho populace, je 
zapotřebí disponovat znalostmi o biologii daného druhu, včetně faktorů, které ovlivňují rychlost růstu 
populace, jejich požadavky na stanoviště, chování během šíření a charakter osídlených oblastí. Tyto 
znalosti nám monitoring jedinců pomocí obojků vybavených GSM modulem poskytne. 

  Z dosavadního výzkumu vyplývá, že tento druh má obrovskou plasticitu. Oblíbená stanoviště 
psíka mývalovitého jsou mokřady, ale může osidlovat i další lokality, jako jsou lesy, zemědělské 
pozemky nebo příměstské oblasti. Data z přímého pozorovaní jedinců, pobytových znaků a z jejich lovu 
ukazují, že psíci obývali různé typy prostředí, které se v historii osidlování příliš neměnilo. Za zmínku 
stojí pozvolné procentické zvyšování osidlování jehličnatých lesů (1951 – 1990). Ovšem v období, kdy 
docházelo k dramatickému nárůstu populace psíka mývalovitého na našem území, se tato rozloha 
začala opět snižovat (1990-2009).  

V roce 2015 se zaměříme na ověření možnosti odchytu psíků v umělých norách, do kterých 
budou vkládány atraktanty. 
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V současné době bylo 8 jedinců komplexně veterinárně vyšetřeno. V roce 2015 budou tato 
vyšetření pokračovat, aby z nich bylo možně stanovit závěry týkající se veterinární problematiky tohoto 
druhu. 

Psík mývalovitý je uveden v doporučení č. 77 Bernské úmluvy (Úmluva o ochraně evropské fauny 
a flóry a přírodních stanovišť) mezi invazními druhy, které představují hrozbu pro biologickou 
rozmanitost a měly by být pokud možno vyhubeny. Podle doporučení č. 139 (2009) by měla každá 
země sledovat, kontrolovat a co nejefektivněji odstraňovat psíka mývalovitého z volné přírody. To se 
podle nás v současné době v ČR neděje. V České republice má psík mývalovitý dle zákona č. 449/2001 
Sb., status "zavlečený druh živočicha v přírodě nežádoucí". V souladu se současnou legislativou může 
být psík mývalovitý tedy loven a usmrcován pouze mysliveckou stráží (tj. 1 osoba/500 ha) a nesmí být 
loven žádnými jinými držiteli loveckého lístku. To by se podle naše názoru mělo v co nejkratší možné 
době změnit, aby psíka mohl lovit každý, kdo vlastní lovecký lístek, povolenku k lovu v dané honitbě a 
potvrzení o povinném pojištění (při lovu se zbraní též zbrojní průkaz a průkaz zbraně). 

V rámci ověření metodiky redukce početnosti nepůvodních druhů se v roce 2014 podařilo 
provést odchyt 1 ks mývala severního ve volné přírodě. Mýval byl také označen VHF vysílačem. Výzkum 
je zaměřen na jeho denní aktivitu, ze které lze v budoucnosti odvodnit nejvhodnější časové období pro 
lov tohoto druhu. Tento monitoring bude pokračovat i v roce 2015. 

U zubra evropského byla testována prostorová aktivita v jednotlivých fázích roku. Z výsledků je 
patrné, že ve 24 hodinovém cyklu zvířata během 30-ti minutového intervalu urazí obvykle velice krátké 
vzdálenosti. Bez výraznější prostorové aktivity stráví stádo více jak 59% času. Skutečným pohybem 
můžeme označit až přesuny během 30-ti minutového intervaly větší než 200 metrů. Ty jsou zastoupeny 
pouze v 11% případů, kdy byla maximální vzdálenost zaznamenána 2,2 km za 30 minut. Průměrná ušlá 
vzdálenost za 30 minut byla během dne (06:00-18:00) 90 m a během noci (18:00-06:00) 72 m. Byl 
prokázán statisticky významný rozdíl mezi vzdálenostmi ušlými v 30-ti minutových intervalech mezi 
dnem a noci s tím, že aktivnější jsou zubři během dne. Preference prostředí je vychýlena ve prospěch 
lesa, kdy v lese stádo tráví více než 58% času. V otevřených prostorách se vyskytovalo v 40% případů. 
Zubří stádo ovšem využívá tyto porosty v odlišnou denní dobu než lesní porosty. Lesní porosty 
preferuje během denních hodin a otevřené porosty preferuje naopak v nočních hodinách.  

V rámci značení černé zvěře jsme narazili na problém použití odchytového zařízení. Pro odchyt 
jedinců se nejlépe osvědčily stabilní chytáky o velikosti min. 5x5 metrů. Nicméně, s těmito chytáky není 
možné manipulovat, a proto není možné pružně reagovat na aktuální výskyt černé zvěře a předcházet 
tak škodám vzniklých na zemědělských pozemcích.  

Přenosná odchytová zařízení typu „box/klec“ také nejsou ideálním řešením. Díky své velkosti 
s nimi lze velmi snadno manipulovat, ale jejich malé rozměry neumožňují příliš úspěšný odchyt jedinců. 
V případě prostornějších klecí je zaznamenáván větší úspěch odchytu, divočáci ochotně zařízení 
navštěvují a obvykle se jich chytne více najednou. 

Na základě výše uvedených zkušeností jsme vyvinuli speciální odchytové zařízení, které má velké 
rozměry a jeho konstrukční řešení umožňuje snadné a rychlé rozložení jeho částí, které lze naložit na 
vozík za osobní automobil a operativně převézt. Toto odchytové zařízení a detailní vyobrazení jeho 
částí znázorňují obr. č. 40-42.  

V současné době je projektová dokumentace odchytového zařízení připravena k zaregistrování 
jako užitný vzor a poté bude zařízení propagováno k použití uživatelům honiteb.  
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Obr. 40 Model speciálně navrženého mobilního odchytového zařízení.  

 

Obr. 41 Půdorys mobilního odchytového zařízení. 
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Obr. 42 Konstrukční dílec mobilního odchytového zařízení.  

 

Závěr 

Z dosavadních výsledků lze definovat předběžné výsledky a závěry, nicméně je nezbytné 
v pozorování pokračovat, a to především v sezónách s odlišnými klimatickými podmínkami. Dosavadní 
pozorování pochází z teplotně nadprůměrných sezón. Dosavadní prostorová aktivita jelenů evropských 
a jelenů sika je vyšší než v jiných oblastech jejich výskytu a tento fakt je výraznější u samců obou druhů, 
což je nutné zohlednit v mysliveckém plánování a hospodaření s touto zvěří. Rovněž jsou patrné reakce 
na lidské činnosti, a to zejména na lov zvěře. Zvěř evidentně na lovecký tlak rychle reaguje, a to zejména 
přesunem aktivity do nočních hodin. Při redukci početních stavů zvěře je nutné s těmito změnami 
počítat a přizpůsobit tomu styl lovu a uvažovat o legislativních změnách, které se k tomu vztahují.  

Za zcela nevhodnou metodu určení početnosti zvěře musíme označit sčítání trusu na 
transektech. Zejména v oblastech společného výskytu více druhů jelenovitých je těžké přesně určit, od 
jakého druhu trus pochází, čímž tak dochází ke zkreslení výsledků. Naopak jako metoda využitelná 
v praxi se jeví využití fotopastí. Je ovšem nutné dodržet pravidla pro sběr vstupních dat. Vyvinutá 
aplikace umožní běžným uživatelům tuto metodu využít.  

V projektu se zatím nepodařilo prokázat metodu tzv. „Jidáších jedinců“, při které se používá 
telemetrické sledování označených psíků, jako vhodnou pro snížení stavů psíka mývalovitého na území 
ČR. V roce 2015 se bude v telemetrickém sledování psíků mývalovitých i mývalů severních pokračovat. 
Další výzkum bude také zaměřen na ověření metody snížení populace psíka pomocí odchytu v umělých 
norách. Zároveň budou pokračovat veterinární vyšetření ulovených jedinců psíků i mývalů. 

Dále naše výsledky podporují myšlenku reintrodukce zubra do volné přírody, zejména na území 
vojenských výcvikových prostorů. Podle dosavadních zjištění jsou tyto prostory dostatečně veliké a 
dovolují zde fungování stáda. Nicméně je stále nutné pokračovat ve sledování a zejména testovat 
nástroje k možnému ovlivnění jeho prostorové aktivity. Zejména ve středoevropských podmínkách 
bude znalost těchto nástrojů rozhodující, aby nedocházelo ke vzniku konfliktních situací s lidskou 
činností. 
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2.5 Získávání podkladových údajů pro přípravu nových hranic PLO  

Úvod 

Cílem etapy je prostorově vyhodnotit změny v produkčním potenciálu hlavních dřevin v důsledku 

změny klimatu a identifikovat regiony, ve kterých je možné očekávat výrazné změny produkčních 

ukazatelů, které by měly být zohledněny při managementu lesa. Hodnocení probíhá na úrovni celé 

České republiky a následně je zpracováno na úrovni PLO. Hodnocení se opírá o data Národní 

inventarizace lesa, na základě kterých je určena odezva bonity hlavních dřevin na vybrané klimatické 

faktory. Následně jsou s využitím scénářů změny klimatu vyhodnoceny posuny produkčního optima. 

Modelová bonita je poté konfrontována s hranicemi PLO a v rámci jednotlivých PLO jsou vymezeny 

produkčně homogenní areály pro současné i budoucí klima. Následně jsou navrženy postupy pro 

optimalizaci hospodaření s cílem zmírnit možné ztráty na produkci, nebo naopak využít pozitivních 

vlivů změny klimatu v některých oblastech. Jelikož výstupy jsou zpracovány formou map pro celou 

republiku, jakož i jednotlivé PLO, je možné je využít pro přehodnocení hranic současných PLO nebo pro 

úpravu současných postupů managementu lesa v rámci PLO. 

 

Použitá data a metody 

Hodnocení změn v produkčním potenciálu hlavních hospodářských dřevin (v roce 2014 jsme se 

zaměřili na hodnocení smrku ztepilého a buku lesního) probíhalo ve dvou etapách: 

1) Odvezení současné bonity smrku a buku na základě výsledků prvního cyklu Národní 

inventarizace lesa (NIL) České republiky 

2) Hodnocení změn v produkci na základě předpokládaných změn klimatu  

 

Síť monitorovacích ploch NIL 

Současný produkční potenciál byl hodnocen na základě prvního cyklu Národní inventarizace lesa 

(NIL) České republiky. Síť monitorovacích ploch NIL je definována čtverci o rozměrech 2 x 2 km, které 

obklopují průsečíky bodů základní inventarizační sítě, které leží vždy ve středu inventarizačního 

čtverce. Jsou určitými reprezentativními územími pro umístění (lokalizaci) inventarizačních ploch. Na 

každé ploše inventarizačního čtverce se nacházejí dvě plochy kruhového tvaru, které se nazývají 

inventarizační plochy. Poloměr obou inventarizačních ploch je 12,62 m. Velikost každé inventarizační 

plochy je 500 m2 (Obr. 43). Každá inventarizační plocha se může dělit na dílčí území, které se nazývají 

podplochy. Podplochy jsou vylišovány v případě, že inventarizační plochou probíhá hranice státu, 

hranice Les/Neles, hranice lesní porosty/bezlesí, výrazná hranice nesourodých částí porostu (věkově, 

druhově nebo výškově rozdílné) a výrazná terénní změna. Maximální počet podploch v rámci jedné 

inventarizační plochy je 4 (Zdroj: ÚHÚL). 
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Obr. 43 Schéma inventarizačních ploch v rámci jednoho inventarizačního čtverce, pohled shora. 

Modelování současného produkčního potenciálu 

Jelikož je růstová reakce stromu resp. porostu do značné míry ovlivňována kvalitou stanoviště, 

byla použita nepřímá veličina pro hodnocení kvality stanoviště – absolutní výšková bonita, která udává 

výšku stromu resp. porostu, nejčastěji ve 100 letech. Na každé ploše resp. subploše se zastoupením 

smrku nebo buku minimálně 5% (Obr. 44, 45), byla každému střednímu kmeni přiřazena absolutní 

výšková bonita na základě taxačních tabulek na úrovni subplochy inventarizační plochy. Závislost věku 

a výšky byla modelována Korfovou růstovou funkcí. Následně byly odvozeny parametry Korfovy 

funkce. Při tvorbě modelu se kladl důraz na logiku průběhu funkce tj.:   

1) Modelová výška na začátku vývoje dává reálné hodnoty výšky 

2) Model prochází ve 100 letech bonitní výškou  

3) Výškový, tzv. nový bonitní vějíř, vykazuje pravidelnou odstupňovanou výškovou 

posloupnost 

Vytvořeným modelem se aktualizovala absolutní výšková bonita každého středního kmene. 

Využitím metod prostorové interpolace byly následně vytvořeny spojité mapy produkčního potenciálu 

a jeho klasifikace do vhodných kategorií (produkčně homogenních oblastí).  
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Obr. 44 Monitorovací plochy NIL se zastoupením smrku ztepilého nad 5%, které byly použity pro 

hodnocení produkčního potenciálu území České republiky. 

 

 
Obr. 45 Monitorovací plochy NIL se zastoupením buku lesního nad 5%, které byly použity pro 

hodnocení produkčního potenciálu území České republiky. 
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Tvorba map současného produkčního potenciálu dřevin a klimatických map 

Jelikož data NIL jsou lokalizována bodově na pozice jednotlivých ploch, je zapotřebí metodami 

prostorové interpolace vytvořit mapy, které v prostoru spojitě opisují variabilitu hodnot bonity. 

Obdobně je zapotřebí vytvořit klimatické mapy, které slouží k hodnocení vlivu změny klimatu na 

produkční potenciál dřevin. K tomu účelu je k dispozici množství interpolačních technik, ze kterých 

nejpokročilejší představuje skupina geostatistických technik.  

Byly použity nástroje strukturní analýzy (modelování variogramu) a optimální prostorové 

predikce s využitím tzv. krigování. Variografická analýza slouží na vyjádření míry prostorové závislosti 

studovaného jevu. Základním nástrojem této analýzy je variogram, definován jako: 

 

 

 

kde n je počet párů hodnot a z(xi) a z(xi+h) jsou jednotlivé hodnoty separované v prostoru 

vektorem h.  

Pro interpolaci dat o bonitě dřevin jsme využili techniku ordinálního krigování, jež slouží pro 

odhad neznámé hodnoty Z v určitém bodu prostoru x v rámci studovaného regionu. Samotný odhad je 

váženou lineární kombinací dostupných dat v bodech, v rámci tzv. účinného okolí odhadu u neznámé 

hodnoty v bodě x , a příslušných vah : 
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Výsledkem analýzy jsou jednak poznatky o charakteru prostorové závislosti měřených hodnot 

bonity pro jednotlivé dřeviny, tak i mapy opisující spojitě distribuci hodnot bonity v celé České 

republice. 

Pro interpolaci jednotlivých klimatických proměnných jsme využili vícerozměrnou nelineární 

metodu geostatistických prostorových predikcí – krigování s externím driftem (Matheron 1973). V 

tomto případě využíváme vztah primární bodově lokalizované proměnné (klimatická data) k 

sekundární proměnné v rastrové reprezentaci, se kterou primární proměnná lineárně koreluje (Hudson 

a Wackernagel 1994, Goovaerts 2000). V případě klimatických dat měřených na meteorologických 

stanicích je možné očekávat závislost na nadmořské výšce a jako sekundární podpůrná proměnná se 

nabízí využití modelu reliéfu v rastrové reprezentaci.  

 

Hodnocení změn v produkci na základě předpokládaných změn klimatu 

Hodnocení vlivu změny klimatu na produkční optimum buku bylo realizováno v následujících 

krocích: 

1) Na základě vztahu mezi vybranými klimatickými proměnnými (průměrná roční teplota 

vzduchu a Ellenbergův klimatický koeficient) a bonitou byly odvozeny odezvové funkce bonity 

2) Pomocí těchto funkcí byly transformovány klimatické mapy České republiky na mapy 

vyjadřující klimatické produkční optimum. Tento postup byl aplikován na mapy odpovídající tzv. 

referenčnímu období 1961-1990 a vzdálené budoucnosti 2071-2100 
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Klimatická data 

Při řešení byly použity 2 skupiny dat 

3) Pozorovaná data za období 1961-2012 odvozena ze sítě meteorologických stanic 
ČHMÚ 

4) Scénáře změny klimatu distribuovány v pravidelné síti 25×25 km převzaty 
z klimatologické databáze FORESEE (Dobor et al. 2013) 

S ohledem na klíčový význam klimatických dat převzatých z databáze FORESEE uvádíme její 

podrobnější charakteristiku. 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. 46). Celkově pokrývá přibližně 1,270,000 km2. 

 

Obr. 46 Prostorové pokrytí databáze FORESEE. 

Referenční klimatická data jsou v databázi FORESEE založena na datové sadě E-OBS (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. 
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Tab. 19: Seznam klimatických modelů dostupných v rámci FORESEE. 

ID 
Název modelu 

(RCM-GCM) 
Zodpovědná instituce 

1 ALADIN-ARPEGE 
National Centre for Meteorological Research 

(CNRM) 

2 CLM-HadCM3Q0 
Swiss Federal Institute of Technology Zürich 

(ETHZ) 

3 
HadRM3Q0- 

HadCM3Q0 
Hadley Centre for Climate Prediction and 

Research (HC) 

4 HIRHAM5-ARPEGE Danish Meteorological Institute (DMI) 

5 HIRHAM5-ECHAM5 Danish Meteorological Institute (DMI) 

6 RACMO2-ECHAM5 
Royal Netherlands Meteorological Institute 

(KNMI) 

7 RCA-ECHAM5 
Sweden's Meteorological and Hydrological 

Institute (SMHI) 

8 RCA-HadCM3Q0 
Sweden's Meteorological and Hydrological 

Institute (SMHI) 

9 REGCM3-ECHAM5 
The Abdus Salam International Centre for 

Theoretical Physics (ICTP) 

10 REMO-ECHAM5 Max-Planck-Institute for Meteorology (MPI) 

 

Pro simulaci budoucího vývoje bylo vybráno 10 dvojic regionálních-globálních (RCM-GCM) 

modelů z 31 dostupných modelů v rámci databáze ENSEMBLES (van der Linden et al. 2009; Tab. 19). 

Všechny modely obsahují klimatická data za období 1951-2100 v měřítku 25×25 km. Všechny simulace 

budoucího vývoje byly založeny na scénáři emisí skleníkových plynů A1B (IPCC 2000). Původní výstupy 

klimatického modelování 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. Základní charakteristika a vztahy mezi jednotlivými scénáři jsou vyjádřeny 

pomocí tzv. termopluviogramů, neboli grafů definovaných na x-ové souřadnici hodnotami teploty 

vzduchu a na y-ové souřadnici hodnotami úhrnů atmosférických srážek (Obr. 48). Termopluviogramy 

ukazují relativně malou variabilitu předpokládaného oteplování mezi modely. Předpokládaná změna 

teploty vzduchu v období 2021-2050 je +1.7±0.46°C a +3.5±0.62°C pro období 2071-2100, v porovnání 

s referenčním klimatem (1961-1990) v rámci celého území databáze. V případě srážek jsou projekce 

budoucího klimatu mezi modely značně variabilní. Předpokládaná změna v srážkových úhrnech 

je -2.9±56.41mm v období 2021-2050 a -27.5±72.64mm v období 2071-2100, v porovnání 

s referenčním klimatem (1961-1990). Předpokládá se, že srážkové úhrny vzrostou během zimního 

(+11.2±15.16mm; 25.1±17.93mm) a jarního období (+3.6±15.82mm; +3.0±21.13mm). Naproti tomu se 

předpokládá pokles ve srážkových úhrnech během letních období (-27.9±36.29mm; -64.6±35.03mm).  
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Obr. 47 Roční a sezonní termopluviogramy pro období 1961-1990 period (na základě 

meteorologických měření), 2021-2050 a 2071-2100 (na základě výsledků jednotlivých modelů). 

Přerušovaná čára reprezentuje průměr všech modelů v jednotlivých periodách. 

Pro potřeby vytvoření klimatických map České republiky byla použita výše popsaná interpolační 

technika krigování s externím driftem, přičemž byla použita nadmořská výška jako podpůrná 

proměnná, korelována s většinou klimatických prvků. Klimatické mapy byly vytvořeny pro 2 časová 

období – referenční klima 1961-1990 a klima ve vzdálené budoucnosti 2071-2100 (Přílohy 1-6). 

Hodnoty jsou určeny jako průměr 10 použitých scénářů změny klimatu. Z těchto průměrných hodnot 

je následně spočten průměr za uvedené 30 leté období.  

Odvození odezvových funkcí bonity 

Na základě map opisujících referenční (současné) klima z kapitoly 2.2.1, byla pro každou 

monitorovací plochu NIL se zastoupením zájmových dřevin odvozena její klimatická charakteristika 

umožňující definovat klimatické produkční optimum dřevin.  

Odezvová funkce definující horní část produkční amplitudy (ve smyslu nadmořské výšky) byla 

odvozena na základě průměrné roční teploty vzduchu (AMT).  

Poznámka 1: Průměrná roční teplota vzduchu jedním z faktorů určujících horní distribuční limit 

dřevin. Ovlivňuje jak rozšíření dřevin na gradientu zeměpisné šířky, tak i nadmořské výšky. V souvislosti 

se změnou klimatu dochází ke zmírňování teplotního limitu ve větších výškách a šířkách, což může 
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vyvolat expanzi dřevin a zlepšení produkce. Zvýšená teplota vzduchu může v chladných polohách taktéž 

urychlit rozklad mrtvého dřeva a opadu, a tím zvýšit dostupnost živin. 

Spodní část odezvové funkce byla definována Ellenbergovým klimatickým koeficientem (EQ). 

Tato klimatická charakteristika je definována jako poměr průměrné teploty vzduchu nejteplejšího 

měsíce (MTWM) a ročního úhrnu srážek (AP) : EQ = MTWM / AP × 1000. 

Poznámka 2: Ellenbergův klimatický koeficient představuje široce využívaný index sucha, který 

podle mnoha autorů umožňuje definovat spodní hraniční hodnoty rozšíření nebo mortality vybraných 

dřevin. Speciálně byl studován v souvislosti s bukem, kupříkladu v pracích Mátyás et al. (2010) a Fang 

a Lechovicz (2006).  

Data bonity pro obě dřeviny byla klasifikována do 14 klimatických kategorií s pravidelným 

intervalem průměrné roční teploty vzduchu resp. Ellenbergova klimatického koeficientu. Pro každou 

kategorii byl použit 45-55% (průměr ±5%) kvantil hodnot výškové bonity jako závislá proměnná. Takto 

získané hodnoty byly proloženy kvadratickou případně kubickou polynomiální funkcí, definující odezvu 

produkce dřevin v závislosti na klimatických proměnných (Obr. 48a-d).  

Odezvové funkce byly použity způsobem, aby EQ definoval část produkční amplitudy nacházející 

se v nižších polohách, kde je limitujícím faktorem sucho, a teplota byla použita pro definici produkční 

amplitudy ve vyšších polohách, kde je limitujícím faktorem nízká teplota. Přehled použitých 

odezvových funkcí a podmínek při jednotlivých výpočtech je uveden v Tab. 20. Tyto funkce byly použity 

na transformaci klimatických rastrů na hodnoty bonity. Jelikož uvedené funkce opisují jen dolní resp. 

horní část produkční amplitudy, vytvořené rastry byly překryty operátorem minima, čímž byla 

vytvořena finální mapa opisující prostorovou klimatickou produkční amplitudu jednotlivých dřevin pro 

referenční období, jakož i pro vzdálenou budoucnost. 

 

 

 

 

 

 

Tab. 20: Přehled použitých odezvových funkcí a podmínek při jednotlivých výpočtech. 

Dřevina Proměnná Rovnice funkce Podmínka 

Smrk 
AMT -40,8913+22,0141*AMT-1,7072*AMT^2 

AMT > 6,25 = 
bonita 30 

EQ 22,5242+0,6763*EQ-0,0152*EQ^2 EQ<22 = bonita 30 

Buk 

AMT 
-989,08+743,91*AMT-

216,45*x^2+31,29*x^3 
AMT > 7,5 = 

bonita 28 

EQ 
45,89-2,00*AMT+0,08*AMT^2-

0,01*AMT^3 
EQ<25 = bonita 28 
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Obr. 48: Odezvové funkce bonity smrku ztepilého (a,b) a buku lesního (c,d) na základě průměrné 

roční teploty vzduchu (a,c) a Ellenbergova klimatického koeficientu (b,d). Červenou barvou jsou 

označeny části funkcí použité pro definici celkové produkční amplitudy dřevin. 

 

Výsledky 

 

Interpolace dat NIL, mapy současného produkčního potenciálu  

Pro zlepšení strukturálních parametrů analyzovaných dat byla před variografickou analýzou 

realizována jejich transformace do normálního rozdělení pomocí tzv. Gausovy anamorfózy, kterou 

standardně poskytuje geostatický program ISATIS, ve kterém byly analýzy realizovány. Variografická 

analýza a interpolace metodami krigování byla realizována s využitím transformovaných dat. 

Vytvořené mapy byly zpětně transformovány do prostoru původních dat.  

Prostorová variabilita transformovaných hodnot bonity na malých vzdálenostech (tzv. nugetový 

efekt) byla značná u obou dřevin a představovala 80 procent celkové variability hodnot (Obr. 49). 

Navzdory této skutečnosti je v obou případech zřejmý charakteristický nárůst hodnot s narůstající 

vzdáleností mezi pozorovanými hodnotami. V případě bonity buku se variogram stabilizoval na 

vzdálenosti přibližně 55 km. V případě smrku byly na proložení empirických hodnot použity dva modely 

sférického variogramu – první se stabilizoval přibližně na vzdálenosti 26 km,  druhý na vzdálenosti 163 

km. Za těmito vzdálenostmi jsou již data prostorově nezávislá a neovlivňují interpolované hodnoty. 

Prudší nárůst hodnot variability smrku na menších vzdálenostech vyjadřuje obecně vyšší variability 

hodnot bonity u této dřeviny. Při předběžné analýze nebyla nalezena proměnná, která by korelovala 

s hodnotami bonity hodnocených dřevin, a která by mohla být použita pro zlepšení výsledků 

interpolace, proto byla v této fáze řešení použita metoda základního krigování (ordinary kriging). 

Využití vícerozměrných technik a integrace dalších proměnných bude předmětem dalšího výzkumu. 
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Obr. 49: Variogramy bonity smrku a buku odvozeny z dat měřených na plochách NIL. Pro 

sestrojení variogramů byla původní data transformována do normálního rozdělení, rozptyl se proto 

stabilizuje blízko hodnoty 1,0. 

 

Z vytvořených map je zřejmý vyšší rozsah hodnot (14-37 m) a vyšší prostorová variabilita bonity 

smrku, která odráží první stabilizaci příslušného variogramu na velice krátké vzdálenosti. Stabilizace 

variogramu na vzdálenosti 163 km se na mapě projevila přítomností rozsáhlých regionů s vyššími a 

nižšími hodnotami bonity. V případě bonity buku je prostorová struktura méně komplexní, což odráží 

menší variabilitu zdrojových dat, jakož i stabilizaci variogramu na vzdálenosti 55 km. 

Na mapě pro smrk (Obr. 50) lze vidět, že Českomoravská vysočina, Českomoravské mezihoří, 

oblast Nízkého Jeseníku a Moravskoslezských Beskyd spolu s Javorníky a Bílými Karpaty tvoří souvislou 

oblast s absolutní výškovou bonitou vyšší než 30. Nejvyšších hodnot dosahuje v oblasti Pacovské 

pahorkatiny, Bruntálské vrchoviny, Žamberské pahorkatiny a vrcholových partií Moravskoslezských 

Beskyd a Bílých Karpat. Další oblasti s vyšší absolutní bonitou jsou v Českém Lese, Novohradských 

horách a v Brdské vrchovině. Podle nejnižších hodnot výškové bonity lze v mapě poměrně přesně odlišit 

horské oblasti nad 1 000 m n.m. Sem patří Krkonoše, oblast Pradědu v Jeseníkách a centrální oblast 

Šumavy. Nízké hodnoty dosahuje i ve východních Krušných horách. Nízkých hodnot absolutní bonity 

dosahuje i oblast Polabské nížiny. Jihomoravské úvaly spolu se Středočeskou pahorkatinou a 

Jihočeskými pánvemi jsou charakterizovány průměrnými hodnotami bonity pohybujícími od 26 do 29. 

Mapa s absolutní bonitou buku je výrazně méně variabilní (Obr. 51). Převládá průměrná bonita 

v rozsahu od 26 do 29 a bonita není nikde vyšší než 31. Nejnižší hodnoty jsou charakteristické pro 

Klínoveckou hornatinu a její bezprostřední okolí. Nižších hodnot dosahuje bonita i v centrální části 

Polabské nížiny a na hřebenech Krkonoš. Oblasti s nejvyšší hodnotou bonity tvoří malé izolované 

ostrůvky. Na Moravě sem patří oblast Bílých Karpat, pomezí Pobeskydské pahorkatiny a Nízkého 

Jeseníku a dále oblast Českomoravského mezihoří. V Čechách je to oblast Českého lesa, Rakovnicko-

Kladenské vrchoviny a na Českomoravské vrchovině oblast Javořice a Melechovský masiv. 
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Obr. 50: Výsledek prostorové interpolace bonity smrku měřené na plochách NIL v České republice. 

V mapě jsou zobrazeny hranice přírodních lesních oblastí. 
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Obr. 51: Výsledek prostorové interpolace bonity buku měřené na plochách NIL v České 

republice. V mapě jsou zobrazeny hranice přírodních lesních oblastí. 

 

 

Hodnocení očekávaných změn v produkci – mapy klimatického produkčního optima 

Na základě odvozených funkcí byly transformovány klimatické mapy České republiky na mapy 

vyjadřující klimatické produkční optimum. Tento postup byl aplikován na mapy odpovídající tzv. 

referenčnímu období 1961-1990 a vzdálené budoucnosti 2071-2100 (Obr. 52a,b).  

Z map pro obě dřeviny za referenční období 1961-1990 je patrné, že současné klimatické 

podmínky umožňují optimální růst a teoretické hodnoty bonity dosahovaly maxima na většině území 

ČR. Nejnižší hodnoty produkce jsou v nejvyšších polohách Šumavy, Krkonoš a Hrubého Jeseníku, které 

jsou dány nízkými teplotami. Snížená produkční schopnost je rovněž patrná v nejnižších polohách 

v Polabí, Jihomoravských úvalech a Podkrušnohorské pánve, kde je limitním faktorem dostupnost 

vláhy. 

Ve vzdálené budoucnosti (2071-2100) dochází u obou dřevin k poklesu bonity v nížinách a 

středních polohách oproti stavu v referenčním období 1961-1990 (Obr. 53c,d). Pokles souvisí zejména 

se sníženou dostupností vláhy v důsledku zvýšeného odparu podmíněného nárůstem teploty vzduchu. 

Naopak, v horských polohách nárůst teploty vzduchu může vyvolat zlepšení růstových podmínek. Na 

většině území ČR však nedochází ke změnám a klimatické podmínky zůstávají pro růst optimální. 

Vzhledem k užší klimatické amplitudě buku, podmíněnou jeho citlivostí vůči suchu ve spodní části 

areálu rozšíření, dostupné projekce naznačují v porovnání se smrkem výraznější pokles produkce.  
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Vliv změny klimatu na produkci dřevin 

Vliv změny klimatu na produkci buku a smrku v České republice byl hodnocen s využitím map 

vytvořených v předcházejících kapitolách – mapy současné bonity vytvořené interpolací dat NIL a map 

klimatické produkční amplitudy dřevin vytvořených pomocí funkcí v Tab. 2. 

Podílem map klimatického produkčního optima vztažených k obdobím 2071-2100 a 1961-1990 

byla vyjádřena procentuální změna posunu klimatického produkčního optima, Tímto poměrem byly 

vynásobeny mapy vzniklé interpolací dat bonity podle NIL (kapitola 3.1 výše). Výsledkem jsou mapy 

představující budoucí absolutní výškovou bonitu v období 2071-2100 (Přílohy 7,8).  

Následně byly rozdílem resp. podílem vytvořených map kvantifikovány očekávané změny v 

bonitě buku a smrku, které byly konfrontovány s hranicemi PLO a současnou rozlohou lesů.  
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Obr. 52: Mapy klimatické produkční amplitudy buku lesního a smrku ztepilého v období 1961-1990 (a,b) a 2071-2100 (c,d). 
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Změny v produkci buku lesního 

V nižších polohách dochází k poklesu bonity, který dosahuje až -30% oproti stavu v referenčním 

období 1961-1990. Pokles souvisí zejména se sníženou dostupností vláhy v důsledku zvýšeného odparu 

podmíněného nárůstem teploty vzduchu. Naopak, v horských polohách nárůst teploty vzduchu může 

vyvolat zlepšení růstových podmínek o více než 15% (Obr. 53). Pozitivní dopad klimatických změn 

v nejvyšších polohách ČR je však limitován jednak edafickými poměry, nízkou výměrou horských lesů, 

tak i nižším významem produkční funkce lesů v horských oblastech. 

 
Obr. 53: Procentuální změna produkčního potenciálu buku v období 2071-2100 oproti období 

1961-1990. 

 

Ačkoli na většině území ČR nedochází k výraznějším změnám, lze na základě očekávané změny v 

produkci definovat podoblasti s očekávaným poklesem produkce buku (Obr. 55). Výrazný pokles bonity 

lze očekávat jednak v nížinách v PLO Polabí (-9,6%), Hornomoravském úvalu (-11,0%) a 

Podkrušnohorské pánve (-6,8%), v těchto oblastech je však dopad na lesní hospodářství limitován 

nízkou lesnatostí PLO a nevýznamným zastoupením buku v lesních porostech. Významnější změny se 

týkají především středních poloh ČR, konkrétně PLO Západočeské pahorkatiny (-5,4%), Křivoklátska a 

Českého krasu (-7,0%), Rakovnicko-kladenské pahorkatiny (-8,0%), Středočeské pahorkatiny (-5,8%), 

Drahanské vrchoviny (-8,5%), Předhoří Českomoravské vrchoviny (-13,7%) a Středomoravských Karpat 

(-11,5%). Ve všech zmiňovaných oblastech očekávaná změna v produkci postihne více než 70% 

současné rozlohy lesů v rámci jednotlivých PLO (Obr. 56; Příloha 9). V menší míře je možné očekávat 

pokles bonity v PLO Doupovské hory (-3,6%), České středohoří (-4,9%), Jihočeská pánev (-4,6%), 

Českomoravská vrchovina (-2,8%), Severočeská pískovcová plošina a Český ráj (-2,2%), Nízký Jeseník (-

1,9%), a Bílé Karpaty a Vizovické vrchy (-1,9%). V těchto oblastech však očekávaná změna ovlivní pouze 

zlomek současné rozlohy lesů (do 10%) (Obr. 56; Příloha 9). 
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Obr. 54: Oblasti s očekávaným poklesem produkčního potenciálu buku lesního v období 2071-

2100 oproti období 1961-1990. 
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Obr. 55: Změna produkčního potenciálu buku v období 2071-2100 oproti období 1961-1990 na 

současných lesních pozemcích. 

 

Změny v produkci smrku ztepilého 

V případě změn produkce smrku lze pozorovat obdobný trend jako v případě produkce buku, 

ačkoli očekávané negativní dopady jsou nižší v důsledku relativně široké klimatické amplitudy. V nižších 

polohách dochází k poklesu bonity, který dosahuje až -25% oproti stavu v referenčním období 1961-

1990. Pokles souvisí zejména se sníženou dostupností vláhy v důsledku zvýšeného odparu 

podmíněného nárůstem teploty vzduchu. Naopak, v horských polohách nárůst teploty vzduchu může 

vyvolat zlepšení růstových podmínek o více než 10% (Obr. 56). Nižší význam tohoto zlepšení pro lesní 

hospodářství je obdobný, jak byl popsán u buku. 
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Obr. 56: Procentuální změna produkčního potenciálu buku v období 2071-2100 oproti období 

1961-1990. 

 

Ačkoli na většině území ČR nedochází k výraznějším změnám, lze na základě očekávané změny v 

produkci definovat podoblasti se specifickým poklesem produkce smrku (Obr. 57). Výrazný pokles lze 

očekávat jednak v nížinách v PLO Polabí (-8,2%), Hornomoravském úvalu (-9,6%) a Podkrušnohorské 

pánve (-4,7%). V těchto oblastech je však dopad na lesní hospodářství limitován nízkou lesnatostí PLO 

a nevýznamným zastoupením smrku v lesních porostech. Významné změny se týkají především 

středních poloh ČR konkrétně PLO Západočeská pahorkatina (-5,3%), Křivoklátsko a Český kras (-6,5%), 

Rakovnicko-kladenská pahorkatina (-6,5%), Středočeská pahorkatina (-6,3%), Drahanská vrchovina (-

8,4%), Předhoří Českomoravské vrchoviny (-10,5%) a Středomoravské Karpaty (-9,8%). Ve všech 

zmiňovaných oblastech postihne očekávaná změna v produkci více než 70% současné rozlohy lesů v 

rámci jednotlivých PLO (Obr. 59; Příloha 10). V menší míře ovlivní pokles bonity rovněž PLO Karlovarská 

vrchovina (-1,7%), Doupovské hory (-4,4%), České středohoří (-4,2%), Předhoří Šumavy a 

Novohradských hor (-2,0%), Předhoří Orlických hor (-1,6%), Nízký Jeseník (-2,6%), Českomoravské 

mezihoří (-3,3%), Kelečská pahorkatina (-3,4%) a Bílé Karpaty a Vizovické vrchy (-3,9%) v těchto 

oblastech však očekávaná změna ovlivní pouze zlomek současné rozlohy lesů (do 15%) (Obr. 59; Příloha 

10).  



NAZV- QJ1330233     

92 
 

 
Obr. 57: Oblasti s očekávaným poklesem produkčního potenciálu smrku ztepilého v období 

2071-2100 oproti období 1961-1990. 

 
Obr. 58: Změna produkčního potenciálu smrku v období 2071-2100 oproti období 1961-1990 

na současných lesních pozemcích.  
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Pilotní studie pro získávání dat z projektů řešených v rámci výzev grantových agentur 

Centrální úložiště dat na FLD 

Na FLD ČZU v Praze se v posledních letech řešilo nebo řeší více jak 60 projektů. V rámci 

jednotlivých projektů bylo sesbíráno ohromné množství dat, vytvořeny rozličné databáze a modely. 

Doposud neexistovalo na FLD žádné centrální úložiště dat, které by zajistilo jednak kvalitní 

zazálohování leckdy unikátních dat, ale které by také sloužilo pro další potřeby výzkumníků na 

fakultě. Může se tak stát, že díky nevědomosti toho, na čem pracují/pracovali kolegové na vedlejší 

katedře, často i ve vedlejší kanceláři, se následně data, která už byla jednou nasbírána, případně 

zakoupena, sbírají či nakupují znovu, což stojí mnohdy nemalé množství energie i financí. Už pouhý 

seznam dat v databázi s krátkým popisem toho, co která data obsahují, přináší velkou výhodu při 

plánování dalšího výzkumu a podávání návrhů projektů. A také rozšiřuje možnost navázání 

spolupráce s dalšími vědeckými týmy. 

Snahou je na FLD takovéto centrální úložiště dat vytvořit. Příprava úložiště nepochybně 

vyžaduje dlouhodobější systematickou práci a také ochotu zaměstnanců spolupracovat. Je bezesporu 

velmi důležité zabývat se problematikou ochrany duševního vlastnictví tak, aby nedošlo ke zneužití či 

zcizení dat. 

V průběhu roku 2014 bylo provedeno šetření, na jehož základě byl vytvořen dotazník pro 

zodpovědné řešitele projektů za účelem získání informací o současném stavu dat a zájmu podílet se 

na budování centrálního úložiště. Byli osloveni jak řešitelé externích grantů (NAZV, GAČR, TAČR, FP7 

ad.), tak také interních grantů (IGA, CIGA). Všichni hlavní řešitelé byli osloveni a požádáni o vyplnění 

dotazníku. 

Dotazník je možné si prohlédnout na následujícím odkazu: 

https://docs.google.com/forms/d/1wlD2ip5pvgkQ06aACzcq95ZautbWg2f8oTR31ibjvuw/viewform 

 

Vyhodnocení dotazníků za externí granty 

Celkem byli řešitelé požádáni o vyplnění dotazníku k 38 projektům, u nichž je ČZU hlavním 

příjemcem, a které už byly ukončeny. Informace byly získány za 31 projektů, resp. do dotazníku bylo 

možné zahrnout informace z 25 projektů. 

Řešitelé disponují daty, jak z vlastního sběru, tak následně upravenými a zpracovanými daty. 

Také se jedná o data poskytnutá či zakoupená od třetí strany (ČHMU, ÚHUL, LČR aj.). Data jsou 

z velké části v papírové podobě (jako jsou např. terénní zápisky, kopie z archivů apod.), ale také 

v elektronické formě. Značná část dat je primárních, ale existuje i poměrně hodně dat uspořádaných 

do různých databází řešitelů. Bližší údaje v grafech. 

 

Zájem o zazálohování dat do centrálního úložiště je zatím u cca poloviny projektů (48 %). 

Ochota řešitelů poskytnou bližší popis k datům je u 72 % projektů. Zájem o využití dat v dalších 

publikacích je u 76 % projektů a o využití dat v dalších projektech je u 72 % projektů. Negativní 

stanovisko u části projektů je dáno tím, že zatím nebyly blíže představeny přesné podmínky 

zálohování a ochrany dat. Tuto poměrně citlivou oblast týkající se ochrany duševního vlastnictví je 

potřeba dobře zpracovat i s ohledem na právní stránku věci. 
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3 PŘÍLOHY 

Příloha 1 Rozložení rizikových oblastí, ve kterých je možné v období 2021-2050 očekávat nárůst počtu generací lýkožrouta oproti období 1961-1990. 

Samostatně jsou zobrazené rizikové území horské s očekávaným zvýšením počtu generací z jedné na dvě, a rizikové území nižších a středních poloh, 

s očekávaným nárůstem s dvou na tři generace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nárůst počtu generací  
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Příloha 2 Rozložení rizikových oblastí, ve kterých je možné v období 2071-2100 očekávat nárůst počtu generací lýkožrouta oproti období 1961-1990. 

Zobrazené jsou rizikové území horské s očekávaným zvýšením počtu generací z jedné na dvě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nárůst počtu generací  
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Příloha 3 Průměrná roční teplota vzduchu v období 1961-1990

Příloha 4 Průměrná roční teplota vzduchu v období 2071-2100
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Příloha 5 Změna průměrné roční teploty vzduchu v období 2071-2100 oproti období 1961-

1990

  
 

Příloha 6 Ellenbergův klimatický koeficient v období 1961-1990
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Příloha 7 Ellenbergův klimatický koeficient v období 2071-2100

  
Příloha 8 Změna Ellenberova klimatického koeficientu v období 2071-2100 oproti období 1961-

1990
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Příloha 9 Modelová absolutní výšková bonita buku v období 2071-2100 

 
Příloha 10 Modelová absolutní výšková bonita smrku v období 2071-2100 

 



Příloha 9 Výsledky hodnocení očekávaných změn produkce buku lesního v rámci PLO České republiky 

Kód 
PLO 

Název PLO 
Lesy 
(ha) 

Lesnatost 
(%) 

Průměrná 
bonita v 
období 

1961-1990 
(m±SMD) 

Průměrná 
bonita v 
období 

2071-2100 
(m±SMD) 

Změna 
bonity 

(m) 

Změna 
bonity 

(%) 

Zastoupení 
lesů s 

výrazným 
poklesem 
produkce 

Zastoupení lesů 
s mírným 
poklesem 
produkce 

Zastoupení lesů 
beze změny 

produkce 

ha % ha % ha % 

1 Krušné hory 89816 50,9 24,0 (±1,7) 24,1 (±1,5) 0,1 0,5 0 0,0 0 0,0 89816 100,0 

2 Podkrušnohorské pánve 15432 9,1 25,9 (±1,8) 24,1 (±2,6) -1,8 -6,8 1768 11,5 1066 6,9 12599 81,6 

3 Karlovarská vrchovina 48999 44,9 27,4 (±1,4) 27,1 (±1,4) -0,4 -1,3 0 0,0 0 0,0 48999 100,0 

4 Doupovské hory 17191 26,5 24,7 (±1,2) 23,8 (±1,1) -0,9 -3,6 112 0,7 1153 6,7 15926 92,6 

5 České středohoří 38057 28,7 26,4 (±1,4) 25,1 (±2,6) -1,3 -4,9 1549 4,1 11833 31,1 24675 64,8 

6 Západočeská pahorkatina 123677 31,4 28,5 (±1,0) 27,0 (±1,7) -1,5 -5,4 11914 9,6 58428 47,2 53335 43,1 

7 Brdská vrchovina 51968 58,7 27,5 (±1,5) 26,9 (±1,6) -0,6 -2,0 0 0,0 4 0,0 51963 100,0 

8 Křivoklátsko a Český kras 63855 38,5 26,0 (±1,1) 24,2 (±1,2) -1,8 -7,0 7159 11,2 38879 60,9 17817 27,9 

9 
Rakovnicko-kladenská 
pahorkatina 

46780 29,6 27,4 (±1,5) 25,2 (±1,3) -2,2 -8,0 15249 32,6 25909 55,4 5622 12,0 

10 Středočeská pahorkatina 197733 29,5 27,4 (±0,9) 25,9 (±1,3) -1,6 -5,8 19537 9,9 119382 60,4 58814 29,7 

11 Český les 62131 57,0 29,5 (±0,8) 29,3 (±0,8) -0,2 -0,7 0 0,0 0 0,0 62131 100,0 

12 
Předhoří Šumavy a 
Novohradských hor 

101925 36,0 28,3 (±0,6) 27,9 (±0,9) -0,4 -1,5 0 0,0 497 0,5 101428 99,5 

13 Šumava 130763 63,3 27,5 (±0,9) 28,5 (±1,4) 1,1 3,9 0 0,0 0 0,0 130763 100,0 

14 Novohradské hory 11766 75,0 28,8 (±0,4) 28,8 (±0,5) 0,0 -0,1 0 0,0 0 0,0 11766 100,0 

15 Jihočeské pánve 72095 30,7 28,0 (±0,5) 26,7 (±0,6) -1,3 -4,6 809 1,1 10666 14,8 60620 84,1 

16 Českomoravská vrchovina 261931 31,7 27,8 (±1,0) 27,1 (±1,0) -0,8 -2,8 0 0,0 25018 9,6 236913 90,4 

17 Polabí 104627 14,6 24,9 (±1,2) 22,5 (±1,7) -2,4 -9,6 36238 34,6 53184 50,8 15205 14,5 

18 
Severočeská pískovcová 
plošina a Český ráj 

81140 37,1 26,4 (±1,0) 25,8 (±1,3) -0,6 -2,2 518 0,6 4913 6,1 75708 93,3 

19 Lužická pískovcová vrchovina 33978 75,0 27,9 (±0,8) 27,9 (±0,8) 0,0 -0,2 0 0,0 0 0,0 33978 100,0 

20 Lužická pahorkatina 16208 33,4 28,0 (±1,3) 28,0 (±1,5) 0,0 0,2 0 0,0 0 0,0 16208 100,0 
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Kód 
PLO 

Název PLO 
Lesy 
(ha) 

Lesnatost 
(%) 

Průměrná 
bonita v 
období 

1961-1990 
(m±SMD) 

Průměrná 
bonita v 
období 

2071-2100 
(m±SMD) 

Změna 
bonity 

(m) 

Změna 
bonity 

(%) 

Zastoupení 
lesů s 

výrazným 
poklesem 
produkce 

Zastoupení lesů 
s mírným 
poklesem 
produkce 

Zastoupení lesů 
beze změny 

produkce 

ha % ha % ha % 

21 Jizerské hory a Ještěd 31544 44,8 24,9 (±2,2) 25,8 (±1,4) 0,9 3,4 0 0,0 0 0,0 31544 100,0 

22 Krkonoše 24637 62,7 23,6 (±2,2) 27,8 (±1,9) 4,3 18,1 0 0,0 0 0,0 24637 100,0 

23 Podkrkonoší 54792 30,1 27,1 (±0,7) 26,9 (±0,8) -0,2 -0,6 0 0,0 21 0,0 54771 100,0 

24 Sudetské mezihoří 21214 35,9 26,0 (±0,7) 26,1 (±0,8) 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 21214 100,0 

25 Orlické hory 23600 49,6 25,9 (±1,2) 26,1 (±1,1) 0,2 0,7 0 0,0 0 0,0 23600 100,0 

26 Předhoří Orlických hor 18682 22,9 27,6 (±0,6) 27,3 (±0,7) -0,3 -1,1 0 0,0 0 0,0 18682 100,0 

27 Hrubý Jeseník 59983 59,6 27,5 (±1,6) 28,8 (±1,8) 1,4 4,9 0 0,0 0 0,0 59983 100,0 

28 Předhoří Hrubého Jeseníku 60887 46,3 28,4 (±1,1) 28,3 (±1,1) 0,0 -0,2 0 0,0 0 0,0 60887 100,0 

29 Nízký Jeseník 92913 33,6 29,0 (±0,7) 28,4 (±1,0) -0,6 -1,9 2396 2,6 4827 5,2 85690 92,2 

30 Drahanská vrchovina 82614 51,6 27,6 (±1,5) 25,2 (±2,5) -2,3 -8,5 23998 29,0 31974 38,7 26642 32,2 

31 Českomoravské mezihoří 79511 27,5 28,3 (±1,4) 27,6 (±1,4) -0,6 -2,2 0 0,0 2257 2,8 77254 97,2 

32 Slezská nížina 5359 8,6 28,4 (±1,3) 28,0 (±1,6) -0,4 -1,3 0 0,0 0 0,0 5359 100,0 

33 
Předhoří Českomoravské 
vrchoviny 

105675 30,3 25,6 (±1,6) 22,1 (±3,1) -3,5 -13,7 62954 59,6 31051 29,4 11670 11,0 

34 Hornomoravský úval 13179 7,4 28,3 (±1,4) 25,2 (±2,5) -3,1 -11,0 5868 44,5 5339 40,5 1973 15,0 

35 Jihomoravské úvaly — — — — — — — — — — — — 

36 Středomoravské Karpaty 39055 31,2 26,9 (±1,5) 23,8 (±2,7) -3,1 -11,5 13962 35,7 24387 62,4 706 1,8 

37 Kelečská pahorkatina 7041 17,4 29,0 (±0,6) 28,3 (±1,0) -0,7 -2,3 0 0,0 0 0,0 7041 100,0 

38 Bílé Karpaty a Vizovické vrchy 55241 32,6 28,1 (±0,9) 27,1 (±1,8) -1,0 -3,5 168 0,3 1829 3,3 53244 96,4 

39 Podbeskydská pahorkatina 22475 13,8 29,7 (±0,7) 29,5 (±0,7) -0,2 -0,7 0 0,0 0 0,0 22475 100,0 

40 Moravskoslezské Beskydy 62482 68,3 27,6 (±1,4) 27,7 (±1,3) 0,0 0,1 0 0,0 0 0,0 62482 100,0 

41 
Hostýnskovsetínské vrchy a 
Javorníky 

71481 52,0 28,7 (±0,8) 28,5 (±0,9) -0,2 -0,7 0 0,0 0 0,0 71481 100,0 
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Příloha 10 Výsledky hodnocení očekávaných změn produkce smrku ztepilého v rámci PLO České republiky 

Kód 
PLO 

Název PLO 
Lesy 
(ha) 

Lesnatost 
(%) 

Průměrná 
bonita v 
období 

1961-1990 
(m±SMD) 

Průměrná 
bonita v 
období 

2071-2100 
(m±SMD) 

Změna 
bonity 

(m) 

Změna 
bonity 

(%) 

Zastoupení 
lesů s 

výrazným 
poklesem 
produkce 

Zastoupení lesů 
s mírným 
poklesem 
produkce 

Zastoupení lesů 
beze změny 

produkce 

ha % ha % ha % 

1 Krušné hory 89816 50,9 29,8 (±1,6) 29,7 (±2,0) -0,1 -0,5 0 0,0 354 0,6 54437 99,4 

2 Podkrušnohorské pánve 15432 9,1 29,4 (±1,1) 28,9 (±1,3) -0,5 -1,7 0 0,0 395 0,8 48603 99,2 

3 Karlovarská vrchovina 48999 44,9 29,7 (±1,1) 29,2 (±1,4) -0,5 -1,6 0 0,0 477 2,6 18205 97,4 

4 Doupovské hory 17191 26,5 31,7 (±1,4) 31,4 (±1,9) -0,3 -0,9 0 0,0 495 0,7 70986 99,3 

5 České středohoří 38057 28,7 28,9 (±2,0) 27,9 (±1,9) -1,0 -3,3 0 0,0 1057 2,0 50911 98,0 

6 Západočeská pahorkatina 123677 31,4 29,5 (±0,8) 28,5 (±1,2) -1,0 -3,4 0 0,0 1138 16,2 5903 83,8 

7 Brdská vrchovina 51968 58,7 25,1 (±1,6) 24 ,0(±1,6) -1,1 -4,4 0 0,0 1926 11,2 15266 88,8 

8 Křivoklátsko a Český kras 63855 38,5 26,3 (±1,5) 25,1 (±2,0) -1,2 -4,7 222 1,4 2385 15,5 12825 83,1 

9 
Rakovnicko-kladenská 
pahorkatina 

46780 29,6 29,8 (±1,9) 28,7 (±2,6) -1,1 -3,9 82 0,1 4428 8,0 50732 91,8 

10 Středočeská pahorkatina 197733 29,5 28,1 (±1,2) 27,6 (±1,5) -0,6 -2,0 0 0,0 5500 5,4 96425 94,6 

11 Český les 62131 57,0 28,4 (±1,1) 25,7 (±1,7) -2,7 -9,6 5007 38,0 7215 54,7 957 7,3 

12 
Předhoří Šumavy a 
Novohradských hor 

101925 36,0 26,9 (±1,5) 26,2 (±1,6) -0,8 -2,9 0 0,0 7526 9,3 73613 90,7 

13 Šumava 130763 63,3 30,5 (±2,3) 29,5 (±2,5) -1,0 -3,3 0 0,0 7928 10,0 71584 90,0 

14 Novohradské hory 11766 75,0 31,3 (±1,5) 30,5 (±2,0) -0,8 -2,6 2579 2,8 9064 9,8 81271 87,5 

15 Jihočeské pánve 72095 30,7 26,9 (±1,2) 25,8 (±1,8) -1,1 -4,2 387 1,0 12654 33,2 25016 65,7 

16 Českomoravská vrchovina 261931 31,7 27,3 (±2,6) 24,6 (±2,9) -2,7 -9,8 12933 33,1 26145 66,9 0 0,0 

17 Polabí 104627 14,6 27,6 (±1,4) 26,0 (±1,3) -1,5 -5,6 211 0,3 36133 50,1 35751 49,6 

18 
Severočeská pískovcová 
plošina a Český ráj 

81140 37,1 26,3 (±1,5) 24,6 (±1,3) -1,7 -6,5 1924 4,1 39357 84,1 5499 11,8 
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Kód 
PLO 

Název PLO 
Lesy 
(ha) 

Lesnatost 
(%) 

Průměrná 
bonita v 
období 

1961-1990 
(m±SMD) 

Průměrná 
bonita v 
období 

2071-2100 
(m±SMD) 

Změna 
bonity 

(m) 

Změna 
bonity 

(%) 

Zastoupení 
lesů s 

výrazným 
poklesem 
produkce 

Zastoupení lesů 
s mírným 
poklesem 
produkce 

Zastoupení lesů 
beze změny 

produkce 

ha % ha % ha % 

19 Lužická pískovcová vrchovina 33978 75,0 28,1 (±1,4) 25,2 (±2,0) -3,0 -10,5 52766 49,9 49284 46,6 3625 3,4 

20 Lužická pahorkatina 16208 33,4 29,7 (±1,7) 27,2 (±2,2) -2,5 -8,4 21534 26,1 52568 63,6 8512 10,3 

21 Jizerské hory a Ještěd 31544 44,8 27,0 (±1,1) 25,3 (±1,1) -1,8 -6,5 549 0,9 59427 93,1 3880 6,1 

22 Krkonoše 24637 62,7 30,1 (±1,3) 28,8 (±1,3) -1,2 -4,1 0 0,0 80681 30,8 181250 69,2 

23 Podkrkonoší 54792 30,1 28,8 (±1,6) 27,3 (±2,0) -1,5 -5,3 0 0,0 81990 66,3 41687 33,7 

24 Sudetské mezihoří 21214 35,9 25,3 (±1,4) 23,2 (±1,7) -2,1 -8,2 16462 15,7 85470 81,7 2695 2,6 

25 Orlické hory 23600 49,6 28,3 (±1,7) 26,5 (±1,7) -1,8 -6,3 6795 3,4 151922 76,8 39017 19,7 

26 Předhoří Orlických hor 18682 22,9 25,1 (±2,9) 25,6 (±2,9) 0,5 1,9 0 0,0 0 0,0 89816 100,0 

27 Hrubý Jeseník 59983 59,6 31,1 (±1,5) 30,8 (±1,5) -0,3 -1,0 0 0,0 0 0,0 62131 100,0 

28 Předhoří Hrubého Jeseníku 60887 46,3 28,6 (±2,3) 30,9 (±2,2) 2,3 8,2 0 0,0 0 0,0 130763 100,0 

29 Nízký Jeseník 92913 33,6 30,6 (±0,8) 30,5 (±0,9) 0,0 -0,2 0 0,0 0 0,0 11766 100,0 

30 Drahanská vrchovina 82614 51,6 27,6 (±1,5) 27,6 (±1,5) 0,0 -0,1 0 0,0 0 0,0 33978 100,0 

31 Českomoravské mezihoří 79511 27,5 29,2 (±0,9) 29,3 (±1,2) 0,1 0,3 0 0,0 0 0,0 16208 100,0 

32 Slezská nížina 5359 8,6 26,3 (±3,1) 27,8 (±2,0) 1,5 5,7 0 0,0 0 0,0 31544 100,0 

33 
Předhoří Českomoravské 
vrchoviny 

105675 30,3 23,3 (±4,7) 32,1 (±2,2) 8,8 37,6 0 0,0 0 0,0 24637 100,0 

34 Hornomoravský úval 13179 7,4 29,3 (±1,1) 29,4 (±1,3) 0,1 0,4 0 0,0 0 0,0 21214 100,0 

35 Jihomoravské úvaly — — — — — — — — — — — — 

36 Středomoravské Karpaty 39055 31,2 29,1 (±3,7) 31,9 (±2,2) 2,8 9,6 0 0,0 0 0,0 59983 100,0 

37 Kelečská pahorkatina 7041 17,4 30,8 (±1,6) 30,7 (±1,6) 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 60887 100,0 

38 Bílé Karpaty a Vizovické vrchy 55241 32,6 28,6 (±1,1) 28,0 (±1,7) -0,6 -2,1 0 0,0 0 0,0 5359 100,0 

39 Podbeskydská pahorkatina 22475 13,8 26,5 (±1,5) 22,5 (±1,6) -4,0 -15,1 0 0,0 0 0,0 36056 100,0 
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Kód 
PLO 

Název PLO 
Lesy 
(ha) 

Lesnatost 
(%) 

Průměrná 
bonita v 
období 

1961-1990 
(m±SMD) 

Průměrná 
bonita v 
období 

2071-2100 
(m±SMD) 

Změna 
bonity 

(m) 

Změna 
bonity 

(%) 

Zastoupení 
lesů s 

výrazným 
poklesem 
produkce 

Zastoupení lesů 
s mírným 
poklesem 
produkce 

Zastoupení lesů 
beze změny 

produkce 

ha % ha % ha % 

40 Moravskoslezské Beskydy 62482 68,3 29,5 (±0,9) 29,2 (±1,1) -0,3 -1,0 0 0,0 0 0,0 22475 100,0 

41 
Hostýnskovsetínské vrchy a 
Javorníky 

71481 52,0 31,5 (±1,6) 31,5 (±1,6) 0,1 0,2 0 0,0 0 0,0 62482 100,0 

 

 

 


