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Úvod

1.1

Komentář k projektovému a řešitelskému týmu
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Na řešení projektu se podíleli zaměstnanci ČZU:
Vědečtí pracovníci:
Turčáni M., Hlásny J., Holuša J., Marušák R., Ježek, M., Kušta, T., Surový, P., Kuželka, K., Jakuš, R.,
Barka, I., Kvietková M.
Administrativní pracovníci:
Kolbabová I., Březinová J., Kolbabová T.
Doktorandi: Trombik

1.2

Komentář k finančnímu čerpání

Osobní – plán 1 347 564, skutečnost 1 347 564 Kč
Odměny pro pracovníky zaměstnané a pracující pro projekt.
Služby – plán 642 tis., skutečnost 508 tis. Kč
Náklady spojené se zřízením portálu, přípravou dat pro využití projektu a úpravou databází.
Cestovné – plán 238 tis., skutečnost 256 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 (4,6 tis. Kč) přidělených financí posloužila
koordinátorovi projektu k cestě na IBL ve Varšavě, kde se jednalo o spolupráci při získání dat
z příhraničních oblastí mezi Polskem a ČR.
Specifické náklady – plán 230 tis., skutečnost 230 tis. Kč
Byly určeny k podpoře publikační činnosti výsledků řešení projektu (překlady do anglického jazyka,
korektury článků), a k vytvoření modernizované geoaplikace, která bude umístněna na webové
stránce projektu. Další část byla použita na tisk sestav certifikovaných map, které budou rozeslány
potenciálním uživatelům.
Doplňkové náklady – plán 337 tis., skutečnost 337 tis. Kč
Režie ČZU.
Převod do fondu účelově určených prostředků na rok 2016: 116 tis. Kč.

1.3

Stručné zhodnocení průběhu řešení za sledované období, tj. rok 2015

V roce 2015 byly rozpracovány jednotlivé aktivity po oponentuře projektu. V rámci projektu bylo
rozpracováno několik oblastí:
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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. Mezi jinými probíhaly intenzivní jednání s LČR a došlo k určité dohodě.
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,
D) Pokračování v práci na webové stránce projektu.

1.4

Přehled plánovaných a uskutečněných aktivit v roce 2015

Číslo aktivity A01
Název (cíl) aktivity [03/2015] Získávání podkladových údajů pro přípravu operativního
managementu lesa při aktivaci komplexu biotických činitelů
Zahájení aktivity 1.1.2015
Ukončení aktivity 31.12.2015
Skutečné Indikátory dosažení (dílčí výsledky)
Příprava databází potřebných při přípravě operativního managementu komplexu biotických
škodlivých činitelů (novodobé odumírání smrku).
Skutečné prostředky ověření (dílčích výsledků)
Procesy směrující k přípravě databází údajů pro řešitelský tým potřebných pro přípravu operativního
managementu komplexu biotických škodlivých činitelů (novodobé odumírání smrku).
Existence databází údajů, nástrojů a výstupů pro řešitelský tým potřebných pro přípravu nových
přístupů k managementu při problémech zdravotního stavu lesa (při novodobém odumírání smrku):
Modelová analýza potenciálu ohrožení aktivací biotických čintelů na modelových územích,
Otestování využití DPZ při predikci ohrožení porostů aktivací biotických činitelů (využití leteckých
snímků).
Kromě toho byl publikován článek v časopisech databáze SCOPUS se zaměřením na potenciál
poškozování porostů abiotickými škodlivými činiteli:
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Křístek, Š., Holuša, J. 2015: Historie abiotického živelního poškození smrčin v Moravskoslezských
Beskydech (Česká republika) / Historical abiotic damage to forests in the Moravian-Silesian Beskids
(Czech Republic). Lesn. Cas. For. J., 61 196–202.
A článek v časopise BioResources se zaměřením na potenciál využití březového dřeva. Tato
problematika je důležitá z důvodu argumentace pro vlastníky/uživatele lesa, jelikož s břízou se
potenciálně počítá jako s přípravní dřevinou na plochách postižených odumíráním smrčin. Lesníci se
obecně brání využívání břízy s odůvodněním, že nemá uplatnění.
Kvietková, M. 2015: The effect of thermal treatment of birch wood on the cutting power of plain
milling," BioRes. 10(4), 8528-8538.
Kdo se na řešení aktivity podílel Turčáni, Surový, Kuželka, a další odborní pracovníci FLD

Číslo aktivity A02
Název (cíl) aktivity [A01/2015] Zpracování získaných podkladových údajů pro změny v
managementu kůrovce
Zahájení aktivity 1.1.2015
Ukončení aktivity 31.12.2015
Skutečné Indikátory dosažení (dílčí výsledky) Práce na zpracování databází, nástrojů a příprava
výstupů potřebných pro přípravu nových strategií pro management kůrovce uvedené v neperiodické
zprávě.
Skutečné prostředky ověření (dílčích výsledků) Existence nástrojů a výstupů pro řešitelský tým
potřebných pro přípravu nových přístupů k managementu kůrovce.
Rovněž proběhlo ověření možnosti využití dostupných dat k inovaci metod managementu kůrovec –
přehled je v dále ve zprávě.
Kromě toho byli publikovány 3 certifikované mapy (certifikované MZe) se zaměřením na predikci
napadení porostů kůrovci:
JAKUŠ, R. – BARKA, I. – TROMBIK, J. – TURČÁNI, M. Potenciální ohrožení smrkových porostů
podkorním hmyzem na území divize VLS Horní Planá, Potential risk of spruce stands infestation by
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bark beetles on the territory VLS Horní Planá, bark beetles, potential risk, spruce, 2015, GK Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Mapa projektu LegLesAdapt, 68792/2015-MZE16222/MAPA634, Optimalizace plánování obranných zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení
okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 21.12.2015,
JAKUŠ, R. – BARKA, I. – TROMBIK, J. – TURČÁNI, M. Potenciální ohrožení smrkových porostů
podkorním hmyzem na území divize VLS Hořovice, Potential risk of spruce stands infestation by bark
beetles on the territory VLS Hořovice, bark beetles, potential risk, spruce, 2015, GK - Lesnictví, A Uplatněná certifikovaná metodika, Mapa projektu LegLesAdapt, 68790/2015-MZE-16222/MAPA632,
Optimalizace plánování obranných zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů,
Ministerstvo zemědělství ČR, 21.12.2015,
JAKUŠ, R. – BARKA, I. – TROMBIK, J. – TURČÁNI, M. Potenciální ohrožení smrkových porostů
podkorním hmyzem na území divize VLS Lipník nad Bečvou, Potential risk of spruce stands infestation
by bark beetles on the territory VLS Lipník nad Bečvou, bark beetles, potential risk, spruce, 2015, GK Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Mapa projektu LegLesAdapt, 68791/2015-MZE16222/MAPA633, Optimalizace plánování obranných zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení
okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 21.12.2015,
Kdo se na řešení aktivity podílel Turčáni, Jakuš, Barka, Trombik a další odborní pracovníci FLD

Číslo aktivity A03
Název (cíl) aktivity [A02/2015] Získávání podkladových údajů pro přípravu návrhu pro zmírňování
negativních dopadů environmentálních změn na mimoprodukční a produkční funkce lesa
Zahájení aktivity 1.1.2015
Ukončení aktivity 31.12.2015
Skutečné Indikátory dosažení (dílčí výsledky) Přehled výsledků z analýz databází pro zhodnocení rizik
negativních environmentálních změn na mimoprodukční a produkční funkce lesa.
Skutečné prostředky ověření (dílčích výsledků) Části neperiodické zprávy s uvedením výsledků
Existence databází údajů pro řešitelský tým potřebných pro přípravu návrhu lesa pro zmírňování
negativních dopadů environmentálních změn na produkční funkce lesa.
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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 1.1.2015
Ukončení aktivity 31.12.2015
Skutečné Indikátory dosažení (dílčí výsledky): Získané databáze o šíření nepůvodních druhů a
oblastech se zvýšenými stavy v lesnictví škodících druhů.
Skutečné prostředky ověření (dílčích výsledků):
Databáze o výskyt nepůvodních druhů a jejich šíření v posledních desetiletích.
Databáze preferencí biotopů a definování oblastí s předpokládanými největšími problémy v lesnictví
škodících druhů (sika, divočák).
Kdo se na řešení aktivity podílel Turčáni, Ježek, Kušta, a další odborní pracovníci FLD

Číslo aktivity A05
Název (cíl)aktivity Příprava a zprovoznění portálu pro informování státní správy a odborné veřejnosti
Zahájení aktivity 1.1.2015
Ukončení aktivity 31.12.2015
Skutečné Indikátory dosažení (dílčí výsledky) Dopracování struktury portálu pro informování státní
správy, 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

2.1

Získávání podkladových údajů pro přípravu operativního managementu lesa při

aktivaci komplexu biotických činitelů (Surový, Kuželka, Turčáni)
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2.1.1 Úvod a Metodický postup
Získání podkladových údajů
Podkladové údaje pro provedení analýzy dynamiky gradace kůrovců pomocí metod dálkového
průzkumu Země byly vybírány z dostupných materiálů v archivech Českého úřadu zeměměřického a
kartoobrázekického (ČÚZK).

Pro provedení pilotní studie sloužící k výběru vhodného datového

produktu dostupného v archivech ČÚZK bylo vytipováno území o rozsahu odpovídající přibližně
rozsahu jednoho snímku (příp. prodejní jednotky) datových sad ČÚZK. Území bylo vybráno tak, aby
bylo maximálně pokryto lesními pozemky a bylo reprezentativním kritickým územím z hlediska vývoje
gradace kůrovců. Z praktických důvodů, především z důvodu dostupnosti dalších datových podkladů
– lesní hospodářské evidence a lesních hospodářských plánů – bylo vybráno území pod správou
Vojenských lesů a statků ČR spadající do vojenského újezdu Libavá.
Pro vytipované území byly pořízeny datové produkty dostupné u ČÚZK, u nichž byl předpoklad
optimálního využití pro účely řešení projektu. Byla pořízena kompletní časová řada dostupných
ortofotoobrázekií, tedy ortofotoobrázekie z let 2003, 2006, 2009, 2012 a 2014, aby bylo možno
podchytit změny během delšího časového období a podrobněji tak analyzovat dynamiku kůrovcové
gradace. Dále byly pořízeny letecké měřické snímky, tedy surová data, jejichž zpracováním vznikají
ortofotoobrázekie. Nevýhodou těchto snímků je, že nejsou ortorektifikované; disponují však
polohovou informací; jejich poloha je určena v souřadnicovém systému S-JTSK. Ortorektifikace
fotoobrázekií je navíc proces, který upravuje geometrickou složku obrazu a deformuje tak pixely
původního snímku, což se pro účely detekce kůrovcových souší ukázalo být komplikací. Značnou
výhodou leteckých měřických snímků oproti ortofotoobrázekiím poskytovaným pouze v RGB spektru
se ukázala přítomnost blízkého infračerveného kanálu usnadňující odlišení suchých a zdravých
stromů ve snímku. Bohužel, měřické snímky obsahující kanál blízkého infračerveného pásma jsou
k dispozici až po roce 2010, kdy byly analogové technologie snímkování nahrazeny digitálními.
K dispozici jsou tedy pouze snímky z let 2012 a 2014.
Během pilotní studie, při níž byly na modelovém území detekovány kůrovcové souše se ukázalo, že
zřejmé nevýhody leteckých měřických snímků – výrazně kratší řada dostupných dat, absence
ortorektifikace a pro účely řešení projektu nevyhovující velké přesahy jednotlivých snímků oproti
uspořádaným dlaždicím ortofotoobrázekií – jsou převáženy možností přesnější a efektivnější detekce
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mrtvých a poškozených stromů pomocí blízkého infračerveného kanálu a nezkreslené geometrické
informace obrazového materiálu.
2003

2006
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2009

2012

Obrázek 1 Sada ortofotoobrázekií zakoupená pro území vybrané pro pilotní studii

Pro velkoplošné analýzy byly proto vybrány a pořízeny minimální konfigurace leteckých měřických
snímků pokrývající s minimálním překryvem zájmová území v obou dostupných sadách z let 2012 a
2014, aby mohla být analyzována dynamika procesu alespoň v krátké časové řadě dvou period.
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Obrázek 2 Sada měřických snímků zakoupená pro území vybrané pro pilotní studii

12

NAZV- QJ1330233

Neperiodická zpráva 2015

Následující obrázek ilustruje výsledek detekce mrtvých stromů reprezentovaných červenými body pro
jeden měřický snímek a promítnutí nalezených souší do vrstvy platného LHP.

Obrázek 3: Výsledek detekce mrtvých stromů na vrstvě LHP.

Další fází pilotní studie je rekonstrukce dynamiky šíření kůrovců porovnáním mortality stromů ve
dvou sledovaných periodách. Následující obrázek ilustruje distribuci výskytu mrtvých stromů v letech
2012 a 2014. Zelené body reprezentují souše na snímcích z roku 2012, které se již nevyskytují na
snímcích z roku 2014; červené body reprezentují mrtvé stromy nově zjištěné na snímcích z roku 2014.
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Obrázek 4 Výsledek detekce mrtvých stromů ve dvou periodách

Další analýzou, která je recentně prováděna, je hledání vztahu mezi plošným úbytkem lesa nově
identifikovaným na snímcích z roku 2014 a výskytem mrtvých stromů na snímcích z roku 2012.
Následující obrázek ilustruje dynamiku úbytku lesa mezi lety 2012 a 2014 jako důsledku kalamitní
těžby související s výskytem souší. Horní část obrázku zachycuje situaci s plošným zásahem, dolní
demonstruje zásah bodový. Bude hodnocena míra úbytku lesního porostu v důsledku nahodilé těžby
vzhledem k počtu a distribuci identifikovaných souší v předchozí periodě.
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Obrázek 5 Úbytek lesa v důsledku kalamitní těžby napadených stromů a sanace okolí

Pro popis dynamiky šíření kůrovců je důležitým krokem poznání způsobů šíření ohnisek gradace, tedy
zjištění, nakolik dochází k napadání blízkých stromů a vzniku skupinek mrtvých stromů a nakolik jsou
napadány stromy v dosud zdravých lokalitách, kde následovně vznikají nová ohniska. Pro zjištění
relativního počtu šíření stávajících ohnisek mortality a výskytu nových bude provedena analýza
bodových polí. V pilotní studii byla jako hraniční vzdálenost mezi výskytem souše v roce 2012 a
novým výskytem v roce 2014 odlišující stávající ohnisko od nového zvolena vzdálenost 30 metrů.
V prostředí GIS softwaru ArcMap byla provedena analýza, kdy byl ke každému novému výskytu souše
v roce 2014 přiřazen nejbližší výskyt identifikovaný v předchozí periodě. Mezi těmito nejbližšími
sousedy byla spočítána vzdálenost jako norma vektoru souřadnicových rozdílů v dvojrozměrném
prostoru (zobrazovací rovině).
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Poměr nových ohnisek k šíření

sireni

nova

Obrázek 6 Podíly jednotlivých typů šíření ohnisek nákazy.

V případě, že souše nově identifikované v roce 2014 se nacházejí do vzdálenosti 30 m od souší
nalezených na snímcích z roku 2012, jsou považovány za součást již lokalizovaného ohniska; nové
souše nalezené ve větších vzdálenostech jsou považovány na ohniska nová. Obrázek ukazuje výsledek
pilotní studie, kdy při takto definované hraniční vzdálenosti lze drtivou většinu (83 % výskytů
představují nová ohniska, 13 % připadá na šíření stávajících ohnisek) nových výskytů považovat za
nová ohniska, nedochází tedy k napadání blízkých stromů.
Je zřejmé, že podíl nových ohnisek na šíření kůrovcových souší je závislý na subjektivně nastavené
hraniční vzdálenosti. Byla proto provedena studie vlivu hraniční vzdálenosti na podíl nových výskytů
souší zařazených do jednotlivých tříd. Následující obrázek ilustruje podíl vzniku nových ohnisek na
celkovém výskytu nových souší v závislosti na definované hraniční vzdálenosti. Z obrázeku je patrné,
že i při nastavení hraniční vzdálenosti na značně vysoké hodnoty neklesá podíl nově vytvořených
ohnisek pod 70 %. Pokud by se tento trend dal vysledovat na celé datové sadě, která bude
analyzována v nejbližších měsících, znamenalo by to, že ohrožené nejsou pouze stromy v nejbližším
okolí již napadených stromů. Zjištěné výsledky se dají interpretovat tak, že sanace existujících ohnisek
mají výrazně pozitivní vliv na šíření mortality do nejbližšího okolí ohniska. Většina nově nalezených
mrtvých stromů se tak objevuje ve vzdálenějších místech, která nejsou tak důsledně kontrolována
jako okolí stávajících ohnisek. Z toho vyplývá, že zásahy v existujících ohniscích nejsou dostatečnou
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ochranou proti šíření mortality. Je potřeba provést šetření dalších opatření, které mohou eliminovat
vznik nových souší ve větších vzdálenostech od existujících ohnisek.

Obrázek 7 Vztah podílu vzniku nových onhnisek na definované hraniční vzálenosti

2.1.2 Výsledky
Analýza vztahů mortality k vybraným ukazatelům managementu
V rámci pilotní studie na malém území byla provedena prvotní analýza, v níž byly hledány vztahy
mortality smrkových jedinců k porostním parametrům kvantifikovaným v lesních hospodářských
plánech. Nalezené kůrovcové souše byly rozděleny podle vrstvy LHP do jednotlivých porostních
skupin. Hodnota veličiny mortalita byla pro jednotlivé porostní skupiny určena podělením počtu
nalezených souší v dané porostní skupině její rozlohou. Mortalita tak vyjadřuje počet kůrovcových
souší na hektar.
Mortalita(porostní skupina) = počet souší v porostní skupině/výměra porostní skupiny
Mezi porostní parametry, jejichž vliv na mortalitu byl zkoumán, byly zařazeny:
•

absolutní výšková bonita

•

věk

•

zastoupení smrku,
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•

zakmenění,

•

hektarová zásoba.

Absolutní výšková bonita
Ukázalo se, že mezi absolutní výškovou bonitou a mortalitou smrku neexistuje významný vztah.
Ačkoliv je přímka lineární regrese v obrázeku mírně klesající, její negativní směrnice není statisticky
významná, a nelze tedy trend poklesu mortality s rostoucí absolutní výškovou bonitou zobecnit i na
další porosty.

Obrázek 8: Regresní vztah mortality k absolutní výškové bonitě

Věk
Věk je prediktorem, který může mít při modelování dynamiky kůrovcové gradace svůj význam.
Přestože vysvětluje jen malou část variability mortality smrku (koeficient determinace dosahuje
hodnoty 0,09), klesající tendence výskytu kůrovcových souší s rostoucím věkem je statisticky
významná a lze ji tedy předpokládat i u porostů mimo analyzovaný vzorek.
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Obrázek 9: Regresní vztah mortality k věku porostu

Zastoupení smrku
Trend poklesu výskytu souší s rostoucím zastoupením smrku detekovaný v datech omezeného
rozsahu pilotní studie se jeví jako statisticky významný na hladině významnosti mírně vyšší než je
tradičně používaná hraniční hodnota 0,05. To je dáno i velikostí vzorku a je možné, že analýza většího
území odhalí významný trend. Ten by se dal interpretovat jako výsledek vyššího tlaku mezidruhové
konkurence v porostech s vyšším podílem dalších dřevin. V takovém případě by bylo zajímavé
podrobně analyzovat vliv jednotlivých dřevin a typu smíšení na mortalitu smrku.
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Obrázek 10: Regresní vztah mezi zastoupením smrku a mortalitou

Zakmenění
Průběh vztahu zakmenění a mortality je téměř konstantní, koeficient determinace modelu je proto
prakticky nulový. Zajímavý trend se však ukazuje při použití kvadratického regresního modelu.
Kvadratický člen regresní rovnice je statisticky významně odlišný od nuly a dává tedy smysl vztah
mezi zakmeněním a mortalitou popsat kvadratickým trendem obsahujícím minimum v rozsahu
dostupných dat. Analýza v malém měřítku naznačuje, že by mohlo existovat optimální zakmenění, při
němž je mortalita minimální. Popsaný vztah není příliš silný, regresní model vysvětluje variabilitu
mortality z pěti procent. Zcela jistě je příliš brzy na formulování kauzality, pilotní analýza však může
naznačit směr dalšího výzkumu; s rozšiřujícím se datovým materiálem bude vhodné se zaměřit na
možný vztah zakmenění a mortality ve větším měřítku.
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Obrázek 11: Kvadratický regresní model závislosti mortality na zakmenění

Dvě z analyzovaných porostních charakteristik – věk a hektarová porostní zásoba – se na datech
pilotní studie malého rozsahu ukázaly být platnými prediktory výskytu souší. Je zřejmé, že věk a
hektarová zásoba spolu souvisí a alespoň částečně tedy obě vysvětlují tutéž složku variability
predikované veličiny. Korelace mezi těmito dvěma veličinami však nebyla v analyzovaném vzorku
příliš vysoká – korelační koeficient dosahoval hodnoty 0,14. To znamená, že by každý z těchto
prediktorů mohl determinovat také odlišnou složku variability mortality. Tento předpoklad byl
ověřen pomocí multilineárního regresního modelu obou prediktorů. Vzniklý regresní model
obsahující každý z prediktorů v lineární formě dokázal vysvětlit již 12 % variability výskytu souší
v porostních skupinách.

2.1.3 Závěr
Obecně lze konstatovat, že vztahy mezi analyzovanými prediktory a mortalitou jsou velmi slabé a
regresní modely tyto vztahy kvantifikující se ukázaly většinou jako nesignifikantní. Variabilita
mortality v porostech podobných charakteristik je vysoká a jen nepatrná část může být vysvětlena
pomocí regresních vztahů s navrženými prediktory. Mortalitu tak nelze efektivně rekonstruovat či
predikovat pouze na základě porostních charakteristik dostupných v lesních hospodářských plánech;
v dalších krocích bude provedeno šetření vztahů mortality s dalšími možnými prediktory, které by
mohly pomoci mortalitu rekonstruovat a predikovat efektivněji.
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Je zřejmé, že se jedná o provedenou pilotní analýzu, která slouží především k vypracování metodiky.
Ta je momentálně zpracovávána na datové sadě velkého rozsahu se zahrnutím celých oblastí, pro
které byly pořízeny letecké měřické snímky, tedy vojenské újezdy Libavá a Horní Planá, a oblast
Jablunkovska, v níž v současné době také probíhá gradace vymíraní smrku. Výsledky budou ověřeny,
zpřesněny a podrobnosti budou zjišťovány po provedení naplánovaných analýz velkého rozsahu na
kompletním datovém materiálu.

2.2

Zpracování získaných podkladových údajů pro změny v managementu kůrovce

(Jakuš, Barka, Turčáni)
V této aktivitě probíhaly práce směrující k přípravě aplikovatelných výstupů. Finálním cílem této
aktivity je poskytnout provozu vhodné informace pro zlepšení efektivity boje s kůrovcem. Část těchto
postupů je podmíněna průběhem počasí, které v letech 2014, ale hlavně 2015 překonalo všechny
předpoklady, které existovaly při podání projektu a všechny klimatické modely byly na podzim 2015 a
v zimě 2015/2016 modifikovány na nové podmínky. V návrhu projektu je uvedeno, že tento dílčí cíl
může být zpožděn v důsledku nepříznivého počasí. Navzdory tomu se plánovaný počet výsledků
povedlo splnit. Publikování dalších aplikovaných výstupů (dalších map a metodik) se ale předpokládá i
v roce 2016 právě z výše zmíněných důvodů.

2.2.1 Úvod a Metodický postup
Gradace kůrovce představují vážné ohrožení smrkových porostů, po poškození větrem nebo po
delších obdobích sucha. Pro účinnou organizaci ochranných opatření v lesních porostech je potřebné
znát riziková místa. Jeden z nástrojů na určení těchto míst je systém na podporu rozhodovaní
TANABBO (www.tanabbo.org). S využitím tohoto systému je možno určit části porostů potenciálně
ohrožených kůrovcem. Systém TABBBO je nadstavba na volně šiřitelný GIS rastrový software GRASS.
Vstupní data:
Vstupy do systému jsou rastrové mapy. Výběr výstupných dat vyplýval z předchozích analýz (Jakuš a
kol. 2003, Jakuš a kol. 2005, Mezei a kol., 2014a, b). Do analýzy vstoupily:
Mapy poškození porostů podkorním hmyzem:
Jako základní vstupní data byly použity existující vrstvy zdravotního stavu lesních porostů, které
poskytuje ÚHÚL jeho webovou mapovou službou (http://geoportal2.uhul.cz/wms_landsat). Jako
ohniska lýkožroutové kalamity v daném roce jsou chápána standardně pouze silně až velmi silně
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poškozené jehličnaté porosty (porosty zařazené do tříd IIIa a IIIb-IV ve vrstvách zdravotního stavu
lesních porostů).
Data LHP:
Další vstupní data byly mapy údajů z LHP. Využity byly údaje o zastoupení smrku v porostech starších
40 let, objemu smrku na 1 ha, hustoty (zakmenění) a věku porostů.
Potenciální příkon slunečního záření:
Klíčovým indikátorem ohrožení porostů podkorním hmyzem byl potenciální příkon slunečního záření,
který byl získán s využitím digitálního modelu terénu postupem publikovaným v práci (Hofierka, Šúri
2002).
Vegetační index – NVDI :
Pro určení prostorové struktury lesních porostů byl využit normalizovaný vegetační index - NDVI. Je
to rozdíl v odrazivosti z blízkého infračerveného a červeného pásma dělený součtem obou
reflektancí. Odvozen byl na základě satelitních snímků Landsat z vrcholu vegetačního období
(Macdonald a kol. 1998).

Algoritmus určení pravděpodobností potencionálního ohrožení smrkových porostů podkorním
hmyzem.
Při vlastních výpočtech byl použitý aktuální systém na podporu rozhodování TANABBO
(www.tanabbo.org). Systém je založen na 2 procesech: proces vzniku nových ohnisek poškození
porostů kůrovcem a proces rozšiřováni již existujících ohnisek (Mezei a kol., 2014a, b). Výpočtové
algoritmy vycházejí z prací Jakuš a kol. (2005) a Kissiyar a kol (2005). Z analýzy byly vyloučeny porosty
se zastoupením smrku nižším jako 50 % a věkem nižším jako 50 let (na mapách jsou uváděny jako
„neohrožené porosty“) Pro každé modelové území byly vytvořeny 3 druhy map.

Mapa potenciální pravděpodobnosti vzniku nových ohnisek poškození smrkových porostů podkorním
hmyzem - představuje mapu pravděpodobnosti vzniku nových ohnisek poškození smrkových porostů
podkorním hmyzem v případe vzniku gradace.
Na výsledné mapě jsou zobrazené pravděpodobnosti vzniku nových ohnisek poškození
v škále od 0 do 1. Pravděpodobnost „0“ znamená minimální riziko vzniku nového ohniska poškození
při gradaci kůrovce. Monitoring a opatření ochrany lesa tu mají nejnižší prioritu. Naopak,
Pravděpodobnost „1“ znamená maximální riziko vzniku nového ohniska poškození při gradaci
kůrovce. Monitoring a opatření ochrany lesa zde mají nejvyšší prioritu. Na oblasti s vyšší
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pravděpodobností vzniku nových ohnisek se třeba zaměřit hlavně v počátečních stadiích gradace a po
poškození porostů větrem nebo suchem.

Mapa potenciální pravděpodobnosti šíření existujících ohnisek poškození smrkových porostů
podkorním hmyzem - představuje mapu pravděpodobnosti šíření existujících ohnisek poškození
smrkových porostů podkorním hmyzem v případe vzniku gradace.
Na výsledné mapě jsou zobrazené pravděpodobnosti šíření existujících ohnisek poškození
porostu kůrovcem nebo pokračovaní poškozování narušených porostů v škále od 0 do 1.
Pravděpodobnost „0“ znamená minimální riziko při gradaci kůrovce. Monitoring a opatření ochrany
lesa tu mají nejnižší prioritu. Naopak, Pravděpodobnost „1“ znamená maximální riziko šíření při
gradaci kůrovce. Monitoring a opatření ochrany lesa zde mají nejvyšší prioritu. Na oblasti s vyšší
pravděpodobností šíření se třeba zaměřit hlavně po kulminaci gradace.

Mapa potenciální pravděpodobnosti poškození smrkových porostů podkorním hmyzem - představuje
mapu pravděpodobnosti celkového poškození smrkových porostů podkorním hmyzem v případě
vzniku gradace. Mapa vznikla kombinací 2 předcházejících map.
Na výsledné mapě jsou zobrazené pravděpodobnosti šíření poškození porostu kůrovcem
v škále od 0 do 1. Pravděpodobnost „0“ znamená minimální riziko a pravděpodobnost „1“ znamená
maximální riziko.

2.2.2

Výsledky

Vytvořili jsme 3 soubory map - mapy potenciálního ohrožení modelových území (H. Planá, Libava,
Brdy) podkorním hmyzem. Mapové soubory uvádíme na dalších stránkách.
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Závěr

Výsledné sety map jsou první aplikací systému TANABBO na tvorbu mapových výstupů s delší
platností. Mapy je možné použít na výběr kritických oblastí, kde hrozí vznik gradace kůrovce a
soustředit tam monitoring v období mimo gradace kůrovce. Mapové sety mohou sloužit na
optimalizaci monitoringu a ochranných opatření během gradace.
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Získávání podkladových údajů pro přípravu návrhu pro zmírňování negativních

dopadů environmentálních změn na mimoprodukční a produkční funkce lesa (Marušák,
Hlásny)
2.3.1 Úvod a Metodický postup
Data lesních hospodářských plánů (LHP) jsou jedinečným a pravidelně aktualizovaným zdrojem
informací o charakteristikách a parametrech lesních porostů, které spolu s daty národní inventarizace
lesa, programu monitoringu lesa (ICP) a dalších specifických ploch představují hodnotný vstup pro
matematickou definici porostů v libovolném modelu dynamiky lesa. Samotná definice porostu
s využitím dat LHP umožňuje interpretaci aktuálního i budoucího stavu lesa z hlediska plnění
ekosystémových služeb a funkcí (ES z anglického „ecosystem services“). Rozšířeným možnostem
využití modelů dynamiky lesa při hodnocení produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa s využitím
dat LHP je věnována tato část výzkumné zprávy. Navazujeme přitom na výzkumné projekty, které se
věnovaly hodnocení ekosystémových funkcí lesa jak při standardních resp. současných podmínkách,
tak i v podmínkách předpokládaného budoucího klimatu a alternativních způsobů hospodaření.
Středem zájmu hodnocení funkcí lesa je zejména výzkum schopnosti lesního hospodářství podpořit
adekvátní plnění ES, ocenění těchto funkcí, řešení konfliktů mezi souběžně poskytovanými funkcemi
a zabezpečení plnění požadovaných funkcí v podmínkách změny klimatu. V následujícím textu
rozpracujeme tento koncept a jeho vazbu na data LHP získaná v rámci tohoto projektu.

Ekosystémové funkce lesa
Ekosystémové funkce představují soubor zdrojů a služeb poskytovaných rozličnými ekosystémy
lidské společnosti (Carpenter a kol. 2009; Obr. 12). Koncept ekosystémových funkcí je v současnosti
široce přijat ve vědeckých i politických kruzích a má za následek nové přístupy v zachovávání a rozvoji
přírodních zdrojů.
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Obrázek 12: Členění ekosystémových funkcí a jejich dopady na lidskou společnost
(Zdroj: Millennium Ecosystem Assessment 2005)

V klasickém pojetí funkcí lesa i smyslu jeho využití ve střední Evropě dělíme ES lesa na produkční a
mimoprodukční

(Obr.

13).

Z hlediska

hodnocení

a

kvantifikace

jednotlivých

funkcí

je

nejrozpracovanější nepochybně oblast hodnocení produkčních charakteristik, především různých
sortimentů dříví a dřevní hmoty obecně, většinou na základě středních porostních charakteristik.
Relativně uceleně je zpracováno hodnocení produkce biomasy a akumulace uhlíku na základě rovnic
odvozených z terénních experimentů (alometrické vztahy a expanzní faktory), které byly pro množství
dřevin kalibrovány na národní podmínky (pro Českou republiku kupř. Cienciala a kol. 2006, 2008;
Čihák a kol. 2014; Stoláriková a kol. 2014, apod.).
Méně zpracován a obecně pochopen je vztah porostních charakteristik k plnění mimoprodukčních
funkcí, navzdory tomu že jejich význam a společenský zájem o ně roste. Dle klasifikace navržené
v rámci studie Millennium Ecosystem Assessment (2005), mimoprodukční funkce lesa dále můžeme
rozdělit na funkce regulační, společenské (kulturní) a podpůrné (Obr. 13).
V rámci produkčních funkcí je v České republice bezesporu nejvýznamnější produkce dřevní hmoty
(obecně lesy hospodářské ve smyslu zákona 289/1995 Sb.). Na nepříznivých a ohrožených
stanovištích potom dominují funkce regulační (lesy ochranné). S nárůstem obecného povědomí a
zájmu veřejnosti o zachování a ochranu lesních (i jiných) ekosystému rovněž stoupá význam funkcí
podpůrných a regulačních, které jsou speciálně podporovány u lesů zvláštního určení.
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Obrázek 13: Členění ekosystémových funkcí lesa
(upraveno podle Millennium Ecosystem Assessment 2005)

Model dynamiky lesa SIBYLA a hodnocení ekosystémových funkcí
Pro hodnocení vývoje ukazatelů hlavních skupin EF jsme využili model dynamiky lesa SIBYLA
(Fabrika a Ďurský 2005), který byl opakovaně úspěšně použit při lesnickém výzkumu v lesích střední
Evropy (Fabrika a Vaculčiak 2007; Špulák a Souček 2010; Hlásny a kol. 2011, 2014, 2015). Simulace
byly realizovány při současném způsobu hospodaření na období 2010-2100. U některých EF je
prezentován vývoj na období 2000 let, který představuje teoretický stav vývoje porostu za
neměnných klimatických podmínek a způsobů hospodaření v dlouhodobém hledisku, tedy při
mnohonásobném opakování mýtního (životního) cyklu. Při simulacích byl zohledněn i vliv změny
klimatu na hodnoty jednotlivých indikátorů EF. Testován byl i vliv různých způsobů hospodaření na
míru plnění vybraných ekosystémových funkcí.
Model SIBYLA (simulátor biodynamiky lesa) 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. Základní koncepce simulátoru SIBYLA
vychází z růstového simulátoru SILVA 2.2 (Pretzsch a kol. 2002), který byl kalibrován 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.
V souběžném projektu NAZV ProClim (QJ1220316) zároveň proběhla kalibrace modelu s využitím
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rozsáhlého empirického materiálu z České republiky, což jeho využitelnost dále zvýšilo.
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.
Pro definici porostů v simulátoru je možné použít množství postupů, od zadání stromových údajů
měřených v terénu přes údaje o početnosti stromů v tloušťkových stupních až po popis výběrného
lesa. V rámci implementovaného projektu byly využity data LHP z LHC Horní Planá. Data LHP jsou
použita pro definici porostu v simulátoru, což umožňuje hodnotit vývoj souborů reálných porostů.
Konkrétně byly pro definici použity údaje o průměrné tloušťce, výšce a objemu jednotlivých dřevin na
hektar v simulovaných porostech. Generátor počáteční struktury porostu v modelu Sibyla umožňuje
definovat i stupeň variability tloušťky stromů (nízký – střední – vysoký). Pro tento účel byly využity
údaje o původu porostu: pro porost z umělé obnovy (nad 75%) byl stanoven nízký stupeň, pro
porosty z přirozeného zmlazení (nad 75%) střední stupeň a pro ostatní případy vysoký stupeň
variability (kombinovaná obnova).
Klíčovým konceptem hodnocení ekosystémových služeb pomocí modelů jsou tzv. propojovací
funkce (z anglického linker functions), které slouží pro propojení průběžných stavů porostů s různými
ukazateli plnění ekosystémových funkcí. Jinými slovy, model dynamiky lesa simuluje vývoj některých
ukazatelů (pozice stromů a jejich dimenze, distribuce biomasy po věkových stupních, zásoba uhlíku v
jednotlivých oddílech (pools) apod.). Propojovací funkce určují vztah těchto primárních proměnných
k jednotlivým ekosystémovým funkcím, kupř. biodiverzitě, ochraně půdy před erozí apod. Z toho,
které primární proměnné model simuluje, jsou zřejmé limity modelu pro hodnocení jednotlivých
funkcí. V další kapitole uvedeme přehled nejčastěji používaných propojovacích funkcí a následně
jejich aplikaci při simulaci vývoje porostů modelem dynamiky lesa Sibyla, přičemž počáteční definice
porostů byla založena na datech LHP.
Model Sibyla implicitně obsahuje propojovací funkce ke značně široké skupině EF, které mohou
být v podmínkách České republiky použity v podstatě bez úprav. Data o struktuře porostů na úrovni
pozic stromů jsou uchovávány v relační databázi, což umožňuje relativně flexibilně definovat další
propojovací funkce, jak bylo realizováno kupř. v práci Hlásny a kol. (2015). Při řešení bylo využito
databáze PostgreSQL, která umožňuje vytváření funkcí ve více programovacích jazycích (využity byly
PL/PGSQL a Python) a možnost využívat funkce rozšíření PostGIS pro manipulaci s prostorovými daty.
Jelikož jsou řešeny i relativně nové problematiky, pro které v modelu SIBYLA příslušné funkcionality
nejsou dostupné, byly požadované funkcionality doprogramovány.
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Příprava simulace růstu lesa v simulátoru Sibyla si vyžaduje naplnění vstupních tabulek
odpovídajícími údaji. Tyto údaje jsou nejprve vyplněny (generovány, resp. seřazeny do požadované
struktury) v databáze PostgreSQL, poté jsou exportovány do csv formátu a následně importovány do
MS Access databáze (mdb formát), se kterou pracuje simulátor Sibyla. Jmenovitě jsou generovány
vstupní tabulky „Plots“ (seznam simulovaných ploch), „Prognosis“ (seznam period pro simulaci růstu
a zásahů), „Initial“ (charakteristiky jednotlivých stromů – tloušťka, výška, průměr a výška nasazení
koruny, poloha stomu), „Thinnings“ (zásahy) a „Sites“ (klimatické údaje pro jednotlivé roky).
Generovány jsou i nepovinné tabulky „Surface“ a „Terrain“ pro uložení informací o povrchu
(nadmořských výškách) ploch, ze kterých simulátor upřesňuje konkurenční vztahy (zastínění)
jednotlivých stromů. Po importování všech tabulek do růstového simulátoru jsou plochy připraveny
pro simulaci. Data pro definici uvedených parametrů byla převzata z dat LHP.
Pro naprogramování jednodušších funkcí (kupříkladu generování tabulky „Plots“) byl využit interní
jazyk PostgreSQL databáze Pl/PgSQL. Tento jazyk je určen primárně k práci s daty, která jsou již
v databázi uložena, a umožňuje je různě strukturovat. Neumožňuje však využít pokročilejší
matematické operace a programovací postupy, proto pro složitější funkce (např. generování poloh
vytěžených stromů) byl zvolen jazyk Python, který je rovněž možné využít přímo uvnitř databáze
PostgreSQL po instalaci rozšíření „plpythonu“. Jeho výhodou je možnost integrace všech modulů
jazyka Python instalovaných v operačním systému počítače i uživatelem naprogramovaných modulů
a funkcí v Pythonu.

Příklady propojovacích funkcí
V další kapitole uvedeme vybrané propojovací funkce, které jsou buď dostupné přímo v modelu
Sibyla, nebo byly doprogramovány řešitelským týmem projektu pro účely hodnocení specifických
funkcí.

Propojovací funkce související s dřevoprodukční funkcí lesa
Produkce dřevní hmoty představuje nejdůležitější produkční ekosystémovou funkci lesů a může
být vyjádřena větším množstvím ukazatelů, které se odvíjejí od tlouštěk a výšek stromů v porostu.
Výpočet je možné realizovat podle druhu dřevin a sortimentů, což má specifický význam z hlediska
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analýzy výnosů. Propojovací funkce v tomto případě určují přímočarý vztah mezi dimenzemi stromů a
produkčními ukazateli jako:
a) aktuální zásoba dřeva v porostu (V) v m3 ha-1, která představuje průměrný objem dřevní
hmoty v porostu na hektar. V rámci modelu SIBYLA je nejprve vypočítán objem jednotlivých
stromů na základě objemových rovnic pro jednotlivé dřeviny publikovaných v práci Petráš a
Pajtík (1991). Celková zásoba je potom definována jako:

kde vi je objem jednotlivých stromů v porostu a p je plocha porostu

b) celková objemové produkce dřeva (COP) v m3 ha-1 rok-1 představující kumulativní součet
živé, mrtvé i vytěžené dřevní hmoty na hektar v čase t:

kde VH je objem živé dřevní hmoty a Vp je objem vytěženého případně odumřelého dříví

c) celkový průměrný přírůstek (m3 ha-1 rok-1), který se vypočítá jako podíl celkové objemové
produkce a věku porostu

Na základě těchto údajů jsou odvozené další charakteristiky jako zásoba mrtvého dříví, běžný
přírůstek apod.

Propojovací funkce související se zásobou biomasy v porostu
S rostoucí spotřebou energie a postupným vyčerpáváním zásob fosilních paliv, roste zájem o
alternativní zdroje energie, mezi kterými dendromasa zaujímá významné místo. V modelu Sibyla jsou
rovnice pro různé druhy dřevin odvezeny na základě dostupných datových zdrojů ze střední Evropy,
zvlášť je potom počítána biomasa nadzemní a podzemní.
Nadzemní biomasa (kmen, větve) pro buk, dub a borovici je počítán na základě upraveného
modelu podle práce Seifert a kol. (2006). Pro biomasu kmene smrku jsou použity objemové rovnice
(Petráš a Pajtík 1991). Přepočet objemu dřevní hmoty na biomasu se provádí na základě hustoty
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suchého dřeva a kůry. Biomasa větví smrku je odvozená z práce Lederman a Neumann (2005).
Biomasa jedle a modřínu je aproximována podle rovnic pro smrk a borovici. Podzemní (kořenová)
biomasa se potom pro všechny dřeviny počítá podle upraveného modelu Drexhageho a Colina
(2001). Celková biomasa sušiny se vypočítá na základě alometrického vztahu:

kde VHSKB je objem hroubí s kůrou v m3, A, B jsou specifické koeficienty alometrické rovnice na
základě dřeviny a části stromu a Ired je redukční faktor pro odumřelé stromy. Hodnoty biomasy se
podle uvedených rovnic počítají jak na úrovni jednotlivých stromů, tak i na úrovni porostu. Rovněž lze
počítat zásobu biomasy pro jednotlivé části stromu.

Propojovací funkce související s akumulací uhlíku
Lesy jsou nezbytnou součástí globálního cyklu uhlíku, a to díky své schopnosti vázat CO2 z
atmosféry a ukládat ho ve své biomase a v půdě a tím vytvářet úložiště uhlíku. Propojovací funkce
primárních proměnných, které modely dynamiky lesa skýtají, s ukazateli zásob nebo toků uhlíku jsou
mimořádně důležité. Specifickým případem jsou modely, které jako primární proměnnou simulují
zásoby uhlíku v jednotlivých oddílech, při kterých propojovací funkce není zapotřebí definovat.
Konkrétně v případě modelu Sibyla je obsah uhlíku, jakož i jiných chemických prvků, definován na
základě přepočtu z vypočítané biomasy pomocí jednotkového obsahu chemických prvků v mg kg-1
podle práce Bublinec (1994). Jednotkový obsah uhlíku závisí na druhu dřeviny a části stromu (i):
1) kořen a pařez
2) dřevo kmenu
3) kůra kmenu
4) větve
5) asimilační orgány
Celkový obsah uhlíku (COC) v kg je potom vyjádřen jako:
∑
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Jelikož poznatky v této oblasti se poměrně dynamicky rozvíjejí, zavedení odlišných koeficientů
pomocí databázových operací je relativně jednoduché. Zásoba uhlíku v porostu se může například
alternativně vypočítat podle rovnice publikované v práci Vallet a kol. (2006). Obsah uhlíku se zde
počítá zvlášť pro nadzemní a podzemní část, celková zásoba je potom vypočítána jako součet těchto
hodnot. Nejprve je na základě výčetní tloušťky a výšky vypočítána zásoba porostu, následně se
zásoba převede na objem uhlíku v sušině podle vztahu:

kde

je nadzemní zásoba uhlíku,

je zásoba v m3, ! je hustota dřeva (specifický koeficient pro

každou dřevinu) a " je podíl uhlíku v sušině (listnaté dřeviny = 0,48, jehličnaté = 0,51). Podzemní

složka objemu uhlíku je potom odhadována na základě výpočtu nadzemní části pomocí koeficientů
IPCC.

Propojovací funkce související s indikátory biodiverzity
S nárůstem obecného povědomí a zájmu veřejnosti o zachování a ochranu biodiverzity rovněž
stoupá význam a zájem o směrování lesního hospodářství k podpoře biologické rozmanitosti v lesích
prostřednictvím vhodných pěstebních a těžebních postupů. Jedná se převážně o zakládání a podporu
smíšených porostů s vhodnou dřevinnou skladbou vzhledem ke stanovišti, ale také například o
zanechávání mrtvého dřeva v porostech, zachovávání stromů se specifickým habitatem (např. dutiny)
apod. V růstovém simulátoru SIBYLA jsou v současnosti implementovány algoritmy pro výpočet
druhové diverzity na základě druhové bohatosti, různorodosti (index lambda podle Simpsona (1949)
a Shannonův index entropie (Shannon 1948)) a vyrovnanosti. Strukturální diverzita je hodnocena
pomocí horizontální a vertikální struktury porostu spolu s jeho diferenciací. Tyto základní obecněekologické indikátory byly v rámci řešení projektu doplněny o další specifické indexy, kterých potřeba
vyplynula z probíhajících výzkumných úloh. Jedná se o:

1) Pravý index druhové diverzity (true diversity index)
Index druhové diverzity stromů představuje přímý index biologické rozmanitosti. Je považován za
hlavní znak lesní struktury (Pommerening 2002), má významný vliv na plnění podpůrných funkcí lesa
a také ovlivňuje další komponenty biologické rozmanitosti lesních druhů. Výpočet indexu byl

48

NAZV- QJ1330233

Neperiodická zpráva 2015

naprogramován na základě rovnice pro tzv. pravý index diverzity D (Jost 2006), který je exponenciální
formou Shannonova indexu diverzity #:
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pravý index diverzity D je potom definován jako:
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2) Index diverzity velikosti stromů
Index diverzity velikosti stromů je využíván při hodnocení porostní struktury s ohledem na
biodiverzitu (např. McElhinny a kol. 2005). Vysoká hodnota indexu výrazně zvyšuje druhovou
rozmanitost lesních druhů (např. Bagnaresi a kol. 2002, Rouvinen a Kuuluvainen 2005). Index
diverzity velikosti stromů (H) byl naprogramován na základě rovnice podle Staudhammer and LeMay
(2001):
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kde NABC a NC je počet tloušťkových a výškových tříd přítomných v porostu, g E je bazální plocha

(m2) tloušťkových (NDBH) a výškových tříd (NH) i a G bazální plocha porostu (m2). V případě
tloušťkových tříd byl použit interval 5 cm pro výškové třídy potom interval 2 m.
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3) Počet velkých stromů v porostu
Stromy velkých dimenzí zpravidla poskytují lesním organismům větší množství mikro-stanovišť (např.
mrtvé větve) než stromy menší (např. Vuidot a kol. 2011, Larrieu a Cabanettes 2012). Ačkoliv definice
„velkého“ stromu v porostu není jednoduchá, současná literatura se shoduje na prahové hodnotě 70
cm pro stromy jehličnaté (Larrieu a Cabanettes 2012) a 50 cm pro dřeviny listnaté (Lachat a Butler
2007). Výpočet počtu velkých stromů v porostu (počet ha-1) byl na základě těchto informaci
naprogramován jako:

kde DBHi je výčetní tloušťka stromu, DLLC je prahová hodnota pro určení velkého stromu pro
jehličnaté dřeviny (70 cm) and DLLB prahová hodnota pro listnáče (50 cm). Propojovací funkce po
hodnocení vývoje tohoto indikátoru s využitím stromového simulátoru je definována jednoduchou
podmínkou na velikost stromu.

4) Propojovací funkce související se zmírňováním gravitačních hazardů
Význam regulačních ekosystémových funkcí je nedocenitelný především na extrémních a
nepříznivých stanovištích. Lesy kategorie ochranné (podle zákona 289/1995 Sb. v platném znění) plní
především úlohu regulačního mechanismu proti přírodním hrozbám a představují cca 3% celkové
plochy lesů v republice. Tato lesní společenstva, ale i jiné, především horské lesy, představují účinnou
ochranu proti sněžným i kamenným lavinám, sesuvům půdy (souhrnně gravitační hazardy) či vodní a
větrné erozi. Nejdůležitějším pozitivním faktorem lesů v ohrožených oblastech jsou stojící stromy
zabraňující pohybu půdy, hornin, sněhu apod. Jako příklad propojovací funkce pro výpočet a
modelování regulačních mechanismů lesních ekosystémů uvádíme výpočet indexu prevence vůči
sesuvům kamení. Výpočet této ekosystémové funkce byl převzat z práce Cordonier a kol. (2013) a je
založen na těchto parametrech:
-

Sklon reliéfu v porostu

-

Zakmenění porostu

-

Průměrná tloušťka porostu ve výčetní výšce

-

Výška, ze které je balvan uvolněn

-

Hmotnost a objem balvanu
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-

Průměrná tloušťka porostu ve výčetní výšce

-

Procento neopadavých a listnatých dřevin
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Výsledky

Příklady hodnocení vybraných ekosystémových funkcí modelem dynamiky lesa Sibyla
Simulace byly realizovány na období 2010-2100 v porostech s dominancí smrku, jak při současně
realizovaném způsobu hospodaření, tak při některých alternativách podporujících produkční nebo
vybrané mimoprodukční funkce. Při simulacích byl zohledněn vliv změny klimatu na hodnoty
jednotlivých indikátorů ekosystémových funkcí. Současně aplikovaný management (BAU) zahrnuje
některé prvky konverze dřevinného složení podporou dřevin jiných nežli smrk. Alternativní způsoby
managementu zahrnují silnou podporu smrku a mírné snížení doby obmýtí (FM), podporu přírodě
blízkého obhospodařovaní s minimalizací zásahů otevírajících zápoj, delšími dobami obmýtí a
podporou druhové diverzity (OSH), a vývoj bez jakýchkoliv zásahů (NM). Pro definici porostů
v modelu dynamiky lesa Sibyla byla použita data LHP.

Zásoba porostu a celková objemová produkce
Nejprve byla hodnocena zásoba porostu po dřevinách jako indikátor dřevinného složení (Obr. 14).
Vývoj bez managementu (NM) je charakteristický přetrvávajícím vysokým zastoupením smrku, které
bylo změnou klimatu ovlivněno jen minimálně. Standardní management (BAU) a management
podporující přírodě blízké hospodaření (OSH) vyústili do výrazné změny dřevinného složení ve
prospěch jiných dřevin než je smrk. Management podporující orientaci na smrk (FM) udržel vysoké
zastoupení smrku, ačkoli provázené vysokou mírou poškozování (výsledky zde nejsou prezentovány).
Ke konci století byl vliv změny klimatu u tohoto managementu významný a vyvolal nárůst zastoupení
jiných dřevin.
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Obrázek 14 Zásoba porostu po dřevinách jako indikátor změny dřevinného složení. Horní řad vyjadřuje
vývoj při stabilním klimatu na úrovni období 1980-2010, dolní řad vyjadřuje vývoj při změně klimatu.

Produkční charakteristiky porostu vyjádřené celkovou objemovou produkcí korespondují s výše
prezentovaným vývojem zásoby porostu (Obr. 15). Celkové rozdíly v COP mezi testovanými způsoby
hospodaření nejsou významné a jsou v rozsahu ± 4 %. V případě FM je 90 % TVP produkováno
smrkem. V případě ostatních způsobů hospodaření je podíl jiných dřevin na TVP v rozsahu 15-24 %.
Vliv změny klimatu se mezi pěti použitými scénáři různí, od vývoje téměř beze změny v případě
nejmírnějšího scénáře, po pokles o 15-18 %. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán při FM.

Obrázek 15: Celková objemová produkce smrkového porostu při čtyřech způsobech hospodaření. Horní
řada vyjadřuje vývoj při stabilním klimatu na úrovni období 1980-2010, dolní řada vyjadřuje vývoj při změně
klimatu.
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V případě bezzásahového vývoje může být důležitou informace o dlouhodobém vývoji lesa, tedy
stavu, který se může zásadně lišit od stavu dosaženého v horizontu 2100, pro který se simulace
vývoje lesa obvykle realizují. Kromě toho, scénáře změny klimatu jsou obecně dostupné do roku
2100, proto tento typ hodnocení vyžaduje odlišný metodický přístup. Na Obr. 16 prezentujeme vývoj
smrkové monokultury v nadmořské výšce 762 m n. m. v Orlických horách po dobu 2000 let, přičemž
jsou aktivovány moduly vlivu disturbancí a přirozené regenerace. Je možné vidět, že počáteční
smrkový porost se po 200 letech vývoje mění na porost smíšený a jeho zásoba narůstá. V dalším
období jsou pozorovatelné charakteristické cykly s délkou několika století související s rozpadem a
obnovou porostu. Tento typ informace má spíše ekologický než hospodářský význam.
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Obrázek 16: Vývoj zásoby jednotlivých dřevin (m3 ha-1) v počátečně smrkovém porostu po dobu
2000 let bez jakýchkoliv hospodářských zásahů

Zásoba uhlíku v porostu
Zásoba uhlíku v porostu při NM po dobu simulační periody konstantně narůstala (Obr. 17). Jelikož
vysoký podíl celkové zásoby uhlíku je akumulován v nadzemní biomase, na zlom tohoto nárůstu je
možné usuzovat podle dlouhodobého vývoje zásoby porostu uvedené na Obr. 16 – mělo by k němu
dojít přibližně 150 let po začátku simulační periody.
V případe dalších tří typů managementu zásoba porostu výrazně kopíruje načasování hospodářských
zásahů. Nejvyšších hodnot zásoby uhlíku je dosaženo ke konci století při OSH, který upřednostňuje
delší mýtní doby. U FM, který je charakteristický silnou podporou smrku, jsou z důvodu vysoké míry
mortality smrku a odstraňování mrtvého dříví zásoby na nižší úrovni.
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Obr. 18 ilustruje vliv změny klimatu na zásobu uhlíku v porostu porovnáním simulací realizovaných
při pěti scénářích změny klimatu a při referenčním klimatu odpovídajícím období 1980-2010. Je
možné vidět, že při NM a BAU je vývoj relativně nevýrazný a hodnoty změny oscilují v rozsahu
přibližně ±20 %. Mírně klesající tendence je pozorovaná u FM a OSH, kde jsou scénáře indikující
nejintenzivnější změnu klimatu provázeny poklesem zásoby akumulovaného uhlíku o 30 – 50 %.
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Obrázek 17: Vývoj celkové zásoby uhlíku v porostu po dobu 100 let v t ha-1 (s výjimkou uhlíku v půdě) při
čtyřech způsobech hospodaření. Kódy způsobů hospodaření byly popsány výše.
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Obrázek 18: Vliv změny klimatu na celkovou zásobu uhlíku ve smrkovém porostu při pěti scénářích změny
klimatu v rámci čtyř způsobů hospodaření

Index druhové diverzity a index diverzity velkostí stromů
Různé způsoby managementu měly na vývoj struktury porostů zásadní vliv (Obr. 19). Při NM
nedošlo k nárůstu druhové diverzity a diverzita se jen minimálně zvýšila při FM. V případě OSH a BAU
došlo k podobnému nárůstu diverzity, která se však při BAU udržoval a po celé simulační období na
vyšších hodnotách. Diverzita velikostí stromů konstantně narůstala s NM přibližně do roku 2040 a
potom se udržovala na stabilní úrovni. Při ostatních způsobech managementu došlo k znatelnému
nárůstu pouze v druhé polovině století. Vliv změny klimatu na oba dva indikátory biodiverzity byl
relativně nevýznamný. Zajímavou skutečností je, že meziscénářová variabilita reakcí na změny
klimatu byla nejmenší u NM, což naznačuje lepší možnosti předpovídat vývoj bezzásahových porostů.

Obrázek 19: Vývoj pravého indexu druhové diverzity (D) a indexu diverzity velikosti stromů (H)
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Počet velkých stromů v porostu
Z důvodu zanedbatelných odchylek mezi jednotlivými způsoby hospodaření bylo vyhodnocení
počtu velkých stromů provedeno pouze mezi BAU a NM, počet LSTN byl však významně ovlivněn
nadmořskou výškou hodnocených porostů (Obr 20). LSTN byl významně vyšší při NM než u BAU, s
výjimkou nejnižších nadmořských výšek, kde rozdíl nebyl významný (Obr. 20a). Index byl citlivý na
změny klimatu (Obr. 20b), a počet velkých stromů na hektar se na konci simulačního období
v nejnižších nadmořských výškách při NM snížil až o 80%. Při zbylých simulacích a BAU byla reakce
méně výrazná.

a)

b)

Obrázek 20: Vývoj počtu velkých stromů v porostu v závislosti na nadmořské výšce (a) a vliv změny
klimatu (b)

Index prevence vůči sesuvům kamení
Změny klimatu měly na index prevence vůči sesuvům kamení zanedbatelný vliv, proto uvádíme pouze
obrázeky vývoje podle jednotlivých způsobů hospodaření (Obr. X10). Hodnocen byl index prevence
vůči uvolnění pěti různých velikostí balvanů při počáteční výšce pádu 20 m a hustotě skály 2400 kg m3

:

Index RPI 1: průměr 0,46 m, objem 0,05 m3
Index RPI 2: průměr 0,73 m, objem 0,2 m3
Index RPI 3: průměr 1,24 m, objem 1 m3
Index RPI 4: průměr 1,68 m, objem 2,5 m3
Index RPI 5: průměr 2,12 m, objem 5 m3
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Obrázek 21: Vývoj indexu sesuvů kamení v závislosti na způsobu hospodaření. Kódy použité
v obrázekech byly vysvětleny výše

Vůči pádu malých kamenů (RPI 1 – 2) poskytoval porost účinnou ochranu u všech typů
obhospodařování. Při větších balvanech byly nejvyšší hodnoty indexu a tím i nejlepší prevence
dosažena při NM. Důvodem je absence zásahů a nižší věk porostu vybraného pro simulaci, který
nedosáhl stadia přirozeného rozpadu. U zbylých typů obhospodařování je pak zjevná závislost hodnot
indexu na frekvenci a síle zásahů do porostu.

2.3.3

Závěr

V této studii jsme prezentovali možnosti využití modelu Sibyla pro hodnocení vybraných produkčních
a mimoprodukčních funkcí lesa, jakož i možnosti a význam definice počátečního designu porostů
s využitím dat lesních hospodářských plánů. Ačkoli se definice porostů může opírat o různé zdroje dat
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včetně kvalitativního opisu porostů, různých statistik, terénních měření apod., data LHP představují
specifický podklad zejména z důvodu souvislého pokrytí lesního půdního fondu a pravidelné
aktualizace. Toto umožňuje statisticky korektní výběr reprezentativních porostů, jakož i zobecnění
výsledků simulací na základě podobnosti stanovištních a porostních parametrů. Samozřejmě,
nevýhodou je absence stromových dat, která mohou být nevyhnutelná pro řešení specifických úloh –
zde je prostor pro plnohodnotné využití dat národní inventarizace lesa nebo jiných specifických ploch
skýtajících data o pozicích a dimenzích jednotlivých stromů.
Prezentované propojovací funkce a příslušné indikátory plnění ekosystémových funkcí představují jen
menší, ač reprezentativní, skupinu ekosystémových funkcí, které mohou být popsanými způsoby
kvantifikovány. Charakter uložení primárních proměnných vystupujících z modelu (pozic a dimenzí
stromů) v relační databázi umožňuje relativně přímočaře definovat další propojovací funkce, jak
tomu bylo v případe popsaného indexu druhové diverzity, indexu diverzity velikostí stromů nebo
indexu prevence uvolnění balvanů, který je jedním z mnoha indexů prevence vůči gravitačním
hazardům.
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Získávání podkladových údajů pro změny v myslivecké legislativě s ohledem na

management v lesnictví škodících a chráněných druhů (Kušta, Ježek)
2.4.1 Úvod a Metodický postup
2.4.1.1 Databáze preferencí biotopů a definování oblastí s předpokládanými největšími problémy v
lesnictví škodících druhů (sika, divočák).

Metodika
Základem pro zhodnocení současné situace vysoké početnosti prasete divokého Sus scrofa a
jelena siky Cervus nippon byl výstup projektu QJ1220314 „Harmonizace managementu populací zvěře
a lesních ekosystémů v kontextu očekávaných klimatických změn a minimalizace škod na lesních
porostech“, z něhož vycházely základní principy a výpočty sloužící k realizaci závěrů a doporučení
v tomto materiálu. Základní soubor dat tvořily odstřely spárkaté zvěře (tj. jelena siky a prasete
divokého) ve 4 222 honitbách (Obr. č. 22). Ke stanovení průměrných odstřelů těchto druhů na 1 000
ha honební plochy byl použit 4-letý průměr z let 2007-2010, který vychází z myšlenky zpětného
propočtu, kdy se doporučuje použití alespoň 3-létého průměru. Průměrné hodnoty odstřelů tak byly
použity jako ukazatele odrážející početnost zvěře v dané honitbě, tedy jako index denzity zvěře.
Na základě souhrnného materiálu projektu QJ1220314 „Analýza prostorových nároků
telemetricky sledovaných druhů zvěře ve vztahu k minimální výměře honiteb v ČR“ bylo odvozeno, že
prostorová aktivita zvěře se během roku pohybuje řádově do cca 2 000 ha. Skutečná prostorová
aktivita zvěře je ovšem obvykle mnohem menší, což podporuje myšlenku hospodaření se zvěří
v rámci současných honiteb (nejčastější výměra honitby 1 000 – 1 500 ha). Z toho důvodu bylo
v rámci tohoto materiálu vycházeno z následujících předpokladů:
−

Průměrný odlov zvěře (4 roky) představuje její roční přírůstek a lze z něho odvodit celkový
počet zvěře v honitbě.

−

Prostorová aktivita zvěře není větší než velikost průměrné honitby v ČR a lze ji na takové
výměře chovat (mimo krátkých sezónních migrací, které jsou ovšem poměrně vzácné).

−

Jako minimální počet zvěře, kterou lze myslivecky chovat, považujeme stav vycházející
z vyhlášky 491/2002 Sb. Tzn. normovaný stav v honitbě s minimální výměrou lesního celku a
přírodními podmínkami mezi II. a III. jakostní třídou.
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Obrázek 22: Vybrané honitby vstupující do analýz

Dále jsme vycházeli z předpokladu, že u většiny druhů zvěře je výměra lesa v současné době
špatným prediktorem pro určení vhodnosti území pro její chov. Nicméně bylo důležité najít minimální
počet zvěře, který se v honitbě vyskytuje, a který je možné dlouhodobě chovat. Tato hranice je
dlouhodobě diskutována, a tak jsme k jejímu stanovení nepoužili kvalifikovaný odhad, ale v současné
době používané údaje. Pro stanovení tohoto minimálního počtu zvěře, který lze v delším časovém
horizontu myslivecky chovat, jsme použili údaje z vyhlášky 491/2002 Sb. Jako hranici, kdy by měla být
zvěř v honitbě normovaná (resp. chována a měl by být stanoven závazný plán lovu), jsme použili
množství zvěře na 1000 ha, kterou tato vyhláška stanovuje jako maximální normovaný stav pro
minimální výměru lesa. Z důvodu absence informací o jakostních třídách honiteb jsme pro stanovení
této hranice použili průměrné hodnoty vypočítané z II. a III. jakostní třídy a použili průměrný
koeficient přírůstku (KOP).

Hodnoty použité pro jednotlivé druhy zvěře jsou následující:
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PRASE DIVOKÉ
KOP: 3,85
Průměrný normovaný stav na 1000 ha lesa: 12 ks
Při minimální výměře lesa (1000 ha): 12 ks
Průměrný přírůstek při 1000 ha lesa: 17 ks
Stav před lovem při 500 ha lesa: 29 ks
Lov při 1000 ha lesa: 17 ks
Hranice pro chov zvěře (dlouhodobý průměrný odstřel): 17 ks/1000 ha
JELEN SIKA
KOP: 0,85
Průměrný normovaný stav na 1000 ha lesa: 19 ks
Při minimální výměře lesa (500 ha): 9 ks
Průměrný přírůstek při 500 ha lesa: 3 ks
Stav před lovem při 500 ha lesa: 12 ks
Lov při 500 ha lesa: 3 ks
Hranice pro chov zvěře (dlouhodobý průměrný odstřel): 6 ks/1000 ha

Jako hranici pro povinnost vypracování plánu lovu jsme tedy vybrali honitby, ve kterých se loví
v průměru více než 17 ks černé zvěře a 6 ks zvěře sika na 1 000 ha. Tato hranice je samozřejmě
teoretická, nicméně se v současné době jedná o jediné přímé a uchopitelné údaje, o které se
můžeme opřít.
Získaná data byla zpracována jak na úrovni jednotlivých honiteb v rámci České republiky, tak na
úrovni obcí s rozšířenou působností. K vytřídění dat byl použit program Microsoft Excel, ke
statistickému vyhodnocení program Statistica 10.0 a obrázekické vyjádření bylo provedeno
v programu ArcGIS 10.2.
2.4.2.1 V průběhu minulého století se do Evropy dováželo mnoho nepůvodních druhů šelem. Dělo se
tak za účelem jejich chovu pro kožešinu nebo chovu v domácnosti. Introdukce těchto zvířat do jimi
původně neobývaných lokalit byla brána na lehkou váhu, přestože představují významnou hrozbu pro
původní faunu. Mezi tyto živočichy patří také psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) a mýval
severní (Procyon lotor).
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Mýval severní
Mýval severní je středně velká medvídkovitá šelma, která je velice přizpůsobivá, vázaná je
ovšem především na vodní ekosystémy (LUTZ, 1995). Aktivní je převážně v podvečer a v noci, ve dne
se ukrývá a v podmínkách ČR přečkává zimu nepravým zimním spánkem (ANDĚRA a ČERVENÝ, 2009).
Pochází ze Severní a Střední Ameriky (CANOVA a kol., 2008).
Mapování tohoto druhu je důležité z několika neopomenutelných hledisek, jako je například
ovlivňování jiných druhů živočichů predací, konkurencí či přenášením nemocí. Těmito faktory
ovlivňuje zejména ekosystémy stojatých a tekoucích vod. Dále nelze přehlížet jeho pronikání do
urbanizovaných ploch. Podmětem sledování je získávání nových informací o jeho adaptaci na nové
prostředí, migraci a početních stavech, což je důležité zejména pro návrh opatření, které povedou ke
snížení jeho početních stavů a zabrání jeho dalšímu šíření do nových oblastí.
Mýval severní se vyskytuje ve 20ti zemích Evropy. Za účelem chovu byl přivezen do Německa
v roce 1927 a již od roku 1934 začíná jeho obrovská expanze a pronikání do okolních států (LUTZ,
1995). Lokálně se drží ve 12 státech a vzácně se vyskytuje v 8 zemích, což dokumentuje tab. 1 a obr
23.
Také v ČR byl zaznamenán jeho první výskyt již v 20. - 30. letech 20. století, a to jak v
Čechách, tak i na Moravě. Bezpochyby šlo o jedince uniklé ze zajetí (ANDĚRA a kol., 2009). S
rozvojem populace v Německu patrně souvisí pozorování v Pošumaví a Poohří v 50. a 60. letech 20.
století. Až přibližně do roku 1990 se mýval objevoval spíše sporadicky a mozaikovitě. V období 1990 1999 byl mýval zaznamenán již na 2,3 % území ČR, v období 2000 - 2009 na 11,9 % území a od roku
2010 do začátku roku 2015 dokonce na 18,9 % území, kdy se populace významně rozšiřuje ve
Středočeském kraji a v jižních Čechách. V současnosti jsou v ČR 3 hlavní centra jeho výskytu: Poohří
včetně Doupovských hor, jihozápadní Čechy a střední Morava. Odtud se druh poměrně rychle šíří i do
sousedních oblastí (např. Křivoklátsko, jižní Morava či severní Morava). Trend vývoje početních stavů
dokumentují obrázky č. 45 – 50. Dosavadní poznatky naznačují existenci tří migračních tras - přes
Krušné hory, přes Šumavu a přes jižní Moravu. Populace na střední Moravě však díky své původní
izolovanosti mohla vzniknout i za přispění ze zajetí uniklých jedinců, což zcela nelze vyloučit ani u
jiných oblastí ČR. Současný výskyt mývala severního lze charakterizovat jako počáteční fázi populační
a areálové expanze.

Tab 1. Evropské země s potvrzeným výskytem mývala severního.
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Země

Expanze

Počátek expanze Zdroj

Německo

běžně

1934

(LUTZ, 1995)

Francie

lokálně

1934

(BARTOSZEWICZ, 2011)

Česká republika

lokálně

1954

(ANDĚRA a ČERVENÝ, 2009)

Bělorusko

vzácně

1954

(BARTOSZEWICZ, 2011)

Nizozemsko

lokálně

1960

(BARTOSZEWICZ, 2011)

Rakousko

lokálně

1973

(ANDĚRA a kol., 2009)

Švýcarsko

lokálně

1975

(BARTOSZEWICZ, 2011)

Lucembursko

lokálně

1979

(BARTOSZEWICZ, 2011)

Polsko

lokálně

1980

(LANOCHA a kol., 2014)

Velká Británie

vzácně

1980

(CANOVA a kol., 2008)

Maďarsko

lokálně

1982

(HELTAI a kol., 2001)

Španělsko

lokálně

2003

(GARCÍA a kol., 2011)

Itálie

vzácně

2004

(CANOVA a ROSSI, 2008)

Litva

vzácně

neznámý

(CANOVA a kol., 2008)

Belgie

lokálně

neznámý

(CANOVA a kol., 2008)

Slovinsko

vzácně

neznámý

(CANOVA a kol., 2008)

Chorvatsko

vzácně

neznámý

(CANOVA a kol., 2008)

Švédsko

vzácně

neznámý

(CANOVA a kol., 2008)

Dánsko

lokálně

neznámý

(GARCÍA a kol., 2011)

Norsko

vzácně

neznámý

(GARCÍA a kol., 2011)

Výsledky

2.4.2.2 Výsledky prase divoké a sika
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PRASE DIVOKÉ
Hodnocení na úrovni honiteb
Prase divoké se vyskytuje téměř na celém území ČR. Z celkových 4 222 honiteb se prase v letech
2007-2010 neulovilo pouze ve 167 honitbách (4%). Celkem se v těchto honitbách uloví v průměru
90 253 černé zvěře (roky 2007-2010; obr. 24). Černá zvěř se normuje v 549 honitbách (13%), je zde
normováno 6 000 kusů a uloví se v průměru za rok 21 899 kusů černé zvěře (24%). Tyto honitby
zujímají 903 397 ha (18%). Naopak honitby, kde se zvěř nenormuje, tvoří 82% (4 223 826 ha) procent
rozlohy. Je zde 3 673 honiteb (87%) a loví se zde v průměru 68 364 ks černé zvěře za rok (76%).

Obrázek 24: Průměrný odstřel prasete divokého během let 2007-2010 ve vybraných honitbách České
republiky

To znamená, že více než ¾ ulovené černé zvěře je loveno mimo chovatelské plány. Proto je velice
důležité uvažovat o změně pravidel pro stanovování normovaných stavů černé zvěře. V současné
době je jako základní kritérium pro určení možnosti normování černé zvěře dodržení minimální
výměry lesa, případně porostů, které jsou lesu blízké (100 ha). Teoreticky by tedy mezi výměrou lesa
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a výší odstřelu měla panovat závislost. Pokud budeme uvažovat o lineární závislosti a otestujeme
závislost korelačním koeficientem, tak je závislost velice nízká (r=0,31; obrázek č. 25).

Obrázek 25: Závislost mezi výměrou lesa a výší odstřelu prasete divokého.
Pokud ale srovnáme honitby podle výše odstřelu (ks/100 ha), tak dojdeme k velice zajímavému
zjištění, kdy je 50% divočáků uloveno pouze ve 20% honiteb. Právě toto by tedy mohla být hranice
pro skutečné plánování chovu a lovu prasete divokého.

Vybrané honitby (s odlovem 17 ks/1000 ha a vyšším)
Jak už bylo výše uvedeno, tak jako honitby, kde by měl být vypracováván plán chovu a lovu černé
zvěře, jsme vybrali honitby s průměrným odstřelem 17 ks/1000 ha a vyšším. Tuto podmínku splňuje
1613 honiteb (38%), které tvoří 37% celkové rozlohy vybraných honiteb. V těchto honitbách se uloví
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v průměru za rok celkem 67 167 kusů černé zvěře, což tvoří 74% celkového odlovu. Je zde celková
lesnatost 43%. Průměrná lesnatost honitby je 47%, což představuje velikost lesního porostu 470 ha
na 1000 ha honební plochy.
Rozložení těchto honiteb podle lesnatosti má dva vrcholy, kdy největší část (44% celkového počtu
vybraných honiteb) tvoří honitby se zastoupením lesa od 10% do 40%, tedy s relativně nízkou
lesnatostí, podobající se průměrné lesnatosti v ČR. Naopak honitby s lesnatostí vyšší tvoří výrazně
menší část (obrázek č. 26).

Zastoupení honiteb (%)

Prase divoké Sus scrofa
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Lesnatost honitby

Obrázek 26: Zastoupení honiteb s průměrným odstřelem prasete divokého vyšším než 17 ks/1000
ha podle lesnatosti honitby.
Hodnocení na úrovni obcí s r ozš ířenou působností
Z výše uvedeného je patrné, že rozložení odstřelu prasete divokého v rámci České republiky není
rovnoměrné. V předcházející kapitole jsme uváděli výsledky vycházející z údajů po jednotlivých
honitbách. Ovšem z hlediska řízení státní správy myslivosti ČR je nejmenší jednotkou správního
orgánu obec s rozšířenou působností. Pokud porovnáme jednotlivá území obcí s rozšířenou
působností (dále jen ORP), tak se průměrné odstřely prasete divokého pohybují od 0,63 ks/1000 ha
(ORP Bohumín) do 72 ks/1000 ha (ORP Bílina). Pokud ORP seřadíme podle relativního odstřelu (tzn.
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ks/1000 ha) tak zjistíme, že 50% divokých prasat se uloví v 68 ORP (32%) pokrývající území 31%.
Z níže uvedené mapy je patrné, že za potenciálně nejproblematičtější můžeme považovat ty ORP, ve
kterých je realizován nejvyšší odstřel na jednotku plochy (obr. č. 27). Tyto ORP (s odstřelem vyšším
než 36 ks/1000 ha) jsou uvedeny v tab. č. 2.

Obrázek 27: Odstřel divokých prasat (ks/1000 ha) v jednotlivých obcích s rozšířenou působností v rámci
České republiky v roce 2010.

Tab. 2: Obce s rozšířenou působností s nejvyšším relativním odstřelem divokých prasat (více než 36
ks/1000 ha).
ID

Obec s rozšířenou

Kraj

Odstřel p.divokého
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působností

(ks/1000ha)

5101

ČESKÁ LÍPA

LIBERECKÝ

39.13

3108

PÍSEK

JIHOČESKÝ

41.68

3211

ROKYCANY

PLZEŇSKÝ

36.04

4202

DĚČÍN

ÚSTECKÝ

43.33

4205

LITOMĚŘICE

ÚSTECKÝ

45.78

5308

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

PARDUBICKÝ

40.28

2102

BEROUN

STŘEDOČESKÝ

39.8

4214

ÚSTÍ NAD LABEM

ÚSTECKÝ

65.53

2122

ŘÍČANY

STŘEDOČESKÝ

42.74

6201

BLANSKO

JIHOMORAVSKÝ

52.08

4210

PODBOŘANY

ÚSTECKÝ

37.49

2107

DOBŘÍŠ

STŘEDOČESKÝ

37.09

8122

VÍTKOV

MORAVSKOSLEZSKÝ

45.47

5315

ŽAMBERK

PARDUBICKÝ

40.96

5311

PŘELOUČ

PARDUBICKÝ

42.76

5208

KOSTELEC NAD ORLICÍ

KRÁLOVÉHRADECKÝ

38.35

3201

BLOVICE

PLZEŇSKÝ

38.76

6214

ROSICE

JIHOMORAVSKÝ

37.52

7104

LIPNÍK NAD BEČVOU

OLOMOUCKÝ

48.86

4201

BÍLINA

ÚSTECKÝ

72.86

5210

NOVÁ PAKA

KRÁLOVÉHRADECKÝ

36.87

5301

ČESKÁ TŘEBOVÁ

PARDUBICKÝ

48.59

Základním předpokladem pro výskyt vysokých hustot černé zvěře je dostatečný vegetační kryt.
V našem případě jsme uvažovali rozlohu lesa v rámci ORP. Nicméně korelační koeficient mezi relativní
výší odstřelu prasete divokého a relativní lesnatostí je r=0,18 což jasně naznačuje, že výměra lesa
není dostatečným prediktorem vysokých hustot černé zvěře. Z obrázeku č. 28 je patrné, že vývoj
odstřelu prasete divokého v závislosti na lesnatosti má průběh polynomické funkce, nicméně bez
statistické významnosti (r=0,222).
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Prase divoké Sus scrofa
80

Odstřel (ks/1000ha)

70

y = 928,45x4 - 1603,8x3 + 776,23x2 - 74,051x + 9,8977
R² = 0,2225
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Relativní lesnatost ORP

Obrázek č. 28: Závislost relativního výše odstřelu prasete divokého na lesnatosti obcí s rozšířenou
působností.

Podobné výsledky jsou patrné také z obrázeku č. 29, kdy je evidentní, že lesnatost v ORP
s odstřelem vyšším než 30 ks/1000 ha je ve většině případů 30-45% a naopak 0-10 ks/1000 ha je
loveno buď v oblastech s nízkou lesnatostí, nebo naopak v oblastech s vysokou lesnatostí.
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35

Počet ORP v kategorii
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Lesnatost ORP (%)
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Obrázek č. 29: Histogram četností ORP podle lesnatosti a výše odstřelu prasete divokého.
Dále jsme vybrali ORP, ve kterých se loví více než 36 ks/1000 ha a ty ORP, ve kterých se loví méně
než 6 ks/1000 ha, a vypočítali jsme zastoupení jednotlivých typů biotopů. Porovnáním jsme zjistili, že
průměrné zastoupení přírodě blízkých biotopů (tj. jehličnatý les, listnatý les, smíšený les, křoviny)
v oblastech s vysokým odstřelem je 40% a průměrné zastoupení antropogenních a zemědělských
biotopů (tj. urbánní krajina, orná půda, pastviny, louky apod.) je 60%. V oblastech s nejnižším
odstřelem je průměrné zastoupení lesních porostů a ostatních přírodních biotopů 30% a
antropogenní biotopy zaujímají 70%. Není tak statisticky významný rozdíl v zastoupení biotopů mezi
oblastmi s vysokým odstřelem a nízkým odstřelem.
Pokud ovšem skupinu ORP s nízkým odstřelem podrobíme další analýze, zjistíme, že data v této
skupině vykazují veliký rozptyl a jejich variabilita spíše ukazuje na vhodnost rozštěpení dat do dvou
skupin. A to do skupiny s vysokým zastoupením přírodě blízkých biotopů (tj. les, křoviny apod.) a
naopak do skupiny s vysokým podílem antropogenní krajiny (tj. urbánní krajina, zemědělská půda
apod.). Po statistickém vyhodnocení nám vyjde statisticky signifikantní rozdíl jak v zastoupení
přírodních biotopů (H=32,65; p=0,000), tak v zastoupení antropogenních biotopů (H=31,32; p=0,000).
Vše je názorně zobrazeno v obrázcích č. 30 a 31, ze kterých je patrné, že k největším odstřelům
prasete divokého dochází v oblastech s vyrovnaným poměrem přírodě blízkých biotopů a
antropogenní krajiny. Můžeme tak předpokládat, že k problémům s prasetem divokým bude
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docházet především v oblastech s vyrovnaným poměrem přirozených biotopů a intenzivní
zemědělské krajiny.

Přírodě blízké biotopy
80%
70%

Zastoupení v krajině (%)

60%
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Obrázek č. 30: Průměrné zastoupení přírodě blízkých biotopů (jehličnatý les, listnatý les, smíšený
les, křoví) v oblastech s různou intenzitou odstřelu prasete divokého (Skupina I – ORP s odstřelem
vyšším než 36 ks/1000 ha; Skupina II – ORP s vysokou lesnatostí a odstřelem menším než 6 ks/1000
ha; Skupina III – ORP s nízkou lesnatostí a odstřelem menším než 6 ks/1000 ha).
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Obrázek č. 31: Průměrné zastoupení antropogenních biotopů (tj. urbánní a zemědělská krajina)
v oblastech s různou intenzitou odstřelu prasete divokého (Skupina I – ORP s odstřelem vyšším než
36 ks/1000 ha; Skupina II – ORP s vysokou lesnatostí a odstřelem menším než 6 ks/1000 ha;
Skupina III – ORP s nízkou lesnatostí a odstřelem menším než 6 ks/1000 ha).
Pokud se podíváme detailněji na území jednotlivých ORP a budeme je hodnotit na úrovni
jednotlivých honiteb (tzn. drobnější škála hodnocení), můžeme hodnotit oblasti také podle toho, kdo
jsou držitelé. Zjistíme tak, že v ORP s nejvyššími odstřely divokých prasat (vyšší než 36 ks/1000 ha)
jsou nejčastějšími držiteli honiteb honební společenstva (61%), následována Lesy ČR (26%). Honitby
v držení honebních společenstev loví v průměru 41 ks/1000 ha, honitby v držení Lesů ČR 45 ks/1000
ha, v držení městských lesů 52 ks/1000 ha a vlastní honitby 52 ks/1000 ha (obrázek č. 32). To může
souviset s managementem, kdy např. v honitbách v držení Lesů ČR lze snadněji prosazovat jednotný
přístup v obhospodařování zvěře.
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Obrázek č. 32: Histogram četností držitelů honiteb v ORP s odstřelem vyšším než 36 ks prasete
divokého/1000 ha.

Pokud budeme chtít ovšem najít v jednotlivých honitbách závislost výše odstřelu na lesnatosti, již
nebudeme tak úspěšní, jako v případě porovnání na úrovni celých ORP. Opět předpokládáme, že
v honitbách s větší lesnatostí by se mělo lovit signifikantně více divokých prasat než v oblastech s nižší
lesnatostí. V obrázeku č. 33 je tak vidět, že lesnatost na úrovni honiteb nemá žádný vliv na výši
odstřelu v oblastech ORP s odstřelem vyšším než 36 ks/1000 ha.
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Průměrný odstřel v honitbách podle lesnatosti
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Obrázek č. 33. Průměrný odstřel prasete divokého v jednotlivých honitbách dle jejich lesnatosti.
(stupně lesnatosti: 1- 0%-10%; 2-10%-20%; 3-20%-30%; 4- 30%-40%; 5- 40%-50%; 6- 50%-60%; 760%-70%; 8- 70%-80%; 9- 80%-90%; 10- 90%-100%)
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JELEN SIKA
Jelen sika se v ČR velice intenzivně šíří a v současné době se v podstatě vyskytuje na celém území
západně od Prahy, na střední Moravě a v okolí Nymburska. Data o výskytu jelena siky byla hodnocena
v západních Čechách, kde je problém se šířením největší.
Rychlost šíření v oblasti severozápadních Čech (obr. č. 34) je velice rychlá. Počet honiteb, ve
kterých se jelen sika vyskytuje, vykazuje vzrůstající lineární trend, což deklaruje rostoucí počet
honiteb s uloveným sikou od roku 2002 do roku 2011 (obrázek č. 35). Koeficient determinace této
lineární rovnice je velice vysoký (R2=0,83), stejně jako korelační koeficient (0,91). Tyto hodnoty
naznačují, že s velkou pravděpodobností tak můžeme očekávat šíření jelena siky i v následujících
letech podobným trendem i do okolních oblastí.

Obr. č. 34: Aktuální výskyt jelena siky v SZ Čechách.
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Obrázek č. 35: Počet honiteb s odstřelem jelena siky v severozápadních Čechách během let 20002012.

Celkový počet honiteb v severozápadních Čechách s odstřelem jelena siky je 363. Z těchto 363
honiteb se jelen sika normuje pouze v 16 (5%) z nich, kdy normované stavy činí 502 kusů sičí zvěře na
21 341 hektarech. Reálně se v průměru v normovaných honitbách uloví za rok 398 kusů (8%) a
v honitbách, kde zvěř sičí nenormují 4862 ks (92%). Nicméně v honitbách, kde mají sičí zvěř
normovanou, se uloví statisticky signifikantně více zvěře (18,6 ks/1000 ha), než v honitbách, kde se
sičí zvěř nenormuje (9,3 ks/1000ha; T=3,7; p=0,000; obrázek č. 36).
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Obrázek č. 36: Rozdíl v odstřelu jelena siky mezi honitbami s normovaným a nenormovaným
stavem.
Pokud se zaměříme na rozložení průměrného odstřelu jelena siky během let 2007-2010, tak je
patrné, že více než 80% celkového odstřelu uloví pouze 23% honiteb (obrázek č. 37). Dokonce 50%
odstřelu jelena siky se uskuteční na ploše menší než 11% celkové plochy, na které se sika vyskytuje.
To právě potvrzuje intenzivní šíření do nových oblastí, kde se ve většině případů jedná o náhodné
zástřely migrujících jedinců. To dokládá i obrázek č. 38, ze kterého je patrné, že ve více než 30%
honiteb se uloví max. 1 ks sičí zvěře na 1000 ha honební plochy. Proto v honitbách s vysokým
odstřelem jelena siky by měla redukce být ještě výraznější intenzivnější, aby nedocházelo k jeho
šíření do okolních oblastí.
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Obrázek č. 37: Procentuální nárůst odstřelu jelena siky seřazeného od největšího po nejmenší
(ks/1000 ha) zobrazený v závislosti na procentuálním pořadí honiteb tak, jak byly seřazeny podle
výše odstřelu jelena siky
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Obrázek č. 38: Histogram počtu honiteb rozděleného podle výše odstřelu jelena siky v jednotlivých
honitbách
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Z hlediska managementu a možnosti řízení myslivosti z pohledu uživatele a držitele je zajímavé se
podívat na rozložení vlastnických vztahů v honitbách, kde se sika pravidelně vyskytuje. Honitby, kde
jako držitel figuruje honební společenstvo, zaujímají 28% rozlohy a na této rozloze je realizováno 23%
odstřelu. V honitbách, kde jsou držitelem Lesy ČR, je realizováno 44% odstřelu, ale zaujímají pouze
30% území stálého výskytu siky. V honitbách ve vlastnictví Pozemkového fondu (dnes Pozemkového
úřadu, 21% území) se realizuje 12% odstřelu. V honitbách v držení VLS, s.p. se realizuje 16% odstřelu
a zabírají 14% území (obrázek č. 39).
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Obrázek č. 39: Vlastnické vztahy v honitbách, ve kterých je jelen sika normován
Je tedy evidentní, že v honitbách, kde má rozhodovací pravomoc stát, resp. je držitelem honiteb
(Lesy ČR, s.p.; Pozemkový úřad; VLS, s.p.), se loví více zvěře a rozkládají se na více než polovině území,
kde se jelen sika pravidelně vyskytuje. Z toho můžeme vyvodit několik závěrů. V první řadě má stát
možnost ovlivnit vývoj početnosti na velmi velkém území (na více než polovině zemí). To, že je na
tomto území ovšem realizováno 72% odstřelu může znamenat, že sika se v honitbách v držení státu
vyskytuje ve vyšších počtech, nebo se v těchto honitbách přistupuje k redukci důrazněji, než
v honitbách ve vlastnictví soukromých subjektů (honební společenstva, honitby vlastní atd.).
Nicméně v tomto případě se ovšem jedná o spekulace a stanovení závěrů a důsledků by znamenalo
provádět detailnější terénní šetření.
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Vybrané honitby (s odlovem 6 ks/1000 ha a vyšším)
U siky, stejně jako u prasete divokého je jeden z nejpalčivějších problémů jeho plánování. Jak bylo
deklarováno výše, ve většině honiteb se jelen sika nenormuje. Pro určení povinnosti plánovat chov a
lov jelena siky použijeme stejný postup jako v případě prasete divokého. Povinnost plánovat chov a
lov jelena siky by tedy měly mít honitby s průměrným odstřelem vyšším než 6 ks/1000 ha, který
odpovídá nejmenšímu možnému počtu zvěře, pro který lze vypracovat plán chovu a lovu. Tuto
podmínku splňuje všech 16 honiteb, kde se aktuálně sičí zvěř normuje a dalších 128 honiteb (35%)
z celkového počtu 363 honiteb, kde se sičí zvěř vyskytuje. Průměrný roční odlov jelena siky
v honitbách, kde se tento druh normuje, není statisticky signifikantně vyšší než v honitbách, kde se
nenormuje (Studentův t-test: T=2,7; p=0,06; obrázek č. 40).

Obrázek č. 40: Průměrný odstřel jelena siky v honitbách s normovanými stavy a bez normovaných stavů.

Zároveň se statisticky signifikantně neliší ani zastoupení lesa v honitbách, kde je sičí zvěř
normovaná a v honitbách, kde normovaná není (Studentův t-test: T=1,4; p=0,124; obrázek č. 41).
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Obrázek č. 41: Průměrná lesnatost v honitbách s normovanými stavy a bez normovaných stavů jelena siky.
Pokud se podrobněji podíváme na možnost normování sičí zvěře v honitbách, které dosahují
odlovu vyššího než 6 ks/1000 ha a sičí zvěř nenormují, zjistíme, že v 70% případů mají honitby
celkovou výměru lesa vyšší než 500 ha. Podle zákona o myslivosti by sičí zvěř normovat mohli, ale
nečiní tak. Pouze 30% honiteb, které loví více jak 6 ks sičí zvěře/1000 ha, tak nedosahuje zákonné
minimální výměry na stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře. Rozložení honiteb podle
lesnatosti je patrné z obrázeku č. 42. Je tedy evidentní, že velká část odlovu se loví v honitbách
s vysokou lesnatostí.
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Obrázek č. 42: Histogram četností honiteb rozdělených do kategorií podle lesnatosti (%), tam kde
se loví více jak 6 ks/1000 ha jelena siky.
2.4.2.2 Výsledky monitoringu mývala a psíka

Obrázek 43: Výskyt mývala severního v Evropě s vyznačenými roky prvního zaznamenaného výskytu.
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Obrázek 44: Výskyt mývala severního v ČR (1920 - 1959)

Obrázek 45: Výskyt mývala severního v ČR (1920 - 1989) – červeně body nového výskytu (1960 - 1989)
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Obrázek 46: Výskyt mývala severního v ČR (1920 - 1995) – červeně body nového výskytu (1990 - 1995)

Obrázek 47: Výskyt mývala severního v ČR (1920 - 2000) – červeně body nového výskytu (1995 - 2000)
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Obrázek 48: Výskyt mývala severního v ČR (1920 - 2005) – červeně body nového výskytu (2000 - 2005)

Obrázek 49: Výskyt mývala severního v ČR (1920 - 2010) – červeně body nového výskytu (2005 - 2010)
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Obrázek 50: Výskyt mývala severního v ČR (1920 - 2015) – červeně body nového výskytu (2010 2015)
V lokalitách, kde je zaznamenán největší výskyt mývala severního, proběhlo podrobnější
mapování. Jako modelové oblasti byl zvoleny okresy Karlovy Vary, Přerov a Kroměříž. V zájmové
oblasti v okrese Karlovy Vary (Obr. 51), byly zaznamenán výskyt mývala v 60 % v okolí vodních toků a
v 90 % v lesních porostech (jako okolí výskytu byly považovány kruhové plochy o velikosti 50 ha). V
rámci lesních porostů se jedná o porosty druhého až pátého vegetačního stupně. Druhovou skladbu
dřevin tvoří z největší části buk, javor, třešeň. Pokud nejsou dřevinami hlavními, pak je alespoň
doprovází. Jako hlavní dřeviny se také objevují smrky a modříny. Více jsou v porostech zahrnuty
dřeviny vedlejší. Dalšími druhy jsou vrby, topoly, lípy, duby, jilmy a ostatní listnaté. V zájmové oblasti
Karlovy Vary lze tedy potvrdit, že výskyt mývalů je vázán převážně na vodní toky a lesní porosty.
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Obrázek 51: Zobrazení umístění záznamů o výskytu mývala severního v okrese Karlovy Vary

V okrese Přerov je pouze 5 bodů výskytu mývala severního v dané blízkosti vodních ploch a
toků (Obr. 52). V rámci lesních porostů obývá mýval převážně soubor lesních typů 1L (jilmové luhy),
kde jsou hlavními dřevinami jilm, dub, lípa, jasan. Částečně se vyskytuje také v měkkém luhu (topol,
vrba), kde jsou přimíšené buky, javory, třešně, modříny a smrky. Častější výskyt mimo vodní toky
může být způsoben lovem mývalů v zemědělské krajině, kam vychází za potravou.
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Obrázek 52: Zobrazení umístění záznamů o výskytu mývala severního v okrese Přerov

V okrese Kroměříž byla vybrána oblast na soutoku Hané, Malé Bečvy a Moravy (Obr. 53).
Lokalita se nachází v prvním a druhém vegetačním stupni. Dominují zde jasany, duby, jilmy, lípy.
Přimíšeny jsou akáty, topoly, vrby, olše, buky, javory, třešně. V této oblasti lze jednoznačně
konstatovat, že mýval je vázán na vodní toky.
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Obrázek 53: Zobrazení umístění záznamů o výskytu mývala severního v okrese Kroměříž

Celkově lze potvrdit vztah mývala k vodě a porostům vodou ovlivněnými. Druhová skladba
napovídá o využívání ekosystémů převážně tvrdých luhů. Je patrné, že se vyskytuje v porostech s
různým dřevinným zastoupením, ovšem jednoznačně upřednostňuje listnaté dřeviny před
jehličnatými. Listnaté a smíšené porosty jsou pro něj vhodnější díky dostatku úkrytů, ale i rostlinné
potravě, kterou potřebuje pro akumulaci tukových zásob.

Obrázek č. 54 dokumentuje rychlý nárůst odstřelu mývalů v ČR na začátku 20. století, kdy
první jedinci byli oficiálně uloveni v roce 2003. Data znázorňují údaje, které poskytli uživatelé honiteb
státní správě myslivosti v rámci povinného hlášení o průběhu lovu a mysliveckém hospodaření. Lze se
domnívat, že skutečné odlovy jsou výrazně vyšší. Z trendu vývoje odstřelu je ovšem jednoznačně
zřejmé, že početní stavy tohoto druhu se na území ČR prudce zvyšují.
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Obrázek 54: Vývoj odlovu mývala severního v ČR
V rámci projektu bylo také cílem zjistit pohybovou a prostorovou aktivitu mývala severního.
Na začátku roku 2014 se v rámci ověření metodiky redukce početnosti nepůvodních druhů na
okraji obce Kadaňský Rohozec, která leží zhruba 2 km od hranice Vojenského výcvikového prostoru
Hradiště, podařilo do pasti na principu padacího mechanismu odchytit samici mývala severního.
Samice byla opatřena VHF vysílačem a opět vypuštěna do přírody. Monitoring samice probíhal bez
problémů a jedinec byl pokaždé zaměřen nedaleko místa svého odchytu. V průběhu celého roku
jedinec vykazoval především noční aktivitu. Několikrát byl zaměřen v těsném okolí obce Kadaňský
Rohozec nebo přímo v jejím intravilánu. Dokonce se po dvou měsících od odchytu podruhé chytil do
stejné pasti na stejném místě.
V roce 2015 se podařilo odchytit mladého samce na okraji obce Dubina. Také tento jedinec
byl opatřen VHF vysílačem a opět vypuštěn do přírody. Bylo zjištěno, že se vyskytuje stále v okolí
svého odchytu, kdy jeho největší pohybová aktivita byla zaznamenána za soumraku a v nočních
hodinách.
Psík mývalovitý
Psík mývalovitý je oportunistický masožravec, který pochází z Dálného východu a je jedním z
nejúspěšnějších druhů nepůvodních šelem v Evropě. Tento druh je mimo jiné i důležitým přenašečem
vztekliny a několika parazitů nebezpečných pro člověka, jako je např. tasemnice liščí (Echinococcuss
multilocularis). V první polovině 20. století byl psík mývalovitý přivezen jako kožešinové zvíře do
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evropské části bývalého Sovětského svazu a z několika míst na Sibiři se brzy úspěšně rozšířil do
většiny evropských zemí. V průběhu 50 let (1935-1984) kolonizoval území o velikosti 1,4 milionu km².
V prvních fázích osidlování Evropy se dokázal psík rozšiřovat rychlostí až 300 km za rok. První jedinci
psíka mývalovitého byli v České republice monitorováni v roce 1954 a od té doby se rozšířili do všech
území v zemi.
Obrázek č. 55 ukazuje, že v roce 1950 až 1960 bylo v ČR potvrzeno 10 pozorovaných jedinců.
Obrázky č. 56 - 60 ukazují postupné šíření psíka mývalovitého v České republice, kdy v roce 2009
trvale osídlil všechny kraje státu. V roce 1961 – 1970 bylo potvrzeno 51 pozorovaných jedinců, v roce
1971 – 1980 95 jedinců, v roce 1981 – 1990 55 jedinců, v roce 1991 – 2000 748 jedinců, v roce 2001 –
2009 2706 jedinců. Šíření psíka pokračovalo i nadále a v současnosti je psík zaznamenán na 72 %
našeho území (Obr č. 61).
V současné době se stal psík mývalovitý v ČR stálým živočichem a jeho zvyšující se početnost
ukazuje, že populace stále nedosáhla únosnosti kapacity prostředí.

Obrázek 55: Výskyt psíka mývalovitého v České republice v letech1951 – 1960
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Obrázek 56: Výskyt psíka mývalovitého v České republice v letech 1961 – 1970

94

NAZV- QJ1330233

Neperiodická zpráva 2015

Obrázek 57: Výskyt psíka mývalovitého v České republice v letech 1971 - 1980
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Obrázek 58: Výskyt psíka mývalovitého v České republice v letech 1981 - 1990
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Obrázek 59: Výskyt psíka mývalovitého v České republice v letech 1991 - 2000

Obrázek 60: Výskyt psíka mývalovitého v České republice v letech 2001 - 2009
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Obrázek 61: Výskyt psíka mývalovitého v České republice v letech 2010 - 2015

Obrázek č. 62 dokumentuje rychlý nárůst odstřelu psíka mývalovitého na začátku 20. století.
Tyto údaje poskytli uživatelé honiteb státní správě myslivosti v rámci povinného hlášení o průběhu
lovu a mysliveckém hospodaření. Podobně jako v případě mývala severního se lze domnívat, že
skutečné odlovy psíka mývalovitého jsou výrazně vyšší. Také z tohoto trendu vývoje odstřelu je
jednoznačně patrné, že početní stavy tohoto druhu se na území ČR prudce zvyšují.
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Obr. 62 Vývoj odlovu psíka mývalovitého v letech 1966 – 2014 v ČR

V roce 2014 byl 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 a Norsku), kde byli k redukci psíka
mývalovitého využiti tzv. „Jidáší“ jedinci opatřeni GPS/VHF vysílači, kteří pomáhají dohledat další
jedince a ti jsou následně uloveni. V rámci ověření této 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.
Neúspěšně proběhlo také monitorování vypuštěného páru psíků na Opavsku, kteří byli
označeni obojky od firmy Followit (Telus ulta light). Psíci byli několikrát zaznamenáni pomocí
fotopasti, jednou dokonce spatřeni v blízkosti nory. Samec ovšem poslal do konce roku 2015 pouze
jednu zaznamenanou pozici, a to jednoznačně se špatnou lokalizací. V současné době není jasné, kde
se monitorovaný jedinec nachází. Samice poslala za dobu monitoringu pouze 4 úspěšně
zaznamenané pozice, kdy při poslední z nich byla následně na daném místě ulovena z důvodu špatné
funkčnosti obojku.
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Nedošlo tak k nalezení ostatních jedinců a prozatím metodu nemůžeme doporučit ani
vyvrátit. Z prvních zkušeností je prozatím zřejmé, že v praxi bude tato metoda minimálně časově i
finančně náročná.

2.4.3

Závěr

2.4.3.1
Z výše uvedených výsledků je evidentní, že habitatové preference spárkaté zvěře jsou v současné
době rozdílné oproti minulosti a ve vztahu k mysliveckému managementu již neodpovídají aktuálním
legislativním úpravám. Tím je zejména způsob plánování chovu a lovu, který je v případě druhů
působících významné škody na zemědělských a lesnických pozemcích zásadní.
Plánování chovu a lovu zvěře by mělo odrážet jak biologické nároky daného druhu, tak
společenské potřeby jeho redukce nebo ochrany. V případě jelena siky a prasete divokého se
v současné době jedná spíše o potřeby redukce právě vzhledem k neúměrným škodám. Současná
legislativa však ani jednu z těchto podmínek nesplňuje. Z pohledu normování a biologických potřeb
druhu (tzn. tam, kde skutečně druh v současné době žije a rozmnožuje se) vyhláška 491/2002 Sb. u
jelena siky a prasete divokého nevyhovuje. Zejména v případě prasete divokého je nárok minimální
výměry lesa v honitbě zcela lichý. Z výsledků jasně vyplývá, že výměra lesa v honitbě není závislá na
početnosti daného druhu. Lze konstatovat, že les by mohl v případě prasete divokého sloužit jako
faktor určující vhodnost chovu (tzn. v oblastech s vysokou lesnatostí předpokládáme malé škody a
tudíž by zde tento druh mohl být chován), nicméně v rámci plánování je nutné uvažovat o plánování
chovu (případně plánovaném odstřelu) v mnohem pestřejší krajině, než v rámci jakých nám dovoluje
zákon o myslivosti.
Současná možnost plánování chovu a lovu zvěře je ovšem založena na dobrovolnosti držitelů a
uživatelů honiteb, zda-li chtějí nebo nechtějí zvěř normovat a tudíž i chovat. Toto řešení považujeme
za nešťastné. Z výše uvedených výsledků vyplývá, že velké množství honiteb má některý z uvedených
druhů zvěře již jako zvěř stálou, loví ji v relativně velkém množství, ale z různých důvodů tuto zvěř
nenormují, případně normovat nemohou. To, že tuto zvěř nenormují má za následek i její
neplánování a nevypracování závazného předpisu, který by uživatelé honiteb museli dodržet,
případně za který by mohli být sankciováni.
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Důvody, proč někteří uživatelé honiteb zvěř nenormují, mohou být jednak objektivní (malá
výměra lesních pozemků) nebo subjektivní. Mezi subjektivní důvody může patřit strach ze sankcí ve
chvíli, kdy by museli plnit plán lovu (a to jak ze strany státní správy myslivosti, tak ze strany držitele
honitby), dále pak neochota držitele honitby zavázat se k chovu dalších druhů zvěře (např. velké
množství honiteb LČR), případně snaha o minimalizaci stavů, či úplné odstranění daného druhu zvěře
z honitby (např. jelen sika).
Z těchto důvodů doporučujeme oddělit stanovení minimálních a normovaných stavů spárkaté
zvěře a vypracování plánů chovu a lovu. Normované a minimální stavy zvěře by držitel honitby
stanovil pouze pro cílové druhy zvěře, které chce v honitbě dlouhodobě zachovat na stavech
únosných. Pro tyto druhy by se klasicky vypracovával plán chovu a lovu, kdy by se odstřelem mělo
dosáhnout stavů cílových. Pravidla pro normování výše uvedené zvěře by mohla být ponechána
v současném rozsahu, ovšem s výjimkou prasete divokého. U toho by mělo dojít k revizi a buď snížit
minimální výměru lesa nutnou pro normování, či případně najít jiné vodítko pro pravidla normování.
U těch druhů zvěře, které uživatel honitby nechce v honitbě dlouhodobě chovat, navrhujeme
povinné vypracování plánu lovu (v tomto případě již nikoliv také „chovu“), který by pro něj byl
závazný tak, jako v případě normovaných stavů zvěře. Vypracování plánu lovu by bylo povinné
například při dosažení určité hraniční hodnoty průměrného odstřelu za předešlá léta (de-facto
obdoba zpětného propočtu). Hodnoty by reálně mohly být v podobných mezích, jaké jsme použili
v tomto materiálu (přesnějších hodnot by se dosáhlo s přepočtem na konkrétní jakostní třídu a KOP
dané honitby). Počet zvěře by vycházel ze sčítání zvěře. Ten by ovšem nesměl být nižší než stav
vypočtený zpětným propočtem z průměrného odstřelu v předešlých třech letech. Zpětný propočet je
velice robustní a nadhodnocuje stavy zvěře ve chvíli, kdy uživatel honitby zvěř intenzivně redukuje.
Toto by mělo být zohledněno při sankciování neplnění plánu lovu, kdy by bylo vhodné provádět
sankciování až po třech letech od zavedení povinnosti vypracování plánu lovu (tzn. překročení limitní
hranice), kdy tři roky by měly být dostačující k redukci na úroveň minimálních stavů.
Navržená opatření by ovšem mohla přinést požadované úspěchy pouze za podmínky důsledné
kontroly dodržování odstřelu ze strany státní správy a tvrdé uplatňování sankcí za neplnění plánů
lovu. V případě zájmu o tento způsob řízení je nutné dále celý systém podrobně rozvést a podrobně
prodiskutovat náležitosti, které mohou tento způsob plánování ovlivnit.
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2.4.3.2 Při pohledu na mapky rozšíření sledovaných druhů je zřejmé, že v našich podmínkách
plošná eradikace již možná není. V důsledku toho je zřejmé, že se musí začít intenzivně řídit populace
těchto nepůvodních predátorů, aby se zabránilo dalším ztrátám na biologické rozmanitosti. Problém
je nutné řešit vzhledem k velmi vysoké plasticitě těchto druhů spolu s jejich sklonem k rozptylování se
po krajině a vysokou migrační schopností, což jim umožnilo kolonizovat široké území v relativně
krátkém časovém intervalu.

Metody lovu nebo chytání těchto druhů ovšem nejsou zcela dobře propracovány. 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.
Z prvních zkušeností je prozatím zřejmé, že v praxi bude tato metoda minimálně časově i finančně
náročná. U mývala severního probíhalo monitorování bez problémů a přineslo cenné údaje o biologii
tohoto druhu.

Lokálně je možné tyto druhy eradikovat (například intenzivním odchytem nebo norováním, a
to z důvodu významného hnízdiště ptactva), je však nutné zdůraznit, že jakmile se s eradikací
přestane, okolní populace jsou natolik vitální, že se na tuto lokalitu opětovně rozšíří.

Ze získaných výsledků vyplývá, že ideální doba lovu těchto druhů je za soumraku nebo v noci,
což ovšem podle současné myslivecké legislativy není možné. Podle Zákona č. 449/2001Sb., o
myslivosti (§45 odst.1 písmena m) je v noci možné lovit pouze prase divoké a lišku obecnou (noc je
zde definována jako časové období hodiny po západu slunce až do hodiny před východem slunce,
přičemž nelze lovit prase divoké a lišku obecnou v noci bez použití vhodné pozorovací a střelecké
optiky).

V roce 2010 byla provedena novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny a v současnosti
může podle § 5 odst. 6 tohoto zákona rozhodnout orgán ochrany přírody (na úrovni příslušné obce s
rozšířenou působností, resp. na území CHKO či NP příslušné správy a ve vojenských újezdech na
úrovni újezdního úřadu) o odlovu geoobrázekicky nepůvodních živočichů v souladu se „zvláštními
právními předpisy“. Tím se rozumí v souladu se zákonem o myslivosti, konkrétně § 42 odst. 1 tohoto
zákona, podle nějž „odlov (živočichů, kteří nejsou zvěří) může provést za stanovených podmínek
osoba oprávněná podle tohoto zákona (držitel loveckého lístku), pokud o tom rozhodl orgán ochrany
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přírody“. V kombinaci obou uvedených ustanovení tedy může odlov živočichů, na něž se vztahuje
rozhodnutí vydané podle § 5 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny, provádět každý, kdo splňuje
podmínky

pro

výkon

práva

myslivosti.

Rozhodnutí může orgán ochrany přírody vydat pro celé území své působnosti (tj. i pro více honiteb) a
s platností na více let, ale i přesto je tento postup, vzhledem k potřebě regulace uvedených invazních
druhů, možné v současnosti považovat za nadbytečnou zátěž. Navíc se zatím možnost tímto
způsobem

umožnit

odlov

invazních

druhů

v

praxi

příliš

neuplatňuje.

Z hlediska regulace uvedených invazních druhů šelem je nutno ovšem dodat, že povolení k lovu
není automaticky řešením problému. Zkušenosti ze zahraničí opakovaně prokázaly, že „běžný“ lov má
jen velmi omezený účinek a pro tlumení nebo eradikaci těchto druhů jsou efektivní především
specializované, dobře organizované a koordinované zásahy (realizované proškolenými skupinami z
řad myslivců nebo terénních pracovníků ochrany přírody). Při lovu hrozí také záměna s našimi
původními druhy, jako je vydra říční nebo ubývající tchoř tmavý, a určitá koordinace a odborné
proškolení je tak účelné i z tohoto hlediska.

V poslední době se problematice nepůvodních a invazních druhů obecně věnuje velká
pozornost na úrovni celé Evropské unie. Problémy, které tyto druhy působí, jsou závažné a jejich
efektivní řešení je možné pouze se zapojením všech dotčených států. Stejná situace je i ve Střední
Evropě – těžko si lze např. představit účinnou eliminaci mývala u nás, nebude-li zároveň potlačena i
zdrojová populace v Německu. Od 1. ledna 2015 proto platí nové Nařízení EP a Rady č. 1143/2014, o
prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. Toto nařízení si
klade za cíl stanovit pravidla pro prevenci, minimalizaci a zmírnění nepříznivých dopadů spojených jak
se záměrným, tak (z části) i nezáměrným zavlékáním nebo vysazováním a šířením invazních
nepůvodních druhů na biologickou rozmanitost a ekosystémové služby. Základním prvkem tohoto
nařízení je vytvoření unijního seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem pro
Unii. Pro tyto druhy jsou pak stanovena omezení (zákazy) jejich uvolňování do životního prostředí,
dovozu nebo převážení na území Unie, držení, chovu nebo pěstování a uvádění na trh. Členské státy
budou na základě Nařízení povinny zajišťovat sledování výskytu invazních druhů a v případě zjištění
druhu s významným dopadem pro Unii bude členský stát povinen zajistit eradikaci invazního druhu
nebo, půjde-li o již široce rozšířený druh, alespoň regulaci a kontrolu. Součástí navrženého přístupu je
i obnova ekosystémů poškozených invazními druhy.
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Navrhované výstupy projektu pro mysliveckou legislativu:

Mývala severního a psíka mývalovitého (společně s ostatními nepůvodními predátory na
území ČR - norka amerického a nutrii říční) je nutné jasně definovat v rámci myslivecké
legislativy jako druhy zavlečené a v přírodě nežádoucí.

Umožnit, aby uživatel honitby mohl vydat povolenku k lovu i k usmrcování mývala severního,
psíka mývalovitého, norka amerického nebo nutrie říční a umožnit celoroční usmrcování
těchto živočichů všem osobám, které splňují veškeré podmínky pro vykonávání práva
myslivosti v dané honitbě (vlastní lovecký lístek, zbrojní lístek skupiny C, jsou pojištěni a při
lovu se zbraní též zbrojní průkaz a průkaz zbraně).

Povolit lov těchto druhů za noci, tj. hodinu po západu slunce až do hodiny před východem
slunce.

Nadále dotacemi podporovat odchyt nepůvodních druhů šelem pomocí budování nor a
podporovat jejich lov pomocí odchytových zařízení.

2.5

Příprava a zprovoznění portálu pro informování státní správy a odborné veřejnosti (Turčáni,

Kašparová)
2.5.1

Úvod a Metodický postup

Budování portálu pokračovalo dle schváleného plánu projektu. Kromě shromáždění dalších souborů
dat jsme na stránku portálu umístili vyšší verzi geoaplikace z projektu ClimIps. Připravili jsme
podstránku pro materiály, které budou přístupné jenom na základě hesla (na vyžádání) hlavně pro
účely státní správy.
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Výsledky
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Závěr

V roce 2015 byly připraveny všechny části portálu a v roce 2016 budeme pokračovat v budování
informační databáze pro státní správu. Umísťování materiálů bude probíhat na základě konzultací
s jednotlivými odděleními MZe, potažmo s dalšími orgány státní správy.
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