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1.1

Úvod

Komentář k projektovému a řešitelskému týmu

Na řešení projektu se podíleli zaměstnanci ČZU:
Vědečtí pracovníci:

Turčáni M., Hlásny J., Holuša J., Marušák R., Ježek, M., Kušta, T., Surový, P., Kuželka, K.

(Holuša J., Nakládal O. a Lukášová K. se podíleli na přípravě souborného materiálu pro management
kůrovce).

Administrativní pracovníci:

Kolbabová I., Březinová J., Kolbabová T.
Doktorandi:
Trombik J.

1.2

Komentář k finančnímu čerpání

Osobní – plán 1 705 tis. Kč, skutečnost 1 705 tis. Kč.

Odměny pro pracovníky zaměstnané a pracující pro projekt.
Služby – plán 545 tis. Vyčerpáno 542 683 Kč. A přesun z roku 2015 116 212 Kč, skutečnost 658 895
Kč.

Náklady spojené s přípravou dat a terénními pracemi pro kapitolu myslivost (ve spolupráci s VLS 150

tis. Kč), příprava leteckého snímkování a zpracování dat z leteckého snímkování struktury honiteb
(100 tis. Kč), s přípravou a kontrolou klasických lapáků při dopracování certifikované metodiky (50
tis. Kč), statistické zpracování dat (50 tis. Kč), instalace a kontrola fotopastí (100 tis. Kč), sběr vzorek

a rozbory půdy a dalšího biologického materiálu (110 Kč) a další menší částky (sumárně v hodnotě
necelých 100 tis. Kč).

Materiál – plán 50 tis. Kč, vyčerpáno 70 tis. Kč.

Nákup potřebného entomologického materiálu pro sběr, zpracování, preparaci a uskladnění terénních
vzorek.

Cestovné – plán 281 tis., skutečnost 281 tis. Kč.

Všechny přidělené finance byly použity na tuzemské cesty na studijní plochy a na jednání k získání
dat pro projekt v rámci České republiky.
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Specifické náklady – plán 400 tis., vyčerpáno 214 150 Kč.

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

korektury článků (130 tis. Kč). Další část byla použita na přípravu dat pro připravované publikace a
editaci připravovaného souborného materiálu o managementu kůrovce, který bude v roce 2017

rozeslán potenciálním uživatelům (40 tis. Kč). Další část byla využita na přípravu speciálního čísla do
časopisu Forestry Journal (44 tis. Kč), vydání kterého je v plánu v roce 2017.
Doplňkové náklady – plán 429 tis., skutečnost 429 tis. Kč
Režie ČZU.

Převod do fondu účelově určených prostředků na rok 2017: 168 tis. Kč. (převod v kategorii
„Specifické níklady“ z důvodu přípravy většiny materiálů pro odbornou a laickou veřejnost až
v posledním roku řešení).

1.3

Stručné zhodnocení průběhu řešení za sledované období, tj. rok 2016

V roce 2016 byly rozpracovány jednotlivé aktivity po oponentuře projektu. V rámci projektu se
pokračovalo v práci v několika oblastech:

a) Pokračování v shromažďování informací o existenci, dostupnosti a využitelnosti databází
vhodných pro využití v projektu,

b) samotný sběr dat v terénu a uzavření spolupráce s VLS o pomoci při ověřování údajů
získaných jejich pracovníky,

c) pokračování shromažďování informací a sběr dalších podkladových dat užitečných při
řešení projektu,

d) pokračování v práci na webové stránce projektu.

1.4

Přehled plánovaných a uskutečněných aktivit v roce 2016

Číslo aktivity: A01

Název (cíl) aktivity: [A01/2016] Získávání podkladových údajů pro přípravu návrhu pro zmírňování
negativních dopadů environmentálních změn na produkční funkce lesa.
Zahájení aktivity: 1. 1. 2016

Ukončení aktivity: 31. 12. 2016

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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Dvě certifikované mapy:

Hlásny T., Trombik J., Turčáni M., Kubišta J., Štěpánek P., 2016. Soubor map: Posun produkčního
optima dubu letního (Quercus robur L.) a dubu zimního (Quercus petraea Matusch.) v důsledku
změny klimatu v České republice. ISBN 978-80-213-2686-6.

Trombik J., Hlásny T., Turčáni M., Kubišta J., Štěpánek P., 2016. Soubor map: Posun produkčního

optima jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v důsledku změny klimatu v České republice. ISBN 978-80213-2685-9.

Materiál pro státní správu: Doporučení pro strategická rozhodnutí k adaptaci lesů na změnu
environmentálních podmínek = klimatickou změnu.
Je přílohou této zprávy.

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

Číslo aktivity: A02

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. 2016

Ukončení aktivity: 31. 12. 2016

Skutečné Indikátory dosažení (dílčí výsledky): Získané databáze o plánování odstřelu vybraných
druhů zvěře a možnostech kontrolních mechanismů v myslivosti.
Skutečné prostředky ověření (dílčích výsledků):
Databáze odstřelu vybraných druhů zvěře.

Databáze pro přípravu modelů pro kontrolní metody v souvislosti s hospodařením se zvěří.
Části neperiodické zprávy s uvedením výsledků.

Podkladový materiál pro MZe: Revize současných postupů pro stanovování výše odstřelu a jeho

dodržování a navržení nových postupů a analýza možností kontrolních mechanismů státní správy
myslivosti v souvislosti s hospodařením se zvěří.

Souborný materiál pro obě části je přílohou této zprávy.

Kdo se na řešení aktivity podílel: Ježek, Kušta, Turčáni a další odborní pracovníci FLD.
Číslo aktivity: A03

Název (cíl) aktivity: Získávání podkladových údajů pro přípravu operativního managementu lesa při
aktivaci komplexu biotických činitelů.
Zahájení aktivity: 1. 1. 2016

Ukončení aktivity: 31. 12. 2016

Skutečné Indikátory dosažení (dílčí výsledky): Příprava databází potřebných při přípravě
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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):
Části neperiodické zprávy s uvedením výsledků: Podrobná analýza modelového území s využitím

produktů DPZ při predikci ohrožení porostů aktivací biotických činitelů (využití leteckých snímků).
Certifikovaná mapa:

Trombik J., Hlásny T., Barka I., Turčáni M., Marušák R., 2016. Soubor map: Střednědobá prognóza
poškozování lesních porostů v České republice. ISBN 978-80-213-2687-3.

Kromě toho byl publikován článek v časopisech databáze SCOPUS se zaměřením na optimalizaci
logistiky těžebních procesů:

Kašpar J., Perez G.F.E, Cerveira A., Marušák R. 2016. Spatial consideration of an area restriction

model for identifying harvest blocks at commercial forest plantations. Lesnícky Časopis – Forestry
Journal, 62 s. 146-151.

Kdo se na řešení aktivity podílel: Turčáni, Surový, Marušák, Kuželka, a další odborní pracovníci
FLD.

Číslo aktivity: A04

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

Zahájení aktivity: 1. 1. 2016

Ukončení aktivity: 31. 12. 2016

Skutečné Indikátory dosažení (dílčí výsledky): Dopracování struktury portálu pro informování
státní správy, odborné a laické veřejnosti.

Skutečné prostředky ověření (dílčích výsledků): Existence portálu www.lesniportal.cz
Kdo se na řešení aktivity podílel: Turčáni, Kašpar
Dopracování metodiky k ukončené etapě:

Název (cíl) aktivity: Zpracování získaných podkladových údajů pro změny v managementu kůrovce.
Skutečné prostředky ověření (dílčích výsledků): Certifikovaná metodika: Holuša J., Lubojacký J.,
Lukášová K. 2016. Využití otrávených lapáků ve formě trojnožek proti lýkožroutu smrkovému (Ips
typographus L.) a lýkožroutu severskému (Ips duplicatus Sahlberg) (Coleoptera: Curculionidae).

Lesnický průvodce 2/2016. ISBN 978-80-7417-113-0, 30 s. Metodika je zvěřejněna na lesním potálu.
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Materiál pro certifikovanou metodiku: Principy komplexní ochrany lesných porostů před lýkožroutem
smrkovým (Ips typographus L.) (Coleoptera: Curculionidae) využitím preventivních a kurativních

metod v krátko-, středně-, a dlouhodobém výhledu. Připravený manuskript. ISBN 978-80-213-2704-7,
60 s.

Kdo se na řešení aktivity podílel: Turčáni, Holuša, Marušák, Hlásny, Lukášová, Trombik a další
odborní pracovníci FLD.

2

2.1

Výsledky řešení v roce 2016

Návrh managementu lesa pro zmírňování negativních dopadů

environmentálních změn na produkční funkce lesa.
(Marušák, Hlásny, Turčáni)

2.1.1 Úvod a cíle
Měnící se podmínky prostředí představují pro lesního hospodáře výzvu v podobě potřeby přizpůsobit

(adaptovat) lesy a hospodaření v lesích na nové podmínky využíváním aktuálních poznatků a přístupů
k pěstování, hospodářské úpravě a ochraně lesa. Již v posledních deseti letech byly ve střední Evropě

pozorovány změny v produkci více hospodářsky významných dřevin. Tyto změny jsou jak pozitivní,
což je připisováno zejména vhodnému managementu lesa (Lindner et al. 2010) nebo zvýšeným
depozicím dusíku, tak negativní, což je důsledek kombinace faktorů jako měnící se distribuce srážek v
roce, nárůst teploty vzduchu, výskyt extrémních vln horka a period sucha (Barcza et al. 2009, Wieser

et al. 2009, Gimmi et al. 2010). Projekce změny klimatu naznačují, že vlny horka a sucha budou v
budoucnu v naší zeměpisné šířce častější a intenzivnější (Schär et al. 2004, Giorgi & Coppola 2007),
stejně jako vichřice nebo poškozování lesních porostů sněhem (Räisänen et al. 2004).

Produkční funkce lesů je a v budoucnu i bude hospodářsky nejvýznamnější funkcí a její změny mohou

mít dopady na celé lesní hospodářství. Adaptace lesů na změnu klimatu zahrnuje soubor opatření,
které zohledňují nestabilitu klimatických podmínek a směřují k zvýšení flexibility hospodaření

v lesích a snižovaní rizik poškození nebo zničení lesních porostů. Při realizaci adaptačních opatření je

zapotřebí přijímat a realizovat rozhodnutí ovlivňující strukturu lesů, která má být schopna čelit
budoucím podmínkám, které jsou v značné míře neznámé. Z důvodu informační nejistoty, ve které je

zapotřebí přijímat rozhodnutí o managementu lesa, je důležitou součástí adaptace zvýšení flexibility
hospodaření, zejména maximálním využívaním přírodních procesů, zvýšením druhové a genetické

diverzity porostů a počtu využívaných dřevin nebo ke snížení dob obmýtí zranitelných dřevin.
S využitím těchto postupů je možné průběžně upravovat a přehodnocovat způsoby hospodaření
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s ohledem na nové poznatky, měnící se stav lesa a případné změny cílů hospodaření (požadavky na
jiné sortimenty, rostoucí zájem o mimoprodukční funkce lesa apod.).

V České republice patří k zásadním materiálům dokument „Strategie pro přizpůsobení se změně

klimatu v podmínkách ČR“ (MŽP 2015), který zahrnuje i část věnovanou lesnímu hospodářství.
Ohledně adaptace na změnu klimatu dokument uvádí, že:

„Možnosti lesního hospodářství při adaptaci na změnu klimatu spočívají v diferenciaci forem
hospodaření dle stanoviště a v příklonu k přírodě bližším formám hospodaření. Změny druhové a
prostorové skladby směřují ke zvýšení stability a odolnosti lesních porostů.“

K východiskům dále patří Národní lesnický program pro období do roku 2013 (schválen usnesením
vlády č. 1221/2008), který je platný i v současnosti. V rámci Cíle II „Zlepšení a ochrana životního
prostředí“ Klíčové akce 6 „Snížit dopady očekávané globální klimatické změny a extrémních
meteorologických jevů“ je uvedených 12 opatření směřujících k adaptaci lesů na změnu klimatu, které
jsou v souladu s nejnovějšími poznatky z této oblasti. Další části Cíle II, zejména v klíčové akci 7

„Zachování a zlepšení biologické diverzity v lesích“, 8 „Rozvíjet monitoring lesů“ a 9 „Zlepšení
zdravotního stavu a ochrany lesů“ mají k adaptaci lesů na změnu klimatu taktéž bezprostřední vztah.

Cílem této etapy řešení je vypracovat hodnocení dopadů změny klimatu na produkci hlavních dřevin v
ČR a tyto poznatky využít při návrhu systému managementu lesa umožňujícího adaptaci lesních
porostů na změnu klimatu. Ačkoli je patrná rostoucí orientace na multifukční lesnictví, opatření jsou
primárně orientovaná na podporu produkční funkce a to, jak z hlediska kvantity produkce, tak i

z hlediska její bezpečnosti. Řešení v roce 2016 se zaměřilo na duby (dub letní a dub zimní) a jedli

bělokorou, čímž navazuje na předchozí výzkum, který byl zaměřen na smrk ztepilý a buk lesní.
Mapové části hodnocení dopadů změny klimatu na všechny čtyři dřeviny byly publikovány formou

specializovaných map s odborným obsahem, které jsou součástí této a předešlých zpráv. Část

věnovaná návrhu adaptivního způsobu hospodaření byla vypracovaná v součinnosti s projektem
NAZV ProClim (QJ1220316) a certifikované metodiky Hlásny a kol. (2016). V této části řešení byla

definována východiska a vytvořeny rámce systému opatření a konkrétní opatření byla vypracována pro
dřevinu smrk. Na těchto základech budou v dalším roce řešení zpracována opatření pro další dřeviny.

2.1.2 Data a metodika

Data národní inventarizace lesa

Pro hodnocení dopadů změny klimatu na produkci lesů byly jako podkladový materiál využity

hodnoty bonity měřené na plochách Národní inventarizace lesa České republiky uskutečněné v letech
2001-2004 v pravidelné síti 2×2 km na celém území lesů ČR. Pro jednotlivé plochy byla na základě

informace o výšce jednotlivých dřevin a jejich věku vypočtena bonita, neboli výška ve 100 letech
(Skovsgaard a Vanclay 2008). Takto vyjádřená bonita představuje tradiční fytocentrický ukazatel
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produktivity stanoviště používaný v lesnické praxi i výzkumu (např. Bontemps a Bouriaud 2013).
Ukazatel je relativně nezávislý na pěstebních zásazích a hospodářském způsobu a je citlivý na
stanovištní podmínky, včetně klimatu, což umožňuje jeho využití při studiích dopadů změny klimatu.

Protože věk porostů jednotlivých ploch NIL byl výrazně variabilní, byly použity jen plochy v rozpětí

75-125 let. Propočet na výšku ve 100 letech byl realizován pomocí Korfovy funkce (Korf 1939).

Podmínkou pro zahrnutí plochy byly minimálně 4 stromy každé dřeviny, pro kterou je bonita
určovaná.

Reparametrizace modelu výškové růstové křivky středního kmene (model absolutní výškové bonity)

byla provedena na základě údajů z prvního cyklu Národní inventarizace lesa České republiky.

Každému střednímu kmeni byla přiřazena absolutní výšková bonita na základě taxačních tabulek na

úrovni subplochy inventarizační plochy (střední kmen je strom s průměrnou výčetní tloušťkou ve věku

100 let). Pro každou dřevinu a bonitu (133 variant) byly odvozeny parametry Korfovy funkce. Při
tvorbě modelu se kladl důraz na logiku průběhu funkce tj.:

a) Modelová výška na začátku vývoje dává reálné hodnoty výšky,
b) model ve 100 letech prochází bonitní výškou,

c) výškový, tj. nový bonitní vějíř vykazuje pravidelnou odstupňovanou výškovou posloupnost.

Vytvořeným modelem se aktualizovala absolutní výšková bonita každého středního kmene.

Distribuce ploch NIL se zastoupením dubů (dub zimní a dub letní) a jedle bělokoré je uvedena na obr.
1 - 2. Je možné vidět, že zatímco plochy s výskytem dubů jsou rozloženy relativně rovnoměrně,
v případě jedle existují značné velké oblasti, ve kterých se dřevina nevyskytuje. Pro tyto oblasti je
problematické realizovat hodnocení dopadů změny klimatu, protože není známý východiskový stav.

Na Obr. 2 jsou tyto oblasti znázorněny jako šrafovaný polygon. Hodnocení je realizované na úrovni
celé ČR a také na úrovni přírodních lesních oblastí (PLO) (Tab. 1).

Obr. 1 Plochy Národní inventarizace lesa se zastoupením dubu letního a dubu zimního. Jsou znázorněny hranice
přírodních lesních oblastí.
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Obr. 2 Plochy Národní inventarizace lesa se zastoupením jedle bělokoré. Jsou znázorněny hranice přírodních
lesních oblastí (PLO). Šrafované oblasti představují PLO bez výskytu jedle.

Tab. 1 Kódy přírodních lesních oblastí použité v mapách uvedených v této kapitole.

Klimatická data
Použitá klimatická data se vztahují ke dvěma obdobím. První je tzv. referenční období 1980-2010,
které je odvozeno ze sítě meteorologických stanic rozložených v České republice (Obr. 3). Budoucí

klima bylo zpracováno pro několik tzv. dvacetiletí pokrývajících 21. století, zde však pro stručnost
prezentujeme pouze výsledky pro období 2080-2100.

Použité scénáře změny klimatu představují nejnovější generaci scénářů vypracovaných v rámci

iniciativy CORDEX (Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment, www.cordex.org/).
Použité klimatické projekce představují nejnovější generaci scénářů změny klimatu pro Českou
republiku. Tyto projekce byly vytvořeny v projektu CzechAdapt (www.klimatickazmena.cz)
11

koordinovaném Ústavem výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe), na

jehož řešení se podíleli i pracovníci České zemědělské univerzity – Fakulty lesnické a dřevařské. Tyto
scénáře změny klimatu jsou řízeny scénáři koncentrací skleníkových plynů, tzv. Representative

Concentration Pathways (RCP, Obr. 4). Prezentované změny produkce jedle a dubu jsou vypočteny na
základě dvou RCP – RCP 4.5, který kulminuje kolem roku 2040 a koncentrace dále zůstávají
vyrovnané, a RCP 8.5, při kterém koncentrace narůstají až do roku 2100. Uvedené hodnoty (4.5 a 8.5)
vyjadřují změnu radiační bilance Země oproti předindustriálnímu období (1750) ve watech na m2.

Obr. 3 Rozložení meteorologických stanic, ze kterých byla data použita pro hodnocení dopadů změny klimatu
na produkci dřevin. V pozadí je zobrazena mapa ročního úhrnu srážek pro období 1980-2010 vytvořena
interpolací dat z meteorologických stanic.

Obr. 4 Scénáře vývoje koncentrací skleníkových plynů, tzv. Representative Concentration Pathways (RCP)
podle páté zprávy Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC Assessment Report 5). Pro hodnocení vlivu
změny klimatu na produkci dřevin byly použity scénáře změny klimatu řízené RCP 4.5 a RCP 8.5.

Pro každý RCP bylo k dispozici 11 kombinací globálních a regionálních klimatických modelů
opisujících očekávaný vývoj regionálního klimatu. Společně tedy bylo k dispozici 22 scénářů změny
klimatu, pomocí kterých byla vyjádřena i variabilita očekávaných změn. Jelikož RCP4.5 a RCP8.5
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představují koncepčně odlišné rámce vývoje klimatu, mapy dopadů změny klimatu byly vypracovány
samostatně pro tyto dva scénáře.

Ukázka rozdílu v hodnotách průměrné roční teploty vzduchu a ročních úhrnů srážek podle pěti
regionálních klimatických modelů ve třech obdobích je uvedena na Obr. 5 a 6 (vybrané jsou modely,

které vhodně reprezentují variabilitu celé skupiny 22 modelů). Z map je patrné, že rozdíl mezi modely
v čase narůstá a nárůst teploty je v období 2081-2100 (období použité v této zprávě) výrazně vyšší při

modelech řízených RCP 8.5. V případě srážek tato tendence není tak zřejmá a trend změny v čase není
tolik patrný. Významným se však stává rozdíl mezi regionálními klimatickými modely (ve směru
sloupců), kde jsou první dva modely výrazně vlhčí než zbytek modelů.

Obr. 5 Vývoj průměrné roční teploty vzduchu v obdobích 2011-2040, 2041-2060 a 2081-2100 (řádky) podle
pěti regionálních klimatických modelů (sloupce). V řádcích jsou zobrazeny vždy projekce řízené dvěma scénáři
koncentrací skleníkových plynů (RCP4.5 a RCP8.5).
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Obr. 6 Vývoj ročních úhrnů srážek v obdobích 2011-2040, 2041-2060 a 2081-2100 (řádky) podle pěti
regionálních klimatických modelů (sloupce). V řádcích jsou zobrazeny vždy projekce řízené dvěma scénáři
koncentrací skleníkových plynů (RCP4.5 a RCP8.5).

Důležitou informací je, že použitý klimatický dataset představuje nejnovější generaci scénářů změny

klimatu připravených pro Českou republiku a řešitelský tým na tuto iniciativu aktivně navázal. Použití
celé skupiny scénářů umožnuje při hodnocení vlivu změny klimatu na produkci zohlednit neurčitost

budoucího vývoje, což na rozdíl od využití pouze jednoho modelu vede k preferenci flexibilních
postupů managementu zahrnujících podporu druhové a věkové diverzity nebo zkrácení dob obmýtí.

Postup tvorby map

První krok tvorby map dopadů změny klimatu na bonitu dřevin spočíval ve vytvoření mapy

současného produkčního potenciálu, na což byla využita interpolační technika krigování s externím
driftem (Goovaerts 2000). Tato metoda interpoluje bodově lokalizované hodnoty, což je v našem
případě bonita vztažená k plochám NIL a interpolace je podpořena další proměnnou (resp.
proměnnými) ve formě gridu, které jsou s primární bodově lokalizovanou proměnnou korelovány.
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Jako podpůrná proměnná byla použita nadmořská výška, která byla korelovaná s hodnotami bonity
hodnocených dřevin.

Druhý krok tvorby map spočíval ve vyhodnocení závislosti bonity na klimatických parametrech. Pro
tento účel byly obdobnou interpolační metodou, která byla použita pro vytvoření map bonity,

propočteny na plochy NIL hodnoty většího počtu klimatických parametrů pro referenční období 19802010. Tyto hodnoty byly v regresních modelech použity jako prediktory bonity. Zároveň bylo určeno
procento variability hodnot bonity vysvětlené klimatickými faktory a byly vybrány proměnné s
nejsilnějším vztahem k bonitě.

Do vytvořených regresních modelů byly následně dosazeny projekce jednotlivých klimatických prvků,

čímž byly získány projekce klimaticky citlivé složky celkové bonity. Následně byl model pro
referenční období modifikován těmito projekcemi – výsledné mapy tak znázorňují celkovou bonitu
odvozenou z měření na plochách NIL a její klimatickou složku modifikovanou na základě scénářů

změny klimatu. Důležitou skutečností je, že vliv změny klimatu na referenční bonitu získanou
interpolací dat NIL byl úměrný procentu variability bonity vysvětlenému klimatickými faktory.

Konkrétně, v případě jedle klimatické faktory vysvětlovaly 33 % variability bonity a v případě dubu
pouze 20 %. Algoritmus byl proto modifikován tak, aby změna klimatu ovlivnila jen tuto klimaticky
citlivou složku bonity.

Uvedená metodika je relativně komplikovaná a podrobněji bude publikovaná ve vědeckých

časopisech. První část metodiky již byla publikovaná v práci Hlásny a kol. (2017) „Climatic drivers of
forest productivity in Central Europe“ v časopise Agriculture and Forest Meteorology.

2.1.3 Výsledky

Vliv změny klimatu na produkci dubu

Duby představují 7,1 % současné dřevinné skladby lesů České republiky. Oproti přirozené dřevinné

skladbě, ve které je zastoupení dubů na úrovni 20 %, byl jejich výskyt výrazně redukován. Dub letní a

dub zimní jsou hluboko kořenící druhy odolné vůči větru a tolerující nedostatek vláhy. Vyskytují se v
nižších a středních polohách v širokém rozpětí stanovišť. Z hlediska adaptace na změnu klimatu
představují duby významnou složku dřevinné skladby zejména s ohledem na toleranci sucha a

poměrně nízkou míru poškozování škodlivými činiteli. V kontextu nárůstu teploty a rizika sucha je

možné předpokládat pěstování dubů i ve vyšších nadmořských výškách než doposud, jakož i

výraznější zvýšení jejich zastoupení v dřevinné skladbě. Podle projekcí změny dřevinné skladby pro
celou Evropu budou ke konci století na většině našeho území dominovat podmínky pro růst
mediteránních druhů dubu (Hanewinkel et al. 2012).

Z mapy získané interpolací dat NIL je patrné, že současný produkční potenciál dubů v České republice

je relativně málo variabilní a na většině území převládají bonity v rozsahu 22 - 26 m (Obr. X7).
Nejvyšší hodnoty lze pozorovat na severovýchodě republiky v oblasti Hrubého Jeseníku,
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Podbeskydské pahorkatiny, Kelečské pahorkatiny a severní části Hornomoravského úvalu. Naopak
nejnižší hodnoty jsou typické pro Krušné hory, Polabí a Jihočeskou pánev.

Obr. 7 Mapa současného produkčního potenciálu dubů vytvořená interpolací dat bonity měřené na plochách
prvního cyklu národní inventarizace lesa.

Přes zvýšenou toleranci dubů vůči nedostatku vláhy lze na konci tohoto století očekávat snížení jejich

produkce, a to především v nejnižších polohách ČR. Oproti referenčnímu období lze očekávat snížení
produkce až o 15 % v Podkrušnohorské pánvi, Polabí a Jihomoravských úvalech. Naopak, pozitivní

dopad lze s ohledem na zvyšující se teplotu očekávat ve vyšších polohách. Ve středních polohách

nelze očekávat výrazné změny v produkci (v rozpětí ± 5 %). Navzdory výrazným rozdílům v intenzitě
změny klimatu mezi scénáři řízenými dvěma použitými RCP mapy poukazují na podobný charakter

očekávaných změn. Při RCP 8.5 lze oproti referenčnímu období pozorovat výskyt poměrně rozsáhlých
oblastí v nižších až středních polohách s bonitou méně než 20 m. Naopak, pozitivní dopad lze s
ohledem na zvyšující se teplotu a prodloužení vegetační sezóny očekávat v nejvyšších polohách ČR,
kde bonita může dosahovat až 30 m. Vliv změny klimatu je patrnější při mapách rozdílů mezi

budoucím a současným obdobím (spodní řada map na Obr. 8) než při mapách znázorňujících budoucí
bonitu (střední řada map na Obr. 8).
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Obr. 8 Vliv změny klimatu na produkci dubu vyjádřenou pomocí bonity dřeviny. Horní mapa znázorňuje
referenční stav odvozený interpolací z dat národní inventarizace lesa. Prostřední mapy znázorňují bonitu, kterou

je možné očekávat v důsledku změny klimatu při dvou skupinách scénářů změny klimatu řízených scénářem
koncentrací skleníkových plynů RCP 4.5 a RCP8.5. Spodní mapy znázorňují rozdíl mezi stavem pro budoucnost
a referenčním obdobím.

Vliv změny klimatu na produkci jedle
Jedle bělokorá (Abies alba) je stinná a na vláhu náročná dřevina, její klimatická citlivost je však nižší

než u smrku. Jedle dosahovala v přirozeném dřevinném složení lesů ČR zastoupení až kolem 20 %, v
současnosti je její zastoupení na úrovni 1,1 %. V lesnické praxi jsou snahy o zvýšení jejího zastoupení
v porostech. Jedle se vyskytuje ve směsích s většinou hospodářských dřevin, jako je smrk, buk nebo
borovice. V českých lesích dosahuje výšky i 40 metrů, výčetní tloušťky až 1,2 metru. Růstová

dynamika jedle se v čase měnila – zatímco růst jedle v Evropě výrazně poklesl v období 1970-1990
zejména v důsledku znečištění ovzduší, po roce 1990 bylo pozorováno bezprecedentní zrychlení růstu
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(Bošeľa et al. 2014; Elling et al. 2009). Na spodním okraji rozšíření byl naopak pozorován pokles
růstu související s nedostatkem vláhy. Tato skutečnost poukazuje na klimatickou citlivost jedle a

skutečnost, že v podmínkách změny klimatu může tato dřevina vykazovat zhoršenou produkci i
v našich podmínkách.

Z hlediska adaptace na změnu klimatu je jedle důležitou dřevinou, zejména ve vyšších polohách.

Představuje jednu z mála hospodářsky významných původních dřevin, které je možné využít pro
zvýšení druhové diversity porostů a podpořit tak přirozené adaptační mechanismy.

Současný produkční potenciál jedle v České republice je relativně málo variabilní a na většině území

převládají bonity v rozsahu 26 - 30 m (Obr. 9). Nejvyšší hodnoty až 30 m lze pozorovat na východě

republiky v oblasti Moravskoslezských Beskyd, Hostýnských vrchů, Javorníků a Bílých Karpat.
Vysoký produkční potenciál má rovněž Západočeská pahorkatina a Středomoravské Karpaty. Naopak,

nejnižší hodnoty kolem 20 m jsou typické pro Karlovarskou vrchovinu a Rakovnicko-kladenskou
pahorkatinu. Na zbytku území dominují hodnoty mezi 26 - 28 m.

S ohledem na citlivost jedle na vysoké teploty a nedostatek vláhy lze na konci tohoto století očekávat
výrazné snížení produkce této dřeviny v nízkých až středních polohách ČR (Obr. 10). Oproti
referenčnímu období lze snížení produkce až o více než 15 % očekávat na celém území ČR do

nadmořských výšek 600 m n. m. V polohách do 800 m n. m. nelze očekávat výrazné změny (max. – 5
%). V nejvyšších polohách lze očekávat zachování současné produkce. V případě obou použitých RCP
lze pozorovat podobný trend při očekávaných změnách produkce.

Obr. 9 Mapa současného produkčního potenciálu jedle vytvořená interpolací dat bonity měřené na plochách
prvního cyklu národní inventarizace lesa.
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Obr. 10 Vliv změny klimatu na produkci jedle vyjádřený pomocí bonity dřeviny. Horní mapa znázorňuje

referenční stav odvozený interpolací z dat národní inventarizace lesa. Prostřední mapy znázorňují bonitu, jakou

je možné očekávat v důsledku změny klimatu při dvou skupinách scénářů změny klimatu řízených scénářem
koncentrací skleníkových plynů RCP 4.5 a RCP8.5. Spodní mapy znázorňují rozdíl mezi stavem pro budoucnost
a referenčním obdobím.

S ohledem na citlivost jedle na vysoké teploty a nedostatek vláhy lze na konci tohoto století očekávat
výrazné snížení produkce této dřeviny v nízkých až středních polohách ČR. Oproti referenčnímu

období lze pozorovat poměrně rozsáhlé oblasti s potenciální bonitou méně než 22 m, patří zde

prakticky celá Rakovnicko-kladenská pahorkatina, Křivoklátsko a Český kras, Karlovarská vrchovina,

Předhoří Českomoravské vrchoviny a Hornomoravský úval. Výrazné snížení je rovněž patrné v
západních Čechách a jižní Moravě. V nejvyšších polohách lze očekávat zachování současné produkce.

Při použití RCP 8.5 lze pozorovat podobný trend jako v případě RCP 4.5. S ohledem na výraznější

změny klimatu při použití tohoto scénáře, jsou i očekávané změny v produkci jedle více patrné. Na
konci tohoto století lze očekávat výrazné snížení produkce této dřeviny v nízkých až středních
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polohách ČR. Oproti referenčnímu období lze snížení produkce až o více než 15 % očekávat na celém
území ČR do nadmořských výšek 600 m n. m. V polohách do 800 m n. m. nelze očekávat výrazné
změny (max. – 5 %). V nejvyšších polohách lze očekávat zachování současné produkce.

Při použití RCP 8.5 lze pozorovat podobný trend jako v případě RCP 4.5. S ohledem na výraznější

změny klimatu při použití tohoto scénáře, jsou i očekávané změny v produkci jedle více patrné. Oproti
referenčnímu období lze pozorovat poměrně rozsáhlé oblasti s potenciální bonitou méně než 22 m,
patří zde prakticky celá Rakovnicko-kladenská pahorkatina, Křivoklátsko a Český kras, Karlovarská

vrchovina, Předhoří Českomoravské vrchoviny a Hornomoravský úval. Výrazné snížení je rovněž

patrné v západních Čechách a jižní Moravě. V nejvyšších polohách lze očekávat zachování současné
produkce.

Očekávaná změna produkce hlavních dřevin

Při návrhu adaptačních opatření se kromě výše uvedených analýz opíráme i o výsledky simulací

produkčního potenciálu hlavních hospodářských dřevin, které byly zpracovány s využitím modelu

Sibyla (Fabrika a Ďurský 2005, 2006; případové studie např. Hlásny a kol. 2011, 2015, 2016).
Simulace byly realizovány na množství porostů reprezentativně rozložených po České republice a byly
řízeny skupinou 10 scénářů změny klimatu. Byla porovnána bonita dřevin dosažená v podmínkách

odpovídajícím klimatu v období 2071-2100 s bonitou v období 1961-1990 (Obr. 11). Je možné vidět,
že reakce borovice, která má značně širokou ekologickou amplitudu, je v rámci České republiky

nevýrazná a u této dřeviny je možné očekávat zachování současné produktivity. Reakce dubu je

relativně nevýrazná, od minimálního poklesu v 1. LVS po nárůst do 20 % v 5. LVS. Relativně
nevýrazná je i reakce jedle, u které se pokles ve 3. – 7. LVS pohybuje v rozpětí ±10 %, ačkoli změna

je s výjimkou 7. LVS negativní. Reakce buku je do 4. LVS negativní s poklesem v rozpětí 5-20 %, pak

prudce stoupá. Nejvýraznější reakce byla pozorována u smrku, u kterého může produkční potenciál

klesnout v nejnižších polohách až o 60 % (zde se ovšem nevyskytuje) a v nejvyšších polohách narůst o
40-60 %. Reakce je negativní do 5. LVS.
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Obr. 11 Procentní změna bonity hlavních dřevin v důsledku změny klimatu podle vegetačních stupňů mezi
obdobími 2071-2100 a 1961-1990.

Doporučení pro management lesa

Změna produkčních ukazatelů v důsledku změny klimatu je jeden z faktorů, který je třeba zohlednit

při návrhu adaptačních opatření. Pokles produktivity zároveň indikuje ztrátu vitality dřevin a riziko

jejich poškození sekundárními činiteli. Zranitelnost dřevin v kontextu změny klimatu a s tím
související bezpečnost produkce je dalším důležitým faktorem, který je při adaptaci na změnu klimatu

nevyhnutelné zohlednit. Této problematice je věnovaná další etapa tohoto projektu, jejíž výsledky jsou

již zohledněny ve zde prezentovaném návrhu adaptačních opatření. Adaptační opatření mají proto

směřovat k podpoře produkce snižováním zastoupení dřevin v areálech kritického poklesu jejich
produktivity a zavedením nových dřevin (včetně nových ekotypů původních dřevin), které jsou
schopny plnit produkční a další funkce i ve změněných podmínkách (Tab. 2).

Navržený systém opatření je zaměřen na podporu produkční funkce lesa a zahrnuje soubor postupů

z oblasti pěstování lesa a hospodářské úpravy lesa. Pěstební opatření směřují k úpravě dřevinného
složení, podpoře druhové diverzity, zlepšení stability a vitality porostů a zlepšení koloběhu živin a
vody v porostech. Opatření HÚL směřují zejména k úpravě doby obmýtí, resp. k jejímu snížení tak,
aby se snížilo zastoupení zranitelných věkových stádií dřevin a tím i celková míra poškozování lesa.

V tomto roce řešení projektu byla vypracovaná obecná struktura systému doporučení a konkrétní

postupy managementu pro dřevinu smrk (současný stav v práci Plívu (2000). Tyto postupy byly
vypracovány v úzké spolupráci s projektem NAZV ProClim (QJ1220316) a jsou v souladu s
certifikovanou metodikou Hlásny a kol. (2016). Podle této struktury budou v dalším období
zpracované návrhy opatření pro další dřeviny.

Způsob, jakým jsou v konkrétním návrhu doporučení zohledněny jednotlivé oblasti adaptace lesů na
změnu klimatu, je uveden v Tab. 2. Podrobný přehled opatření je uveden v Tab. 3.
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Tab. 2 Rámcové porovnání doporučených postupů s dosavadními postupy a význam jednotlivých opatření pro
cílový hospodářský soubor 43.
Opatření

Změna oproti současnému modelu hospodaření
CHS 43 *

Oproti cílové druhové skladbě (Plíva 2000) SM 5-6, BK

Důležitost a doporučená
intenzita změny
Vysoká

Střední

2, JD +-1, MD 1-2, LP+, JV 0-1, DB +-1, BO +-1 je

Podpora druhové diverzity
A

na bázi využití domácích

nebo zdomácnělých druhů
dřevin

patrné výrazné snížení zastoupení smrku. Je připouštěn
pouze s využitím přirozené obnovy nebo zajištěním

umělé obnovy vhodného chlumního ekotypu. U podílu

BK je možné navýšení zastoupení, podobně jako u jedle a
dalších domácích dřevin se zajímavou produkcí a

+

melioračními účinky (TR apod.). Změna je i v širším

rozpětí zastoupení dřevin, které lépe zohlední variabilitu

Podpora druhové diverzity
B

na bázi využití širšího

spektra i nepůvodních
dřevin

Zlepšení odolnosti porostů
C

vůči stresu suchem

zaváděním dřevin s nižšími
nároky na vláhu

konkrétních podmínek zalesňované plochy.

Změna spočívá v návrhu vyššího zastoupení DG a také
alternativy JDO v oblastech, kde je nedostatek domácí

JD. Obě introdukované dřeviny nemají většinou invazivní
charakter a nepůsobí negativně na původní společenstva.
V CHS 43 se oproti výše položeným lokalitám

předpokládají časté problémy s vláhou. Toto riziko

výrazného poškozování porostů suchem je sníženo právě
navrhovanou úpravou dřevinné skladby směrem ke

+
+

dřevinám hlouběji kořenícím.

Rozvoj biotických škůdců by měl být eliminován také

Snížení biotické a
D

mechanické zranitelnosti
porostů zaváděním
odolných dřevin a

odpovídající výchovou

E

Snížení zranitelnosti

porostů úpravou doby
obmýtí

Optimalizace využívání
F

měnícího se produkčního
potenciálu stanovišť

úpravou dřevinného složení

použitím širšího spektra dřevin v navrhované druhové

+

skladbě, což snižuje riziko kalamitního stavu.

Mechanická stabilita porostů, která je na kyselých
stanovištích přirozeně lepší (ve srovnání např. se

stanovišti dobře zásobenými živinami), bude dále

zlepšena zvýšením podílu zpevňujících dřevin (MD a
DG, listnáče) a také budováním stability současných
mladých SM porostů intenzivními prvními zásahy.
Snížení pravděpodobnosti zničení porostů před

dosažením věku počátku obnovy je podpořeno snížením
obmýtí. Zkrácení je vzhledem na stávající věkovou
strukturu realizováno v průběhu 1- 2 decennií.

V polohách reprezentovaných CHS 43, kde byl původně
hlavní produkční dřevinou SM, dojde k výraznému

snížení jeho produkce (více jak o třetinu, viz výsledky
výše uvedených studií). Proto jsou v návrhu druhové

skladby významně zastoupeny další dřeviny s dobrou

kvantitou a kvalitou produkce (MD, DG, JDO, TR, DB
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+
+

Nízká

DB atd.). SM (pokud se bude jednat o vhodný chlumní

ekotyp) může dál plnit produkční funkci, nejlépe však ve
směsích s výše jmenovanými dřevinami.

Podpora koloběhu živin a vody v současných mladých
SM porostech je zajištěna prováděním intenzivních

prvních výchovných zásahů, při kterých je významně

G

Podpora vitality porostů
zlepšením nutričního a
vodního režimu

snížena intercepce, zvýšena vlhkost půdy a přísun

slunečního záření. Je tak zvýšen přísun vláhy pod porost
a zlepšeny podmínky pro rychlejší dekompozici opadu.
V následných porostech by se měly nutriční poměry
zlepšovat také díky zvýšenému podílu dřevin

+

s melioračním účinkem (příznivější charakteristiky
opadu, hlubší kořenění atd.).

V odůvodněných případech lze využít i postupy

chemické meliorace (podle LP 7/2014, Šrámek et al.)

* Poznámka:Oponent doporučil doplnit sloupec s uvedením současných postupů. Autorský kolektiv

tuto poznámku akceptuje, ale bude s ní pracovat při práci na nové metodice pro další dřeviny. U
tohoto návrhu je uvedena citace, kde je možné současné postupy vyhledat a doplňování současného
stavu by bylo jenom duplicitou.

Teoretická východiska pro adaptaci

Hierarchie adaptačních opatření znázorněná na Obr. 12 zohledňuje jak intenzitu současných nebo
očekávaných změn, tak i východiskový stav porostů. Adaptaci je možné orientovat na podporu

rezistence porostů, tedy jejich schopnost v nezměněné formě odolávat měnícím se podmínkám

prostředí. Tato opatření je možné realizovat jen krátkodobě a v omezené míře. Týkají se například

hospodářských lesů věkově blízko době obmýtí nebo porostů, které jsou významné z hlediska ochrany
přírody nebo jako zdroje reprodukčního materiálu. Opatření mohou zahrnovat intenzivní odstraňovaní

invazních druhů, aplikaci pesticidů, zabraňování vzniku požárů odstraňováním mrtvého dříví apod.
Podpora rezilience spočívá především v podpoře schopností porostů (resp. obecně ekosystému)

obnovit po disturbancích svojí původní strukturu. Klíčová jsou opatření související s obnovou porostů

a udržením žádaných cílových druhů dřevin ve zranitelných nejmladších věkových stádiích,
i navzdory skutečnosti, že podmínky prostředí nejsou pro tyto druhy již optimální.
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Obr. 12 Hierarchie opatření adaptace lesů na změnu klimatu

S ohledem na rizika hospodaření orientovaného na produkci smrkového dříví se námi navrhovaná

opatření orientují zejména na konverzi nebo proměnu porostů na nové porostní typy lépe adaptované

na změnu klimatu. Konverze vychází z předpokladu, že lesní hospodář akceptoval změněné klimatické
a další podmínky a cíleně přizpůsobuje strukturu porostů novým podmínkám. V maximální míře by

mělo být využíváno procesů přirozené adaptace na měnící se podmínky, jejichž rychlost je však
v kontextu probíhajících změn klimatu nepostačující.

Ke konkrétním postupům, které je třeba zvažovat při konverzi porostů orientované na adaptaci na
změnu klimatu, patří následovné:

Asistovaná migrace, řízená relokace a další koncepty

K postupům konverze stávajících porostů a změny dřevinné skladby v podmínkách změny klimatu se
váže soubor postupů a procesů tzv. asistované nebo řízené migrace a relokace (assisted migration,

managed relocation). Řízená relokace je definována jako „cílený přesun druhů, populací nebo
genotypů mimo rámce jejich historického rozšíření za účelem podpory biologické diverzity a funkcí

ekosystémů jako adaptační strategie na změnu klimatu“ (Schwartz a kol. 2012). Podobné principy jsou
asistovaná migrace a asistovaná kolonizace, při kterých nemusí být kladen důraz na adaptaci na změnu
klimatu a zahrnují i management a podporu druhů, populací nebo genotypů na místě jejich vysazení.

V případě lesních ekosystémů čelících změně klimatu mohou tyto postupy podpořit přirozenou
tendenci druhů přesouvat se za vhodnými podmínkami a obohatit dřevinnou skladbu novými druhy
nebo genotypy. Tyto postupy mohou vést k vytvoření tzv. neonativních lesů (Millar a kol. 2007; Bolte

a kol. 2009), sestávajících ze směsí původních a nepůvodních druhů a proveniencí. V nových

podmínkách prostředí mohou vzniknout nová společenství dřevin, která mohou fungovat efektivněji –
nejedná se tedy jenom o posun stávajících druhů a společenstev, ale o jejich celkovou rekombinaci.
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Při využívání těchto postupů nevládne obecný konsensus, nejsou dostatečně prozkoumány jejich
dlouhodobé dopady a jejich využívání v jisté míře brání i současná legislativa. Existuje však značné
množství studií potvrzujících, že vhodně vybrané nepůvodní druhy a provenience mohou

v podmínkách změny klimatu zabezpečovat poskytování požadovaných funkcí lesa lépe než druhy
původní, proto by toto adaptační opatření mělo být v opodstatněných případech zvažováno.
Úprava dřevinné skladby

V podmínkách České republiky se toto opatření zaměřuje především na snižování výměry zranitelných

smrkových porostů v nižších vegetačních stupních (zejména ve 3. a 4. LVS), zvyšování zastoupení

dřevin tolerantních ke stresu suchem v nižších a středních polohách a zlepšení přirozených

adaptačních schopností lesa zvýšením druhové diverzity. Dalším cílem úpravy dřevinné skladby je
zmírnění ztrát na produkci tím, že je podpořen posun dřevin směrem k vyšším vegetačním stupňům

tak, aby dřeviny následovaly posun jejich produkčního optima. Součástí úpravy dřevinné skladby
může být i využívaní nových dřevin, což koresponduje s výše zmíněnými postupy řízené relokace. V

úvahu je třeba brát očekávaný posun bioklimatických areálů dřevin (např. Hanewinkel a kol. 2012),
který naznačuje, že podmínky střední Evropy se stanou vhodné např. pro mediteránní druhy dubů.

V rámci tohoto vývoje je na sušších stanovištích možné perspektivně uvažovat např. s Quercus cerris,
který se hojně vyskytuje již na Slovensku, ale i s druhy jako Quercus frainetto nebo Quercus illex,
jejichž klimatický areál se na území České republiky přesouvá.

Využití nových druhů se obzvlášť v podmínkách České republiky jeví jako potřebná praxe, protože

počet hospodářsky významných druhů dřevin v současné skladbě je tak nízký, že možnosti adaptace,

včetně podpory diverzity porostů, jsou značně omezené. Této praxi ovšem musí předcházet konsenzus

v klíčových otázkách introdukce a dalších konceptů, jak bylo uvedeno v předešlém textu. Strategie pro
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (MŽP 2015) v tomto ohledu uvádí, že „je zapotřebí
revidovat dosavadní způsob regulace introdukovaných a geograficky nepůvodních dřevin v

hospodářských lesích s cílem umožnění jejich širšího využívání, zejména modřínu a douglasky“ a

„podporovat druhy a ekotypy lesních dřevin lépe snášející klimatickou změnu, s vyšší rezistencí vůči
biotickým škůdcům“.

Zohlednění rizik v managementu lesa

Zatímco ve stabilních přírodních podmínkách se v hospodářských lesích bylo možné orientovat

primárně na maximalizaci produkce, v měnících se podmínkách se významným ukazatelem stávají

rizika hospodaření určující pravděpodobnost, s kterou mohou porosty dosáhnout mýtní zralost.
V našich podmínkách jsou klíčová rizika související s aktivitou biotických škodlivých činitelů,

nárůstem frekvence a intenzity vichřic, období sucha apod. Důležitým nástrojem hospodaření se proto
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stávají optimalizační modely zohledňující kromě produkčních a ekonomických ukazatelů také rizika
hospodaření.

Z hlediska zmírňování rizik jsou důležitými koncepty podpora tzv. asynchronní dynamiky lesních
porostů, ekosystémů a krajiny a s tím související tzv. pojišťovací hypotéza (insurance hypothesis).

Asynchronní dynamika lesa představuje dynamiku, ve které jednotlivé složky lesa nejsou z hlediska
produkce, fenologie, regenerace apod. časově a prostorově synchronizovány a tím pádem jsou méně

zranitelné jedním činitelem. Příkladem jsou různověké smíšené porosty, tento koncept je však
zapotřebí přenést z porostů na škálu větších lesních celků nebo krajiny. Pojišťovací hypotéza říká, že
biodiverzita zabezpečuje ekosystém vůči narušení jeho fungování a rozpadu struktury, protože větší

počet druhů lépe garantuje, že v případě odumření nebo ztráty vitality některých druhů, zbylé druhy
dokážou stále zabezpečovat fungování ekosystému (Yachi and Loreau 1999). Oba dva koncepty tedy
směrují k časovému a prostorovému rozložení rizik (včetně finančních) a zabezpečení fungování
ekosystému i po disturbančních událostech.

Důležitým aspektem managementu rizik v hospodaření je úprava dob obmýtí způsobem snižujícím
rizika poškození nebo zničení porostu, přičemž jsou však brány v potaz produkční a ekonomické

ukazatele. Tento přístup vyúsťuje do snížení dob obmýtí zranitelných dřevin (smrk) nebo

do zachování a případného zvýšení doby obmýtí některých druhů dubů (Kulla a Petráš 2012).
V případě smrku je zranitelnost výrazně odvislá od věku, např. v současnosti je pravděpodobnost
dožití smrkového porostu do věku 100 let méně než 30 % (Hlásny a kol. 2015). Snížení doby obmýtí

proto snižuje zastoupení zranitelných věkových stadií a zvyšuje pravděpodobnost přežití celého
porostu. Tento koncept byl promítnut i do praktické části metodiky.

Struktura systému doporučení na příkladu dřeviny smrk

Navrhovaná adaptační opatření směřují v první řadě k podpoře bezpečnosti a kvantity produkce a jsou

diferencována podle cílových hospodářských souborů (CHS). Zde prezentujeme doporučení pro CHS
43 týkající se porostních typů „SM běžné kvality“ ve smyslu Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 83/1996 Sb.

Doporučení jsou dále diferencována podle současného zastoupení smrku v porostech. Pro
jednoduchost byly vymezeny dvě kategorie – nad 70 % a do 70 %. Navrhovaná opatření nepředstavují

návod pěstování porostů od jejich založení po obmýtí, ale doporučují jak v současnosti přistupovat
k porostům v různých věkových fázích. Pěstební doporučení jsou zpracována tak, aby v nich byly

zahrnuty všechny věkové fáze smrkových porostů, tj. kultury/nárosty, mlaziny, dospívající a dospělé
porosty. Do modelu se lze zapojit v jakékoli věkové fázi podle současného stavu SM porostu a
postupovat podle popsaného opatření. Určitou výjimkou jsou porosty s opožděnou výchovou nebo

porosty silně poškozené zvěří. V těchto případech je třeba zohlednit nutnost odlišného přístupu a
využít např. doporučení uvedené v práci Slodičák a Novák (2007).
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Opatření jsou koncipována jako preventivní, směřující k postupné adaptaci stávajících smrkových

porostů na změnu klimatu. Jejich účelem není stabilizace porostů s výrazně zhoršeným zdravotním
stavem nebo s probíhající kůrovcovou kalamitou. Doporučení se orientují na dva směry, které se
výrazněji odklánějí od dosavadních přístupů:


Prvním směrem je zásadní změna druhové skladby při obnově smrkových porostů. S tím je

spojen i odpovídající přístup k výchově mladých smrkových porostů, který je cílen na podporu
jejich mechanické stability a (pokud nejde o monokultury) také druhové diverzity. Ve
výchovou připravených (tj. se zvýšenou stabilitou) smrkových porostech lze pak přeměnu

druhové skladby rozložit do delších časových úseků s menším rizikem velkoplošného rozpadu
porostů. Při obnově je navrhováno širší spektrum dřevin cílové skladby pro snížení rizik


působení abiotických i biotických škodlivých činitelů.

Druhým směrem je změna postupů hospodářské úpravy lesa, především stanovení doby
obmýtí. Vzhledem k vysoké zranitelnosti vyšších věkových stádií a zhoršeného stavu
současných smrkových porostů je zejména na lokalitách nižších a středních poloh navrženo
snížení obmýtí o 10 – 30 let podle CHS a bonity stanoviště.

Výsledný charakter použitých adaptačních opatření je kombinací úpravy doby obmýtí a změny

dřevinné skladby, přičemž o převaze jednoho nebo druhého směru je možné rozhodnout na základě

současného stavu porostů nebo cílů hospodaření. Důležitou premisou je, že snižování doby obmýtí bez
změny dřevinné skladby není možné považovat za akceptovatelný postup. Tento přístup by vyústil do
nárůstu objemů těžeb, který by měl exploatační a nikoli adaptační charakter.

V rámci hospodaření bude hrát roli naléhavost řešení přeměny, přičemž nejrychleji bude přeměna

realizována v porostech dospělých a dospívajících a také v porostech s převahou smrku. Naopak
nejdéle bude trvat v porostech současně nejmladších a v porostech s nižším zastoupením smrku, kde

bude prioritou stabilizace a prodloužení životnosti a přeměna proběhne v ideálním případě až v další

generaci. Tento postup zohledňuje i nízké riziko poškození mladších porostů větrem a jejich napadení
podkorním hmyzem.

Při opatřeních směřujících ke zkrácení obmýtí musí uživatel metodiky brát v úvahu současnou

věkovou strukturu majetku. Vzhledem k tomu, že obmýtí má výrazný vliv na plánovanou výši těžeb,
je toto zkrácení doporučeno realizovat v průběhu 2-3 decennií (v každém se snížením obmýtí o 10 let).
Snížení obmýtí v průběhu jednoho decennia je doporučeno jenom v případě, když se tím výrazně

nezvýší mýtní těžby v nejbližším plánovacím období s následným poklesem v dalších decenniích. To

znamená jenom v případě věkové struktury bez (nebo s minimálním zastoupením) přestárlých porostů
(starších než stávající obmýtí plus polovina obnovní doby) a zároveň nižším než normálním
zastoupením mýtních porostů. Zkrácení obmýtí zvýší plánovanou mýtní těžbu, což je ale vzhledem ke
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snížení rizika zničení porostů nezbytné. V případě, že by snížení obmýtí znamenalo jeho úpravu pod
80 let, je vzhledem k platné lesnické legislativě, potřeba zažádat orgán státní správy lesů o výjimku.

Následující tabulka (tab. 3) určuje rámce, o které se opírá adaptace smrkových porostů v rámci tří

cílových hospodářských souborů s dominantním zastoupením smrku. Jsou stručně uvedeny jak

dominantní procesy související se změnou klimatu v jednotlivých CHS tak i hlavní body adaptačních
opatření a rámcová struktura cílového porostu, ke kterému má implementace adaptačních opatření

směřovat. Důležitý je gradient ve směru sloupců (vegetačních stupňů), podél kterého probíhají procesy
nárůstu sucha, nárůstu délky vegetační sezóny apod., na které opatření reagují.

28

CHS43 a CHS45
Dominantní
procesy

související

se změnou
klimatu

Smrk do 70 %

Smrk nad 70 %

Pokles produkce smrku v důsledku nedostatku
vláhy, zvýšení náchylnosti smrku na napadení

lýkožroutem a patogeny, mírný pokles produkce
buku a jedle, udržení a nárůst produkce dubu.

CHS53 a CHS55

Smrk do 70 %

Smrk nad 70 %

výrazný jako u nižších poloh, náchylnost smrku na

zastoupení smrku. Produkce může být omezovaná

ve srovnání s minulostí, nedostatek vláhy není tak

napadení lýkožroutem a patogeny zůstává vysoká,
vyrovnaná nebo narůstající produkce buku, resp.

Intenzivnější

V porostech s převahou

Intenzivnější výchovné

V porostech s převahou

adaptačních

podporu hospodaření

intenzivnější výchovné

hospodaření s vodou a

výchovné zásahy v

opatření

s vodou; zvýšený
podíl

suchotolerantních
dřevin; výrazné

omezení zastoupení
smrku při obnově,

maximální podpora

přimíšených dřevin,
maximalizovat

pravděpodobnost

dopěstovat porosty i
po postupném

odumírání SM ve

smrku (nad 70 %) jsou

zásahy v mladém věku
(zlepšující stabilitu a

hospodaření s vodou a
živinami) významnou
možností, jak oddálit
jejich rozpad. U
mladších takto

obhospodařovaných

porostů lze očekávat
prodloužení jejich

životnosti. Získá se tak
delší časové období na
přeměny (lze pracovat

Smrk nad 70 %

Zlepšení produkce všech dřevin a dostatek vláhy,

většiny dřevin.

výchovné zásahy pro

Smrk do 70 %

Produkce smrku zůstává vysoká nebo mírně vyšší

Stručný
souhrn

CHS73 a CHS75

zásahy pro podporu

pro zvýšení stability
vůči abiotickým

škodlivým činitelům,
podpořit zastoupení
suchotolerantních

dřevin. Redukovat

zastoupení smrku při
obnově, maximálně
podpořit přimíšené
dřevin. Opatření

směřují ke zvýšení
pravděpodobnosti

dopěstovat porosty i po
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smrku jsou intenzivnější
mladém věku (zlepšující
stabilitu a hospodaření s
vodou a živinami)

významnou možností,

jak oddálit jejich rozpad.
U mladších takto

obhospodařovaných

porostů lze očekávat
prodloužení jejich
životnosti

(pravděpodobnost

prodloužení životnosti je
zde navíc vyšší než v

což vytváří předpoklady pro udržení vyššího

edaficky, zrychlená dekompozice však perspektivně
může zlepšit přísun živin. Nárůst počtu generací
lýkožrouta a možnost zvýšení frekvence vichřic
však omezují možnosti smrkových monokultur.
Důraz na intenzivní

Důraz na intenzivní

mladších porostech,

mladších porostech,

výchovné zásahy v

avšak s ohledem na
dostatek vláhy a

zlepšení produkce je
zde doporučovaná

hustota porostů po
zásahu vyšší ve

srovnání s nižšími

polohami. Není nutné (s
ohledem na

předpokládaný dostatek
srážek) vylučovat

dřeviny náročné na

vláhu z cílové druhové

výchovné zásahy v

avšak s ohledem na

dostatek vláhy a zlepšení
produkce je zde

doporučovaná hustota

porostů po zásahu vyšší
ve srovnání s nižšími

polohami. V porostech s
převahou smrku jsou

intenzivnější výchovné
zásahy v mladém věku
(zlepšující zejména

stabilitu a hospodaření s
živinami) jednou z

vyšším věku.

postupně a ne na

případném odumření

nižších polohách). Získá

plochách). Ve starších

porostu.

období na přeměny (lze

velkých rozpadajících se
porostech s dominancí

SM v průběhu vývoje

se tak delší časové

skladby.

předpokládaný dostatek

na velkých rozpadajících

že se je nepodaří v

srážek) vylučovat

se plochách). Ve starších

těchto podmínkách

dřeviny náročné na vláhu

porostech s dominancí

dopěstovat do obmýtí a

z cílové druhové

SM může docházet k

je třeba zahájit jejich

skladby.

jejich postupnému

postupné přeměny.

jejich rozpadu. Není
nutné (s ohledem na

pracovat postupně a ne

SM je pravděpodobné,

možností jak snížit riziko

rozpadu

(pravděpodobnost

rozpadu je menší ve
srovnání s nižšími

polohami) a je třeba

zahájit jejich postupné
přeměny.

Požadovaná

Dominance listnáčů, do 20 % jednotlivě,

Smrk má v těchto

cílového

který by v této směsi měl mít vysokou

produkci, lze využít

struktura
porostu

hloučkovitě nebo skupinově vmíšeného smrku,
pravděpodobnost přežívání. Do 20 % dubů pro
snížení celkových nároků porostu na vláhu,

zbytek BK, JD, JDO, MD, DG (LP, TR, BO). S
ohledem na produkční funkci lesa není cílem
smrk úplně vyloučit.

podmínkách dobrou
jeho až 40% podílu v
druhové skladbě.

Doplnění skladby o JD,
BK, MD, DG a DB a

další přimíšené dřeviny.
Smíšení buď jednotlivé,
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Současné zastoupení SM

Vzhledem ke

Současné zastoupení SM

bezpodmínečně třeba

podmínkám pro

snížit. Díky zlepšujícím

(nad 70 %) je

snížit. Díky stále dobrým
podmínkám pro

produkci smrku však

může v druhové skladbě
tvořit až 40 %. Zbylý
podíl pak tvoří další

zlepšujícím se

produkci SM, lze využít
jeho až 60% podílu v
druhové skladbě.

Doplnění skladby o JD
a BK a další přimíšené
dřeviny. Smíšení buď

(nad 70 %) je třeba
se podmínkám pro

produkci smrku však

může v druhové skladbě
tvořit až 60 %. Zbylý
podíl pak tvoří další

dřeviny s produkčním a

nebo hloučky, skupiny,

dřeviny s produkčním,

jednotlivé, nebo

melioračním účinkem

nepoužívat plošné

melioračním účinkem

ostrůvky. Pro smrk

listnáče). Pro smrk

ostrůvky. Pro smrk

(skupiny nad 0,5 ha)

smíšení kvůli zvýšení
rizika napadení
lýkožroutem.

stabilizačním a

(JD, BK, MD, DG plus

přimíšené listnáče). Pro

smrk nepoužívat plošné
(skupiny nad 0,5 ha)

smíšení kvůli zvýšení
rizika napadení
lýkožroutem.

hloučky, skupiny,

nepoužívat plošné

(skupiny nad 0,5 ha)
smíšení kvůli riziku

napadení lýkožroutem.

(JD, BK plus přimíšené
nepoužívat plošné

(skupiny nad 0,5 ha)
smíšení kvůli riziku

napadení lýkožroutem. V
podmínkách tohoto CHS
lze připustit i čistý
smrkový porost se

zkrácenou dobou obmýtí
a s uplatněním

obnovných zásahů pro
postupnou věkovou

diferenciaci. Jednotlivá
výměra takovýchto

homogenních porostů by
ideálně neměla

přesahovat 1 ha.
Tab. 3 Východiska pro návrh opatření pro adaptaci smrkových porostů na změnu klimatu.
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Tab. 4 Podrobná opatření navržená pro cílový hospodářský soubor 43.
Věková /

Horní

fáze

(m)

růstová

výška

Věk -

orientačně
(roky)

CHS43
Zastoupení smrku do 70 %

Kultury se zastoupením smrku
do 70 %, které nevykazují

Zastoupení smrku nad 70 %

Vznik kultur s dominantním

zastoupením smrku je v tomto CHS

dostatečnou hustotu, popř. dojde- nežádoucí. Pokud již existují a
li k úhynu sazenic v

nevykazují dostatečnou hustotu, popř.

skupinách, je třeba vylepšovat

soustředěných hloučcích a skupinách, je

soustředěných hloučcích a

dojde-li k úhynu sazenic v

dalšími dřevinami cílové druhové třeba je vylepšovat dalšími dřevinami
skladby. Při spontánním náletu

cílové druhové skladby. Vzhledem k

apod.) do smrkových kultur je

spontánním náletu pionýrských dřevin

pionýrských dřevin (BR, OS,

Kultura
SM

redukujeme pouze v případě
0-4

0-5

přímého ohrožení zachování
životaschopného (podle

vyššímu zastoupení smrku lze při

(BR, OS, apod.) využít jejich funkci a z
kultury je neodstraňovat.

konkrétního zdravotního stavu)
podílu SM, jinak břízu a další

pionýrské dřeviny ponecháváme
(zejména v mezerách po

hynoucím smrku). Typy smíšení
(všechna kromě plošného)

umožní v případě postupného
snižování podílu SM (kvůli

zhoršujícím se podmínkám pro

jeho pěstování) dopěstovat porost
do dospělosti.

Zachování SM v cílové druhové

Vznik plošně rozsáhlých čistých

jeho přirozené obnovy. Pokud

nežádoucí. Pokud již vznikly, je třeba

skladbě je právě závislé na stavu
vznikají životaschopné nárosty
Nárost SM

0-4

0-10

této dřeviny, jsou většinou

extrémně husté a je třeba je při
výšce od 50 cm rozvolnit

prostřihávkami. Pokud je

zdravotní stav rovnoměrný po
celé ploše, lze použít i

schematický postup křovinořezy
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smrkových nárostů je v tomto CHS

provést jejich rozvolnění prostřihávkami
při výšce od 50 cm. Lze použít i

schematický postup křovinořezy s
úpravou rozestupu ca 1 m x 1 m.

s úpravou rozestupu ca 1 m x 1
m.

Druhý zásah v nárostech

opakovat v období jejich

Druhý zásah v nárostech opakovat v

období jejich zapojování a to tak, aby

zapojování a to tak, aby při horní při horní porostní výšce 1 až 2 m

porostní výšce 1 až 2 m zůstalo v zůstalo v porostu 3 500 až 4 000 ks.ha-1.
porostu 3 500 až 4 000 ks.ha-1.

Vzhledem k zastoupení smrku do Při obou zásazích se doporučuje v
70 % je výhodné při obou

místech s horším zdravotním stavem

jakoukoliv příměs. Větší mezery

využít k doplnění dřevinami cílové

zásazích maximálně podpořit

(nad 3 m šíře) při absenci náletu
jiných dřevin doplnit dřevinami
cílové skladby s vysokou

smrku, tento nárost odstranit a plošky
skladby s vysokou dynamikou odrůstání
v mládí (např. MD, DG).

dynamikou odrůstání v mládí
(např. MD, DG).

První výchovný zásah s redukcí

V porostech s převahou smrku (70 a

na 1900 stromů na hektar

více %) je první výchovný zásah spojen

a částečně úrovni ve skupinách

negativním výběrem v podúrovni a

tvořených dalšími dřevinami se

smrku v porostu je nutná

negativním výběrem v podúrovni s redukcí na 1900 stromů na hektar
smrku. V částech směsi

řídíme zásadami pro jejich

částečně úrovni. Vzhledem k dominanci
bezpodmínečná podpora a zachování

výchovu, tj. u listnáčů a borovice jakékoliv příměsi dalších dřevin. Spojit
Mlazina

7

15

mírnější redukce spojená s

odstraňováním předrostlíků a

obrostlíků. Podpora a zachování

jakékoliv příměsi dalších dřevin.

V případě jednotlivě přimíšeného
smrku (ale i DG nebo MD)

individuálně uvolnit koruny pro
zajištění stability. Spojit

s rozčleněním porostu (šířka
linek min. 4 m).
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s rozčleněním porostu (šířka linek min.
4 m).

Druhý výchovný zásah s redukcí

V porostech s převahou smrku (70 a

částech s převahou smrku)

s redukcí na 1400 stromů na hektar

na 1400 stromů na hektar (v

více %) je druhý výchovný zásah spojen

negativním výběrem v podúrovni negativním výběrem v podúrovni
popřípadě kombinovaně

popřípadě kombinovaně s pozitivním

při kterém se vybere 300-400

300-400 kvalitních „cílových“ stromů

s pozitivním výběrem v úrovni,
kvalitních „cílových“ stromů
zpravidla předrůstavých a

úrovňových v pokud možno
pravidelných rozestupech
15

30

(podřizuje se zdravotnímu stavu)
a uvolní se od konkurujících
jedinců. Uvedený výběr

"cílových" stromů a jejich

uvolnění provádíme i v částech s
dominancí dalších dřevin směsi.
Při případném zhoršování

zdravotního stavu smrku lze

Dospívající

vzhledem k jeho zastoupení (do

porost

70 %) provést přeměnu pomocí
upřednostňování dalších dřevin
směsi při realizaci výchovných
zásahů.

v pokud možno pravidelných

rozestupech (podřizuje se zdravotnímu
stavu) a uvolní se od konkurujících

jedinců. Nutná je podpora a zachování
jakékoliv příměsi dalších dřevin, tj.

pokud je přimíšená dřevina v úrovni, je
třeba ji také zařadit mezi cílové stromy
(podíl cílových stromů SM se pak
adekvátně sníží). V porostech s

dominancí smrku může v tomto CHS v

podmínkách nedostatku vláhy docházet
již ke zhoršování zdravotního stavu a k
rozpadu. V těchto případech je nutné
zahájit přeměny s využitím podílu
přimíšených dřevin.

V porostech s dominancí smrku je třeba

mělo zůstat ca 1000 stromů na

redukci na ca 1000 stromů na hektar

hektar. Zásah lze provést

kombinovaně podle stavu

porostu (negativní v podúrovni
45

zpravidla předrůstavých a úrovňových

Po třetím výchovném zásahu by
v částech s dominancí smrku

20

výběrem v úrovni, při kterém se vybere

s pozitivním v úrovni –

pokračování podpory nadějných
jedinců). Podpora a zachování

při třetím výchovném zásahu provést
kombinovaně podle stavu porostu

(negativní v podúrovni s pozitivním
v úrovni – pokračování podpory

nadějných jedinců). Pokračuje podpora
jakékoliv příměsi dalších dřevin. Při

zhoršování zdravotního stavu smrku je

jakékoliv příměsi dalších dřevin i nutné zahájit přeměny s využitím podílu
v částech s dominancí smrku.
Pokračování v uvolňování

"cílových" stromů i v částech s
převahou dalších dřevin směsi.

Případné zhoršování zdravotního
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přimíšených dřevin.

stavu smrku řešit pomocí

upřednostňování dalších dřevin
směsi.

Při čtvrtém výchovném zásahu
pokračujeme s podporou

V porostech s dominancí smrku je

čtvrtý výchovný zásah s podporou

(pozitivní výběr v úrovni) ca 400 (pozitivní výběr v úrovni) ca 400
cílových stromů SM a dalších

cílových stromů spojen s odstraněním

dominancí SM odstraníme

zdravotním výběrem klesne hustota

dřevin směsi. V částech s
jedince této dřeviny z
25

60

neživotaschopné podúrovně a
jedince s horším zdravotním

stavem tak, aby hustota porostu
klesla na ca 800 stromů na

neživotaschopné podúrovně a dalším
porostu na ca 800 stromů na hektar.

Pokračuje podpora jakékoliv příměsi
dalších dřevin. Při zhoršování

zdravotního stavu smrku je nutné zahájit
přeměny s využitím podílu přimíšených

hektar. Příměs dalších dřevin (i v dřevin.
podúrovni) zde ponecháváme. V
částech s dominancí dalších
dřevin (zejména listnáčů)

pracujeme pouze v úrovni.

První obnovní zásah zhruba na ½ V porostech dominuje smrk, proto při
obnovovaného porostu (max.

obnově, kdy chceme změnit druhovou

podle platné legislativy). V

nebo násečně podle zdravotního stavu

výměra nesmí překročit omezení
částech s dominancí SM lze
Dospělý
porost

30

75

postupovat holosečně nebo

násečně podle zdravotního stavu
porostu a potenciálu přirozené

obnovy. V přirozené obnově je
připouštěn i podíl SM pro

zachování jeho minimálního
zastoupení v cílové skladbě,

jinak je kladen důraz na další
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skladbu, musíme postupovat holosečně
porostu a potenciálu přirozené obnovy
dalších dřevin. První obnovní zásah

zhruba na ½ obnovovaného porostu

(max. výměra nesmí překročit omezení
podle platné legislativy). V přirozené
obnově je připouštěn i podíl SM pro

zachování jeho minimálního zastoupení
v cílové skladbě, prioritou je ale

přeměna druhové skladby směrem k

prioritně hospodářské dřeviny. U listnáčům a dalším dřevinám.
dalších dřevin se obnovní postup
přizpůsobuje jejich ekologickým
nárokům (např. BK podrostně
apod.)

V umělé obnově SM

V umělé obnově SM minimalizován

doporučen pouze v případě

v případě zajištění vhodného

minimalizován nebo vyloučen,
zajištění vhodného „chlumního“

ekotypu. Preferováno skupinové
smíšení dřevin (skupiny s
velikostí do 0,2 ha).

skupinové smíšení dřevin (skupiny s
velikostí do 0,2 ha).

Druhová skladba obnovy: SM 0-2, BK

2, DG 0-2, DB +-2, LP +-1, TR

DB +-2, LP +-1, TR 0-1, BO 0-1

0-1, BO 0-1

2-3, JD (JDO) 1-3, MD 1-2, DG 0-2,

Počty při výsadbě (tis. ks na ha):

Počty při výsadbě (tis. ks na ha): SM 4

jinak jen přirozená obnova), BK,

přirozená obnova), BK, DB 9, BO 10,

SM 4 (při vhodném ekotypu,

DB 9, BO 10, JD 4, JDO, MD,
DG 3, LP 6, TR 4

(při vhodném ekotypu, jinak jen

JD 4, JDO, MD, DG 3, LP 6, TR 4

Druhý obnovní zásah na zbylé ½

Druhý obnovní zásah na zbylé ½

stejný jako u předchozí části.

jako u předchozí části. Vznikne tak

obnovovaného porostu. Postup
80-85

„chlumního“ ekotypu. Preferováno

Druhová skladba obnovy: SM 0-

2, BK 2-3, JD (JDO) 1-3, MD 1-

33

nebo vyloučen, doporučen pouze

Vznikne tak alespoň částečná

věková diferenciace po původně
stejnověkém porostu.
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obnovovaného porostu. Postup stejný
alespoň částečná věková diferenciace po
původně stejnověkém porostu.

Zkrácení stávajícího obmýtí o 20 Zkrácení stávajícího obmýtí o 20 let
let (resp. na 90 let při stávajícím

(resp. na 90 let při stávajícím obmýtí

decennií podle věkové struktury.

věkové struktury. V případě oblastí s

obmýtí 110 let) v průběhu 1 – 2
Smrk

V případě oblastí s vysokým
rizikem poškození porostů a

110 let) v průběhu 1 – 2 decennií podle
vysokým rizikem poškození porostů a
porostů s vyšší bonitou (AVB 30 a

porostů s vyšší bonitou (AVB 30 lepší) zkrácení i o více let s ohledem na
a lepší) zkrácení i o více let s

těžební možnosti.

Podle možnosti udržet stávající

Podle možnosti udržet stávající obmýtí.

věkově diverzifikovaných

diverzifikovaných následných porostů.

ohledem na těžební možnosti.
Jedle

obmýtí. Zajistí se tím tvorba
následných porostů.

Zkrácení stávajícího obmýtí o 10 Zkrácení stávajícího obmýtí o 10 let

Úprava

let (resp. na 120 let při stávajícím (resp. na 120 let při stávajícím obmýtí

doby

obmýtí

Zajistí se tím tvorba věkově

Buk

obmýtí 130 let). V případě

130 let). V případě oblastí s vysokým

poškození porostů a porostů s

vyšší bonitou (AVB 28 a lepší) zkrácení

oblastí s vysokým rizikem

vyšší bonitou (AVB 28 a lepší)

rizikem poškození porostů a porostů s
i o více let s ohledem na těžební

zkrácení i o více let s ohledem na možnosti.
těžební možnosti.

Zkrácení stávajícího obmýtí o 10 Zkrácení stávajícího obmýtí o 10 let

let (resp. na 100 let při stávajícím (resp. na 100 let při stávajícím obmýtí
Borovice

obmýtí 110 let). V případě

110 let). V případě oblastí s vysokým

poškození porostů a porostů s

vyšší bonitou (AVB 30 a lepší) zkrácení

oblastí s vysokým rizikem

vyšší bonitou (AVB 30 a lepší)

rizikem poškození porostů a porostů s
i o více let s ohledem na těžební

zkrácení i o více let s ohledem na možnosti.
těžební možnosti.
Dub

Zachování současného stavu
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Zachování současného stavu

Webová aplikace

Protože schéma doporučení pro hospodaření v podmínkách změny klimatu je poměrně obsáhlé (n
CHS × 5 vývojových stádií porostu × dvě kategorie zastoupení dané dřeviny + doporučení pro úpravu

doby obmýtí) a po dopracování doporučení pro další dřeviny dále naroste, je toto schéma k dispozici
také ve formě uživatelsky příznivé databázové aplikace. Tato aplikace je dostupná přes stránku
www.lesniportal.cz.

V současnosti aplikace obsahuje pouze doporučení pro dřevinu smrk, v dalším období však bude

rozšířena o další dřeviny. Aplikace poskytuje funkcionality pro výběr doporučení pro hospodaření na
základe několika kritérií (Obr. 13). Výstupní formulář může být různě strukturován, tak aby umožnil
snadnou a uživatelsky příznivou orientaci v celém systému opatření (Obr. 14).

Obr. 13 Kritéria výběru doporučení pro management lesa ve webové aplikaci pro podporu adaptace lesů na
změnu klimatu – cílový hospodářský soubor, zastoupení smrku v porostu a věková / růstová fáze porostu.

Obr. 14 Výsledek výběru doporučení hospodaření v dospělém porostu v CHS 43.
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2.1.4 Závěry z řešení etapy
V roce 2016 byly v rámci této etapy řešeny dvě aktivity – hodnocení dopadů změny klimatu na

porosty dubu a jedle (ve vazbě na hodnocení smrku a buku v předchozích letech řešení), a návrh
systému opatření pro adaptaci lesů na změnu klimatu s ohledem na produkční funkci lesa. Hodnocení
dopadů na produkci bylo realizováno s využitím inovativní metodiky založené na kombinaci

regresních modelů bonity a klimatu s nejnovější generací scénářů změny klimatu, vypracovaných pro

území České republiky. Takto získané výsledky mají kromě praktického významu, kterým je podpora

vypracování adaptačních opatření, i vědeckou hodnotu a je předpoklad jejich využití při tvorbě
kvalitních publikací.

Metodika věnovaná adaptaci lesních porostů na změnu klimatu s cílem snížení škod a podpory
produkční funkce doposud publikována nebyla. Bylo publikováno několik metodik zaměřených na
hospodaření ve smrkových porostech, včetně jejich přeměn (Slodičák a Novák 2007; Slodičák a kol.

2010, 2013; Souček a Tesař 2008). K dispozici jsou také doporučení pro změnu druhové skladby

v rámci biologické meliorace (Slodičák a kol. 2011). Tyto metodiky však primárně nezahrnovaly
koncept adaptace na změnu klimatu. Konkrétní změny oproti současně používaným modelům
hospodaření (Plíva 2000) byly zpracovány v tabulkové formě v popisu metodiky (Tab. 2).

Inovativnost navržených metodických postupů spočívá v komplexním propojení sérií opatření, které
směřují ke snížení zranitelnosti porostů, zvýšení flexibility hospodaření v měnících se podmínkách, v
podpoře vodního režimu porostů a adaptaci hospodaření tak, aby byl zohledněn očekávaný posun

produkčního optima dřevin do vyšších nadmořských výšek. Skutečnost, že tyto postupy jsou
rozpracované pro jednotlivá růstová stadia porostů a je tedy možné tyto opatření realizovat
u kterékoliv fáze vývoje porostu, je také významným inovativním prvkem metodiky.

V oblasti hospodářské úpravy lesa patří k inovativním postupům návrh zkrácení dob obmýtí s cílem
minimalizace produkčních (ekonomických) ztrát. Zkrácené obmýtí pro CHS, které jsou v metodice

prezentovány, bylo odvozeno na základě analýz předpokládaného vývoje produkce. Ke stanovení

zkráceného obmýtí byl využit přístup pro odvození dob obmýtí, tj. kulminace celkového průměrného
přírůstu a jeho shoda s celkovým běžným přírůstem. Inovací bylo využití Bayesova rozhodovacího
pravidla a střední délky života porostu. Odvozené zkrácené obmýtí tak udává věk, který je optimální
jak z produkčního hlediska, tak i z hlediska bezpečnosti hospodaření.

Do těchto návrhů opatření se zaměřením na produkční funkci lesa však budou muset být zapracovány i

další informace, které jsou uvedeny v kapitole 3 této zprávy, a které mohou v případech některých
dřevin významným způsobem změnit jejich potenciál pro uplatnění v některých CHS (např. vliv
pravděpodobně sucha a až následně kůrovce na vlhkých a živných půdách).

39

Plán aktivit pro další období
V závěrečném roce řešení projektu (2017) bude dopracováno hodnocení dopadů změny klimatu na

produkční ukazatele dřevin tak, aby byla vytvořena východiska pro návrh opatření zahrnující všechny
hlavní dřeviny v České republice. Doposud vypracované mapy budou doplněny o borovici, u které

však s ohledem na širokou ekologickou amplitudu není možné očekávat výraznou reakci na měnící se

klima. Mapy vypracované pro tyto dřeviny budou syntetizovány tak, aby byla vytvořena jedna

souborná mapa znázorňující rizikové oblasti z hlediska kritického poklesu produkční funkce lesů.
S ohledem na závěrečnou fázi projektu a skutečnost, že doposud realizované hodnocení poskytuje
vhodná východiska pro návrh opatření, se zaměříme především na dopracování již existujících
výstupů a publikaci výsledků.

V další fázi řešení se zaměříme na dopracování opatření pro adaptaci porostů se zastoupením buku,

dubu a jedle. Struktura systému opatření bude korespondovat se strukturou pro smrk, která byla
vypracována v roce 2016 a je prezentována v této zprávě. Současná struktura může být modifikována

na základě připomínek oponentů nebo různých skupin uživatelů. Pro další dřeviny, jako borovice nebo
modřín, samostatná opatření vypracovaná nebudou, tyto dřeviny se však plnohodnotně využívají

v návrzích opatření pro předešlé čtyři dřeviny (smrk, buk, dub a jedle). Zbylé dřeviny jsou zde

plnohodnotně řešeny jako součást opatření pro podporu druhové diverzity porostů, přirozených
adaptačních mechanismů a snižování zranitelnosti porostů.

Hlavním výstupem řešení v roce 2017 bude webová aplikace zaměřená na podporu využívání

výsledků lesními hospodáři nebo státní správou. Tato aplikace bude rozšířením aplikace popsané

v předešlých kapitolách, která zahrnovala opatření pro dřevinu smrk. Tato aplikace bude přístupná
formou internetového formuláře, pomocí kterého uživatel získá doporučení pro adaptivní management

jednotlivých dřevin, jejich věkových stádií nebo porostních směsí. Aplikace bude zároveň rozšířena do
podoby webmapové aplikace, kde budou tyto informace zpřístupněny formou interaktivní mapy.

Tímto budou vytvořena východiska pro využívání výsledků různými skupinami uživatelů. Uvedené
řešení naváže na webmapovou aplikaci (na webové stránce projektu v položce Geoaplikace)

vypracovanou v předešlých letech řešení projektu, která se zaměřuje na ochranu smrkových porostů
před biotickými činiteli. Tato integrace umožní uživateli získat na jednom místě ucelené informace
podporující adaptaci lesů a lesního hospodářství na změnu klimatu, které byly získány v tomto a
případně i v navazujících projektech.

Celkový komentář k výsledkům a dalšímu strategickému směrování

Strategická rozhodnutí se v hospodářsko-úpravnickém plánování uplatňují v rámci tzv. rámcových

směrnic hospodaření, která jsou součástí Oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) jako metodického
nástroje státní lesnické politiky. OPRL doporučují zásady hospodaření v lesích, které se využívají při
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tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov. Význam a důležitost OPRL dokládá i to,

že jsou zakotveny v § 23 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých

zákonů. Vyhotovení a náplň OPRL je vymezena vyhláškou č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních

plánů rozvoje lesů a vymezení hospodářských souborů. Vzhledem k stanovené platnosti OPRL na 20
let, probíhá v současnosti jejich aktualizace. Analýzy OPRL jsou ze strategického pohledu důležité

především pro dvě oblasti, které lesní hospodářství v posledních letech výrazně ovlivňují. Je to jednak
(i) řešení změny doporučených pěstebních opatření pro zadržení a obnovu oběhu vody v krajině a (ii)
příprava Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu. Především k druhé uvedené oblasti
mohou výrazně přispět i výstupy řešení tohoto projektu.

Z uvedeného vyplývá, že OPRL jsou důležitým nástrojem státní lesnické politiky a státní správy lesů,
pomocí kterého je možné stav a vývoj lesů výrazně ovlivnit. Znamená to i jejich důležitou roli při

aplikaci adaptačních opatření formou úpravy rámcových směrnic hospodaření. Prostřednictvím těchto
směrnic se následně konkrétní doporučená opatření promítnou do tvorby lesních hospodářských plánů
a osnov, a praktické realizace lesního hospodářství.

Adaptační opatření jako prvek strategického plánování, vzhledem k vědeckému rozboru v předchozích

podkapitolách, musí směřovat k podpoře produkce snižováním zastoupení dřevin v areálech kritického
poklesu jejich produktivity a zavedením nových dřevin, které jsou schopny plnit produkční a další

funkce i ve změněných podmínkách. Komplexní systém opatření zahrnuje prvky, které vývoj lesních
porostů a lesního hospodářství ovlivňují nejvíc, tj. z oblasti pěstování lesa a hospodářské úpravy lesa.
V součinnosti s projektem NAZV ProClim (QJ1220316) a certifikované metodiky Hlásny a kol.

(2016) byl v roce 2016 takový systém opatření zpracován pro lesní porosty s dominantním

zastoupením smrku jako hlavní ale i nejzranitelnější hospodářské dřeviny. Zpracovány jsou pro CHS
43, 45, 53, 55, 73 a 75.

Systém opatření zahrnuje soubor opatření z oblasti pěstování lesa a z oblasti hospodářské úpravy lesa

s cílem podpory produkční funkce. Základním prvkem pěstebních opatření je úprava dřevinné skladby,

podpora druhové diverzity, zlepšení stability a vitality porostů a zlepšení koloběhu živin a vody
v porostech. Hospodářsko-úpravnická opatření jsou zaměřená především na úpravu doby obmýtí, resp.
k jejímu snížení s cílem snížení zastoupení zranitelných věkových stádií a tím i celková míra
poškozování lesa.

V roce 2016 byla zpracována obecná struktura systému doporučení a konkrétní postupy managementu
pro dřevinu smrk.

Navržená opatření pro smrkové porosty jsou zaměřeny na 7 hlavních oblastí:


Podporu druhové diverzity na bázi využití domácích nebo zdomácnělých druhů dřevin,



zlepšení odolnosti porostů vůči stresu suchem zaváděním dřevin s nižšími nároky na vláhu,



podporu druhové diverzity na bázi využití širšího spektra i nepůvodních dřevin,
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snížení biotické a mechanické zranitelnosti porostů zaváděním odolných dřevin a odpovídající



snížení zranitelnosti porostů úpravou doby obmýtí,




výchovou,

optimalizaci využívání měnícího se produkčního potenciálu stanovišť úpravou dřevinného
složení,

podporu vitality porostů zlepšením nutričního a vodního režimu.

Navržená adaptační opatření pro smrkové porosty směřují především k podpoře bezpečnosti a kvantity
produkce a jsou diferencována podle cílových hospodářských souborů (CHS). Doporučení jsou dále
diferencována podle současného zastoupení smrku v porostech – nad 70 % a do 70 %. Systém opatření

nepředstavuje návod pěstování porostů od jejich založení po obmýtí, ale doporučuje jak v současnosti

přistupovat k porostům v různých věkových (vývojových) fázích. Pěstební doporučení jsou

zpracována tak, aby v nich byly zahrnuty všechny vývojové fáze smrkových porostů, tj.
kultury/nárosty, mlaziny, dospívající a dospělé porosty.

Účelem adaptačních opatření není stabilizace porostů s výrazně zhoršeným zdravotním stavem nebo

s probíhající kůrovcovou kalamitou. Adaptační opatření jsou koncipovaná jako preventivní, směřující
k postupné adaptaci stávajících smrkových porostů na změnu klimatu a orientují se na dva směry,
které se výrazněji odklánějí od dosavadních přístupů:

Prvním směrem je zásadní změna druhové skladby při obnově smrkových porostů a tím snižování

výměry zranitelných smrkových porostů v nižších vegetačních stupních (zejména ve 3. a 4. LVS),
zvyšování zastoupení dřevin tolerantních ke stresu suchem v nižších a středních polohách a zlepšení

přirozených adaptačních schopností lesa zvýšením druhové diverzity. Úprava dřevinné skladby je
zaměřena rovněž na zmírnění ztrát na produkci tím, že je podpořen posun dřevin směrem k vyšším

vegetačním stupňům tak, aby dřeviny následovali posun jejich produkčního optima. Součástí úpravy

dřevinné skladby je i využívaní nových dřevin při úvaze očekávaného posunu bioklimatických areálů
dřevin. S tím je spojen i odpovídající přístup k výchově mladých smrkových porostů, který je cílen na

podporu jejich mechanické stability a (pokud nejde o monokultury) také druhové diverzity. Ve
výchovou připravených (tj. se zvýšenou stabilitou) smrkových porostech lze pak přeměnu druhové

skladby rozložit do delších časových úseků s menším rizikem velkoplošného rozpadu porostů. Při
obnově je navrhováno širší spektrum dřevin cílové skladby pro snížení rizik působení abiotických i
biotických škodlivých činitelů.

Z hlediska zohlednění rizik v managementu lesa je důležitým aspektem úprava dob obmýtí způsobem
snižujícím rizika poškození nebo zničení porostu, přičemž jsou však brány v potaz produkční a

ekonomické ukazatele. Tento přístup vyúsťuje do snížení dob obmýtí zranitelných dřevin jakou smrk

je. Druhým směrem je tedy změna postupů hospodářské úpravy lesa, především stanovení již zmíněné

doby obmýtí. Vzhledem k vysoké zranitelnosti vyšších věkových stadií a zhoršeného stavu
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současných smrkových porostů je zejména na lokalitách nižších a středních poloh navrženo snížení
obmýtí o 10 – 30 let podle CHS a bonity stanoviště.

Navržená adaptační opatření jsou tedy kombinací úpravy doby obmýtí a změny dřevinné skladby,

přičemž o převaze jednoho nebo druhého směru je možné rozhodnout na základě současného stavu

porostů nebo cílů hospodaření. Je nezbytné zdůraznit, že snižování doby obmýtí bez změny dřevinné
sklady není možné považovat za akceptovatelný postup.

Důležitým faktorem při aplikaci navržených adaptačních opatření, a zvlášť zkrácení obmýtí, je

současná věková struktura lesního majetku. Vzhledem k tomu, že obmýtí má výrazný vliv na
plánovanou výši těžeb, je toto zkrácení doporučeno realizovat v průběhu 2-3 decennii (v každém se

snížením obmýtí o 10 let). Snížení obmýtí v průběhu jednoho decennia je doporučeno jenom
v případě, když se tím výrazně nezvýší mýtní těžby v nejbližším plánovacím období s následným

poklesem v dalších decenniích. To znamená jenom v případě věkové struktury bez (nebo s
minimálním zastoupením) přestárlých porostů (starších než stávající obmýtí plus polovina obnovní
doby) a zároveň nižším než normálním zastoupením mýtních porostů. Zkrácení obmýtí zvýší

plánovanou mýtní těžbu, což je ale vzhledem ke snížení rizika zničení porostů nezbytné. V případě, že
by snížení obmýtí znamenalo jeho úpravu pod 80 let, je vzhledem na platnou lesnickou legislativu,
potřeba zažádat orgán státní správy lesů o výjimku.

Obdobným způsobem budou v roce 2017 zpracovány doporučení pro dřeviny: jedle, buk, dub a
pravděpodobně i borovici pro CHS 21, 23, 25, 27, 31, 35, 41, 43, 45, 55. Vypracované adaptační

opatření budou pokrývat velkou většinu lesů v ČR, jelikož tyto dřeviny spolu se smrkem zabírají

celkem 83,5 % porostní plochy lesů v ČR. Při tvorbě adaptačních opatření budou využity stejné
podklady a postupy jako v případě smrku. Samostatnou pozornost si bude vyžadovat borovice a její

různé ekotypy, pro které vzhledem na nedostatek relevantních produkčních dat nebude pravděpodobně
možné sestavit komplexní adaptační opatření.

Struktura adaptačních opatření bude podobně jako u smrku zaměřená na jednotlivé vývojové fáze
definované podle výškové vyspělosti (Tab. 5).
Tabulka 5 Adaptační opatření pro CHS XX

Vývojová fáze

Kultura

Nárost

Mlazina

Dospívající

Dospělý

Horní výška

…

…

…

…

…

Opatření

…..

…..

…..

Věk

…

…..

…

…..

…

…..

43

porost
…

…..
…..

porost
…

…..
…..
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2.2

Návrh změn myslivecké legislativy s ohledem na management škodlivých

a chráněných druhů (Ježek, Kušta, Turčáni)

2.2.1 Revize současných postupů pro stanovení výše odstřelu a

normovaných stavů a jeho dodržování a navržení nových postupů

2.2.1.1 Úvod

Normované stavy jsou charakterizovány a definovány zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti (dále jen
zákonem) jako nejvýše přípustný jarní stav, který odpovídá kvalitě životního prostředí zvěře a
úživnosti honitby. Minimální stavy zvěře definuje zákon jako stav, při kterém není druh ohrožen na

existenci a jeho populační hustota zabezpečuje biologickou reprodukci druhu. Držitel honitby a v

případě jejího pronájmu nájemce honitby (tzv. uživatel honitby), je povinen zajišťovat v honitbě chov
zvěře v rozmezí mezi minimálními a normovanými stavy zvěře, které jsou určeny v rozhodnutí orgánu

státní správy myslivosti o uznání (§ 3 odst. 2). Způsob stanovení normovaných a minimálních stavů
stanovuje vyhláška č. 491/2002 Sb. (dále jen vyhláška).

Za porušení těchto povinností, tzn. udržovat stavy mezi normovanými a minimálními, uloží orgán
státní správy pokutu podle § 64 odst. 3 písm. c., a to až do výše 200 tis. Kč.

Podle výše uvedené vyhlášky je každá honitba zařazena do jakostní třídy pro všechny druhy spárkaté

zvěře a to podle charakteristiky přírodních podmínek. V rámci posouzení kvality prostředí hraje roli

v rámci lesních porostů zastoupení listnatých dřevin na celkové ploše lesa a kvalita bylinného a
dřevitého podrostu. Jako nejkvalitnější je považován nízký les listnatý a les s převahou listnáčů (min.
60 %) a s dřevitým a bylinným podrostem. U zemědělské půdy je jako měřítko brána nadmořská

výška honitby spojená s druhem zemědělské oblasti, tzn. do které ze 4 základních typů je oblast

zařazena: (i) kukuřičná a řepařská, (ii) obilnářská, (iii) bramborářská, (iv) pícninářská. Normovaný
stav se dále určí podle výměry spolu souvisejících lesních pozemků o min. výměře 50 ha pro každý

druh spárkaté zvěře s výjimkou srnčí zvěře. Srnčí zvěř je jediná, u které lze určit normovaný stav i pro
zemědělskou půdu.

Normované stavy, KOP a minimální výměra lesa pro možnost normování jsou uvedeny níže:
P R AS E D I V O K É
KOP: 3,2-4,5

Normovaný stav na 1000 ha lesa: 7-12 ks

Při minimální výměře lesa (1000 ha): 7-12 ks
Lov při 1000 ha lesa: 9-21 ks
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J E L E N E VR O P S K Ý
KOP: 0,7-0,8

Normovaný stav na 1000 ha lesa: 11-26 ks

Při minimální výměře lesa (500 ha): 6-13 ks
Lov při 500 ha lesa: 2-5 ks
JELEN SIK A
KOP: 0,8-0,9

Normovaný stav na 1000 ha lesa: 11-26 ks

Při minimální výměře lesa (500 ha): 6-13 ks
Lov při 500 ha lesa: 2-5 ks
D A N Ě K S K VR N I T Ý
KOP: 0,8-0,9

Normovaný stav na 1000 ha lesa: 20-46 ks

Při minimální výměře lesa (333,3 ha): 6-15 ks
Lov při 333,3 ha lesa: 2-6 ks
MUFLON

KOP: 0,8-0,9

Průměrný normovaný stav na 1000 ha lesa: 20-46 ks
Při minimální výměře lesa (333,3 ha): 6-15 ks
Lov při 333,3 ha lesa: 2-6 ks
SRNEC OBECNÝ
KOP: 0,5-1,2

Průměrný normovaný stav na 1000 ha lesa: 32-122 ks
Průměrný normovaný stav na 1000 ha pole: 36-56 ks
Lov při 1 000 ha honební plochy: 12-58 ks

2.2.1.2 Metodika
Současné stanovení normovaných a minimálních stavů je založeno na vyhlášce č. 491/2002 Sb., jejíž

principy jsou uvedeny výše. Pro ověření vhodnosti současně platných předpisů byly provedeny
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analýzy preference biotopů na základě dostupných dat. V rámci zpracování materiálu byly jako
vstupní data použity odstřely spárkaté zvěře (jelen evropský Cervus elaphus, jelen sika Cervus nippon,
muflon Ovis musimon, daněk skvrnitý Dama dama a prase divoké Sus scrofa) ze 4 222 honiteb. Ke

stanovení průměrných odstřelů na 1 000 ha honební plochy byl použit 4letý průměr z let 2007-2010.
Ten vychází z myšlenky zpětného propočtu, kdy se doporučuje využití alespoň 3letého průměru. Na

základě odstřelu jsme tak schopni odhadnout orientační počet zvěře, který se v honitbě nachází.
K hodnocení typu habitatů bylo použito mapování CORINE Land cover.
Vektorová data byla transformována do 9 typů habitatů:


Jehličnatý les



Listnatý les









Křoviny

Orná půda
Traviny

Pastviny

Smíšený les

Urbánní zóna
Les celkem

V programu ArcMAP 10.1 byla následně provedena analýza a výpočet zastoupení jednotlivých typů

porostů v honitbách a jejich okolí, případně pro území obcí s rozšířenou působností (ORP) jako území

širšího měřítka. Data byla dále statisticky vyhodnocena neparametrickými testy analýzy variance
(Kruskall-Wallisův test) a Spearmannova korelačního koeficientu v programu Statistika 13.

K hodnocení průběhu odstřelu v jednotlivých letech byla použita data o odstřelu zvěře v jednotlivých
krajích.

Dále byla použita data o normovaných stavech zvěře v honitbách a výměře lesních celků a jednotlivé
honitby byly charakterizovány základními popisnými statistickými metodami v programu Microsoft
Excel.

2.2.1.3 Výsledky
Analýza závislosti indexu denzity na výměře lesních pozemků
Prase divoké
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Scatterplot of ks/1000ha against Les celkem
Spreadsheet1 10v*1522c
ks/1000ha = 2.3913+7.4687*x
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Obr. 15: Závislost výše odstřelu prasete divokého (ks/100ha honební plochy a zastoupení lesní půdy) pro
všechny honitby.

Souvislost výše odstřelu a lesnatosti honitby je znázorněna v Obr. 15. Korelace je velice nízká (r=0,3)
a statisticky neprůkazná.

Nicméně v poměrně velkém procentu případů je prase divoké dle současně platných předpisů možné

chovat pouze v honitbách s minimální výměrou lesa 1 000 ha. Jako maximální stav zvěře je zde
povolen stav 12 ks na 1 000 ha lesa. Čemuž odpovídá průměrný odlov 17 ks/1 000 ha. Vybrali jsme

tedy honitby, kde se průměrně uloví více jak 17 ks/1 000 ha honební plochy a provedli jsme habitatové
analýzy. Tuto podmínku splňuje 38 % honiteb, ve kterých se ale uloví 78 % celkového odstřelu.

V ostatních honitbách se sice prase divoké vyskytuje, ale můžeme říct, že pouze okrajově. Tzn.

v honitbách, kde se vyskytuje prase divoké pravidelně (tzn. kde se uloví 17 ks/1 000 ha) je průměrná
lesnatost 43 %, což představuje velikost lesního porostu 470 ha na 1 000 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,
49

podobající se průměrné lesnatosti v ČR. Naopak honitby s lesnatostí vyšší tvoří výrazně menší část

Zastoupení honiteb (%)

(obr č. 16).
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Obr. 16: Zastoupení honiteb s průměrným odstřelem prasete divokého vyšším než 17 ks/1 000 ha podle
lesnatosti honitby.

Jelen evropský

Jelen evropský se na českém území trvale vyskytuje převážně v rozsáhlejších lesních komplexech

hraničních hor a ostrůvkovitě ve vnitrozemí. Z námi provedeného výběru honiteb se jelen evropský

normuje (tzn. dlouhodobě chová a je pro něj vypracováván plán lovu) v 461 honitbách, což
představuje 11 % z celkového počtu honiteb. Tyto honitby zaujímají 15 % rozlohy honiteb (755 202
ha) a celkový počet normovaných stavů v těchto honitbách je 8 521. Z pohledu rozložení lovu se
v honitbách, kde se zvěř normuje, loví 75 % celkového odstřelu (10 306 ks). Honitby s normovaným

stavem loví v průměru 13,7 ks/1 000 ha honební plochy. Zatímco honitby, které nemají jelení zvěř
normovanou, loví v průměru pouze 2,67 ks/1 000 ha. Tento rozdíl byl potvrzen i statistickým testem,

kdy v honitbách s normovanými stavy se loví signifikantně více zvěře, než v honitbách bez
normovaných stavů (Studentův t-test: T=21,66; p=0,000; Obr. 17).
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Obr. 17: Rozdíl v průměrném odlovu jelena evropského mezi honitbami s normovanými stavy a bez
normovaných stavů.

Zároveň byl zjištěn statisticky signifikantní rozdíl v zastoupení lesa mezi honitbami s normovaným
stavem jelení zvěře a honitbami bez normovaného stavu jelení zvěře, kde ovšem dochází k lovu
(Studentův t-test: T=25,66; p=0,000; Obr. 18).

Obr. 18: Rozdíl v průměrném zastoupení lesa mezi honitbami s normovaným stavem jelena evropského a
honitbami bez normovaného stavu jelena evropského.
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Pokud použijeme stejný postup pro určení honiteb s pravidelným výskytem jelení zvěře jako u černé

zvěře, tak maximální možný stav v honitbě je takový, kdy se uloví v průměru 6 ks/1 000 ha. Více než
6 ks/1 000 ha se loví v 31 % vybraných honiteb, které zabírají 34 % celkové rozlohy, ale uloví se zde

82 % zvěře z celkového počtu ulovené jelení zvěře. Průměrná lesnatost těchto honiteb je 70 %. V 70
% případů těchto honiteb (tzn. v těch, kde se uloví více než 6 ks/1 000 ha) je jelení zvěř normována. A

pouze ve 30 % případech tato zvěř normována není. Nicméně jen 35 % těchto honiteb (tzn. honitby,
kde se loví více než 6 ks/1 000 ha) má celkovou výměru lesa menší než 500 ha a z objektivního
hlediska zde skutečně jelení zvěř normovat nemohou. Naopak 65 % těchto honiteb by teoreticky
normovat jelení zvěř mohlo.

Podobné závěry lze konstatovat při pohledu na níže uvedený histogram (Obr. 19). Většina honiteb, ve
kterých se loví více než 6 ks jelení zvěře/1 000 ha, má lesnatost vyšší než 70 % a pouze nepatrná část
má lesnatost menší než 50 %.

Zastoupení honiteb (%)
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Obr. 19: Zastoupení honiteb s průměrným odstřelem jelena evropského vyšším než 6 ks/1 000 ha podle
lesnatosti honitby.

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. V námi vybraných honitbách se jelen sika
vyskytoval v 363 z nich (8,5 %) na rozloze, která zabírá 10,5 % celkové rozlohy vybraného území.
Nicméně tyto údaje jsou ovlivněny velkým množstvím chybějících dat ze severního Plzeňska, které
bohužel nemáme k dispozici, a to z důvodu, že pro vyhodnocované roky (2007 – 2010) nebyl volný
přístup k informacím, a proto jsme data pro toto období pro sičí zvěř v této lokalitě nezískali.
Celkem se na námi vybraném území uloví ročně v průměru 5 260 kusů jelena siky. Z těchto 363
honiteb se jelen sika normuje pouze v 16 honitbách, kdy normované stavy činí 502 kusů sičí zvěře na

21 341 ha. Reálně se v průměru v normovaných honitbách uloví za rok 398 kusů (8 %) a v honitbách,
kde zvěř sičí nenormují 4862 ks (92 %). V průměru se v honitbách, kde mají sičí zvěř normovanou,
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uloví statisticky signifikantně více zvěře (18,6 ks/1 000 ha), než v honitbách, kde se sičí zvěř
nenormuje (9,3 ks/1 000ha) (Studentův t-test: T=3,7; p=0,000; Obr. 20).

Obr. 20: 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 (Obr. 21). 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 Obr. 22, ze kterého je patrné, že ve více než 30 % honiteb se uloví
max. 1 ks sičí zvěře na 1 000 ha honební plochy.
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Obr. 21: Procentuální nárůst odstřelu jelena siky seřazeného od největšího po nejmenší (ks/1 000 ha) zobrazený
v závislosti na procentuálním pořadí honiteb tak, jak byly seřazeny podle výše odstřelu jelena siky.
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Obr. 22: Histogram počtu honiteb rozděleného podle výše odstřelu jelena siky v jednotlivých honitbách.
Pokud použijeme stejný postup pro určení honiteb s pravidelným výskytem sičí zvěře jako u černé a

jelení zvěře, tak maximální možný stav v honitbě je takový, kdy se uloví v průměru 6 ks/1 000 ha.

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 signifikantně vyšší než v honitbách, kde se nenormuje
(Studentův t-test: T=2,7; p=0,06; Obr. 23).

Obr. 23: Průměrný odstřel jelena siky v honitbách s normovanými stavy a bez normovaných stavů.
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Zároveň se 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; Obr. 24).

Obr. 24: 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/1 000 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/1 000 ha, tak nedosahuje zákonné minimální

výměry na stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře. Rozložení honiteb podle lesnatosti je
patrné z Obr. 25.
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Obr. 25: Histogram četností honiteb rozdělených do kategorií podle lesnatosti (%).
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Daněk skvrnitý

Daněk skvrnitý se podobně jako jelen sika začíná v ČR intenzivně šířit. Nicméně jeho výskyt je

mnohem ostrůvkovitější než výskyt jelena siky, který se šíří z jedné oblasti. V rámci námi vybraného
území se daněk skvrnitý vyskytuje v 1 109 honitbách (27 %). Z toho je pro něj vypracováván plán
chovu a lovu v 319 honitbách (8 %). V 799 honitbách (19 %) se vyskytuje, ale není v něm normován.
Celkově se v těchto 1 109 honitbách uloví celkem 7 710 kusů ročně. Z toho se uloví 66 % kusů

v honitbách s normovanými stavy a 34 % kusů v honitbách s nenormovanými stavy. Průměrná výše

odstřelu daňka v honitbách s normovanými stavy je 11,5 ks/1 000 ha a 2,5 ks/1 000 ha v honitbách,
které normované stavy nemají. Ve výši odstřelu daňka evropského mezi normovanými a

nenormovanými honitbami je tak statisticky signifikantní rozdíl (Studentův t-test: T=14,09; p=0,000;
Obr. 26).

Obr. 26: Průměrný roční odstřel daňka evropského (ks/1 000 ha) v honitbách s normovaným a nenormovaným
stavem.

Z pohledu odstřelu daňčí zvěře je ve většině honiteb uloveno pouze velice málo kusů. Např. lov do 1

ks/1 000 ha v průměru za čtyřleté období je prováděn v téměř 35 % honiteb. V 64 % honiteb, kde se
daněk vyskytuje, loví do 4 ks/1 000 ha (Obr. 27).
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Obr. 27: Histogram četností honiteb podle výše odlovu daňka evropského (ks/1 000 ha).
Rovněž pokud srovnáme vývoj odstřelu daňka evropského v závislosti na honitbách, tak vidíme, že

relativně malá část honiteb loví velkou část celkového odlovu v ČR, zatímco následuje mnoho

honiteb, které se na celém odlovu podílejí velmi malým dílem (Obr. 28). Nicméně ve srovnání
s jelenem sikou je tento nárůst méně strmý, což si můžeme vysvětlovat tím, že zatím neexistují
honitby s extrémně vysokou početností daňčí zvěře.
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Obr. 28: Procentuální nárůst odstřelu daňka evropského (ks/1 000h) seřazeného od největšího po nejmenší a
zobrazeného v závislosti na procentuálním pořadí honiteb tak, jak byly seřazeny podle výše odstřelu.
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Stejně jako v případě prasete divokého, korelace mezi lesnatostí honitby a výší odstřelu daňka
evropského není silná (r=0,256, Obr. 29).

Obr. 29: Závislost výše odstřelu daňka evropského (ks/1 000 ha) na lesnatosti honitby.
Pokud použijeme stejný postup pro určení honiteb s pravidelným výskytem jelení zvěře jako u černé

zvěře, tak maximální možný stav v honitbě je takový, kdy se uloví v průměru 9 ks/1 000 ha. Tento

údaj je odlišný od jelena evropského, a to díky jiným vstupním údajům pro daňka ve vyhlášce č.

491/2002 Sb., která povoluje chov vyšších stavů, než je tomu u jelenů evropských a jelenů sika.
Zároveň musíme upozornit, že u daňka je nutná menší výměra lesa (333 ha) ve srovnání s jelenem
evropským nebo jelenem sikou pro stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře. Tuto

podmínku splňuje z celkového počtu 1 109 honiteb pouze 195 honiteb (17,5 %). Z tohoto počtu 195
honiteb je normování daňka prováděno na 67 % z nich a na 33 % se daňčí zvěř nenormuje. Z těchto 33
% honiteb by teoreticky mohlo daňčí zvěř normovat 69 % honiteb (má rozlohu lesa minimálně 333 ha)
a 31 % honiteb daňčí zvěř skutečně normovat nemůže. To je podobná situace jako u jelena siky.

Lesnatost je u honiteb, které loví více než 9 ks/1 000 ha daňčí zvěře rozdílná od siky a jelena

evropského. Nejčastěji se daňci vyskytují ve zcela smíšených honitbách s podílem lesa do 50 %.
Zároveň se daněk nevyskytuje zdaleka v tak hojném počtu v honitbách výhradně lesních (Obr. 30).
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Obr. 30: Histogram četnosti lesnatosti honiteb s průměrným odlovem daňčí zvěře vyšším než 9
ks/1000 ha.

Další rozdíl ve srovnání s jelenem sikou najdeme u daňka evropského v honitbách, které loví méně

než 9 ks/ 1 000 ha (Obr. 31). Je zde velká část honiteb (47 %), které daňka normují a stanovují pro něj
plán lovu a chovu. U takových honiteb tedy můžeme předpokládat, že skutečně hospodaří mezi

normovanými a minimálními stavy. Lesnatost u těchto honiteb je výrazně menší než u honiteb
s odstřely vyššími než 9 ks/1 000ha.
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Obr. 31: Histogram četnosti lesnatosti honiteb s průměrným odlovem daňčí zvěře nižším než 9 ks/1 000ha.
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Muflon

Muflon se v ČR vyskytuje ostrůvkovitě podobně jako daněk skvrnitý a jeho početnost je oproti
daňkovi poměrně stabilní a nevykazuje vzrůstající charakter. Muflon se v našem výběru vyskytuje
v 18 % honiteb (759 honiteb). Přičemž v 6 % se muflon normuje a ve 12 % nikoliv. Celkem se

v těchto honitbách v průměru uloví ročně 5 167 ks mufloní zvěře. Průměrný odlov je v honitbách
s normovanými stavy 8,7 ks/1 000 ha a v honitbách, kde se muflon nenormuje 3 ks/1 000 ha. Rozdíl

v průměrném odstřelu muflona mezi honitbami, kde se tento druh normuje a těmi, kde se nenormuje je

statisticky signifikantní (Studentův t-test: T=9,38; p=0,000). Závislost výše odstřelu muflona na
lesnatosti honitby je stejně jako v případě předchozích druhů velice nízká (r=0,227; Obr. 32).

Obr. 32: Závislost mezi lesnatostí honitby a průměrným ročním odstřelem muflona.
Průměrná lesnatost se ovšem mezi honitbami s normovanými a nenormovanými stavy muflona
statisticky signifikantně liší (Studentův t-test: T=6,61; p=0,000, obr. 33).
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Obr. 33: Průměrná lesnatost v honitbách s normovanými stavy a bez normovaných stavů muflona.
Většinu odstřelu mufloní zvěře opět plní relativně malá část honiteb. Například 50 % odstřelu se

realizuje v 26 % honiteb. Ovšem na rozdíl od daňka evropského nebo jelena siky se u muflona

nevyskytuje tak vysoký počet honiteb, kde by se lovilo velice málo zvěře (např. do 1 ks/1 000 ha, obr.
34). To je dáno zřejmě způsobem života mufloní zvěře, která obvykle žije ve smíšených tlupách a
individuální migrace jsou vzácné.
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Obr. 34: Procentuální nárůst odstřelu muflona (ks/1 000h) seřazeného od největšího po nejmenší a zobrazeného
v závislosti na procentuálním pořadí honiteb tak, jak byly seřazeny podle výše odstřelu.
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Pokud budeme postupovat při výběru honiteb, kde by měl být lov plánován podobně jako u ostatních

druhů zvěře, musí být minimální počet mufloní zvěře, která se v honitbě v průměru uloví, vyšší než 9
ks/1 000ha (tato hodnota byla určena podle vyhlášky 491/2002 Sb.). Zároveň je nutné podotknout, že

u muflona, podobně jako u daňka evropského, je nutná menší výměra lesa (333 ha) než v případě

plánování chovu a lovu jelena evropského či jelena siky. Tuto podmínku splňuje z celkového počtu
759 vybraných honiteb 569 honiteb (76 %). Z tohoto počtu 569 honiteb pouze 211 (37 %) muflona

skutečně normuje a 357 honiteb (63 %) muflona nenormuje. Z těchto 357 honiteb má legitimní důvod

161 honiteb (tzn. celková výměra lesa nedosahuje 333 ha) muflona nenormovat. Nicméně zbylých 196
honiteb (55 %) by muflona podle vyhlášky 491/2002 Sb. normovat mohlo. Pro výskyt muflona v je
opět typické, že mnoho honiteb s jeho výskytem má relativně nízkou výměru lesa a vyloženě lesnaté
honitby, kde se muflon vyskytuje, jsou zde zastoupeny méně (Obr. 35).
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Obr. 35: Histogram četnosti lesnatosti honiteb s průměrným odlovem mufloní zvěře nižším než 9 ks/1 000 ha.
Ve skupině honiteb, kde se loví méně než 9 ks mufloní zvěře/1 000 ha, normuje muflona pouze 10 %
honiteb (18). Teoreticky vzato, pouze tyto honitby hospodaří mezi normovanými a minimálními stavy
a naopak 90 % honiteb loví na tzv. výjimku ze zákona, a to i přesto, že by velká část z nich (49 %)
mufloní zvěř normovat mohla.

Analýza závislosti odstřelu na ostatních typech biotopů

Vzhledem k tomu, že závislost na výměře lesních celků není dobrý prediktor pro stanovení
současných oblastí pro chov většiny druhů spárkaté zvěře, provedli jsme vyhodnocení i pomocí
ostatních druhů habitatů. Výsledky korelačních závislostí jsou uvedeny níže v tabulce č. 6 a 7.

V tabulce č. 6 jsou uvedeny korelační koeficienty závislosti výše odstřelu na zastoupení různých typů

habitatů v honitbě pro všechny honitby. Do analýz jsou zahrnuty i honitby, kde se daný druh
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nevyskytuje. Je evidentní, že žádná zásadní závislost se ani u jednoho druhu neprojevuje. I když
v některých případech je zajímavá např. negativní korelace orné půdy u prasete divokého a jelena
evropského, na rozdíl od siky.

Tab. 6: Korelační koeficienty závislosti výše odstřelu na zastoupení různých typů habitatů v honitbě pro
všechny honitby. Do analýz jsou zahrnuty i honitby, kde se daný druh nevyskytuje.

Jehličnatý les
Křoviny

Listnatý les
Orná půda
Traviny

Pastviny

Smíšený les

Urbánní zóna
Les celkem

prase

daněk

jelen

muflon

sika

srnec

0.152488

0.028183

0.171622

0.058751

0.151283

-0.153907

0.158997

0.155536

0.163522

0.132102

0.000377

0.112067

0.000339

-0.010760

0.031052

-0.009967

0.300989

0.137746

0.192855

0.165819

0.138800

0.358274

0.173233

0.045526
-0.255128
0.018288
-0.185199
0.318067

0.010662

0.436351

-0.108694

-0.336369

-0.012349

0.087663

-0.075971

-0.132015

0.042333
-0.145937

0.087215

-0.134726
0.005899

-0.094066
0.058401

-0.038280

0.014341

0.049143

-0.058448

-0.087651

-0.103888

0.071622

0.033886
0.154379

0.116944

-0.053635

V tabulce č. 7 jsou uvedeny korelační koeficienty závislosti výše odstřelu na zastoupení různých typů

habitatů pro honitby, kde se daný druh vyskytuje (tzn. tam, kde je odstřel vyšší než nula). Analýzy
nebyly prováděny pro prase divoké, které se vyskytuje v 97 % honiteb a srnce obecného, který se
vyskytuje ve 100 % honiteb. Výsledky by tak byly téměř shodné s údaji uvedenými výše. Pokud tedy
porovnáme výsledky u této analýzy, zjistíme, že u všech čtyřech druhů je nejsilnější korelace
s celkovou výměrou lesa (bez rozdílu zda se jedná o les jehličnatý, smíšený nebo listnatý), kdy
nejvyšší je u jelena evropského 0,34.

Tab. 7: Korelační koeficienty závislosti výše odstřelu na zastoupení různých typů habitatů pro honitby, kde se
daný druh vyskytuje (odstřel vyšší než nula).

Jehličnatý les
Křoviny

Listnatý les
Orná půda

Přírodní zem. krajina
Traviny

daněk

jelen

muflon

sika

0.058619

0.137424

0.133544

0.280719

-0.213262

-0.291521

-0.237390

-0.283964

-0.005939

-0.008894

0.095294
0.189271

-0.067182
-0.002647

0.082461
0.207092

-0.168380
0.019163
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0.082493
0.227711

-0.135267

0.278167

-0.028614

-0.143816

Pastviny

-0.051240

-0.054273

-0.047740

0.105798

Smíšený les

0.205187

0.172683

0.211361

-0.048420

Silnice

Urbánní zóna
Les celkem

-0.014292
-0.136890
0.272722

0.059728

-0.147666

0.349447

0.123867

-0.125218

0.303935

-0.017115
-0.210744
0.255664

Zhodnocení současného stavu a funkčnosti systému plánování

Zákon o myslivosti a vyhláška č. 441/2002 sb., nabyly platnost v roce 2001, resp. 2002 a honitby se

s nimi uváděly do souladu obvykle v roce 2003. Nicméně již v roce 2003 tato nařízení ani

v nejmenším nereflektovala aktuální situace v honitbách. Vezměme si za příklad jelení zvěř. V roce

2003 bylo normováno v celé ČR 12 983 kusů této zvěře. Skutečný odlov byl ovšem 17 365 ks a
naplňoval téměř ve 100 % plán lovu pro tento rok, tzn. 17 404 ks. Obrovská disproporce mezi

normovanými a skutečnými stavy je evidentní již na první pohled. Nicméně někdo by mohl namítnout,
že se jednalo o první rok platnosti zákona a tudíž došlo k razantnímu snížení stavů zvěře, které

způsobilo tak výrazně vysoké číslo celkově ulovených kusů. To by samozřejmě bylo možné, ovšem
toto by se muselo následně projevit ve výši sčítaných stavů, resp. odstřelu v následujících letech.

V roce 2004 však byl normován podobný početní stav (12 889 ks), ale odstřel byl 18 503 ks a v roce

2005 byl odstřel 19 537 ks. A takto to narůstalo i v následujících letech. Tzn. retrospektivně
nemůžeme uvažovat o snížení početnosti jelení zvěře a musíme konstatovat, že již v období vstupu

platnosti současné legislativy byly stavy zvěře překročeny celorepublikově u jelení zvěře 3,3krát,

pokud k výpočtu použijeme zpětný propočet z odstřelu v roce 2003, s uvažovaným poměrem 1:1

(celkový početní stav cca 48 000 ks). Pokud bychom uvažovali poměr pohlaví 1:2 ve prospěch samic,
tak by stavy byly ve výši přibližně 38 000 ks, což představuje překročení zhruba 3x.

Podobně bychom mohli toto deklarovat u ostatních druhů zvěře. U daňčí zvěře byly v roce 2003
překročeny normované stavy 1,4x; u mufloní zvěře 1,6x; u prasete divokého 5x a u siky dokonce

téměř 20x, kdy normované stavy siky byly v roce 2003 pouhých 982 ks, oproti ročnímu lovu 7010 ks.

Pouze u srnčí zvěře normované stavy korespondují se stavy kalkulovanými pomocí zpětného propočtu
z odstřelu. Nicméně i u srnčí zvěře můžeme předpokládat výrazně vyšší stav a to vzhledem k výrazně
vychýlené pohlavní struktuře odstřelu ve prospěch srnců.

Je tak potřeba konstatovat, že určení normovaných stavů v roce 2003 a jeden z hlavních úkolů zákona
č. 449/2001 Sb., o myslivosti - snížení stavů spárkaté zvěře, se minulo účinkem a počty zvěře se

nepodařilo výrazným způsobem v rámci celé ČR snížit. To můžeme deklarovat na níže uvedených
grafech (Obr. 36 - 40). Pro dokreslení situace v širším měřítku jsou zde uvedeny odstřely i
v sousedních státech.

64

Obr. 36: Odstřel jelena evropského (ks/100 ha) ve střední Evropě během let 1966-2011.

Obr. 37: Odstřel daňka evropského (ks/100 ha) ve střední Evropě během let 1966-2011.
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Obr. 38: Odstřel muflona (ks/100 ha) ve střední Evropě během let 1966-2011.

Obr. 39: Odstřel prasete divokého (ks/100 ha) ve střední Evropě během let 1966-2011.
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Obr. 40: Odstřel srnce obecného (ks/100 ha) ve střední Evropě během let 1966-2011.
Okolní státy jsou zde uvedeny zejména z důvodu konsekvencí vztahujících se k nárůstu početnosti

obecně. Z grafů je evidentní, že k nárůstu početnosti dochází ve všech státech střední Evropy a to
velice podobným tempem a se stejnými výkyvy, ať již směrem nahoru, nebo dolu. Proto je důležité si
uvědomit, že samotný systém hospodaření se zvěří nemá z tohoto širšího pohledu významný vliv.

Výše uvedených 6 států má absolutně odlišný způsob řízení myslivosti. Např. stanovování výše

odstřelu a stavů zvěře je dáno striktně do rukou majitelům pozemků (Německo, Rakousko), nebo je de
facto výlučně řízeno státem (Polsko), nebo se jedná o různou kombinaci (Česká republika, Slovensko,

Maďarsko). Minimální výměra honiteb je od téměř 100 ha (Německo, Rakousko) po několik tisíc
hektarů u velkých druhů spárkaté zvěře (Maďarsko, Polsko, Slovensko). Rozdíly jsou také ve složení
lesních a zemědělských pozemků, způsobu hospodaření apod. Důvody takovéhoto růstu jsou obecně
známy, nicméně je nejde jednoduše kvantifikovat. Půjde o kombinaci změn kvality prostředí a

socioekonomických aspektů souvisejících s myslivostí. Zatímco změny v prostředí lze nějakou formou

kvantifikovat, socioekonomickým aspektem v myslivosti se nikdo zatím blíže nezabýval. Bude to
souviset především s motivací lovců lovit a jejich osobními zájmy. Z myslivosti se stává čím dál
častěji „hobby“, kdy mnozí z myslivců se touto aktivitou zabývají nárazově a nepravidelně. A
nemalou roli zde bude hrát i snaha samotných myslivců zvyšovat početnost zvěře, resp. zvyšovat

vlastní lovecký úspěch. Myslivost již dnes dokáže generovat významné výdělky, kterými jsou
myslivci schopni částečně kompenzovat negativní působení zvěře na lesní a zemědělské pozemky.
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V České republice nelze pominout jeden důležitý aspekt a tím je vůle snížit stavy zvěře ze strany
uživatelů honiteb, držitelů honiteb a také majitelů a uživatelů honebních pozemků. Současná

legislativa dává poměrně dostatek nástrojů velkým vlastníkům honebních pozemků rozhodovat o dění

v honitbě. Jedná se zejména o vlastníky velkých lesních komplexů, z nichž nejvýznamnější jsou Lesy
ČR, s. p. Ti jsou držitelé téměř 1/5 honiteb. Jako držitelé vlastních honiteb rozhodují o režimu

mysliveckého hospodaření, výši odstřelu apod. Nicméně během této dlouhé doby nedošlo
k výraznému snížení početnosti zvěře ani ve velkých lesních komplexech, které tato společnost

obhospodařuje a ve většině honiteb dochází ke stagnaci nebo mírnému nárůstu stavů. Ke skutečným
změnám došlo pouze v oblastech extrémních problémů, nicméně ve velké části případů jsou honitby

pronajímány stále těm samým subjektům a hospodaření probíhá ve vzájemném souladu. Podobným
příkladem mohou být také velké zemědělské podniky, které v posledních letech skupují velké
množství zemědělské půdy a mají majoritní rozhodovací právo ve věcech mysliveckého hospodaření.
Opět k radikálním změnám došlo pouze v několika málo případech, jinak obvykle dojde k vzájemné
dohodě a úpravě mysl. hospodaření tak, aby to vyhovovalo oběma stranám.

To, že jsou normované stavy překračovány de facto ve 100 % honiteb v České republice na základě
výše uvedených údajů, nemůže být pochyb. Je otázkou, jak dochází k naplňování zákona právě ve

vztahu k udržování stavů mezi normovanými a minimálními. Důležitým faktorem je tolerance státní
správy myslivosti ve věci uplatňování tohoto ustanovení, ale neméně důležitým prvkem je i ochota
držitelů honiteb tolerovat současné stavy zvěře.

Jako příklad můžeme uvést Ústecký kraj a deklarovat vývoj stavů podle postoje státní správy a postoje

držitelů a uživatelů honiteb. Na obrázcích č. 41 - 45 jsou vždy vyneseny odstřely v rámci Ústeckého
kraje a jim odpovídající jarní kmenové stavy. Od roku 2004 do roku 2012 státní správa tolerovala
vykazování překročených normovaných stavů, ale v roce 2012 poprvé plošně uplatnila sankční

možnosti a začala zahajovat s uživateli honiteb správní řízení o překročení normovaných stavů zvěře a
to u všech druhů spárkaté zvěře. Následný vývoj je patrný níže. Při pohledu na oba jarní kmenové

stavy je evidentní, že stav zvěře jelení, mufloní a srnčí výrazně poklesl. De facto mimo daňčí tak u

všech ostatních druhů došlo po roce 2012 k významnému poklesu jarních kmenových stavů a jejich
udržení na stabilní úrovni. Mohli bychom tedy tento zásah státní správy pokládat za úspěšný a vedoucí
k zastavení nárůstu početnosti a stabilizaci stavů.
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Obr. 41: Vývoj odstřelu a jarního kmenového stavu v Ústeckém kraji u jelena evropského.
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Obr. 42: Vývoj odstřelu a jarního kmenového stavu v Ústeckém kraji u daňka evropského.
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Obr. 43: Vývoj odstřelu a jarního kmenového stavu v Ústeckém kraji u muflona.
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Obr. 44: Vývoj odstřelu a jarního kmenového stavu v Ústeckém kraji u srnce obecného.
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Obr. 45: Vývoj odstřelu a jarního kmenového stavu v Ústeckém kraji u prasete divokého.
Nicméně je potřeba se na celou věc podívat hlouběji. Pokud by skutečně došlo ke snížení stavů,
muselo by se to projevit i na výši odstřelu, která by měla v následujících letech výrazně klesat. Křivka

odstřelu je v grafu také znázorněna, ale ta již takové snížení v žádném případě nedeklaruje. U většiny
druhů kopíruje předchozí vývoj.

Nastává tedy otázka, jaké údaje lze brát tedy vážně? Pokud bychom je doplnili údaji o plánech lovu,

případně o upraveném stavu zvěře (řádek G formuláře MYSL 1 – Plán lovu a chovu spárkaté zvěře),
zjistili bychom, že na přelomu let 2012 a 2013 se nic významného nestalo a k výrazným posunům
nedošlo. Změnili se pouze vykazované jarní kmenové stavy zvěře, které jsou na úrovni normovaných
stavů.

Proto považujeme snížení vykazovaných jarních kmenových stavů za manipulaci s daty a uvádění
nepravdivých údajů prostřednictvím uživatelů honiteb. Ti, aby nebyli vystaveni sankcím, raději

uvádějí maximální možné stavy zvěře v honitbě (normované stavy) a to konstantě od roku 2013.
Fakticky ke snížení stavů však nedošlo. Státní správa obdržela data, že je vše v pořádku a uživatelé

honiteb nejsou vystaveni postihu. Je nutné si ovšem uvědomit i roli držitele honitby v tomto procesu.
Tím, kdo schvaluje jarní kmenový stav v honitbě (tzv. sčítaní), není orgán státní správy, ale právě

držitel honitby. Odevzdání formuláře je dokonce podmíněno souhlasem držitele honitby a bez jeho
kladného stanoviska státní správa nemůže počet zvěře zaevidovat, resp. pokud držitel nesouhlasí, musí

vyhlásit termín kontrolního sčítání. V reálu se nic takového neděje, případně pouze ojediněle. Držitelé
honiteb tiše souhlasí se zatajováním skutečných stavů zvěře.

Držitelé honiteb tímto krokem de facto deklarují souhlas se současnými stavy zvěře a skutečností, že

současné stavy pro ně nepředstavují žádný zásadní problém. Resp. jsou dlouhodobě ochotni tolerovat
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výrazně vyšší stavy zvěře, než které stanovuje současná plánovací vyhláška, i když sami tuto vyhlášku
považují za nefunkční a neřešící jimi deklarované problémy s početností zvěře.

Dalším podpůrným argumentem pro možnou toleranci vyšších normovaných stavů zvěře v honitbách
uživateli honiteb může být také dlouhodobý trend vývoje plánů odstřelu. Jako modelový případ si

vezměme opět jelení zvěř. Jelení zvěř je ve většině honiteb svého pravidelného výskytu normována a

většina odstřelu je realizována v honitbách, pro které jsou určeny normované stavy jelení zvěře. Plán
lovu jelení zvěře nám od roku 2012 výrazně klesá a to i přesto, že celkové odlovy neustále stoupají.
Každý plán je každoročně sestavován s cílem dosažení normovaného stavu, a přesto každý následující

rok jsou udávané sčítané stavy a plány lovu velice podobné, nebo jen lehce kosmeticky upravené. To
může být způsobeno v zásadě 2 fakty. Tím prvním je fakt, že se v honitbách vyskytuje výrazně více

zvěře, než je udáváno (v případě jelení zvěře je udáváno podle JKS 28 223 ks, ale podle zpětného
propočtu vycházejícího z lovu 23 000 ks, a poměru pohlaví 1:2, je v republice 53 000 ks. Jak je

vysvětleno na příkladu výše, údaje z JKS nemůžeme brát tak zcela vážně. Zkusme stavy zvěře tedy
vypočítat z plánu lovu, který chtějí uživatelé lovit. Ten tak reprezentuje de facto jejich představu o
stavu zvěře, který by chtěli mít v honitbách a který je v mnoha případech konstantní již po několik let.

Plán lovu je 19 000 ks a při využití metody zpětného propočtu za výše uvedených podmínek zjistíme,
že k tomu potřebujeme početní stav min. 42 000 ks. Tzn. tak jako tak, máme v honitbách v průměru
dvakrát více jelení zvěře, než uživatelé honiteb udávají a držitelé honiteb tolerují. Proč je ovšem realita

odlišná od udávaných údajů? Odpovědi opět mohou být dvě. Ta první je velice prozaická a za vším
může být neschopnost přesně spočítat zvěř v honitbě. Podle vykazovaných stavů zde máme

dlouhodobě dvojnásobný počet zvěře, než který uživatelé honiteb udávají (průměrná skutečná hustota

zvěře v honitbě s normovanými stavy jelení zvěře je 47 ks/1 000 ha lesa - vypočteno pomocí zpětného
propočtu, udávaný stav 23 ks/1 000 ha). A samozřejmě následuje otázka, proč uživatelé honiteb
neudávají skutečné stavy? Protože pokud by uživatelé honiteb uvedli údaje blížící se realitě, neúměrně
by se navýšil odstřel a po jeho splnění by stav zvěře skutečně klesl na normované stavy. Což ovšem
ani držitelé ani uživatelé nechtějí. Proto důvodem podhodnocování skutečných stavů může být právě

snaha udržet zvěř na vyšších početních stavech a to se souhlasem držitele honitby. Tato varianta
ovšem platí za předpokladu, že plánovaný odstřel je skutečně realizován.

Druhým důvodem nemožnosti dosažení normovaných stavů, resp. jejich stabilní výrazné

překračování, může být právě skutečnost, že ne vždy je vykazovaný odstřel skutečně realizován. Tzn.

část úlovku je vykazována fiktivně a ve skutečnosti je vykazovaný odlov výrazně nižší. To by
znamenalo, že uživatelé honiteb vykazují stavy zvěře blížící se realitě, ovšem proto, aby udrželi vyšší

početní stav v honitbě, uloví reálně výrazně méně zvěře. A to opět za tichého souhlasu držitele

honitby, který sčítání zvěře schvaluje a následně má i pravomoc kontrolovat fyzicky skutečně ulovené
kusy.
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Posouzení skutečného stavu je ovšem velice těžké, protože se nelze opřít o žádná skutečně pravdivá

data. Jako fakt bychom měli přijmout tvrzení, že uživatelé uměle udržují vyšší stavy zvěře v honitbách
a většina držitelů je toleruje. To deklaruje již samotný přístup držitelů honiteb k vyplňování
statistických výkazů.

Proto je nutná revize vyhlášky č. 491/2002 pro stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře.
Jako hlavní myšlenku procesu změny bereme fakt, že současný cíl by měl být stabilizovat početnost
všech druhů spárkaté zvěře na současné úrovni a zastavit její neustálý růst, kterého jsme svědky

v posledních desetiletí. Dosavadní snahy o radikální snížení stavů se projevilo během posledních 10
let jako neúčinné. Držitelé honiteb jsou v mnoha případech ochotni tolerovat výrazně vyšší stavy
zvěře, než připouští zákon a také svým chováním deklarovali, že jsou ochotni s těmito stavy
dlouhodobě hospodařit.

Pokud bychom hledali nějaké environmentální proměnné k určení „ideální početnosti“ zvěře
v honitbě, vždy narazíme na otázku tolerance subjektů hospodařících v krajině a míru tolerování výše

škod, které zvěř způsobí. Současná krajina nabízí velké množství příležitostí k životu spárkaté zvěře a
dle našeho názoru nelze sofistikovaně nalézt hranici pro „udržitelný početní stav“, vždy bude záležet

na systému hospodaření se zvěří ze strany uživatele honitby a míře tolerance uživatelů pozemků
působených zvěří. Aktuální systém se ukázal jako nefunkční a nastavení systému hospodaření se zvěří
na základě maximální snahy o redukci početnosti nepřinesl žádné výsledky.

2.2.1.4 Závěr
Návrh možných změn početních stavů v honitbách

V současnosti nastavený systém je, jak bylo výše popsáno, nevyhovující a v oblastech pravidelného
výskytu jednotlivých druhů spárkaté zvěře téměř nikde nedochází k udržování stavů zvěře v rozmezí

mezi normovaným a minimálním stavem. Ve většině oblastí je tak početnost zvěře stabilní, nebo má

narůstající charakter. Ve většině oblastí také dochází k tiché toleranci těchto stavů většinou

zainteresovaných subjektů. Problémy jsou obvykle lokální a způsobeny enormním přemnožením
zvěře. Současný model mysliveckého plánování je nefunkční zejména z důvodu nemožnosti dosažení
normovaných stavů (jednotlivé důvody jsou popsány výše). Je evidentní, že ve většině případů jsou

zainteresované subjekty ochotny tolerovat výrazně vyšší stavy zvěře a na základě toho celý systém
deformují a udávají nepravdivé informace. Definice univerzálního vzorce stanovení počtu zvěře
vhodného pro jednotlivé honitby je nemožný! Počet zvěře v honitbách bude vždy výsledkem diskuze
mysliveckých, zemědělských a lesnických hospodářů a může se oblast od oblasti výrazně lišit.

K tomu, aby byl systém funkční, je potřeba stanovit poměrně širokou mez početnosti zvěře, která se

může v honitbách nacházet. Horní hranice této meze by měla sloužit jako jakási záchranná brzda pro
případy, kdy se některý ze subjektů rozhodne chovat zvěř v enormních počtech, které mohou zásadně
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ohrožovat okolní majetek nebo stav biotopů. Samotnou skutečnou výši stavů by pak určovali držitelé
honiteb, jako zástupci majitelů a uživatelů půdy. Překročení tohoto rozmezí by pak státní správa

sankcionovala. Horní hranice tohoto rozmezí by měla být stanovena na základě odborné politické
diskuze zainteresovaných subjektů s předešlou modelací jejího dopadu. Cílem by mělo být stabilizovat
současné počty zvěře a snížit jejich početnost v oblastech extrémů.

Níže jsou uvedeny příklady možného stanovení horní hranice početnosti. Cílem tohoto modelování je,
aby většina honiteb mohla hospodařit se současnými stavy zvěře legálně a v rámci zákona a jeho
prováděcích vyhlášek.
Jelen evropský

Analyzovali jsme, kde se skutečně jelen evropský stabilně nachází. Reálně se jelen evropský loví v cca
35 % honitbách. Pokud si honitby seřadíme podle výše odstřelu a začneme hodnoty kumulovat,

zjistíme, že 50 % odstřelu je realizováno na 11 % rozlohy výskytu jelena. To je patrné z Obr. 46, kdy
je patrný prudký nárůst. Křivka strmě narůstá a začíná se zplošťovat až zhruba ve chvíli, kdy je

celkově realizováno 80 % odstřelu. 80 % odstřelu je realizováno na 31 % rozlohy výskytu jelena

evropského. Tzn. tyto honitby můžeme označit za jádro výskytu jelení zvěře a v ostatních honitbách se

jedná ve většině případů o zvěř migrující. Průměrný odstřel v těchto jádrových honitbách je 16,5 ks/1

000 ha, na rozdíl od zbytku honiteb, které se na odstřelu podílejí pouhými 20 % a mají průměrný
odstřel 2 ks/1 000 ha.
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Obr. 46: Vývoj kumulativního součtu odstřelu jelena a kumulativní rozlohy honiteb.
Dále se již budeme zabývat pouze územím, kde se uloví oněch 80 % odstřelu, tzn. 31 % rozlohy
území, kde se jelen evropský vyskytuje. Současná situace na tomto území následující:
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Zvěř je normována na 77 % tohoto území

Normovaný stav je dodržován pouze v 23 honitbách, což je 5 % honiteb, kde se jelen trvale
vyskytuje

Celkově se na území normuje 5 438 ks, tj. 8,7 ks/1 000 ha honební plochy, resp. 11,6 ks/1 000
ha lesa. Reálný stav je (podle zpětného propočtu) 29 200 ks. Tzn. stavy jsou překračovány 5x
Průměrný odstřel je 16,5 ks/1000 ha honební plochy, to představuje reálný stav založený na
zpětném propočtu 45 ks/1000 ha, resp. 29 200 ks celkově

Současný průměrný stav pro normování je 19 ks/1 000 ha lesa (vyhláška).

Namodelujme 2 situace s následujícími změnami plánovací vyhlášky:
Model 1


Zachování min. výměry lesa 500 ha v honitbě



Nejvyšší přípustný stav zvěře v honitbě - 19 ks/1 000 ha honební plochy (vychází z aktuálního



Možnost normování i na nelesní půdu v honitbě (tzn. na celou plochu honitby)
údaje vyhlášky).

Model 2


Zachování min. výměry lesa 500 ha v honitbě



Nejvyšší přípustný stav zvěře v honitbě - 45 ks/1 000 ha honební plochy (vypočítán jako



Možnost normování i na nelesní půdu v honitbě (tzn. na celou plochu honitby)
průměrný odstřel v honitbách, kde se jelen evropský pravidelně normuje).

Model č. 1:

Model, který bude počítat se současným NS 19 ks/1 000 ha, ale možností normování i mimo les, bude
v reálu vypadat takto:


Celkový nový normovaný stav v oblasti 11 861 ks (zvýšení NS o 1 711 ks oproti současným



Stavy bude nutné snížit v 94 % honiteb

NS)

o
o

průměrné snížení o 28 ks/1 000 ha
celkové snížení o 17 375 ks



Stavy bude možné zvýšit v 6 % případů



Průměrný lov po snížení 4 269 (současný 10 150).
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o

průměrné zvýšení o 0,7 ks/1 000 ha

To ale představuje poměrně výraznou redukci, a jak se ukázalo v předešlém období, ta by nebyla

zřejmě reflektována uživateli ani držiteli honiteb. Zároveň redukce má velké rozpětí, téměř ¼ honiteb
by musela redukovat o více jak 40 ks/1 000 ha (Obr. 47).
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Obr. 47: Frekvence honiteb podle nutnosti redukce stavů v Modelu 1.
Model č. 2:

Model, který bude počítat s normovaným stavem 45 ks/1 000 ha a možností normování i mimo les,
bude v reálu vypadat takto:


Celkový nový normovaný stav v oblasti 28 093 ks (zvýšení NS o 1 711 ks oproti současným



Stavy bude nutné snížit v 31 % honiteb





NS)

o
o

průměrné snížení o 39 ks/1 000 ha
celkové snížení o 5 462 ks

Stavy bude možné zvýšit v 69 % případů
o
o

průměrné zvýšení o 16,6 ks/1 000 ha
celkové navýšení o 5 115 ks

Průměrný lov po snížení 10 113 ks (současný 10 150).

Tento model de facto předpokládá zachování současné výše odstřelu a její redistribuci v prostoru.
V oblastech, kde by mělo dojít ke snížení, by snížení muselo být vynuceno a naopak v oblastech, kde

by mohlo dojít ke zvýšení, by to nebyla povinnost a záleželo by na držiteli honitby, zdali stavy umožní

zvýšit nebo nikoliv. V obr. 48 by došlo v 33 % případů o snížení o více jak 40 ks/ 1 000 ha a naopak
v 26 % případů o snížení pouze do 10 ks/1 000 ha.
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Obr. 48: Frekvence honiteb podle nutnosti redukce stavů v Modelu 2.
Naopak v některých honitbách bude možné reálné zvýšení stavů zvěře a to v 41 % honiteb o více jak
25 ks/1 000 ha (Obr. 49).
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Obr. 49: Frekvence honiteb s možným zvýšením stavů v Modelu 2.
Shrnutí rozdílných přístupů je uvedeno v tabulce č. 8.

Tab. 8: Shrnutí výstupů z modelu 1 a 2 pro jelena evropského.
Normovaná plocha

Současný stav

NS 19 ks/1 000 ha HP NS 45 ks/1 000 ha HP

77 %

88 %

77

88 %

5 438 ks

Normovaný stav

29 200 ks

Současný stav
Snížení stavu

11 150

24 709

94 % honiteb

31 % honiteb

6 % honiteb

69 %

- 28 ks/1 000ha

Zvýšení stavu

0,7 ks/1 000 ha

10 150

Lov

-39 ks/1 000 ha

16,6 ks/1 000 ha

4 269

8 895 ks

Daněk

Analyzovali jsme, kde se skutečně daněk skvrnitý stabilně nachází. Reálně se daněk loví (tzn. se

pravidelně vyskytuje) v cca 25 % honitbách. Pokud si honitby seřadíme podle výše odstřelu a začneme

hodnoty kumulovat, zjistíme, že 50 % odstřelu je realizováno na 9 % rozlohy výskytu daňka. To je
patrné z obr. 50, kdy je zřejmý prudký nárůst na začátku křivky. Křivka strmě narůstá a začíná se
zplošťovat až zhruba ve chvíli, kdy je celkově realizováno 80 % a to na 25 % rozlohy výskytu daňka.

V rámci celého území (ČR) je to území zabírající 6 %. Tzn. tyto honitby můžeme označit za jádro

výskytu daňčí zvěře a v ostatních honitbách se jedná ve většině případů o zvěř migrující. Průměrný
odstřel v těchto jádrových honitbách je 15 ks/1 000 ha, na rozdíl od zbytku honiteb, které se na
odstřelu podílejí pouhými 20 % a mají průměrný odstřel 1,4 ks/1 000 ha.
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Obr. 50: Vývoj kumulativního součtu odstřelu daňka a kumulativní rozlohy honiteb.
Dále se již budeme zabývat pouze územím, kde se uloví oněch 80 % odstřelu, tzn. 25 % rozlohy
území, kde se daněk vyskytuje. Současná situace je na tomto území následující:
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Zvěř je normována na 65 % tohoto území

Celkově se na území normuje 2 896 ks, tj. 7,9 ks/1 000 ha honební plochy, resp. 16,4 ks/1 000
ha lesa

Průměrný odstřel je 15 ks/1 000 ha honební plochy, to představuje reálný stav založený na
zpětném propočtu 41,5 ks/1 000 ha, resp. 16 400 ks celkově

Současný průměrný stav pro normování je 31 ks/1 000 ha lesa (vyhláška).

Namodelujme 2 situace s následujícími změnami plánovací vyhlášky:
Model 1


Zachování min. výměry lesa 333 ha v honitbě (současná hranice podle vyhlášky)



Nejvyšší přípustný stav zvěře v honitbě – 31 ks/1 000 ha honební plochy (vychází



Možnost normování i na nelesní půdu v honitbě (tzn. na celou plochu honitby)
z aktuálního údaje vyhlášky).

Model 2


Zachování min. výměry lesa 333 ha v honitbě (současná hranice podle vyhlášky)



Nejvyšší přípustný stav zvěře v honitbě – 41 ks/1 000 ha honební plochy (vypočítán jako



Možnost normování i na nelesní půdu v honitbě (tzn. na celou plochu honitby)
průměrný odstřel v honitbách, kde se daněk pravidelně vyskytuje).

Model č. 1:

Model, který bude počítat s normovaným stavem 31ks/1 000 ha a možností normování i mimo les,
bude v reálu vypadat takto:


Celkový nový normovaný stav v oblasti 8 905 ks (zvýšení NS o 1 711 ks oproti současným



Stavy bude nutné snížit v 47 % honiteb





NS, normovalo by se na 88 % území výskytu daňka), to představuje 50 % současného stavu
o
o

průměrné snížení o 33 ks/1 000 ha
celkové snížení o 5 045 ks

Stavy bude možné zvýšit v 53 % případů
o
o

průměrné zvýšení o 10 ks/1 000 ha
celkové navýšení o 1 682 ks

Průměrný lov po snížení 3 205 ks (současný 5 904).
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Počet honiteb s různou intenzitou snížení je vyjádřen v Obr. 51, kdy 26 % z nich bude snižovat o více
jak 40 ks/1 000 ha a 45 % bude snižovat do 20 ks/1 000 ha. A naopak 39 % honiteb bude moci zvýšit
stav o 10-15 ks/ 1 000 ha a 19 % honiteb o 15-20 ks/1 000 ha (Obr. 52).
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Obr. 51: Frekvence honiteb podle nutnosti redukce stavů v Modelu 1.
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Obr. 52: Frekvence honiteb s možným zvýšením stavů v Modelu 1.
Model č. 2:

Model, který bude počítat s normovaným stavem 41ks/1 000 ha a možností normování i mimo les,
bude v reálu vypadat takto:
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Celkový nový normovaný stav v oblasti 12 927 ks (zvýšení NS o 1 711 ks oproti současným



Stavy bude nutné snížit v 35 % honiteb





NS, normovalo by se na 88 % území výskytu daňka), to představuje 50 % současného stavu
o
o

průměrné snížení o 34 ks/1 000 ha
celkové snížení o 3 767 ks

Stavy bude možné zvýšit v 65 % případů
o
o

průměrné zvýšení o 17 ks/1 000 ha
celkové navýšení o 3 654 ks

Průměrný lov po snížení 4 653 ks (současný 5 904).

Zastoupení honiteb podle intenzity snižování případného zvyšování stavů jsou znázorněny na obrázku
č. 53-54.
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Obr. 53: Frekvence honiteb podle nutnosti redukce stavů v Modelu 2.

81

40+ ks

50%

Frekvence honiteb zvyšujícíh stav (41 ks/1 000
ha)

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

5%
0%

0-5 ks

5-10 ks

10-15 ks

15-20 ks

25+ ks

Obr. 54: Frekvence honiteb s možným zvýšením stavů v Modelu 2.
Shrnutí rozdílných přístupů je uvedeno v tabulce č. 9.
Tab. č. 9: Shrnutí výstupů z modelu 1 a 2 pro daňka evropského.
Současný stav
Normovaná plocha

65 %

Současný stav

16 400 ks

Normovaný stav

2 896 ks

Snížení stavu

NS 41 ks/1 000 ha

88 %

88 %

HP

8 905 ks

5 904

HP

12 927 ks

47 % honiteb

35 % honiteb

53 % honiteb

65 % honiteb

3 205

4 653

- 33 ks/1 000ha

Zvýšení stavu
Lov

NS 31 ks/1 000 ha

10 ks/1 000 ha

- 34 ks/1 000ha
- 17 ks/1 000ha

Návrhy a opatření

Současný systém stanovování normovaných a minimálních stavů a následné stanovení odstřelu je
nefunkční a za dobu platnosti (více jak 10 let) se projevila neochota zainteresovaných subjektů na
radikálním snížení stavů zvěře. Myslivecké výkaznictví je dlouhodobě zkreslováno uživateli honiteb a
vede k znepřehlednění celého procesu. Jedním z důvodů mohou být neadekvátně určené normované

stavy, které jsou velice nízké a téměř ve všech honitbách, kde se zvěř vyskytuje pravidelně, jsou
překračovány. Současné zařazování zvěře do jakostních tříd a určování výše normovaných stavů podle
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typů honiteb je nevyhovující. Zvěř preferuje velice rozdílné typy prostředí a dokáže se přizpůsobit

rozdílným podmínkám. Zároveň nejvyšších hustot nedosahuje v nejúživnějších oblastech, ale dokáže

žít ve vysokých hustotách i v horských, méně úživných oblastech. Spíše než na přírodních
podmínkách závisí na stylu mysliveckého hospodaření. Vzhledem k trendu vývoje početnosti spárkaté

zvěře nejenom v České republice by současným cílem mělo být především stabilizování početnosti a
radikální snížení pouze v oblastech extrémních hustot.

V rámci přechodného období pro honitby snižující stavy zvěře doporučujeme stanovení lhůty 3 roky.

Během této lhůty by měli uživatelé honiteb stav snížit na cílový stav určený držitelem honitby. Jako
kontrolní mechanismus by mělo sloužit nezávislé určení indexu hustoty zvěře. Současné metody totiž
nedovedou určit přesný počet zvěře v honitbě, ale dokáží určit pomocí indexů hustot poměrně přesně
změnu stavu. To by mělo tedy vypadat tak, že na začátku období bude určen různým typem metod

(sčítání pomocí hromádek trusu, sčítání pomocí fotopastí, sčítání liniových transektů apod.) index
hustoty zvěře a na konci období budou použity tytéž metody a zjištěn aktuální stav. Pokud tento

index klesne v poměru nařízené redukce, je předpoklad, že došlo ke snížení stavů. V rámci objektivity
by bylo vhodné, pokud by tuto činnost vykonával certifikovaný subjekt.

Zároveň je ovšem nutné snížení stavů důsledně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Jako

základní kontrolní mechanismus dodržování cílových stavů by měl být zpětný propočet, sestavovaný
na základě předchozího odstřelu. V případě, že by uživatel překročil hranici normovaných stavů zvěře
v honitbě, by mělo s ním být vyvoláno jednání a následné uplatňování sankcí.
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2.2.2

Analýza možností kontrolních mechanismů státní správy myslivosti

2.2.2.1

Úvod

v souvislosti s hospodařením se zvěří

Dle Zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti § 36 odst. 2 je uživatel honitby povinen vypracovat

každoročně plán mysliveckého hospodaření v honitbě, který předloží držiteli honitby k vyjádření.

Odsouhlasený, popřípadě dohodnutý plán, je uživatel honitby povinen zaslat orgánu státní správy
myslivosti. Orgán státní správy myslivosti je oprávněn kontrolovat plnění plánů jemu zaslaných podle
§ 36 odst. 2 nebo 3 a změněných plánů podle § 37. Za tím účelem (není-li dohodnuto jinak) mu

uživatel honitby předkládá měsíční písemná hlášení o plnění plánu a to do pátého dne měsíce

následujícího po měsíci, v němž k lovu došlo. Zde ovšem nastává zásadní problém, protože orgán
státní správy nemá skutečný mechanismus, jak zkontrolovat, zda reálně došlo k ulovení zvěře, tak jak
ji uživatel honitby na tiskopisech předkládá. Z uvedených závěrů v předešlé části je patrné, že

nahlášené ulovené počty zvěře nemusejí odpovídat skutečnosti a reálně mohou být výrazně nižší.
Uživatelé honiteb ve statistických výkazech mohou uvádět, že odlov splnili, i když tomu tak ve

skutečnosti nebylo. Dále záměrně uvádějí sčítané stavy v maximální výši stavů normovaných, aby tuto
početní hranici při sčítání nepřekročili a nebyli vystaveni sankcím ze strany státní správy z důvodu
porušení zákona (viz předchozí část). To může zásadně ovlivňovat stavy zvěře a být jedním z důvodů
nárůstu početnosti.

Níže uvedené grafy deklarují závažnost situace, neboť kusy, u kterých je uvedeno, že byly uloveny,
zůstávají v honitbě, není s nimi dále plánováno a především se zapojují dále do reprodukce.

2.2.2.2

Metodika

Podklady k obrázkům 56 až 69 vycházejí z výkazu MYSL 1-01 Období: 2015–2016 (zdroj:

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/statistika/myslivost/x2011-2020/). Grafy byly zpracovány pro
důležité druhy spárkaté zvěře z pohledu jejich managementu a zvyšujícím se početním stavům (jelen

evropský, daněk skvrnitý, muflon, srnec obecný, prase divoké a sika japonský a Dybowského). Níže

uvedené ukazují situaci, kdyby byl v jednom roce skutečný odstřel o 10 %, 20 % a 30 % nižší, než
uvedli uživatelé honiteb na celém území ČR (tzn. tato část odstřelu nebyla realizována, ale jen
„papírově“ vykázána) a jak by se tato skutečnost projevila za 5 let, vzhledem k situaci, že by uživatelé

honiteb během této doby na to nereagovali vyšším odstřelem (modelová situace 1). Grafy ukazují
situaci, kdyby byl každý rok, 5 let po sobě, skutečný odstřel o 10 %, 20 % a 30 % nižší, než uvedli

uživatelé honiteb na celém území ČR. U jelena evropského a siky nebylo uvažováno, že by se do
reprodukce zapojily čiplenky. Jako podklady pro stanovení koeficientu očekávané produkce (KOP)

byly použity údaje z vyhlášky č. 491/2002 Sb., kdy pro jelena evropského byl demonstrativní KOP
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stanoven 0,9, pro daňka evropského 0,9, pro muflona 0,9, pro srnce obecného 1,1, pro prase divoké
4,5 a pro siku 0,9.

2.2.2.3

Výsledky

Modelová situace č. 1

Modelová situace č. 1 tedy simuluje stav, kdy uživatelé honiteb tzv. „načárkují“ část odstřelu (10 %,
20 %, 30 %) pouze v prvním roce a v dalších letech sestavují stále stejný plán lovu a plánují stále

stejný lov (v mnoha případech je toto aktuální situace) a ten již dále striktně plní. Tedy v dalších letech
již plní plán lovu, který ovšem špatně sestavují, protože nespočítali ty kusy, které v prvním roce
ušetřili, a které se jim v honitbě nejenom stále vyskytují, ale také rozmnožují.
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Obr. 55: Výsledky nižšího uvedeného odlovu jelena evropského v 1 roce s výhledem důsledků za 5 let.

Jestliže dojde na území ČR během jednoho mysliveckého hospodářského roku o vyšší nahlášený
odstřel této zvěře oproti skutečnosti (tzv. propsání stavů) o 10 % a uživatelé honiteb na to nezareagují
vyšším odstřelem v letech následujících, mají stále stejný plán chovu a lovu a přestože již každý rok

tento plán plní, tak po třech letech se zvýší početní stav o více než 4 000 kusů a po pěti letech o téměř
8 000 kusů. Situace by byla samozřejmě dramatičtější, kdyby došlo k vyššímu nahlášenému odlovu
jelena evropského o 20 %. Za tři roky by se početní stavy navýšily o 8 500 kusů a za 5 let o téměř 16

000 kusů. Při nahlášení vyššího odlovu o 30 % by se po třech letech počet zvýšil o téměř 13 000 kusů
a po pěti dokonce o 24 000 kusů.
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Daněk skvrnitý - 1. rok nižší skutečný odlov
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Obr. 56: Výsledky nižšího uvedeného odlovu daňka skvrnitého v 1 roce s výhledem důsledků za 5 let.

Podobná situace je i u ostatních sledovaných druhů spárkaté zvěře. U daňka evropského by se při
vyšším nahlášeném odstřelu oproti skutečnosti o 10 % v jednom roce po třech letech zvýšily početní

stavy o více než 4 000 kusů a po pěti letech o více než 9 000 kusů. Při vyšším nahlášeném odlovu o 20
% by se za tři roky početní stavy navýšily o 8 500 kusů a za 5 let o 18 600 kusů. Při nahlášení vyššího

odlovu oproti skutečnosti o 30 % by se po třech letech počet zvýšil o 12 800 kusů a po pěti dokonce o
28 000 kusů.
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Obr. 57: Výsledky nižšího uvedeného odlovu muflona v 1 roce s výhledem důsledků za 5 let.

U muflona při vyšším nahlášeném odstřelu oproti skutečnosti o 10 % v jednom roce se po třech letech

zvýší početní stav o více než 2 000 kusů a po pěti letech o takřka 5 000 kusů. Při vyšším nahlášeném
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odlovu o 20 % by se za tři roky početní stavy navýšily o 4 400 kusů a za 5 let o 9 600 kusů. Při
nahlášení vyššího odlovu oproti skutečnosti o 30 % by se po třech letech počet zvýšil o 6 600 kusů a
po pěti dokonce o 14 500 kusů.
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Obr. 58: Výsledky nižšího uvedeného odlovu srnce obecného v 1 roce s výhledem důsledků za 5 let.

U srnce obecného je situace závažnější, a to vzhledem k vysokým početním stavům této zvěře a

vysokému odstřelu na celém území ČR. Při vyšším vykázaném odstřelu oproti skutečnosti o 10 %

v jednom roce se po třech letech zvýší početní stav o 21.600 kusů a po pěti letech o téměř 50 000

kusů. Při vyšším nahlášeném odlovu o 20 % by se za tři roky početní stavy navýšily o 43 200 kusů a

za 5 let o 99 000 kusů. Při nahlášení vyššího odlovu oproti skutečnosti o 30 % by se po třech letech
počet zvýšil o téměř 65 000 kusů a po pěti dokonce o 149 000 kusů.
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Obr. 59: Výsledky nižšího uvedeného odlovu prasete divokého v 1 roce s výhledem důsledků za 5 let

(bez zapojení selat do reprodukce).

U prasete divokého je situace pochopitelně nejvážnější, a to vzhledem k vysokým početním stavům
tohoto druhu a nejvyššímu odstřelu na celém území ČR ze všech druhů spárkaté zvěře. Při vyšším

nahlášeném odstřelu oproti skutečnosti o 10 % v jednom roce se po třech letech zvýší početní stav o

více než 52 600 kusů a po pěti letech o téměř 147 700 kusů. Při vyšším nahlášeném odlovu o 20 % by
se za tři roky početní stavy navýšily o 105 200 kusů a za 5 let o 295 400 kusů. Při nahlášení vyššího

odlovu oproti skutečnosti o 30 % by se po třech letech počet zvýšil o 157 800 kusů a po pěti dokonce
o 443 200 kusů.

Obr. 60 ukazuje situaci, kdyby se u černé zvěře zapojily do reprodukce také všechny selata během
modelového období. Při vyšším nahlášeném odstřelu o 10 % v jednom roce se po pěti letech zvýšil

početní stav o více než 1 316 000 kusů. Při vyšším nahlášeném odlovu oproti skutečnosti o 20 % by se
za 5 let zvýšil stav o 2 632 000 kusů. Při nahlášení odlovu vyšším o 30 % by se po pěti letech počet
zvýšil o 3 948 000 kusů.
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Obr. 60: Výsledky nižšího uvedeného odlovu prasete divokého v 1 roce s výhledem důsledků za 5 let

(se zapojením selat do reprodukce).
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Obr. 61: Výsledky nižšího uvedeného odlovu siky v 1 roce s výhledem důsledků za 5 let.

U sik při vyšším nahlášeném odstřelu oproti skutečnosti o 10 % v jednom roce se po třech letech zvýší

početní stav o více než 2 700 kusů a po pěti letech o více než 5 000 kusů. Při vyšším nahlášeném
odlovu o 20 % by se za tři roky početní stavy navýšily o 5 500 kusů a za 5 let o 10 400 kusů. Při
nahlášení vyššího odlovu oproti skutečnosti o 30 % by se po třech letech počet zvýšil o 8 300 kusů a
po pěti dokonce o 15 500 kusů.
Modelová situace 2

Modelová situace 2 zobrazuje vývoj stavů, kdy uživatelé honiteb „načárkují“ část odstřelu (10 %, 20

%, 30 %) a každý rok plán chovu a lovu realizují stále na stejné úrovni. Sčítají tedy stále stejné stavy
zvěře, plánují stále stejný odstřel, který ovšem každý rok ve skutečnosti nerealizují na 100 %.

Následující grafy tedy modelují případy, kdyby uživatelé honiteb nahlašovali vyšší počty ulovených

kusů oproti skutečnosti v rámci plnění plánu chovu a lovu spárkaté zvěře každý rok a plánovaly stále
stejný odstřel zvěře.
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Obr. 62: Výsledky nižšího uvedeného odlovu jelena evropského po dobu 5 let.

Obr. 62 zobrazuje stav, kdy dojde na území ČR během jednoho mysliveckého hospodářského roku o

vyšší nahlášený odstřel oproti skutečnosti jelena evropského o 10 %, 20 % a 30 % a uživatelé honiteb
na to nezareagují vyšším odstřelem v letech následujících, mají stále stejný plán chovu a lovu a tento
fiktivně vyšší odstřel (záměrně vyšší udávané ulovené kusy oproti realitě) praktikují každý rok.

U jelena se tak při vyšším nahlášeném odstřelu oproti skutečnosti o 10 % v každém roce po třech
letech zvýší početní stav o téměř 10 000 kusů a po pěti letech o více než 24 000 kusů. Při vyšším
nahlášeném odlovu každý rok o 20 % by se za tři roky početní stavy navýšily o 19 600 kusů a za 5 let
o více než 48 000 kusů. Při nahlášení vyššího odlovu každý rok o 30 % by se po třech letech počet
zvýšil o 29 400 kusů a po pěti dokonce o 72 400 kusů.
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Obr. 63: Výsledky nižšího uvedeného odlovu daňka skvrnitého po dobu 5 let.

U daňka se při vyšším nahlášeném odstřelu oproti skutečnosti o 10 % v každém roce po třech letech
zvýší početní stav o 10 700 kusů a po pěti letech téměř o 30 000 kusů. Při vyšším nahlášeném odlovu

každý rok o 20 % by se za tři roky početní stavy navýšily o 21 400 kusů a za 5 let o téměř 60 000
kusů. Při nahlášení vyššího odlovu každý rok o 30 % by se po třech letech počet zvýšil o více než 32
000 kusů a po pěti dokonce o více než 89 000 kusů.
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Obr. 64: Výsledky nižšího uvedeného odlovu muflona po dobu 5 let.

U muflona se při vyšším nahlášeném odstřelu oproti skutečnosti o 10 % v každém roce po třech letech

zvýší početní stav o více než 4 000 kusů a po pěti letech o více než 12 000 kusů. Při vyšším
nahlášeném odlovu každý rok o 20 % by se za tři roky početní stavy navýšily o více než 8 000 kusů a

za 5 let o více než 24 000 kusů. Při nahlášení vyššího odlovu každý rok o 30 % by se po třech letech
počet zvýšil o více než 12 000 kusů a po pěti dokonce o 36 500 kusů.
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Obr. 65: Výsledky nižšího uvedeného odlovu srnce obecného po dobu 5 let.

U srnce se při vyšším nahlášeném odstřelu oproti skutečnosti o 10 % v každém roce po třech letech
zvýší početní stav o 54 400 kusů a po pěti letech o 157 000 kusů. Při vyšším nahlášeném odlovu každý

rok o 20 % by se za tři roky početní stavy navýšily téměř o 109 000 kusů a za 5 let o více než 313 000

kusů. Při nahlášení vyššího odlovu každý rok o 30 % by se po třech letech počet zvýšil o více než 163
000 kusů a po pěti dokonce o téměř 470 000 kusů.
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Obr. 66: Výsledky nižšího uvedeného odlovu prasete divokého po dobu 5 let (bez zapojení selat do

reprodukce).
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Nejdramatičtější situaci dokumentují obrázky 67 a 68, které zobrazují tuto modelovou situaci u prasete
divokého. U tohoto druhu se tak při vyšším nahlášeném odstřelu oproti skutečnosti o 10 % v každém
roce po třech letech zvýší početní stav o téměř 102 000 kusů a po pěti letech o více než 338 000 kusů.

Při vyšším nahlášeném odlovu každý rok o 20 % by se za tři roky početní stavy navýšily o téměř 205

000 kusů a za 5 let o téměř 677 000 kusů. Při nahlášení vyššího odlovu každý rok o 30 % by se po
třech letech počet zvýšil o více než 307 000 kusů a po pěti dokonce o více než milion kusů.

Nehorší situace pochopitelně nastane, když bychom do modelové situace započítali, že se do

reprodukce zapojí všechna selata. Při vyšším nahlášeném odstřelu oproti skutečnosti o 10 % v každém
roce po pěti letech zvýší početní stav o více než 2 miliony kusů. Při vyšším nahlášeném odlovu každý
rok o 20 % by se za pět let početní stavy navýšily o více než 4 miliony kusů. Při nahlášení vyššího

odlovu každý rok o 30 % by se po pěti letech početní stavy teoreticky navýšily o více než 6 miliony
kusů.
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Obr. 67: Výsledky nižšího uvedeného odlovu prasete divokého po dobu 5 let (se zapojením selat do

reprodukce).
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Obr. 68: Výsledky nižšího uvedeného odlovu siky po dobu 5 let.

U siky se při vyšším nahlášeném odstřelu oproti skutečnosti o 10 % v každém roce po třech letech

zvýší početní stav o více než 6 000 kusů a po pěti letech o více než 15 000 kusů. Při vyšším
nahlášeném odlovu každý rok o 20 % by se za tři roky početní stavy navýšily o více než 12 000 kusů a
za 5 let o více než 30 000 kusů. Při nahlášení vyššího odlovu každý rok o 30 % by se po třech letech
počet zvýšil o 18 600 kusů a po pěti dokonce o 45 600 kusů.

Modelová situace č. 3

Modelová situace č. 3 vychází z předpokladu, že jsme schopni přesně spočítat zvěř v honitbách,

stanovíme správně plán lovu, ale ten v některé z variant nerealizujeme (tzn. výše modelovaných 10 %,
20 %, 30 %) a snažíme se početnost stabilizovat na stavu v daném roce. Plán lovu je tedy rovný
každoročnímu přírůstku. Jako příklad uveďme jelení zvěř. Vykázaný odstřel v roce 2015 byl 23 978
kusů. Pomocí zpětného propočtu odhadneme, že skutečný stav zvěře je 66 605 kusů. Plánovaný
odstřel, tak aby stav byl stabilní, by tedy měl být 23 978 kusů, ale protože 10 % zvěře neodlovíme a

„pouze“ ji jako ulovenou vykážeme, v druhém roce budeme mít stav o „načárkovaný“ odlov vyšší, což

zjistíme při sčítání zvěře. V druhém roce se nám tak zvýší plánovaný odstřel o téměř 1 000 kusů, ale
opět 10 % z něj „načárkujeme“. Takto se nám postupně bude zvyšovat početní stav, vykazovaný odlov
a dokonce i skutečný odlov. Po 5 letech nám stav zvěře stoupne o 10 000 kusů a plánovaný odlov o

cca 3 600 kusů. Nicméně stavy zvěře nám stále narůstají, a to jen důsledkem toho, že nerealizujeme
odstřel v plné výši (tab. č. 10, obr. 69).
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Tab. 10: Ukázka nárůstu stavu zvěře při modelu č. 3
Skutečný stav zvěře

2 rok

3 rok

4 rok

23,978

24,841

66,606

Plán lovu=vykázaný odlov

Realizovaný odlov (skutečně
odloveno 90 % plánu)
30 000

1 rok

69,003

21,580

71,487

22,357

25,735

74,061

26,662

76,727

23,162

23,996

24,860

Jelen evropský - model 3 - skutečný odlov 90 %

28 000
26 000
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5 rok

rok 5
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Realizovaný odlov (skutčne odloveno 90% plánu)

Obr. 69: Vývoj stavů v modelu 3, kdy uživatelé nerealizují 10 % odstřelu, ale dokáží stav zvěře přesně spočítat.

Pokud bychom se na tuto situaci podívali retrospektivně (10 let zpětně) a tento postup aplikovali,
zjistíme, že vykazovaný lov podle myslivecké statistiky byl v roce 2006 16 023 kusů. V následující
tabulce č. 11 a obr. 70 je uveden v prvních dvou řádcích vývoj plánu lovu v modelové situaci, kdy

dojde k „načárkování“ 10 % plánovaného odstřelu a v druhém řádku je skutečně realizovaný odstřel
(tzn. 90 % plánu). V třetím a čtvrtém řádku jsou uvedena skutečně vykazovaná data v myslivecké
statistice.

Tab. 11: Srovnání výše odlovu v modelové situaci č. 3 aplikovaného na stav zvěře v roce 2006 a porovnání
s reálnými čísly do současnosti
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Model - plán lovu

16,023

16,600

17,197

17,817

18,458

19,122

19,811

20,524

21,263

22,028

(90 % plánu)

14,421

14,940

15,478

16,035

16,612

17,210

17,830

18,472

19,137

19,825

Realita - odstřel

16,032

19,313

20,426

20,403

20,706

19,776

21,919

23,578

23,361

23,978

Realita - plán lovu

17,775

18,036

18,395

19,269

18,800

19,167

19,503

21,951

20,137

19,101

Model -realizovaný odlov

.
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Obr. 70: Srovnání výše odlovu v modelové situaci č. 3 aplikovaného na stav zvěře v roce 2006 a porovnání
s reálnými čísly do současnosti.

Při jednoduchém statistickém vyhodnocení zjistíme, že modelový plán lovu a skutečný odstřel

vykazovaný v myslivecké statistice spolu velice úzce korelují (korelační koeficient=0,908, obr. 71).

Mohli bychom tedy vyvodit závěry, že dochází systematicky k nerealizování odstřelu a to zhruba
v rozsahu 10 %, což může být důvod neustále se zvyšujících stavů zvěře.

96

X: Model - plán lovu

4

Scatterplot: Model - plán lovu vs. Realita - odstřel (Casewise MD deletion) N = 10
Mean = 18884.313612
Realita - odsřel = 601.13 + 1.0775 * Model - plán lovu
Std.Dv. = 2019.891021
Max. = 22028.332915
Correlation: r = .90804
Min. = 16023.000000
Y: Realita - odstřel
N = 10
Mean = 20949.200000
Std.Dv. = 2396.876059
Max. = 23978.000000
Min. = 16032.000000

2
0

26000

Realita - odstřel (ks)

24000
22000
20000
18000
16000
14000
14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

21000

22000

Model - plán lovu (ks)

23000

24000 0

2

4

0.95 Conf.Int.
Obr. 71: Gradicky vyjádřená závislost skutečného vykazovaného odstřelu v ČR a vývoje stavů simulovaných

v modelu 3.

2.2.2.4

Závěr

Z výše uvedených modelových grafů je tedy patrné, že je nutné striktně dodržovat stanovený plán
lovu, aby se početní stavy spárkaté zvěře dále nezvyšovaly.

Uvedené početní stavy jsou samozřejmě teoretické. Nebylo uvažováno s přirozenou mortalitou zvěře
(choroby, mortalita na pozemních komunikacích, ztráty při senosečích atd.) a zároveň bylo uvažováno
s největším možným KOP dle vyhlášky a to i např. při zapojení selat do reprodukce. Přesto jsou

deklarované údaje naprosto alarmující a ukazují trend vývoje počtu zvěře v honitbách při hlášení
vyšších odlovů, než tomu bylo ve skutečnosti.

Důsledky vysokých stavů spárkaté zvěře v honitbách, které jsou způsobeny záměrně nadhodnocenými

nahlášenými odlovy zvěře, jsou obecně známé: (i) škody na zemědělských pozemcích, polních
plodinách a zemědělských porostech, (ii) škody na lesních pozemcích a na lesních kulturách, (iii)

špatný zdravotní stav zvěře a její kondice (snížená trofejová hodnota, pokles váhy), (iv) stres zvěře, (v)
zvýšené riziko střetů zvěře s vozidly na pozemních komunikacích (silnice a železnice) atd.
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2.3
2.3.1

Návrh systému pro operativní management lesa při aktivaci

komplexu biotických činitelů (Marušák, Hlásny, Trombik, Turčáni)
Analýza mortality dřevin na úrovni ČR

2.3.1.1 Úvod

Cílem etapy je kvantifikace možných ztrát na produkci lesních porostů v rámci celé České republiky
v horizontu několika desetiletí se zohledněním očekávaného vývoje věkové a druhové struktury

porostů. Etapa poskytne informace umožňující optimalizovat rozhodování o managementu lesa,
zejména z hlediska úpravy dob obmýtí, změn dřevinné skladby a investic do ochrany lesa. Výsledky
poukáží na rizikové oblasti, ve kterých je možné očekávat vysokou míru poškozování lesa a snížení
kvality většiny ekosystémových funkcí. Cílené zaměření managementu lesa na zde identifikované

rizikové oblasti, zejména z hlediska předčasného obmýtí, rychlejší rekonstrukce dřevinné skladby
nebo zvýšených investic do ochrany lesa, může zmírnit rozsah škod způsobených komplexem

škodlivých činitelů. I když je tato etapa primárně zaměřená na biotické činitele, prezentovaná

prognóza rizika poškozování porostů zohledňuje integrovaný vliv všech činitelů. Důvodem je jednak

problematické rozlišení biotických a abiotických činitelů v zdrojových datech použitých pro
hodnocení rizika poškození a jednak skutečnost, že z hlediska hodnocení rizik pro produkční funkci

lesů charakter škodlivého činitele není podstatný. Protože etapa se zaměřuje na podporu strategických
rozhodnutí, je hodnocení realizované na úrovni celé České republiky. Prognózy jsou zpracované pro
obce s rozšířenou působností, v rámci kterých byly k dispozici data o zastoupení dřevin a věkové
struktuře lesa (převzaté z portálu MZE SIL).

Etapa se opírá o syntézu předešlých poznatků o statistické míře poškozování porostů a implementaci

mortalitních procesů v modelu dynamiky lesa Sibyla. Tato východiska umožnila realizovat prognózu
vývoje poškozování lesních porostů v dalších desetiletích v rámci celé České republiky. Výsledky
byly publikované formou souboru mapy s odborným obsahem „Střednědobá prognóza poškozování

lesních porostů v České republice“ (Trombik a kol. 2016, Příloha 5). Vývoj dřevinné a věkové skladby
a porostů a s tím souvisejícím poškozováním lesa byl hodnocen úhrnně pro období 2015-2065,
v databázi projektu jsou však k dispozici i údaje o časovém vývoji.

2.3.1.2 Metodický postup

Mortalitní pravděpodobnosti jednotlivých dřevin

Pravděpodobnostní funkce přežívání dřevin použité při prognóze vývoje poškozování lesa byly
primárně odvozeny z dat lesní hospodářské evidence Slovenské republiky za období 2000-2010, která
zahrnuje údaje o nahodilých těžbách v důsledku všech relevantních disturbančních činitelů a všech

hlavních dřevin (Hlásny a kol. 2016). Tato data byla použita z důvodu, že v České republice nejsou
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statistiky o poškozování po věkových stupních a dřevinách k dispozici. Podobnost přírodních a

porostních podmínek a způsobů hospodaření umožňuje, alespoň částečně, tyto funkce aplikovat i
v České republice.

Jelikož je možné předpokládat, že míra poškozování smrku je na Slovensku vyšší než v České

republice, zejména z důvodu rozsáhlých území postižených rozpadem smrčin (Kysuce, Orava, Spiš,

Nízké Tatry), jakož i ovlivnění původních dat mimořádnou větrnou kalamitou z roku 2004 a
následným přemnožením podkorního hmyzu, byly funkce pro smrk odvozené ze slovenských dat

modifikovány na základě statistických údajů o nahodilých těžbách na území ČR. Na základě
dlouhodobých statistických dat o nahodilých těžbách a celkové zásobě smrku (25 let pro ČR, 13 let
pro SR) byla určena konstanta dlouhodobého průměru podílu nahodilých těžeb na zásobě smrku pro

Slovensko a Českou republiku. Originální funkce pro smrk byly modifikovány touto konstantou.
Hodnoty původních i modifikovaných pravděpodobností jsou uvedeny v Tab. 12.

Uvedené pravděpodobnosti byly použity v případě, že zastoupení smrku v porostu bylo větší

než 80 %. Předpoklad, že pravděpodobnost výskytu disturbancí klesá s pestřejším druhovým složením,

vedl k redukci uvedených pravděpodobnostních funkcí. S rostoucí příměsí jiných dřevin byla

pravděpodobnost uhynutí na základě práce Griess et al. (2012) snížena o 3 % při zastoupení ostatních
dřevin 20-50 % a o 17 % při zastoupení větším než 50 %. Tímto způsobem byly odvozeny realistické

pravděpodobnosti přežívání) smrkových porostů zohledňující vliv komplexu škodlivých činitelů
v České republice (Tab. 12).

Tab. 12 Původní (odvozené z dat slovenské LHE) a modifikované (přizpůsobené podmínkám ČR)

pravděpodobnosti přežívání smrku podle věkových stupňů a na základě zastoupení smrku použité při
parametrizaci kalamitního modulu v růstovém simulátoru Sibyla.
Věk

Původní pravděp.(SK)
Zastoupení SM (%)

>80

50-80

0,869

0,873

1-10

0,949

21-30

0,785

11-20
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90

91-100

101-110

0,693
0,601
0,516
0,428
0,352
0,278
0,220
0,176

<50

Modifikované pravděp. (CZ)
Zastoupení SM (%)

>80

50-80

0,954

0,959

0,950

0,958

0,984

0,791

0,821

0,862

0,702
0,613
0,531
0,445
0,371
0,299
0,243
0,201

0,891
0,745
0,669
0,599
0,525
0,462
0,400
0,352
0,316

100

0,761
0,660
0,567
0,470
0,387
0,305
0,242
0,193

<50

0,988

0,998

0,869

0,902

0,771
0,673
0,583
0,489
0,407
0,328
0,267
0,221

0,979
0,818
0,735
0,658
0,577
0,507
0,439
0,387
0,347

111-120

0,141

0,167

0,287

0,155

0,183

0,315

131-140

0,091

0,118

0,245

0,100

0,130

0,269

121-130
141-150
>150

0,113
0,071
0,060

0,139
0,099
0,088

0,263
0,229
0,220

0,124
0,078
0,066

0,153
0,109
0,097

0,289
0,252
0,242

Model Sibyla

Simulace budoucího vývoje poškozování lesa byly provedeny pomocí modelu dynamiky lesa Sibyla
(Fabrika a Ďurský 2005). Důvodem tohoto přístupu je, že simulátor kromě mortalitních procesů

umožní zohlednit i růst a management po dobu simulační periody (2015-2065), což umožní
získat realističtější odhad míry poškozování.

Simulátor dynamiky lesa Sibyla patří do kategorie stromových růstových simulátorů (Obr.

72), které napodobují chovaní stromů v kontextu lesních ekosystémů. Skládá se ze souboru
matematických modelů a algoritmů, transformovaných do uceleného programového prostředí.

Model 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, proto předpokládáme
vhodnost současné parametrizace simulátoru i pro podmínky České republiky.

Obr. 72: Definice porostu v simulátoru dynamiky lesa Sibyla
Definice východiskového stavu porostů

Základní jednotkou, pro kterou byla prognóza realizovaná je obec s rozšířenou působnosti (ORP), což
je administrativní jednotka pro kterou jsou k dispozici statistické údaje o stavu lesa. Jedná se o údaje

Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů dostupné v rámci databáze SIL – Informace o stavu lesa z
portálu Ministerstva zemědělství ČR (http://eagri.cz). Pro každou OPR byly získány informace o

dřevinné a věkové skladbě a průměrných bonitách lesních porostů (Obr. 73-74). Zatímco údaje o

dřevině věkové struktuře slouží pro určení pravděpodobnosti přežití nebo zničení porostů, informace o
bonitě sloužily pro nastavení parametrů stanoviště a managementu. Na základě těchto dat byly

vytvořeny počáteční definice porostů v modelu Sibyla k roku 2015. Každá ORP byla charakterizována
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několika porosty, podle variability porostních podmínek definované na základě uvedených
statistických dat.

Obr. 73: Lesnatost obcí s rozšířenou působností podle portálu MZE (SIL)

Obr. 74: Zastoupení smrku v obcích s rozšířenou působností podle portálu MZE (SIL)
Metodika prognózy vývoje poškozování lesa

Odhad budoucího vývoje škod v lesích patří k nejkomplikovanějším úlohám modelování dynamiky
lesa. Důvodem je značná stochasticita působení škodlivých činitelů, komplexní vztahy mezi
škodlivými činiteli, vliv autoregulačních procesů nebo managementu lesa. Tyto vztahy je obtížné

zohlednit v simulacích vývoje lesa, zde prezentovaný odhad jsme proto založili na využití statistických
vztahů mezi strukturou lesa a mírou poškozování, nikoli na jednotlivých procesích. Pro hodnocení

proto byla přijata řada zjednodušení a předpokladů ohledně budoucího vývoje poškozování lesa, které
však umožnily vytvořit realistický odhad možných škod. Hlavními body použité metodiky jsou:
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Míra zranitelnosti porostů je závislá na dřevině a věkovém stupni (resp. průměrnému věku

porostů v rámci ORP). Použité mortalitní pravděpodobnosti byly publikovány v práci Hlásny
a kol. (2016).

Vývoj zásob, dřevinné a věkové skladby a poškozování porostů v průběhu následujících 50 let
byl pro každou obec určen pomocí modelu dynamiky lesa Sibyla. Počáteční definice

simulačního porostu odpovídala průměrným statistickým charakteristikám lesních porostů v





dané ORP na základě databáze SIL.

Míra poškozování se vyvíjí v závislosti od měnící se dřevinné a věkové skladby lesů v
jednotlivých ORP.

Simulace růstu probíhaly s ročním krokem a mortalita v důsledku vlivu disturbancí byla

určována v 10letém kroku. Byl uvažován kombinovaný vliv všech disturbančních faktorů
(biotických i abiotických).

Management lesa, při kterém se porosty vyvíjely, odpovídal současnému managementu dle
platné České legislativy a rámcových směrnic hospodaření.

Nebyl uvažován vliv změny klimatu na disturbanční režim, adaptivní změny managementu lesa ani
změna výměry lesa.

2.3.1.3 Výsledky

Data jsou prezentována pro porosty smrku ztepilého a je poskytnuta i souhrnná informace o

očekávaném podílu nahodilých těžeb na celkovém objemu těžeb pro všechny dřeviny. Jsou vyjádřeny
jak absolutní očekávané objemy nahodilých těžeb, tak i propočty na hektar lesa a procenta nahodilé

těžby z celkové těžby. Na základě výsledků je možné identifikovat regiony, ve kterých je s ohledem na
věkovou strukturu a dřevinnou skladbu možné v nejbližších desetiletích očekávat výrazně negativní
vývoj poškozování lesa a nárůst objemu nahodilých těžeb. Mapy jsou vypracované pro ORP,
s ohledem na jejich vysoký počet zde prezentujeme i informace agregované na úroveň krajů.

Z výsledků simulací vyplývá, že největší objemy nahodilých těžeb smrku lze v příštích 50ti letech
očekávat

na území Jihočeského a Plzeňského kraje na Šumavě, Českém lese na Karlovarsku,

Jihlavsku, Hrubém a Nízkém Jeseníku na severní Moravě a Javornících ve Zlínském kraji. Větší

očekávané objemy nahodilých těžeb na hektar smrku lze pozorovat ve všech vyšších polohách ČR.

Oblasti s nejnižšími očekávanými škodami jsou především v Polabí, Dolnomoravských úvalech a
Ostravsku, tedy oblastech s nejnižším zastoupením smrku i lesnatostí. Nejvyšší očekávané podíly
nahodilých těžeb na celkovém objemu těžeb lze podle simulací očekávat v Sušicích, Vimperku,

Kraslicích, Mariánských Lázních a Jablonci nad Nisou. Vysoké podíly jsou rovněž typické pro
Jihlavsko a severní Moravu.
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Obr. 75: Podíl smrku a ostatních dřevin na celkovém objemu nahodilých těžeb v období 2015-2065
v rámci krajů ČR.

Objem nahodilých těžeb na hektar v porostech smrku v období 2015-2065

Největší očekávané objemy nahodilých těžeb na hektar smrku lze pozorovat ve všech vyšších
polohách ČR. Souvislou oblast s očekávaným poškozením přesahujícím 600 m3 ha-1 lze pozorovat v

Českém středohoří na Jihlavsku, Šumavě, Hrubém Jeseníku, Moravskoslezských Beskydech a
Javornících. Oblasti s nejnižšími očekávanými škodami jsou především v Polabí, Dolnomoravských
úvalech a Ostravsku. Jedná se o ORP s nejnižším zastoupením smrku i lesnatostí.

Obr. 76: Kumulativní objem nahodilých těžeb smrku za období 2015-2065 na ha výměry smrkových

porostů v rámci hranic obcí s rozšířenou působností. Objem těžeb je určen na základě vývoje
zastoupení dřevin a věkové skladby při současném managementu.
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Obr. 77: Kumulativní objem nahodilých těžeb smrku za období 2015-2065 na ha výměry smrkových
porostů agregován na úroveň krajů.

Očekávaný celkový objem nahodilých těžeb v porostech smrku v období 2015-2065

Největší objemy nahodilých těžeb smrku lze v příštích 50ti letech očekávat na území Jihočeského a
Plzeňského kraje na Šumavě, Českém lese na Karlovarsku, Jihlavsku, Hrubém a Nízkém Jeseníku na
severní Moravě a Javornících. Oblasti s nejnižšími očekávanými škodami jsou především v Polabí,
Dolnomoravských úvalech a Ostravsku, přesněji ORP s nejnižším zastoupením smrku i lesnatostí.

Obr. 78: Kumulativní objem nahodilých těžeb smrku za období 2015-2065. Objem těžeb je určen na
základě vývoje zastoupení dřevin a věkové skladby při současném managementu.
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Obr. 79 Kumulativní objem nahodilých těžeb smrku a ostatních dřevin za období 2015-2065
agregován na úroveň krajů.

Očekávaný podíl nahodilých těžeb na celkovém objemu těžeb v období 2015-2065

Nejvyšší očekávaný podíl nahodilých těžeb na celkovém objemu těžeb lze pozorovat ve všech vyšších
polohách ČR. Nejvyšší podíl nahodilých těžeb (až více než 80%) je možné očekávat v Sušicích,
Vimperku, Kraslicích, Mariánských Lázních a Jablonci nad Nisou. Vysoké podíly jsou rovněž typické

pro Jihlavsko a severní Moravu. Oblasti s nejnižšími očekávanými škodami jsou především v Polabí,
Dolnomoravských úvalech a Ostravsku, přesněji ORP s nejnižším zastoupením smrku i lesnatostí.

Obr. 80: Podíl nahodilých těžeb všech dřevin na celkovém objemu těžeb za období 2015-2065.
Objem těžeb je určen na základě vývoje zastoupení dřevin a věkové skladby při současném
managementu.
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Obr. 81: Podíl nahodilých těžeb všech dřevin na celkovém objemu těžeb za období 2015-2065
agregován na úroveň krajů.

2.3.1.4 Závěr

Na základě výsledků je možné identifikovat regiony, ve kterých je s ohledem na současnou věkovou

strukturu a dřevinnou skladbu možné v nejbližších desetiletích očekávat nepříznivý vývoj poškozování

lesa a nárůst objemu nahodilých těžeb. Data jsou prezentována pro porosty smrku ztepilého, rovněž je

poskytnuta souhrnná informace o očekávaném podílu nahodilých těžeb na celkovém objemu těžeb pro
všechny dřeviny. Jsou vyjádřeny jak absolutní očekávané objemy nahodilých těžeb, tak i propočty na

hektar lesa a procenta nahodilé těžby z celkové těžby. Výsledky mohou podpořit rozhodování o

managementu, zejména z hlediska úpravy dob obmýtí, změn dřevinné skladby a investic do ochrany
lesa.

Výsledky jsou využitelné při strategickém plánování na úrovni celé ČR a jednotlivých regionů při
aktualizaci oblastních plánů rozvoje lesů nebo optimalizaci managementu lesa s ohledem na rizika

hospodaření. Výsledky jsou využitelné jako podklad při přípravě strategických záměrů rozvoje lesního
hospodářství v podobě změny dřevinné skladby, úpravy věkového složení a struktury lesních porostů a

úprav prvků časové úpravy lesa jako je doba obmýtí. Jsou rovněž využitelné při taktickém
hospodářsko-úpravnickém plánování na úrovni regionů i větších lesních majetků s cílem optimalizace
rozhodování o způsobu managementu lesa.

V celé předpokládané struktuře „Návrh systému pro operativní management lesa při aktivaci
komplexu biotických činitelů“ je tato analýza primární vrstvou, na které následně leží další vrstvy,

které pomáhají státní správě ve strategických rozhodnutích a lesníkovi v optimalizaci hospodaření
v lese.
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2.3.2

Analýza modelového území postiženého hromadným hynutím

smrčin

2.3.2.1 Úvod a metodický postup
Získání podkladových údajů
Obrazová data

Podkladové údaje pro provedení analýzy dynamiky gradace kůrovců pomocí metod dálkového

průzkumu Země byly vybírány z dostupných materiálů v archivech Českého úřadu zeměměřického a
kartografického (ČÚZK). Pro provedení pilotní studie sloužící k výběru vhodného datového produktu

dostupného v archivech ČÚZK bylo vytipováno území o rozsahu odpovídajícím 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 s. p., divize Lipník nad Bečvou, 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
ortofotografií, tedy ortofotografie 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

ortofotografie. Nevýhodou těchto snímků je, že nejsou ortorektifikované; disponují však polohovou

informací; jejich poloha je určena v souřadnicovém systému S-JTSK. Ortorektifikace fotografií je
navíc proces, který upravuje geometrickou složku obrazu a deformuje tak pixely původního snímku,
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což se pro účely detekce kůrovcových souší ukázalo být komplikací. Značnou výhodou leteckých

měřických snímků oproti ortofotografiím 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 ledna 2017 budou k dispozici snímky z nového leteckého snímkování v roce
2016. Ty umožní opět prodloužit studovanou periodu pro lepší zachycení časových trendů.

2003

2006
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Obrázek 82: Sada ortofotografií zakoupená pro území vybrané pro pilotní studii.

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 ortofotografií – jsou převáženy možností přesnější a efektivnější detekce
mrtvých a poškozených stromů pomocí blízkého infračerveného kanálu a nezkreslené geometrické
informace obrazového materiálu.

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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Obr. 83: Sada měřických snímků zakoupená pro zájmové území.
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Výškopisná data

Výškopisná data pro zájmová území jsou nezbytná pro provádění prostorových analýz dynamiky

gradace kůrovců. Datové sady byly opět vybírány z dostupných materiálů nabízených Českým úřadem
zeměměřickým a kartografickým. ČÚZK nabízí výškopisná data ve formě vrstevnic reprezentovaných

trojrozměrnými vektorovými objekty nebo ve formě trojrozměrné struktury bodů. Základní datovou
sadou pro další zpracování v geografických informačních systémech je trojrozměrná bodová struktura,

která umožňuje vygenerovat odvozené výškopisné produkty jako je např. rastr sklonu, expozice apod.
i provádění náročnějších prostorových analýz.

Trojrozměrné bodové struktury jsou dostupné ve dvou formách. První z nich je digitální model reliéfu
(DMR) ČR popisující reliéf terénu formou výšek diskrétních bodů v nepravidelné síti z laserového

skenování. Přesnost výšek je rozdílná mezi jednotlivými generacemi digitálního modelu (dostupná je
1., 4. a 5. generace); střední chyba výšek v digitálním modelu reliéfu ČR 5. generace dosahuje 0,18 m,

resp. 0,3 m v odkrytém a zalesněném terénu. Druhou možností je ZABAGED výškopisná mřížka –
pravidelná mřížka výškových bodů se sponem 10 m. Vzhledem k tomu, že se jedná o odvozený
produkt, je jeho přesnost výrazně nižší – cca 1 m v odkrytém terénu a 2-5 m v zalesněném terénu.

Kritériem pro výběr produktu byla potřebná přesnost výškopisných dat i cena produktu, která je u
DMR v porovnání s výškopisem ZABAGED více než dvojnásobná. Vzhledem k tomu, že analýzy

budou prováděny v měřítku celého vojenského újezdu Libavá ve vrchovinném terénu, přičemž výšky

budou využívány především na úrovni jednotlivých porostů, je přesnost ZABAGED výškopisu
dostačující. Jako výškopisná data byl zvolen produkt ZABAGED výškopis 10 x 10 m a byl zakoupen
pro celé zájmové území.
Typologická data

Pro provádění komplexních analýz vlivů faktorů prostředí na dynamiku gradace kůrovců byla také

pořízena data Oblastních plánů rozvoje lesů obsahující vektorovou mapu souborů lesních typů.
Zakoupena byla mapa souborů lesních typů pro přírodní lesní oblasti 29 – Nízký Jeseník, v níž se

nachází vojenský újezd Libavá, a 40 – Moravskoslezské Beskydy zahrnující druhé modelové území –
Jablunkovsko.

Zpracování obrazových dat
Digitalizace pozic mrtvých stromů

Interpretace leteckých měřických snímků, detekce mrtvých stromů v porostech a digitalizace jejich
pozic byla provedena manuálně vyhodnocovatelem. V prostředí systému ArcGIS byl pro každý

snímek vytvořen nový bodový shapefile, do nějž byly manuálně přidávány body odpovídající mrtvým
stromům.
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Detekce stromů probíhala ve zvětšení odpovídajícím rozlišení rastru; při menším zvětšení mohou být

některé mrtvé stromy v důsledku renderování nižšího rozlišení ztraceny; větší zvětšení způsobuje
zdánlivé rozostření obrazu a obvykle komplikuje interpretaci objektů. Chybná interpretace objektů

hrozí především u snímků pořízených během podzimního období – suchá tráva viditelná v mezerách
zápoje porostu, stejně jako listnaté stromy mohou na leteckých snímcích mít charakteristiky velmi

podobné uschlým smrkům. Tyto snímky je potřeba interpretovat se zvýšenou pozorností. V nečetných

sporných případech se ukazuje jako limitující rozlišení snímků neumožňující podrobnou rekognoskaci
interpretovaného objektu.

Obr. 84: Výsledek interpretace leteckého měřického snímku.

Lesní pozemky obhospodařované VLS, divize Lipník nad Bečvou, na území vojenského újezdu

Libavá byly překryty celkem 72 leteckými měřickými snímky, na nichž bylo označeno celkem 54 480
detekovaných mrtvých stromů.
Zpracování bodových vrstev

Na překryvech snímků vznikají nutně také překryvy jednotlivých bodových vrstev; není proto možné

provést jednoduché sloučení bodových vrstev do jedné vrstvy představující mrtvé stromy v na celém
zájmovém území.
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Obr. 85: Překryvy bodových vrstev odpovídajících pozicím odumřelých stromů na jednotlivých snímcích.

V důsledku chybějící ortorektifikace snímků dochází na okrajích snímků k mírnému prostorovému

zkreslení, které je odlišné mezi jednotlivými snímky. Není tedy možné provést identifikaci a spárování
identických bodů na překryvech bodových vrstev sousedních snímků (obr. 86). Situace je navíc

komplikována faktem, že v oblasti překryvu dvou snímků nebyly vždy detekovány totožné odumřelé

stromy na obou snímcích; snímky jsou pořízeny z různých úhlů, často s odlišnou expozicí, za
odlišného osvětlení i s časovým posunem v rámci vegetační doby, a detekce všech souší identicky na

obou překrývajících se snímcích je prakticky nemožná. Z toho důvodu ani prostorová transformace
bodových vrstev založené na metodě nejmenších čtverců, která by minimalizovala vzdálenosti

identických stromů, a následné odstranění duplicitních bodů, není použitelným řešením. I proto, že
každý ze snímků má překryv nikoliv s jedním, nýbrž obvykle minimálně se čtyřmi (i více) sousedními
snímky, a transformovat snímek by bylo nutné vzhledem ke všem sousedním snímkům.
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Obr. 86: Párování identických bodů pomocí metody nejbližších sousedů (vlevo) a cirkulární statistiky pro

vyhodnocení výsledného vektoru identifikace (vpravo) je zavádějící v důsledku odlišného zkreslení
překrývajících se snímků a rozdílných detekovaných souší v jednotlivých snímcích.

Za těchto okolností se jako nejsprávnější cesta jeví prosté odstranění překrývajících se částí bodových

polí. Pro každou bodovou vrstvu byly v ArcGIS vygenerovány minimální ohraničující obdélníky a pro

každou dvojici bodových vrstev byl vypočítán jejich průnik. Body nacházející se v průniku byly
odstraněny z té vrstvy, která obsahovala v oblasti průniku vrstev menší počet bodů. Tento krok byl

založen na předpokladu, že snímek příslušný k bodové vrstvě s více body umožňoval lepší interpretaci
a byly zde identifikovány odumřelé stromy nedetekovatelné na druhém snímku.

Pro automatické provedení a zpracování celkem 5 112 překryvů bodových vrstev byl v programu

PythonWin vytvořen skript v jazyce Python využívající funkce prostorové analýzy ArcGIS. Výsledné
bodové vrstvy po odstranění duplicit byly sloučeny do jedné spojité bodové vrstvy přestavující pozice
odumřelých stromů na celém území VÚ Libavá, která obsahuje celkem 34 538 unikátních objektů.
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Obr. 87: Bodová vrstva všech detekovaných odumřelých stromů na území VÚ Libavá na podkladu

topografické mapy (vlevo) a polygonové vrstvy LHP (vpravo).

Příprava datových vrstev

Zakoupené dlaždice výškopisných dat ZABAGED byly sloučeny do jedné trojrozměrné bodové

vrstvy, jež byla následně využita pro vygenerování výškového rastru s prostorovým rozlišením
(skutečným rozměrem odpovídajícím jednomu pixelu rastru) 20 m pro celé zájmové území. Z tohoto

výškového rastru byla následně odvozena další data vstupující do následných analýz: rastr sklonu,
expozice a binární rastr rozdělující terén na vrcholové a údolní partie. Pro analýzu vlivu expozice byl

vytvořen generalizovaný klasifikovaný rastr kategorizující expozice svahů do osmi směrů (sever,
severovýchod, východ, … severozápad) a převeden do vektorové polygonové vrstvy. Podobně byl
zpracován také topologický rastr, z nějž byla vyprodukována vektorová vrstva generalizovaných
polygonů vrcholových a údolních částí.

Dalšími vstupními daty byla polygonová vrstva platného lesního hospodářského plánu divize Lipník

nad Bečvou. Byly vypočítány průniky polygonů porostů s generalizovanými polygony expozice

svahů, s polygony rozdělujícími terén na vrcholové a údolní partie a s polygony soborů lesních typů.
Průniky odpovídají polygonům nové polygonové vrstvy, v níž každý z 272 637 polygonů je unikátní

kombinací parametrů LHP, SLT, expozice a lokalizace ve vrcholové/údolní partii. Každý tento
polygon byl doplněn sklonem terénu a nadmořskou výškou a počtem odumřelých stromů v polygonu.

Do dalších analýz vstupovaly jednak polygony vzniklé průnikem polygonů LHP s dalšími faktory
prostředí doplněné o hektarovou četnost odumřelých stromů identifikovaných v polygonu (obr. 88),
jednak samotná bodová data pozic odumřelých stromů.
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Pro každý polygon byla vypočítána relativní mortalita. Ta byla definována jako podíl odumřelých
jedinců z předpokládaného počtu stromů v polygonu. Předpokládaný počet stromů byl určen pomocí

dat z vrstvy LHP. Modelový počet hektarového počtu stromů odvozen z růstových tabulek na základě
věku porostu a AVB byl vynásoben skutečnou rozlohou polygonu v hektarech a zastoupením smrku a
zakmeněním z dat LHP. Tím byl získán předpokládaný (modelový) počet stromů každého polygonu.

Podíl počtu souší a předpokládaného počtu stromů udává relativní mortalitu, tedy počet uschlých
stromů na jeden strom v porostu.

Obr. 88: Detailní polygony LHP podle hustoty odumřelých stromů.
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Obr. 89: Model vytvořený v ArcGIS Model Builderu pro extrakci dat z dostupných zdrojů.
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Prostorové analýzy pozic mrtvých stromů
Prostorová autokorelace

Pro posouzení, zda je mortalita ovlivněna faktory prostředí, nebo zda je výskyt souší rovnoměrně

rozmístěn na zájmovém území bez závislosti na lokálních podmínkách, byla nejprve provedena
analýza prostorové autokorelace pomocí Moranova indexu. Pro správnou interpretaci významnosti

získané hodnoty Moranova indexu byla zároveň otestována nulová hypotéza, že pozorované
rozmístění souší je výsledkem náhodných procesů.
Geografická lokalizace

Distribuce mortality na zájmovém území může být podmíněna různými faktory prostředí, zároveň
může být podmíněna geograficky, tedy lokálním působením stresového faktoru, které nemá souvislost

s morfologií terénu, vlastnostmi stanoviště ani porostními parametry. Pro ověření této domněnky byla
provedena analýza prostorového rozložení mortality v zájmovém území.
Morfologie terénu

Vojenský újezd Libavá se rozkládá na území s širokým rozpětím nadmořských výšek; od přibližně
260 m n. m. v údolí Bystřice až po 740 m n. m. v blízkosti vrcholu Červené hory. Území tedy zahrnuje

až pět lesních vegetačních stupňů, přičemž na celém spektru nadmořských výšek a přírodních

podmínek je ve velké míře pěstován smrk. Lze tedy očekávat, že v některých podmínkách, které jsou

alespoň částečně determinovány morfologií terénu, budou smrky mimo své růstové optimum, a tedy
náchylnější na působení dalších stresových faktorů. Tyto suboptimální podmínky by se projevily
zvýšenou mortalitou.

První faktory prostředí, které byly testovány jako potenciální prediktory mortality smrků, byly proto
dostupné parametry morfologie terénu. Mezi potenciální prediktory byly zařazeny ty faktory, které

mohou být odvozeny z dostupných výškopisných dat; tedy především nadmořská výška, expozice a
sklon svahu. Dále byla souvislost s mortalitou hledána i s binární veličinou rozdělující oblast na
vrcholové a údolní partie.

Pro analýzu vlivu expozice svahu byla použita neklasifikovaný rastr expozice a bodová data
odumřelých stromů. Data byla zpracována pomocí metod kruhové statistiky umožňujících nalézt

průměrný směr a jeho statistickou významnost při využití směrových dat, kdy 360° je hodnotou

totožnou s 0°. Pomocí package Circular pro statistický program R byl vypočítán směrový histogram
expozicí, průměrný směr expozice svahu pro odumřelé stromy a tzv. výslednicový vektor určující
statistickou signifikanci vypočteného průměru.

Pro analýzy vlivu nadmořské výšky, sklonu a odlišení vrcholových partií od údolí byla použita detailní

polygonová vrstva LHP klasifikovaná podle topologických parametrů doplněná o relativní mortalitu.
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Pro závislou proměnnou, relativní mortalitu, byly vytvořeny lineární regresní modely s prediktory

sklonem a nadmořskou výškou. Porovnání mortality v údolních a vrcholových partiích bylo provedeno
pomocí analýzy rozptylu. Pro statistické analýzy byl použit program Matlab R2012b s doplňkem
Statistics Toolbox.

Porostní parametry

Z porostních charakteristik, které mohou sloužit jako prediktory mortality, jsou ve vrstvě LHP

dostupné parametry Věk, AVB, zakmenění a zastoupení. Záznamy parametrů tloušťka a výška nejsou
kompletní pro celou databázi, kromě toho jsou přímo determinovány věkem a bonitou. Pro ověření
vztahů mezi potenciálními prediktory a mortalitou byla použita analýza rozptylu pro kategoriální
proměnné, resp. lineární regresní modely pro proměnné kvantitativní spojité. Analýza rozptylu byla
použita také pro ověření vlivu fytocenologických parametrů na mortalitu.

2.3.2.2 Výsledky
Prostorová autokorelace

Na základě statistického testu vypočtené hodnoty Moranova indexu lze jednoznačně (s p-hodnotou
testu prakticky nulovou) zamítnout nulovou hypotézu o náhodném rozmístění odumřelých stromů

v zájmovém území; hodnota Moranova indexu 0.803 indikuje, že rozmístění souší je agregované a
podmíněné některým z faktorů prostředí. Je tedy smysluplné hledat souvislosti v distribuci
odumřelých stromů a pokusit se nalézt faktor prostředí, který má vliv na mortalitu smrků.
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Obr. 90: Test hodnoty Moranova indexu prostorové autokorelace jednoznačně zamítá náhodné rozmístění

odumřelých stromů a indikuje jejich agregovanost.

Geografická lokalizace

Analýza prostorového rozmístění odumřelých stromů zřetelně ukazuje na nestejnoměrnost hustoty
výskytu souší v zájmovém území z geografického hlediska. Z obrázku 91 je patrné, že hlavní těžiště
odumřelých stromů se nachází v severní části vojenského újezdu; nejvyšší hustota odumřelých stromů

je pak v severozápadním cípu studované oblasti. Další, i když méně výrazné, ložisko mortality leží

v centrální části vojenského újezdu. Ostatní části vojenského újezdu vykazují hustotu souší podstatně
nižší.
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Obr. 91: Vyhlazená hustota bodové vrstvy odumřelých stromů spolu s polygony LHP.

Morfologie terénu

Analýza expozic v místech odumřelých stromů nepodpořila domněnku, že by mortalita byla
determinována expozicí svahu. Obrázek 92 ilustruje distribuci expozice terénu pro odumřelé stromy.

Již z histogramů je patrné, že nejvíce jsou zastoupeny směr východní a severozápadní. Výsledek

provedeného Rayleighova testu uniformity kruhového rozdělení směrů zamítá s p-hodnotou 0,0046
nulovou hypotézu, že rozdělení směrů je uniformní. Průměrná expozice je 326,6°, tedy směr

severozápadní. Avšak výslednicový vektor udávající spolehlivost modelu nahrazující skutečná data
průměrem (ekvivalent koeficientu determinace) dosahuje velmi nízké hodnoty 0,012. V celkové

variabilitě výskytu smrkových souší tak lze expozicí vysvětlit pouhé jedno procento. Větší počet
odumřelých stromů s jihozápadní expozicí může být důsledkem kumulace odumřelých stromů
v severozápadní části Oderské vrchoviny s převažujícím severozápadními svahy.
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Obr. 92: Histogram expozic terénu pro odumřelé stromy. Vnitřní výseče indikují četnosti expozicí pro 16

směrů; vnější sloupce indikují četnosti odumřelých stromů podle expozice po jednotlivých stupních azimutu;
čárkovaná čára zhlazuje četnosti a aproximuje teoretické rozdělení směrů expozice.

Analýza rozptylu aplikovaná na polygonová data ukázala, že neexistují významné rozdíly mezi
hustotou odumřelých jedinců (četnost na hektar) pro jednotlivé třídy klasifikované expozice.

Závislost mezi nadmořskou výškou a hektarovými počty odumřelých jedinců se jeví jako pozitivní a
statisticky významná (obr). Ve vyšších výškách se objevují vyšší počty odumřelých stromů.

Obr. 93: Závislost hustoty odumřelých stromů na nadmořské výšce.

Při interpretaci tohoto jevu a hledání souvislostí mezi nadmořskou výškou a příčinami odumírání ale
vychází najevo, že ve vyšších polohách se nachází větší množství mladších porostů (distribuce věku

porostů není rovnoměrná) a zároveň hustota odumřelých stromů (počet odumřelých stromů na hektar)
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negativně koreluje s věkem. Skutečným prediktorem mortality je v tomto případě věk porostů

korelující s nadmořskou výškou. To je hlavním důvodem, proč byla jako závislá proměnná pro další
analýzy využívána relativní mortalita, která již z principu svého vzniku obsahuje složku variability
způsobenou věkem a lineární modely v tomto ohledu detrenduje. Relativní mortalita již s nadmořskou
výškou nekoreluje (obr. 94); nadmořská výška tedy není prediktorem odumírání.

Obr. 94: Závislost relativní mortality na nadmořské výšce.

Lineární model závislosti relativní mortality na sklonu svahu ukazuje statisticky významný trend růstu

mortality se zvětšujícím se sklonem svahu. Ovšem je těžké určit, zda sklon je opravdu prediktorem
mortality. Ukazuje se, že sklon je slabě pozitivně korelován s věkem, avšak i při eliminaci vlivu věku

zůstává sklon signifikantním prediktorem lineárního modelu Využitím analýzy rozptylu spolu

s Tukeyovým HSD post hoc testem lze odhalit, že v zájmovém území jsou severní a severozápadní
svahy v průměru strmější než svahy ostatních expozicí (obrázek 95), přičemž rozdíl je statisticky

významný (p-hodnota 7.1 x 10-18). Zda je skutečnou příčinou vyšší mortality v severozápadních
svazích sklon či expozice je tak nejasné; nejjednodušší interpretace je však taková, že relevantní

prediktor není ani jedna z těchto dvou topografických charakteristik terénu, nýbrž geografické
umístění největší hustoty mortality do severozápadního regionu zájmového území, což koreluje
s oběma charakteristikami. Rozdíl mezi mortalitou na vrcholech a v údolních partiích nebyl
pozorován.
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Obr. 95: Závislost mortality na sklonu svahu (vlevo) a porovnání sklonu svahů pro různé expozice (vpravo).

Porostní parametry

Z porostních parametrů má rozhodně největší vliv věk. Zcela podle předpokladů se mortalita mění
s věkem porostu. Relativní mortalita roste spolu s věkem, což bylo pozorováno na lineárním modelu

závislosti mortality na věku, tak při vícenásobném porovnávání relativní mortality věkových tříd.
Naopak, pokud bychom uvažovali jednoduchou veličinu počet odumřelých stromů na hektar, pak tento
počet odumřelých stromů s věkem klesá. Interpretace tohoto jevu je jasná: v mladších porostech je

více stromů, tedy i více odumřelých. S rostoucím věkem klesá předpokládaný hektarový počet stromů

i pozorovaný hektarový počet odumřelých stromů. Pokles počtu odumřelých stromů však není tak
strmý, jako je přirozený pokles hektarového počtu stromů. Nelze tedy říci, že mortalita by byla

problémem pouze starších porostů; odumřelé stromy byly nalézány jak ve starších, tak v mladších
porostech.

Obr. 96: Růst relativní mortality s věkem porostu.
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Zakmenění porostu, zastoupení smrku ani absolutní výšková bonita nepřispívají k vysvětlení
variability distribuce odumřelých stromů na zájmovém území.
Soubory lesních typů

Porovnání mortality mezi různými soubory lesních typů pomocí analýzy rozptylu přineslo
jednoznačné zjištění, že mortalita je různá mezi různými soubory lesních typů. Pro identifikaci

nalezeného vzoru byly soubory lesních typů rozděleny na lesní vegetační stupně a edafické kategorie a

souhrnný vliv obou prediktorů testován pomocí dvoufaktorové analýzy rozptylu. Edafické kategorie se
ukázaly být mnohem signifikantnější prediktor než lesní vegetační stupně (obrázek 97).

Obr. 97: Relativní mortalita podle edafických kategorií.

Pro snadnější vystopování vlivů ekologických podmínek stanoviště na mortalitu byly související
edafické kategorie sloučeny do ekologických řad (obrázek 98).

Obr. 98: Relativní mortalita podle ekologické řady.

Z porovnání ekologických řad je zřejmé, že nejvyšší relativní mortalitu lze najít v ekologických řadách
S a B (svěží a bohaté) a spolu s nimi také na půdách oglejených (ekologická řada P).
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2.3.2.3 Závěr

Výše uvedené výsledky prostorových analýz výskytu souší naznačují, že použitá metoda – využití

leteckých měřických snímků k identifikaci a následné analýzy prostorového rozšíření souší – jsou
relevantní a legitimní metodou pro potřeby kvantifikace poškození porostů a identifikace možných
prediktorů poškození.

Analýzy ukázaly, že rozmístění odumřelých stromů na území vojenského území Libavá není čistě

výsledkem náhodného procesu, nýbrž že lze vystopovat závislosti na parametrech prostředí či
porostních parametrech. Statistické testy odhalily závislosti mezi některými parametry morfologie
terénu či porostními parametry a mortalitou. Je však otázkou, nakolik odhalené závislosti opravdu

svědčí o příčinné souvislosti mezi daným faktorem prostředí a odumíráním stromů. Mezi jednotlivými

potenciálními prediktory dochází ke korelovanosti, čímž vzniká velmi komplexní systém vzájemně
závislých veličin, z nichž lze jen velmi těžko odvodit skutečný prediktor odumírání.

Při statistických analýzách byly identifikovány statisticky signifikantní, ale jen velmi slabé závislosti
mortality na expozici a sklonu svahu; z porostních parametrů se jako signifikantní prediktor ukázal

věk porostu. Významné jsou také ekologické faktory vyjádřené typologickým členěním: ukázalo se, že
největší mortalita se nachází na bohatých, svěžích a oglejených půdách. Je však pravděpodobné, že

distribuce odumřelých stromů je do velké míry dána geograficky: velké koncentrace odumřelých

stromů jsou patrné v geograficky definovaných ohniscích bez velké možnosti vystopovat vliv
ostatních prediktorů.
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2.4

Pokračování budování portálu pro informování státní správy a

odborné veřejnosti (Turčáni, Kašpar)
2.4.1

Úvod a metodický postup

Po loňském expertimentu, kdy stránka lesniportal sloužila i pro testování jak informace

z projektů dokáže najít odborná veřejnost byla pro rok 2016 založena klasická struktura
projektové webové stránky. Kromě samotných výsledků projektu byly v části Výsledky a
výstupy uloženy certifikované mapy, metodiky a publikace, které mohou být pro návštěvníka
Lesního portálu užitečné.

Pro část Geoaplikace byla přepracována a umístěna aplikace pro uživatele (původně

vypracována v rámci projektu IpsClim). Tato aplikace byla modernizována, byly využity nové
scénáře a bylo dopracováno prostředí vlídnější pro uživatele.

V části Aplikace se nachází několik on-line aplikací – kde jsou nejenom výsledky tohoto

projektu, ale i dalších projektů, které souvisely s jeho řešením. Považujeme za vhodné, aby se
tyto informace soustřeďovaly na jednom místě, aby je bylo možné využívat, co vyplývá
z konceptu soustřeďování řešených projektů do klastrů pro uživatele.

Celé schéma stránky bylo doplněno zprávami o řešení, výsledky projektu a řešitelském týmu
po jednotlivých letech řešení.

Stránka se taky stala oficiální stránkou, na kterou se odvolává připravovaná metodika pro
management kůrovce. Speciální část je určená pro členy expertní rady a oponenty projektu –

tak aby nebyly určeny pro veřenost, a aby z této části bylo možné stahovat materiály potřebné

například k obhajobě projektu, případně v průběhu roka k on-line jednáním expertní rady
(plánováno pro rok 2017). Tyto výsledky jsou prezentovány v další kapitole formou
PrintScreen-ů.
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2.4.2

Výsledky

Celkový vzhled stránky

Část pro expertní radu
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Část Aplikace

Část Geoaplikace

2.4.3

Závěr

V průběhu ledna se webová aplikace doplní v části „Výsledky a výstupy“ zajímavými informacemi

pro odbornou veřejnost – hlavně se bude jednat o certifikované metodiky a certifikované mapy, které
by lesnickým provozem mohly být využitelné.

Po schválení zprávy bude tato umístěna v části rok 2016 a budou doplněny informace pro veřejnost.

V této části plánujeme využít program propagace vědy a výzkumu pro veřejnost a umístit sem
popularizační články zpracované na základě vědeckých publikací fakulty.
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V roce 2017 bude velkým úkolem dobudování Geoaplikace (dokončení přebudování celé struktury,

která vznikla v projektu ClimIps, a která doznává změny ve smyslu zahrnutí novějších scénářů vývoje
klimatu).

Další (a s Geoaplikací související) úkol je inovovat aplikaci k adaptaci lesních porostů pod vlivem

klimatické změny. V současnosti je aplikace připravena pro CHS, kde je dominantní smrk, plánujeme
dopracovat další dřeviny. V optimální případě bychom obě aplikace propojili, ale v současnosti se
tento krok nedá přesně odhadnout.

2.5

Dopracování metodiky k etapě kůrovec (Turčáni, Holuša, Lukášová,

Marušák, Hlásny, Nakládal)

V rámci již ukončené etapy věnované managementu kůrovce byla v roce 2016 dopracována metodika,
které odevzdání bylo plánováno pro rok 2015 a NAZV schválila její přesun do roku 2016.
Metodika byla vydaná v edici „Lesnický průvodce“:
Holuša J., Lubojacký J., Lukášová K. 2016. Využití otrávených lapáků ve formě trojnožek proti
lýkožroutu smrkovému (Ips typographus L.) a lýkožroutu severskému (Ips duplicatus Sahlberg)
(Coleoptera: Curculionidae). Lesnický průvodce 2/2016. ISBN 978-80-7417-113-0, 30 s.
Kromě toho, široký autorský tým z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU Praha, VÚLHM v.v.i. a
Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU připravili materiál, který komplexně pojednává o
možnostech managementu kůrovce na základě nejnovějších poznatků. Je založený na existujících
certifikovaných metodikách, certifikovaných mapách a odborných publikacích, které jsou roztroušeny
a běžný vlastník, nebo správce lesa je dohledá jenom s obtížemi. Tyto nové informace byly doplněny
algoritmem, ve kterém jsou postupy doplněny těmito novými informacemi (některé z nich byly
publikovány v prosinci 2016) a rozhodně se jedná o inovaci stávajících postupů. Součástí materiálu je
rovněž inovovaná metodika pro optimalizaci kladení klasických lapáků. Tato byla podpořena
rozsáhlým výzkumem a vyjasnila některé domněnky, které v minulosti existovaly, ale nikdy nebyly
potvrzeny vědeckým přístupem. Argument, že metoda byla lesnickým provozem více-méně využívána
není možno bez výhrad akceptovat. V době, kdy tyto metodiky vznikaly, si autoři těžko mohli
představit rozsah kůrovcové kalamity v současnosti a taky není jasné, jak časovou optimalizaci
přípravy lapáků může ovlivnit klimatická změna.
Metodika našla podporu u VLS, kde byla podepsána smlouva o jejím užívání – naopak, u LČR se
nesetkala s příznivým ohlasem. S ohledem na velký obsah zhutněných informací by se ale naopak
materiál (ve formě certifikované metodiky) mohl stát (po doporučení, aby byla posilněna část
k vyhledávání a zpracování napadených stromů) velice potřebnou a zajímavou pomůckou pro nestátní
vlastníky lesa.
Materiál je přiložen jako Příloha č. 6 a na jednání expertní rady bude projednán.
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3.

Přílohy

Příloha č. 1 (k části 2.1)

Podklad pro státní správu: Doporučení pro strategická rozhodnutí k adaptaci lesů na změnu
environmentálních podmínek = klimatickou změnu.

Jak již bylo v úvodu této kapitoly uvedeno, měnící se podmínky prostředí jsou pro lesního

hospodáře důležitou výzvou, na kterou je potřeba reagovat adaptací lesního hospodářství

využitím aktuálních poznatků a přístupů k pěstování, hospodářské úpravě a ochraně lesa.

Adaptační opatření, vzhledem k dlouhé produkční době v lesním hospodářství, patří mezi
důležitá strategická rozhodnutí, jejichž dopady se vždy projevují s časovým odstupem
několika let až desetiletí. Strategická rozhodnutí musí být proto přijata s dostatečným

časovým předstihem a musí mít progresivní charakter, aby zajišťovala rozvoj lesního
hospodářství. V opačném případě mají přijímaná opatření většinou jen charakter zmírnění
negativního vývoje. Tato rozhodnutí musejí vycházet a respektovat nejnovější vědecké
poznatky ze všech lesnických disciplín ve vztahu k měnícím se podmínkám prostředí a vývoji

lesních ekosystémů. Důležitý je rovněž určitý odklon od konzervativního přístupu založeném

na paradigma co bylo dobré a fungovalo desítky let, ještě další desítky let může bez problému
fungovat. Propojenost vědecké a praktické části je v tomto případě důležitější než jindy.

Strategické rozhodování je, na rozdíl od operativního, předmětem především vrcholných
orgánů státní správy a musí vždy navazovat nejen na národní politiku, ale i na mezinárodní

úmluvy a dohody. V souvislosti s adaptací lesů na klimatickou změnu jde především o závěry
ministerských konferencí (4. MCPF Vídeň 2003, 7. MCPF Madrid 2015) a mezinárodní

závazky, mezi kterými sehrávají významnou roli závěry Klimatické konference v Paříži

(COP21). Mezinárodní a národní politická rozhodnutí pracují s předpokladem, že i ve
změněných podmínkách musí být zajištěna trvalost hospodaření ať už kvůli zajištění dodávek
dříví na národní a mezinárodní trh, ale také kvůli ochraně půdy, vodních zdrojů a dalších

ekosystémových služeb, které i hospodářské lesy plnohodnotně poskytují. Důležitost

přizpůsobení se změně klimatu si uvědomuje i Valné shromáždění OSN, z jejíhož podnětu
byla v roce 1990 zahájena jednání, která v roce 1992 vyústila v přijetí Rámcové úmluvy OSN
o změně klimatu (UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change –

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu), která je v platnosti od roku 1994 a přihlásilo se k ní
víc než 190 států. Z hlediska adaptace na změnu klimatu se všechny smluvní strany ratifikací
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UNFCCC zavázaly v souladu s článkem 4 a 5 vynaložit veškeré úsilí pro přípravu národních,
případně regionálních adaptačních strategií a podporovat výzkum v oblasti změny klimatu a
jejích dopadů.

Nepřizpůsobení lesnického plánování a hospodaření v lese současným a očekávaným

změněným podmínkám může mít negativní důsledky minimálně ve dvou rovinách. Tou první

je změna stavu lesních ekosystémů, změna produkčních možností lesních porostů, poškození
až rozvracení lesních porostů, což se negativně projeví i na ekonomice lesních majetků a
lesního hospodářství. V návaznosti na výše zmíněné se situace negativně projeví i na sektoru

zpracování dřeva. Druhou rovinou, která bude logickým důsledkem té první, je zhoršené
celospolečenské vnímáni lesního hospodářství veřejností, jež je v současné době v mnoha
případech ne zcela pozitivní - lesnictví je považováno za příčinu mnoha nepříznivých situací,
jako jsou například povodně nebo rozsáhlé plochy poškozených lesů. Neméně důležitý je fakt,

že nepřizpůsobení se se projeví i na změně biodiverzity lesních ekosystémů a může dojít i ke
změně plnění mimoprodukčních funkcí a významu a priorit jednotlivých ekosystémových

služeb. Úprava zásad hospodaření s cílem reagovat na změněné podmínky minimalizovat
negativní dopady, je jedním z nejdůležitějších úkolů lesního hospodářství v současnosti a to
nejen v ČR ale celé Evropě. Důležitost řešení tohoto problému dokládá i fakt, že usnesením

vlády č. 861 ze dne 26. října 2015 byla schválena Strategie přizpůsobení se změně klimatu v
podmínkách ČR (dále jen Strategie). Na jejím základě vláda rovněž uložila do konce roku

2016 zpracování Národního akčního plánu. Rychlý sled těchto termínů jen potvrzuje
aktuálnost a nevyhnutelnost přípravy na změnu klimatu ve všech oblastech včetně lesnictví.

Samotná Strategie vychází z toho, že: „Ve většině lesů je druhová, věková a prostorová
skladba dřevin odlišná od skladby přirozené i doporučené, a tím je snížena jejich ekologická

stabilita. Tyto okolnosti snižují odolnost lesních porostů vůči klimatickým stresům, jakož i
vůči biotickým škodlivým činitelům (podkorní hmyz, houbové infekce, atd.). Důsledkem je

snížené trvalé a vyrovnané plnění funkcí lesa, přičemž z ekonomického hlediska je závažná

zejména snížená stabilita a vyrovnanost produkce dřeva. Lze sice předpokládat pozitivní
dopad zvýšené koncentrace oxidu uhličitého na růstovou aktivitu lesních porostů, avšak

zvyšováním průměrných teplot zároveň dochází ke zvyšování evapotranspirace, což zejména

na vysychavých stanovištích a v oblastech s nižšími srážkami způsobuje zhoršení vodní
bilance. Zvyšování čisté primární produkce je na chudších stanovištích zároveň limitováno
nedostatkem živin. Působení změny klimatu hraje zásadní úlohu v případě zhoršování
zdravotního

stavu

a

stability

pasečně

obhospodařovaných,
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převážně

smrkových

monokulturních lesů v nižších a středních polohách, tedy v oblastech, které představují těžiště

produkce dřeva v ČR. Dochází k aktivizaci řady patogenních škůdců, kteří se uplatňují jako
iniciační i mortalitní stresor v porostech všech věkových stupňů, a zároveň se zvyšuje četnost
kalamit způsobovaných abiotickými vlivy při náhlých klimatických epizodách (bořivé
nárazové větry, mokrý sníh, svahové sesuvy po extrémních srážkách, lesní požáry atd.).“

Strategie konstatuje, že k redukci hrozby nárůstu kalamit a narušení ekosystémových služeb,
funkcí a potažmo biologické rozmanitosti lesů jsou nutná především včasná adaptační

opatření. Přijetí paušálních, obecných adaptačních opatření není z hlediska různorodosti
růstových podmínek možné. Za základní možnosti lesního hospodářství při adaptaci na změnu

klimatu se považuje příklon k šetrnějším, přírodě bližším formám hospodaření a ve změně
druhové a prostorové skladby lesních porostů.

Mezi základní pilíře adaptačních opatření Strategie patří:
-

Využití přírodních procesů a pěstování prostorově a druhově pestrých lesních porostů.

K tvorbě porostních směsí využívat širší spektrum dřevin, včetně posilování podílu
melioračních a zpevňujících dřevin a využívání dřevin pionýrských a přípravných.

Stanovištně nevhodné druhy dřevin lze rovněž nahradit prověřenými neinvazivními

druhy geograficky nepůvodních dřevin (tzv. introdukovaných dřevin). V souvislosti
s obnovou lesních porostů je rovněž nezbytné prodloužit zákonné lhůty k zalesnění a
-

zajištění obnovy.

Změna preference druhů a ekotypů lesních dřevin. V této oblasti Strategie považuje za
důležitou revizi dosavadního způsobu regulace introdukovaných a geograficky
nepůvodních dřevin v hospodářských lesích s cílem umožnění jejich širšího využívání,

zejména modřínu a douglasky. Dále pak zvýšení ekologické stability lesních porostů a
jejich celkové odolnosti vůči negativním škodlivým činitelům biotickým a abiotickým.

Za tím účelem podporovat druhy a ekotypy lesních dřevin lépe snášející klimatickou
-

změnu, s vyšší rezistencí vůči biotickým škůdcům.

Určení priorit podpory adaptačních opatření v lesních ekosystémech. Pro prioritní

realizaci adaptačních opatření v lesních ekosystémech Strategie považuje za důležité
stanovit rizikové oblasti v ČR. Výsledky následně promítnout do oblastních plánů

rozvoje lesů. Na základě formulovaného komplexu adaptačních opatření zpracovat pro

tyto rizikové oblasti BMP (best management practices) pro vlastníky lesů a odborné
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lesní hospodáře. Nezbytná v této oblasti je ale i propagace možnosti čerpání
-

finančních příspěvků a dotací na adaptační opatření.

Genetické zdroje lesních dřevin. Významným faktorem v této oblasti je vytvoření

předpokladů pro efektivní a trvalé využívání genetických zdrojů lesních dřevin a
monitoring genetických zdrojů lesních dřevin, zejména těch druhů, které jsou
významné pro lesní hospodářství i pro zvyšování biodiverzity lesních ekosystémů.

Z uvedeného vyplývá, že rámce adaptačních opatření vhodné pro podmínky České republiky
jsou již vytvořeny. Na tyto rámce by měly navazovat konkrétnější specifická opatření, která
povedou k implementaci adaptačních opatření v lesním hospodářství. Jak se uvádí i v samotné

Strategii, důležitým prvkem v tomto směru jsou Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL). Úprava
zásad hospodaření se týká především tzv. rámcových směrnic hospodaření, která jsou součástí

OPRL jako metodického nástroje státní lesnické politiky. Prostřednictvím těchto směrnic se
následně konkrétní doporučená opatření promítnou do tvorby lesních hospodářských plánů a
osnov, a praktické realizace lesního hospodářství.

Vzhledem ke Strategii mezi konkrétní opatření, která lze prostřednictvím OPRL promítnout
do tvorby lesních hospodářských plánů, patří:
-

zkrácení obmýtí zranitelných dřevin,

-

změna postupů stanovování etátu předmýtních a mýtních těžeb.

-

změna dřevinné skladby v obnově a podpora druhové a strukturální diverzity porostů,

V současném hospodářsko-úpravnickém plánování se používají subjektivně aktualizované

hodnoty obmýtí odvozené před desítkami let. Ke stanovení obmýtí byly sice použity principy

mýtní zralosti na základě maximalizace celkového průměrného přírůstu, ale snaha o určitý
kompromis mezi objemovou a ekonomickou produkcí vedla k postupnému zvyšování v praxi
aplikovaného obmýtí. Výsledkem je zvýšení průměrné doby obmýtí v průběhu minulého

století v lesích ČR o cca 20 let. Zvyšování obmýtí mělo a má za následek vyšší zásoby
obnovovaných porostů, což je prakticky jediné pozitivum. Na druhou stranu zvyšování

obmýtí se projevuje více negativně. Jedním z negativních důsledků vyššího obmýtí je snížení
kvalitativní struktury obnovovaných porostů, a to především v důsledku vyššího výskytu

hnilob nebo nepravého jádra, obecně zvýšením výskytu poškození a dalších vad dřeva, které
snižují kvalitativní upotřebení dřeva v lepších sortimentech. Dalším významným projevem

vyššího obmýtí je přesun obnovy zralého porostu do doby po kulminaci jeho objemového
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celkového průměrného přírůstu, což paradoxně snižuje využití produkční funkce porostu.

Nejvýznamnějším negativním projevem vyššího obmýtí je zvýšení pravděpodobnosti zničení
porostu biotickými nebo abiotickými škodlivými činiteli. Pravděpodobnost dožití porostů do
mýtního věku je zejména v oblastech vystavených silnému vlivu škodlivých činitelů velmi

nízká. Právě zvýšení pravděpodobnosti poškození a/nebo rozvrácení lesních porostů je

hlavním důvodem přípravy a snahy o aplikaci adaptačních opatření v lesních porostech. Platí
to především pro nejvíc zastoupenou dřevinu v ČR - smrk. Ve smrkových lesních porostech
se vlivem klimatické změny očekávají vyšší počty generací podkorního hmyzu a to i
v oblastech, které v současnosti nepatří z pohledu podkorního hmyzu mezi problémové.

Podle v současnosti platné legislativy není možné mýtní úmyslnou těžbu plánovat v porostech

mladších 80 let, i když podle vyhl. 83/1996 Sb. se s obnovou v určitých výjimečných
případech začít může. Tento hraniční věk je jednotný pro všechny stanovištní podmínky, ve

kterých se smrk vyskytuje bez ohledu na jeho růstové a produkční schopnosti. V oblastech, ve

kterých jsou pro výskyt škodlivých činitelů příznivé podmínky již nyní nebo se vlivem

klimatické změny tyto podmínky vytvářejí, se smrkové porosty tohoto věku těžko dožívají.
V takovýchto podmínkách je potom zajištění trvale udržitelného hospodaření a plnění
ekosystémových služeb velkým problémem.

S obmýtím souvisí také následná obnova porostů. Druhová skladba v obnově je důležitým

faktorem při zmírňování negativních dopadů klimatických změn na lesní ekosystémy.
Vhodnou skladbou dřevin je možné do značné míry tyto negativní změny eliminovat.

Obnovní a cílová druhová skladba je v současnosti dobře propracovaná jako součást
rámcových směrnic hospodaření, avšak v podmínkách změny klimatu je její vhodnost

zapotřebí přehodnotit. V mnoha případech je obnovní složení co do počtu druhu dřevin
značně pestré a umožňuje vlastníkovi lesa vytvářet smíšené porosty, u kterých je předpoklad

lepší stability, vyšší odolnosti vůči škodlivým činitelům a tím lepší zajištění trvalosti plnění
funkcí lesa. Hlavní dřevina je ve většině případů jenom jedna, což vlastníka lesa velmi
nemotivuje k tvorbě druhově pestrých porostů. Tvorbě druhově bohatých porostů rovněž

pomáhá rozsah možností ale i povinnost používání melioračních a zpevňujících dřevin.
Vlastník má možnost využít více druhů těchto melioračních a zpevňujících dřevin.

Požadovaný minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin je však, vzhledem
k povinnosti zajistit mladý lesní porost ve stanovené lhůtě, často naplňován jedním druhem
dřeviny.
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Možnosti zakládání druhově bohatých porostů jsou ve skutečnosti ještě větší, a
v opodstatněných případech by mělo být zvažováno i využívání nepůvodních a
introdukovaných dřevin. Důvodem tohoto přístupu je skutečnost, že měnící se klimatické
podmínky přestávají vyhovovat původním druhům dřevin a stávají se vhodné zejména pro

druhy nižších poloh a nižších zeměpisných šířek. Tyto dřeviny mohou v podmínkách změny
klimatu na stanovištích, která jsou pro domácí druhy nepříznivé, lépe zajistit udržitelné plnění
funkcí lesa. Jejich použití musí být ale doplňkem druhové skladby směřující k podpoře

druhové diverzity a stabilizaci porostů. Vzhledem k platné legislativě a názorovým rozporům

různých zájmových skupin je řešení této problematiky značně složité. S ohledem na
očekávaný vývoj klimatu je však hledání kompromisních řešení nevyhnutelné.

S dobou obmýtí také souvisí plánování mýtní a předmýtní těžby. Současné postupy
stanovování etátu mýtních těžeb je stále postaveno na klasickém modelu normálního lesa. Je
ale nesporné, že s nastupující změnou klimatu, potřebných adaptačních opatření a podporou
plnění dalších ekosystémových služeb je nutné přehodnotit i tyto postupy. V současné době je

výše těžeb odvozována pomocí těžebních ukazatelů, které neberou v úvahu prostorové

umístění a podmínky porostů, požadavky maloplošných zásahů nebo jemnější způsoby
hospodaření. Zvláště v podmínkách, které jsou charakteristické vysokou mírou rizika zničení

lesních porostů a výrazného negativního vlivu očekávaných environmentálních změn, je
odklon od klasických postupů, které se žádným z těchto ale ani jiných negativních dopadů na

lesní porosty nepočítají, nevyhnutelný. Podpora ze strany státní správy je v tomto směru

nezbytná, protože bez ní není prakticky žádná změna možná. Stejně tak to platí i pro
plánování předmýtních těžeb, které se převážně řídí modelovými probírkovými procenty,
která nezajišťují maximalizaci plnění všech požadovaných ekosystémových služeb.

Ve vztahu ke Strategii a výše uvedeným základním konkrétním opatřením jsou z pohledu
státní správy důležité následující kroky:

1. Legislativní zakotvení adaptačních opatření jako nástroje pro přizpůsobení se změně

klimatu – zakotvení v zákoně a specifikace ve vykonávací vyhlášce. Tato legislativa
má být v souladu s výše zmíněnou Strategií.

2. Tvorbu a aplikaci metodických postupů pro zpracování adaptačních opatření. V této

oblasti je nezbytná spolupráce s vysokými školami a výzkumnými ústavy, které státní
správě poskytnou věcné a exaktně podložené argumenty. Uplatnění certifikovaných

metodik jako výstupu řešených vědeckých projektů je rovněž jedním ze způsobů
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přenosu aktuálních vědeckých poznatků do adaptačních opatření. Adaptační opatření
by měla být zaměřena na:

- aktualizaci doby obmýtí a to zvlášť v oblastech s vysokým rizikem negativního
vlivu změny klimatu a vlivu škodlivých činitelů,

- podporu intenzivnější změny druhové skladby, včetně přiměřeného využívaní
nepůvodních, introdukovaných a náletových pionýrských dřevin,

- přehodnocení pravidel přenosu reprodukčního materiálu mezi pěstebními oblastmi
s cílem podpořit adaptační mechanismy lesů vhodným pěstováním proveniencí
domácích druhů dřevin v širším spektru oblastí,

- využití vhodných zahraničních proveniencí domácích druhů dřevin pro zlepšení

adaptačních mechanismů lesních porostů. Zde je zapotřebí starostlivý výběr

proveniencí, které mohou v podmínkách změny klimatu vytvářet stabilnější
porosty, odolnější vůči nepříznivým vlivům. Tyto postupy však musí být

provázeny důslednou ochranou původních zdrojů reprodukčního materiálu, aby se
zabránilo jeho nežádoucí ztrátě.

- zavedení nových postupů stanovení výše mýtních těžeb, např. optimalizace
plánování těžby na bázi analytických optimalizačních algoritmů, tvorba

alternativních scénářů mýtní a předmýtní těžby, jako podklad pro lesního
hospodáře,

- aktualizaci postupů pěstování lesa od způsobů konverze lesních porostů,
zakládaní, výchovné opatření a obnovní postupy.

3. Zlepšování povědomí o potřebě a významu adaptačních opatření na vnitrorezortní
úrovni, mezi odbornou veřejností ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými

ústavy (např. pořádaní odborných seminářů a tvorba informačních materiálů s cílem
odbourání konzervativního přístupu v lesním hospodářství).

4. Zlepšování povědomí o potřebě a významu adaptačních opatření na mezirezortní
úrovni, především s ohledem na používání nových druhů dřevin a druhovou skladbu

obecně (např. hledání kompromisů při zavádění dřevin jako je douglaska, dub cer
apod.)

5. Propagace potřeby adaptace mezi laickou veřejností - osvěta lesnictví ve společnosti,
prezentace významu lesních ekosystémů celosvětově ale především pak v ČR.

6. Prosazovat takové podpůrné nástroje, které zároveň ulehčí majitelům a hospodářům
aplikovat na svých majetcích doporučené změny. Mezi tyto nástroje patří:
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- přehodnocení financování tvorby lesních hospodářských plánů obecně a zvlášť
v oblastech, ve kterých je aplikace adaptačních opatření nezbytná,

- podpora formou systému dotací a finančních náhrad zvýšených nákladů na
zakládání nových lesních porostů.

7. Iniciovat a podporovat lesnický výzkum s cílem získání vědeckých podpůrných
argumentů při prosazování adaptačních opatření. Státní správa by měla v tomto směru
vysokým školám a ústavům poskytovat veškeré informace (data) nezbytné pro kvalitní
lesnický výzkum a zároveň druhy výstupů, které se z výzkumu očekávají.

Jednotlivé kroky si vyžadují úzkou součinnost státní správy a všech skupin lesnicky
zaměřených subjektů – univerzit, výzkumných ústavů, lesnických sdružení, majitelů lesů

apod. K realizaci těchto základních kroků je nevyhnutelné přistupovat s maximální prioritou
tak, aby v horizontu 2-3 let byl pro zpracovatele lesních hospodářských plánů a majitele lesů

k dispozici komplexní a kompletní systém adaptačních opatření. Nedosažení tohoto cíle může
mít za následek ztráty nejen v oblasti produkční ale i v plnění mimoprodukčních funkcí lesa.

Příloha č. 2 (k části 2.2)
Podklad pro státní správu:
Návrhy řešení problému:

Revize současných postupů pro stanovování výše odstřelu a normovaných stavů a jeho dodržování a
navržení nových postupů, a

Analýza možností kontrolních mechanismů státní správy myslivosti v souvislosti s hospodařením se
zvěří.

Struktura opatření:
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1) Webová aplikace pro uživatele honiteb a Orgán státní správy myslivosti
2) Odevzdávání markantů
a) Spodní čelisti
b) Zadní běh

3) Genetická analýza ulovených kusů

1) Webová aplikace pro uživatele honiteb a Orgán státní správy myslivosti
Jako základ z hlediska softwarové funkcionality uvažujeme web aplikaci (server, databáze, webové

rozhraní atd.) umožňující dva režimy fungování: uživatel (uživatel honitby) a kontrolor

(regulátor/úředník orgánu státní správy myslivosti). Tento web server by měl tedy front-end zajišťující
jak možnost "registrace" úlovku (ID plomby, datum a čas ulovení, druh zvěře, pohlaví a stáří, kontakt

a využití ulovené zvěře) uživatelem honitby, tak i ověření těchto údajů kontrolním orgánem (orgán
státní správy myslivosti). Tento přístup plně umožňuje využití všech dostupných technologií (PC,

MAC, smartphony atd.). Je nutné poznamenat, že administrace ze strany správce systému je brána za
samozřejmost.

Dalším možným rozšířením jsou jednotlivé aplikace pro systémy iOS a Android, které by plně
zpřístupnily tuto funkcionalitu v nativním (a tedy uživatelsky přístupném) rozhraní. Pokud bychom
navíc uvažovali i rozšíření funkcionality o funkce jako jsou offline mód (tj. je možné provádět

registraci i v signálem nedostupných oblastech, kdy se vyplněné údaje automaticky odešlou jakmile je

uživatel opět online) či využívání QR kódů (kdy lze používat skenovací schopnosti smartphonů a
zjednodušit-zpříjemnit tak použití), pak dostáváme opravdu moderní a vše pokrývající řešení.

Web aplikace bude velice uživatelsky jednoduchá a intuitivní. Umožňovala by nahlášení uloveného
kusu pomocí tzv. chytrých telefonů přímo v terénu nebo později pomocí PC.
Do aplikace by se uživatel zaregistroval pomocí:
Přístupového jména: Evidenční číslo honitby
Hesla: unikátní heslo uživatele honitby

Vkládat údaje do aplikace by mohl každý, do má platnou povolenku v dané honitbě a souhlasí s tím
myslivecký hospodář a statutární zástupce uživatele honitby. Za honitbu může být určena také pouze
jedna osoba (např. myslivecký hospodář), která bude vkládat veškeré údaje o odlovu za celou honitbu.
Vyplňované údaje v aplikaci
1) Číslo plomby
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Aplikace nabídne možnost přímého vybrání čísla plomby, která je v aplikaci evidována, že byla
uživateli honitby vydána.

2) Datum a čas ulovení
Aplikace nabídne kalendář, kde bude možné zaznamenat, který den a v kolik hodin k lovu došlo.
3) Druh zvěře
Aplikace nabídne možné druhu spárkaté zvěře, u kterého došlo k ulovení (jelen, daněk, muflon, srnec,
sika, prase). Uživatel honitby bude mít možnost si jeden druh zvolit.
4) Pohlaví a stáří uloveného kusu
Aplikace nabídne možnosti:
A) Samec – v tomto případě bude nutné zvolit věkovou třídu (I., II. nebo III. věkovou třídu)
B) Samice

C) Mládě

5) Kontakt
Zde zobrazí políčko, kam bude vložen kontakt na osobu, u které bude ulovená zvěř uskladněna.
6) Využití ulovené zvěře
Aplikace nabídne dvě možnosti:
A) Pro vlastní spotřebu
B) K prodeji

Odeslání údajů bude možné až po vyplnění všech povinných údajů v aplikaci. Po odeslání údajů přijde
hospodářovi honitby na jeho mailovou adresu potvrzení o odeslání údajů. Tím si může uživatel

honitby zpětně zkontrolovat odeslané údaje a zároveň bude mít přehled o ulovených kusech v honitbě,
aniž by mu je lovci museli automaticky okamžitě osobně hlásit.
Návrh webového prostředí zobrazuje Příloha 3.

Uživatel honitby je povinen ponechat uskladněnou zvěř u uvedené kontaktní osoby po dobu 12 hodin

po odeslání záznamu do web aplikace. Po dobu těchto 12 hodin může být ze strany státní správy
provedena fyzická kontrola uloveného kusu. V případě prodání kusu do výkupu přechází
povinnost uskladnění zvěře provozovatele výkupu.
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Orgány státní správy zkontrolují 5 - 10 % ulovených kusů během lovecké sezóny.

Zástupce orgánu státní správy (kontrolor) si z aplikace může vytisknout ke každému záznamu

kontrolní protokol, na základě kterého může provést kontrolu. Ten je sestaven tak, aby ho
administrativně nezatěžoval. Veškeré v něm uvedené podklady budou automaticky vygenerovány

(držitel honitby, uživatel honitby, datum a čas zaregistrování záznamu, údaje o ulovené zvěři a

zároveň zde budou předepsány možné varianty výsledku kontroly). Návrh kontrolního protokolu pro
státní správu zobrazuje Příloha 4.

Za správnost vložených údajů zodpovídá uživatel honitby. Při nepředložení ulovené zvěře při
kontrole a nedodržení plánu lovu mohou následovat sankce dle zákona.

Uživateli honitby odpadne zavedením tohoto kontrolního mechanizmu zákonná povinnost předkládat
měsíční hlášení o plnění lovu (viz vyhláška 553/2004 Sb., příloha č. 8).

Aplikace bude sloužit orgánu státní správy myslivosti nejen jako kontrolní mechanismus pro plnění

průběžného plánu lovu, ale i ke kontrole vydávání plomb a jejich evidenci, kontrole proti pytláctví,

zda se nakládá s ulovenou zvěří podle veterinárních předpisů, ke statistickým analýzám o průběhu
lovu atd.

2) Odevzdávání markantů
Další navrhovanou metodou je kontrola markantů, které odevzdá uživatel honitby orgánu státní správy

myslivosti. Státní správa si může vyžádat odevzdávání markantů během lovecké sezóny měsíčně, nebo
může rozhodnout o delším období pro kontrolu (například až po konci lovecké sezóny a do té doby

může požadovat pouze hlášení o plnění plánu). Jestliže si orgán státní správy hlášení o plnění plánu
nevyžádá, uživateli honitby odpadne zavedením tohoto kontrolního mechanizmu zákonná povinnost
předkládat měsíční hlášení o plnění lovu (viz vyhláška 553/2004 Sb., příloha této vyhlášky č. 8).
Navrhujeme tyto možnosti odevzdávání markantů:
1) Spodní čelisti

Odevzdávat se budou vypreparované spodní čelisti ulovené zvěře, které:

a) orgán státní správy znehodnotí provrtáním na spodní části a následně je zlikviduje uživatel
honitby na svoje náklady dle veterinárních předpisů

b) orgán státní správy je zkontroluje a následně zlikviduje na vlastní náklady dle platných
veterinárních předpisů.
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Výhody:
-

u uloveného kusu bude možné určit věk

Nevýhody:
-

nebude možné určit pohlaví

-

časově náročné pro kontrolu ze strany orgánu státní správy

-

časově náročnější pro uživatele honitby (vlastní preparace a odvoz na orgán státní správy)
uživatel honitby či orgán státní správy musí zajistit likvidaci čelistí podle platných
veterinárních předpisů.

2) Zadní běh

Odevzdávat se budou odříznuté zadní končetiny v hlezenním kloubu apod.
a) orgán státní správy znehodnotí proříznutím achillovy šlachy a následně je zlikviduje
uživatel honitby na svoje náklady dle veterinárních předpisů

b) orgán státní správy je zkontroluje a následně zlikviduje na vlastní náklady dle platných
veterinárních předpisů.

c) bude zavedena tzv. kontrolní plomba, kterou bude vydávat orgán státní správy. Barva
kontrolní plomby bude odlišná (např. modrá) od plomby, která slouží k uvedení ulovené

zvěře do oběhu (žlutá). Kontrolní plomba bude mít stejnou sérii a číslo jako plomba dosud
používaná a orgán státní správy je bude vydávat společně. Každý kus ulovené nebo

nalezené zužitkovatelné zvěře spárkaté bude ihned po ulovení, nalezení nebo po
provedené dohledávce označen nesnímatelnou plombou na jedné zadní končetině a

kontrolní plombou na druhé zadní končetině. Orgánu státní správy bude předložena zadní

končetina s připevněnou kontrolní plombou za achillovu šlachu. Uživatel honitby či orgán
státní správy musí zajistit likvidaci těchto markantů podle platných veterinárních předpisů.
Výhody:
-

rychle odděleno od kusu, který bude uveden do oběhu
není nutná preparace

Nevýhody:
-

nebude možné určit pohlaví ani věk

časově náročnější pro uživatele honitby vzhledem k nutnosti odvozu na orgán státní
správy
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-

časově náročné pro kontrolu ze strany orgánu státní správy

jestliže uživatel honitby nebude odevzdávat zadní končetiny hned, bude nutné jejich
uskladnění v mrazícím zařízení

uživatel honitby či orgán státní správy musí zajistit likvidaci zadních končetin podle
platných veterinárních předpisů.

V rámci snížení nákladů na metody založené na principu odevzdávání markantů lze uvažovat za

prokázání ulovení kusu černé zvěře předložením orgánu státní správy myslivosti protokoly o

laboratorním vyšetření vzorků od Státního veterinárního ústavu či Akreditované zkušební laboratoře
ze všech ulovených divočáků určených pro lidskou spotřebu z honitby v rámci lovecké sezóny a to za

předpokladu, že na protokolu bude potvrzeno, že bylo ke kontrole přiloženo také pírko z uloveného
kusu.

3) Genetická analýza ulovených kusů
Uživatel honitby bude muset z každého uloveného kusu odebrat a po dobu dvou let archivovat kousek
tkáně v malé lahvičce s 96% ethanolem. Na každé této lahvičce musí být uvedeno číslo plomby. Tyto
lahvičky bude uživatel honitby povinen na požádání orgánu státní správy předložit.

Bude se jednat o nástroj, podle kterého bude možné pomocí genetické analýzy určit, zda nebylo
z jednoho kusu odebráno více vzorků, a tedy k neulovení daného kusu zvěře.
Princip metody:

Pomocí jaderných markerů nejlépe kombinací alespoň 15 mikrosatelitových lokusů, které spolu
vytváří tzv. "genetický otisk prstu" lze bezpečně identifikovat jednotlivé jedince a zjistit příbuzenské
vztahy (maternita, paternita) mezi nimi. Fragmentační analýzou polymorfismu mikrosatelitových

lokusů lze tedy bezpečně zjistit, zda tkáňové vzorky skutečně pochází z různých ulovených jedinců. K
analýze postačuje malý kousek tkáně (0.5x0.5 cm) fixovaný v 96% ethanolu. Podle dostupných

informací budou náklady na jednu fragmentační analýzu polymorfismu mikrosatelitových lokusů
přibližně 500 Kč.

Závěr

K nárůstu početnosti spárkaté zvěře dochází ve všech státech střední Evropy a to velice podobným

tempem, i když mají různé státy odlišné způsoby řízení myslivosti. Z tohoto důvodu je nutné si

uvědomit, že samotný systém hospodaření se zvěří nemá z tohoto širšího pohledu na tento trend

významný vliv. V České republice nelze pominout jeden důležitý aspekt a tím je vůle snížit stavy

zvěře a to jak ze strany uživatelů honiteb, držitelů honiteb, tak i majitelů a uživatelů honebních
pozemků. Současná platná legislativa v ČR v rámci mysliveckého hospodaření se zvěří dává poměrně
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dostatek nástrojů vlastníkům honebních pozemků rozhodovat o dění v honitbě. Přesto aplikace této
legislativy v praxi jednoznačně nevede ke snížení stavů spárkaté zvěře na našem území.

Za zásadní problém považujeme uvádění nepravdivých údajů o stavech zvěře v honitbě
prostřednictvím uživatelů honiteb, především snížení vykazovaných jarních kmenových stavů oproti
skutečnosti a souhlasem s tímto stavem držitelem honitby a bez jehož kladného stanoviska státní
správa nemůže počet zvěře zaevidovat. Držitelé honiteb jsou tak dlouhodobě ochotni tolerovat výrazně

vyšší stavy zvěře, než které stanoví současná plánovací vyhláška, i když sami tuto vyhlášku považují
za nefunkční a neřešící jimi deklarované problémy s početností zvěře.

Posouzení skutečného stavu je ovšem velice těžké, protože se nelze opřít o žádná skutečně pravdivá

data. Nicméně jako fakt bychom měli přijmout tvrzení, že uživatelé uměle udržují vyšší stavy zvěře

v honitbách a většina držitelů je toleruje. To deklaruje již samotný přístup držitelů honiteb
k vyplňování statistických výkazů.

Současné zařazování zvěře do jakostních tříd a určování výše normovaných stavů podle typů honiteb

je nevyhovující. Zvěř preferuje velice rozdílné typy prostředí a dokáže se přizpůsobit rozdílným
podmínkám. Zároveň nejvyšších hustot nedosahuje v nejúživnějších oblastech, ale dokáže žít ve

vysokých hustotách i v horských a tedy méně úživných oblastech. Spíše než na přírodních
podmínkách závisí na stylu mysliveckého hospodaření.

Aktuální systém se ukázal jako nefunkční a nastavení systému hospodaření se zvěří na základě

maximální snahy o redukci početnosti nepřinesl žádné výsledky. Proto je nutná revize vyhlášky č.
491/2002 Sb., pro stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře. Jako hlavní myšlenku procesu
změny bereme fakt, že současný cíl by měl být stabilizovat početnost všech druhů spárkaté zvěře na
současné úrovni a zastavit její neustálý růst, kterého jsme svědky v posledních desetiletích.

Při současném nastaveném systému managementu spárkaté zvěře nedochází téměř nikde k udržování
stavů zvěře v rozmezí mezi normovaným a minimálním stavem. Ve většině oblastí je tak početnost

zvěře stabilní, nebo má narůstající charakter. Definice univerzálního vzorce stanovení počtu zvěře

vhodného pro jednotlivé honitby je nemožný! Počet zvěře v honitbách bude vždy výsledkem
diskuze mysliveckých, zemědělských a lesnických hospodářů a může se oblast od oblasti výrazně lišit.

Velký podíl na výši udržitelného stavu zvěře v honitbě může mít i samotné myslivecké hospodaření.
Jeho špatným prováděním můžou být nepřiměřeně vysoké škody na lesních a zem. pozemcích, i při
relativně nízkých početních hustotách. A naopak i při vysokých stavech mohou být škody marginální.

K tomu, aby byl systém funkční, je potřeba stanovit poměrně širokou mez početnosti zvěře, která se

může v honitbách nacházet. Horní hranice této meze by měla sloužit jako jakási záchranná brzda pro
případy, kdy se některý ze subjektů rozhodne chovat zvěř v enormních počtech, které mohou zásadně
ohrožovat okolní majetek nebo stav biotopů. Samotnou skutečnou výši stavů by pak určovali držitelé
honiteb, jako zástupci majitelů a uživatelů půdy. Překročení tohoto rozmezí by pak státní správa

sankcionovala. Horní hranice tohoto rozmezí by měla být stanovena na základě odborné diskuze
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zainteresovaných subjektů s předešlou modelací jejího dopadu. Jedná se tedy spíše o otázku
politickou, než o přesné stanovení na základě environmentálních proměnných. Cílem by tedy mělo být
stabilizovat současné počty zvěře a snížit jejich početnost v oblastech extrémů.

Tzn., po úpravě plánovací vyhlášky, by měl následovat krok držitele honitby, který by určil, jaké
normované stavy by měli v honitbě být, a mělo by následovat tzv. přechodné období pro úpravu stavů.

V rámci přechodného období pro honitby snižující stavy zvěře doporučujeme stanovení lhůty 3
roky. Během této lhůty by měli uživatelé honiteb stav snížit na cílový stav určený držitelem honitby.
Jako kontrolní mechanismus by mělo sloužit nezávislé určení indexu hustoty zvěře. To by mělo

tedy vypadat tak, že na začátku období bude určen různým typem metod (sčítání pomocí hromádek
trusu, sčítání pomocí fotopastí, sčítání liniových transektů apod.) index hustoty zvěře a na konci
období budou použity tytéž metody a zjištěn aktuální stav. Pokud tento index klesne v poměru

nařízené redukce, je předpoklad, že došlo ke snížení stavů. V rámci objektivity by bylo vhodné, pokud
by tuto činnost vykonával certifikovaný subjekt.

Zároveň je ovšem nutné snížení stavů důsledně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Jako

základní kontrolní mechanismus dodržování cílových stavů by měl být zpětný propočet, sestavovaný
na základě předchozího odstřelu. V případě, že by uživatel překročil hranici normovaných stavů zvěře
v honitbě, by mělo s ním být vyvoláno jednání a následné uplatňování sankcí.

Důležitým důvodem současné dlouhotrvajícího výrazného překračování normovaných stavů může být

také skutečnost, že ne vždy je vykazovaný odstřel skutečně realizován. Část úlovku je tedy
vykazována fiktivně a v reálu je skutečný odlov výrazně nižší. Velice zásadní v této problematice je
skutečnost, že orgán státní správy nemá pravomoci a kontrolní mechanizmy, které by mu umožnily

kontrolovat skutečnou výši odstřelu zvěře v jednotlivých honitbách. Proto navrhujeme, aby měl orgán
státní správy v tomto směru vyšší pravomoci a především kontrolní mechanizmy, které mu přímou

kontrolu umožní. Za vhodný kontrolní mechanismus považujeme zavést v praxi webovou aplikaci pro
uživatele honiteb a orgán státní správy myslivosti (její princip je popsán výše). Ta by umožnila

namátkovou kontrolu ulovené zvěře ze strany státní správy myslivosti. Pro uživatele honitby by tedy
bylo velice riskantní přes aplikaci nahlásit, že došlo k ulovení kusu v momentě, kdyby tomu tak
nebylo, když by mohl být následně zkontrolován tento (ne)ulovený kus. Uživatel honitby by následně

mohl být sankcionován ze strany státní správy. Ta může kontroly zaměřit především na průběh lovu
samičího pohlaví a podle různých oblastí také na druhy zvěře, u kterých je potenciální riziko, že k lovu

nedochází v takové výši, jako je hlášen uživateli honiteb. Další možností je odevzdávání markantů

uživatelem honitby orgánu státní správy myslivosti (např. vypreparované spodní čelisti nebo odříznuté
zadní pravé či levé končetiny v hlezenním kloubu, apod.). Nástrojem pro kontrolu ze strany státní

správy by mohla být také genetická analýza ulovených kusů, která by mohla být realizována na
základě kontroly tkání ulovených kusů, jež by musel uživatel honitby z každého kusu odebírat a
archivovat.
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Vzhledem k trendu vývoje početnosti spárkaté zvěře nejenom v České republice by současným cílem

mělo být především stabilizování početnosti a radikální snížení zejména v oblastech extrémních
hustot.

K tomu navrhujeme následující:



Zrušení jakostních tříd honiteb,

stanovení nových normovaných stavů, tzn. stavů nejvýše přípustných, jako určitou střední
hodnotu současných stavů, vycházejících ze zpětných propočtů zvěře, případně vytipovat

lokality, kde jsou aktuální stavy tolerovány a na základě nich stanovit hranici přípustných







stavů,

stav zvěře, který bude v honitbě cílový, určí držitel honitby,

veškerou spárkatou zvěř normovat nejen na výměru lesa, ale také na výměru ostatních druhů
honebních pozemků,

u jelena evropského ponechat podmínku min. rozlohy lesa 500 ha k možnosti normování této
zvěře,

u siky, daňka, muflona a prasete divokého stanovit minimální rozlohu lesa 300 ha jako
podmínku k možnosti normování,

stanovit přechodné období pro redukci stavů zvěře na cílový stav určený držitelem honitby,

zavést důsledný systém kontroly odlovu a jeho aplikaci na území celé ČR (pomocí webové

aplikace, odevzdávání markantů či možnosti kontroly na základě genetické analýzy ulovených
kusů), (viz také Příloha 3 a 4).
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Příloha 3. (k části 2.2)
Plomba

Datum a čas
ulovení

série číslo plomby Nabídne se kalendář

Druh zvěře Pohlaví a stáří

Kontakt

Samec (věkové

Nabídnou se třídy)
možnosti

I.

II.

Samice

III.

* povinné údaje

Mládě

Využití ulovené
zvěře

Nabídne se

a) pro vlastní spotřebu

vyplnění

b) k prodeji

políčko k

Poznámky:
Kontakt na

výkup zvěře,
kam byl kus
dodán

* nepovinný údaj

Uložení údajů

Odeslání údajů
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Příloha č. 4 (k části 2.2)

Lístek o provedené kontrole
Držitel honitby (aplikace automaticky vygeneruje)
Uživatel honitby (aplikace automaticky vygeneruje)
Datum a čas zaregistrování záznamu (aplikace automaticky vygeneruje)
Záznam o ulovené zvěři:
Plomba

Datum a čas ulovení

série číslo plomby Nabídne se kalendář

Druh zvěře Pohlaví a stáří
Nabídnou se
možnosti

Samec (věkové třídy)
I.

II.

III.

* povinné údaje

Kontakt
Nabídne se

Samice Mládě políčko k
vyplnění

Využití ulovené
zvěře

Poznámky:

b) k prodeji

kam byl kus

a) pro vlastní spotřebu Kontakt na
výkup zvěře,
dodán

* *nepovinný údaj

Datum a čas kontroly:
Místo kontroly:
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Závěr kontroly:

Ulovený kus byl předložen

Ulovený kus nebyl předložen

Ulovený kus byl opatřen plombou a byl vypsán lístek o původu zvěře

Ulovený kus nebyl opatřen plombou a nebyl vypsán lístek o původu zvěře

Při ošetření kusu bylo postupováno dle veterinárních předpisů

Při ošetření kusu nebylo postupováno dle veterinárních předpisů

Případný další slovní komentář (nutný především při zjištěných nedostatcích):

Za uživatele honitby:

Kontrolu provedl:
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Příloha č. 5 (k části 2.3)
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Příloha č. 6 (k části 2.5)

Principy komplexní ochrany lesných porostů před lýkožroutem smrkovým (Ips typographus L.)
(Coleoptera: Curculionidae) využitím preventivních a kurativních metod v krátko-, středně-, a
dlouhodobém výhledu.

Certifikovaná metodika

prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D.
prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.

Mgr. Karolina Lukášová, Ph.D.

doc. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.
Ing. Roman Modlinger, Ph.D.

prof. Ing. Robert Marušák, PhD.
doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D.

Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D.
Ing. Marie Zahradníková
Ing. Jiří Novák, Ph.D.

doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.

2016
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Adresa autorů a jejich podíl na zpracování metodiky:
prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D. – 16%
prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D. – 16%
Mgr. Karolina Lukášová, Ph.D. – 15%

doc. RNDr. Tomáš Hlásny, Ph.D. – 5%
doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D. – 5%

Katedra ochrany lesa a entomologie
prof. Ing. Robert Marušák, Ph.D. – 7%
Katedra hospodářské úpravy lesa

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU
Kamýcká 1176

165 21 Praha 6 - Suchdol
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. – 8%
Ing. Roman Modlinger, Ph.D. – 8%

Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D. – 4%
Ing. Marie Zahradníková – 3%
Ing. Jiří Novák, Ph.D. – 3%
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Prof. Ing. Emanuel Kula, CSc – 10%
Ústav ochrany lesů a myslivosti

Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
Zemědělská 3
613 00 Brno
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Anotace:

Metodika je souborem informací o problematice ochrany smrkových porostů před lýkožroutem smrkovým.
Vzhledem k tomu, že souborný a přehledný informační materiál na toto téma se zahrnutím nejnovějších
poznatků neexistuje, byl vytvořen za účelem poskytnutí potřebných informací široké odborné lesnické

veřejnosti. Materiál sestává z několika částí, které na sebe navazují, V první části metodika poskytuje obecné
informace o lýkožroutovi smrkovém. Ve druhé části dále pro uživatele přehlednou formou shromážďují

informace, které jsou v současnosti roztříštěné v několika certifikovaných metodikách a certifikovaných mapách
a v několika odborných knihách věnovaných problematice hynutí smrkových porostů, velkoplošným kalamitám
a souvislostmi s přemnožením kůrovce a možnostmi ochrany a obrany. Rovněž formou zjednodušeného

algoritmu pro uživatele sumarizuje rozhodovací proces, jak postupovat při preventivní a kurativní ochraně

smrkových porostů tak, aby byly zohlědněny všechny důležité informace, čím se zabezpečí lepší efektivnost
opatření ochrany a optimalizace ekonomických nákladů. Ve třetí části metodiky je popis inovaci v oblasti časové
optimalizace kladení klasických lapáků.

Závěrem jsou popsány způsoby uplatnění a ekonomické aspekty

související s aplikací inovované metodiky do lesnického provozu, přičemž za inovaci považujeme i samotné
soutředění nejnovějších informací a postupů a algoritmus jejich použití.

Klíčová slova: lýkožrout smrkový, prevence, monitoring četnosti, obrana proti škůdci, systém
rozhodovacího procesu.
Summary:

Metodology is the set of information focused to protection of forest spruce stands against Ips typographus (IT).

The mail goal, why to prepare this methodology, was to collect and offer the newest information about spruce
stands protection against IT – because present knowledge is scattered in many non-utilised information sheets.

The methodology consists of several parts, which connect to each-other. In their first part, methodology offers

general info about IT. In the second part, brief information about methods, technological processes and other
usefull information are summarised. Previously, they were published in certified methodologies and maps, in
several scientific books focused to the spruce stands decline, large-scale disturbances in connection to

barkbeetles outbreaks with description of possible protection and pest management. There is also simlified
algoritm, which sumarises decision proces, how to proceed in preventive and curative pest management (when

all important info is taken to consideration). The goal of this complex method is to improve the effectiveness of
pest management measures, what increases effectiveness of spruce stands protection and optimise financial

costs. The third part describes innovations in the area of optimisation of time of the preparation of trap trees. In
the conclusions are described ways, how and where individual methods to use and financial aspects connected

with application of the methodology in forest practise. We consider as innovation not only the time preparation
of the trap trees, but also the concentration of all scattered information and algoritmus of their use, which makes
decision process user friendly.

Key words: the spruce bark beetle, prevention, survey of density, pest control, decision support system
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1 Úvod
Klimatická změna ovlivňuje celou biosféru a samozřejmě i člověka jako její součást. Lesy jsou klíčovou

a kritickou složkou, která může sloužit jako aktivní zdroj uhlíku a přispívat k znečištění atmosféry, pokud jsou
poškozované, nebo nesprávně obhospodařované. Tato skutečnost je nejakutnější v jehličnatých lesech severní
hemisféry a pravděpodobně nejkritičtější v středoevropském regionu. Zatímco klimatická změna ovlivňuje

sociální a biologické systémy, biologické vědy procházejí obrovským rozvojem, který můžeme charakterizovat
jako největší revoluci od dob Darwina. Hynutí lesních porostů v důsledku klimatické změny je právě aktuálně

obrovskou výzvou, jak naznačují články z let 2015/2016, kdy dva prestižní časopisy, Science a Forest Ecology
and Management, uveřejnily speciální čísla věnované zdravotnímu stavu lesa a jeho managementu pod vlivem

klimatické změny. Další varování z předmětné problematiky bylo publikováno autory ALLEN et al. (2015), kteří
upozornili na podceňování celosvětové mortality stromů z důvodu sucha v Anthropocénu.

Na základě výše uvedeného je hlavní výzvou pro lesnictví to, že mnohé potenciální problémy v oblasti

dopadu klimatické změny na lesy byly velice dobře parciálně popsány, ale nemáme téměř žádné spolehlivé
nástroje, jak bychom tytpo problémy mohli řešit komplexně. Ve světle uvedeného, předkládaná metodika

představuje inovativní návrh komplexního postupu ochrany lesa před nejvýznamnějším škůdcem smrkových
porostů v ČR – lýkožroutem smrkovým (Ips typographus L.) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae).

Lýkožrout smrkový je jedním z nejvážnějších podkorních škůdců smrku ztepilého (Picea abies (L.)

Karst.) v Eurasii (ANNILA 1969; SCHWENKE 1974) a je typickým příkladem druhu, který může využít výše
zmiňovanou klimatickou změnu a způsobit hromadné odumírání smrkových porostů v celé ČR. Recentní
gradace ve střední Evropě trvá od počátku 21. století do současnosti (BJÖRKMAN, NIEMELÄ 2015).

Obranná opatření proti lýkožroutu smrkovému sestávají z mnoha parciálních způsobů, které jsou

většinou aplikovány bez ohledu na další souvislosti. Např. k přímému odchytu I. typographus jsou používány
zpravidla stromové lapáky, feromonové lapače, otrávené lapáky, stojící lapáky a navnaděné polomové dříví

(GREGOIRE, EVANS 2004; ZAHRADNÍK, KNÍŽEK 2007). Stromové lapáky jsou aplikovány k odchytu I.

typographus téměř 200 let (PFEIL 1827). Spojením lapáku, umělé návnady a insekticidu je získán navnaděný
otrávený lapák, který lze definovat jako např. insekticidem celopovrchově ošetřená čerstvá smrková polena

sestavená nejčastěji do trojnožek s feromonovou návnadou umístěnou pod vrcholem těsně před předpokládaným
začátkem letové aktivity lýkožrouta smrkového (ČSN 48 1000; ZAHRADNÍK 2005; ZAHRADNÍK, KNÍŽEK
2007; TOMICZEK 2009). Některá z preventivních opatření jsou známá už staletí, ale některé souvislosti se
v posledních desetiletích výrazně změnily. S tím souvisí potřeba sestavení certifikované metodiky, která by

vhodným způsobem popsala aktuální situaci, uvedla uživatele do celé šíře problematiky, zdůraznila inovativní
přístupy, nebo jejich inovativní kombinace a zvýšila efektivitu boje s lýkožroutem smrkovým.
V rámci níže uvedených projektů:

QH91097 – Vyhodnocení dopadů globálních klimatických změn na rozšíření a voltinizmus Ips

typographus (L.) (Col.: Curculionidae. Scolytinae) ve smrkových porostech ČR jako východisko pro jejich trvale
udržitelný management,

QH81136 – Studium a optimalizace skutečné efektivity obranných opatření proti lýkožroutu

smrkovému v různých gradačních fázích,
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QJ1220317 - Integrované hodnocení dopadů hmyzích škůdců a houbových patogenů na smrkové

porosty ČR jako východisko pro jejich operativní management,

QJ1220316 – Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě lesních porostů, dopadů na produkční

funkci lesů ČR a návrh adaptační strategie,

QJ1330233 – Příprava legislativních, hospodářsko-úpravnických, mysliveckých a pěstitelsko-

ochranářských rámců jako nástrojů adaptace lesního hospodářství na změny přírodních podmínek,

a částečně i v rámci institucionální podpory pro VÚLHM, probíhala v posledních letech intenzivní

práce k získání rozsáhlých údajů, informací a jejich analýze a syntéze do nových poznatků, které dovolují

syntetizovat komplexní materiál – a to ve spolupráci širokého autorského týmu Fakulty lesnické a dřevařské
ČZU v Praze, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. a Lesnické a dřevařské fakulty

MENDELU v Brně. Pevně věříme, že takto komplexně pojatý koncept převentivních a kurativních obranných
opatření proti lýkožroutu smrkovému pomůže lépe zvládnout jeho pokračující přemnožení v lesích České

republiky. Vzhledem k pokračujícímu výzkumu v této oblasti se předpokládá, že nejpozději do 5 let vznikne

aktualizovaná verze této metodiky se zahrnutím nejnovější poznatků z oblasti ochrany smrkových porostů před
lýkožroutem smrkovým.

Metodika je zpracována jako přehled existujících poznatků a v některých částech doporučuje využití on-line

nástrojů, které vznikly na zúčastněných vědecko-výzkumných institucích. Je rovněž koncipována jako podklad

pro rozhodovací procesy státní správy v souladu s jedním z cílů projektu QJ1330233 – „Příprava legislativních,
hospodářsko-úpravnických, mysliveckých a pěstitelsko-ochranářských rámců jako nástrojů adaptace lesního
hospodářství na změny přírodních a společenských podmínek“.

2 Cíle certifikované metodiky
Cílem předkládané certifikované metodiky je soustředit aktuální informace a komplexně popsat možné postupy
ochrany lesních porostů před lýkožroutem smrkovým. A to počínaje aktualizovanými bionomickými údaji,
přehledem informací o aktuálně známých postupech, návodech, metodikách a odborných publikacích (na

základě informací z předchozích projektů), včetně inovativního rozhodovacího algoritmu pro optimální volbu
postupu ochrany smrkových porostů, popisu inovované metodiky kladení klasických lapáků s ohledem na

optimální čas jejich kladení a uvedení potřebných strategických postupů pro budoucnost. Popis celého komplexu
opatření je kategorizován do:

A) základních informací, které jsou rekapitulací obecných poznatků o lýkožroutu smrkovém,

B) v současnosti certifikovaných map a metodik, případně souborných knižních publikací, které jsou
k dispozici jako aplikované výsledky projektů FLD ČZU a VÚLHM,

C) inovativních poznatků, které jsou v současnosti k dispozici na základě dalšího výzkumu a ověřování
autorského kolektivu = jádro klasické certifikované metodiky,

D) sumarizace potřebných strategických rozhodnutí.
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Tyto informace jsou dále rozděleny na další kategorie, které dávají uživateli, nebo vlastníkovi lesa komplexní

informaci a návod, jak systém ochrany smrkových porostů optimalizovat. Celý systém se skládá z následujících
kapitol, které jsou v další části podrobně rozvedeny:
A) Základní všeobecné informace

1) Základní principy ochrany smrkových porostů před lýkožroutem smrkovým,
- Diagnostika napadení smrku lýkožroutem smrkovým,

- Hygiena smrkových porostů, důvody a význam sanitární těžby,

- Posilování biodiverzity, jako prostředku udržování přirozené resistence.
B) Základní přehled informací v současnosti roztříštěných v Certifikovaných metodikách a
Certifikovaných mapách

2) Feromonové lapače – Certifikovaná metodika, Lesnický průvodce 1/2016: Zahradníková, M., Zahradník, P.:
Použití feromonových lapačů v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému.

3) Otrávené lapáky – Certifikovaná metodika, Lesnický průvodce 2/2016: Holuša, J., Lubojacký, J., Lukášová,
K.: Využití otrávených lapáků ve formě trojnožek proti lýkožroutu smrkovému (Ips typographus L.) a
lýkožroutu severskému (Ips duplicatus Sahlberg) (Coleoptera: Curculionidae).

4) Metody asanace a ochrany skládek – Certifikovaná metodika, Lesnický průvodce 7/2015: Zahradníková, M.,
Zahradník, P.: Ochrana skládek dřeva před napadením lýkožroutem smrkovým – Ips typographus (L.)
(Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae).

5) Netradiční metody – Certifikovaná metodika, Lesnický průvodce 3/2012: Juha, M., Holuša, J., Lukášová, K.,
Turčáni, M.: Netradiční způsoby boje s lýkožroutem smrkovým – Ips typographus (Coleoptera:
Curculionidae).

6) Obranná opatření ve vztahu ke chráněným územím – Certifikovaná metodika, Lesnický průvodce 9/2015:
Modlinger, R., Liška, J., Knížek, M., Adam, D., Janík, D., Hort, L.: Ochrana lesa před lýkožroutem
smrkovým v ochranném pásmu lesních rezervací ponechaných samovolnému vývoji.

7) Vliv klimatické změny na lýkožrouta smrkového –

Certifikovaná mapa: Hlásny, T., Holuša, J., Štěpánek, P., Turčáni, M.: Oblasti umožňující vývoj daného
počtu generací lýkožrouta smrkového (Ips typographus) na území ČR v období 1961-1990,

Certifikovaná mapa: Hlásny, T., Holuša, J., Štěpánek, P., Turčáni, M.: Oblasti umožňující vývoj daného
počtu generací lýkožrouta smrkového (Ips typographus) na území ČR v období 2021-2025,

Certifikovaná mapa: Hlásny, T., Holuša, J., Štěpánek, P., Turčáni, M.: Oblasti umožňující vývoj daného
počtu generací lýkožrouta smrkového (Ips typographus) na území ČR v období 2071-2100.

8) Vliv klimatické změny na produkční potenciál smrku – Certifikovaná mapa: Hlásny, T., Trombik, J.,

Merganič, J., Turčáni, M., Marušák, R., Vašíček, J., Kubišta, J.: Soubor map: Posun produkčního optima
smrku ztepilého (Picea abies L.) Karsten) v důsledku změny klimatu v České republice.

9) Nevyhnutné změny v hospodaření ve smrkových porostech – Certifikovaná metodika, Lesnický průvodce

4/2008: Souček, J., Tesař, V., 2008: Metodika přestavby smrkových monokultur na stanovištích přirozených
smíšených porostů.

10) Specifické podmínky stěžující ochranu porostů:
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Zónování velkoplošných disturbančních situací působením větru a kůrovce, sucha a kůrovce, hromadného

hynutí smrku a kůrovce – Hlásny, T., Grodzki, W., Turčáni, M., Sitková, Z., Konopka, B.: 2010. Podkorny
hmyz – kľúčový faktor hynutia smrekových porastov. S. 69-91, In: Hlásny, T., Sitková, Z. (Eds): Hynutie
smrekových porastov v Beskydoch.

Turčáni, M., Vojtěch, O., Jakuš, R.: 2008. Vliv kůrovce na lesní ekosystémy, s. 371-411. In: Vacek, S.,
Krejčí, F. (Eds): Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava.

11) Základní algoritmus postupu při ochraně smrkových porostů a podpora rozhodovacího procesu.
C) Nová certifikovaná metodika

12) Optimalizace klasických lapáků se zaměřením na optimalizaci termínu přípravy.
D) Principy dalšího postupu

13) Nevyhnutelná strategicko-politická rozhodnutí, které je v současnosti potřebné akceptovat.
Samotné jádro úplně nové certifikované metodiky tvoří část C). Zásadní jsou však i východiska z části B) a

jejich kombinace shrnutá v algoritmu rozhodování (část 11) a další informace z části A). Bez informací z těchto

částí uživatel (vlastník, nebo uživatel lesa, státní správa, ústřední státní správa) nebude mít k dispozici ucelenou

informaci o komplexnosti problému, kterým ochrana smrkových porostů před kůrovcem je. Část D) je zaměřena
na strategicko-politická opatření, která by se měla přijímat v blízké, střednědobé a dlouhodobé budoucnosti,
jestli má být problém přemnožení kůrovce zvládán na ekonomicky a společensky přijatelné úrovni.
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3 Vlastní popis metodiky
A) Základní informace o lýkožroutovi smrkovém
1) Základní informace a principy ochrany smrkových porostů před lýkožroutem smrkovým
Lýkožrout smrkový (Ips typographus L.) je nejvážnějších škůdcem smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karts.) v
Eurasii (Annila 1969, Christiansen, Bakke, 1988) a ve smyslu vyhlášky MZe ČR č. 101/1996 Sb., v platném

znění, v § 3 klasifikován jako kalamitní škůdce a z toho vyplývají i některé konkrétní povinnosti pro vlastníka
lesa při jeho sledování a hubení.

V přírodních oblastech může I. typographus vystupovat jako sekundární druh, který až při zvýšení populační
hustoty osídluje stromy zdravé (Weslien et al. 1989). Mezi startující faktory, působící často zlomově na

populační dynamiku I. typographus, se řadí rozsáhlé větrné disturbance nebo sucho. Některé stresy ovlivňující

negativně zdravotní stav a typ poškození smrku nemusí vytvářet podmínky pro rozvoj l. smrkového, např. silné
imisní poškození a defoliace stromu (Kudela, Wolf 1963), houbové patogeny (Křístek, Urban 1994, Kula,

Ząbecki 1999a,b, Kisielowski 1978), blesk (Kula, Ząbecki 1997) či podkorunový zlom (Kula, Ząbecki 2005).
Labilní smrkové monokultury tvořící významnou část hospodářských lesů ve středoevropském prostoru, se
pěstují mimo přirozený areál smrku na lokalitách s nedostatečným množstvím srážek. Vzhledem k rozsahu

existujících smrkových lesů a stupni jejich ohrožení l. smrkovým se kontinuálně zdokonalují metodické postupy
pro kvalitní kontrolu, prognózu a eliminaci l. smrkového.

Tento druh napadá silnější část kmene od basální části až do koruny. V nejslabších částech se vyskytují jiné
druhy kůrovců. Původně se jedná o horský druh, dnes však běžný všude, kde se pěstuje smrk. Lýkožrout

smrkový je sekundární a fyziologický škůdce. Na našem území je hlavní hostitelskou dřevinou smrk ztepilý
(Picea abies). V nižších polohách, přibližně do 700 m n. m. má zpravidla 2 generace do roka, ve vyšších

polohách pouze jednu generaci. Za příznivých povětrnostních podmínek (časný nástup jara, teplé a dlouhé léto)
mívá o generaci více. První rojení probíhá nejčastěji v druhé polovině dubna (v závislosti na průběhu počasí a

nadmořské výšce – v horských oblastech to bývá až o měsíc později, druhé rojení pak koncem června. Případné
lze zaznamenat třetí rojení koncem srpna. V souvislosti s klimatickou změnou se očekává výskyt

vícegeneračního (2 generace ve vyšších a 3 generace v nižších polohách) režimu častější. V každém rojení může
zakládat i sesterské pokolení. Přezimují larvy, kukly nebo dospělci (v závislosti na stavu vývoje v závislosti na

průběhu počasí), a to pod kůrou, v opadané kůře nebo v hrabance (ZUMR, 1995, MARTINEK 1961, PFEFFER
1952).

Ips typographus je nejvýznamnější sekundární fyziologický podkorní škůdce vyskytující na smrku. Nejčastěji se

přemnožuje v porostech starších 60 let, které byly primárně poškozeny abiotickými činiteli nebo např. václavkou
(rod Armillaria). Jedná se o horský druh, který se přizpůsobil životu v pahorkatinách i nížinách.

Ačkoliv je typickým sekundárním škůdcem, který napadá čerstvě odumřelé dříví (polomy, dřevo z těžby), při
namnožení, kdy nenalézá dostatek vhodného materiálu pro další množení, napadá oslabené a následně i zcela
zdravé stromy. Obsazuje silnější kmeny, od báze až po střední část koruny, vrchol pro něj není atraktivní. Při
gradaci napadá i slabší materiál (vrcholovou část kmenů, mladší porosty), příp. i jiné dřeviny.
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Orientace lýkožrouta smrkového se uskutečňuje v komplexním systému vlivem prostředí. V tom sehrává

orientace na základě chemických signálů často důležitější úlohu jak orientace pomocí jiných smyslů a překračuje
hranice komunikace mezi pohlavími jednoho druhu. Mechanizmus výběru hostitele je založený na výběru

biotopu (porostu), pravděpodobně jako důsledek vyvážení pozitivního vstupu kairomonu (látka produkovaná
organizmem, která je prospěšná víc pro emitenta než pro příjemce) od hostitele (jehličnatá dřevina) a

negativního vstupu těkavých látek produkovaných nehostitelskými dřevinami (krytosemenné listnaté). Výběr
hostitele zahrnuje aspekty rozpoznání, odolnosti a vhodnosti hostitele, podmíněné zdravotním stavem a
ekofyziologií daného stromu (FÜHRER ET AL. 1991, 1993).

Úspěšná kolonizace hostitelského stromu kůrovci je výsledkem komplexní interakce mezi početností

nalétávajících dospělců, fyziologie dřeviny a její schopnosti obrany. Gradace kůrovců ve většině případů

následují po rozsáhlých polomech jako následek silných vichřic, sněhových polomů. Vzniká tak obrovské

množství vhodného materiálu pro rozmnožování imag, protože lýkožrouti nemusejí překonávat obranné reakce
stromu. Vysoký reprodukční potenciál lýkožroutů vede k tomu, že dceřiná populace je později natolik početná,
že překoná obranyschopnost i zdravých okolních stromů. Vzniká tak gradace někdy i v porostech, kde
hostitelské stromy dosud nedosáhly napadnutelného stáří.

V současnosti se jedná o nejvýznamnějšího biotického lesního škůdce středoevropských lesů. Rozsah dříví, který
byl l. smrkovým obsazen na celém území České republiky, varíruje za posledních 20 let mezi 200 tisíci až 2
miliony m3 (obr. 1).

Obr. 1: Evidovaný objem smrkového kůrovcového dříví od roku 1990 na území České republiky (LOS)
Základem prevence je řádná výchova porostu podle stanovených zásad, které vedou k vitálnímu porostu.

Důležité je včasné odstraňování atraktivního dříví, než dojde k jeho napadení lýkožroutem smrkovým (polomů,
vytěženého dříví, atraktivních těžebních zbytků). Ve vegetační sezóně by se mělo vytěžené dříví prakticky

okamžitě vyvážet z lesa, zejména v období vrcholného jarního a letního rojení (zpravidla přelom dubna a května

a konec června). Přímé vyvážení napadených kůrovcových stromů z lesa je limitováno stádiem vývoje kůrovce a
navazující možností vývoj včas zastavit při zpracování dřeva. Jinak je nutné před transportem a skladováním
napadených stromů v lese a jeho blízkosti zajistit deaktivaci kůrovce. V opačném případě vzniká rozsev

v blízkosti skladovacích prostor, nebo v okolí transportních tras. Ostatní biotechnické metody (např. metoda
lapáků, lapačů a antiatraktantů) jsou v kontextu tohoto opatření doplňkové.
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Pro včasné odstraňování napadeného dřeva je potřebná včasná a přesná diagnostika napadení smrku lýkožroutem
smrkovým a dostatek kapacit. Diagnostické znaky jsou definovány pro stojící stromy (A) i pro ležící (vytěžené

dříví, polomy) (B). Částečně se liší i jejich využití v rámci jednotlivých ročních období v závislosti na aktivitě l.
smrkového.

A. Na stojících stromech lze využít následující znaky:
1.

ronění pryskyřice;

3.

přítomnost závrtových, případně raných výletových otvorů;

2.
4.
5.

drtinky na patě kmene;
opadávání kůry;

barevné změny, vadnutí a opad jehličí.

A1 Ronění pryskyřice je typické pro prvotní nálet pionýrských jedinců. Zavrtávající se pionýrští brouci jsou

v důsledku obranných schopností smrku zaléváni pryskyřicí, což se projeví i výronem na povrch kůry a jejím
stékáním k bázi kmene. Jakmile je obranyschopnost smrku překonána, ronění pryskyřice ustane. K ronění

pryskyřice může však docházet i z jiných důvodů, takže spíše upozorňuje na nutnost následné kontroly a zjištění
dalších příznaků napadení. Tato metoda je omezeně použitelná pouze pří náletu pionýrských brouků na smrky
v období začátku rojení.

A2 Přítomnost drtinek na patě kmene je nejrychlejší a nejspolehlivější metodou zjištění napadení smrků

lýkožroutem smrkovým. Na patě kmene za šupinkami kůry zůstává větší či menší množství drtinek, a to i po

delším deštivém počasí – jsou sice smývány, ale za šupinkami v určitém množství zůstávají. Nejpoužitelnější je

na začátku všech rojení, v období zavrtávání brouků pod kůru. S postupem času v důsledku povětrnostních vlivů
význam této metody klesá. Zcela nepoužitelná je v zimním období.

A3 Přítomnost závrtových otvorů na stojícím kmeni je možné zjistit tehdy, je-li kmen plně obsazen, tj. při silném
napadení. Obvykle nálet začíná na rozhraní zelených větví a kmenu bez větví nebo se suchými větvemi a

postupuje oběma směry. Při silném napadení se pak závrty objevují i ve výšce, kde je můžeme okulárně zjistit.
Využívá se především v období letové aktivity. I při zjištění prvních výletových otvorů v počátečném stadiu je
ještě možné rychlou asanací zamezit vyletění pod kůrou zůstavších kůrovců.

A4 Opadávání kůry je znakem, který se projevuje až s jistým odstupem. Je třeba určitého stupně narušení lýka,
aby došlo k opadávání kůry. Obvykle k němu dochází krátce před vyrojením dospělců lýkožrouta, při silném

napadení k němu dochází dříve; urychlit ho může i působení hmyzožravého ptactva, které různá vývojová stádia
lýkožrouta intenzivně vyhledává. Zpravidla k počátku opadávání kůry dochází na rozhraní zelené koruny, kde

obvykle začíná nálet. Tato metoda se využívá především v období letové aktivity lýkožrouta pro nalezení dříve

neobjevených napadených smrků. Avšak nejefektivnější je v podzimním a zimním období, kdy se takto projevují
stromy napadené z posledního rojení.

A5 Barevné změny, vadnutí a opad jehličí v koruně se objevují rovněž s jistým zpožděním, často až krátce před

opuštěním stromu lýkožrouty. Tato metoda je dobře uplatnitelná v zimních měsících, kdy s výjimkou opadávání
kůry jsou ostatní diagnostické znaky prakticky nepoužitelné. Tato metoda je nejčastěji aplikována.
B) Ležící kmeny

B1 Na ležících kmenech je jediným diagnostickým znakem přítomnost drtinek za šupinkami kůry pod

závrtovým otvorem. Závrtové otvory jsou často ukryty pod odchlípením šupinky kůry, avšak rezavé drtinky se
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pod závrtovým otvorem spolehlivě objevují a jsou patrné i po dešti, i když v menší míře. Po odloupnutí kůry lze
pod kůrou nalézt typický jedno až tříramenný požerek, kdy matečné chodby jsou rovnoběžné s osou kmene a

snubní komůrka je uložena v kůře, proto není na vnitřní straně s lýkem patrná. I při zjištění prvních výletových
otvorů v počátečném stadiu je ještě možné rychlou asanací zamezit vyletění pod kůrou zůstavších kůrovců.

Tabulka 1. Sezónní uplatnění jednotlivých diagnostických metod napadení lýkožroutem smrkovým.
Metoda/Měsíc
A1
A2

I.

II.

III.

A3

D

X

D

A5

X

X

X

A4
B1

X

X

X

IV.

V.

X

X

X
X
D
D
X

VI.

VII.

VIII.

IX.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D

X

D
X

X

X – období maximálního a efektivního využití metody

X

X
X
X
X

X
X
X

X.

XI.

XII.

X

D

D

D

X

X

X

X

X

X

X

X

D – období s doplňkovým využitím metody, kdy se uplatňují vhodnější postupy

Ke kontrole a aktivnímu snižování populační hustoty I. typographus jsou využívány odchytová zařízení (dle
ČSN 48 1000, jako jsou lapáky, lapače, otrávené lapáky a stojící lapáky) (Kučera 1951, Martinek 1952,

Gregoire, Evans 2004). Kontrola se provádí ve všech porostech starších šedesáti let se zastoupením smrku více
než 20 %. V základním stavu (= početní stav lýkožroutů, kdy objem kůrovcového dříví z předchozího roku v
průměru nedosáhl 1m3 na 5 ha smrkových porostů, a současně nedošlo k vytváření ohnisek žíru) se kontrola

provádí pochůzkovou metodou, kdy se vyhledávají a evidují napadené kůrovcové stromy. Lze využít i lapáky

nebo feromonové lapače, které se umísťují do předchozích ohnisek žíru nebo na potencionálně ohrožené porostní
stěny, obdobně jako ve zvýšeném stavu (ČSN 48 1000). Pokácené stromové lapáky jsou používány již nejméně
200 let (Pfeil 1827, Kremser 1982). V posledních letech (2011–2015) je na území České republiky každoročně
aplikováno 200-300 tisíc lapáků (Knížek, Modlinger 2012, 2013; Knížek et al. 2015, 2016). Z uvedeného

vyplývá, že se jedná o důležité opatření ochrany lesa a optimalizace odchytu může mít zásadní vliv pro celkový
vývoj populací l. smrkového v ČR. To vyplývá i z faktu, že pro zastavení, nebo zmírnění kalamity musí být
zahubeno minimálně 90-95 % populace kůrovce.

Po identifikaci napadených stromů je zásadním opatřením sanitární těžba a hygiena smrkových porostů. Při

vyhledávání napadených stromů je nutné přednostně věnovat pozornost kůrovcovým ohniskům z předchozího
období, lokalitám, kde byly/nebyly zpracovány větrné či sněhové polomy, osluněným porostním stěnám a
v neposlední řadě i nově vzniklým porostním stěnám. V gradaci je třeba hledat napadené stromy i uvnitř

porostů. K odstranění (asanaci) napadených stromů musí dojít před výletem lýkožroutů z napadeného materiálu.
Optimální je s ohledem na metody asanace stádium larev. Je třeba předcházet likvidaci ve stádiu kukel nebo
nezralých brouků či brouků těsně před vylétnutím. Je-li to nevyhnutelné, je nezbytné volit vhodné metody
asanace odpovídající stupni vývoje lýkožrouta.
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Mechanická ochrana spočívá jednak v odvozu napadeného dřeva z lesa, v odkorňování napadeného dřeva a ve
využití lapáků, feromonových lapačů, příp. dalších netradičních metod. Odvoz dřeva z lesa na sklady (s
případným následným odkorněním) lze využít vždy; plně se upřednostňuje při slabém stupni napadení.

Chemickou asanaci uplaňujeme, hrozí-li výlet imág v porostu nebo jeho blízkosti vzhledm k poloze skládky

nebo dřevoskladu. Pro chemickou asanaci se používají pouze schválené přípravky na ochranu rostlin uvedené v
„Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa“

(http://www.vulhm.cz/sites/files/soubory/Seznam_povolenych_pripravku_2015.pdf), v souladu s podmínkami

jejich povolení, uvedenými v etiketě přípravku a v Registru přípravků na ochranu rostlin. Používají se zejména
syntetické pyretroidy. Pro kontrolu pokryvnosti se přidává barvivo. Je možné přidat i schválené smáčedlo.
Preventivní ošetření atraktivního dříví insekticidy se nepovoluje.

Existuje řada dalších obranných metod jako švédská metoda, otrávené trojnožky, insekticidní sítě, repelenty atd.
Kromě vlastní účinnosti je však nutné sledovat i ekonomickou efektivitu použité metody. V současnosti se
uplatňují v asanaci, případně i v prevenci insekticidní sítě.

Zatím málo nebo vůbec využívaným způsobem eliminování škod působených lýkožroutem smrkovým

je posilování biodiverzity, jako prostředek udržování přirozené resistence. Přirozenou resistenci často

považujeme za nepodstatnou a opomíjíme ji. Zásadní informací je, že lýkožrout smrkový tvoří trofický základ
pro biodiverzitu svých přirozených nepřátel. Populace lýkožrouta smrkového neovlivňuje pouze působení

přirozených nepřátel, ale také celé spektrum dalších parametrů jako abiotické faktory, zdravotní stav stromů,
kompetiční vztahy, parametry stanoviště a mnoho dalších (WERMELINGER, 2002). Přirození nepřátelé

lýkožrouta smrkového nemají letální vliv na populace kůrovce, ale některé druhy predátorů, parazitoidů nebo i

patogenů dokáží krátkodobě a lokálně likvidovat drobná ohniska přemnožení (FLEISCHER 1875, ZUMR 1983).
Tyto situace nastávají převážně při nízkém, nebo málo zvýšeném stavu kůrovce. Obecně, biodiverzitu

přirozených nepřátel tvoří predátoři v počátečních vývojových stadiích lýkožrouta, poslední larvální instary a

kukly (případně dospělci) pak paraziti. Patogenní organismy jsou poté vázány především na imaga. Je udáváno,
že význam i druhová diverzita antagonistů je větší v oblastech s absencí lesnického managementu. Většina

těchto tvrzení je však nepodložená nebo založena na krátkodobých pozorováních (GRODZKI et al., 2006). Větší
druhové spektrum antagonistů lýkožrouta smrkového je totiž vázána na více hostitelů či druhů kořisti a nelze tak
generálně tvrdit, že je diverzita antagonistů větší v bezzásahových oblastech. Další práce týkající se především

parazitoidů a predátorů udávají značně proměnlivá procenta napadení pohybující se od 0 do 100 % a velmi často
neodrážejí reálnou situaci v lesních porostech (KENIS et al., 2004).

Možnosti pozitivního ovlivnění druhové diverzity bioregulačního komplexu kůrovců jsou momentálně

velmi omezené a neexistuje ucelená metodika, která by poskytla přehledný návod, jak vybrané antagonisty
posilovat. Obecně je nejvhodnějším nástrojem vytváření vhodných podmínek pro úspěšné dokončení

vývojového cyklu přirozených nepřátel. Pro datlovité ptáky z čeledi Picidae se doporučuje vyvěšování budek a
ponechávání doupných stromů v porostech. Pro podporu parazitoidů, nejčastěji z řádu Hymenoptera je klíčová
přítomnost živných druhů kvetoucích rostlin, aby bylo podpořeno přežívání imag a zároveň zvýšená aktivita a
produkce vajíček před kladením do hostitelských druhů lýkožroutů.
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Nově se objevují syntetické feromonové odparníky určené k nalákání některých predátorů, především

pestrokrovečníků rodu Thanasimus přímo do ohrožených míst a ohnisek žíru lýkožrouta smrkového. Pro

přípravu postačí zavěšení přímo v lesním porostu. Dle pilotních studií pomocí klasických feromonových lapačů
typu Theysohn se efektivita těchto přípravků prokázala jako nedostatečná a je nutno ji dále testovat pro
podmínky České republiky.

Podpora zvýšení infekčních hladin patogenů lýkožroutů je značně komplikovaná vzhledem ke

kryptickému způsobu života lýkožrouta a její umělé zavádění je vzhledem k častému přenosu pouze v rámci
rodinného požerku prakticky nemožná. Otázkou je možnost udržování diverzity patogenů prostřednictvím

mezidruhového přenosu a podpory lesnicky nevýznamných druhů kůrovců v porostech jako rezervoárů nákaz, u
většiny patogenů tyto infekce mezi zástupci podčeledi Scolytinae nebyly prokázány s výjimkou měňavky
Malamoeba scolyti (Wegensteiner, 2004).

Ponechávání dutých smrkových jedinců v porostech všech poloh velmi přispívá k navýšení biodiverzity

saproxylicky žijících druhů i druhů vázaných na zdravé smrky. Podmínkou pro existenci takových smrků

v nízkých a středních polohách je pěstování smrku v těchto polohách ovšem za předpokladu, že bude vynechán

zdravotního výběru těchto stromů během výchovných těžeb. Cílená podpora přirozené biodiverzity antagonistů
lýkožrouta smrkového má smysl především v oblastech bez lesnického managementu (Národní parky, zvláště
chráněná území) nebo v období vznikající kůrovcové kalamity, kdy je jasné, že napadené dříví nebude

zpracováno včas a dojde k přemnožení kůrovců. V dalších případech je neúčinná a vynaložené prostředky nejsou
využity hospodárně.
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B) Přehled zásadních informací v současnosti existujících metodických
postupů

2) Feromonové lapače – Certifikovaná metodika, Lesnický průvodce 1/2016: Zahradníková, M.,
Zahradník, P.: Použití feromonových lapačů v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému.

K základním biotechnickým metodám ochrany smrkových porostů se řadí preventivní odstranění všech zlomů
a vývratů z porostů, vyhledávání, těžba, asanace a odvoz aktivních kůrovcových stromů. Další biotechnické

metody (např. metoda lapáků, lapačů a antiatraktantů) jsou významné nástroje pro kontrolu a prognózu populace
l. smrkového. V případě hromadného uplatnění klasických lapáků a feromonových lapačů je cíleno na dílčí
snížení populační hustoty lýkožroutů, kteří napadají stojící stromy a vytvářejí aktivní kůrovcové stromy. V

případě antiatraktantů, odpuzujeme lýkožrouty od stromů a částečně zabraňujeme vzniku nových aktivních
kůrovcových stromů na daném místě, přičemž se je snažíme jejich nálet přesměrovat na jiné méně rizikové

oblasti. Použití antiatraktantů zatím stále není standardně používaná metoda a v případě plánovaného využití je
potřebné kontaktovat LOS.

V České republice jsou nejčastěji využívány štěrbinové lapače Theysohn, u kterých většina přilétajícího hmyzu
po nárazu spadne přes štěrbinu do sběrné nádoby (určitá část může do lapače vlétnout přímo přes štěrbinu).
Feromonový odparník se umísťuje dovnitř lapače, čímž je částečně chráněný před slunečním zářením.

Selektivita necílové složky nalétající do lapače je zabezpečená velikostí štěrbin na lapači a šíří štěrbiny sběrného
kontejneru. Feromonové lapače určené k odchytu lýkožrouta smrkového používají agregační feromony lákající

jedince obou pohlaví (účinné látky S-cis-verbenol a ipsdienol). V České republice je v současnosti registrováno
osm feromonových odparníků sloužících k monitoringu výskytu I. typographus a tři feromonové odparníky
působící kombinovaně na I. typographus a lýkožrouta lesklého (Pityogenes chalcographus)
(ZAHRADNÍKOVÁ A ZAHRADNÍK 2015).

Feromonové lapače instalujeme vždy v bezpečnostní vzdálenosti od porostní stěny 10–25 m, v doporučených

rozestupech 10–15 m, v počtu stanoveném pro ohnisko žíru na základě kalamitního základu = objem veškerého
kůrovcového dříví zpracovaného od 1.8. do 31.3. (první rojení) nebo na základě stupně odchytu (druhé rojení)
(slabý stupeň odchytu = méně než 1000 jedinců na 1 lapač, střední odchyt = 1000–4000 jedinců na 1 lapač a
silný stupeň odchytu = více než 4000 jedinců na 1 lapač).

Odparníky je nezbytné aplikovat před jarním náletem lýkožrouta smrkového na porostní stěny, je jejich účinnost
nejvyšší. Využití feromonů v létě je problematická (HOLUŠA et al. 2012), pokud se na kontrolované porostní
stěně vyskytnou aktivní kůrovcové stromy, které v případě, že nebudou před instalací feromonů pokácené a

asanované nebo odvezené, narušují účinnost ochrany porostní stěny. Na třetí rojení se feromonové odparníky
neinstalují. Past umisťujeme do výšky 150 cm (výška umístění feromonového odparníky), nesmí být zakryta

okolní buření. Kontrola se provádí pravidelně každých 7–14 dní, počty imag jsou zjišťovány pomocí kalibrované
nádoby (1 ml = 35 jedinců lýkožrouta smrkového).

Nejvyšší odchyty do lapačů jsou zaznamenávány na osluněných místech, v zastíněných porostech je snížen

odchyt. V polohách do 600 m n.m. doporučujeme pasti instalovat na východních a jihovýchodních expozicích.
Ve vyšších polohách jsou nejvhodnější jihovýchodní a jižní expozice.
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Nejvhodnější je umisťování feromonových lapačů do míst, kde v loňském roce probíhala těžba, vyskytla se

ohniska přemnožení a těžební mezery. Účinnost feromonových lapačů se zvyšuje jejich umístěním v blízkosti
zdrojů primárních atraktantů (zbytky po těžbě, nezpracované dříví), které je však nutné okamžitě po náletu
lýkožrouta smrkového asanovat. Pro umístění lapačů je vhodné znát i směr převládajících větrů.

Na ochranu smrkových porostů je možno alternativně v gradačních oblastech použít bariéry feromonových

lapačů. Jedná se o linie lapačů umístěných podél porostní stěny (minimálně 2 lapače). O bariérách je možné
mluvit, pokud je vzdálenost mezi lapači maximálně 20 m (JAKUŠ et al. 2015).

Vedle standartního rozmístění lapačů podél porostní stěny navrhuje nová metodika (ZAHRADNÍK A

ZAHRADNÍKOVÁ 2016) sestavení feromonových lapačů v těsných bariérách uprostřed paseky. Efektivita

odchytu je považována za srovnatelnou, bariéry však umožňují instalaci vyššího počtu lapačů a tím umožňují
především v období gradace zvýšit odchyty lýkožrouta smrkového. Je možné použití jednak trojic lapačů

s instalací feromonu jenom do jednoho z nich (tím se eliminuje nevýhoda malé nárazové plochy), nebo i vnazení
všech lapačů v trojici (čím se zvýší atraktivita prvku). Posledně uvedený způsob výrazně zvyšuje náklady na
provoz a doporučuje se jenom výjimečně.

Feromonové lapače je vhodné používat k monitoringu letové aktivity a zjišťování populačních hustot lýkožrouta
smrkového. Vzhledem k omezeným možnostem této metody, je považována jenom za doplňkové obranné
opatření. Uplatnění nacházejí lapače především v hospodářských lesích, kde poskytují lesníkům včasnou

signalizaci počátku náletu kůrovců na stromy a zefektivňují tak následné správné načasování vyhledávání a

asanace napadených stromů v porostu. Metoda je ovšem aplikovatelná i v lesích ochranných a zvláštního určení.
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3) Otrávené lapáky – Certifikovaná metodika, Lesnický průvodce 2/2016: Holuša, J., Lubojacký, J.,
Lukášová, K.: Využití otrávených lapáků ve formě trojnožek proti lýkožroutu smrkovému (Ips
typographus L.) a lýkožroutu severskéu (Ips duplicatus Sahlberg) (Coleoptera: Curculionidae).

Spojením stromového lapáku, umělé feromonové návnady a insekticidu je získán navnaděný otrávený lapák,

který lze definovat jako např. insekticidem celopovrchově ošetřená čerstvá polena sestavená nejčastěji do tvaru
trojnožek s feromonovým odparníkem umístěným pod vrcholem těsně před předpokládaným začátkem letové
aktivity lýkožrouta smrkového (ČSN 48 1000; ZAHRADNÍK 2005; ZAHRADNÍK, KNÍŽEK 2007;
TOMICZEK 2009).

Ačkoliv jsou otrávené lapáky ve formě trojnožek používány na území Vojenských lesů a statků, s.p. již od

poslední dekády 20. stol., teprve aktuální vědecké studie realizované na území Česka (LUBOJACKÝ, HOLUŠA

2011, 2013, 2014a, 2014b) a Rakouska (TOMICZEK 2009; HURLING, STETTER 2012; KOLEVA et al. 2012)
umožňují vypracování komplexních popisů použití. Cílem předloženého textu je stručně popsat konstrukční
řešení otrávených lapáků v podobě tzv. trojnožek, postupy použití k odchytu lýkožrouta I. typographus a
seznámit s hlavními výhodami a nevýhodami zvláště ve srovnání s klasickými stromovými lapáky a
feromonovými lapači.

Otrávené lapáky jsou nejčastěji tvořeny třemi smrkovými výřezy o délce zpravidla 1,5–2 m a tloušťce min. 20
cm, které jsou v horní části pevně spojeny železným trojzubcem, hřebíky, dráty nebo provazy do tvaru tzv.

trojnožky. Celý povrch z vnější i vnitřní strany polen je ošetřen insekticidním postřikem, který obsahuje výrobci
doporučené množství (koncentraci) insekticidu, barviva a vody. Obnova postřiku by měla probíhat ve 2-4-

týdenním intervalu (bylo ověřeno, že odchyty při 2-týdenním intervalu ošetření jsou signifikantně vyšší, než při
intervalu šesti týdnů). Ve vrcholové části je připevněn feromonový odparník, který by měl být umístěn tak, aby
na něj nedopadaly přímo sluneční paprsky. Jejich výměny probíhají v intervalu podle pokynů udávaných

výrobcem. Pro orientační vizuální kontrolu účinnosti jsou trojnožky v praxi podkládány voskovaným papírem
(ZUMR 1985), folií nebo textilií (ZAHRADNÍK, KNÍŽEK 2007), což sebou nese problém ztráty uhynulých

lýkožroutů vlivem větru, odplavení při silnějším dešti a konzumace predátory (LUBOJACKÝ, HOLUŠA 2011,

2013, 2014a, 2014b). Účinným řešením je např. použití konstrukčně náročnějšího systému se záchytným rámem
(viz HOLUŠA et al. 2016).

Instalace otrávených lapáků probíhá obvykle na jaře těsně před předpokládaným začátkem letové aktivity I.
typographus. Za účelem omezení negativního působení otrávených lapáků na predátory kůrovců rodu

Thanasimus sp. je možné posunout termín instalace o jeden týden od začátku letové aktivity lýkožroutů, neboť v
této době dochází k nejvyšším odchytům pestrokrovečníků (LUBOJACKÝ, HOLUŠA 2013, 2014b). Zásady
umístění trojnožek vzhledem k porostní stěně jsou z důvodu použití feromonové návnady obdobné jako u

feromonových lapačů, proto by měla být dodržena bezpečnostní vzdálenost 10–25 m od nejbližšího žijícího
smrku (ZAHRADNÍK, ZAHRADNÍKOVÁ 2016).

Mezi hlavní výhody navnaděných otrávených lapáků ve srovnání s klasickými stromovými lapáky patří zvýšení
atraktivity prostřednictvím feromonové návnady, prakticky neomezená odchytová kapacita a absence nutnosti
dříví odkornit nebo jej jinak asanovat. Ve srovnání s feromonovými lapači nejsou vyžadovány pravidelné

kontroly spojené s odběrem odchycených jedinců. Délka výřezů alespoň 2 m eliminuje snížení účinnosti rostoucí
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buření. Hlavní nevýhodu otrávených lapáků představuje vyšší množství usmrcených necílových členovců (viz
např. LUBOJACKÝ, HOLUŠA 2014b; HOLUŠA et al. 2016) a pracnost při jejich přípravě.

Srovnáním účinnosti navnaděných otrávených lapáků v podobě trojnožek a klasických stromových lapáků pro
odchyt I. typographus bylo zjištěno, že odchyty na lapáky jsou signifikantně větší než na trojnožky pouze u

první série lapáků. Rozdíly v odchytech v rámci dalších tří sérií lapáků, ani za jarní a letní období a ani úhrnné
odchyty za celé sledované období již signifikantně rozdílné nebyly (LUBOJACKÝ, HOLUŠA 2014a).

Obdobným pokusem ale s feromonovými lapači místo klasických lapáků bylo zjištěno, že lapače jsou přibližně
2–3x účinnější než trojnožky (LUBOJACKÝ, HOLUŠA 2011). Výsledky dalších autorů se z části shodují, z
části rozcházejí (viz např. HOLUŠA et al. 2016).

Jednou z hlavních nevýhod použití otrávených lapáků je neefektivní způsob hodnocení účinnosti odchytu

cílových i necílových druhů. Navržený postup instalace v podobě trojnožek rozšířený o inovativní použití
záchytných rámů, které zabraňují ztrátě usmrcených jedinců pod odchytovým zařízením, přináší výrazné
zpřesnění stanovení velikosti odchytu a hodnocení účinnosti metody.

Metodika je určena zejména pro praktické využití vlastníky a správci lesů. Uplatnění nalezne především
v hospodářských lesích v oblastech, kde lze používat insekticidní přípravky. V hůře dostupných částech

smrkových porostů je metoda otrávených lapáků výhodná z hlediska absence nutnosti pravidelných okulárních
kontrol a je omezena především na několikatýdenní intervaly spojené s aplikací insekticidních postřiků a
výměnou feromonových návnad.
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4) Metody asanace a ochrany skládek – Certifikovaná metodika, Lesnický průvodce 7/2015:

Zahradníková, M., Zahradník, P.: Ochrana skládek dřeva před napadením lýkožroutem smrkovým – Ips
typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae).

Ochrana skládek patří mezi specifická opatření v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému. Za normálních

podmínek je nejvhodnější v období letu lýkožrouta smrkového (zejména pak v období intenzivního rojení) dříví
v lesích vůbec neskladovat. Skladování v lesích se však nevyhneme v období, kdy prodej dříví stagnuje. To se
nejčastěji stává v důsledku rozsáhlých velkoplošných disturbancí (větrná, sněhová či kůrovcová kalamita či

odumírání porostů v důsledku sucha). V těchto případech zůstává dříví často ve značném objemu na skládkách
přímo v lese nebo v jeho bezprostřední blízkosti. V takových situacích jsou standardní metody, založené na
ošetření insekticidy účinné pouze částečně a odkorňování dříví je v tomto objemu nereálné. Proto je třeba

přistoupit k mimořádným opatřením, která by jednak ochránila dříví před napadením lýkožroutem smrkovým, a
jednak zabránila dalšímu množení lýkožrouta smrkového, který by mohl způsobovat škody na stojících
porostech.

Problematice ochrany skládek insekticidy byla výzkumně věnována minimální pozornost. Recentní výzkumy
ukazují, že ošetření skládek insekticidy je aplikovatelné u menších skládek, avšak u velkých skládek je toto
vyloučeno (ZAHRADNÍKOVÁ, ZAHRADNÍK 2015).

V období kůrovcové kalamity bylo v Německu testováno ošetřování skládek vodou (Karstedt, Loets 1970; Adolf
et al. 1974; Becker, Voss 1986; Bues 1987; Liese, Peek 1987). Všichni autoři potvrdili vysokou účinnost této
metody při preventivním ošetření skládek dřeva.

Relativní novinkou je používání sítí Storanet®. Na Slovensku je doporučována k ošetření skládek, přípravě

otrávených lapáků a ošetření potěžebních zbytků na hromadách (Geráková 2010, 2011; Geráková, Zahradník
2009, Zahradníková, Zahradník 2015, Vakula et al. 2015).
Preventivní ochrana skládek

Skládka neodkorněných smrkových výřezů nebo surových kmenů se zakryje insekticidní sítí Storanet®. Skládka
musí být zakrytá kompletně, není však nutné, aby na síti ležela, okraje sítě stačí pod skládku podstrčit nebo

pouze přitisknou k okraji skládky a zatížit (např. kameny apod.). V případě nutnosti nastavení sítě (např. při
využívání zbytků) stačí síť dostatečně překrýt (20–30 cm) a opět zatížit. Drobné porušení sítě (protržení)

nesnižuje celkovou účinnost, je ale vhodné se tohoto vyvarovat a případně i překrýt novým kusem sítě, opět
s překryvy. Je nutné pokrýt i čelo, respektive čela (v případě výřezů) skládky, aby nedocházelo k zalézání
lýkožroutů do vnitřních prostor.

Nalétávající brouci se při kontaktu s insekticidní sítí kontaminují a během relativně krátké doby hynou. Mrtví

brouci zůstávají na síti, v prohlubeninách nebo záhybech nebo na zemi vedle skládky, opět zpravidla ještě na síti.
Insekticidní síť je schopna ochránit skládku po celé vegetační období, pokud není výrazným způsobem

poškozena. V případě odvozu skládky lze sít použít na jiné skládce, lze jí přemístit. Dopad na užitečný hmyz je
pravděpodobně stejně negativní jako u otrávených lapáků.
Bezpečnostní opatření

Insekticidní síť patří mezi přípravky na ochranu lesa, a proto je třeba dodržovat veškeré stanovené bezpečnostní

pokyny, včetně používání ochranných pomůcek. Při zjištění zdravotních problémů (podráždění pokožky, sliznic
apod.) je třeba bezprostředně vyhledat lékaře a řídit se jeho pokyny. Pracovníci, kteří budou insekticidní síť
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Storanet® aplikovat, musí mít osvědčení o způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin, a to
minimálně I. stupně.

Ochrana skrápěním vodou

Ochranu skládek skrápěním vodou lze využít jak preventivně před napadením dříví lýkožroutem smrkovým

(resp. dalšími druhy kůrovců), tak v prvotní fázi náletu, kdy začínají samice klást vajíčka. V prvém případě je

zamezeno náletu na uskladněné dříví, v druhém případě nedojde k dokončení vývoje brouků nebo pouze zcela

ojediněle. Vhodnější je tedy použití preventivní, ale ani přítpomnost již napadeného kmene účinnost této metody
zásadně nesnižuje.

Limitujícím faktorem pro použití této metody je zdroj vody (rybník, vodní nádrž, vodní tok, vydatná studna,

napojení na vodovodní řád, výjimečně by se daly využít i dostatečně velké cisterny nebo obdobná zařízení) a

zdroj elektrické energie. Tyto podmínky významně limitují využití, metoda by byla vhodnější na dřevoskladech,
pokud je tak efektivní. Vyvoření skladek u vodotecí a zdrojů vody v této souvislosti nemusí být akceptovatelné,
může naražet i na majetkové problémy (vlastnictví rybníka, pozemku etc.)

Pro vlastní postřik je vhodné libovolné skrápěcí zařízení používané při zalévání trávníků u rodinných domků, na
hřištích, v parcích apod. Podle velikosti je nutné volit dosah postřiku, aby byla skládka skrápěna celoplošně. Na
závadu nejsou rotující postřikovací systémy – krátkodobé přerušení nesnižuje účinnost. Dále je nutné

odpovídající čerpadlo (pokud není zdrojem veřejná vodovodní síť nebo obdobná síť s vlastním čerpadlem).
V neposlední řadě je nutné použít hadice o potřebné délce a tloušťce.

Spotřeba vody je závislá na použitém typu postřikovacího zařízení, které se do jisté míry odvíjí i od velikosti

skládky, na tlaku vody. Výrobci spotřebu vody neuvádějí, dle našich měření se však pohybovala v rozpětí max.
několika litrů za hodinu.

Vlastní skrápění se provádí v průběhu dne cca od 10 do18 hodin v období letové aktivity (za deštivého počasí a

nízkých teplot pod 15° C se nemusí provádět). Po dobu 6 týdnů při každodenní aplikaci (skrápění) nedochází ke

zhoršení kvality skladovaného dříví. Ani v období letové aktivity krátkodobé přerušení postřiku (např. z důvodu
poruchy) nemá na účinnost této metody negativní vliv.

Nové postupy zde uvedené umožnují efektivní ochranu skládek, pokud byly vytvořeny z neodkorněného dříví.
Chemická asanace v tomto případě není možná, protože dojde k ošetření pouze dříví na povrchu skládky a ne
uvnitř, avšak lýkožrout zalézá i do nitra skládek, kde se následně vyvíjí. Chemická asanace je částečně
použitelná pouze u skládek obsahujících několik výřezů.

Popisované metody jsou použitelné ve všech lesích, státních, obecních i soukromých, i v různých kategoriích

lesa – hospodářských, zvláštního určení nebo ochranných. Určité omezení u používání sítí Storanet® by mohlo
připadat pouze v oblastech s vysokým stupněm ochrany přírody. Nelze použít v lesích s certifikací FSC
(případně pouze na výjimku).

Tyto postupy jsou zejména technicky, ale částečně i ekonomicky náročné, jejich využití se předpokládá spíše při
výjimečných situacích, po rozsáhlých disturbancích.

Metoda skrápění vodou je závislá na zdroji vody – potok, rybník, nádrž apod. Tento prvek omezuje použití
zmiňované metody. V případě dostupnosti potřebného vodního zdroje je však plně použitelná.
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5) Netradiční metody boje s kůrovcem – Certifikovaná metodika, Lesnický průvodce 3/2012: Juha, M.,
Holuša, J., Lukášová, K., Turčáni, M.: Netradiční způsoby boje s lýkožroutem smrkovým – Ips
typographus (Coleoptera: Curculionidae).

Volba jednotlivých obranných zásahů proti lýkožroutu smrkovému závisí nejen na jejich finanční náročnosti, ale
i na míře ovlivnění ekosystému, což je důležitý faktor především v oblastech s vysokým stupněm ochrany
přírody. Existuje řada důvodů pro aplikaci nových metod v lesních porostech, zvláště pak v chráněných

územích, kde jsou požadavky na obranné zásahy zcela odlišné od asanace v hospodářských lesích. Zvláštní
požadavky jsou často spojeny s vyloučením vyklizování dřevní hmoty nebo zákonným vyloučením použití

insekticidů. Rozsáhlé používání stromových lapáků může vést k narušení stability porostů. Proto jsou neustále

hledány další, inovativní postupy ochrany lesa proti kůrovcům ve chráněných územích i hospodářských lesích.
Poškrabávání kůry pro omezení vývoje kůrovců

Lapáky připravujeme obvyklým způsobem vždy s dostatečným předstihem před rojením lýkožroutů. Po

napadení lapáku použijeme ruční škrabák nebo adaptér na motorovou pilu firmy Günter k odstranění kůry tak, že
dojde u poškrábaných stromů k rychlejšímu a lepšímu rozkladu dřevní hmoty než u stromů kompletně

odkorněných. Poškrabáním kůry zároveň zabráníme významné většině kůrovců v dokončení vývoje. Používá se
v případě ponechání dříví v porostu.

Skupiny stojících stromů zatraktivněných feromonem a ošetřené insekticidem

V blízkosti kůrovcového ohniska vybereme a označíme skupinu pěti až šesti vitálních, nenapadených stromů. Na
zastíněnou patu kmene zpravidla prostředního stromu umísťujeme feromonový odparník. Na vybrané stromy
aplikujeme insekticid do výšky cca. 5 m, a to vždy před rojením, zpravidla dvakrát za sezónu. V průběhu

testování položíme pod skupinu stromů netkanou textilii (umožňující průtok vody) v kruhu o průměru 6 m.
Počty usmrcených lýkožroutů počítáme v kruzích o průměru 1,5, 3 a 5 m. V případě, že se nachází většina

uhynulých kůrovců ve vzdálenosti 1,5 m od stromu, bylo použito vhodné množství insekticidu. Alternativou této
metody je v hospodářských lesích tzv. Švédská metoda.

Tyto metody by se měly používat v problematických oblastech, kde je nevhodné využití klasických metod.

Hlavní výhodou metody poškrábání kůry je narušení jejího povrchu a zároveň zachování dostatečného rozsahu
neodstraněné části. Tedy vytvoření takových podmínek, které i s přispěním dřevokazných hub povedou

k rychlejšímu rozpadu dřevní hmoty. Naproti tomu využití metody stojících ošetřených stromů podporuje

omezení kácení živých zdravých stromů na klasické lapáky nebo usměrňuje nálet lýkožroutů do porostních stěn
předem určených k těžbě. Významnou úlohu v porovnání s lapákem má i přirozená obranyschopnost živého

stromu. Navržené metodiky mají uplatnění jak v hospodářských lesích, tak především v oblastech s vysokým
stupněm ochrany přírody. Použití škrabáků eliminuje množství použitých chemických prostředků a částečně
nahrazuje finančně i časově náročnější odkorňování.
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6) Obranná opatření proti lýkožřoutu smrkovému ve vztahu ke chráněným územím – Certifikovaná

metodika, Lesnický průvodce 9/2015: Modlinger, R., Liška, J., Knížek, M., Adam, D., Janík, D., Hort, L.:
Ochrana lesa před lýkožroutem smrkovým v ochranném pásmu lesních rezervací ponechaných
samovolnému vývoji.

Současný systém územní ochrany přírody je v České republice tvořen soustavou velkoplošných (VZCHÚ) a
maloplošných (MZCHÚ) zvláště chráněných území. Mezi nimi zaujímají významné místo území lesního

charakteru. Všechny typy chráněných území (ZCHÚ) by měly být od okolních částí krajiny odděleny ochranným
pásmem (OP). V případě MZCHÚ je existence OP umožněna vyhlašovacím aktem příslušného MZCHÚ s

přesným prostorovým vymezením. Tam, kde OP přímo vyhlášeno není, jde o území do vzdálenosti 50 m od
hranic MZCHÚ. U VZCHÚ kategorie národní park (NP) funkci OP přebírají příslušné zóny, v nichž jsou

odstupňovány přípustné způsoby zásahů. U VZCHÚ typu chráněná krajinná oblast (CHKO) jsou OP vázána

především na přítomná ZCHÚ typu národní přírodní rezervace (NPR) a přírodní rezervace (PR), případně také
na okolí jádrových území (většinou 1. zóny), nalézajících se mimo vymezené rezervace. Funkci OP definuje

zákon č. 114/1992 Sb., následovně: „Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území před rušivými vlivy z okolí,
může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na
předchozí souhlas orgánu ochrany přírody“.

Z definice je zřejmé, že účel OP je chránit vlastní ZCHÚ nikoliv okolní hospodářské porosty, ačkoliv u

chráněných území s významným zastoupením smrku ponechaných samovolnému vývoji, je riziko vzniku

přemnožení I. typographus značné a jeho dalšího šíření obousměrné. Všechny úvahy o charakteru, velikosti a
managementu ochrany lesa v OP takových území musí proto vyplývat z poznatků o biologii a populační
dynamice tohoto druhu kůrovce.

Při rozhodování o způsobech regulace I. typographus v OP nelze aplikovat všechna pravidla definovaná pro

hospodářské lesy. Základním opatřením však zůstává důsledné provádění kontroly a upřednostňování prevence
ve smyslu včasného vyhledávání a účinné asanace kůrovcového dříví. Právě v OP musí být této hlavní metodě
věnována prvořadá pozornost. Použití feromonových lapačů v OP je vázáno na dodržení bezpečnostní

vzdálenosti a tedy přítomnost lesních světlin, do kterých by bylo možné je umístit. Použití lapáků nevyžaduje

dodržení bezpečnostní vzdálenosti, avšak při jejich přípravě může docházet k nežádoucímu snížení zakmenění,

proto je možné přistoupit i k jejich dovozu. Použití otrávených lapáků nelze pro OP obecně doporučit, neboť je
to metoda neselektivní. Stejné platí i pro metodu skupin stojících stromů zatraktivněných feromonem a

ošetřených insekticidy (JUHA et al. 2012) nebo systém Trinet. Bohužel ani masivním nasazením obranných

metod nelze zastavit populační růst I. typographus, pokud v jádrovém území ZCHÚ existují ohniska aktivních
kůrovcových stromů. Základním principem v takové situaci je dále nezvyšovat jeho populační hustoty, tj.
vyhledávat a včas asanovat kůrovcové stromy v OP.

Při asanaci kůrovcového dříví se upřednostňuje metoda odvozu, následují mechanické způsoby (proškrabávání a
odkornění), výjimečně se přistupuje k chemickému ošetření napadených stromů insekticidy. V OP nebo jejich
částech, kde není povolen odvoz napadených stromů, ale pouze jejich asanace, lze doporučit metodu

předběžného proškrabávání pomocí drážkové frézy, která silně omezuje vývoj larev (JUHA et al. 2012). Navíc

176

má tato metoda v porovnání s úplným odkorněním nižší negativní vliv na biodiverzitu a rychlost dekompozice
ležících kmenů (THORN et al. 2016).

Velikost ochranného pásma u MZCHÚ ponechaných samovolnému vývoji v 5. až 7. lesním vegetačním stupni
(LVS) je vhodné upravit podle návrhu VRŠKY et al. (2015): pro MZCHÚ o výměře do 30 ha, která jsou

ponechána samovolnému vývoji a jedná se o smíšený les se smrkem jako jednou z hlavních dřevin, by mělo být
dostačující OP o šířce v rozpětí 100−300 m, pro území větší než 30 ha vzdálenost v rozpětí 200−500 m. Šířka
ochranného pásma nemusí být po celém obvodu MZCHÚ stejná. Musí vycházet z analýzy druhové, věkové a

prostorové rozrůzněnosti a zdravotního stavu začleněných porostů. Dolní hranice uvedených rozpětí OP (100 m,
resp. 200 m) bude postačující v případě, že OP bude tvořit strukturně diferencovaný smíšený porost s převahou
listnáčů, horní hranice (300 m, resp. 500 m) je potřeba využít pokud jsou porosty v OP tvořeny převážně

stejnorodými smrkovými porosty ve věku nad 60 let. Dolní hranice je považována za nutné minimum pro
všechny OP v 5.−7. LVS v případě MZCHÚ ponechaných samovolnému vývoji.

Při stanovení míry rizika vzniku přemnožení I. typographus je nutno posuzovat situaci jak v ZCHÚ, tak v jeho
OP. Primárním východiskem je velikost jeho populace. Za základní stav považujeme, pokud je v OP objem
kůrovcového dříví do 1 m3 na 5 ha a v ZCHÚ odumírají vlivem I. typographus pouze jednotlivé stromy,

případně izolované skupiny do 3 jedinců. Při základním stavu spočívá kontrola v OP zejména v monitoringu

pomocí feromonových lapačů. Na každých 5 ha smrkových porostů starších 60 let nacházejících se v zájmovém
území se umisťuje 1 kontrolní zařízení. V základním stavu se ke kontrole nepoužívají metody využívající

pesticidy. Použití stromových lapáků ke kontrole není v základním stavu vhodné (možnost ke kladení pro

ohrožený xylobiontní hmyz + zbytečné riziko pozdního zpracování). Obranná opatření se aplikují pouze při

zjištění opuštěného kůrovcového stromu v OP, případně při vzniku skupiny kůrovcových stromů (které byly
včas zpracovány) a v počtu podle zásad platných v hospodářských lesích.

Zvýšený stav v OP je dosažen, pokud objem včas zpracovaného kůrovcového dříví přesahuje 1 m3 na 5 ha nebo
v ZCHÚ v předchozí vegetační sezóně vznikly vlivem I. typographus skupiny napadených stromů o více než
3 jedincích. Při zvýšeném stavu je snahou snížit populační hustotu lýkožrouta v zájmovém území. Počet

obranných opatření se volí podle kalamitního základu s navýšením o kůrovcové stromy z jádrového území. Při

zvýšeném stavu je lapák vhodnějším opatřením, ale jejich dovoz není zpravidla nutný, jako ekvivalentní opatření
lze použít feromonový lapač.

K riziku vzniku gradace I. typographus dochází v našich podmínkách zejména po větrných disturbancích.

Přítomnost atraktivních kmenů usměrňuje migraci I. typographus a následně se tato místa stávají zdrojem
k šíření brouků do okolí. Na lokalitách s atraktivními ležícími kmeny, ale bez možnosti intervence proti

I. typographus, je třeba dále nezvyšovat jejich přitažlivost. Proto není vhodné do jejich blízkosti umisťovat
feromonové lapače (odparníky) a to ani při dodržení bezpečnostní vzdálenosti. Riziko koncentrace brouků
prostřednictvím feromonového lapače výrazně převažuje nad ochranným efektem směřujícím ke snížení
obsazenosti ležících kmenů. Feromonových lapačů je proto možné využít hlavně k monotoringu rojení

I. typographus vně bezzásahového území. Informaci o vývoji I. typographus a stupni obsazení ležících kmenů je
však třeba získat zejména přímým pravidelným šetřením na vybraných označených polomových plochách.

Další důležitou otázku představuje potenciální riziko vzniku přemnožení I. typographus v závislosti na množství
disponibilních ležících smrkových kmenů. Minimální riziko představují jednotlivé polomy do 10 stromů s

d1,3 > 20 cm na 1 ha, popřípadě rozptýlené skupinky několika stromů nalézající se v zapojených částech porostů.
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Při existenci soustředěnějších polomů o 10−30 stromech s d1,3 > 20 cm na 1 ha riziko prudce narůstá

(MODLINGER et al. 2015). Z hlediska navazujících obranných opatření je tento stav označen za větrnou
disturbanci malého rozsahu. Ležící kmeny v OP je vhodné využít jako lapáků a pro prvotní nálet je lze

přechodně zatraktivnit feromonovým odparníkem. Během vegetační sezóny se pravidelně kontroluje jejich

napadení a stav vývoje pod kůrou. Pokud jsou ležící stromy napadené, přistoupí se k jejich asanaci, při které by
měly být použity pouze mechanické prostředky. Zejména ve vyšších polohách ztrácejí vývraty svou atraktivitu
velice pozvolna, a pokud nejsou napadené, lze je zpravidla využít jako kontrolní nebo obranná opatření i v

následující vegetační sezóně. Naopak odlomy, pokud nejsou napadeny v první vegetační sezóně od jejich vzniku,
jsou v další sezóně již neatraktivní.

Při více než 45 stromech s d1,3 > 20 cm na 1 ha je vznik gradace již téměř zákonitý (MODLINGER et al. 2015).
Tento stav je označen za větrnou disturbanci velkého rozsahu. Do této kategorie mohou být zařazeny i menší

souvislé polomy do 45 stromů, u kterých je předpoklad silné kolonizace I. typographus. Dalším hlediskem je
výchozí populační hustota kůrovců v okolí. Pokud byl zaznamenán zvýšený stav I. typographus, je třeba

kritérium počtu ležících kmenů rovněž snížit. Při velkých větrných disturbancích je zpravidla zasaženo rozsáhlé
území, a proto je třeba při úvahách o ponechání části ležících kmenů jako lapáků, zvážit disponibilní

zpracovatelské kapacity a přístupnost polomů. Stejné platí pro umisťování feromonových odparníků na

nenapadené atraktivní ležící kmeny, kdy se k tomuto opatření přistupuje pouze, pokud je zaručeno včasné

zpracování navnazených stromů. Obsazenost polomů se kontroluje na vyznačených transektech a o stavu vývoje
se vede evidence. Napadené části polomu musí být zpracovány včas, nesmí dojít k jejich pozdní asanaci, a proto
je v nezbytných případech možné použít i chemických přípravků. Termín aplikace přípravku je třeba co nejvíce
přiblížit termínu opouštění kmene brouky.

O pokračující kůrovcové gradaci po větrných polomech se hovoří, pokud byly v ZCHÚ v předchozí vegetační
sezóně nebo v průběhu prvního rojení napadeny vlivem I. typographus skupiny stojících stromů o více než 10
jedincích a v OP vznikají vícečetná ohniska napadení nebo rozsevy uvnitř porostu. Kůrovcová gradace může

přirozeně vzniknout i z jiných příčin, např. teplotní a vláhový stres. Při kůrovcové gradaci se všechny kapacity

soustřeďují na identifikaci a včasnou asanaci stojících napadených stromů. Sleduje se průběh letové aktivity pro
potřeby stanovení nejvhodnější doby k vyhledávání nově napadených stromů prostřednictvím drtinek na kůře.

Pokud je splněna základní podmínka včasné asanace napadených stromů, lze použít i další obranné metody. Při
nedostatku stromů pro přípravu lapáků je vhodný jejich dovoz. Ve výjimečných případech je možné pokusit se
pomocí feromonů o přesměrování náletu lýkožrouta na porostní skupiny v ochranném pásmu (tzv. Švédská

metoda). Stojící stromy se navnazují během jarního rojení, vhodné je použít porosty v mýtném věku. Podobně
jako v případě větrné disturbance je klíčová včasná asanace napadených stromů, a proto je možné použít i

chemické přípravky. V případě teplotního a vláhového stresu může dojít ke snížení atraktivity lapáků z důvodu

přítomnosti značného množství atraktivních stojících stromů v porostech. Při přípravě lapáků se vybírají stromy
nejvíce stresované suchem, ale stále živé (např. s částečně odumřelou horní korunovou partií).
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7) Vliv klimatické změny na lýkožrouta smrkového – Certifikovaná mapa: Hlásny, T., Holuša, J.,

Štěpánek, P., Turčáni, M.: Oblasti umožňující vývoj daného počtu generací lýkožrouta smrkového (Ips

typographus) na území ČR v období 1961-1990, Certifikovaná mapa: Hlásny, T., Holuša, J., Štěpánek, P.,

Turčáni, M.: Oblasti umožňující vývoj daného počtu generací lýkožrouta smrkového (Ips typographus) na
území ČR v období 2021-2025, Certifikovaná mapa: Hlásny, T., Holuša, J., Štěpánek, P., Turčáni, M.:

Oblasti umožňující vývoj daného počtu generací lýkožrouta smrkového (Ips typographus) na území ČR
v období 2071-2100.

S probíhající změnou klimatu lze očekávat změny v distribuci, reprodukci, vývoji a mortalitě podkorního hmyzu.
Teplota přímo ovlivňuje vývoj a přežití škůdce a nepřímo dostupnost hostitelské rostliny a její fyziologii (Schopf
a Netherer, 2009). Lýkožrout smrkový je multivoltinní druh, což znamená, že je v závislosti na podmínkách
prostředí schopen vytvořit ročně jednu i více generací. Rychlost vývoje a následně počet generací jsou
ovlivňovány teplotou vzduchu, proto změna klimatu může mít na vývoj škůdce zásadní vliv.

S využitím fenologického modelu lýkožrouta smrkového PHENIPS (BAIER et al. 2007) modifikovaného pro
použití na prostorové úrovni (HLÁSNY et al.. 2011) byly vytvořeny mapy území umožňujících vývoj jistého

počtu generací škůdce. Tyto mapy mohou být využity jako podpůrné informace pro hospodaření ve smrkových
porostech, zejména s ohledem na úpravu dřevinného složení. Mapy jsou zároveň využity v rozhodovacím
systému popsaném v podkapitole 11 této metodiky.

S využitím algoritmu PHENIPS a klimatických dat popisujících současné a budoucí klima byly pro každou

polohu v České republice spočtena data začátku a konce jednotlivých vývojových stadií škůdce. Důležitou je
zejména informace o počtu generací škůdce vyvinutých v jednom roce, která indikuje možné změny

disturbančního režimu daného území, které mohou vyžadovat přehodnocení dosavadních způsobů managementu.
Na Obr. 2 je možné vidět, že referenčním období 1961-1990 na území České republiky dominovala území

s dvougeneračním režimem. Třígenerační režim byl vyhodnocen jen v nejnižších polohách, kde se však smrkové
porosty vyskytují minimálně (tato oblast zahrnuje pouze 5,1 % z výměry jehličnatých porostů v České

republice). Jednogenerační režim se realizoval jen ve fragmentovaně distribuovaných horských polohách
s nadmořskou výškou nad 900 m n. m., což zahrnuje 9,3 % výměry jehličnatých porostů ČR.

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

porostů České republiky) v nižších polohách České republiky, včetně přilehlých pahorkatin (250-350 m n.m.)
(Obr. 2 a 4). Jedná se o jihomoravské úvaly a navazující části Českomoravské vrchoviny, včetně Drahanské

vrchoviny, úpatí Hrubého Jeseníku, přes Moravskou bránu až do Ostravské pánve, na východě zasahuje tato
oblast do Hostýnských a Vizovických vrchů a Bílých Karpat. V Čechách se jedná o Polabskou nížinu a

navazující pahorkatiny ve všech směrech, na jiho-západ přesahuje tato oblast výběžkem do okolí Plzně a na jih
podél Vltavy do jižních Čech, kde zabere podstatnou část Českobudějovické pánve. Dvougenerační režim se

realizuje v pahorkatinách a horách, včetně celých Moravskoslezských Beskyd, až na nejvyšší polohy rozsáhlých
pohoří (400–1100 m n. m.). Podmínky pro vývoj jedné generace se přesunou jen do nejvyšších poloh Hrubého
Jeseníku, Krkonoš, Krušných hor a Šumavy, co představuje 1,3 % rozlohy jehličnatých porostů ČR.

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

třígenerační režim, ve kterém se bude nacházet téměř 90 % všech jehličnatých porostů (Obr. 3). V nízkých

polohách se na rozloze 15 % jehličnatých porostů (za předpokladu současné distribuce dřevin) realizuje dokonce
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čtvrtá generace (jihomoravské úvaly až po Litovel a nejnižší partie Polabí, okolí Hradce Králové a Pardubic).
Dvougenerační režim ustoupí do vyšších poloh, do nejvyšších partií Moravskoslezských Beskyd, Hrubého
Jeseníku, Krušných hor a Šumavy.

Navzdory vysoké nejistotě použitých informací o budoucím vývoji klimatu, změn v současné dřevinné skladbě

nebo neznámem vlivu abiotických disturbancí na populace lýkožrouta, prezentují uvedené mapy pravděpodobné
změny disturbančního režimu v České republice směrem k rostoucímu významu podkorního hmyzu, a

zdůrazňují význam využití komplexnějších systémů pro podporu rozhodování v managementu lesa, než tomu
bylo doposud.

Obr. 2: Mapa klimatického potenciálu pro vývoje uvedeného počtu generací lýkožrouta smrkového v období
1961-1990 (viz taky dolů Poznámka – pod poslední mapou)
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Obr. 3: Mapa klimatického potenciálu pro vývoje uvedeného počtu generací lýkožrouta smrkového v období
2021-2050 (viz taky dolů Poznámka – pod poslední mapou)

Obr. 4: Mapa oblastí, ve kterých dojde ke zvýšení počtu generací lýkožrouta smrkového v období 2021-2050
oproti období 1961-1990 (viz taky dolů Poznámka)
Poznámka:

Mapy v plném rozlišení je možné stáhnout na: http://www.lesniportal.cz/vysledky-a-vystupy/
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8) Vliv klimatické změny na produkční potenciál smrku – Certifikovaná mapa: Hlásny, T., Trombik, J.,

Merganič, J., Turčáni, M., Marušák, R., Vašíček, J., Kubišta, J.: Soubor map: Posun produkčního optima
smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karsten) v důsledku změny klimatu v České republice.

V důsledku změny klimatu dochází ke změně produkce mnohých dřevin, zejména ve smyslu posunu

produkčního optima do vyšších nadmořských výšek (a zeměpisných šířek, co však v rámci ČR není relevantní

proces). Tento vývoj může mít významné dopady na lesní hospodářství, které v rámci adaptačních opatření by

mělo na snížení produkce reagovat zaváděním náhradních dřevin, jejichž produkce může v daných podmínkách

působit kompenzačně. Zároveň je zapotřebí využívat nárůst produkce ve vyšších nadmořských výškách různými
technikami intenzifikace, včetně zalesňování, využívaní lesa na nelesních pozemcích apod. S ohledem na menší
absolutní rozlohu lesa ve vyšších polohách však může být kompenzace celkového snížení produkce těmito
opatřeními jenom částečná.

Jelikož smrk je hlavní hospodářskou dřevinou v České republice, vliv změny klimatu na jeho produkci, který

souvisí zejména se sníženou dostupnosti vláhy, může mít nepříznivě důsledky pro celé lesní hospodářství. Pokles
produkce zároveň indikuje zhoršenou vitalitu smrku a potenciální nárůst náchylnosti k napadení podkorním
hmyzem nebo k infekci houbovými patogeny.

Námi použitý přístup k hodnocení vlivu změny klimatu na produkci smrku se opírá o data prvního cyklu

Národní inventarizace lesa (NIL) a očekávané změny vyjadřuje formou map pro celou Českou republiku.
Výchozí stav bonity je odvozen přímo z dat NIL a tento stav je následně modifikován pomocí funkcí

vyjadřujících vztah bonity ke klimatickým parametrům (podrobnější informace jsou v specializovaných mapách
(HLÁSNY et al. 2015) Obr. 5 mapa pro smrk – exitují i mapy pro buk, jedli a dub).

V nižších polohách dochází k poklesu bonity, který dosahuje až -25 % oproti stavu v referenčním období 19611990. Pokles souvisí zejména se sníženou dostupností vláhy v důsledku zvýšeného odparu podmíněného
nárůstem teploty vzduchu. Naopak, v horských polohách nárůst teploty vzduchu může vyvolat zlepšení
růstových podmínek o více než 10 %. Na většině území ČR však nedochází k výraznějším změnám.

V referenčním období 1961-1990 tvoří Českomoravská vysočina, Českomoravské mezihoří, oblast Nízkého

Jeseníku a Moravskoslezských Beskyd spolu s Javorníky a územím Bílých Karpat souvislou oblast s absolutní
výškovou bonitou vyšší než 30 m. Nejvyšších hodnot dosahuje v oblasti Pacovské pahorkatiny, Bruntálské

vrchoviny, Žamberské pahorkatiny a vrcholových partií Moravskoslezských Beskyd a Bílých Karpat. Další
oblasti s vyšší absolutní bonitou jsou v Českém Lese, Novohradských horách a v Brdské vrchovině. Podle

nejnižších hodnot výškové bonity lze v mapě poměrně přesně odlišit horské oblasti nad 1 000 m n.m. Sem patří
Krkonoše, oblast Pradědu v Jeseníkách a centrální oblast Šumavy. Nízké hodnoty dosahuje i ve východních

Krušných horách. Nízké hodnoty absolutních bonit vykazuje i oblast Polabské nížiny. Jihomoravské úvaly spolu
se Středočeskou pahorkatinou a Jihočeskými pánvemi jsou charakterizovány průměrnými hodnotami bonity
pohybujícími se od 26 do 29 m.

Ve vzdálené budoucnosti (2071-2100) dochází k poklesu bonity v nížinách a středních polohách oproti stavu v
referenčním období 1961-1990. Pokles souvisí zejména se sníženou dostupností vláhy v důsledku zvýšeného
odparu podmíněného nárůstem teploty vzduchu. Naopak, v horských polohách nárůst teploty vzduchu může

vyvolat zlepšení růstových podmínek. Na většině území ČR však nedochází ke změnám a klimatické podmínky
zůstávají pro růst optimální.
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Ačkoli na většině území ČR nedochází k výraznějším změnám, lze na základě očekávané změny v produkci

definovat podoblasti s výskytem poklesu produkce smrku. Výrazné snížení bonity lze předpokládat jednak v
nížinách v PLO Polabí (-8,2 %), Hornomoravský úval (-9,6 %) a Podkrušnohorské pánve (-4,7 %), v těchto

oblastech je však dopad na lesní hospodářství limitován nízkou lesnatostí PLO a nevýznamným zastoupením
smrku v lesních porostech. Významné změny se týkají především středních poloh ČR, konkrétně PLO

Západočeská pahorkatina (-5,3 %), Křivoklátsko a Český kras (-6,5 %), Rakovnicko-kladenská pahorkatina (-6,5
%), Středočeská pahorkatina (-6,3 %), Drahanská vrchovina (-8,4 %), Předhoří Českomoravské vrchoviny (-10,5
%) a Středomoravské Karpaty (-9,8 %). Ve všech zmiňovaných oblastech očekávaná změna v produkci postihne
více než 70 % současné rozlohy lesů v rámci jednotlivých PLO. V menší míře ovlivní pokles bonity rovněž

PLO Karlovarská vrchovina (-1,7 %), Doupovské hory (-4,4 %), České středohoří (-4,2 %), předhůří Šumavy a

Novohradských hor (-2,0 %), předhoří Orlických hor (-1,6 %), Nízký Jeseník (-2,6 %), Českomoravské mezihoří
(-3,3 %), Kelečská pahorkatina (-3,4 %) a Bílé Karpaty a Vizovické vrchy (-3,9 %) v těchto oblastech však
očekávaná změna ovlivní pouze zlomek současné rozlohy lesů (do 15 %). Tyto informace by měl

vlastník/uživatel lesa zohlednit při odhadu zisku, a/anebo případně už při zakládání porostů vytvářet druhově
pestřejší porosty.

Obr. 5: Procentuální změna absolutní výškové bonity smrku v období 2071-2100 oproti období 1961-1990
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9) Nevyhnutné změny v hospodaření (hlavně v postupech pěstování lesa) ve smrkových porostech –

Certifikovaná metodika, Lesnický průvodce 4/2008: Souček J., Tesař V., 2008: Metodika přestavby
smrkových monokultur na stanovištích přirozených smíšených porostů, a připravovaná metodika

Hlásny, T., Marušák, R., Novák, J., Barka, I., Čihák, T., Slodičák, M. 2016. Adaptace hospodaření

v smrkových porostech České republiky na změnu klimatu s důrazem na produkci lesa. Česká zemědělská
univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti,
v.v.i., Výzkumná stanice Opočno.

Vzhledem k současné situaci ve smrkových porostech v České republice je třeba aktuálně definovat změny v

postupech hospodaření, které podpoří schopnost těchto porostů poskytovat požadované ekosystémové funkce v

podmínkách změny klimatu s důrazem na produkci lesa. Součástí metodiky jsou postupy pro úpravu hospodaření
směřující ke snižování ztrát na produkci v důsledku působení škodlivých činitelů, zejména podkorního hmyzu,
který může v podmínkách změny klimatu vytvořit více generací (BEREC et al. 2013, HLÁSNY et al. 2011).

Doporučení se opírají o větší množství domácích a zahraničních studií‚ zprávy z výzkumných projektů a klíčové
legislativní dokumenty. K východiskům patří Národní lesnický program pro období do roku 2013, který je

platný i v současnosti. V rámci Cíle II „Zlepšení a ochrana životního prostředí“ Klíčové akce 6 „Snížit dopady
očekávané globální klimatické změny a extrémních meteorologických jevů“ je uvedených 12 opatření

směřujících k adaptaci lesů na změnu klimatu, které jsou v souladu s nejnovějšími poznatky z této oblasti. Další
části Cíle II, zejména v klíčové akci 7 „Zachování a zlepšení biologické diverzity v lesích“, 8 „Rozvíjet

monitoring lesů“ a 9 „Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů“ mají k adaptaci lesů na změnu klimatu taktéž
bezprostřední vztah.

S ohledem na vysokou zranitelnost smrkových porostů biotickými i abiotickými činiteli se většina opatření
navržených v této metodice týká snížení těchto škod jak změnami ve využívání smrku, tak i snížením jeho

zastoupení a náhradou jinými, méně zranitelnými dřevinami. Obecné principy adaptace lesa na změnu klimatu
jsou promítnuty do návrhů úprav současného dřevinného složení smrkových porostů s využitím postupů

pěstování a hospodářské úpravy lesa směrem ke snížení jejich klimatické citlivosti a zranitelnosti. K opatřením
bylo přistoupeno jako k preventivním, čili zaměřeným na posílení přirozených adaptačních mechanizmů

stávajících relativně zdravých porostů tak, aby byly nepříznivé vlivy změny klimatu omezeny. Naopak některých
příznivých vlivů (například předpokladaných zlepšených podmínek pro produkci smrku ve vyšších vegetačních
stupních) bylo využito. Primárním cílem navrhovaných opatření proto není stabilizace akutního rozpadu

smrkových porostů, se kterým se setkáváme v některých regionech. Vzhledem k tomu, že míra povědomí

odborné a laické veřejnosti ohledně rizik souvisejících se změnou klimatu, potřeby adaptace lesů a možných
dopadů je obecně na nízké úrovni, předchází praktické části metodiky obecný rozbor principů jednotlivých

adaptačních opatření, který má napomoct lepšímu pochopení navrhovaných opatření a jejich využívaní v praxi.
Navrhovaná adaptační opatření, která směřují v první řadě k podpoře produkce a snížení škod, jsou

diferencována podle cílových hospodářských souborů (CHS). Podle současného zastoupení smrkových porostů
byla doporučení zpracována pro CHS 43, 45, 53, 55, 73 a 75. Doporučení se orientují na dva směry, které se
výrazně odklánějí od dosavadních přístupů:


Prvním směrem je změna druhové skladby při obnově smrkových porostů. S tím je spojen i

odpovídající přístup k výchově mladých smrkových porostů, který je cílen na podporu stability
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současných porostů. Ve výchovou připravených (tj. se zvýšenou stabilitou) smrkových porostech lze
pak přeměnu druhové skladby rozložit do delších časových úseků s menším rizikem velkoplošného
rozpadu porostů. Při obnově je navrhováno širší spektrum dřevin cílové skladby pro snížení rizik


působení abiotických i biotických škodlivých činitelů a plnění všech požadovaných funkcí lesa.

Druhým směrem je změna postupů hospodářské úpravy lesa, především stanovení doby obmýtí.

Vzhledem k průkaznému zrychlování růstu, vysoké zranitelnosti vyšších věkových stadií a zhoršeného
stavu současných smrkových porostů je zejména na lokalitách nižších a středních poloh navrženo
snížení obmýtí o 10–30 let podle stupně dožití porostů (pravděpodobnosti zničení v jednotlivých
věkových stupních) a bonity stanoviště.

Výsledný charakter použitých adaptačních opatření je kombinací úpravy doby obmýtí a změny dřevinné skladby,
přičemž o převaze jednoho nebo druhého směru je možné rozhodnout na základě současného stavu porostů nebo
cílů hospodaření. Důležitou premisou je, že snižování doby obmýtí bez změny dřevinné sklady není možné

považovat za akceptovatelný postup. To by vyústilo do nárůstu objemů těžeb, který by měl exploatační nikoli
adaptační charakter.

Pěstební doporučení jsou zpracována tak, aby v nich byly zahrnuty všechny věkové fáze smrkových porostů, tj.
kultury/nárosty, mlaziny, dospívající a dospělé porosty. Do modelu se lze zapojit v jakékoliv věkové fázi podle
současného stavu SM porostu a postupovat podle popsaného opatření. Určitou výjimkou je zahájení a postup

výchovy později než je v modelu nebo silné poškození porostu zvěří ohryzem a loupáním – pak je třeba se řídit

podle doporučení pro porosty s opožděnou výchovou a pro porosty poškozené zvěří (podrobněji SLODIČÁK A
NOVÁK 2007).

Uživatel metodiky tedy zahájí adaptační opatření právě podle současné věkové fáze a stavu smrkového porostu.
V rámci hospodaření bude hrát roli naléhavost řešení přeměny, přičemž nejrychleji bude přeměna realizována v
porostech dospělých a dospívajících a nejdéle bude trvat v porostech současně nejmladších, kde bude prioritou
stabilizace a prodloužení životnosti a přeměna proběhne v ideálním případě až v další generaci. Tento postup

souvisí i s nízkým rizikem, že budou mladší porosty poškozeny větrem nebo napadeny podkorním hmyzem. Při
plánování konkrétních postupů přeměn dospělých porostů lze v závislosti na lokálních podmínkách využít
publikované postupy (podrobněji SOUČEK A TESAŘ 2008):

Při zkrácení obmýtí musí uživatel metodiky brát v úvahu současnou věkovou strukturu majetku. Vzhledem

k tomu, že obmýtí má výrazný vliv na plánovanou výši těžeb, je toto zkrácení doporučeno realizovat v průběhu
2–3 decenií (v každém se snížením obmýtí o 10 let). Snížení obmýtí v průběhu jednoho decenia je doporučeno

jen v případě, když se tím výrazně nezvýší mýtní těžby v nejbližším plánovacím období s následným poklesem
v dalších decenniích. Znamená to pouze v případě věkové struktury bez (nebo s minimálním zastoupením)

přestárlých porostů (starších než stávající obmýtí plus polovina obnovní doby) a zároveň nižším než normálním
zastoupením mýtních porostů. Zkrácení obmýtí zvýší plánovanou mýtní těžbu což je ale vzhledem ke snížení
rizika zničení porostů nezbytné.
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10) Specifické podmínky stěžující ochranu porostů: Zónování velkoplošných disturbančních situací
působením větru a kůrovce, sucha a kůrovce, a hromadného hynutí smrku a kůrovce – Hlásny, T.,

Grodzki, W., Turčáni, M., Sitková, Z., Konopka, B.: 2010. Podkorny hmyz – kľúčový faktor hynutia
smrekových porastov. S. 69-91, In: Hlásny, T., Sitková, Z. (Eds): Hynutie smrekových porastov

v Beskydoch. Turčáni, M., Vojtěch, O., Jakuš, R.: 2008. Vliv kůrovce na lesní ekosystémy, s. 371-411. In:
Vacek, S., Krejčí, F. (Eds): Lesní ekosystémy v Národním parku Šumava.

Účinnost obranných a ochranných opatření vůči lýkožroutu je v čase a prostoru značně variabilní a je primárně
ovlivněna velkostí populace, dostupností, množstvím a kvalitou potravních zdrojů. S využitím kurativních

opatření popsaných v předešlých kapitolách této metodiky lze úspěšně kontrolovat populace lýkožrouta zejména
v standardních podmínkách, tedy ve fázi latence nebo rozsahem menších, gradacích a v převážně zdravých

smrkových porostech. Události z posledních let však opakovaně poukázaly na to, že tato opatření neumožňují

účinně potlačit rozsáhlé přetrvávající gradace v lesích s fyziologicky oslabenými porosty (region Beskyd) nebo
gradace následující po rozsáhlých větrných polomech (Šumava, Tatry). Příčinou jsou kromě subjektivních

faktorů, jako je omezení plošného využití některých společensky sporných postupů, logistické nezvládnutí

zpracování rozsáhlých kalamit apod., také objektivní faktory, ke kterým patří reálné limity dostupných metod
nebo extrémně příznivý průběh počasí, který může gradaci akcelerovat.

V případě kalamitních situací se při ochraně nezasažených porostů i při optimálním využití dostupných

kurativních metod dostáváme za hranici technických možností zvládnutí kalamity a kritickým faktorem se stává

časová a prostorová optimalizace využití jednotlivých opatření. Tímto způsobem je možné optimalizovat využití
dostupných zdrojů a efektivněji kontrolovat časový průběh a šíření gradace. Významným prvkem managementu
gradace se tak stávají různé prediktivní modely šíření napadení a modely hodnotící predispozice porostů
k napadení, které mohou efektivně podpořit rozhodování o strategii ochrany lesa. V této části metodiky

popíšeme možnosti využití těchto přístupů k zvládnutí kalamitních situací v podmínkách České republiky a
navrhneme doporučení pro management lesa, jak tyto postupy využívat.

Kalamitní situace ve střední Evropě se ve velké míře vyskytují ve smrkových porostech, důvodem čeho je jak
vysoké zastoupení smrku v dřevinné skladbě, tak i vysoká náchylnost smrku k mechanickému i biotickému

poškození. Z historických záznamů je patrné, že větrné polomy spojené s přemnožení kůrovce se pravidelně
opakují a z projekcí budoucího vývoje klimatu vyplývá jak nárůst extrémních klimatických událostí (např.
DIFFENBAUGH, GIORGI 2012), tak i nárůst teploty, který má přímý vliv na vývoj podkorního hmyzu

(BEREC et al. 2013). Objem nahodilých těžeb v období dalších 50 let v České republice bude v průměru

představovat 6,3 miliónu m3 ročně, a to v odhadech není zohledněn vliv změny klimatu na disturbanční režim

lesa (TROMBIK et al., 2016). Z práce SEIDLA et al. (2014) dále vyplývá, že v porovnání s obdobím 1971-1980
je ve střední Evropě v období 2021-2030 v důsledku změny klimatu možné očekávat více než 700% nárůst

poškozování porostů podkorním hmyzem a 230% nárůst v důsledku větru. Z těchto skutečností vyplývá, že

vypracování metodiky pro zvládání kalamitních situací souvisejících s přemnožením s využitím pokročilých
postupů, které nevyužívá současná lesnická praxe, je nanejvýš aktuální a potřebné. Teoretické a metodické
základy těchto postupů byly v posledních letech zkoumány v řadě projektů.

Možnosti ochrany porostů na úrovni jednotlivých typů kurativních opatření jsou víceméně známé a byly popsány
v předešlých kapitolách. Zde zmíníme možnosti zvýšení celkové efektivnosti opatření jejich lepší prostorovou a
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časovou alokací s využitím různých typů dat a modelů, což jsou postupy se speciálním významem zejména při
managementu kalamitních situací. Základní body metodiky jsou následující:


Shromáždění dostupných dat, pomocí kterých je možné popsat stav porostů a populaci lýkožrouta v období



Využití vhodného modelu nebo analytického postupu pro určení aktuálního rizika napadení porostů






před kalamitou a následně (minimálně) na základě jedno ročního zjišťování průběhu kalamity.

(predispozici) a/anebo pro vytvoření prognózy napadení na období maximálně 5 let (možnost využití pro
management jsou 1-2 roky, delší předpověď má jen informativní význam).

Na základě výsledků modelu vytvořit zonaci území podle stupně rizika napadení, a to buď jen s ohledem na
stanovištní predispozice, nebo s ohledem na reálnou distribuci populací lýkožrouta a potravních zdrojů
v území.

Diferencovaně, podle charakteru zóny, realizovat systém opatření zohledňující specifika postiženého území
(přírodní podmínky, množství a distribuce potravních zdrojů, limity související s ochranou přírody apod.).
Prognózu a plán opatření na další rok každoročně přehodnocovat na základě pozorované účinnosti

realizovaných opatření a s ohledem na vývoj napadení porostů, resp. dalšího mechanického poškození
(zejména větrem).

Pro postupy zonace kalamitního území jsou nevyhnutné kvalitní datové zdroje a to hlavně:


Rozšíření hostitelské dřeviny a věková struktura porostů



Informace o velikosti populace lýkožrouta před a po dobu kalamitní situace




Dostupné potravní zdroje ve formě čerstvě poškozených porostů

Informace o časovém vývoji disperzního potenciálu lýkožrouta, tedy informace o meziroční dynamice
napadení

Pro získání těchto informací je v podmínkách České republiky možné využít zejména údeje lesních

hospodářských plánů. Pomocí těchto dat je na úrovni lesních porostů získat informace o dřevinné a věkové

skladbě porostů, co jsou základní informace pro hodnocení predispozic porostů k napadení (např. NETHERER,
NOPP-MAYR 2005, JÖNSON et al. 2012). Využití volně dostupných datových zdrojů o rozšíření smrku
s ohledem na výsledky jejich kritického vyhodnocení nedoporučujeme (TROMBIK, HLÁSNY 2013).

Další důležitou součástí systému jsou údaje lesní hospodářské evidence o nahodilých těžbách. Každoročně

shromážděna data o nahodilých těžbách mohou efektivně popsat dynamiku šíření kalamity i postup zpracování
kalamitní hmoty a tím pádem změnu množství a distribuce potravních zdrojů (HLÁSNY, TURČÁNI 2013;

HLÁSNY et al. 2009, 2010). Kvalita a dostupnost těchto dat je však v podmínkách České republiky nízká a

možnosti jejich využití jsou omezeny např. na lesy ve správě Vojenských lesů a statků, národních parků a jiných
subjektů, které vedou spolehlivou evidenci.

Významným doplňkovým zdrojem (i v souvislosti s výzkumem technologií UAV) jsou data dálkového

průzkumu Země. v případě rozsáhlých větrných kalamit provázených přemnožením podkorního hmyzu jediným
možným podkladem, který umožňuje určit rozsah poškození, množství potravních zdrojů a v neposledním řadě
rozsah vtroušené kalamity, která může mít na průběh gradace zásadní význam. Tato data zároveň umožní
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spolehlivě definovat v modelech šíření napadení porostů kůrovcem iniciální stadium, od kterého se další

simulace odvíjejí. V závislosti na charakteru území a kalamity je možné uvažovat s následujícími zdroji dat.
Cílené nasnímání postiženého území leteckým snímkováním, v optimálním případu i v infračerveném spektru,
umožní přesnou identifikaci i stojících napadených nebo poškozených stromů. Nevýhodou postupu je cenová

náročnost snímkování a následného zpracování záznamů a relativně dlouhá doba celého procesu. Využití časové
série „standardních“ záznamů kosmického DPZ (např. Landsat) před a po události. Mnohá data jsou volně

dostupná a zpracování (klasifikace změn stavu lesa) není technicky náročné. Nevýhodou je nižší prostorové

rozlišení a nemožnost plánovat období, ve kterém je snímek pořízen. V případě dlouhodobě nepříznivého počasí,
které neumožní využití předešlých dvou zdrojů dat, jak tomu bylo po kalamitě v Tatrách v roce 2004, je možné
využití radarových záznamů, schopných poskytnout požadované informace i v případě oblačnosti a dalších
nepříznivých vlivů počasí. S ohledem na náročnost zpracování těchto dat, je zapotřebí spolupráce se

specializovaným pracovištěm. V současnosti FLD intenzivně pracuje na výzkumu přesnějších a levnějších
technologií sběru dat metodami UAV.

Pro spřesnění modelů je možné definovat další „Doplňující specifická data“ mezi které řadíme meteorologická
data (určení možného stresu porostů suchem a potenciální počet generací škůdce), data z monitoringu na bázi
využití feromonových lapačů apod.

Zonace území podle stupně ohrožení pro podporu prostorově diferencovaných opatření

V současnosti existuje několik filozoficko-metodologických přístupů k řešení tohoto zásadního problému při

zvládání velkoplošných kalamit v smrkových porostech. Pro uživatele uvádíme tři základní přístupy (a,b,c), které
je možné už v současnosti použít formou zadání analýzy specializované organizaci (FLD ČZU, nebo LOS
VÚLHM).

a) Zjednodušený přístup k zonaci (Obr. 6)

Několikaleté záznamy o poškození porostů získané z dat evidence nahodilých těžeb nebo odchytů

z feromonových lapačů je možné využít pro vytvoření jednoduchého modelu distribuce populace lýkožrouta a
následně pro návrh prostorově diferencovaných opatření. Zde uvedeme metodiku, která byla využita v území

Kysuc a Oravy postiženém hromadným hynutím smrku (HLÁSNY et al. 2009, 2010) a může být uzpůsobena pro
použití v jiných územích s gradací lýkožrouta. Metodický postup sestával s následujících kroků:


Přiřazení dat o odchytech v lapačích nebo dat o objemu těžby (optimálně v jednotkách procenta ze



Vytvoření map prostorové distribuce populace lýkožrouta aproximované objemy těžeb nebo odchyty




zásoby porostu) ke středům dílce nebo k poloze lapače.
s využitím metod prostorové interpolace.

Využití vytvořených map pro klasifikaci tzv. jádrových zón s nejvyšší populační hustotou nebo
poškozením, ze kterých je možné očekávat šíření napadení do okolních porostů.

Definice tranzitní zóny, která je vytvořena algoritmem tzv. prostorového šíření kolem jádrové zóny (zde
je možné použít i jiný postup vyhovující charakteru dat a podmínkám území). Tvar zóny je podmíněn
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pozorovanou populační hustotou lýkožrouta vyjádřenou pomocí interpolované mapy. Šířka zóny je


určená s ohledem na očekávaný disperzní potenciál kůrovce v období, pro které má být zonace využita.
Definice třetí, tzv. monitorovací zóny které zahrnuje relativně neohrožené porosty dostatečné vzdálené
od jádrové zóny.

Obr. 6: Příklad zón ohrožení porostů lýkožroutem pro modelové území Kysuce.
b) Přístup na bázi modelů pro hodnocení stanovištních predispozic k napadení (Obr. 7)

Pro podmínky České republiky je možné uvažovat se systémem navrženým v práci NETHERER, NOPP-MYER
(2005) nebo se systémem IpsExpert (HLÁSNY et al. 2013, www.ipsexpert.cz). Oba dva systémy pracují

s podobnými stanovištními a porostními parametry, ze kterých je většina pro uživatele dostupná (dřevinné

složení, věk porostu, zakmenění, okrajový efekt). Model IpsExpert také zohledňuje vzdálenost od nejbližšího
ohniska napadení a míru rozpracovanosti porostu. Modely poskytnou v relativní škále pro každý porost míru
rizika napadení s ohledem na napadení kůrovcem.

Model IpsExpert poskytuje flexibilní prostředí pro hodnocení rizika napadení buď přímo v porostu s využitím

mobilních aplikací, pro které je systém optimalizován, nebo na pracovišti, kde je možné realizovat komplexnější
hodnocení. Základní rozhraní slouží pro výpočet rizika napadení jednoho porostu a slouží zejména ke

zhodnocení vhodnosti aktuální parametrizace pro zájmová území a pro pochopení vlivu jednotlivých faktorů.

Rozšířené rozhraní slouží pro výpočet rizika napadení většího počtu porostů, které jsou zadány ve formátu xml.
Tím, že součástí definice tabulky vstupující do výpočtu při importu vlastní databáze je identifikátor porostu, je
pro tento postup možné využít jako vstupy JPRL, a výsledné hodnoty rizika napadení, které jsou vloženy do
samostatného sloupce, pomocí identifikátoru přiřadit k oddělením, dílcům a porostním skupinám.

Využití těchto postupů pro návrh zonace podporující plánování při kalamitních situacích není tak přímočaré jako

při předešlém postupu, protože PAS většinou neuvažují iniciální polohu ohnisk přemnožení a obecně se zaměřují
primárně na úroveň porostu, bez uvažování širších prostorových souvislostí, které jsou pro zonaci klíčové.

Zonaci popsanou v předešlé kapitole však mohou podpořit dalším zprecizněním informací ohledně optimální
alokace opatření v kalamitním území.
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Obr. 7: Distribuce hodnot rizika napadení porostů lýkožroutem smrkovým předpovězeným modelem IpsExpert
pro roky 2008, 2009 a 2010 v území revíru Vostojávka (LHC Ledeč nad Sázavou)
c) Přístup na bázi komplexních modelů dynamiky kůrovce (Obr. 8)

Nejpokročilejší přístup představují komplexní modely pro hodnocení rizika napadení porostů, které spojují dva
předešlé přístupy, tedy horizontální aspekt šíření kůrovce spolu se stanovištními predispozicemi ke vzniku

napadení. Tyto modely jsou zároveň nejnáročnější z hlediska přípravy dat a korektního využití, co může být

limitující v kalamitních situacích, kdy je zapotřebí přijímat rychlé a operativní rozhodnutí. Zásadním přínosem

modelů je možnost testovat vliv různých typů opatření při různém průběhu počasí a formou simulací na období
několika let podpořit rozhodnutí o optimální strategii.

V podmínkách České republiky představuje model TANABBO (JAKUŠ et al. 2005; KISSIYAR et al. 2005;
http://www.tanabbo.org) jediný komplexní model, který byl vyvinut v model TANABBO II v rámci řešení

projektu NAZV QJ1220317 „Integrované hodnocení dopadů hmyzích škůdců a houbových patogenů na smrkové
porosty ČR jako východisko pro jejich operativní management" a testován rovněž v provozních podmínkách
v rámci projektu NAZV č. QJ1330233 „Příprava legislativních, hospodářsko-úpravnických, mysliveckých a
pěstitelsko-ochranářských rámců jako nástrojů adaptace lesního hospodářství na změny přírodních a

společenských podmínek“ (FLD, ČZU). Systém sestává z několika základních modulů a zahrnuje větší počet

proměnných, které byly kalibrovány v modelových územích. Výběr faktorů byl realizován na základě rozboru
literárních zdrojů a s ohledem na dostupnost dat v České republice. Z tohoto důvodu je model postaven na

využití základních environmentálních dat a dat, která mohou být odvozena z lesních hospodářských plánů a
evidence. Naopak, model nevyužívá kupříkladu fyziologické ukazatele stavu stromů, které jsou obtížně
dostupné.

Základními jsou moduly stanovištních predispozic a modul horizontálního šíření lýkožrouta. Z hlediska

časového kroku model poskytuje předpovědi na následující sezónu, přičemž zohledňuje faktory jako stav

porostů, velikost populace lýkožrouta, gradační fáze a průběh počasí. Předpověď v rámci další sezóny může být
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upravována kalibračním modulem na základě průběžných informací o napadení porostů a s ohledem na průběh
počasí. Počasí bude ovlivňovat zejména počet generací lýkožrouta a možný stres porostů suchem. Prognóza
šíření podkorního hmyzu je založená na syntéze většího počtu faktorů, které ovlivňují riziko napadení

smrkových porostů. S ohledem na náročnost přípravy dat a korektní realizaci simulací a jejich interpretace je
v případě většiny provozních pracovišť zapotřebí spolupráce se specializovaným pracovištěm.

Využití výstupů modelu pro zonaci území podle stupně ohrožení spočívá ve zpracování výstupů modelu a jejich
klasifikací do výše uvedených zón. Efektivně je možné využít modelu šíření lýkožrouta jako sofistikovanější
náhrady algoritmu prostorového šíření použitého v kapitole a).

Obr. 8: Pravděpodobnost poškození smrkových porostů podkorním hmyzem na území divize VLS Lipník nad
Bečvou spočtena pomocí komplexního systémy dynamiky lýkožrouta smrkového TANABBO II.
Systém opatření podle zón rizika napadení porostů

Z předešlých kapitol vyplývá, že k vymezení zón rizika napadení porostů je možné zvolit větší množství

přístupů, přičemž některé postupy již byly testovány v podmínkách České republiky. Zonaci je dále možné

využít pro prostorově optimalizovaný návrh opatření. Zde uvádíme základní koncepci a přehled opatření pro
jednotlivé zóny, které je ovšem zapotřebí přizpůsobit specifickým podmínkám území, ve kterých je postup
využit.

V centrální (ohniskové) zóně A s nejvyšší populační hustotou nebo mírou poškození porostů (v závislosti od
typu dat použitého pro analýzu), je cílem v maximální míře eliminovat početnost kůrovcovů. Rozsáhlé

odstraňování napadených porostů s důrazem na vnější okraje zóny má zabránit šíření napadení do zóny B. V
okrajích zóny doporučujeme ponechat zbytky nenapadených porostů jako aktivní zdroj potravy. Umísťování

feromonem navnazených stojících lapáků na okrajích porostů a jejich následná těžba mají sloužit na soustředění

podkorního hmyzu na minimální objem dřevní hmoty. Problém v této zóně může představovat enormní množství
stromů, které by měly být vytěženy v několika letech, aby bylo napadení porostů udrženo pod kontrolou. Těžba
by měla probíhat intenzívněji v prvních letech, posléze se její intenzita může zmírnit.
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Hlavní úlohou opatření aplikovaných v zóně B je minimalizovat dopady na zónu C a snížit ztráty v rámci zóny

B. Doporučujeme selektivní sanitární těžbu (odstraňování jednotlivých napadených stromů, i za rizika zvýšených
nákladů) a masivní použití lapáků (klasické lapáky, otrávené lapáky, stojící lapáky navnazené feromonem,

otrávené trojnožky, bariéry feromonových lapačů). Obdobně jako v zóne A, i tady je předpokladem kontroly
rozpadu a zabránění šíření do zóny C těžba enormního množství napadených stromů, což může představovat
riziko pro dosáhnutí optimální účinnosti těchto opatření.

Hlavním cílem opatření realizovaných v zóně C je zabránit vzniku napadení porostů. Kontrolní opatření

minimalizující početnost kůrovců s minimálním rozsahem sanitárních těžeb (okamžitá těžba jednotlivých

napadených stromů, masový odchyt do feromonových lapačů, introdukce entomopatogenních hub, atd.) by měly
udržet kůrovcový hmyz pod kontrolou a ve střednědobém hledisku umožnit postupnou konverzi porostů na
stabilnější ekosystémy.

Realizace navrhovaných opatření by se měla opírat o průběžně aktualizované informace o velikosti lokálních

populací škůdce a o disperzní chování populací. Obecně, šíření kůrovců na větší vzdálenosti hraje při napadení
porostů významnou úlohu, obzvlášť když jsou populace ještě malé (např. na konci nebo začátku gradačního

cyklu). Tato informace, spolu se znalostí distribuce kůrovců (např. na základě údajů o nahodilých těžbách), může
být klíčová při návrzích obranných a ochranných opatření. V případě malých populací doporučujeme aplikovat
intenzivní kontrolní opatření a opatření zvyšující abundanci přirozených nepřátel, pomocí kterých by měla být
dosáhnuta redukce počtu jedinců ve zdrojových oblastech napadení porostů. Opatření s nízkou intenzitou by

měla být aplikována v širším okolí těchto ploch. Intenzivní postupy založené na odchytových metodách v tomto
případě nebudou moc účinné. Naopak, v případě že byly přítomny velké populace kůrovcového hmyzu potom,
jako škůdce obsadil nové potravní zdroje, je vhodné realizovat intenzívní sanitární těžbu a koncentrované
masové odchytové metody, zejména v okolí primárních oblastí napadení.
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11) Algoritmus postupu při ochraně smrkových porostů.
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Obr. 9: Algoritmus využití preventivních a kurativních metod v systému ochrany smrkových porostů před l.
smrkovým.

Legenda k algoritmu:
1) Základní principy ochrany smrkových porostů před lýkožroutem smrkovým,
- Diagnostika napadení smrku lýkožroutem smrkovým,

- Hygiena smrkových porostů, důvody a význam sanitární těžby,

- Posilování biodiverzity, jako prostředek udržování přirozené resistence.
2) Feromonové lapače,
3) Otrávené lapáky,

4) Metody asanace a ochrany skládek,
5) Netradiční metody,

6) Obranná opatření ve vztahu ke chráněným územím,
7) Vliv klimatické změny na lýkožrouta smrkového,

8) Vliv klimatické změny na produkční potenciál smrku,

9) Nevyhnutné změny v hospodaření ve smrkových porostech,

10) Specifické podmínky stěžující ochranu porostů: Zónování velkoplošných disturbančních situací působením
větru a kůrovce, sucha a kůrovce, a hromadného hynutí smrku a kůrovce.

11) Optimalizace klasických lapáků se zaměřením na optimalizaci termínu přípravy.

12) Nevyhnutná strategicko-politická rozhodnutí, které je v současnosti potřebné akceptovat.
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Potenciál on-line systémů pro podporu rozhodování

Výše uvedený algoritmus není pro běžného uživatele celkem jednoduchý, pokud se ho snažíme uplatnit

v prostorové skále. Samotná opatření pro zmírňování škod způsobených lýkožroutem je totiž možné formulovat

na více hierarchických úrovních, od porostu přes lesní celek až po regionální nebo národní úroveň. Diferenciace
charakteru opatření na národní úrovni odráží jak přírodní poměry (např. nižší, střední, horské polohy), tak i

faktory související s ochranou přírody nebo mírou fyziologického oslabení porostů imisemi nebo jinými faktory.
Při tomto přístupu je zároveň možné a vhodné zvažovat i regionálně specifická rizika související se změnou

klimatu, a to jak přímé vlivy na stav porostů související např. s narůstajícím stresem suchem tak i nepřímé vlivy,
související např. se změnou rozšíření a populační dynamiky škůdců. V případě smrkových porostů se jedná
zejména o vliv změny klimatu na voltinizmus (počet generací vyvinutých v roce) lýkožrouta smrkového.

Obr. 10 Znázornění on-line aplikace pro podporu rozhodovacího procesu ochrany smrkových porostů před
kůrovcem (Volbami ve vrchní částí aplikace uživatel přepíná mezi aplikacemi „Základní mapy“ (nalevo) a
„Systém pro podporu rozhodování“ (napravo).

Efektivní zohlednění tohoto spektra faktorů při rozhodování o optimálním managementu je možné dosáhnout

s využitím různým systémů pro podporu rozhodování (tzv. Decision Support Systems, DSS). Pro tento účel byl

vypracován DSS na báze web-mapové aplikace, který uživateli poskytuje formou interaktivních map a formulářů
doporučení z oblastí ochrany lesa a způsobů rekonstrukce dřevinné skladby tak, aby vznikly porosty méně

náchylné na poškození. Kromě toho uživatel získá množství podpůrných informací, např. o očekávané změně

klimatu, nárostu změny počtu generací lýkožrouta smrkového v zájmovém území apod. Systém je dostupný na
stránce „http://www.lesniportal.cz/geoaplikace/“ (Obr. 10).

Kromě části systému poskytující obecný přehled různých klimatických a dalších map pro celou Českou

republiku (část Základní mapa), je klíčovou částí aplikace „Systém pro podporu rozhodování“. Po spuštění

aplikace je přístupná jen část mapových vrstev obsažených v systému – mapy stupňů ochrany přírody, regionů
postižených hynutím smrkových porostů a horskými oblastmi, které vyžadují při managementu specifický

přístup. Důležitou je vrstva „Modely hospodaření“, která informuje o územích, ke kterým byly vypracované

specifické modely hospodaření. Doporučený typ hospodaření je pro každé území přiřazen na základě binárního
kódu v legendě mapy (např. 10001), který sestává z následujících kritérií:
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Projektovaný nárůst počtu generací lýkožrouta v období 2021-2050

0/1

Horské polohy

0/1

Hynutí smrkových porostů

0/1

Projektovaný nárůst počtu generací lýkožrouta v období 2071-2100
Nejvyšší stupeň ochrany přírody

0/1

0/1

Z hlediska navrhovaných opatření je uvedená schéma využitá následujícím způsobem:

Kritérium polohy v územích, ve kterých je v středně a dlouhodobém hledisku projektovaná změna počtu
generací lýkožrouta smrkového určuje intenzitu navrhovaných opatření.

Zohlednění kritéria polohy v horských oblastech souvisí zejména se skutečností, že tyto oblasti zahrnují části

areálu přirozeného rozšíření smrku, a je tedy zájem smrkové porosty v těchto oblastech, v zastoupení blížícím se
přirozenému, udržet. Kromě toho, horské ekosystémy jsou považované na obzvlášť zranitelné změnou klimatu,
zejména z důvodu expanze vegetace z nižších nadmořských výšek a s tím souvisejícího možného zániku

současných horských ekosystémů, které jsou vázané na relativně úzký existenční prostor. Pro geografické
vymezení horských oblastí bylo využité geomorfologické členění ČR.

Poloha v oblastech s nejvyšším stupněm ochrany přírody – legislativa týkající se ochrany přírody omezuje

možnosti aktivního managementu lesa, proto je tuto skutečnost zapotřebí zohlednit i při návrhu prostorově

diferencovaných opatření managementu lesa. V oblastech s nejvyšším stupněm ochrany, bez ohledu na projekce
vývoje klimatu a možné dopady na les, navrhované modely hospodaření vylučují jakýkoli management.

Doporučení mohou směřovat k intenzivnímu monitoringu kůrovce, v krajním případě k přehodnocení stupně
ochrany přírody.

Poloha v oblastech s výskytem novodobého (nespecifického) rozpadu smrkových porostů. Zejména ve východní
části České republiky je od přelomu tisiciletí pozorovaná nová vlna rozpadu smrkových porostů, která značné

limituje možnosti managementu lesa. V těchto oblastech opatření směrují k intenzívní ochraně lesa a urychlené
konverzi smrkových porostů na stabilnější ekosystémy.

Základní funkcionalita rozhodovacího systému je následující:
1.

Po zvětšení oblasti mapy s dostupnými modely hospodaření uživatel získá kliknutím na některý

2.

Záložka formuláře rozhodovacího systému „Obecné informace“ obsahuje základní informace o území,

3.

z objektů všechny dostupné informace.

které uživatel vyznačil, včetně obecných principů hospodaření v tomto území. Vrchní část formuláře
obsahuje interpretaci binárního kódu modelu hospodaření z legendy.

Záložka „Výměry“ obsahuje vybrané charakteristiky geomorfologického celku, lesního hospodářského
celku nebo chráněného území. Při aktivaci funkce „LHC“ v horní části formuláře a kliknutí do mapy

získáme informace o výměře chráněných území a geomorfologických celků v rámci LHC, které jsme
označili. V případě aktivace funkcí „Geomorfologické celky“ a „Ochrana přírody“ uživatel získá
4.

obdobné informace.

Funkce „Výměry“ funguje ve dvou modech – „Bez ohledu na les“ a „Jehličnatý les“, které mohou být
libovolně kombinované s aktivací výše uvedených tří funkcí záložky „Výměry“.
a.

Při aktivaci funkce „Bez ohledu na les“ získáme výměry v hektarech nebo jako procento

celkové rozlohy cílového regionu (LHC, geomorfologického celku nebo chráněného území).
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b.

Při aktivace funkce „Jehličnatý les“, získáme tyto informace jen za území jehličnatých lesů v
cílovém regionu. Kromě toho, přibydou informace o výměře jehličnatých porostů s

projektovanou změnou počtu generací lýkožrouta smrkového v budoucích časových obdobích
2021-2050 a 2071-2100.

Klíčovou částí rozhodovacího systému je záložka “Doporučení”, která obsahuje doporučené modely hospodaření
pro uživatelem vybrané území. Záložka poskytuje informace v třech skupinách – “Pěstování a hospodářská
úprava lesů”, “Ochrana lesa” a “Doplňkové informace” (Obr. 11).

Z hlediska této metodiky jsou klíčovou částí doporučení pro oblast ochrany lesa. Aplikace obsahuje informace

týkající se hlavních hmyzích škůdců smrkových porostů. Byly vybrány jednak kalamitní druhy hmyzu zahrnuté
ve Vyhlášce Ministerstva zemědělství č.101/1996 Sb., kterou se stanovují podrobnosti o opatřeních k ochraně

lesa, tedy lýkožrouti Ips typographus a Pityogenes chalcographus, bekyně mniška (Lymantria monacha), obaleč
modřínový (Zeiraphera diniana), ploskohřbetky rodu Cephalcia a klikoroh borový (Hylobius abietis).

Obr. 11 Funkcionalita systému pro podporu rozhodování při ochraně smrkových porostů před lýkožroutem
smrkovým.
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C) Inovované individuální metodické postupy

12) Optimalizace klasických lapáků proti lýkožroutu smrkovému Ips typographus s ohledem na termín
kladení

Lapák (také klasický lapák, stromový lapák) je pokácený, zdravý, odvětvený, větvemi zakrytý, dospělý smrk

(Picea abies L.) nebo jeho část, atraktivní pro l. smrkového, připravený pro jeho kontrolu a odchyt (Obr. 12).

Fungují na principu uvolňování primárních atraktantů (např. monoterpeny) při postupném vysychání lýka. Tímto
jsou lákání první (pionýrští) dospělci (samci). Po zakousání začínají samci produkovat tzv. agregační feromony
(sekundární atraktanty), kterými škůdce usměrňuje nálet při osídlování materiálu vhodného k rozmnožování.
Dochází k náletu na lapák, jehož intenzita je dále závislá na řadě faktorů (např. na populační hustotě škůdce,
počasí, poloze lapáku) (WERMELINGER 2004).

Metoda lapáků je již více než půlstoletí součástí řady směrnic (PIVETZ et al. 1953, ANONYMUS 1965), norem
(ČSN 48 2711 z r. 1953,, ON 48 2711 z let 1968, 1973, 1987, ČSN 48 1000 z r. 2005) a vyhlášek (Vyhláška č.
101/1996 Sb., Vyhláška č. 236/2000 Sb.).

Termíny zhotovení lapáků proti I. typographus nebyly podrobně studovány s výjimkou vlivu polohy měsíce při
jejich přípravě (JAHN 1982). Práce, které uvádějí termíny kácení lapáků (SLANDER 1948, PFEFFER 1952,

MARTINEK 1953, SCHMIDT-VOGT 1989), nikterak nedokladují tato tvrzení na základě exaktního výzkumu.

Dokonce ani v pracích, které studovaly aspekty lapáků či srovnání s jinými metodami nebývají uváděné termíny
kácení lapáků (JOHANN 1986, KOHNLE 1984, JAHN 1982, NAGEL et al. 1957). V pokynech pro lesníky

jsou uváděna zobecnění, která se zakládají na obecných zkušenostech než na výsledcích výzkumu (např. ZUMR
1985). Tento autor poskytuje nejobecnější závěry; v pahorkatinách se kácí lapáky na konci zimy, ve druhé

polovině února a v březnu, v horských oblastech do konce dubna. V polohách s dlouho ležící vysokou sněhovou
pokrývkou, zvláště v kalamitních kůrovcových oblastech, se doporučuje lapáky připravit již koncem podzimu a
začátkem zimy (ZUMR 1985).

Cíle certifikované metodiky: Optimalizace klasických lapáků proti lýkožroutu smrkovému Ips
typographus s ohledem na termín kladení

Cílem práce je podrobně popsat metodu lapáků s využitím nových výsledků studia, které autorský tým získal při
řešení projektů převážně v posledních 10 letech. Jedná se především o vědecké ověření některých informací,
které byly doposud jen historicky tradovány, a to zejména o ověření účinnosti lapáků v závislosti na termínu
jejich přípravy. Inovativní je rovněž definování zásad jejich užití v rámci integrované ochrany (IPM) proti

lýkožroutu smrkovému, jako součást širšího komplexu opatření. Protože se jedná o dlouhodobě aplikovanou

kontrolní a obrannou metodu, jsou uvedeny odkazy na zdroje a normy, kde jsou daná fakta zmíněna poprvé a

prezentovány jsou vývojové změny směřující do recentního legislativního rámce. Fakta nepodložená výzkumem
a vycházející jen ze zkušeností lesnických entomologů, ochranářů a lesnické praxe, jsou diskutována.

Údaje, které považujeme za stěžejní a závěrečné, jsou uvedeny tučně. Údaje doplňující problematiku pak
menším fontem.
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Vlastní metodika: Optimalizace klasických lapáků proti lýkožroutu smrkovému Ips typographus s
ohledem na termín kladení
Stanovení počtů lapáků

V základním stavu se stanoví výskyt lýkožrouta smrkového prostřednictvím kontrolních opatření (lapáků nebo

feromonových lapačů), která se uplatňují v jarním a letním období, a to minimálně jedno kontrolní opatření na

každých 5 ha lesních porostů nad 60 let věku se zastoupením smrku nad 20 % (MARTINEK 1960, Vyhláška č.
236/2000 Sb.).

Řada autorů doporučuje počty vyšší. PFEFFER (1952) uvádí kontrolní lapáky v rozsahu jeden na 2–3 ha

smrkových monokultur ve věku nad 80 let. Nevymezuje počty obranných lapáků při zvýšené populační hustotě l.
smrkového. EICHHOFF (in BURKET 1927) považuje za dostačující pokácení jednoho lapáku na každých 300
kroků a Nitsche (in Burket 1927) navrhuje na jaře položit 10 lapáků na ha. V Polsku (KOLEKTIV 2012) byly
kladeny 3 lapáky do porostu o ploše 3 ha, při větších rozlohách porostů 2–3 skupiny, přičemž jedna skupina
připadla na 100–300 m porostní stěny.

V případě vyšších populačních hustot, se při stanovení počtu lapáků (lapačů a dalších obranných opatření) pro
přezimující generaci vychází z kalamitního základu (ČSN 48 2711 1953). Kalamitní základ (odhadované
množství přezimujících kůrovců připravených k jarnímu rojení) je kůrovcová hmota (lapáky i ostatní

napadené stromy) zpracované od 1. srpna do 31. března (ČSN 48 2711 (1953), ON 48 2711 (1968),

MARTINEK 1960, ANONYMUS 1965). Člení se na kůrovcové dříví včas asanované a dříví částečně nebo
úplně opuštěné generací dceřiných brouků (označována jako F1).

Počet obranných opatření se stanovil dle ČSN 48 2711 (1953) z kalamitního základu pro sérii první tak, že na

dva až pět včas zpracovaných kmenů byl položen jeden lapák a na jeden vylétnutý pozdě zpracovaný kmen byly

položeny jeden až dva lapáky. Počet usmrcených a napadených stromů byl platným pro stanovení počtu lapáků i
u jiných autorů, a to v rozsahu 1/5 (PFEFFER 1961, ANONYMUS 1965) či 1/8 (ŠVESTKA et al. 1996).

ON 48 2711 (1973) váže výpočet počtu obranných lapáků k 1/8 objemu kalamitního základu a průměrné
hmotnatosti kmene.

Doslova je uvedeno: Jejich počet (myslí se lapáků) se stanoví podle průměrné hmotnatosti z kalamitního

základu, v předcházejícím období pro každé ohnisko žíru zvlášť (pro první sérii lapáku se bere jako kalamitní
základ kůrovcová hmota zpracována od 1.8. do 31.3.; stanovena množství lapáků pro další sérii viz čl 28) a

rovná se 1/8 dobře a včas zpracovaných, plně obsazených lapáku a kůrovcových stromů; k tomuto podílu musí

být připočteno celé množství pozdě zpracovaných lapáků a lýkožroutem opuštěných stromů v poměru 1:1 až 2:1
(ON 48 2711 - 1973).
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Obr. 12: Smrkový lapák připravený pro odchyt lýkožrouta smrkového
ČSN 48 1000 (2005) stanoví počet lapáků jako 1/10 objemu kalamitního základu. Interní metodika kontrolní
činnosti při zajišťování ochrany lesa proti kůrovcům PŘ Lesy ČR, s.p. (2009) uvádí počty obranných opatření
v minimálním objemu 1/5 kalamitního základu (ANONYM 2009).

K takto stanovenému počtu obranných opatření se přidá potřebný počet obranných opatření, rovnajících se 1 m3,
který je kůrovcem čerstvě částečně či zcela opuštěn (ČSN 48 1000, 2005) nebo tedy 1–2 násobku částečně nebo
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úplně vylétnutého dříví z kalamitního základu (ČSN 48 2711 1953, PFEFFER 1961, vyhláška MZe č. 101/1996
Sb.).

Československá norma 482711 (1953) vycházela ze zkušenosti lesnických entomologů (v originále „z našich

dosavadních zkušeností“) (PFEFFER 1961) a teorie kalamitního základu se od té doby stala součástí lesnické

praxe a je používána až do současnosti (vyhlášky MZe č. 101/1996 Sb. a č. 236/2000 Sb.), aniž by byly přijaté
postupy verifikovány.

Kalamitní základ v praxi samozřejmě může zahrnovat i dříví, které je zčásti obsazeno i jinými druhy smrkových
kůrovců. Zatímco v případě výskytu lýkožrouta menšího (Ips amitinus (Eichhoff, 1871)) jsou lapáky a zásady

jejich použití pro jeho odchyt použitelné v celé šíři jako u I. typographus (HOLUŠA et al. 2012), pro lýkožrouta
severského (I. duplicatus (C. R. Sahlberg, 1836)) jsou stromové lapáky neatraktivní a nepoužitelné (PFEFFER,
KNÍŽEK 1995, MRKVA 1995, GRODZKI 1997).

Je-li na lapácích zjištěn střední a silný stupeň napadení, položí se ihned po ukončení rojení (tedy po 2–3

případně čtyřech týdnech) pro zachycení přerojujících se imag další lapáky v počtu jedné desetiny až jedné
pětiny původního počtu (ČSN 48 2711 1953, ŠVESTKA et al. 1996), pětiny lapáků stávajících (ON 48 2711
1968) či 1/5–1/2 (PFEFFER 1961). Další lapáky se mohou podle potřeby kontinuálně kácet k již položeným
lapákům.

Pro stanovení počtu obranných zařízení pro dceřinou generaci F1 létající pravidelně na počátku léta se vychází
ze stupně napadení lapáků první série.

Stupeň napadení se recentně hodnotí v nejvíce napadené části kmene jako slabý (<0,5 závrtu/dm2), střední
(0,5-1 závrt/dm2) a silný (>1 závrt/dm2) (ON 48 2711 - 1987).

Tyto počty doznaly určitého vývoje a uváděly se buď na dm2 (ČSN 48 2711 1953), anebo na celý lapák (ON 48
2711 1968) bez toho, že by byly hlouběji studovány:

slabý (<1 závrt/dm2), střední (1-2 závrt/dm2) a silný (>2 závrty/dm2) (ČSN 48 2711 1953);

slabý 101-250 závrtů na 1 lapák), střední (251-500 závrtů na 1 lapák) a silný (501 a vice závrtů na 1 lapák)
(ON 48 2711 1968).

Lapáky této druhé série, určené k zachycení jedinců další generace, se připravují zpravidla týden před

předpokládaným začátkem letního rojení, tedy výletu dceřiné generace. Při slabém stupni napadení, resp.
odchytu se mohou obranná zařízení zrušit, resp. přemístit na vhodnější lokalitu. Při středním stupni
napadení, resp. odchytu, počet obranných zařízení na jednotlivých lokalitách zůstává nezměněn. Při

silném stupni odchytu, resp. napadení, se počet obranných zařízení přiměřeně zvyšuje (ON 48 2711 - 1987;
ČSN 48 1000 - 2005).

Podle ON 482711 (1973) je u kontrolních lapáků spojena kategorie slabé a střední napadení, a k tomu je uveden
poloviční podíl lapáků letní série a při silném napadení se navrhovalo ponechávat stejné množství lapáků. Jiné
počty lapáků pro letní sérii byly rovněž zmíněny v ČSN 482711 (1953), kde se ovšem stupeň nalétnutí lapáků

lišil (viz výše). Podle této normy se při slabém napadení lapáky nekladly, u středního se připravovala polovina
lapáků původního počtu a pro silný nálet zůstal počet zachován.

Podle průběhu vývoje lýkožrouta smrkového (v závislosti na průběhu počasí), je-li nebezpečí založení F2

generace, kladou se lapáky další série za stejných podmínek jako při kladení lapáků druhé série. Lapáky II. (resp.
III.) série, určené k zachycení dalších generací, se připravují průběžně; měly by být položeny dříve, než jsou
staré lapáky asanovány.
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Při gradaci lýkožroutů vzniká vysoký kalamitní základ a z něho odvozený vysoký počet lapáků. Při rozsáhlé
kalamitě nelze ani všechny lapáky uplatnit, neboť disponibilní prostor lesa je jimi zaplněn. Lesnická praxe

využívá v této situaci maximálně 4 jednotlivé lapáky na ha (POLÁK 2004). Někteří vlastníci lesa (např.

Lesy ČR, s.p.) používá metodu hromadných lapáků, kdy velký počet lapáků je umístěn na jednom místě. Dopad
tohoto opatření na lokální populaci však není znám.

V kulminaci gradace se nedoporučuje oslabovat porostní stěny záměrnou těžbou stromů na lapáky a za lapáky je
vhodné použít jen vývraty a zlomy. Záměrná těžba úrovňových a nadúrovňových stromů v porostním nitru
rovněž zvyšuje riziko náletu l. smrkového na stojící stromy (JAKUŠ et al. 2015).

Recentně v oblastech postižených suchem, lapákům konkurují chřadnoucí stojící stromy (HLÁSNY, SITKOVÁ
2011, HOLUŠA 2011, HOLUŠA, LIŠKA 2002). Stojící stromy jsou obecně více napadány než stromy ležící
(KAUSRUD 2011). V takových situacích se doporučuje preferovat důsledné vyhledávání napadených

stojících stromů před přípravou dalších sérií lapáků (POLÁK 2004). Toto nezpochybňuje velký význam
první série lapáků (SCHNEIDERORELLI 1948).

Tento názor podporují výsledky případové studie z roku 2012, kdy byl v severovýchodní části České republiky
srovnáván počet dospělců I. typographus odchycených na čtyři série stromových lapáků. V lesním komplexu o

rozloze 10 km2 (s kůrovcovými těžbami v letech 2002-2012 pohybujícími se mezi 3 až 9 m3.ha-1) bylo jednotlivě
instalováno devět lapáků. Lapáky byly položeny v porostní stěně. V průběhu letové aktivity I. typographus byly
postupně aplikovány čtyři série lapáků (od konce dubna v intervalu čtyř až pěti týdnů). Napadení lapáků bylo
studováno vždy tři až pět týdnů od jejich položení. Stromy byly rozděleny na 4,5 m segmenty. Uprostřed

každého z nich byl odloupnut prstenec kůry, na němž bylo spočítáno množství snubních komůrek a matečných
chodeb I. typographus. Hodnoty byly následně přepočítány na plochu celého lapáku. Odchyt brouků na první

sérii lapáků byl signifikantně vyšší než na ostatních třech sériích lapáků (Obr. 13). Odchyt brouků přezimující
generace byl tedy mnohonásobně vyšší než F1 generace (Obr. 14) (LUBOJACKÝ, HOLUŠA 2014).

Pokud je to možné, doporučujeme aplikovat počet lapáků stanovených pomocí kalamitního základu a i

dále během sezóny pokračovat podle metodiky. Při stanovení vysokého počtu lapáků doporučujeme klást
maximálně 4 lapáky/ha a v případě konkurence chřadnoucích stromů preferovat vyhledávání
kůrovcových stromů (POLÁK 2004).
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Obr. 13: Počty brouků I. typographus zachycených lapáky (LS Opava, 2012) (malé čtverce – průměry;
obdélníky – SD; svorky – 1.96SD) (Lubojacký, Holuša 2014).

Obr. 14: Počty brouků I. typographus zachycených na trojnožkách a do lapáků v období duben – červen a

červenec–srpen (malé čtverce–průměry; obdélníky–SD; svorky–1.96SD) (LS Opava, 2012) (Lubojacký, Holuša
2014).

Příprava lapáků a umístění

Lapák je pokácený úrovňový strom, vyrostlý v zápoji, s kmenem bez větví s kůrou jemně šupinatou o
výčetní tloušťce 20–30 cm (MARTINEK 1960). Je zpravidla odvětvený a větvemi zakrytý kmen, který je

mnohem efektivnější než kmen nezakrytý, který je pro l. smrkového méně atraktivní, protože dříve vysychá
(FRANZ 1948, PRELL 1952, CHARRARAS 1959, ŠVIHRA 1968).

Pfeffer (1952) popisuje lapák jako pokácený strom s ponechanou kůrou a větvemi a o výčetní tloušťce nad 30

cm. Větve v koruně zabraňují dolehnutí kmene na zem a přispívají k zavadání kmene, neboť jehličí transpiruje
po nějaký čas vodu. V Polsku se běžně pokácené lapáky I. série neodvětvují, ale navazující série lapáků jsou
odvětvené (KOLEKTIV 2012). Ponechané větve urychlují zavadání kmene, stromy se mohou kácet později,
kůrovci nalétají dříve na kmeny s větvemi než kmeny odvětvené (ZUMR 1995). Recentně jsou využívány

lesnickou praxí i neodvětvené lapáky, o jejich účinnosti však chybí potřebné údaje (KULA, ŠOTOLA v tisku).
Je známo, že obecně nejsou atraktivní ani stromy podúrovňové, ani nadúrovňové, ale největší reprodukční

úspěch má l. smrkový na stromech se středním relativním tloušťkovým přírůstem a střední hustotou koruny

(BAIER, 1996A, MATTANOVICH et al., 2001). Proto lesník vybírá stromy průměrné s drsnější borkou
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(opět vhodnější pro lýkožrouty). U lapáků evidujeme číslo lapáku, lokalitu – porost, datum pokácení, výsledek
kontrol a datum asanace.

Kromě zakrývání kmene po celé délce větvemi, se pro zvýšení účinnosti lapáků někdy doporučovalo jejich

podkládání podvalem či kácením přes pařez, aby se omezil kontakt s lesní půdou (PFEFFER 1952, MARTINEK

1960, ŠVESTKA et al. 1996), které se v praxi pro obtížnou aplikovatelnost nepoužívá. Vychází z představy, že u
podložených lapáků mohou brouci využít celý povrch kmene. Skutečnost je však taková, že velmi záleží na

aktuálním počasí během letové aktivity brouků. Za velmi teplého a slunného počasí brouci obsazují zastíněné

části kmene, odkloněné od slunce, zatímco za chladnějšího, především horní část kmene (MODLINGER et al.
2015).

BURKET (1927) lapáky první série označoval za „kmeny zkumné“ (revizní, aplikované v menším rozsahu), ale
evidované dle data pokácení a stupně nalétnutí. Lapákem byl pokácený i zdravý potlačený strom, který se

podkládal, aby brouci mohli nalétat na kmen i ze spodní strany, která zůstává nejdéle atraktivní (BURKET

1927). Kmeny se však odvětvovaly („oklesťují“), jinak by odpar vody z jehličí vedl záhy k zaschnutí kmene a

znesnadňoval by loupání kůry (BURKET 1927). SEDLACZEK (1908) in BURKET (1927) doporučoval různé

postupy zatraktivnění lapáků. U l. smrkového se jednalo o lapáky kácené a neodvětvené, pokud se volily stojící
stromy je třeba je kroužkovat a v zimě nebo na jaře pokládat. Stromy předem nekroužkované je po pokácení
třeba v podélných pásech přikřesat z kůry.

Lapáky se umísťují do míst s předchozím vývojem kůrovce a s předchozí těžbou, kde je předpoklad výskytu
lýkožroutů. Lapáky však nemají vytvářet nové kotlíky ani se nesmějí porušovat zdravé porostní stěny
(MARTINEK 1960).

U lapáků není nutné dodržovat žádnou bezpečnostní vzdálenost od lesa, je možné je připravovat přímo v

porostech, nesmí zarůst buření (je nutno jej ošlapávat) a pokládají se pro první přezimující generaci z větší části
na osluněná místa (2/3) a menší část do polostínu (1/3), (ČSN 48 2711 1953, ON 48 2711 1968, 1973, 1984,

MARTINEK 1960, ŠVESTKA et al. 1996, ZUMR 1985) (ČSN 48 2711 2005 podrobnosti neuvádí). Druhá (tedy
série pro F1 generaci) se klade vždy do polostínu (ČSN 48 2711 1953), eventuálně bylo doporučeno lapáky

nezakrývat (ON 48 2711 1968). PFEFFER (1952) doporučuje kladení lapáků v nižších polohách na dno širších

údolí, při úpatí strání a do okraje porostů, aniž by byly vystaveny přímému slunci. V horských polohách se mají
klást lapáky na osluněná místa.

Při studiu nejvhodnějšího termínu přípravy lapáků (viz kapitola „Termíny přípravy první série lapáků“) pro

odchyt přezimujících brouků byly zjištěny rozdíly v atraktivitě lapáků trvale či částečně osluněných. V případě
zimy bez sněhové pokrývky byly více obsazovány lapáky, které byly osluněny plně či částečně ve srovnání
s lapáky na stinných místech (HOLUŠA et al. in prep.). To odpovídá staré výše zmíněné zásadě, že v době

vývoje prvního pokolení bylo doporučováno již v 50-tých letech 20. století klást 2/3 lapáků na výsluní a 1/3 do
polostínu (ČSN 48 2711 1953). V Polsku se předpokládá, že lapáky v polostínu si ponechávají účinnost i na
přerojující se jedince (KOLEKTIV 2012).
Termíny přípravy první série lapáků.

Lapáky připravené pro odchyt brouků přezimující generace se kácejí v předstihu (MARTINEK 1953,

SCHMIDT-VOGT 1989, PFEFFER 1952, SEDLACZEK 1921, SEDLACZEK 1908 IN BURKET 1927, ZUMR
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1985, SLANDER 1948). Je možné, že je to důsledek minoritních složek volatilních látek, které mohou hrát
doposud neznámou roli pro vhodnost hostitele pro lýkožrouty (KALINOVÁ et al. 2014).

Ve tří-letém studiu bylo zjištěno, že brouci I. typographus nejvíce osídlovali lapáky připravené koncem února až

počátkem března. Týkalo se to ovšem jen zim, 2004/2005 a 2006/2007, kdy v zimě nebyla sněhová pokrývka na
rozdíl od zimy 2005/2006, kdy za vysoké sněhové pokrývky byly lapáky káceny do sněhu po celou dobu pokusu
(HOLUŠA et al. in press).

Výsledky potvrdily obecné a vědecky neověřené názory starších prací, ve kterých autoři doporučovali kácet
stromy několik týdnů před počátkem letové aktivity: 2–3 týdny před předpokládaným rojením (SLANDER
1948) nebo čtyři týdny před rojením (MARTINEK 1953, SCHMIDT-VOGT 1989). PFEFFER (1952),

SEDLACZEK (1924) A (ZUMR 1985) stanovili termín kácení lapáků na konec zimy nebo na jaře v březnu, což
souhlasí s našimi zjištěními.

Lapáky tedy připravujeme dva měsíce před počátkem předpokládané letové aktivity, což je v nižších a
středních polohách koncem února nebo počátkem března (ANONYMUS 1965).

PFEFFER (1952) doporučuje klást lapáky na konci zimy nebo na jaře v březnu a dubnu k zachycení květnového
rojení. V horách se podle PFEFFERA (1952) kácí lapáky do konce dubna, což nejspíše vychází z nedostupnosti
terénu v horách v důsledku dlouho ležící sněhové pokrývky. V roce 2006 byly všechny lapáky káceny do

sněhové pokrývky, což pravděpodobně vedlo ke konzervaci lýka (HOLUŠA et al. in press)) a odstranění rozdílu

mezi termíny příprav vzhledem k atraktivitě pro lýkožrouty. Toto zjištění podporuje názor ZUMRA (1985), že v
polohách s dlouho trvající vysokou sněhovou pokrývkou (hory), je možno lapáky připravit již koncem

podzimu a začátkem zimy, protože tím, že leží ve sněhu, zůstane jeho atraktivita zachována. Riziko spočívá
v tom, že lapáky na jaře mohou ležet ještě pod sněhovou pokrývkou a nebudou funkční.
Kontrola

Lapáky pravidelně kontrolujeme v intervalu 7–10 (ČSN doporučuje 7-14) dní a zjišťujeme obsazení a

stupeň vývoje (ŠVESTKA et al. 1996). Kontrola se provádí na té části obliny kmene, kde se v dané sezóně
brouci přednostně zakousávají. Nejvhodnější částí kmene je prostor pod původně nasazenou korunou,

neboť tato je přednostně brouky obsazovaná (PFEFFER 1952, ŠVIHRA 1968, ZUMR 1984, HOLUŠA et al.
in prep). Kontrola se musí provádět odříznutím borky a lýka, aby bylo možno determinovat druh kůrovce.
Pro stanovení počtu závrtů pomáhají kupky drtinek shromažďované nad otvorem. Nad větracími otvory se

drtinky neshromažďují a nesprávné započtení těchto otvorů vede k nadhodnocení napadení. Ovšem ani evidence
pouhých drtinek spolehlivá není, protože se nemusí jednat o drtinky vytlačené samci rodu Ips zavrtaných

v lapáku, ale také drtinky lýkožrouta obecného (Pityophtorus pityographus (Ratz.), Obr. 15) obsazujícího větve
(Plašil, Cudlín 2005), kterými je lapák zakryt (Holuša observ.). Stupeň napadení se vyjadřuje hustotou náletu
(průměrným počtem závrtů na dm2) z plochy 20 dm2 (ON 48 2711 1973, ČSN 48 2711 2005), v Polsku je

doporučena kontrolní plocha kmene o délce 0,5 m a šířce 2/3 obvodu kmene (KOLEKTIV 2012). PFEFFER

(1952) nespecifikuje kontrolovanou plochu rozsahem, ale doporučuje kontrolovat kmen pod živými větvemi.
Z tohoto hlediska lze doporučit na připravovaných lapácích před odvětvením toto místo naznačit. Stanovení
kritických počtů (slabé, střední a silné) bylo přijato na základě studie MARTINKA (1956).
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Obr. 15: Drtinky Pityophtorus pityographus na povrchu lapáku.
Asanace

Včasná asanace lapáků je zásadní podmínkou pro úspěšné použití této metody. Lapák, ze kterého by lýkožrouti
vylétli, by byl nejen nefunkční, ale zvýšil by i populaci škůdce v porostu.

S mechanickou asanací se může začít krátce po náletu brouků v období kladení vajíček a dokončit se musí
v období, kdy larvy v chodbách nejblíže snubní komůrce dosáhly posledního 3. instaru (ČSN 48 2711

2005), resp. kukel. Výjimečně se asanace provádí i ve stadiu dospělého brouka před výletem (nebylo-li možné

provést asanaci dříve). Jsou- li v požercích kukly a světlí brouci, je povolena pouze strojní mechanická asanace
(adaptérem na motorovu pilu), při které dochází k rozdrcení kůry nebo štěpkování a pálení (ŠVESTKA 1996,

ČSN 48 2711 2005). K asanaci se přistupuje i při zjištěném slabém výskytu požerků, zde zpravidla volíme jako
optimální metodu asanace odvoz z lesa.

Asanaci odvozem, která je nejjednodušší, je nejvhodnější provést v období kladení samic, protože po třech

týdnech může nastat ještě tzv. sesterské přerojení (SCHNEIDERORELLI 1948), kdy brouci opustí strom a po
úživném žíru založí požerky nové.

Je logické, že po asanaci odvozem následuje zpracování dříví. Samotný odvoz, resp. převoz dříví na jiné

místo asanací není. Vylíhlí brouci F1 nebo přerojující se brouci mohou přelétnout na značné vzdálenosti. Je
zřejmé, že více než 50 % brouků přelétá vzdálenosti více než 500 m (WERMELINGER 2004).

V případě, že kapacitně vlastník lesa nezvládá odvoz lapáků, připadá v úvahu mechanická asanace a jen
výjimečně asanace chemická.

Mechanická asanace představuje loupání kmene speciálními loupáky. Odstraní se borka s lýkem a vývojová
stádia kůrovců jsou konzumována predátory. Noví brouci F1 (F2, F3) generace by již odlétli a dokončili vývoj
na jiném vhodném místě (ÖHRN et al. 2014). Námitka, že asanace ručním loupáním je při napadení dřeva
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kůrovcem spíše utopií a kukla dokončí svůj vývoj (VANIŠ 2010) se týká jen stromů velkých dimenzí s velmi
silnou borkou, kde kukla zůstane chráněna lýkem.

Alternativou odkorňování je proškrabávaní. Vytvoříme drážky zasahující až do dřeva, což způsobí rychlejší
vysychání lýka a úhyn většiny populace na kmeni. Ruční škrabáky jsou vyrobeny ze dvou břitů lesnického

črtáku a lze je použít jen při malém množství napadeného dříví. Provozně vhodnější a finančně výhodnější jsou
adaptéry na motorovou pilu firmy Günter. Je nutné zdůraznit, že drážkování musí zasahovat až do dřeva. V

případě, že drážky končí mělce a zanechají část nepřerušeného lýka, jsou larvy schopny tuto překážku překonat
do vedlejšího proužku kůry a dokončit vývoj (JUHA, TURČÁNI 2008).

Poslední, ale nedoporučovanou metodou je chemická asanace. Celý povrch z vnější i vnitřní strany kmene je

ošetřen insekticidním postřikem, který obsahuje výrobci doporučené množství (koncentraci) insekticidu, barviva
a vody. Pro chemickou asanaci se používají pouze schválené přípravky na ochranu rostlin v souladu s

podmínkami jejich povolení, uvedenými v etiketě přípravku a v Registru přípravků na ochranu rostlin. Používají
se zejména syntetické pyretroidy. Pro kontrolu a zvýšení pokryvnosti se přidává barvivo i schválené smáčedlo
(ZAHRADNÍK et al. 2014). Pro práci s insekticidem je nutné vlastnit osvědčení I. stupně a osoba řídící tuto
činnost musí mít osvědčení II. stupně. Odborná způsobilost je zakotvena v §86 zákona č. 326/2004 Sb.,
podrobnosti obsahuje vyhl. č. 206/2012 Sb.

Postřik musí být aplikován rovnoměrně po celém povrchu (kmeny je potřeba otáčet). Ošetření se musí provádět
na suchý povrch, přípravek musí zaschnout, než začne pršet. Postřik je možné zahájit ihned po obsazení lapáku,
v období kladení vajíček (aby se zamezilo přerojování samic a zakládání sesterského pokolení), a ukončit jej v
krajním případě můžeme těsně před výletem brouků; vhodnější je chemickou asanaci provést nejpozději ve

stádiu výskytu prvních kukel. Nežádoucí jsou při aplikaci nízké teploty (kolem bodu mrazu) a teploty nad 25°C,
avšak hrozí-li nebezpečí z prodlení, je možné aplikovat i za vyšších teplot (ZAHRADNÍK 2015).

Chemickou asanací se nezahubí larvy, kukly ani brouci v lýku. Jedná se v podstatě o preventivní metodu,

jejichž princip je následující. V případě, že lapáky není možné z kapacitních důvodů odvést a dochází k dalšímu
vývinu, brouci F1 generace jsou zahubeni při prokousávání borky a opouštění stromů. Metoda však není zcela
bezpečná, neboť v případě souvislého úživného žíru jedním výletovým otvorem mohou uniknout další brouci

(ZAHRADNÍK, GERÁKOVÁ 2010). Řešením je uložení lapáků na skládku a zakrytí hromady insekticidní sítí
Storanet®.

Pokud jsou lýkožrouti a jejich stadia pod kůrou ve velkém měřítku usmrceni, jedná se často o vystavení lapáků
(ev. kůrovcových stromů na skladech) vysokým teplotám (BEAL, MASSEY 1945, VITÉ 1961, RUDINSKY,
VITÉ 1956).

Účinnost lapáků

Podle ČSN 48 1000 (2005) jsou odchytová zařízení (lapáky, lapače, otrávené lapáky a stojící lapáky) za dodržení
daných postupů srovnatelná, i když skutečný dopad na populace lýkožroutů není znám.

Některé práce dokumentují výrazně pozitivní vliv lapáků na potlačení gradace (LOZZIA 1993), i když masové
použití lapáků nepřinášelo dobré výsledky vždy, protože se v určitých oblastech vyskytuje velké množství

václavkou nebo suchem oslabených porostů a váha boje se tak přenesla více na vyhledávání napadených stromů
a jejich včasnou asanaci (MARTINEK 1953, PFEFFER 1961). V porostech vyskytující se čerstvé polomy
nebo vývraty mohou nahradit lapáky, nové lapáky se nekácí (MARTINEK 1960).
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V podstatě neexistují práce, které by výzkumně hodnotily vliv lapáků na potlačení gradace. Pouze KROL,

BAKKE (1986) tvrdí, že feromonové lapače jsou účinnější než lapáky za nízkých a vysokých populačních

hustot, zatímco lapáky byly více efektivní za středních populačních hustot. Podle našich nepublikovaných

předběžných studií se jeví toto tvrzení jako platné. Ve vrcholu gradace se ukazuje, že rozhodující význam
má jen včasné vyhledávání a odstraňování napadených stromů, při progradaci má využití lapáků velký

význam a pozitivně se projevuje na snížení populačního růstu (Holuša, Lubojacký nepubl.). Podobné studie a

nemožnost takové studie ve větším rozsahu provést je důsledkem existujícího nedostatku věrohodných údajů i
absence zaznamenaných dat o obsazení lapáků a počtech brouků odchytaných do feromonových lapačů.

Nicméně lapáky připravené v optimálním termínu byly obsazeny 2–5 více, než v ostatních termínech. To může

výrazně ovlivnit populační dynamiku, která má dále v sezóně exponenciální charakter. Navíc je nutno zdůraznit

jejich význam pro zachycení přezimující generace, neboť první série lapáků zachytí mnohonásobně více brouků
než trojnožky za stejné období (LUBOJACKÝ, HOLUŠA 2014). Z tohoto důvodu praxe správně preferuje

lapáky v místech nejvyššího výskytu l. smrkového, zatímco trojnožky používají v mladších porostech a lapače
v oblastech s nízkými populačními hustotami (KLIK pers. comm.).
Výhody a nevýhody lapáků

Význam lapáků se nesmí přeceňovat, protože žádný odchytový systém proti lýkožroutům není schopen

redukovat populaci kůrovců na velké ploše po dlouhou dobu (ABGRALL, SCHVESTER 1987, NIEMEYER

1997). Nevýhodou lapáků je jejich možné selhání. Nelze je totiž použít po velkých přísušcích, kdy v porostu
stojí mnoho stresovaných stromů, po velkých polomech větrem, sněhem nebo ledovkou, neboť zde
bezpočetné odlomy se stávají prostředím pro vývin kůrovců (Pfeffer 1961).

Lapáky jsou relativně drahé a časově náročné (BAKKE 1989, PFISTER 1999). Nemusejí být vždy obsazeny,
jsou schopny zachytit (pojmout) jen omezené množství jedinců a vyžadují pravidelné kontroly (ABGRALL,

SCHVESTER 1987). I přesto se jedná o jednu z nejpoužívanějších metod (MARTINEK 1953, PFISTER 1999,
GREGOIRE, EVANS 2004) i v současnosti (MILÁŇ, HANUS 2010, VANIŠ 2010, KOHLER 2012, FUČÍK
2015), ale jejich význam pro zachycení přezimující generace je pravděpodobně velký a doporučuje se jejich
preferování.

Lapáky sice nemusí být vždy plně obsazeny (ABGRALL, SCHVESTER 1987), ale zachytí i druhy, které nejsou
monitorovány feromonovými lapači. Na druhou stranu je nutno dbát na jejich kvalitní asanaci, opuštěný lapák
nejen, že nesplnil svůj úkol, ale vedl k intenzivnímu namnožení populace, protože reprodukce na pokácených

stromech je vysoká (KAUSRUD 2012). Na druhou stranu ve srovnání především s otrávenými lapáky (částečně i
feromonovými lapači), nezabíjejí necílové druhy.

Asanaci odvozem, která je nejjednodušší, je nejvhodnější provést v období vykladení samic, protože po třech

týdnech může nastat ještě tzv. sesterské přerojení, kdy lýkožrouti opustí strom (Pfister 1999) a po úživném žíru
založí požerky nové (Wermelinger 2004). Tyto jedince lze nachytat na další pokácené stromy, čímž se již tak
navyšuje množství zdravých stromů, které používáme na tuto metodu.

Kapacita lapáků na rozdíl od lapačů či otrávených lapáků je omezená. Při naplnění kapacity lapáků je opět nutno
navyšovat počty pokácených stromů.

V období gradací je vhodné použít spíše feromonové lapače, a to především tehdy, kdy není v lesích dostatek

stromů pro výrobu lapáků anebo jejich použití není ekologicky únosné. Kromě přemnožení podkorního hmyzu
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se jedná také o větrné kalamity, v oblastech postižených imisemi, v přírodních rezervacích a v porostech, kde
hrozí snížení zakmenění a následný rozpad porostů (JAKUŠ et al. 2015).

D) Principy dalšího postupu v ochraně smrkových porostů
13) Nevyhnutná strategicko-politická rozhodnutí, které je v současnosti potřebné akceptovat
Vzhledem k dlouhé produkční době v lesním hospodářství jsou strategická (politická) rozhodnutí velmi důležitá.
Jejich dopady se vždycky projevují s časovým odstupem několika let nebo i desetiletí. Strategická rozhodnutí
musí být proto přijata s dostatečným časovým předstihem a musí mít progresivní charakter, aby zajišťovala
rozvoj lesního hospodářství. V opačném případě jsou soustředěny jenom na zmírnění negativního vývoje.

Strategické rozhodování je na rozdíl od operativního především předmětem vrcholných orgánů státní správy a
musí vždycky navazovat nejenom na národní politiku ale i na mezinárodní úmluvy a dohody. V souvislosti

s adaptací lesů na klimatickou změnu jde především o závěry ministerských konferencí (4. MCPF Vídeň 2003,
7. MCPF Madrid 2015) a mezinárodní závazky (COP21). I ve změněných podmínkách musí být zajištěna

trvalost hospodaření ať již kvůli zajištění dodávek dříví na národní a mezinárodní trh, ale také kvůli ochraně
půdy, vodních zdrojů a dalších ekosystémových služeb, které i hospodářské lesy společnosti poskytují.

Nástrojem lesnické politiky z pohledu strategického rozhodování jsou legislativní opatření, ale i jednotlivé

rámcové směrnice hospodaření vytvořené na základě aktuálních vědecko-výzkumných poznatků a praktických
zkušeností.

V souvislosti s hospodařením ve smrkových porostech a předcházení riziku jejich předčasnému zničení vlivem
škodlivých činitelů se strategická opatření musí zaměřit na tyto oblasti:
Snížené obmýtí

V současné lesnické praxi se používají subjektivně aktualizované hodnoty obmýtí odvozené před desítkami let
(Kašpar et al. 2016). Výsledkem je zvýšení průměrné doby obmýtí v průběhu století v lesích ČR o cca 20 let.

Současný zdravotní stav a další potenciální vývoj však spíše naznačuje na potřebu snižování doby obmýtí – a to
v kůrovcem výrazně ohrožených lokalitách i výrazněji. Zvyšování obmýtí mělo a má za následek vyšší zásoby
obnovovaných porostů, ale je to prakticky jediné pozitivum. Na druhou stranu vyšší obmýtí se projevuje více
negativně a to především:
-

-

Snížením kvality obnovovaných porostů, a to především v důsledku vyššího výskytu hnilob nebo

nepravého jádra, obecně zvýšením výskytu poškození a dalších vad dřeva, které snižují kvalitativní
upotřebení dřeva v lepších sortimentech.

Přesunem obnovy zralého porostu do doby po kulminaci jeho celkového průměrného přírůstu, což
paradoxně snižuje využití produkční funkce porostu.

Zvýšením pravděpodobnosti zničení porostu biotickým nebo abiotickým škodlivým činitelem.

Pravděpodobnost dožití porostů do mýtního věku je zejména v oblastech vystavených silnému vlivu
škodlivých činitelů velmi nízká.

Podle v současnosti platné legislativy není možné mýtní úmyslnou těžbu plánovat v porostech mladších 80 let.
Tento hraniční věk je jednotný pro všechny stanovištní podmínky, ve kterých se smrk vyskytuje bez ohledu na
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jeho růstové a produkční schopnosti. V oblastech, ve kterých jsou pro výskyt škodlivých činitelů příznivé

podmínky již nyní nebo se vlivem klimatické změny tyto podmínky vytvářejí, se smrkové porosty tohoto věku

těžko dožívají. V takovýchto podmínkách je potom zajištění trvale udržitelného hospodaření velkým problémem.
Doporučené strategicko-politické rozhodnutí pro státní správu v této oblasti proto je:
-

Snížení doby obmýtí smrkových porostů zejména v oblastech, v kterých je s ohledem na dlouhodobý
disturbanční režim a případně i jeho změny související se změnou klimatu možné očekávat rozpad

porostů. Snížení doby obmýtí nesmí přitom být jednotné pro všechny porostní a stanovištní podmínky,
ale musí být diferencováno podle očekávaných změněných produkčních schopností, přičemž je
-

v maximální míře zapotřebí využívat modelů pro hodnocení rizik.

Aktualizace stávajících dob obmýtí ve všech ostatních oblastech. I v oblastech, které nejsou

považovány za problémové z hlediska vysokého výskytu škodlivých činitelů, je nezbytná aktualizace
dob obmýtí v souladu s plněním produkční a mimoprodukčních funkcí.

Tato opatření je nezbytné upravit do legislativní podoby aktualizací lesního zákona a návazných prováděcích
vyhlášek.

Strategickým rozhodnutím z hlediska vlastníka lesa jsou možnosti pro implementaci tohoto konceptu i ve

stávajících legislativních podmínkách a doba obmýtí může být snížena při obnově lesního hospodářského plánu.
Doporučuje se to především ve zvlášť ohrožených a poškozovaných oblastech, aby se tím předešlo rozvrácení
lesních porostů.

Změna dřevinné skladby

Obnovní a cílová dřevinná skladba je v současnosti dobře propracovaná jako součást Rámcových směrnic

hospodaření, avšak v podmínkách změny klimatu je její vhodnost zapotřebí přehodnotit. V mnoha případech je

možnost obnovy co do pestrosti dřevin značně rozsáhlá a umožňuje vlastníkovi lesa vytvářet smíšené porosty, u
kterých je předpoklad lepší stability, vyšší odolnosti vůči škodlivým činitelům a tím zajištění trvalosti plnění
funkcí lesa. Hlavní dřevina je ve většině případů jenom jedna, což vlastníka lesa velmi nemotivuje k tvorbě

druhově pestrých porostů. Tvorbě druhově bohatých porostů rovněž pomáhá rozsah možností ale i povinnost
používání melioračních a zpevňujících dřevin. Vlastník má možnost využít více druhů těchto melioračních a
zpevňujících dřevin. Požadovaný minimální podíl MZD je však často naplňováno jedním druhem dřeviny,
vzhledem k povinnosti zajistit mladý lesní porost ve stanovené lhůtě.

Možnost zakládaní druhově bohatých porostů je ve skutečnosti ještě větší a to využívaním introdukovaných

dřevin. K většímu využití introdukovaných dřevin je zatím v některých kruzích značný odpor, na druhé straně
prosazení této myšlenky může mít pro lesnické hospodaření v budoucnu velmi pozitivní dopad. Tyto dřeviny
mohou na stanovištích, které jsou pro domácí druhy nepříznivé, lépe zajistit plnění funkcí lesa. Jejich použití
musí být ale doplňkem druhové skladby a nesmí tvořit její základ.

Strategicko-politickým rozhodnutím na úrovni státní správy v této oblasti by proto mohlo být:
-

Rozšíření počtu hlavních dřevin v obnovní dřevinné skladbě v rámci cílových hospodářských souborů.

Stanovení nejenom minimálního podílu MZD ale i počtu druhů MZD, které se při obnově porostu mají
použít. Akceptace (do určité míry) náletových pionýrských dřevin.

Vytváření smíšených porostních směsí na každé vzniklé pasece v rámci porostu.

Umožnění používat v jednotlivé formě smíšení určité druhy introdukovaných dřevin

210

-

Využití zahraničních proveniencí (naších domácích druhů dřevin), které jsou na klimatické podmínky,

-

Přehodnotit pravidla přenosu semene a sazenic v rámci pěstebních oblastí s cílem umožnit pěstování

které v ČR nastávají již adaptovány.

provenience domácích druhů dřevin v širším spektru oblasti.

Vlastník lesa může v rámci svých strategických rozhodnutí již nyní do značné míry ovlivnit druhovou skladbu
nových lesních porostů. Může tak učinit tím, že bude při zalesňování na jednotlivých obnovních prvcích
používat větší počet dřevin, podle doporučené obnovní skladby, v hloučkové nebo skupinové formě.

Změna legislativních postupů stanovování výše předmýtních a mýtních těžeb

Současné postupy stanovování etátu mýtních těžeb je stále postaveno na klasickém modelu normálního lesa. Je
ale nesporné, že s nastupující změnou klimatu, potřebných adaptačních opatření a podporou plnění dalších

ekosystémových služeb je nutné přehodnotit i tyto postupy. V současné době je výše těžeb odvozována pomocí
těžebních ukazatelů, které neberou v úvahu prostorové umístění a podmínky porostů, požadavky maloplošných
zásahů nebo jemnější způsoby hospodaření.

Strategicko-politickým rozhodnutím na úrovni státní správy v této oblasti by proto mělo být:
-

Zavedení nových postupů stanovení výše mýtních těžeb, např. optimalizace plánování těžby na bázi

-

Podpora tvorby alternativních scénářů mýtní těžby, jako podklad pro lesního hospodáře, který si může

analytických optimalizačních algoritmů jako alternativní způsob stanovení výše mýtní těžby.
vybrat scénář vhodný pro jeho specifické cíle hospodaření.

Strategickým rozhodnutím vlastníka v současných podmínkách může být požadavek alternativních návrhů výše
mýtní a předmýtní těžby s analýzou dopadů na stav lesního majetku, očekávaný vývoj a trvalost udržitelného

hospodaření (Marušák, Kašpar 2014, Marušák et al. 2015). Toto rozhodnutí může do značné míry ovlivnit výši
plánované těžby a tím i podpořit změnu dřevinné skladby a další vývoj porostů na lesním majetku.
Důsledná a spolehlivé evidence kalamitních těžeb, evidence výskytu škodlivých činitelů

V důsledku klimatické změny se počítá se zvýšením frekvence takových klimatických vlivů, které mohou

významně zvýšit výskyt nahodilých těžeb (sucha, sněhové kalamity, větrné smrště apod.) Evidence kalamitních

těžeb včetně těch, které jsou způsobeny biotickými činiteli, i jejich příčin, je důležitým podkladem pro prognózy
výskytu budoucích nahodilých těžeb a jejich rozsahu. Z tohoto pohledu není současný stav příznivý, jelikož
ucelená, spolehlivá a detailní evidence chybí (nebo spíše není v dostatečné míře veřejně dostupná).
Doporučeným strategicko-politickým rozhodnutím pro státní správu v této oblasti je:
-

Zavedení povinného systému lesní hospodářské evidence pro všechny vlastníky lesa, zejména
s ohledem na evidenci výskytu jednotlivých druhů škodlivých činitelů a rozsahu poškozeného

(napadeného) dřeva. Ideální by bylo, kdyby např. ÚHÚL tyto informace dostával a mohl s nimi

pracovat při vytváření prognóz ohrození stability lesa – ve spolupráci s výzkumnými organizacemi.

Na úrovni vlastníka lesa ani v současnosti nic nebrání vedení tohoto typu evidence a jejímu využití při úpravách
hospodaření s ohledem na rizika hospodaření související s vlivem jednotlivých škodlivých činitelů.
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4 Dedikace

Metodika byla zpracována v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QJ1330233 „Příprava legislativních,
hospodářsko-úpravnických, mysliveckých a pěstitelsko-ochranářských rámců jako nástrojů adaptace lesního
hospodářství na změny přírodních a společenských podmínek“ (50%) a projektu NAZV QJ1220317

„Integrované hodnocení dopadů hmyzích škůdců a houbových patogenů na smrkové porosty ČR jako
východisko pro jejich operativní management" (50%).

5 Srovnání novosti postupů

S ohledem na významnost problémů, které způsobuje lýkožrout smrkový, bylo řešeno několik výzkumných
projektů, v rámci kterých byly zjištěny důležité informace. Tyto informace jsou v současnosti roztříštěny

v mnoha materiálech, ke kterým lesnický provoz nemá vždy přístup. Hlavním cílem této metodiky je nejen tyto

informace shromáždit na jednom místě, ale také čtenáře informovat a ulehčit jim rozhodovací proces při výběru
správného postupu. V současnosti jsou některá opatření uplatňována bez ohledu na důležité skutečnosti,

izolovaně a bez pochopení souvislostí. Celý komplex opatření je nejen souborem informací a postupů, ale – a to
hlavně – navzájem se ovlivňujících a spolu souvisejících částí. Ty mohou naplno fungovat jen v případě, že se
uplatní synergický efekt jejich vzájemného spolupůsobení.

Z toho hlediska je významnou součástí metodiky část 11), ve které je prezentován návod, jak by měl vlastník
nebo uživatel lesních porostů postupovat a jaké otázky by si měl klást, aby hospodařil v souladu se svými
ekonomickými zájmy, ale současně i bez zvýšené míry rizika. Na některé zásadní strategické otázky

v současnosti není jednoduché najít odpovědi s ohledem na nejistotu, která vyplývá z nejednoznačnosti

klimatických scénářů. V každém případě by však vlastník nebo uživatel lesů měl dostat informaci o možnosti
alternativního vývoje lesů – a tím i problémech s kůrovcem.

I když zásady aplikace lapáků v lesnickém provozu jsou dlouhodobě známy, byly studiem ověřeny

doporučované termíny přípravy lapáků. Rovněž jsou vymezeny výhody i nevýhody použití lapáků, které se
běžně nezmiňují, a byla stanovena kapacita odchytu lýkožroutů ve vztahu k otráveným lapákům. Postupy
neověřené studiem jsou diskutovány a implementovány mezi nevýhody lapáků.

Některé části metodiky nejsou dořešeny dokonale, což je s ohledem na velkou dynamiku těchto procesů

pochopitelné. Autorský tým přistupuje k řešení problému s vědomím, že v průběhu dalších několika let bude

postupně docházet ke zpřesnění některých částí a dořešení modelů a strategií pro rozhodovací procesy. A tato

metodika bude za několik let inovována. Na druhé straně – není vhodné s jejím uveřejněním vyčkávat, protože i
tato první verze může uživatelům poskytnout velké množství užitečných informací.
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6 Popis uplatnění Certifikované metodiky
Metodika je koncipována jako komplexní materiál – a to nejen počtem a objemem informací, ale i zastoupením
institucí – protože autoři pocházejí ze všech nejvýznamnějších lesnických výzkumných a výzkumně-

vzdělávacích organizací v České republice. Svým charakterem je zacílena nejen na praktické lesníky k přímému
provádění metody, ale i na střední a vyšší management, s ohledem na komplexnost celého systému Smrk –
Kůrovec.

V metodice lze možno nalézt i množství informací, které jsou užitečné pro nižší, ale vyšší struktury orgánů státní
správy – jako zdroj informací, ale i nástroj pro rychlou orientaci jak ten-který subjekt plánuje svá rozhodnutí.
Metodika je rovněž dozajista užitečná i pro ÚHÚL a jeho zaměstnance jako užitečný nástroj při přípravě a

zpracování OPRL a schvalování LHP. Rozhodovací algoritmus je určen pro vlastníky lesů, lesní hospodáře,

subjekty provádějícími lesnické činnosti, státní správu lesů, lesnické výzkumné ústavy a univerzity při ochraně
lesa před l. smrkovým, ale rovněž pro orgány státní správy posuzující vhodnost uplatněných postupů ochrany
lesa.

Vlastní inovovaná část (část C) je určena hlavně pro praktické využití vlastníky lesů, lesní hospodáře, subjekty
provádějícími lesnické činnosti a státní správu lesů při lepším využití klasických lapáků k ochraně lesa před l.
smrkovým. Tato konkrétní část navržené metodiky má uplatnění především v hospodářských lesích, ale

v některých situacích poskytuje řešení i pro chráněná území. Protože je založena na přirozených principech,

jedná se o biotechnické opatření s minimálními dopady na narušení přirozených procesů probíhajících v přírodě.
Aplikaci lapáků lze proto doporučit i v územích s různým statusem ochrany přírody (po dohodě s příslušnými
orgány).
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7 Ekonomické aspekty
a) Uplatnění informací při rozhodovacím procesu a při samotném uplatnění preventivních a kurativních opatření

znamená větší či menší (hlavně v závislosti na důslednosti uplatňování technologických procesů) snížení nákladů
na ochranu lesa – a to především ve středně a dlouhodobém měřítku. Okamžité úspory uplatnění komplexní

strategie můžeme odhadnout na jednu až dvě desetiny procent snížení těžby v důsledku napadení kůrovcem.

Středně- a dlouho-dobé efekty těchto informací pak následně mohou mít narůstající význam. S časem pozitivní
dopad správného uplatnění těchto informací může dosáhnout až několik procent, co znamená snížení těžby

v důsledku přemnožení kůrovce. Při průměrném ročním objemu kůrovcového dříví 1 mil m3 se tak jedná až o
snížení 100 tis. m3. Snížení trhové ceny smrkových sortimentů o 100-200 Kč tak znamená významný

hospodářský efekt. Na druhé straně, v části c) této kapitoly je uvedeno, že klasické lapáky jsou relativně drahé
obranné opatření. To záleží hlavně na definování odběratelských vztahů s těžařskými společnostmi.

b) Uplatnění algoritmu (volba správné kombinace používaných metod) a správné použití v čase a prostoru

znamená zvýšení efektivity opatření a snížení potenciálních ztrát z možného neúspěchu při nevhodném použití
metod. Tato část ekonomického dopadu navazuje na předcházející ve smyslu pozitivního synergického efektu

vhodné a časově správné kombinace použití jednotlivých metod. Tato filozofie je významná hlavně s ohledem
na eliminaci negativního efektu nesprávně zvolené metody, nebo časově nevhodně použitého postupu.

Ekonomické hodnocení takto komplexních procesů je samozřejmě velmi komplikované. Můžeme využít jenom
metodu kvalifikovaného odhadu. V případě krátkodobého efektu tak efekt pravděpodobně dosahuje několika
procent (5-6), při středně a dlouhodobém správném uplatňování známých metod se tak snížení objemu
napadených stromů může dostávat až úrovně několika desítek procent.
c) Uplatnění inovované metodiky klasických lapáků

U trojnožek se kalkulují jen náklady na výrobu a instalaci včetně postřiku (4x za sezonu) a náklady na

feromonové návnady (2 ks). U feromonových lapačů (pokud pomineme nákup či odpisy lapače), hradí se

kontrola v desetidenním intervalu (květen-srpen) a feromonové návnady (2 ks). Náklady na přípravu lapáků

zahrnují jeho položení a následné soustřeďování dříví (3x 1 m3 dříví – modelově předpokládáme, že lapák má
v průměru 1 m3), kontroly v desetidenním intervalu (květen-srpen). U menších subjektů bývá pravidlem, že
odběratel trvá na snížení jakosti sortimentu (např. z III.A/B na III. D), a dochází tak k ekonomické ztrátě na
každém lapáku. U velkých vlastníků lesa s dlouhodobými smlouvami nebývá ztráta na snížení sortimentu

zohledňována. Finanční náklady na instalaci, provoz a asanaci uvedených kontrolních a obranných opatření

(lapák/lapač/trojnožka) bez kalkulace prodeje dřeva jsou odhadovány v poměru 3 : 1,5 : 1 (Pozn. Prodej dříví
z lapáků a trojnožek nelze považovat za skutečný výnos obranného opatření).

Lapáky jsou tedy dražším opatřením, nicméně je nejefektivnější metodou (při dodržení technologických a

časových podmínek přípravy, kontroly a zpracování) a řadí se k obranným opatřením s největším vlivem na
populační dynamiku l. smrkového.
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Pokud by optimální termín přípravy lapáku zvýšily jeho efektivitu a podařilo by se tak snížit objem kůrovcového
dříví na území České republiky o pouhé 1 %, jednalo by se o značné finanční úspory. Objem kůrovcového dříví
činil na území ČR např. v roce 2015 přibližně 2 mil. m3.

U všech tří částí analýzy ekonomických aspektů uplatnění metodiky je zásadní přísné dodržování

technologických postupů, co je v boji s kůrovcem dlouhodobě zásadní věc (a tady můžeme obvykle hledat i
případné neúspěchy v boji s kůrovcem).
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