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1. Cíle projektu 

Ve výzkumném úkolu, který je zaměřen na modelování vlivu zvěře na prostředí, je stanovení 

početnosti spárkaté zvěře v zájmové oblasti považováno za naprosto zásadní vstupní údaje pro 

další hodnocení vlivu zvěře na další složky ekosystému. Cílem projektu proto bylo ověření 

možnosti využití jak nepřímých metod odhadu populací spárkaté zvěře pomocí monitoringu 

trusových hromádek, tak použití moderních technologií, jako jsou termovize, či fotopasti. 

Výsledky a ověřené metodické postupy vyhodnocení denzity spárkaté zvěře v podmínkách 

zájmové oblasti bude v budoucnosti možné po určité modifikaci použít i v dalších lokalitách, 

což by mělo přispět k účinnějšímu přístupu k trvale udržitelnému mysliveckému 

managementu. 

Konkrétními cíli projektu tak bylo 1) Naformulování metodiky, tedy přesného popisu postupu 

činností a podmínek, které je nutné splnit pro sčítání spárkaté zvěře ve fragmentované krajině 

s co nejvyšší přesností 2) Příprava funkční metodiky pro vyhodnocení vlivu spárkaté zvěře 

na přirozenou obnovu lesních dřevin.  

Další dílčí cíle (ve formě výsledků) byly formulovány v zadávací dokumentaci projektu a jsou 

jednou ze součástí závěrečné zprávy (viz bod 7. Realizační výstupy projektu a 8. Výstupy 

projektu). 
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2. Úvod – literární přehled a popis problematiky sičí zvěře 

 

Vstupní literární rešerše je orientována především na problematiku biologie a managementu 

populace jelena siky. Literární přehled je zaměřen na analýzu dostupných literárních pramenů, 

které popisují rozšíření jelena siky v jeho domovině, tedy na japonských ostrovech. V další 

části je pak popisováno jeho šíření na evropském kontinentu od prvních introdukcí sičí zvěře 

ve druhé polovině devatenáctého století až po současné rozšíření. 

 

2. 1. Populační dynamika spárkaté zvěře v Evropě 

Globální ekosystémy jsou ať již přímo či nepřímo stále více ovlivňovány lidskou činností. 

Člověk postupně přetváří planetu a tím mění životní podmínky a prostředí pro další 

organismy (Vitousek et al., 1997). Hlavním důvodem pro tento posun, který se týkal 

formování a využití krajiny, bylo v předchozích staletích zejména zemědělské hospodaření 

(Ellis a Ramankutty, 2008; Jepsen et al., 2015). V uplynulých 150 letech prodělala 

zemědělská krajina v Evropě výrazné změny, které se týkaly postupného nárůstu intenzifikace 

zemědělství a stoupajícího využití půdy (Ramankutty a Foley, 1999). S těmito obměnami 

a s rostoucí poptávkou vzrostla zemědělská produkce (Levers et al., 2016), změnila 

se velikost půdních bloků a struktura pěstovaných plodin, které jsou často pěstovány nikoliv 

jako zdroj obživy, ale jako zdroj energie (Sauerbrei et al., 2014). Tato opatření v moderní 

zemědělské krajině měla za následek pokles biodiverzity (Sauerbrei et al., 2014; Wrzesień 

a Denisow, 2016) a snížení početnosti dříve hojných druhů drobné zvěře (Kuijper et al., 2009; 

Lundström-Gilliéron a Schlaepfer, 2003). Nově vzniklým podmínkám se naproti tomu 

dokázaly s úspěchem přizpůsobit populace volně žijících kopytníků. Nárůst početnosti 

spárkaté zvěře je dokumentován napříč celou Evropou (Baltzinger et al., 2016; Bleier et al., 

2012; Hagen et al., 2014; Heurich et al., 2015; Thulin et al., 2015). 

Postupný nárůst populací kopytníků není zapříčiněn pouze změnami prostředí. Jedním 

z dalších důvodů je často zmiňována absence přirozených predátorů, tedy velkých šelem, 

které hrály v redukci populací kopytníků zásadní roli (Kuijper et al., 2013). Klíčovým 

nástrojem managementu, regulace distribuce, ale také udržování populací velkých savců 
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se postupem času stalo myslivecké hospodaření či samotný lov (Bischof et al., 2012; Heurich 

et al., 2015; Hothorn a Müller, 2010). Efektivita lovu však silně závisí na vynaloženém 

loveckém úsilí, místních zákonech a lovecké filozofii (Williams et al., 2002). Lov tedy může 

být i důvodem k přímému zvýšení stavů populací spárkaté zvěře. S popisovaným nárůstem 

velmi úzce souvisí působení škod na lesních porostech (Gerhardt et al., 2013; Hothorn 

a Müller, 2010) a na polních plodinách (Bleier et al., 2012). Tyto škody jsou způsobovány 

nejenom domácími druhy zvěře, ale také druhy introdukovanými. 

V průběhu minulých staletí byly po celém světě mimo svůj přirozený areál rozšíření 

introdukovány desítky druhů jelenovitých (Dolman a Wäber, 2008). Právě jelenovití patřili 

historicky mezi nejčastěji introdukované kopytníky (Spear a Chown, 2009), důvodem bylo 

rozšíření zdrojů potravy pro obyvatelstvo a atraktivita sportovního lovu introdukované zvěře 

(Forsyth et al., 2004; Griffith et al., 1989). Šíření nepůvodních druhů zvěře bylo realizováno 

nejenom cílenými introdukcemi (zazvěřováním). V následném rozšiřování docházelo také 

neúmyslně prostřednictvím specializovaných chovů, tedy zoologické zahrady a privátních 

obor, ze kterých se postupně dařilo zvěři uniknout (Long, 2003). Mnoho druhů zvířat 

se novému prostředí dokázalo úspěšně přizpůsobit, v nových lokalitách se následně 

stabilizovaly zdomácnělé populace (Clout a Russell, 2007; Forsyth et al., 2004).  

Jedním z takto úspěšně introdukovaných druhů zvěře se v kontextu evropského kontinentu 

stal jelen sika (Cervus nippon nippon) (Bartoš, 2009; Biedrzycka et al., 2012; McDevitt et al., 

2009; Pérez-Espona et al., 2009), který se s postupným nárůstem spočetnosti zařadil mezi 

10 invazivních druhů s největším negativním dopadem na evropskou krajinu (Gallardo, 

2014). V mnoha případech jsou populace jelena siky pouze lokální, největší rozšíření 

je v Evropě dokumentováno ve Velké Británii, Irsku, Německu a v České republice 

(Biedrzycka et al., 2012; Pérez-Espona et al., 2009). S rozšiřováním a postupným nárůstem 

početnosti tohoto invazivního druhu se neustále zvyšuje také jeho negativní vliv na nově 

osidlované prostředí, zejména na lesní porosty a polní plodiny (Pérez-Espona et al., 2009). 

Dalším významným rizikem introdukce jelena siky je jeho hybridizace s jelenem evropským, 

tedy s původním druhem evropské fauny (Barančeková et al., 2012; Bartoš a Žirovnický, 

1981; Biedrzycka et al., 2012; McDevitt et al., 2009; Smith et al., 2014; Spear a Chown, 

2009). 

Pro pochopení vývoje populací jelena siky na evropském kontinentu je nutné se seznámit 

s historií jeho populační dynamiky v původním areálu rozšíření. Z tohoto důvodu je v úvodu 
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závěrečné zprávy popsáno rozšíření jelena siky v Japonsku. Na příkladu nárůstu a poklesu 

populace v domovině sičí zvěře je možné identifikovat důvody ovlivnění početnosti v zemích, 

do kterých byl jelen sika introdukován. 

 

2. 2. Vývoj populace jelena siky v Japonsku 

Jelen sika patří v Japonsku mezi tři původní druhy kopytníků, ze kterých obývá největší areál 

rozšíření. Rozšíření bylo popsáno pro širokou škálu biotopů od zemědělsky 

obhospodařovaných nížin, až po horské lesy (Takatsuki, 2009). Historické prameny, které 

dokumentují distribuci jelena siky na japonských ostrovech, jsou nejčastěji dostupné 

pro ostrov Hokkaido (Kaji et al., 2010, 2000; Sakuragi et al., 2003; Takatsuki, 2009).  

Na tomto ostrově se nachází a v minulosti také nacházela velmi početná populace jelena siky 

(Kaji et al., 2010; Matsuda et al., 1999; Takatsuki, 2009). V Japonsku dochází v posledních 

letech k neustálé expanzi jelena siky, naproti tomu v ostatních částech Asie je jeho populace 

ohrožena, případně zde byl již zcela vyhuben (Takatsuki, 2009). V minulosti však byla situace 

opačná. V devatenáctém století došlo k dramatickému poklesu v početnosti jelena siky 

z důvodu komerčního lovu velmi vysoké sněhové pokrývky v roce 1879 (Kaji et al., 2010). 

Ohashi (Ohashi et al., 2016) uvádí pokles populace v průběhu 20. století, a to z důvodu ztráty 

přirozeného prostředí, způsobeného lidskou aktivitou. Kaji (Kaji et al., 2010) pak srovnává 

historii vývoje populační dynamiky sičí zvěř na ostrově Hokkaido s vývojem populací 

jelenovitých v Severní Americe. Před japonskou kolonizací žil jelen sika na většině plochy 

ostrova, k poklesu početnosti poté došlo vlivem ztráty přirozeného habitatu intenzivní těžbou 

dřeva a rozvojem zemědělství. 

Po období dramatického poklesu stavů následoval nárůst početnosti jelena siky, který 

byl podpořen úplným zákazem lovu, nejprve v letech 1889 až 1899 a poté znovu v období 

1920 až 1952 (Kaji et al., 2010; Matsuda et al., 1999). Následující roky (1953 až 1993) byl 

lov také omezen, jelen sika se mohl lovit pouze z důvodu získávání trofejí (Matsuda et al., 

1999). Nárůst populace jelena siky bývá přičítán z části také vymizením jediného přirozeného 

predátora, původního japonského vlka (Canis lupus hodophilax) (Matsuda et al., 1999; 

Takatsuki, 2009). Tento predátor byl vyhuben v roce 1903 (Knight, 1997). Následky 

kombinace zákazu odlovu, absence predátorů a dostatku dostupné potravy tedy v posledních 

desetiletích došlo na japonských ostrovech doslova k expanzi rozšíření jelena siky (Kaji et al., 
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2000). Po roce 1970 se geografický areál sičí zvěře během 25 následujících let rozšířil 

přibližné o 170 % (Ohashi et al., 2016). Nárůst stavů jelena siky se projevil také 

na stoupajících počtech ulovené zvěře, po roce 2000 se v celém Japonsku každoročně ulovilo 

více než 100 000 kusů jelena siky v režimu „mysliveckého“ managementu, tedy zájmového 

lovu. Zároveň jsou každoročně loveny desítky tisíc jedinců (až 40 000 kusů) z důvodu 

omezení škůdců na zemědělských plodinách a v lesnickém hospodaření (Takatsuki, 2009).  

Z uvedených informací tedy vyplývá možnost výrazně ovlivnit početnost jelena siky 

odlovem. Na druhé straně je v případě úplného zákazu lovu, či jeho omezení, možné očekávat 

v následujících letech prudký nárůst početnosti. Pravděpodobný budoucí vývoj populace 

jelena siky na japonském souostroví popisuje Ohashi (Ohashi et al., 2016), který předpokládá 

změny ve využití krajiny spojené s postupující urbanizací japonských ostrovů. Dalším 

faktorem, který pravděpodobně pozitivně ovlivní populační dynamiku jelena siky, jsou 

postupující klimatické změny (snížení výšky a délky trvání sněhové pokrývky). Na základě 

těchto změn je možné očekávat rozšíření areálu výskytu jelena siky až o 11,9 %. Tato nově 

vzniklá situace bude vyžadovat zvýšený odlov, který bude složité zajistit z důvodu rapidního 

poklesu početnosti japonských lovců (Ohashi et al., 2016; Takatsuki, 2009). 

 

2. 3. Irsko a Britské ostrovy 

Jelen sika byl na evropský kontinent introdukován z východní Asie a Japonska. Jeho historie 

se v Evropě začala psát již před více než 150 lety (Bartoš, 2009; Hannaford et al., 2006; 

Swanson a Putman, 2009). První zemí, do které byl tento exotický druh zvěře z čeledi 

jelenovitých dovezen, byly Britské ostrovy, a to již v roce 1860 prostřednictvím Zoologické 

společnosti v Londýně (Zoological Society of London). Původním cílem introdukce jelena 

siky bylo obohacení a větší druhová rozmanitost v „jeleních oborách“ místních šlechticů. 

Hlavním cílem tedy zprvu byly zejména estetické důvody (Pérez-Espona et al., 2009; 

Ratcliffe, 1987). Importovány byly dva poddruh jelena siky. Prvním z nich byl menší jelen 

sika japonský (Cervus nippon nippon) pocházející přímo z japonských ostrovů. Jako druhý 

byl introdukován větší jelen sika Dybovského  (Cervus nippon hortulorum), jehož původní 

areál rozšíření se nachází od východu až jihovýchodu Mandžuska až po jihovýchodní Sibiř 

(Pérez-Espona et al., 2009; Ratcliffe, 1987). Větší rozšíření, přizpůsobení se místním 

podmínkám a založení divoké populace se však podařilo pouze sikovi japonskému. 
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Ve stejném roce (1860) introdukoval Viscount Powerscourt japonského siku do svého parku 

v Enniskerry v Co. Wicklow v Irsku. Jelen sika reagoval na nové podmínky poměrně rychlým 

růstem populace, z původního počtu jednoho samce a tří samic vznikla v období do roku 1884 

skupina čítající více než sto jedinců (Powerscourt, 1884). 

Jelen sika v Irsku expanduje i v současné době. Značná část populace se stále nachází 

v místech, která tento druh obýval v roce 1978. V porovnání s rokem 2008 však došlo 

ke značnému rozšíření areálu výskytu jelena siky (Carden et al., 2011). V uplynulých třiceti 

letech byl areál výskytu rozšířen o 353 %, tedy přibližně o 5 % ročně (Carden et al., 2011; 

Smith et al., 2014). V období 2003 až 2007 se rychlost šíření jelena siky do nových, doposud 

neobsazených území zvýšila až na 7 % za rok. V roce 2008 se jelen sika v Irsku nacházel 

na 213 mapových čtvercích o rozloze deseti čtverečních kilometrů pro jeden mapový čtverec 

(Carden et al., 2011).  

Obdobná situace je dokumentována pro Britské ostrovy, i zde postupně dochází k nárůstu 

populace sičí zvěře (Mayle, 1996; Pérez-Espona et al., 2009; Ward, 2005). V období 1972 

až 2002 narůstal areál jeho výskytu průměrně o 5,2 % ročně (Ward, 2005). Nejpočetnější 

populace jelena siky je popisována pro severní část Velké Británie, ve Skotsku je odhadována 

velikost populace na přibližně 10 000 jedinců (Harris a Yalden 2008). Přesné údaje o dané 

populaci však není možné stanovit s dostatečnou přesností pomocí sčítání z důvodu diverzity 

rozmístění populace. I přes to, že je možné v méně rozlehlých lokalitách použít přímé sčítání 

(Langbein et al. 1999), vycházejí autoři často přímo ze statistik, které sumarizují údaje 

o ulovených jedincích (Kahlert et al., 2015; Kerlin et al., 2007). Podle faktu, že se ve Skotsku 

ulovilo v roce 2006 více než 6 000 kusů je možné předpokládat, že je tedy populace jelena 

siky v daném regionu výrazně početnější. Ve zbytku Velké Británie je pak populace jelena 

siky odhadována v rozmezí 1 500 až 2 000 jedinců (Pérez-Espona et al., 2009). 

 

2. 4. Německo 

Další zemí, ve které se nachází stabilizovaná populace jelena siky, je Německo (Biedrzycka et 

al., 2012; Pérez-Espona et al., 2009; Pitra a Lutz, 2005). Podrobná historie introdukce jelena 

siky není bohužel dostatečně dokumentována, o vývoji populace jelena siky v Německu 

je možné dohledat pouze základní informace (Pitra et al., 2005). Jelen sika byl do Německa 

poprvé dovezen již v roce 1836 Carlem Hagenbeckem, který se zabýval obchodováním 
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s různými druhy cizokrajné zvěře. I zde byla introdukovaná zvěř nejprve držena v parcích 

a v oborách (Pitra et al., 2005; Pitra a Lutz, 2005). Později se jednotlivým kusům sičí zvěře 

podařilo z parků a obor uprchnout a tím jelen sika postupně zdomácněl, stejně tak, jako 

v případě jeho introdukce na Britských ostrovech a v Irsku (Pérez-Espona et al., 2009; 

Powerscourt, 1884; Ratcliffe, 1987). 

V současné době se v Německu nachází celkem pět geograficky oddělených subpopulací, 

a to v oblastech Möhnesee (od roku 1893), Ostangeln (od roku 1928), Hüttener 

a Duvenstedter Berge (od roku 1964), Weserbergland (od roku 1933), a Hochrhein (od roku 

1911). Počty sičí zvěře se v jednotlivých oblastech pohybují v řádu stovek kusů. Největší 

lokální populace byla v roce 2005 sečtena právě v oblasti Möhnesee do které byl jelen sika 

introdukován nejdříve. Zde byl počet jelena siky odhadován na přibližně 500 kusů. Počty 

zvěře v ostatních, samostatných populacích, se pohybovaly v rozmezí od 60 po 400 kusů 

(Pitra a Lutz, 2005). Od roku 2005 je však možné kalkulovat s výrazným nárůstem početnosti. 

V případě úlovků jelena siky došlo za posledních pět let, pro které jsou údaje pro Spolkovou 

republiku Německo dostupné, k nárůstu početnosti z původních 1 360 ulovených jedinců 

v roce 2013 na 2 429 v roce 2018, což znamená nárůst o cca 79 % (Deutcher Jagdstatistik, 

2019). 

 

2. 5. Česká republika 

K introdukci jelena siky na území České republiky došlo na konci devatenáctého století. 

Po tom, co se sičí zvěři podařilo uniknout z obor, dochází cca od poloviny 20. století 

k zpočátku pozvolnému nárůstu početnosti v původních místech výskytu dvou geograficky 

odlišených subpopulací (západní část České republiky, Bouzovsko). V posledních desetiletích 

pak dochází k nekontrolovatelnému šíření do dalších částí republiky.  

 

2. 5. 1. Historie výskytu sičí zvěře na území České republiky 

První zmínky o introdukci jelena siky do České republiky pocházejí z roku 1891. V tomto 

roce byl jelen sika dovezen do obory Kluk u Poděbrad (Kokeš, 1970). Přesný popis 

introdukované zvěře není možné zjistit, archiv dodavatele, německé společnosti Hagenbeck 

Company sídlící v Hamburgu byl zničen během druhé světové války (Bartoš, 2009). Dalším 
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místem byla obora Lipí u Manětína v západních Čechách, do které byl jelen sika introdukován 

v roce 1897. Do Manětína byl v první fázi byl dovezen jelen s jednou laní. Následující rok byl 

přivezen znovu jelen a laň od německého obchodníka Hagenbecka, který dodával zvěř 

do výše zmíněné obory Kluk (Wolf, 1999). První introdukce jelena siky z přelomu 

devatenáctého a dvacátého století byly tedy soustředěny pouze do obor. Tento stav vydržel 

až do druhé světové války, během které došlo ke zničení oplocení některých obor, zvěř byla 

v některých lokalitách vypuštěna cíleně. Jelen sika se tímto způsobem dostal do volné 

přírody, kde postupně zdomácněl (Barančeková et al., 2012; Wolf, 1999).  

 

2. 5. 2. Současný stav rozšíření jelena siky na území České republiky 

V současné době se v České republice nacházejí dvě dobře zavedené populace jelena siky. 

Výrazně početnější populace sičí zvěře se nachází v západní části republiky (Karlovarsko 

a Plzeňsko). Druhá samostatná populace se nachází v oblasti Bouzovské vrchoviny. Areál 

výskytu se neustále rozšiřuje, přítomnost jelena siky je hlášena myslivci stále častěji z míst, 

ve kterých se v minulosti tento druh zvěře nevyskytoval (Barančeková et al., 2012). 

Pro hodnocení rozšíření daného druhu zvěře je, pokud je to možné, lepší využít údaje 

z odlovu, jak již bylo popsáno výše. Jelen sika se podle statistik dostupných pro Českou 

republiku loví v různém množství ve dvanácti z celkových čtrnácti krajů. Odlov prozatím 

nebyl zaznamenán pouze v kraji hlavního města Prahy a ve Zlínském kraji, tedy v části 

východní Moravy (Forest Management Institute, 2019).  

Podrobný vývoj jarních kmenových stavů a odlovu jelena siky od roku 2003 (vznik obcí 

s rozšířenou působností) zobrazuje Obrázek č. 1. Z grafu je patrný více než 2,5-násobný 

nárůst ulovených jedinců sičí zvěře za období posledních patnácti let. V roce 2003 bylo 

na území ČR dle statistik Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa v Brandýse nad Labem 

uloveno celkem 7 010 ks sičí zvěře, zatímco v roce 2018 to bylo již 18 368 jedinců.  
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Obr. č. 1. Vývoj početnosti sičí zvěře na území České republiky. 

 

O šíření jelena siky na území České republiky vypovídá také jeho postupné geografické 

expanze, kterou je možné dokumentovat podle lovu na územích jednotlivých obcí 

s rozšířenou působností. V roce 2003 byl jelen sika loven na území 42 ORP. V roce 2018 

se již sičí zvěř lovila na území 65 ORP, což činí téměř jednu třetinu území České republiky. 

Postupné rozšiřování jelena siky je patrné z Obrázku č. 2 a 3.   
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Obr. č. 2. Odlov sičí zvěře dle ORP v roce 2003 (v ks/100 ha). 

 

 

Obr. č. 3. Odlov sičí zvěře dle ORP v roce 2018 (v ks/100 ha). 
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3. Základní analýza zájmové oblasti 

Sčítání spárkaté zvěře bylo v období realizace projektu řešeno v deseti honitbách zájmového 

území. Do řešení byly zahrnuty honitby Žižkův Mlýn (CZ3208210030), Úněšov 

(CZ3208110095), Šipín (CZ3208202023), Rochlov (CZ3208206020), Pernarec 

(CZ3208110082), Luhov (CZ3208110074), Líšťany – Hunčice (CZ3208106073), Křelovice 

(CZ3208110068), Košetice (CZ3208106075) a Čermíny – Kumberk (CZ3208110044). 

Analýza mapových podkladů vychází z map dostupných na internetovém portálu Ústavu pro 

hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem (www.uhul.cz). Hranice honiteb byly 

na serveru UHUL aktualizovány k 2. 3. 2017, tedy v termínu začátku řešení projektu. 

Klasifikace území dle typu pokryvu byla provedena pomocí aplikace Field-Map. Nad 

leteckými ortofoto snímky byla pro celé zájmové území provedena vektorizace, 

tj. zakreslování jednotlivých typů pokryvu a jejich následná polygonizace.  

Při klasifikaci se jako podklad při rozhodování použila i data katastru nemovitostí dostupná 

na mapovém serveru ČÚZK. Katastrální údaje pro dané území lze zobrazit přímo v aplikaci 

Field-Map. 

 

3. 1. Postup kategorizace krajiny 

Pro účely realizace projektu z dílčí části zaměřeného na sčítání zvěře byly stanoveny 

následující rozlišovací třídy využití území: 

• Les – pozemky určené k plnění funkcí lesa a nacházející se na porostní půdě 

• Bezlesí – takto byly klasifikovány louky, políčka a pastviny na lesním pozemku 

• Orná půda – zemědělská půda, na které se pěstují dočasné plodiny (např. obilniny, 

okopaniny, víceleté pícniny) 

• Trvalý travní porost – zemědělsky využívané travní porosty 

• Dřevinná vegetace rostoucí mimo les – stromořadí podél cest, větrolamy, porosty 

mezí, břehové porosty, remízky 

• Keře – jednotlivé keře nebo skupiny keřů v otevřené zemědělské krajině 
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• Travní lada – louky ponechané ladem, meze, travní porosty kolem komunikací, 

okraje polí apod. 

• Ostatní – zástavba, dopravní infrastruktura, antropogenní plochy bez vegetace, vodní 

plochy, vodní toky 

 

Postup klasifikace krajiny v aplikaci Field-Map je patrný z Obrázků č. 4 a 5. Z obrazové 

dokumentace je zřetelné rozčlenění krajiny dle výše zmíněných tříd využití území. Vylišeným 

celkům se následně přiřadí typ pokryvu. 

 

 

Obr. č. 4. Klasifikace leteckého snímku v aplikaci Field-Map. 

 

 

 

 

 

 

 



Projekty Grantové služby LČR 

Modelování vlivu zvěře a mysliveckého managementu na prostředí s použitím nových nebo nadstandardních 

metodik na příkladu modelových oblastí  

16 

 

 

 

Obr. č. 5. Klasifikace leteckého snímku v aplikaci Field-Map, ukázka kategorizace území. 

 

3. 2. Výsledky klasifikace leteckých snímků zájmového území 

Výsledky klasifikace byly zpracovány jednak pro celé zájmové území a jednak zvlášť 

pro jednotlivé honitby. Data byla popsána prostou sumarizací rozloh jednotlivých typů 

pokryvů. Údaje pro celé zájmové území jsou sumarizovány v Tabulce č. 1, jednotlivé honitby 

pak v Tabulkách č. 2 až 11. Celkový zákres kategorizace území je patrný z Obrázku č. 6. 
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Tab. č. 1. Výsledky klasifikace pro celé zájmové území. 

Typ pokryvu 
Rozloha 

ha % 

Les 7217,1 39,0 

Bezlesí 83,8 0,5 

Dřevinná vegetace mimo les 247,3 1,3 

Keře 26,7 0,1 

Travní lada 75,6 0,4 

Orná půda 8459,3 45,8 

Trvalý travní porost 1257,6 6,8 

Ostatní 1119,5 6,1 

Celkem 18486,9 100,0 

 

Tab. č. 2. Výsledky klasifikace – honitba Žižkův Mlýn (CZ3208210030). 

Typ pokryvu 
Rozloha 

ha % 

Les 1154,4 54,3 

Bezlesí 0,8 0,0 

Dřevinná vegetace mimo les 35,2 1,7 

Keře 4,6 0,2 

Travní lada 16,0 0,8 

Orná půda 639,0 30,1 

Trvalý travní porost 210,1 9,9 

Ostatní 64,6 3,0 

Celkem 2124,7 100,0 
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Tab. č. 3. Výsledky klasifikace – honitba Šipín (CZ3208202023). 

Typ pokryvu 
Rozloha 

ha % 

Les 788,5 76,2 

Bezlesí 20,6 2,0 

Dřevinná vegetace mimo les 5,3 0,5 

Keře 0,3 0,0 

Travní lada 1,4 0,1 

Orná půda 100,8 9,7 

Trvalý travní porost 111,6 10,8 

Ostatní 6,2 0,6 

Celkem 1034,7 100,0 

 

 

Tab. č. 4. Výsledky klasifikace – honitba Křelovice (CZ3208110068). 

Typ pokryvu 
Rozloha 

ha % 

Les 652,9 22,1 

Bezlesí 8,3 0,3 

Dřevinná vegetace mimo les 29,8 1,0 

Keře 6,2 0,2 

Travní lada 6,2 0,2 

Orná půda 1751,3 59,2 

Trvalý travní porost 375,7 12,7 

Ostatní 127,9 4,3 

Celkem 2958,3 100,0 
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Tab. č. 5. Výsledky klasifikace – honitba Rochlov (CZ3208206020). 

Typ pokryvu 
Rozloha 

ha % 

Les 1358,6 70,2 

Bezlesí 18,1 0,9 

Dřevinná vegetace mimo les 29,6 1,5 

Keře 2,4 0,1 

Travní lada 21,1 1,1 

Orná půda 328,7 17,0 

Trvalý travní porost 122,8 6,3 

Ostatní 54,9 2,8 

Celkem 1936,2 100,0 

 

 

Tab. č. 6. Výsledky klasifikace – honitba Úněšov (CZ3208110095). 

Typ pokryvu 
Rozloha 

ha % 

Les 527,1 23,1 

Bezlesí 8,5 0,4 

Dřevinná vegetace mimo les 36,8 1,6 

Keře 4,6 0,2 

Travní lada 8,9 0,4 

Orná půda 1327,7 58,1 

Trvalý travní porost 174,0 7,6 

Ostatní 197,6 8,6 

Celkem 2285,2 100,0 
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Tab. č. 7. Výsledky klasifikace – honitba Pernarec (CZ3208110082). 

Typ pokryvu 
Rozloha 

ha % 

Les 824,0 33,7 

Bezlesí 8,6 0,4 

Dřevinná vegetace mimo les 41,0 1,7 

Keře 3,6 0,1 

Travní lada 11,8 0,5 

Orná půda 1216,4 49,8 

Trvalý travní porost 100,3 4,1 

Ostatní 235,9 9,7 

Celkem 2441,6 100,0 

 

 

Tab. č. 8. Výsledky klasifikace – honitba Luhov (CZ3208110074). 

Typ pokryvu 
Rozloha 

ha % 

Les 311,5 34,4 

Bezlesí 7,6 0,8 

Dřevinná vegetace mimo les 6,4 0,7 

Keře 1,2 0,1 

Travní lada 4,9 0,5 

Orná půda 478,7 52,9 

Trvalý travní porost 50,9 5,6 

Ostatní 44,1 4,9 

Celkem 905,3 100,0 
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Tab. č. 9. Výsledky klasifikace – honitba Líšťany - Hunčice (CZ3208106073). 

Typ pokryvu 
Rozloha 

ha % 

Les 301,3 14,5 

Bezlesí 1,1 0,1 

Dřevinná vegetace mimo les 21,0 1,0 

Keře 4,2 0,2 

Travní lada 4,5 0,2 

Orná půda 1445,8 69,7 

Trvalý travní porost 54,9 2,6 

Ostatní 241,2 11,6 

Celkem 2074,0 100,0 

 

 

Tab. č. 10. Výsledky klasifikace – Košetice (CZ3208106075). 

Typ pokryvu 
Rozloha 

ha % 

Les 567,6 55,1 

Bezlesí 0,0 0,0 

Dřevinná vegetace mimo les 10,1 1,0 

Keře 0,4 0,0 

Travní lada 0,6 0,1 

Orná půda 370,1 36,0 

Trvalý travní porost 35,2 3,4 

Ostatní 45,0 4,4 

Celkem 1029,4 100,0 
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Tab. č. 11. Výsledky klasifikace – Čemíny - Kumberk (CZ3208110044). 

Typ pokryvu 
Rozloha 

ha % 

Les 731,2 43,1 

Bezlesí 10,1 0,6 

Dřevinná vegetace mimo les 31,9 1,9 

Keře 1,7 0,1 

Travní lada 0,3 0,0 

Orná půda 800,3 47,1 

Trvalý travní porost 22,0 1,3 

Ostatní 100,0 5,9 

Celkem 1697,5 100,0 
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Obr. č. 6. Kategorizace zájmového území dle využití krajiny. 
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4. Ověření metod monitoringu sčítání zvěře v zájm. oblasti 

Ověření metod monitoringu sčítání spárkaté zvěře v oblasti Plaské pahorkatiny vychází 

ze zadávací dokumentace projektu. Řešení je tedy postaveno na současných, modifikovaných 

a nových metod sběru dat o početnosti spárkaté zvěře v zájmové oblasti. Ověření dostupných 

a inovativních metod monitoringu početnosti zvěře bylo provedeno po realizaci základních 

analýz zájmového území z hlediska krajinného pokryvu v prvním roce řešení projektu. 

Po základní analýze oblasti byly pro monitoring spárkaté zvěře zvoleny následující metody: 

 

4. 1. Metoda sčítání zvěře pomocí pobytových znaků 
 

4. 2. Metoda sčítání zvěře s využitím termovize nesené letadlem 
 

4. 3. Metoda sčítání zvěře s využitím ručních termovizí (tzv. „Distance sampling“)   
 

4. 4. Metoda sčítání zvěře pomocí fotopastí 

 

4. 1. Metoda sčítání zvěře pomocí pobytových znaků 

Metoda sčítání zvěře pomocí početnosti trusových hromádek je řazena mezi nepřímé metody 

sčítání. Tyto postupy stanovení početnosti zvěře jsou založeny na sledování pobytových 

znaků, nejčastěji právě na sčítání hromádek trusu. Tato metoda sčítání spárkaté zvěře je hojně 

používána zejména severní a západní Evropě.  

V případě sčítání zvěře metodou přepočtu hromádek trusu existují dvě základní modifikace. 

Dle první varianty je trus sečten jednorázově (zpravidla v zimním období). Ve druhém 

případě se jedná o opakované sčítání na pravidelně čištěných plochách.  Metodu sčítání 

na čištěných plochách je vhodné použít zejména v místech s vysokou denzitou spárkaté zvěře. 

Výhody tohoto způsobu sčítání spočívají nejen v minimálním rušení zvěře, přesnějším 

zmapováním stavů zvěře v rozsáhlých a nepřehledných terénech, ale i v možnostech sledování 

habitatových preferencí či sezónní migrace. Další nespornou výhodou je možnost realizace 

sčítání s menším počtem pracovníků. 

V rámci řešení projektu byla použita metoda nečištěných transektů. Pro splnění základních 

podmínek této metody je nutné napočítat alespoň 100 hromádek trusu od daného druhu zvěře. 
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Defekační dávka jelena siky byla stanovena na 25 hromádek za den. Průměrná délka rozkladu 

jedné hromádky trusu byla stanovena na 365 dnů ((Mayle et al., 1999). Dalším předpokladem 

pro zajištění objektivity výsledků početnosti zvěře je vhodné umístění transektů napříč 

rozdílnými stanovišti (Putman et al., 2011). V případě Plaské pahorkatiny jsou rozdílná 

stanoviště reprezentována zejména různým stářím porostů, ve kterých bylo sčítání provedeno. 

Stanovení početnosti pak proběhlo podle níže uvedeného vzorce (Mayle et al. 1999). 

 

 

kde: 

 

   = průměrný počet hromádek trusu přepočtený na hektar 

   = průměrný počet hromádek jelena siky na den (25 ks) 

  = průměrná délka rozpadu hromádek trusu ve dnech (365) 

 

4. 2. Metoda sčítání zvěře s využitím termovize nesené letadlem 

Sčítání zvěře je obecně považováno za velmi problematickou oblast. Proto se hledají nové 

alternativní a efektivnější metody, jako je sčítání zvěře z letadla nebo z helikoptéry. Toto 

sčítání je již běžně realizováno například ve Skandinávských zemích (Liberg et al., 2010). 

V posledních letech došlo v Evropě k prvním pokusům o odhad počtů zvěře pomocí 

termovize (Focardi et al., 2001; Gill et al., 1997). Tato sčítání však byla realizována zejména 

ze zemského povrchu. Naproti tomu především v USA a Kanadě se rozšiřuje užití termovize 

nejen při pozemním sčítání, ale hlavně pomocí leteckého snímkování.  

Letecké sčítání je řazeno mezi metody přímého sčítání, které však mají své limity. V případě 

využití letadel se jedná zejména o zásadní snížení schopnosti detekovat cílový objekt, který 

je zastíněný vegetací, tedy zejména hustým lesním porostem. Vegetace může nejen zakrývat 

sledovaný živý objekt, ale může také sama vydávat teplo, které termovizní snímání zachytí. 

Hustota zápoje je naprosto zásadní také v případě detekce velkých kopytníků. V podmínkách 

České republiky se možnostem sčítání spárkaté zvěře termovizí nesenou letadlem věnoval 
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Bartoš et a. (Bartoš et al., 2009) v projektu řešeném v rámci Grantové služby LČR. Dle jeho 

zjištění byla teplota na povrchu vegetace mnohdy vyšší než na povrchu zvěře nacházející 

se pod stromy v době bez slunečního svitu, proto snímkování v lese je vždy třeba brát 

s velkou rezervou.  

V následujícím projektu řešeném opět prof. Bartošem (Možnosti sčítání zvěře termovizní 

metodou - Oddělení etologie VÚŽV, Praha 10-Uhříněves) bylo provedeno sčítání spárkaté 

zvěře v objektech s předem známou početností. Zde se podařilo pomocí termovizního 

záznamu spočítat 100 % zvěře v případě farmy bez stromové vegetace a téměř 70 % u farmy 

s částečným zalesněním. To by bylo možno hodnotit jako pozitivní zjištění, ale pouze 

v případě, že by se jednalo o standardně dosažitelný výsledek v provozních podmínkách. 

Hlavní problém při praktickém použití v terénu lze ale očekávat všude tam, kde les tvoří 

souvislou plochu. Pro praxi to znamená, že pokud si nelze vybírat, kde sčítání provádět, měla 

by se pro sčítání zvěře zvolit taková denní či noční doba, při které je nejvyšší šance zastihnout 

zvěř na vegetačně prostupných stanovištích nebo nejlépe na otevřených plochách. Tuto dobu 

je nutno určit přímým pozorováním v daném prostředí a v daných podmínkách. 

Pro sčítání spárkaté zvěře byla v tomto projektu ověřována metoda leteckého snímkování, 

které bylo realizováno firmou Air Vision Technology, s.r.o. Bylo realizováno letecké 

termovizní-multispektrální snímkování, tedy pořízení snímků a videozáznamu v termovizním 

spektru ve vymezené oblasti za účelem přesného detekování zvěře. Pro detailní vizualizaci 

byly využity dvě termální zobrazení RAIBON a IRON, pro přesnou lokalizaci byly snímány 

údaje v systému 3D GPS lokalizace a byl též pořizován záznam s dokumentací ve viditelném 

spektru. 

 

4. 3. Metoda sčítání zvěře s využitím ručních termovizí 

Metodou sčítání spárkaté zvěře známou pod názvem „Distance sampling“ je označován 

soubor vědeckých postupů, v rámci kterých je zaznamenávána vzdálenost od předem určené 

linie k zaměřovanému bodu. Cílem je stanovení abundance „objektů“, kterými je obvykle 

myšlena spárkatá zvěř, ať již samotná, či ve skupinách (tlupách).  

Nejčastěji je tato metoda používána jako sčítání na liniovém transektu. Oblast, ve které 

je cílený druh zvěře sčítán, je nejprve rozdělena určitým počtem náhodně zvolených linií, 

které však mohou být rozmístěny systematicky. Sčítači následně procházejí či projíždějí 
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zvolené linie a zaznamenávají zvěř, kterou se podařilo vyhledat. Dále je vždy zaznamenávána 

kolmá vzdálenost od linie směrem ke sčítanému objektu. Pravděpodobnost detekce 

se s rostoucí vzdáleností od transektu snižuje, zejména pak v prostředí lesních porostů 

(Thomas et al., 2010). 

Pro získání co nejpřesnějších údajů o početnosti zvěře je potřeba splnit několik základních 

podmínek. V průběhu sčítání musejí být bezpodmínečně detekovány a následně zaznamenány 

všechny objekty (v našem případě spárkatá zvěř), které se nacházejí v blízkosti transektu 

a které je možné odhalit. Pro upřesnění vyhledaného počtu zvěře je možné danou stranu 

transektu monitorovat více sčítači (Laake a Borchers, 2004). Další podmínkou je co nejmenší 

pohyb sledovaných objektů. V ideálním případě by měly sledované objekty zůstat bez 

jakéhokoliv pohybu po celou dobu sčítání ve vytyčené oblasti. V praxi však nezpůsobuje 

pozvolný pohyb (vzhledem k rychlosti pohybu pozorovatele) žádné výraznější komplikace 

(Thomas et al., 2010). Třetím předpokladem jsou zkušení pozorovatelé (sčítači). Netrénovaný 

a neproškolený personál může být při odhadu vzdáleností směrem k pozorovanému objektu 

velmi nepřesný (Alldredge et al., 2007). K zajištění dostatečně přesnosti by měl být tedy 

personál proškolen a vybaven moderními technologiemi, jako jsou např. laserové dálkoměry. 

V případě vyhledávání sčítaných objektů cíleným projíždění terénem je v některých případech 

složité zaznamenat kolmou vzdálenost k objektu. V těchto situacích je kolmá vzdálenost 

dopočítávána ze zaznamenané přímé (reálné, nikoliv kolmé) vzdálenosti u které je nutné také 

zaměřit co nejpřesněji úhel. V těchto případech může docházet k nepřesnostem ve výpočtu 

kolmé vzdálenosti z důvodu nepřesného zaznamenání úhlu, který je možné zjistit např. 

klasickým úhloměrem (Thomas et al., 2010). Toto možné zkreslení vzdáleností bylo v rámci 

řešení tohoto projektu co nejvíce minimalizováno dojezdem vozidla na kolmou vzdálenost 

ke sledované zvěři. 

 V rámci řešení projektu nebylo možné postupovat standardní metodikou určenou 

pro homogenní krajinu s vysokým procentem zastoupení lesních porostů. Ze základních 

analýz zájmového území v prostředí GIS bylo zjištěno, že lesní porosty pokrývají pouze 

přibližně 39 % oblasti, ve které bylo sčítání realizováno. Z tohoto důvodu bylo po prvních 

zkušenostech v terénu (sčítání v zimě 2018) sčítání založeno na kombinaci přímé a nepřímé 

metody.  

Sčítání spárkaté zvěře v otevřené zemědělské krajině bylo realizováno přímou metodou. 

Sčítači tedy museli systematicky monitorovat veškeré otevřené plochy v dané honitbě. Sčítání 
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v lesních porostech pak probíhalo nepřímou metodou monitoringu v lesních komplexech. 

V rámci nepřímé metody pak dochází k přepočtu zvěře zjištěné na transektech na celou 

plochu lesa v zájmovém území (dané honitbě).  Výsledný počet zvěře je udáván pro území, 

které je možné sčítat během jednoho terénního výjezdu, obvykle je to území jedné honitby. 

Celkový počet vychází z prostého součtu nepřímé metody sčítání v lesních porostech a přímé 

metody sčítání na zemědělských pozemcích. 

 

4. 4. Metoda sčítání zvěře pomocí fotopastí 

Ke sčítání zvěře s využitím fotopastí je možné přistoupit dvěma základními způsoby. První 

metoda je zaměřena na samotné sčítání zvěře, jejíž výsledkem je denzita zvěře na daném 

území. Druhý přístup kombinuje údaje získané monitoringem zvěře pomocí fotopastí s další 

metodou sčítání zvěře. V tomto případě jsou z fotopastí využita základní data o struktuře 

populace, tedy o zastoupení samců, samic a nedospělé zvěře.  

V případě sčítání, jehož cílem je určení denzity zvěře, existuje více metod, které mají různou 

přesnost. Jednou z často používaných postupů je stanovení početnosti zvěře na základě 

individuálních znaků a rozpoznávání konkrétních jedinců (metoda „capture-recapture“, tedy 

metoda „zpětných odchytů“). Fotopasti je v tomto případě nutné v daném území rozmístit 

náhodně. Pomocí této metody je možné efektivně získávat údaje o početnosti zvěře s nízkou 

populační denzitou. Tento způsob sčítání je s úspěchem používán např. pro sčítání méně 

početných populací rysa (Jacques et al., 2019). V Německu je tento způsob sčítání zvěře 

realizován v rámci projektu „Populační ekologie jelení zvěře (Cervus elaphus, L. (1758) 

v Krušných horách a v Labských pískovcích“. Na řešení tohoto projektu se podílí Katedra 

lesnické zoologie Technické Univerzity v Drážďanech (TUD) zastoupena paní prof. Dr. M. 

Roth a s. p. Saská lesní správa, Kompetenční centrum pro les a lesní hospodářství (KWuF) 

zastoupen panem Dr. D.-R. Eisenhauerem. Metodu „zpětných odchytů“ je možné 

v podmínkách saské části Krušných hor realizovat z několika důvodů. Jelení zvěř se v Sasku 

vyskytuje ve výrazně menší denzitě, než v případě jelena siky v oblasti Plaské pahorkatiny. 

Samci jelena evropského mají v porovnání s jelenem sikou mohutnější paroží, které 

je výrazně individuálně členěno, a proto je možné od sebe jedince spolehlivě rozpoznat. 

V saském projektu jsou také vyhledáváni a označováni kolouši. Kolouchům jsou v prvních 

dnech po narození do slecha umístěny ušní známky, podle kterých je možné od sebe rozeznat 
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i samičí zvěř. Někteří jedinci jsou v saské oblasti také označeni obojky vybavenými GPS 

telemetrií, a i ty je v případě jejich zachycení na fotopast možné individuálně rozpoznat. 

V případě metody „zpětných odchytů“ se tedy jedná o dlouhodobou aktivitu, která vyžaduje 

odpovídající financování. 

Druhá metoda sčítání zvěře pomocí fotopastí využívá známé údaje o pohybu zvěře. K tomu, 

aby mohla být tato metoda určení denzity zvěře s úspěchem použita, je nutné znát vstupní 

informace o jejím pohybu. Jednou z nich je právě průměrná rychlost pohybu zvěře. 

Tato metoda sčítání zvěře byla v České republice řešena v rámci projektu „Harmonizace 

managementu populací zvěře a lesních ekosystémů v kontextu očekávaných klimatických 

změn a minimalizace škod na lesních porostech“. K určení průměrné rychlosti pohybu zvěře 

byla v tomto projektu využita data z telemetrického sledování pomocí GPS obojků. 

Ze zaznamenaných pozic byla vypočítána vzdálenost po sobě následujících pozičních dat 

a ke každé vzdálenosti byl následně určen časový interval, který byl nutný k uražení 

vzdálenosti. Následně došlo k výpočtu rychlosti (m/s). Tyto výpočty však uvažovaly přímou 

vzdálenost, čímž mohou být výsledky početnosti značně zkresleny. Stanovení denzity daného 

druhu zvěře vychází z telemetrie a údajů pohybu na specifických stanovištích. I proto nemusí 

výsledná početnost odpovídat skutečnému stavu v zájmové oblasti, které je touto metodou 

sčítána.  

Inovací stanovení početnosti na základě pohybu zvěře je modifikovaná metoda, kterou popsal 

začátkem tohoto roku španělský autor Pablo Palencia (Palencia et al., 2019). V tomto přístupu 

je početnost zvěře v dané oblasti vypočítána na základě chování zvěře snímaného 

systematicky umístěnými fotopastmi (čtvercová síť 1,5 × 1,5 km). Pokrytí čtvercovou sítí 

tak zajišťuje zastoupení různých typů stanovišť. Stanovení početnosti zvěře vychází z denního 

pohybu, tedy ze vzdálenosti, kterou daný jedinec překoná za jeden den. Rychlost a pohyb 

zvěře je zaznamenáván fotopastí, která je nastavena tak, aby pořizovala v případě detekce 

pohybu snímek každou jednu vteřinu.  Pro přesné určení rychlosti pohybu zvířete je záběr 

monitorovaný fotopastí rozčleněn čtvercovou sítí o délce strany 1 metr (Obrázek č. 7.). 

Na základě zakreslení zvěře v jednotlivých místech, ve kterých byla zachycena na fotopast 

ve výše popsaném režimu snímání je pak možné dopočítat rychlost pohybu zvěře. Na základě 

rychlosti pohybu byly stanoveny dva základní vzorce chování zvěře, a to: 1) pomalý pohyb, 

který je popisován v případě přijímání potravy, a 2) přesun mezi jednotlivými habitaty, a tedy 

rychlý pohyb.  
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Denzita zvěře je následně vypočítána pomocí intenzity záznamů, což je počet záznamů 

za jednotky času (takže y/t), které se následně vydělí rychlostí pohybu (čím větší rychlost, 

tím méně zvěře na stejný počet záznamů). Výsledek se následně násobí obloukem detekce 

fotopasti. Celkový výpočet je realizován podle následujícího vzorce: 

  

   

 

kde D je populační hustota, y počet záznamů na fotopastech, t je čas, po který byly fotopasti 

umístěny v dané lokalitě a v je rychlost pohybu zvěře. Dalšími údaji jsou hodnoty r a théta, 

které popisují parametry fotopasti (dosah a úhel záběru). 

 

 

Obr. č. 7. Zákres rozčlenění záběru fotopasti. 

Poznámka: body XC a XD v zákresu naznačují pozici zachycené zvěře. Z těchto pozic je následně dopočítávána 

rychlost pohybu. Zpracováno dle Palencia et al. (2019). 

 

Pro stanovení rychlosti pohybu monitorované zvěře je klíčové využití co nejmodernějších 

fotopastí s velmi nízkou rychlostí odezvy. Rychlost odezvy by se měla v případě tohoto 

výzkumu pohybovat do 0,2 vteřiny, tak aby bylo možné zachytit zvěř ve velmi rychlém 

pohybu. Jestliže by byly použity fotopasti s běžnou rychlostí odezvy (0,6 až 1,2 vteřiny), 

tak by mohlo dojít k podhodnocení výsledků o jedince, kteří v záběru fotopasti pouze přeběhli 

a nebyli z důvodu vysoké rychlosti pohybu zaznamenáni. Fotopasti s odpovídající odezvou 

však prozatím nejsou na českém trhu k dispozici. Metodou stanovení početnosti na základě 
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rychlosti pohybu zvěře se však budou pracovníci VÚLHM zabývat v příštích letech 

po zajištění odpovídající techniky. 

V případě řešení tohoto projektu bylo k monitoringu zvěře pomocí fotopastí přistupováno 

jako k dílčí činnosti, která měla doplnit další metody sčítání (zejména metodu sčítání zvěře 

s využitím ručních termokamer). Monitoring byl realizován v honitbě Rochlov s vysokým 

zastoupením lesních porostů (1 359 ha lesní plochy; cca 70 % výměry honitby). 

Pro monitoring byly použity fotopasti UV 595 HD a cílem bylo upřesnění poměru pohlaví, 

který byl následně porovnán s výsledky zjištěnými v rámci sčítání s ručními termovizemi. 

 

5. Hodnocení vlivu zvěře na prostředí – metodické 

přístupy 

V případě řešení projektu „Modelování vlivu zvěře a mysliveckého managementu na prostředí 

s použitím nových nebo nadstandardních metodik na příkladu modelových oblastí“ 

byl impakt zvěře na prostředí hodnocen dvěma samostatnými přístupy. První přístup měl 

za úkol vyhodnotit vliv zvěře na obnovu lesních dřevin. Tato dílčí část projektu byla 

zpracovávána garantována RNDr. Janou Beranovou.  

Cílem druhého přístupu bylo zpracování vlivu zvěře na starší porosty v růstové fázi tyčkovin 

až tyčovin. Zmíněná růstová fáze byla vybrána zejména z důvodu vysokého počtu jedinců na 

ploše. Tato skutečnost předpokládá intenzivní redukci stromů ve výchovných zásazích 

(probírkách), které mají za cíl zajištění stabilního porostu schopného dorůst do mýtního věku. 

Z tohoto důvodu jsou informace o vývoji kmenových hnilob v tomto věku (tyčkoviny 

až tyčoviny) nanejvýš potřebné. 

 

5. 1. Hodnocení vlivu zvěře na obnovu lesních dřevin 

Hodnocení vlivu zvěře na obnovu lesních dřevin bylo realizováno v zájmovém území deseti 

honiteb, které vyplývají ze zadání projektu. Podrobný popis území je uveden v bodě 

2. Základní analýza zájmové oblasti. Tato dílčí část závěrečné zprávy byla zpracována 

Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o. 

 



Projekty Grantové služby LČR 

Modelování vlivu zvěře a mysliveckého managementu na prostředí s použitím nových nebo nadstandardních 

metodik na příkladu modelových oblastí  

32 

 

 

5. 1. 1. Úvod, legislativní souvislosti 

Konkrétní metodika hodnocení vlivu zvěře na obnovu lesních dřevin, tedy systém kontrolních 

a srovnávacích ploch (KSP), byl vybrán s ohledem na rozlohu zájmového území (18 500 ha, 

10 honiteb), cíle projektu a charakter území, které je fragmentované, relativně málo osídlené, 

přitom zemědělsky využívané, kde se střídají rovinaté a mírně svažité zemědělské půdní 

bloky s lesními komplexy situovanými v hluboce zaříznutých údolích a na svazích vyvýšenin.  

S ohledem na předpokládaný silný tlak zvěře, daný jak charakterem krajiny, tak mysliveckým 

managementem uplatňovaným v některých honitbách, bylo hodnocení v systému KSP 

vybráno jako nejvhodnější nástroj pro dlouhodobý monitoring vlivu zvěře na obnovu lesa. 

Operativnější hodnocení škod zvěří v síti inventarizačních ploch by sice přineslo výsledky 

o podílech poškozených a nepoškozených jedinců obnovy, zároveň by však přineslo pouze 

minimum údajů o potenciálu obnovy, který je vzhledem k probíhající kůrovcové kalamitě 

a probíhající změně klimatu významnějším aspektem poškození lesních ekosystémů zvěří.  

Využití KSP při ochraně lesních ekosystémů upravuje vyhláška č.101/1996 Sb. o opatřeních 

k ochraně lesa a metodický pokyn Mze č.14/1996. Podle ustanovení zákona o myslivosti 

má uživatel honitby plánovat lov zvěře na základě vyhodnocení KSP.  

Pro naplnění úkolu modelového hodnocení potenciálu obnovy byl v roce 2017 v zájmovém 

území založen systém 41 KSP a v srpnu 2017 bylo provedeno první hodnocení vegetačního 

krytu na oplocených a kontrolních plochách. Opakované hodnocení se uskutečnilo po dvou 

letech, tedy v srpnu 2019. Výsledky hodnocení byly zpracovány statistickými metodami.  

Systém KSP, založený v rámci tohoto projektu, je možné po standardní údržbě a obnově 

ploch, které již odrostly hodnocení, využívat pro sledování vlivu zvěře na lesní ekosystémy 

i po ukončení řešení projektu. 

 

5. 1. 2. Metodické řešení hodnocení vlivu zvěře na obnovu lesních dřevin 

Cílem navrženého metodického postupu bylo ustavit v zájmovém území systém kontrolních 

a srovnávacích ploch, který umožní dlouhodobě sledovat působení zvěře na nálety, nárosty 

a kultury. Výsledkem vyhodnocení vegetačního krytu je objektivní zhodnocení vlivu zvěře 
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na přirozené zmlazení i umělou obnovu, které napomáhá posoudit přiměřenost stavů zvěře 

a trendy ve vývoji škod působených zvěří. 

Porovnáním složení vegetace uvnitř a vně kontrolní oplocené plochy lze objektivně sledovat 

působení zvěře na vývoj mladých porostů. Vyhodnocení umožňuje zjistit možnost vývoje 

obnovy na daném stanovišti a porovnat ji se stávajícím stavem (tedy s vývojem ovlivněným 

tlakem zvěře). Rozdílný vývoj obnovy na oplocené a neoplocené ploše umožňuje reálné 

určení škod způsobovaných zvěří. 

 

5. 1. 2. 1. Počet a rozmístění KSP 

Z platné legislativy vyplývá, že u lesních majetků nad 50 ha vlastník sleduje působení zvěře 

na nálety, nárosty a kultury pomocí kontrolních a srovnávacích ploch v počtu nejméně 

1 plocha na 500 ha (Vyhláška 101/1996 Sb.). Vyhláška blíže neupravuje, jak má vlastník 

při vyhodnocení kontrolních oplocenek postupovat. O systematickém založení 

a vyhodnocování většího souboru KSP se nezmiňuje ani výše zmíněný metodický pokyn MZe 

č. 14/1996 Sb.    

Systém KSP se skládá ze dvou vzájemně srovnatelných ploch o velikosti 6 × 6 m, oplocené 

a neoplocené vedle sebe, přičemž se vyhodnocuje vegetace na ploše 5 × 5 m. Srovnatelnost 

lokalit je nezbytná zejména z hlediska: 

• charakteru a vývoje přirozené, resp. umělé obnovy 
 

• stanoviště (lesní typ, půdní typ)  
 

• poměrů dopadu slunečního záření (stupeň zastínění korunami stromů starého porostu, 

boční světlo, boční stín apod.)  
 

• charakteru bylinného patra (stupeň pokrytí, výška, druhy rostlin)  
 

• tvaru terénu, svažitosti a expozice. 

 

Výsledky výzkumných projektů realizovaných Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů 

(Beranová et al., 2005; Beranová a Pařez, 2006; Moravčík et al., 1998) jasně potvrzují, 

že pokud chceme KSP používat pro vyhodnocení vlivu zvěře na potenciál obnovy, je třeba 

pracovat se souborem kontrolních a srovnávacích ploch. Jako optimální se jeví mít na 

definovanou územní jednotku (LHC, lesní správa nebo honitba o velikosti 1 000 ha až 10 000 

ha) k dispozici soubor minimálně 30 KSP, které jsou založeny reprezentativně na místech 

nezávisle vybraných v porostních skupinách, kde je obnova žádoucí (Obrázek č. 8.). KSP 

je vhodné zakládat na holinách nebo v rozvolněných porostech, ve kterých byla zahájena 
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obnovní těžba a kde je žádoucí postupná obnova stanovištně vhodnými dřevinami. Vhodné 

porostní skupiny je možné vybrat z datových a mapových podkladů lesního hospodářského 

plánu nebo nad leteckým snímkem zájmového území.  

 

 

Obr. č. 8. Umístění kontrolní a srovnávací plochy na holině. 

 

Reprezentativnost při výběru vhodných lokalit pro založení KSP na předem definovaném 

území může být zajištěna náhodným rozmístěním patřičného počtu KSP do vhodných 

porostních skupin např. s pomocí geografického informačního systému nebo generátoru 

náhodných čísel v případě prostého výpisu vhodných porostních skupin.  

Na Obrázku č. 9 je vidět výsledek náhodného rozmístění 41 párů kontrolních a srovnávacích 

ploch na území LS Stříbro. Vyhodnocení v rámci takového souboru KSP umožní posoudit 

vliv zvěř na území o celkové rozloze cca 18 tis ha, z toho cca 7 000 ha lesních porostů. 

Intenzita vzorkování je 1 KSP na 170 ha lesních porostů, v zájmovém území se nachází 

10 honiteb.    
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Obr. č. 9. Rozmístění kontrolních a zkusných ploch v zájmovém území. 

 

5. 1. 2. 1. Založení a správa systému KSP 

Přesné umístění kontrolní a srovnávací plochy v porostní skupině vybrané předem na základě 

vhodných porostních podmínek již záleží na rozhodnutí subjektu, který systém zakládá. KSP 
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musí být umístěné tak, aby reprezentovaly typickou situaci pro širší okolí, a aby byla možná 

jejich pravidelná kontrola, tzn. musí být přístupné.   

Je vhodné, aby finálnímu umístění ploch v terénu byl přítomen zástupce správce lesů 

i myslivecký hospodář. O tom, která plocha bude oplocená, a která bude považována 

za kontrolní, by měl rozhodovat los. Při výběru ploch je třeba dbát na to, aby nebyly zvoleny 

lokality s mimořádně nízkým či vysokým zatížením spárkatou zvěří. 

Po výběru vhodné lokality pro umístění KSP dojde nejprve k vytyčení ploch (Obrázek č. 10). 

Oplocení losem vybrané plochy se provádí drátěným pletivem o výšce 2 m, sloupky oplocení 

musí být dimenzovány pro předpokládanou trvanlivost 5-10 let. Oplocení 

má rozměry 6 × 6 m. Oplocenka musí být vybavena vstupem tak, aby bylo možné vykonat 

uvnitř oplocené plochy pravidelné hodnocení. Uvnitř oplocené plochy, ve vzdálenosti 

0,5 m od plotu, je pomocí dřevěných kůlů vytyčena vnitřní plocha. V té se již provádí 

samotné hodnocení vegetačního krytu (plocha pro hodnocení = 25 m2 ). Rozměry 

vytyčovacích kůlů mají průměr minimálně 5 cm, délku 60 - 70 cm a nad zem vyčnívají 

minimálně 30 cm. Střed plochy je rovněž označen dřevěným kůlem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekty Grantové služby LČR 

Modelování vlivu zvěře a mysliveckého managementu na prostředí s použitím nových nebo nadstandardních 

metodik na příkladu modelových oblastí  

37 

 

 

 

Obr. č. 10. Vyznačení kontrolní a srovnávací plochy pomocí vytyčovacích kůlů. 

 

Základním principem provozu systému KSP v porostech je zachování stejných lesopěstebních 

a ochranných opatření na oplocených i neoplocených plochách. Např. pokud je nutné narušit 

půdní kryt pro zmlazení, je nutné toto opatření provést stejným způsobem na oplocené 

i neoplocené ploše. Totéž se týká ochranných opatření v kulturách (vyžínání, aplikace 

insekticidů apod.). Ochrana proti zvěři (např. aplikace repelentů) se na oplocené a srovnávací 

ploše neprovádí.   

Do systému KSP mohou být přidruženy i dříve založené KSP, stejně tak může být systém 

průběžně doplňován o další oplocenky. Při zakládání ploch je vhodné realizovat první 

hodnocení, na základě kterého se potvrdí srovnatelnost vegetace na oplocené i kontrolní 

ploše. Dále je třeba zajistit průběžnou péči o plot a vyznačení. Pro soubor KSP je vhodné 

v jedné tabulce evidovat identifikační údaje a informace o jejich stavu a údržbě. Vzor takové 

tabulky je uveden níže (Tabulka č. 12.).  
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Tab. č. 12.  Přehled identifikačních údajů k systému kontrolních a srovnávacích ploch – vzor  

ID 

KO  
LHC Revír Honitba Porost 

Rok 

založení 
Poznámka rok 1 

Poznámka rok 

2 

          

          

          

          

          

 

 

5. 1. 2. 2. Hodnocení vegetačního krytu 

Formuláře pro hodnocení vegetačního krytu v systému KSP jsou součástí metodického 

pokynu MZe č. 13/1996. Formuláře je možné použít bez úpravy, s ohledem na potřeby 

efektivního vyhodnocení hned po dvou letech je možné hodnocení zjednodušit, např. místo 

5 výškových kategorií rozlišovat pouze tři. Z hodnocení je možné vyloučit odhad sumárního 

poškození dřevin ve výškových třídách, který je časově náročný. Zjednodušené formuláře 

jsou zobrazeny na Obrázku č. 11. 

 

 

 

Obr. č. 11. Formuláře pro hodnocení KSP – zjednodušený přístup. 
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První hodnocení vegetačního krytu je nutné provést ihned po oplocení vybrané plochy 

v období vrcholné vegetační sezóny. Cílem tohoto hodnocení je potvrdit plnou srovnatelnost 

oplocené a kontrolní plochy s ohledem na charakter vegetačního krytu, dřevinnou skladbu 

a poškození okusem. První opakované hodnocení, které může prokázat změny v důsledku 

oplocení, je možné udělat po dvou letech ve stejném termínu, tak aby byla zajištěna 

srovnatelnost výsledků. Pak je již vhodné opakovat šetření každoročně, tak aby byly včas 

identifikovány KSP, kde již vegetace vlivu zvěře odrostla. Za oplocenky, které již svoji funkci 

neplní, je příhodné na vhodných stanovištích zakládat KSP nové, tak aby v souboru 

hodnocené oplocenky neubývaly.  

Identifikační údaje k jednotlivým kontrolním a srovnávacím plochám se zapisují hned při 

prvním hodnocení. Při kontrolním šetření jsou pak pouze ověřeny. Základní vyhodnocovanou 

informací je pokryvnost vegetací, počty jedinců dřevin ve výškových třídách a jejich 

poškození okusem. V případě odhadu pokrytí plochy vegetací se berou do úvahy pouze byliny 

a traviny. Údaj v procentech reprezentuje podíl plochy pokrytý vegetací. Tato charakteristika 

je významná zejména při zakládání oplocené a neoplocené plochy. Obě plochy by z hlediska 

pokrytí vegetací měly být srovnatelné. 

Do tabulky se zapisují všechny dřeviny, které se na oplocené a neoplocené ploše nacházejí. 

Jednotlivé dřeviny se hodnotí vždy na úrovni jedné výškové třídy. Počet jedinců se zjišťuje 

spočítáním, v případě velkého počtu jedinců odhadem.  

Pro 10 nejvýznamnějších jedinců obnovy se pak popisuje detailně jejich stav, konkrétně 

se zařazují do výškové třídy, věkové kategorie, měří se přírůst, hodnotí se aplikace 

ochranných opatření a intenzita a stáří okusu vrcholu a bočního okusu. 

 

5. 1. 3. Způsob vyhodnocení výsledků terénního šetření 

Výsledky terénního šetření získané v souboru KSP umožňují vyhodnotit a porovnat:  

• Počet druhů dřevin, které se vyskytují v obnově 
 

• Počet jedinců obnovy ve výškových třídách  
 

• Průměrné procento jedinců obnovy poškozených okusem vrcholu 
  

• Průměrný přírůst terminálního vrcholu listnatých a jehličnatých dřevin  
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Výsledky šetření je možné zpracovat jednoduchou sumarizací a základní statistickou analýzou 

(průměr, minimum, maximum, t-test) zjištěných údajů pro vybrané úlohy na úrovni celého 

zájmového území, a to vždy s ohledem na: 

  i) porovnání stavu na oplocené a neoplocené ploše v daném okamžiku a  

  ii) změny zvlášť na oplocené a zvlášť na kontrolní ploše za sledovaný časový 

       interval (2 až 3 roky).  

 

Pokud je celý soubor oplocenek založen v jednom roce, pak je cílem prvního vyhodnocení, 

které následuje ihned po oplocení jedné z ploch, potvrdit, že stav vegetace je na oplocených 

i kontrolních plochách ve všech sledovaných ukazatelích stejný. Hodnocení po dvou a více 

letech pak poukazuje na skutečný rozdíl ve vývoji vegetace při vyloučení vlivu zvěře.  

 

5. 1. 3. 1. Počet druhů dřevin, které se vyskytují v obnově 

Důležitým aspektem vlivu zvěře na les je změna druhové skladby v nejmladších věkových 

kategoriích. K této změně mnohdy dochází díky selektivnímu okusu v důsledku potravních 

preferencí zvěře. Tento aspekt se bez možnosti porovnání oplocených a kontrolních ploch 

nedá hodnotit, protože obnovní potenciál zvěř natolik ovlivní, že šetření zaměřené pouze 

na hodnocení okusu (inventarizace škod zvěří) tento vliv zvěře vůbec nezachytí. Tento 

ukazatel je možné převzít z tabulky 3 standardního formuláře (Obrázek č. 12.), do kterého 

se zapisují počty dřevin ve výškových třídách, takže první sloupec udává výčet dřevin, které 

se na kontrolní a oplocené ploše vyskytují. Údaje z tabulky 3 lze pak přepsat do jednoduché 

pracovní tabulky v software MS Excel (Tabulka č. 13.). 
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Obr. č. 12. Vzhled Tabulky 3, která slouží pro odvození počtu druhů.   

 

Tab. č. 13. Tabulka pro zpracování údajů o počtu dřevin v systému KSP – návrh.  

ID oplocenky Oploceno, počet druhů, kusy Kontrola, počet druhů, kusy 

 Celkem Jehličnaté Listnaté Celkem Jehličnaté Listnaté 

1 4  

sm, bo, bk, jř 

2  

sm, bo 

2  

bk, jř 

3 

sm, md, bk 

2 

sm, md 

1 

bk 

2 6 

sm, bo, md,   

db, jř, bř 

3 

sm, bo, md 

3 

db, jř, bř 

4 

sm, bo, md, db 

3 

sm, bo, md 

1 

db 

atd       

Celkem  10 5 5 7 5 2 

Průměr/plochu  5 2.5 2.5 3.5 2.5 1 

 

5. 1. 3. 2. Porovnání počtu jedinců všech dřevin ve výškových třídách 

Porovnání počtu jedinců všech dřevin rostoucích v systému KSP je dalším důležitým 

ukazatelem vývoje vegetačního krytu. Počet jedinců na jednotlivých oplocených a kontrolních 

plochách se může značně lišit. Může kolísat od několika jedinců (čerstvě zalesněná holina) 

po desítky jedinců v případě nárostů přirozené obnovy. Při vyhodnocování za celek je třeba 

brát tuto skutečnost v úvahu a vyhodnocovat vývoj počtu obnovy zvlášť pro oplocené 

a kontrolní plochy vždy s ohledem na výškové třídy (Tabulka č. 14.).   
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Tento ukazatel je možné převzít z tabulky 3 standardního formuláře (Obr. č. 11.), do kterého 

se zapisují počty dřevin ve výškových třídách, takže první sloupec udává výčet dřevin, které 

se na kontrolní a oplocené ploše vyskytují. Na jednotlivých KSP se mohou významně lišit 

počty jedinců. 

 

Tab. č. 14. Možný vzor zpracování údajů o počtu jedinců ve výškových třídách. 

ID oplocenky Oploceno, počet kusů ve výškových třídách  Kontrola, počet kusů ve výškových třídách 

 1 

 (do 50 cm) 

2  

(50- 100 cm)  

3  

(nad 100 cm)  

 

1 

(do 50 cm) 

2 

 (50- 100 cm)  

3 

 (nad 100 cm)  

 

1 20 5 10 0 2 8 

2 100 5 0 20 5 1 

atd       

Celkem  120 10 10 20 7 9 

Průměr/ 

výškovou tř.  

60 5 5 10 3.5 4.5 

 

5. 1. 3. 3. Porovnání intenzity okusu terminálu 

Hodnocení okusu se v systému KSP hodnotí na cca 10 nejvýznamnějších jedincích, tedy 

na stromcích, které jsou potenciálně perspektivní pro další vývoj porostu. Výběr hodnocených 

stromů respektuje zastoupení. Při vyhodnocení je vhodné rozlišovat listnaté i jehličnaté 

dřeviny.  

Před sumárním zpracováním je třeba nejprve vyhodnotit údaje pro jednotlivé dřeviny zapsané 

do tabulky. Z údajů v tabulce na Obrázku č. 13 je možné spočítat průměrné poškození 

okusem a vytloukáním nebo zvěří bez rozlišení. Vyhodnocení je vhodné soustředit na nové 

a opakované poškození. Z výsledků terénního šetření vyplněných do tabulky 4 (Obrázek 

č. 13) vyplývá, že na oplocené ploše nejsou zvěří poškozeny žádné hodnocené sazenice 

(= 0 % poškození). Na neoplocené ploše je novým nebo opakovaným okusem vrcholu 

poškozeno 100 % jedinců břízy. Žádný smrk není poškozen nově nebo opakovaně okusem 

terminálu. Poškození zvěří nové nebo opakované bylo na kontrolní ploše zjištěno u 20 % 

jedinců.  
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Obr. č. 13.  Výsledky terénního šetření vyplněné do tabulky 4 – návrh. 
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5. 1. 3. 4. Průměrný přírůst terminálu listnatých a jehličnatých dřevin  

Přírůst se v systému KSP měří na 10 nejvýznamnějších jedincích, tedy na stromcích, které 

jsou perspektivní pro další vývoj porostu. Výběr hodnocených stromů respektuje zastoupení, 

při vyhodnocení se rozlišují jehličnaté a listnaté dřeviny. 

Průměrný přírůst na kontrolní a oplocené ploše je možné spočítat z tabulky 4 standardního 

formuláře (Obrázek č. 13.), do kterého se zapisuje podrobný popis cca 10 nevýznamnějších 

jedinců. Před sumárním zpracováním je třeba nejprve vyhodnotit údaje pro dřeviny zapsané 

do tabulky. Z údajů v tabulce na Obrázku č. 13 je možné spočítat průměrný přírůst pro 

jehličnaté i listnaté dřeviny zvlášť. Konkrétně z tabulky vyplývá, že průměrný přírůst smrku 

na oplocené ploše činil 14.8 cm, břízy 20 cm. Na kontrolní ploše byl průměrný přírůst smrku 

5.1 cm a břízy 5 cm. 

 

5. 2. Modelování vlivu zvěře na starší porosty – loupání a ohryz 

Poškozování lesních porostů spárkatou zvěří je možné rozdělit podle charakteru vzniklých 

škod a také podle věku takto ovlivňovaných porostů. Vliv zvěře způsobený loupáním 

a ohryzem kůry byl hodnocen z pohledu předpokládané snížené produkce dřevní hmoty 

zejména v porostech ve fázi mlazin, tyčkovin, tyčovin až slabých kmenovin. U loupaných 

a ohryzávaných stromů byly dále hodnoceny reakce radiálního přírůstu na výkyvy 

klimatických faktorů (teplot a srážek). Vliv zvěře na takto poškozované smrkové porosty byl 

v neposlední řadě hodnocen vzhledem k šíření kmenových hnilob v závislosti na rozsahu 

a termínu dříve způsobeného poškození. 

 

5. 2. 1. Hodnocení vlivu zvěře na starší porosty – úvod do problematiky 

Jak již bylo výše zmíněno, loupáním a ohryzem kůry jsou v porovnání s okusem poškozovány 

již odrostlejší stromy. Prozatím se nepodařilo uspokojivě vysvětlit, z jaké příčiny jsou škody 

tohoto charakteru působeny. Jednou z možností, která by problematiku loupání kůry mohla 

vysvětlovat, je relativně vysokých obsah nutričních hodnot v borce stromů (Jiang et al., 

2005). Dále je v mnoha studiích popisován pozitivní vliv kůry na trávení v bachoru spárkaté 

zvěře (Saint-Andrieux et al., 2009; Zidar, 2011). Míra poškození porostů loupáním může být 
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dána nejenom populační hustotou daného druhu zvěře, ale také charakterem lesního prostředí, 

jako např. druhovým a věkovým složením porostů (Borkowski a Ukalski, 2012; Jerina et al., 

2008).  

Následky loupání a ohryzu kůry se v následujících letech po poškození výrazně projevují 

na ekonomickém zhodnocení poškozené dřevní hmoty (R M A Gill, 1992; Welch a Scott, 

2017) a to zejména z důvodu následného šíření houbových patogenů v kmeni poškozeného 

stromu (El Atta a Hayes, 1987; Månsson a Jarnemo, 2013; Verheyden et al., 2006). 

Ekonomická ztráta není jediným problémem. V případě rozvoje houbových patogenů dále 

dochází k ovlivnění stability porostů z pohledu snížené odolnosti vůči abiotických 

a biotických činitelů (Vasiliauskas et al., 1996). Pokud loupání překročí 90 % obvodu kmene, 

dochází k odumírání celého stromu (Gill, 2006).  

 

5. 2. 2. Hodnocení vlivu zvěře na starší porosty – zájmové území 

Vliv sičí zvěře na smrkové porosty byl hodnocen ve 2 honitbách, resp. 4 lokalitách v oblasti 

Plaské pahorkatiny, konkrétně na 16 trvalých výzkumných plochách (TVP) 

o velikosti 10 ×10 m. Nadmořská výška všech TVP se pohybovala v rozmezí od 471 

do 496 m. n. m. Vybrané TVP byly situovány do smrkových porostů ve věkovém rozpětí 

41 až 43 let na srovnatelných kyselých stanovištích. TVP 1-8 byly umístěny v honitbě 

se značným výskytem starších i nově vzniklých škod ohryzem a loupáním působeným 

jelenem sikou (honitba Rochlov, výměra 1 861 ha), druhá část (TVP 9-16) byla umístěna 

na území honitby Horní Kozolupy o výměře 1503 s nižším výskytem škod. V období 2013 

až 2017 bylo v honitbě Rochlov v průměru uloveno 135 kusů sičí zvěře ročně (7,3 ks/100 ha), 

v honitbě Horní Kozolupy pak „pouze“ 34 kusů (2,3 ks/100 ha). Zmíněné lokality (honitby) 

jsou od sebe vzdušnou čarou vzdáleny přibližně 6 km, což je patrné z Obrázku č. 14, který 

popisuje širší geografické souvislosti. 
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Obr. č. 14. Zájmové území v širších geografických souvislostech. 

Poznámka: PRP = TVP = číselné označení jednotlivých trvalých výzkumných ploch. Šedá vrstva v mapě 

zobrazuje rozložení lesů na území České republiky. V pravé části obrázku je popsán srážkový úhrn a průměrné 

teploty dle jednotlivých měsíců pro následnou analýzu radiálního přírůstu. 

 

Průměrná roční teplota v širší oblasti studie činila 7,7 °C s nejnižšími teplotami v měsíci lednu 

(-1,9 °C) a nejvyššími teplotami v měsíci červenci (17,9 °C). Průměrný úhrn srážek 

se v oblasti pohyboval v rozmezí od 500 do 590 mm ročně s nejnižším srážkovým úhrnem 

v únoru (21 mm) a nejvyšším úhrnem v měsíci červnu (47 mm, detail viz Obrázek č. 14.).  

 

5. 2. 3. Hodnocení vlivu zvěře na starší porosty – sběr dat 

Pro sběr dat byla v listopadu 2017 použita technologie Field-Map. Pomocí Field-Map 

technologie bylo zaměřen všech 16 TVP. Zaměřeny byly pozice a korunové projekce 

hodnocených stromů (minimálně ve čtyřech na sebe kolmých bodech). Výčetní tloušťka 

(DBH ≥ 4 cm) byla měřena standardní lesnickou průměrkou (Haglöf, Švédsko) s přesností 

na 0,1 cm. Výška jednotlivých stromů byla měřena výškoměrem Laser Vertex (Haglöf, 

Švédsko) s přesností na 0,1 m. Poškození kůry (staré i nové) bylo měřeno standardním 

obvodovým pásmem v nejširším místě rány s přesností na 1 mm. V případě více způsobených 
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ran (umístěných nad sebou) byl zaznamenán součet v nejširších místech poškození. 

Dle poškození byly stromy rozděleny na stromy relativně zdravé, resp. bez poškození (obvod 

poškození ≤ 1/8 obvodu kmene), na stromy s malým poškozením (poškození > 1/8 

a ≤ 1/3 obvodu kmene) a stromy s velkým rozsahem poškození (poškození >1/3).  

Zároveň bylo na zkoumaných TVP v roce 2017 odebráno v každé ze 4 lokalit (2 poškozené 

a 2 nepoškozené lokality) 20 vývrtů, celkem bylo tedy následným analýzám podrobeno 

80 vývrtů smrku ztepilého. Vývrty byly odebírány Presslerovým nebozezem kolmo na osu 

kmene opět v prsní výšce. Jednotlivé letokruhy byly následně měřeny s přesností 0.01 mm 

pomocí mikroskopu Olympus na měřící stolici LINTAB (RINNTECH). Následné analýzy 

přírůstu v jednotlivých letech byly realizovány v software TSAPWIN (RESISTOGRAPH). 

Pro zjištění potenciálního rozsahu hniloby v kmeni byl na základě pokácených vzorníků 

měřen obsah poškozené plochy na řezu kmenem. Z tohoto důvodu bylo v roce 2018 v honitbě 

Rochlov pokáceno celkem 20 vzorníků smrku ztepilého, stejný počet byl z důvodu rozšíření 

souboru dat pokácen i v roce 2019. Kmeny byly následně vzorkován po sekcích (délka sekce 

činila 20 cm) od místa největšího obvodového poškození, a to jak směrem k terminálu, 

tak směrem k patě kmene (pařezu). Na sortimentovaných sekcích byla v případě výskytu 

hniloby vyznačena hranice mezi dřevní hmotou napadenou houbovými patogeny a zdravým 

dřevem (viz Obrázek č. 15.). Toto zakreslení na každé sekci bylo dokumentováno 

fotoaparátem Nikon P900. Stanovení poškozené plochy a termínu dříve způsobených 

poškození bylo následně zpracováno v software ArcGis. 

 

  

Obr. č. 15. Vyznačení hniloby a ukázka sortimentace stromu napadeného hnilobou. 
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5. 2. 4. Hodnocení vlivu zvěře na starší porosty – analýza dat 

Pro jednotlivé stromy (DBH ≥ 4 cm) byl na základě naměřených dendrometrických 

charakteristik vypočítán jejich objem (Petráš a Pajtík, 1991), zakmenění (Reineke, 1933) 

a zapojení porostu. Statistická analýza rozdílů průměrné výšky a objemu středního kmene 

podle obvodového poškození zvěří byla vyhodnocena pomocí Kruskal-Wallisova testu. 

Rozdíly mezi výčetní tloušťkou podle výše uvedených úrovní poškození byly testovány 

analýzou rozptylu (ANOVA), pro kterou byly v tomto případě splněny požadavky normálního 

rozdělení.  

Letokruhové přírůstové série byly jednotlivě křížově datovány (odstranění chyb spojených 

s výskytem případných chybějících letokruhů) s využitím statistických testů v programu 

PAST software (Knibbe, 2007) a následně podrobeny vizuální kontrole podle práce 

Yamaguchi (Yamaguchi, 1991). V případě nalezení chybějícího letokruhu byl na jeho místo 

vložen letokruh s šířkou 0,01 mm. Jednotlivé křivky pro konkrétní TVP byly následně 

standardně detrendovány. Na základě detrendace byla vytvořena průměrná letokruhová série 

v software ARSTAN. Analýza negativních významných let byla provedena 

dle Schweingrubera (Schweingruber et al., 1990). Pro každý strom byl testován významný 

rok jako extrémně úzký letokruh, který nedosahuje 40 % z průměrného přírůstu vypočítaného 

z předchozích čtyř let. Výskyt negativního roku byl prokázán, pokud se tato silná redukce 

přírůstu vyskytla alespoň u 20 % stromů na dané TVP. Pro závislosti klimatických 

charakteristik (měsíční srážky a teploty v jednotlivých letech) na radiálním přírůstu byl použit 

software DendroClim. Klimatická data z období 1961 až 2015 byla převzata z meteorologické 

stanice Kralovice (468 m a.s.l.; WGS84 49º58′51″N, 13º29′06″E), která je od zájmové 

lokality vzdálena přibližně 30 km. 

Vztahy mezi produkčními parametry (DBH, zásoba porostů, průměrná výška) podle 

rozdílného stupně poškození zvěří (relativně zdravé stromy, malá míra poškození, velké 

obvodové poškození) a podle vybraných stanovišť („nepoškozená stanoviště“ TVP 1-8 

a „poškozená stanoviště“ 9-16) byly testovány pomocí analýzy rozptylu (ANOVA). 

Prokazatelné rozdíly mezi jednotlivými variantami byly dále hodnoceny pomocí Tukeyho 

post-hoc testu. Zmíněné analýzy byly zpracovány v software Statistica 12 (StatSoft, Tulsa) 

a R software (R Core Team, 2018). Analýza hlavních komponentů (PCA) byla provedena 
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v programu CANOCO 5 (Lepš a Šmilauer, 2003) pro zhodnocení vztahů mezi produkčními 

parametry, diverzitou, poškozením zvěří a strukturou porostů. Výsledky vícerozměrné PCA 

analýzy byly vizuálně zpracovány ve formě ordinačního diagramu v software CanoDraw 

(Lepš a Šmilauer, 2003). 

Pro zjištění hnilobou poškozené plochy řezu v místě ohryzu pomocí ohryzem poškozeného 

obvodu kmene byla použita lineární regrese. Uvedená p-hodnota je pro nulovou hypotézu 

o směrnici regresí přímky rovné nule. Vertikální šíření hniloby, resp. závislost relativní 

plochy zasažené hnilobou (plocha zasažená hnilobou v místě ohryzu = 100 %) na vzdálenosti 

od místa ohryzu na kmeni bylo modelováno pomocí kvadratické regrese. Rovnice regresní 

funkce včetně koeficientu determinace je podobně jako v předchozím případě zobrazena 

v příslušném grafu. Lineární modely, které byly zkonstruovány přidáním dalších parametrů 

do předešlého regresního modelu neukazují na žádné další statisticky významné parametry 

vhodné pro předpověď plochy řezu poškozeného hnilobou.  

Jako poslední parametr byla modelována délka výřezu (výška stromu) měřená od místa 

ohryzu poškozená hnilobou. Jako vhodné prediktory se zde ukázaly parametry věk stromu 

při prvním ohryzu stromu a relativní obvod kmene poškozený při tomto prvním ohryzu. 

Výsledky modelu byly následně interpretovány ve formě plošného grafu. Veškeré výpočty 

byly provedeny v software R (R Core Team, 2018), plošný graf byl vytvořen v software 

Gnuplot 5.2.8 (Williams et al., 2019). 

 

6. Výsledky 

Tato kapitola popisuje výsledky projektu za celý průběh řešení. Výsledky jsou tematicky 

členěny na dílčí části, které jsou zaměřeny na sčítání zvěře a na vliv zvěře na lesní porosty. 

V případě sčítání jsou výsledky v jednotlivých letech řešení projektu srovnávány. Úvodní část 

výsledků je v některých částech (zejména sčítání zvěře) zároveň doplněna o detailní popis 

metodiky. 

 

6. 1. Výsledky sčítání zvěře metodou pobytových znaků 

Tato kapitola popisuje výsledné počty stanovené pro sičí zvěř za tříleté období řešení 

projektu.  
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6. 1. 1. Sčítání zvěře metodou pobytových znaků – doplnění metodiky 

Sčítání trusových hromádek sičí zvěře bylo realizováno v průběhu měsíce června v letech 

2017 a 2018 a dále v měsíci září v roce 2019. Sčítání bylo každoročně provedeno na celkem 

78 transektech o délce 200 m a šířce 1 m. Sčítaná plocha tedy v případě jednoho transektu 

činila 200 m2. Stanovení početnosti následně proběhlo na základě vzorce podle Mayle et al. 

(1999), který je detailně popsán v kapitole 3. 1. 

 

6. 1. 2. Výsledky stanovení početnosti zvěře metodou pobytových znaků 

Výsledky početnosti sičí zvěře stanovené metodou pobytových znaků mezi roky 2017 a 2018 

ukazují v zájmové oblasti na mírně vzrůstající početnost sičí zvěře. Zvýšená početnost byla 

zaznamenána jak pro charakteristiku maximální početnosti, tak v případě celkového průměru 

početnosti sičí zvěře v oblasti. Trend vývoje stavů stanovených metodou pobytových znaků 

tak odpovídá narůstajícímu trendu, který byl zjištěn a vypočítán pomocí termovizního sčítání. 

Na druhé straně v roce 2019 byl zjištěn výrazný propad v početnosti zvěře zjištěné touto 

metodou, který však neodpovídal sčítání provedenému s využitím termokamer v daném roce 

řešení. 

 

2017 

Minimum 0 ks sičí zvěře/100 ha 

Maximum 52 ks sičí zvěře/100 ha 

Průměr 7,9 ks sičí zvěře/100 ha 

 

2018 

Minimum 0 ks sičí zvěře/100 ha 

Maximum 68 ks sičí zvěře/100 ha 

Průměr 8,6 ks sičí zvěře/100 ha 

 

2019 

Minimum 0 ks sičí zvěře/100 ha 

Maximum 12,1 ks sičí zvěře/100 ha 

Průměr 3,0 ks sičí zvěře/100 ha 
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V případě sčítání zvěře metodou pobytových znaků je nutné zdůraznit, že výsledky reflektují 

pouze početnost zvěře v lesních porostech. Dle sčítání pomocí termovizních přístrojů se však 

naprostá většina sičí zvěře vyskytuje v zemědělské krajině, kde není v důsledku jednotlivých 

agrotechnických opatření možné pobytové znaky v průběhu roku efektivně sčítat. V takto 

diverzifikované krajině se proto jeví metoda stanovení početnosti spárkaté zvěře jako 

neefektivní. Početnost zvěře je stanovena pro jarní období, tedy bez mladé sičí zvěře. 

 

6. 2. Výsledky sčítání zvěře s využitím termovize nesené letadlem 

Dílčí částí projektu byla realizace sčítání spárkaté zvěře s využitím termovizní kamery nesené 

letadlem. Cílem bylo ověření potenciálu multispektrálního leteckého průzkumu pro detekci 

a sčítání spárkaté zvěře na příkladu fragmentované krajiny Plaské pahorkatiny.  

 

6. 2. 1. Sčítání zvěře s využitím termovize nesené letadlem – doplnění metodiky 

Ověření možnosti využití nejmodernějších technologií pro sčítání zvěře z letadla, bylo 

realizováno ve spolupráci s firmou Airvisiontechnology, která byla vybrána na základě 

standardního výběrového řízení. Po následných konzultacích se zástupci firmy byla 

pro monitoring vybrána oblast mezi obcemi Čemíny a Líšťany. V této vybrané oblasti bylo 

na základě provedeného termovizního sčítání možno předpokládat značný výskyt spárkaté 

zvěře. Zároveň se zde nachází dostatečné zastoupení lesa pro ověření využití termovize 

pro sčítání zvěře v lesních porostech (Obrázek č. 16.). 
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Obr. č. 16. Zákres zájmového území, kde bylo realizováné sčítání pomocí termovize nesené 

letadlem. 

 

Letecké práce byly realizovány dne 29. 3. 2018. Výstupem byly mapové podklady, soubory 

zpracované softwarem Microstation a Autocad s přesným vyznačením primárních výsledků 

analýzy a jejich umístění. V rámci sčítání bylo celkem pořízeno 14 324 ks snímků 

ve vybraném polygou o výměře 7 × 4 km. Snímkování probíhalo za pomoci multispektrální 

analýzy  v prostředí systému MULTISPEK 5000 neseného letounem na předem vyznačených 

sčítacích liniích (viz Obrázek č. 17.).  
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Obr. č. 17. Vyznačení sčítacích linií ve vybraném území. 

 

Prioritním spektrem určeným pro analýzu bylo termovizní spektrum při spektrálním rozsahu 

7,5 až 13 u, s obrazovou frekvencí 50/60 Hz a citlivostí 0,05 oC – 30 oC. Výška letu činila 

cca 200 m (rychlost letu 105-155 km/h). V rámci monitoringu byla využívána 3 odlišná 

pohledová spektra termovizní kamery (Obrázek č. 18.). Doplňkovými spektry pro hodnocení 

bylo infra spektrum a viditelné spektrum. 
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Obr. č. 18. Příklad snímku lokality v různých sprektrech kamery. 

6. 2. 2. Výsledky sčítání zvěře s využitím termovize nesené letadlem 

Možnost využití moderních technologií dálkového průzkumu země, pro sčítání spárkaté 

zvěře, byla v předcházejícím období (v horizontu desítek let) ověřována nejdříve Výzkumným 

ústavem lesního hospodářství a myslivosti a následně s časovým odstupem Výzkumným 

ústavem živočišné výroby. Opakovaně se ukázalo, že úspěšné použití této metody, bylo 

limitováno výskytem hustých jehličnatých porostů a ve vegetační době i porostů listnatých.  

Realizovaný test současných nejmodernějších technologií ukázal, přesto že i přes zřejmý 

posun v kvalitě získaných snímků, je praktické využití metody stále ještě problematické 

a to zejména v důsledku vegetačního krytu lesních porostů. Na získaných snímcích byla zvěř 

zřetelně identifikovatelná pouze v prolukách pokryvu korun stromů. Příklad identifikace 

spárkaté zvěře je patrný z iníže uvedeného obrázku (Obrázek č. 19.). 
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Obr. č. 19. Ukázka lokalizace zvěře v lesním porostu. 

 

Z obrázku je patrné zachycení zvěře pouze v prostoru mezi korunami jednotlivých stromů, 

které jsou na termovizním snímku zřetelně patrné. V prostoru pod korunami stromů byly 

záznamy zvěře méně zřetelné až nezřetelné v závislosti na struktuře koruny a druhu stromu. 

Evidentně také existují stanoviště, kde výskyt zvěře nelze zaregistrovat vůbec (to potvrzují 

i recentní sčítání divokých prasat na Zlínsku pomocí policejního vrtulníku). Současná 

technologie dále neumožňuje možnost přesného stanovení a rozeznání nasnímkovaného druhu 

spárkaté zvěře. Tento fakt je do jisté míry ovlivněn výškou přeletu, která je ovlivněna 

legislativou. 

Závěrem lze konstatovat, že výsledky získané současnými, dostupnými technologiemi, 

doposud nemají potřebnou vypovídací schopnost.   
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6. 3. Výsledky sčítání zvěře s využitím ruční termovize 

Princip metody sčítání zvěře s využitím ruční termovize je obecně popsán 

v kapitole 3. 3. Metoda sčítání zvěře s využitím ručních termovizí. Detailní popis metodiky 

ověřené v rámci řešení projektu je pak popsán v kapitole Výstupy projektu. Zde je uveden 

popis přípravy mapových podkladů, přehled technického vybavení a samotný postup sčítání 

přímo v terénu (v honitbách). V této části (níže) jsou popsány přesné výsledky z období 

zimního sčítání 2019, tedy z doby po ověření metodiky stanovené na základě terénních šetření 

v roce 2018. Výsledky z roku 2019 jsou srovnány s předchozím obdobím, které je detailně 

popsáno v průběžné zprávě o řešení projektu z roku 2018. Výsledky jsou členěny na přímé 

sčítání (pouze „viděná“ a přímo sčítaná zvěř) a na výsledky po přepočtu.  

 

6. 3. 1. Výsledky sčítání termovizní na transektech – přímé sčítání 

Tyto základní údaje termovizního sčítání spárkaté zvěře na transektech nepřepočítávají 

početnost zvěř na celou plochu lesních porostů v dané honitbě podle šíře transektu. Počty 

zvěře popisuje níže uvedená tabulka (Tabulka č. 15).  

Nejvyšší celková početnost sičí zvěře bez přepočtu na lesní plochu byla zjištěna v honitbách 

Pernarec (566 ks), Čemíny – Kumberk (488 ks) a Luhov (467 ks). Celková početnost za celou 

zájmovou oblast deseti honiteb pak byla stanovena na 2779 kusů sičí zvěře, což odpovídá 

nárůstu o 532 kusů v porovnání se sčítaným obdobím leden až březen 2018. Na druhé straně 

v případě srnčí zvěře došlo k mírnému poklesu o 52 kusů, stejně tak, jako v případě černé 

zvěře (pokles o 5 kusů). Tyto rozdíly jsou však pro celou oblast deseti sčítaných honiteb 

prakticky zanedbatelné. 
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Tab. č. 15. Počty spárkaté zvěře sčítané v období leden až březen 2019. 

 

6. 3. 2. Výsledky sčítání termovizí na transektech – přepočet na celkovou plochu lesa 

Takto stanovená početnost zvěře vychází ze součtu spárkaté zvěře zjištěné v otevřené 

zemědělské krajině a spárkaté zvěře zaznamenané v lesních porostech. Počet zvěře zjištěný 

v lesních porostech je však přepočten na celkovou plochu lesa v dané honitbě. Sčítání vychází 

z délky transektu, která je násobena průměrnou možnou vzdáleností detekce zvěře v porostu. 

Ta byla v případě terénních sčítání na jaře 2018 stanovena podle průměrné vzdálenosti 

spatřené zvěře v lesních porostech, která činila 62 metrů. Tato hodnota byla použita také 

pro přepočet zvěře na lesní půdě v roce 2019. Propočet dále uvažuje transekt „padesát anebo 

sto procent“. Padesát procent je uváděno v případě, že byla zvěř sčítána v lokalitě s lesem 

honitba 

nelesní 

půda 

(ha) 

lesní 

půda 

(ha)  

sčítání nelesní 

půda 

sčítání lesní 

půda 
celkem 

sika srnčí prase sika srnčí prase sika srnčí prase 

Čemíny - 

Kumberk 
967 731 476 106 10 12 14 0 488 120 10 

Košetice 461 568 161 45 1 11 11 7 172 56 8 

Líšťany - 

Hunčice 
1773 301 280 64 1 9 15 0 289 79 1 

Luhov 593 312 464 38 0 3 4 0 467 42 0 

Pernarec 1618 824 553 103 0 13 18 0 566 121 0 

Úněšov 1758 527 48 96 2 9 8 0 57 104 2 

Rochlov 577 1359 281 38 42 10 19 0 291 57 42 

Šipín 246 789 19 25 1 8 12 0 27 37 1 

Křelovice 2305 653 189 98 6 1 11 0 190 109 6 

Žižkův 

Mlýn 
971 1154 224 50 3 8 9 7 232 59 10 

celkem 
        

2779 774 80 
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na jedné straně vozidla. Sto procent je pak chápáno jako sčítání v lesních komplexech, kde 

bylo možné sčítat zvěř po obou stranách vozidla.  

Výskyt zvěře, která byla zaznamenána v remízech či případně v kraji lesních porostů 

(ekotony) byl zařazena pouze do přímého sčítání.  

Stanovená početnost zvěře je uvedena v Tabulce č. 16. Z tabulky je patrné značné navýšení 

počtů zejména v honitbách s vyšší výměrou lesní půdy (porovnání s Tabulkou č. 15). 

Nejvyšší početnost sičí zvěře byla zjištěna v obdobných honitbách jako v případě přímého 

sčítání (Pernarec, Čemíny – Kumberk, Luhov). 

 

Tab. č. 16. Celkový počet zaznamenané spárkaté zvěře po přepočtu na plochu lesa. 

honitba 

nelesní 

půda 

(ha) 

lesní 

půda 

(ha)  

sčítání nelesní 

půda 

lesní půda 

přepočet 
celkem (ks) transekt (m) 

sika srnčí prase sika srnčí prase sika srnčí prase 50 % 100 % 

Čemíny - 

Kumberk 
967 731 476 106 10 141 165 0 617 271 10 2297 3866 

Košetice 461 568 161 45 1 88 88 56 249 133 57 0 5707 

Líšťany - 

Hunčice 
1773 301 280 64 1 97 130 0 377 194 1 785 1856 

Luhov 593 312 464 38 0 26 0 34 490 42 0 710 2573 

Pernarec 1618 824 553 103 0 141 163 0 694 266 0 223 3475 

Úněšov 1758 527 48 96 2 89 79 0 137 175 2 2591 2989 

Rochlov 577 1359 239 38 42 112 213 0 351 251 42 573 9484 

Šipín 246 789 19 25 1 66 99 0 85 124 1 412 7492 

Křelovice 2305 653 189 98 6 15 167 0 204 265 6 620 3165 

Žižkův 

Mlýn 
971 1154 224 50 3 88 99 77 312 149 80 1825 7508 

celkem 
        3516 1870 199 10036 48115 
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6. 3. 3. Srovnání početnosti spárkaté zvěře s obdobím 2018 (sčítání na transektech) 

Pro srovnání početnosti spárkaté zvěře ve sčítacích obdobích 2018 a 2019 byl pro každou 

honitbu proveden přepočet na plochu 100 ha (Tabulka. č. 17. a 18.). Nejvíce zjištěné sičí 

zvěře pomocí metody přímého sčítání bylo v roce 2018 zaznamenáno v honitbě Luhov 

(42,1 ks/100 ha). Obdobně tomu bylo také v roce 2019. V této sčítací periodě bylo však 

pomocí přímého sčítání monitorováno již 51,6 ks/100 ha. K redukci početnosti sičí zvěře 

v této konkrétní honitbě tedy prozatím stále nedochází. 

Obdobná situace byla zjištěna také pro celou oblast deseti honiteb, která se rozkládá 

na celkové ploše 18 487 ha. V případě sičí zvěře zde byl zjištěn trend nárůstu početnosti 

z průměrných 14,4 ks/100 ha v roce 2018 na 17,2 ks v roce 2019. Průměrné počty srnčí 

a černé zvěře byly ve srovnávaných obdobích téměř totožné.  

V případě početnosti zvěře přepočítané na celkovou plochu lesních porostů byly stavy jelena 

siky srovnatelné (20 ks/100 ha v roce 2018 a 21,5 ks/100 ha v roce 2019), stejně tak, jako 

v případě srnčí zvěře. Černá zvěř zaznamenala v rámci takto stanovené početnosti pokles 

z 4,3 ks/100 ha v roce 2018 na 1,3 ks v roce 2019, což je možné zdůvodnit zvýšeným 

odstřelem prasat divokých v rámci celého regionu České republiky z důvodu nařízení Státní 

veterinární správy ve vztahu k šířeni afrického moru prasat. 
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Tab. č. 17. Průměrné stavy zvěře po honitbách a za celou oblast v roce 2018 (v ks/100 ha). 

honitba 

nelesní 

půda 

(ha) 

lesní 

půda 

(ha)  

přímé sčítání                   

v ks/100 ha 

včetně přepočítané 

lesní plochy v ks/100 

ha 

sika srnčí prase sika srnčí prase 

Čemíny - 

Kumberk 967 731 17,3 4,9 0,2 25,5 8,1 3,5 

Košetice 461 568 24,3 5,1 0,6 30,4 11,2 5,9 

Líšťany - 

Hunčice 1773 301 18,4 2,7 0,8 25,0 6,0 8,4 

Luhov 593 312 42,1 5,3 0,0 47,2 14,6 0,0 

Pernarec 1618 824 12,0 7,7 0,6 22,0 9,9 7,7 

Úněšov 1758 527 3,2 4,2 0,0 5,9 6,5 0,0 

Rochlov 577 1359 9,0 5,4 1,2 15,3 9,6 5,5 

Šipín 246 789 5,1 2,7 0,4 9,4 7,6 3,9 

Křelovice 2305 653 8,6 3,9 0,1 8,6 7,2 0,3 

Žižkův 

Mlýn 971 1154 4,6 2,5 0,7 10,7 5,8 7,6 

průměr 

za oblast 

  
14,4 4,4 0,5 20,0 8,7 4,3 
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Tab č. 18.  Průměrné stavy zvěře po honitbách a za celou oblast v roce 2019 (v ks/100 ha). 

honitba 

nelesní 

půda 

(ha) 

lesní 

půda 

(ha)  

přímé sčítání                   

v ks/100 ha 

včetně přepočítané 

lesní plochy v ks/100 

ha 

sika srnčí prase sika srnčí prase 

Čemíny - 

Kumberk 967 731 28,7 7,1 0,6 36,3 16,0 0,6 

Košetice 461 568 16,7 5,4 0,8 24,2 12,9 5,5 

Líšťany - 

Hunčice 1773 301 13,9 3,8 0,05 18,2 9,3 0,05 

Luhov 593 312 51,6 4,6 0,0 54,1 4,6 0,0 

Pernarec 1618 824 23,2 4,9 0,0 28,4 10,9 0,0 

Úněšov 1758 527 2,5 4,6 0,1 6,0 7,7 0,1 

Rochlov 577 1359 15,0 2,9 2,2 18,1 13,0 2,2 

Šipín 246 789 2,6 3,6 0,1 8,2 12,0 0,1 

Křelovice 2305 653 6,4 3,7 0,2 6,9 9,0 0,2 

Žižkův 

Mlýn 971 1154 10,9 2,8 0,5 14,7 7,0 3,8 

průměr 

za oblast 

  
17,2 4,3 0,5 21,5 10,2 1,3 

  

 

6. 3. 4. Zjištěný poměr pohlaví v rámci sčítání sičí zvěře na trasektech 

V rámci terénního sčítání termovizní metodou byl v případě spárkaté zvěře určován také 

poměr pohlaví. Pohlaví bylo zaznamenáváno pouze v případě spolehlivého „obeznání“ zvěře. 

Pokud byla zvěř viděna na větší vzdálenost, která bezpečné určení pohlaví nedovolovala, 

došlo k zapsání dané tlupy nebo jedince do kategorie „neurčeno“.  

Celkově se v případě sičí zvěře podařilo bezpečně určit pohlaví u 52,6 % jedinců. Pohlaví 

zvěře bylo možné popsat zejména v případě menších tlup do přibližného počtu ± 30 jedinců. 

Početnější tlupy si udržovaly větší odstup od vozidla. Zároveň se v případě větších tlup sčítači 
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soustředili primárně na přesné stanovení početnosti. Obecně je však možné říci, že právě 

v těchto početnějších tlupách početně převažovala jednoznačně samičí zvěř. 

Podrobné rozdělení jelenů, laní a kolouchů sičí zvěře pro jednotlivé honitby je uvedeno 

v Tabulce č. 19. Na základě celkových počtů pro celou zájmovou oblast byl poměr pohlaví 

stanoven následovně: 1 jelen ku 3,2 laním ku 2,5 kolouchům. 

 

Tab. č. 19. Rozdělení sčítané sičí zvěře podle pohlaví. 

honitba jelen laň kolouch neurčeno celkem 

Čemíny - 

Kumberk 
52 162 131 143 488 

Košetice 11 65 49 47 172 

Líšťany - 

Hunčice 
6 32 23 228 289 

Luhov 10 68 42 347 467 

Pernarec 67 103 69 327 566 

Úněšov 6 19 14 18 57 

Rochlov 21 50 48 172 291 

Šipín 1 8 7 11 27 

Křelovice 8 54 41 87 190 

Žižkův 

Mlýn 
16 71 64 81 232 

celkem 198 632 488 1461 2779 

 

6. 3. 5. Stanovení přesnosti metody sčítání pomocí termovizních přístrojů 

Z důvodu stanovení přesnosti metody sčítání termovizními přístroji na transektech 

bylo v měsících leden až březen 2019 ve vybraných honitbách v zájmové oblasti provedeno 

opakované sčítání spárkaté zvěře (Tabulka č. 20.). Cílem opakovaného měření bylo 

stanovení průměrné odchylky sčítání v průběhu relativně krátkých časových úseků. 

Opakované sčítání tak mělo stanovit přesnost používané metody pro jednotlivé druhy spárkaté 

zvěře. V níže uvedené tabulce jsou popsány počty nejenom pro krajinnou charakteristiku 

„les“, „pole“, ale také „ekoton“. Z tabulky je patrný malý rozdíl mezi celkovými počty 
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pro sičí a srnčí zvěř. Rozdíly jsou ale zjištěny v početnosti zvěře v jednotlivých habitatech, 

která se liší v závislosti na termínu sčítání. 

 

Tab. č. 20. Početnost zvěře ve vybraných honitbách při opakovaném sčítání. 

honitba 
datum 

sčítání 
sika 

les 

sika 

pole 

sika 

ekot. 
 srnčí 

les 

srnčí 

pole 

srnčí 

ekot. 
 černá 

les 

černá 

pole 

černá 

ekot.   

1 Luh. 16. 1. 3 464 0  0 38 4  0 0 0 

2 Luh. 19. 2.  2 140 281  3 50 0  0 0 4 

3 Luh. 12. 3. 1 211 208  7 42 7  13 12 4 

  
           

1 Per. 25. 1. 73 198 295  23 71 26  0 0 0 

2 Per. 26. 2. 32 446 212  12 127 19  1 0 3 

3 Per. 21. 3. 56 309 193  10 152 34  0 25 7 

  
           

1 Lis. 18. 1. 19 209 61  12 55 12  0 1 0 

2 Lis. 22. 2.  9 218 81  10 53 11  3 4 0 

3 Lis. 19. 3. 11 201 56  12 84 14  0 10 0 

 

Průměrná odchylka sčítání (přesnost sčítání) je pro honitby, které byly sčítány opakovaně 

(Líšťany, Luhov, Pernarec) na relativně nízké úrovni (Tabulka č. 21.).  Maximální odchylka 

sčítání (95 % interval spolehlivosti) je v případě sičí zvěře 31 ks, v případě srnčí zvěře 17 ks 

a v případě prasat 9 ks.  

V případě stanovení rozdílu mezi jednotlivými sčítáními byla v případě sičí zvěře, které 

bylo v zájmové oblasti pozorováno nejvíce, stanovena relativní odchylka na úrovni 5-11 %. 

U srnčí zvěře se jedná o hodnoty relativní odchylky sčítání mezi 10-35 %. 

 

Tab. č. 21. Průměrný počet spárkaté zvěře a stanovená odchylka sčítání. 

honitba 
průměr 95% přesnost 

sika srnci prase sika srnci prase 

Lis. 288 88 6 50 48 11 

Luh. 437 50 11 65 18 39 

Per. 605 158 12 184 94 43 

Celkově       31 17 9 
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Relativně srovnatelný výskyt zvěře v rámci jednotlivých lokalit popisuje v demonstrační 

honitbě Luhov Obrázek č. 20. Z mapy je patrný výskyt jednotlivých tlup sičí zvěře v prvním 

(zelená), druhém (černá) a třetím termínu sčítání (červená). Preference stanovišť se tedy nijak 

výrazně nemění. Sičí zvěř se v aktivní části dne (pastevní periody) nachází zejména na polích 

s řepkou olejkou, případně s ozimy. Naopak ve srovnání se srnčí zvěří je pouze výjimečně 

zaznamenána uprostřed lesních komplexů. 
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Obr. č. 20. Výskyt sičí zvěře v honitbě Luhov dle jednotlivých termínů sčítání. 
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6. 4. Výsledky sčítání zvěře s využitím fotopastí 

Monitoring spárkaté zvěře pomocí fotopastí byl v případě tohoto projektu realizován jako 

doplňková část, v rámci které je možné upřesnit poměr pohlaví zvěře v dané oblasti (viz bod 

3. 4. Metoda sčítání zvěře pomocí fotopastí). K plošnému sčítání zvěře nebylo v tomto 

projektu přistoupeno zejména z důvodu fragmentace krajiny v zájmové oblasti. Následující 

kapitoly popisují detail metodiky a výsledky z terénních šetření v letech 2018 a 2019. 

 

6. 4. 1. Lokalizace a popis použitých fotopastí 

V případě realizace tohoto projektu bylo v měsíci květnu až červenci 2018 a v měsíci září 

až listopad 2019 v honitbě Rochlov rozmístěno celkem 10 ks fotopastí. Pro tento účel byly 

použity fotopasti UV 595 HD s neviditelným IR osvitem vhodným pro pořizování nočních 

snímků. Fotopast má rozlišení až 12 MP a umožňuje zaznamenávání fotografie i videa. 

Rychlost odezvy je u tohoto modelu stanovena na 0,9 vteřiny. 

Fotopasti byly z důvodu snahy o určení poměru pohlaví umístěny na ochozy zvěře, tak aby 

bylo zaznamenáno co nejvíce jedinců. Toto rozmístění bylo v roce 2018 vybráno po domluvě 

s revírníkem LČR a zástupcem honitby Rochlov. Stejná lokalizace fotopastí (Obrázek č. 21.) 

byla ponechána i v roce 2019.  
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Obr. č. 21. Rozmístění fotopastí v honitbě Rochlov. 

 

6. 4. 2. Určení poměru pohlaví sičí zvěře pomocí fotopastí 

Při umístění fotopastí v roce 2018, bylo v průběhu monitoringu (86 dnů) registrováno celkem 

103 ks sičí zvěře. Z tohoto počtu bylo zaznamenáno celkem 37 jelenů a 66 laní. V období 

měsíců května až července se na záznamech vyskytoval minimální počet mladé sičí zvěře. 

V tomto roce byl tedy v honitbě Rochlov stanoven poměr pohlaví na 1 jelena ku 1,8 laním.  

Monitoring sičí zvěře v roce 2019 byl realizován v měsících září až listopad po dobu 82 dnů. 

V tomto období bylo na fotopastech zaregistrováno celkem 253 kusů sičí zvěře. Z tohoto 

počtu bylo zaznamenáno 54 záznamů se samčí zvěří, 113 záznamů se samičí zvěří 

a 86 záznamů mladé sičí zvěře. Vyšší počty zvěře v porovnání s rokem 2018 je možné 

vysvětlit obdobím říje, ve kterém je zvěř v porovnání se zbytkem roku výrazně aktivnější. 

Počet záznamů zároveň narostl o mladou sičí zvěř, která nebyla v jarním období v honitbě 

přítomna. Poměr pohlaví byl stanoven následovně: 1 jelen ku 2,1 laním ku 1,6 kolouchům. 

Je však třeba zdůraznit, že toto šetření odpovídá jedné honitbě z celé zájmové oblasti.  
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6. 5. Výsledky vlivu zvěře na obnovu lesních dřevin 

Vliv zvěře na přirozenou obnovu lesních dřevin byl hodnocen na systému celkem 

41 kontrolních a srovnávacích ploch rozmístěných v zájmovém území. Popis rozmístění KSP 

je uveden v kapitole 4. 1. Hodnocení vlivu zvěře na obnovu lesních dřevin. Následující část 

se věnuje doplnění metodické části o popis a založení systému KSP. Poté následuje 

vyhodnocení výsledků srovnání obnovy mezi roky 2017 a 2019. Tato dílčí část závěrečné 

zprávy byla garantována RNDr. Janou Beranovou. 

 

6. 5. 1. Výsledky vlivu zvěře na obnovu lesních dřevin – doplnění metodiky 

Objektivita při výběru vhodných lokalit pro založení KSP na LS Stříbro byla zajištěna 

náhodným rozmístěním 41 bodů do vhodných porostních skupin. Jako podkladové mapy byly 

přitom použité porostní mapy a letecké snímky. V předem vybraných porostních skupinách 

tým vybral konkrétní vhodné místo pro založení obou ploch. Finálnímu umístění ploch 

v terénu byl přítomen zástupce LS Stříbro. Pokud v blízkosti existovaly již dříve založené 

KSP, byly zkontrolovány a zahrnuty do systému. Rozmístění KSP je uvedeno v obecném 

popisu metodiky v kapitole 4. 1. Hodnocení vlivu zvěře na obnovu lesních dřevin. Popisné 

údaje k jednotlivým oplocenkám včetně provozních poznámek jsou uvedené v Tabulce č. 22. 

Založený systém KSP je možné provozovat dlouhodobě s tím, že je třeba průběžně 

kontrolovat funkčnost oplocení a růst dřevin na obou plochách. Hodnocení v systému KSP 

ztrácí smysl, pokud dřeviny na oplocené nebo kontrolní ploše odrostou vlivu zvěře. 

Je samozřejmě vhodné ihned plochu nahradit založením nové oplocené a kontrolní plochy. 

 

Tab. č. 22. Přehled identifikační údajů k systému kontrolních a srovnávacích ploch. 

ID LHC Revír Honitba Porost 
Rok 

založení 

Poznámka 

2017 

Poznámka 

2019 

1 Stříbro 9 - Šipín Šipín 251C0 2017 
  

2 Plzeň 10 - Plzeň 

Čemíny - 

Kumberk 825D9 2017 
  

3 Plzeň 10 - Plzeň Košetice 823E10 2017 
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ID LHC Revír Honitba Porost 
Rok 

založení 

Poznámka 

2017 

Poznámka 

2019 

4 Stříbro 9 - Šipín Šipín 253A1a 2017 
  

5 Stříbro 2 - Obora Rochlov 266B0 2017 
  

6 Plzeň 10 - Plzeň Pernarec 803EO 2017 

O -  méně 

dřevin 
 

7 Stříbro 9 - Šipín Rochlov 232H1a 2017 
  

8 Plzeň 10 - Plzeň Luhov 812E0 2017 
  

9 Stříbro 1 - Blažim Žižkův Mlýn 116B1a 2017 
  

10 Stříbro 9 - Šipín Rochlov 229E1a 2017 
  

11 Stříbro 9 - Šipín Rochlov 225D1a 2017 
  

12 Stříbro 9 - Šipín Šipín 201B1a 2017 
 

Přerostlé 

13 Plzeň 10 - Plzeň 

Čemíny - 

Kumberk 821B9 2015 
 

Přerostlé 

14 Stříbro 1 - Blažim Žižkův Mlýn 124B0 2015 
 

Vyřadit 

15 Stříbro 1 - Blažim Žižkův Mlýn 133D0b 2017 
  

16 Stříbro 

Obec Ostrov u 

Bezdružic Křelovice 54D10 2017 
 

Vyřadit 

17 Stříbro 2 - Obora Rochlov 257A0 2017 
  

18 Stříbro 1 - Blažim Křelovice 124E1b 2017 
  

19 Stříbro 1 - Blažim Křelovice 207A1b 2017 
 

Přerostlé 

20 Stříbro 9 - Šipín Rochlov 228D1a 2014 
 

Opravit 

21 Stříbro 2 - Obora Rochlov 265A1a 2017 
  

22 Stříbro 2 - Obora Rochlov 261D0 2017 
  

23 Stříbro 1 - Blažim 
 

134A1d 2017 
  

24 Stříbro 1 - Blažim Křelovice 216F0 2017 
 

Opravit 

25 Stříbro 1 - Blažim Žižkův Mlýn 120H1c 2017 
 

Přerostlé 

26 Plzeň 10 - Plzeň Košetice 823G12 2015 
 

Opravit 

27 Stříbro 1 - Blažim Úněšov 216A1b 2017 
  

28 Plzeň 10 - Plzeň 

Líšťany - 

Hunčice 820F0a 2017 

K -méně 

dřevin 
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ID LHC Revír Honitba Porost 
Rok 

založení 

Poznámka 

2017 

Poznámka 

2019 

29 Plzeň 10 - Plzeň Pernarec 803D1a 2017 
 

Přerostlé 

30 Plzeň 10 - Plzeň Pernarec 803B0 2017 
 

Přerostlé 

31 Plzeň 10 - Plzeň Košetice 

825E10

/0 2017 
 

Přerostlé 

32 Plzeň 10 - Plzeň 

Líšťany - 

Hunčice 816B1a 2017 
 

Opravit 

33 Stříbro 9 - Šipín Šipín 211C1a 2015 
  

34 Stříbro 2 - Obora Rochlov 262F14 2017 

K - méně 

dřevin 
 

35 Stříbro 9 - Šipín Žižkův Mlýn 126B1a 2015 

K - méně 

dřevin 
 

36 Plzeň 10 - Plzeň Luhov 815B11 2017 
  

37 Stříbro 1 - Blažim Žižkův Mlýn 120F1a 2017 
  

38 Plzeň 10 - Plzeň Úněšov 809A0 2017 
 

Přerostlé 

39 Plzeň 10 - Plzeň Košetice 819B10 2015 Přerostlá Vyřadit 

40 Plzeň 10 - Plzeň Košetice 

823A12

b 2017 

K- méně 

dřevin 
 

41 Stříbro VLS Křelovice 125Aa1 2017 
 

Přerostlé 

 

Hodnocení vegetačního krytu v systému KSP proběhlo podle pokynu MZe z roku 1996 do 

předtištěných formulářů. S ohledem na potřeby efektivního vyhodnocení po dvou letech 

řešení bylo hodnocení zjednodušeno, takže namísto 5 výškových kategorií byly rozlišovány 

pouze tři a nebylo odhadováno sumární poškození dřevin ve výškových třídách. 

První hodnocení vegetačního krytu bylo provedeno ihned po oplocení vybrané plochy 

v období vrcholné vegetační sezóny (srpen 2017). Při opakovaném měření byl zvolen stejný 

termín (srpen 2019), tak aby byla zajištěna srovnatelnost výsledků. Kontrolní vyhodnocení 

umožňující posouzení vlivu zvěře se tedy uskutečnilo už po dvou letech. 

Identifikační údaje k jednotlivým kontrolním a srovnávacím plochám byly zapsány hned při 

prvním hodnocení v roce 2017. Při kontrolním šetření byly pouze ověřeny. Základní 
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vyhodnocovanou informací byla pokryvnost vegetací, počty jedinců dřevin ve výškových 

třídách a jejich poškození okusem. 

Do tabulky se zapisují všechny dřeviny, které se na ploše oplocené a neoplocené nacházejí. 

Jednotlivé dřeviny se hodnotí vždy na úrovni jedné výškové třídy. Počet jedinců se zjišťuje 

spočítáním, v případě velkého počtu jedinců, odhadem. 

Pro 10 nejvýznamnějších jedinců obnovy se pak popisuje detailně jejich stav, konkrétně 

se zařazují do: výškové třídy, věkové kategorie, měří se přírůst, hodnotí se aplikace 

ochranných opatření a intenzita a stáří okusu vrcholu a bočního okusu. 

Při zpracování byly analyzovány pouze výsledky vlastního šetření IFER, nebyly uvažovány 

žádné dříve zjištěné údaje. Rozložení počtu hodnocených ploch podle honiteb je uvedeno 

v Tabulce č. 23. 

 

Tab. č. 23.  Počet oplocenek v jednotlivých honitbách. 

Honitba 

Počet oplocenek 

celkem 

Počet oplocenek 

hodnocených 

v roce 2017* 

Počet oplocenek 

hodnocených 

v roce 2019** 

Žižkův Mlýn 6 4 5 

Šipín 4 3 4 

Křelovice 5 5 4 

Rochlov 9 8 9 

Úněšov 2 2 2 

Pernarec 3 3 3 

Luhov 2 2 2 

Líšťany - Hunčice 2 2 2 

Košetice 5 3 4 

Čemíny-Kumberk 2 1 2 

Obec Ostrov u 

Bezdružic 1 

1 1 

CELKEM 41 34 38 

Poznámka: V roce 2017 byly z hodnocení vyřazeny všechny oplocenky založené před rokem 2017. V roce 2019 

byly z hodnocení vyřazeny tři oplocenky, které dlouhodobě neplnily svůj účel. 
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6. 5. 2. Výsledky vlivu zvěře na přirozenou obnovu - vyhodnocení 

Pro vyhodnocení jakýchkoliv parametrů v systému kontrolních a srovnávacích ploch 

je zásadní srovnatelnost obou ploch ve sledovaných parametrech při jejich založení. Za tímto 

účelem byla pomocí párových a nepárových t-testů zkontrolována významnost rozdílů mezi 

oplocenými a kontrolními plochami v roce 2017. Z databáze byly předem vyloučeny plochy, 

které byly založené v předchozích letech. U těchto ploch bylo možné předpokládat, že na nich 

lze zaznamenat prokazatelný rozdíl ve vegetačním krytu již v roce 2017. Výsledky testování 

pro jednotlivé úlohy jsou uvedené v Tabulce č. 24. 

Z výsledků je zřejmé, že hodnocené parametry měly v souboru oplocených a kontrolních 

ploch srovnatelné hodnoty. 

 

Tab. č. 24. Statistické srovnání kontrolních a oplocených ploch po založení v roce 2017. 

Úloha Oploceno Kontrola 
Výsledek  

t-test 

Statistická 

průkaznost 

Průměrný počet taxonů na plochu, ks 2.0 2.1 0.721 
Nevýznamný 

rozdíl 

Průměrný počet taxonů listnatých na 

plochu, ks 
0.7 0.8 0.292 

Nevýznamný 

rozdíl 

Průměrný počet jedinců na ploše, ks 16.5 16.0 0.777 
Nevýznamný 

rozdíl 

Okus vrcholu, průměrná intenzita 

poškození na plochu, % 
12.6 17.1 0.133 

Nevýznamný 

rozdíl 

Průměrný přírůst jehličnaté dřeviny, cm 15.1 15.7 0.849 
Nevýznamný 

rozdíl 

Průměrný přírůst listnaté dřeviny, cm 2.4 2.7 0.823 
Nevýznamný 

rozdíl 

 

6. 5. 2. 1. Porovnání počtu druhů dřevin v obnově 

Důležitým aspektem vlivu zvěře na les je změna druhové skladby v nejmladších věkových 

kategoriích, ke které dochází díky selektivnímu okusu v důsledku potravních preferencí 

zejména spárkaté zvěře. Tento aspekt není možné bez srovnání oplocených a kontrolních 

ploch hodnotit, protože obnovní potenciál zvěř natolik ovlivní, že šetření zaměřené pouze 
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na hodnocení okusu (inventarizace škod zvěří) tento vliv zvěře vůbec nezachytí. Výsledky 

šetření jsou uvedeny v Tabulce č. 25. 

 

Tab. č. 25. Celkový a průměrný počet druhů dřevin jakýchkoliv a listnatých zjištěných 

v systému KSP  

 Oploceno Kontrola 

Rok šetření Celkem 

taxonů, 

ks 

Průměrný 

počet 

taxonů na 

plochu, ks 

Celkem 

taxonů 

listnatých, 

ks 

Průměrný 

počet 

taxonů na 

plochu 

listnat., ks 

Celkem 

taxonů, ks 

Průměrný 

počet 

taxonů na 

plochu, ks 

Celkem 

taxonů 

listnatých, 

ks 

Průměrný 

počet 

taxonů na 

plochu 

listnat., ks 

2017 66 2.0 23 0.7 68 2.1 27 0.8 

Rozdíl: Kontrola/Oploceno,  %, 2017, nevýznamný rozdíl viz tab. 3 - 3 % - 5 % - 17 % - 14 % 

2019 114 3.0 59 1.6 82 2.2 23 0.6 

Rozdíl   

2017/2019, %  

+ 42 % + 37 % + 61 % + 56 % + 17 % + 9 % - 17 % - 33 % 

Rozdíl: Kontrola/Oploceno, %, 2019  + 28 % + 27 % + 61 % + 50 % 

 

Z výsledků uvedených v Tabulce č. 25 vyplývá, že počet taxonů zjištěných na oplocených 

plochách v roce 2019 oproti roku 2017 výrazně narostl (+ 42 %). Rozdíl je prokazatelný 

jak pro celkový počet taxonů, tak pro počet listnatých druhů dřevin (p = 0.004). Rozdíly 

na kontrolní ploše jsou nižší a v případě taxonů listnatých dřevin, dokonce dochází k jejich 

snižování. Ze statistické analýzy vyplývá, že mezi šetřením z roku 2017 a 2019 není 

na kontrolní ploše signifikantní rozdíl, tedy počet druhů se v zásadě nemění (p= 0.736). 

 

6. 5. 2. 2. Srovnání počtu jedinců lesních dřevin ve výškových třídách 

Porovnání počtu jedinců lesních dřevin rostoucích v systému KSP je dalším důležitým 

ukazatelem vývoje vegetačního krytu. Počet jedinců se na opocených a kontrolních plochách 

pohyboval od jednotek kusů po několik desítek kusů v důsledku toho, že byly jednotlivé KSP 

zakládány na plochách s obnovou v rozmezí prvního věkového stupně, tedy od 1 do cca 7-10 

let. 

Výsledky šetření jsou uvedeny v Tabulce č. 26. Z výsledků vyplývá, že plochy byly 

na začátku prokazatelně srovnatelné. Nárůst počtu jedinců mezi rokem založení a hodnocením 

v roce 2019 na plochách oplocených byl neprokazatelný s mírnou tendencí k nárůstu 
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(p=0.252). V případě ploch kontrolních, byl trend opět neprokazatelný, s tendencí 

poklesu (p=0.471). 

Důležité je, že i po dvou letech oplocení došlo ke zvětšení průměrného počtu jedinců, 

jak na oplocené, tak na kontrolní ploše. Lze tedy konstatovat, že bujnější vegetace 

na oplocených plochách neomezuje nárůst obnovy. Dále je z výsledků zřejmé, že druhá 

výšková kategorie (25 - 100 cm) je ta, která je nejvíce ohrožena vlivem zvěře. Po dvou letech 

došlo na kontrolních plochách k poklesu počtu jedinců o 16 %. Naproti tomu na oplocených 

plochách došlo k nárůstu o 13 %. 

 

Tab. č. 26. Celkový a průměrný počet jedinců dle výškových tříd v systému KSP. 

 Oploceno Kontrola  

Rok šetření Počet 

jedinců 

ve VT 1 

(ks) 

Počet 

jedinců ve 

VT 2 (ks) 

Počet 

jedinců ve 

VT 3 (ks)  

Celkový N 

jedinců na 

ploše, ks/ 

průměr na 

plochu v %  

Počet 

jedinců ve 

VT 1 (ks) 

Počet 

jedinců ve 

VT 2 (ks)  

Počet 

jedinců ve 

VT 3 (ks)  

Celkový N 

jedinců na 

ploše ks/ 

průměr na 

plochu v %  

2017 68 432 46 546/16.5 70 413 46 529/16.1 

Rozdíl: Kontrola/Oploceno, %, 2017, nevýznamný rozdíl viz tab. 3 

2019 102 497 303 902/22.2 196 355 228 779/19.2 

Rozdíl   

2017/2019, 

%  

+33 % +13 % + 85 % +39 %/ 

+26 % 

+64 % -16 % +80 % +32 %/ 

+16 % 

Poznámka: VT = výšková třída (1.VT  do 25 cm, 2. VT 25-100 cm, 3. VT +100 -130  cm) 

 

6. 5. 2. 3. Srovnání intenzity okusu terminálu 

Hodnocení okusu je v systému KSP hodnoceno na 10 nejvýznamnějších jedincích, 

tedy stromcích, které jsou perspektivní pro další vývoj porostu. Výběr hodnocených stromů 

respektuje zastoupení, vyhodnocení je však sumární bez rozlišení druhu dřevin. 

Výsledky hodnocení jsou k dispozici v Tabulce č. 27.  Z předložených výsledků vyplývá, 

že po dvou letech oplocení se intenzita poškození na kontrolních plochách významně zvyšuje 

a dosahuje 24 %, přičemž na oplocených plochách poklesla na 8 %. Změny v intenzitě okusu 

jsou prokazatelné již po dvou letech, Na oplocených plochách dochází k poklesu, 

na kontrolních plochách k nárůstu poškození. 
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Tab. č. 27. Průměrná intenzita okusu vrcholu zjištěná v systému KSP. 

 Oploceno Kontrola 

Rok šetření Průměrná intenzita okusu vrcholu (procento jedinců poškozených 

okusem) v %  

2017 12.6 17.1 

Rozdíl: Kontrola/Oploceno, 2017, nevýznamný rozdíl viz tab. 3 

2019 7.5 23.7 

Rozdíl: Kontrola/Oploceno, 2019, významný rozdíl, + 216 %  

Rozdíl 2017/2019, % - 40 % + 28 % 

t-test  p = 0.029 p = 0.021 

 Prokazatelný pokles  Prokazatelný nárůst  

 

6. 5. 2. 4. Srovnání průměrného přírůstu dřevin 

Přírůst se v systému KSP měří na 10 nejvýznamnějších jedincích, tedy stromcích, které jsou 

perspektivní pro další vývoj porostu. Výběr hodnocených stromů respektuje zastoupení, 

při vyhodnocení se rozlišují jehličnaté a listnaté dřeviny. Výsledky hodnocení jsou k dispozici 

v Tabulce č. 28. Průměrný přírůst je prokazatelně na oplocených plochách po dvou letech 

vyšší, než na plochách kontrolních a to o 40 % v případě listnatých dřevin a 87 % v případě 

jehličnatých. 

Rozdíl po dvou letech je průkazný na oplocené ploše a neprůkazný na ploše kontrolní. 

To znamená, že stromky na kontrolní ploše rostou pomaleji. 

 

Tab. č. 28. Průměrný přírůst jehličnatých a listnatých dřevin. 

 Oploceno  Kontrola   

Rok šetření  Průměrný přírůst 

jehličnaté, cm   

Průměrný přírůst 

listnaté, cm  

Průměrný přírůst 

jehličnaté, cm   

Průměrný přírůst 

listnaté, cm  

2017 15.1 2.4 15.7 2.7 

Rozdíl: Kontrola/Oploceno, 2017, nevýznamný rozdíl viz tab. 3 

2019 25.8 17.9 17.7 3.4 

Rozdíl 2017/2019, % + 41 % + 87 % + 11 % + 21 % 

t-test  p ˂ 0.001 p ˂ 0.001 p = 0.439 p = 0.649 

 Prokazatelný 

nárůst  

Prokazatelný 

nárůst 

Neprokazatelná 

změna 

Neprokazatelná 

změna  
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6. 6. Vyhodnocení vlivu zvěře na starší porosty – loupání a ohryz 

Výsledky hodnocení vlivu zvěře na starší porosty jsou rozděleny zejména na posouzení vlivu 

na produkci smrkových porostů a dále na rychlost šíření hniloby v kmenech smrku ztepilého 

v závislosti na termínu a rozsahu obvodového poškození. 

 

6. 6. 1. Vyhodnocení produkce dřevní hmoty na jednotlivých TVP 

Počet stromů byl na jednotlivých lokalitách srovnatelný, na nepoškozených stanovištích 

se denzita stromů pohybovala v rozmezí od 1100 až 2200 jedinců, podobně jako 

na poškozených TVP, kde byla zjištěna početnost v rozmezí od 1200 do 2000 stromů. 

Průměrná tloušťka (DBH) na stanovištích s minimálním poškozením sičí zvěře (TVP 1-8) 

byla 20,03 cm (±3,42 SD), poškozená stanoviště (TVP 9-16) vykazovala tloušťku pouze 

17,49 cm (±1,37 SD). Obdobný trend byl zjištěn také pro výšku stromů. Průměrná výška 

na nepoškozených TVP činila 20,07 m, výška na stanovištích poškozených zvěří činila pouze 

17,53 m. Celková průměrná zásoba dřevní hmoty na zdravých TVP činila 440,5 m3 ha-1 (±112 

SD), na stanovištích výrazně poškozených zvěří byla zjištěna zásoba 289,9 m3 ha-1 (±73 SD). 

Další detailní charakteristiky jsou popsány v Tabulce č. 29. Vztah mezi výškou a tloušťkou 

stromů (DBH) na poškozených lokalitách a na lokalitách bez výrazného poškození zvěří 

je patrný z Obrázku č. 22. 

Z pohledu hodnocení struktury porostu byla zjištěna vyšší diverzita na poškozených TVP (9-

16) v porovnání s lokalitami bez poškození sičí zvěří (TVP 1-8). Celková diverzita porostu 

ukazuje na stejnorodou strukturu na všech TVP, nejvyšší diverzita byla zjištěna na TVP 11 

(B = 3,041) se značným výskytem loupání, zatímco nejnižší diverzita byla popsána na ploše 

s nízkým poškozením zvěří (TVP 3, B = 1,952). 
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Tab. č. 29. Detailní popis porostních charakteristik na jednotlivých TVP.  

TVP t dbh h v N G V HDR MAI CC CP SDI 

 y cm m m3 stromy ha-1 m2 ha–1 m3 ha–1  m3 ha–1 y-1 % ha  

1H 40 20.9 20.30 0.304 1200 41.0 365 97.1 9.1 81.1 1.67 0.74 

2H 40 26.3 21.47 0.492 1100 59.2 541 81.6 13.5 93.9 2.80 0.98 

3H 40 23.8 23.56 0.446 1300 57.5 580 99.0 14.5 85.4 1.92 0.98 

4H 40 16.8 18.33 0.179 1900 42.1 341 109.1 8.5 84.6 1.87 0.84 

5H 40 17.3 19.22 0.201 1800 42.5 363 111.1 9.1 78.6 1.54 0.82 

6H 40 17.6 17.24 0.186 1700 41.1 316 98.0 7.9 78.9 1.56 0.81 

7H 40 18.1 19.97 0.227 1900 48.6 430 110.3 10.8 77.3 1.48 0.93 

8H 40 19.4 20.49 0.267 2200 64.7 588 105.6 14.7 82.3 1.73 0.99 

9D 38 14.7 15.76 0.117 1400 23.7 164 107.2 4.3 77.6 1.50 0.49 

10D 38 17.1 17.25 0.185 1300 29.8 240 100.9 6.3 82.0 1.72 0.58 

11D 38 17.8 17.40 0.187 1500 37.1 280 97.8 7.4 81.3 1.68 0.73 

12D 38 17.2 17.44 0.180 1800 41.9 323 101.4 8.5 80.6 1.64 0.81 

13D 40 19.5 17.92 0.232 1500 44.6 348 91.9 8.7 92.6 2.61 0.83 

14D 40 18.0 17.80 0.200 2000 51.0 400 98.9 10.0 91.5 2.46 0.97 

15D 40 17.3 19.09 0.199 1600 37.4 318 110.3 8.0 83.6 1.81 0.73 

16D 40 18.3 17.60 0.205 1200 31.4 246 96.2 6.2 78.4 1.53 0.60 

Poznámka: t průměrný věk stromů na dané TVP, dbh průměrná tloušťka měřená v prsní výšce, h průměrná 

výška, v průměrná zásoba středního kmene, N počet stromů/ha, G kruhová základna, V zásoba porostu, HDR 

štíhlostní koeficient, PAI průměrný roční přírůst, CC stupeň zápoje, CPA plocha korunových projekcí SDI 

zakmenění. 
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Obr. č. 22. Vztah mezi DBH a výškou stromů dle stupně poškození. 

 

6. 6. 2. Tloušťkový přírůst smrkových porostů v závislosti na rozsahu poškození 

a na klimatických faktorech 

Srovnání růstových křivek stromů na všech 16 TVP ukázaly dobrou shodu trendu přírůstů 

v jednotlivých letech. Tato shoda umožnila vyvinout chronologickou křivku přírůstu 

smrkových porostů na území Západočeské pahorkatiny. Regionální chronologie přírůstu 

ukazuje rozdíly v dynamice radiálního přírůstu letokruhů zejména na poškozených plochách 

(viz Obrázek č. 23). 

Do roku 1992 byl radiální přírůst stromů poškozených jelení zvěří (TVP 9-16) prokazatelně 

nižší v porovnání se stromy bez obvodového poškození. Například v roce 1983 činil 

průměrný radiální přírůst pouze 28,8 % standardního tloušťkového přírůstu zdravých stromů. 

Po roce 1992 byl přírůst poškozených a nepoškozených stromů relativně vyrovnaný.  
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Nízký radiální přírůst, který byl zjištěn v letech 1998 a 2015 potvrdil výskyt negativních let. 

V první polovině roku 1998 byly zjištěny výrazně vyšší teploty (8,2 oC, dlouhodobý průměr 

činil pouze 6,1 oC) od roku 1961, kdy bylo měření teplot v dané oblasti zahájeno. Nízký 

přírůst v roce 2015 je možné vysvětlit extrémně suchým rokem s vysokými průměrnými 

teplotami a nízkým úhrnem srážek (průměrná teplota v roce 2015 činila 9,9 oC, dlouhodobá 

průměrná teplota pak 7,9 oC; srážkový úhrn v oblasti činil např. v únoru 2 mm, dlouhodobý 

průměr pak 21 mm). Dále byl jako negativní označen rok 2003, avšak pouze v případě TVP 

9-16, tedy na plochách výrazně poškozených loupáním a ohryzem působeným jelenem sikou. 

V tomto roce byl zjištěn nejnižší srážkový úhrn v oblasti v rozmezí let 1961 až 2017 (304 

mm, dlouhodobý průměr 488 mm), srážkový deficit byl zaznamenán zejména ve vegetační 

sezóně (196 mm, dlouhodobý průměr 325 mm).  

 

 

 

Obr. č. 23. Standardizovaný průměrný roční přírůst ve smrkových porostech v zájmové 

lokalitě Západočeské pahorkatiny po detrendaci v Arstan software. „Základní“ křivka byla 

následně proložena splinem o délce období 8, 32 a 64 let pro vyrovnání extrémních hodnot 

a lepší vizualizaci celkového trendu radiálního přírůstu. 

 

Klimatické faktory (měsíční srážky a teploty) měly prokazatelný vliv na radiální přírůst 

poškozených stromů, zatímco v případě nepoškozených stromů nebyl signifikantní 

vliv prokázán (Obrázek č. 24.). Korelace mezi tloušťkovým přírůstem letokruhů, které byly 

odebrány ze stromů rostoucích na poškozených TVP a srážkovým úhrnem ukázaly několik 
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statisticky prokazatelných hodnot (α = 0,05). Tloušťkový přírůst v letech 1978 - 2017 

pozitivně koreloval se srážkovým úhrnem v měsíci červnu předchozího roku (r = 0,29) 

a daného roku (r = 0,38). Negativní korelace srážkového úhrnu a radiálního přírůstu byla 

zjištěna v měsíci lednu (r = -0,45). Teploty měly prokazatelný vliv na přírůst v červenci 

předchozího roku.  

 

  

Obr. č. 24. Hodnoty korelačního koeficientu radiálního přírůstu regionální chronologie 

přírůstového indexu s měsíčním úhrnem srážek (obr. vlevo) a teplot (obr. vpravo) v období 

od května předchozího roku do srpna (září) aktuálního roku. Koeficienty byly propočítány 

v období 1978 až 2017 pro porosty výrazně poškozené sičí zvěří (černé sloupce) a pro 

smrkové porosty relativně nepoškozené (šedé sloupce). Statisticky prokazatelné korelační 

koeficienty na hladině α = 0,05 jsou zvýrazněny černým bodem. 

 

6. 6. 3. Vliv obvodového poškození na produkci mladých smrkových porostů 

V obou zmiňovaných honitbách (viz Obrázek č. 14 v metodické části zprávy) byly zjištěny 

značné rozdíly mezi poškozením smrkových porostů (loupáním a ohryzem) způsobeným sičí 

zvěří. V případě TVP 1-8 bylo poškození (loupání a ohryz) zjištěno pouze 

v 16,6 % s průměrným poškozením 3,1 % obvodu kmene. Odlišná situace byla zjištěna 

na TVP 9-16 v honitbě Rochlov, zde bylo v průměru poškozeno zmíněným typem poškození 

92,7 % stromů s průměrným poškozením 31,2 % obvodu kmene. K odstranění kůry došlo 

u hodnocených stromů v předchozích letech, nicméně toto poškození obvodu je stále možné 
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kvantifikovat z patrných ran na kmenech takto ovlivněných stromů. Čerstvé poškození 

bylo zjištěno pouze v 7,3 % případů.  

Z pohledu srovnání zdravých stromů (poškození ≤1/8 obvodu), malého poškození (rozmezí 

od ≥1/8 do ≤1/3 obvodu kmene) a velké poškození (≥ 1/3) na všech TVP byly zjištěny 

prokazatelné rozdíly v průměrné výšce (F(2, 251)=32.6, p<0.001), zásobě porostů (F(2, 251)=27.0, 

p<0.001) a DBH (F(2, 251)=21.9, p<0.001; Obrázek č. 25.). Průměrná tloušťka měřená v prsní 

výšce (DBH) byla signifikantně vyšší v případě zdravých jedinců (19.6 cm) v porovnání 

se stromy, jejichž obvodové poškození bylo větší než třetina obvodu (15.3 cm, p≤ 0.001). 

Obdobná situace byla zjištěna pro průměrnou výšku (19.8 m vs. 16.9 m) a průměrnou zásobu 

středního kmene (0.27 m3 vs. 0.14 m3). Srovnání těchto tří variant poškození bylo provedeno 

také pouze pro honitbu Rochlov (výrazně poškozené TVP 9-16). Zde se ukázal signifikantní 

rozdíl v případě DBH (F(2, 106)=12.5, p<0.001) a v zásobě porostů (F(2, 106)=11.0, p<0.001), 

nejmenší rozdíl byl zjištěn v případě střední výšky (F(2, 106)=4.1511, p=0.02).  

 

  

 

Obr. č. 25. Srovnání rozdílů v průměrné tloušťce (DBH), průměrné výšce (height) 

a v průměrné zásobě porostů (stem volume) mezi vybranými variantami obvodového 

poškození bylo provedeno analýzou rozptylu (ANOVA) s využitím mnohonásobného 

porovnání (p<0.05). Indexy nad jednotlivými sloupci popisují statisticky prokazatelné rozdíly. 
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Vztah mezi obvodovým poškozením, DBH a průměrnou výškou porostů je patrný 

z vizualizace modelu na Obrázku č. 26. Z obrázku je patrné dramatické snížení DBH 

a objemu jednotlivých stromů v závislosti na růstu obvodového poškození, které je v grafu 

popsáno v procentech. 

 

Obr. č. 26. Grafická vizualizace lineárního modelu, které zobrazuje predikci vývoje objemu 

jednotlivých stromů ve vztahu k obvodovému poškození a DBH. 

 

6. 6. 4. Vztahy mezi produkcí, diverzitou a poškozením způsobeným spárkatou zvěří 

Vztahy mezi produkcí, diverzitou a poškozením způsobeným spárkatou (v tomto případě sičí) 

zvěří jsou zpracovány formou PCA analýzy. Výsledky analýzy jsou popsány pomocí 

ordinačního diagramu. První ordinační osa vysvětluje 43,2 %, dvě osy dohromady 61,1 %, 

čtyři osy dohromady pak vysvětlují 82,7 % variability dat (Obrázek č. 27.). První osa x 
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reprezentuje zásobu porostů a kruhovou základnu spolu s poškozením působeným zvěří. 

Druhá osa popisuje počty stromů a jejich prostorové uspořádání. Vertikální diverzita byla 

pozitivně korelována s průměrem a diferenciací výškové struktury. Celková diversita byla 

negativně korelována s průměrnou DBH. Z pohledu produkce byla zásoba porostů pozitivně 

korelována s kruhovou základnou, zakmeněním, průměrnou výškou a DBH, zatímco tyto 

parametry byly negativně korelovány s obvodovým poškozením (loupáním a ohryzem). 

Plochy s různou mírou poškození se od sebe odlišovaly – nepoškozené TVP s vysokou 

produkcí dřevní hmoty jsou vyobrazeny v levé části diagramu (B), zatímco pro lokality 

na TVP 9-16 byl typický vyšší podíl obvodového poškození a vyšší strukturální diverzita 

porostu.   

 

A)        B) 

 

Obr. č. 27. Výsledky PCA analýzy, která popisuje vztahy mezi produkčními parametry 

smrkových porostů (průměrná hodnota DBH, průměrná výška, kruhová základna, zásoba, 

zakmenění a korunové projekce), diversitu a poškození zvěří (Damage). Jednotlivé TVP jsou 

označeny symboly: ● TVP 1-8 bez poškození zvěří (H health), ▼ TVP 9-16 se značným poškozením 

zvěří (D damage); 1-16 popisuje čísla jednotlivých TVP; I.-IV. popisuje označení jednotlivých lokalit. 

 

6. 6. 5. Vztahy mezi obvodovým poškozením a šířením hniloby v kmeni 

První část modelu představuje možnost, jak určit plochu příčného řezu kmene v místě 

poškození borky ohryzem poškozenou hnilobou. Pro určení této plochy byla zvolena metoda 
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lineární regrese, přesněji analýza závislosti poškozené plochy řezu hnilobou na délce 

obvodového poškození ohryzem. Výsledek analýzy je patrný z Obrázku č. 28. 

 

 

Obr. č. 28. Závislost hnilobou poškozené plochy řezu v místě ohryzu na ohryzem poškozený 

obvod kmene. Šedé pole značí pás spolehlivosti (95 %) pro regresní přímku. Zobrazená p-

hodnota platí pro nulovou hypotézu o směrnici regresí přímky rovné nule. 

 

Výsledky ukazují na možnost přibližné předpovědi plochy řezu napadeného hnilobou v místě 

poškození. Koeficient determinace (R2 = 0,46) dosahuje nižší hodnoty zejména kvůli několika 

odlehlým hodnotám. Zde je nutné podotknout, že během terénních prací byly nalezeny 

výjimečně silně napadené stromy s relativně malým poškozením obvodu ohryzem a naopak, 

které tvorbu predikčního modelu znesnadňují. Testování statistické významnosti ohryzem 

poškozeného obvodu kmene ukazují na silně významnou závislost (p < 0,001).  

Minimální hodnota hnilobou poškozené plochy řezu v místě ohryzu je 1,65 cm2 

(při poškozeném obvodu kmene 4,8 cm), maximální pozorovaná hodnota je 153,79 cm2 

(při poškozeném obvodu 46,3 cm). Předpokládaná hodnota hnilobou poškozené plochy na 

řezu v místě ohryzu přirůstá o 0,32 cm2 s každým milimetrem ohryzem poškozeného obvodu. 
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Druhá část výsledků ukazuje způsob vertikálního šíření hniloby kmenem od místa ohryzu. Pro 

modelování vertikálního šíření hniloby kmenem byla použita regrese s kvadratickou funkcí. 

 

 

Obr. č. 29. Závislost relativní poškozené plochy na příčném řezu kmenem na vzdálenosti řezu 

od místa poškození na kmeni. 

 

Plocha řezu poškozená hnilobou v místě ohryzu kmene byla použita jako referenční hodnota 

(hnilobou poškozená plocha v místě ohryzu = 100 %). Z analýzy bylo vyřazeno celkem 

7 odlehlých hodnot, kde bylo poškození řezu hnilobou výrazně větší mimo místo ohryzu; 

takové napadení hnilobou tak bylo pravděpodobně způsobeno jinými činiteli (např. 

poškozením mechanizací při těžbě). Celkově byla pozorována vysoká variabilita dat 

(koeficient determinace dosahuje hodnoty R2 = 0,3) způsobená rozdílným (a často 

nepředvídatelným) způsobem šíření hniloby v kmeni (viz Obrázek č. 29.).  

Z modelu je patrné, že hniloba s přirůstající vzdáleností od místa ohryzu zpočátku zpravidla 

klesá pouze nepatrně a poloviční rozsah poškozené plochy řezu lze očekávat až ve vzdálenosti 

cca 230 cm od místa ohryzu (příčného průřezu, na ose x bod 0). Model uvažuje, 

že ve vzdálenosti více než cca 330 cm od místa ohryzu se hniloba již nevyskytuje. Naopak, 
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ve vzdálenosti 1 metru na kmeni od místa ohryzu je hnilobou poškozená plocha řezu ještě 

cca 90 % rozsahu v místě poškození. 

 

Rezidua tohoto modelu (odchylky skutečně měřených dat od regresní funkce) vykazují 

rovnoměrnou distribuci okolo nulové odchylky, značící vhodnost modelu, avšak relativně 

vysokou variabilitu měřených dat (viz Obrázek č. 30.). 

 

 

Obr. č. 30. Histogram reziduí předpovědního modelu (kvadratické regrese). 

 

Efekt dalších proměnných, pokud jsou přidány do modelu (v tomto případě věk stromu 

při prvním poškození a poškozený obvod při prvním ohryzu stromu), není signifikantní.  

Lineární model ve tvaru: 

 

plocha poškozená hnilobou či relativní poškozená plocha ~ věk stromu 

při prvním ohryzu + relativní poškozený obvod při prvním ohryzu + 

aktuální poškozený obvod stromu 

 

vykazuje pouze jeden významný parametr, a to aktuální poškozený obvod. Efekt tohoto 

parametru je již více popisován výše (Obrázek č. 28.). 
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Tab. č. 30. Výsledky lineárních modelů s přidanými parametry prvního poškození stromů. 

Závislá proměnná: Plocha řezu poškozená hnilobou   

Koeficienty:    R2 = 0,50 

 Odhad 

parametru 

Střední chyba 

odhadu 
t p-hodnota 

Absolutní člen 2,44 14,39 0,17 0,87 

Věk stromu v době prvního 

poškození [rok] 
0,29 0,64 0,45 0,65 

Relativní poškozený obvod při 

prvním ohryzu [%] 
0,43 0,25 1,71 0,10 

Aktuálně pozorovaný poškozený 

obvod [mm] 
0,26 0,07 3,92 < 0,001 

     

     

Závislá proměnná: Relativní plocha řezu poškozená hnilobou   

Koeficienty:    R2 = 0,38 

 Odhad 

parametru 

Střední chyba 

odhadu 
t p-hodnota 

Absolutní člen 0,14 0,09 1,52 0,14 

Věk stromu v době prvního 

poškození [rok] 
< 0,01 < 0,01 -0,45 0,66 

Relativní poškozený obvod při 

prvním ohryzu [%] 
< 0,01 < 0,01 1,87 0,07 

Aktuálně pozorovaný poškozený 

obvod [mm] 
< 0,01 < 0,01 2,34 0,03 

  

Věk prvního poškození spolu s intenzitou tohoto poškození však určuje, do jaké výšky 

v kmeni hniloba dosahuje (výsledky modelu uvedeny v Tabulce č. 30.). Pro predikci výšky 

na kmeni (resp. délky výřezu) zasažené hnilobou byl taktéž zkonstruován lineární model 

ve tvaru: 

 

Délka výřezu směrem k čepu od místa poškození zasažená hnilobou ~ 

věk stromu při prvním ohryzu + relativní poškozený obvod při prvním 

ohryzu 

 

Obě nezávislé proměnné se ukazují jako statisticky významné, viz Tabulka č. 31. 
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Tab. č. 31. Výsledek lineárního modelu pro předpověď délky výřezu zasaženého hnilobou. 

Závislá proměnná: Délka výřezu od místa poškození zasažená hnilobou 

Koeficienty:   R2 = 0,45 

     

 Odhad 
parametru 

Střední chyba 
odhadu 

t p-hodnota 

Absolutní člen -43,63 34,57 -1,26 0,22 

Věk stromu v době prvního 
poškození [rok] 

4,90 1,85 2,65 0,01 

Relativní poškozený obvod při 
prvním ohryzu [%] 

3,84 0,73 5,24 < 0,001 

 

Výšku na kmeni zasaženou hnilobou (resp. délku výřezu) od místa poškození lze tedy 

předpovídat pomocí rovnice: 

 

zasažená délka výřezu od místa poškození = 4,90 * věk stromu při 

prvním ohryzu + 3,84 * relativní poškozený obvod při tomto poškození 

 

Koeficient determinace pro tento model dosahuje hodnoty 0,45. Model je použitelný 

v rozmezí zjištěných hodnot během provedeného experimentu, tj. věk prvního poškození 

v intervalu 4 až 31 let a relativní poškození obvodu v intervalu 3 až 69 %. Vizualizace modelu 

je patrná z Obrázku č. 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekty Grantové služby LČR 

Modelování vlivu zvěře a mysliveckého managementu na prostředí s použitím nových nebo nadstandardních 

metodik na příkladu modelových oblastí  

89 

 

 

 

.  

Obr. č. 31. Grafické zobrazení výsledků lineárního modelu pro předpověď délky výřezu 

zasažené hnilobou (viz Tab.2) 

 

Maximální zaznamenaná výška od místa poškození na kmeni (resp. délka na výřezu od místa 

poškození) je 400 cm (1 strom), následuje 320 cm (2 stromy). K této výšce je však nutné 

připočítat místo poškození (průřezu) na kmeni, které bylo nejčastěji v cca 1 metru na zemí. 

Vertikální rozsah hniloby narůstá s rokem prvního poškození (zejména kvůli faktu, že mladé 

stromy neposkytují dostatečný výškový potenciál pro šíření hniloby) a také s intenzitou 

ohryzu (relativním poškozením obvodu kmene). Průměrný věk prvního poškození stromů 

je 11 let; pokud je v tomto věku poškozeno cca 1/3 obvodu kmene (průměrná intenzita 

poškození se pohybuje právě okolo této hodnoty), dosahuje hniloba cca do výšky 140 cm od 

místa ohryzu. 
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7. Realizační výstupy projektu 

Realizační výstupy byly v zadávací dokumentaci členěny dle jednotlivých let řešení. Tyto 

výstupy byly v průběhu řešení projektu odevzdávány v průběžných zprávách. Dle zadávací 

dokumentace byly za období řešení projektu řešitelem avizovány následující realizační 

výstupy:   

 

• Článek v populárně odborném periodiku 2 × 

• Workshop 

• Seminář 2 × 

• Publikace v recenzovaném periodiku 

 

Další výstupy (založení databáze, průběžné zprávy o řešení projektu, příprava nástrojů 

analýzy a syntézy dat…) byly předkládány v rámci průběžných zpráv v jednotlivých letech 

řešení. 

 

7. 1. Články v populárně odborném periodiku 

V průběhu řešení projektu byly publikovány celkem 2 články. První z nich byl publikován 

již v roce 2017 v časopise Myslivost, druhý článek byl publikován v druhém roce řešení 

projektu v časopise Lesnická práce. Citace článků jsou následující: 

 

Cukor J., Havránek F., Bukovjan K. 2017: Historie a vývoj populace jelena siky na 

japonských ostrovech. Myslivost, 65/12, s. 20-22. 
 

Cukor J., Vacek Z., Linda R., Havránek F. Vliv jelena siky na mladé porosty v oblastech 

s různou početností zvěře. Lesnická práce, 4, s. 22-23. 

 

Úvodní strany těchto publikací jsou uvedeny níže (Obrázek č. 32 a Obrázek č. 33). 
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Obr. č. 32. Článek v časopise Myslivost. 
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Obr. č. 33. Článek v časopise Lesnická práce. 
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7. 2. Workshop 

 

Workshop VÚLHM 

17.9. 2018 

 1400 - 1800 hod. 

Místo konání: výzkumný objekt Březka (Kostelec u Křížků)  

 

„MODELOVÁNÍ VLIVU ZVĚŘE A MYSLIVECKÉHO 

MANAGEMENTU NA PROSTŘEDÍ S POUŽITÍM NOVÝCH NEBO 

NADSTANDARDNÍCH METODIK NA PŘÍKLADU MODELOVÝCH 

OBLASTÍ“ 
 

Seminář se konal za účasti zaměstnanců Krajského úřadu - Státní správa myslivosti Plzeň, 

ředitelství LČR, s.p. Plzeň, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 

a České zemědělské univerzity v Praze.  

 

7. 3. Semináře 

První seminář byl realizován již v prvním roce řešení projektu v areálu VÚLHM v oboře 

Březka. Semináře se účastnili zástupci LČR, ČZU a VÚLHM. V rámci tohoto setkání bylo 

definováno základní směřování a realizace projektu v následujících letech řešení.  

Druhý realizovaný seminář byl již určen pro odbornou veřejnost. Na tomto semináři byly 

prezentovány dílčí výsledky projektu z druhého řešení. Seminář se konal dne 27. 6. 2018 

na Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga v Písku. Cílem tohoto semináře bylo 

seznámit veřejnost s moderními metodami sčítání spárkaté zvěře. Semináře se zúčastnilo 

celkem 37 posluchačů z řad zaměstnanců Městských lesů města Písku, pedagogů Střední 

lesnické školy, pracovníků regionální státní správy myslivosti, studentů SLŠ atd.). Pozvánka 

na tento seminář je uvedena níže. 
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Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 

v.v.i. 

a 

Střední lesnická škola B. Schwarzenberga v Písku 

 

pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR  

 

 

 

 

Pořádají seminář 

 

Stavy spárkaté zvěře, škody zvěří a jak je řešit  

27.6. 2018 (900- 1600 hod.) 

Místo konání: Střední lesnická škola B. Swarzenberga v Písku 

 

 900 - 1100  Moderní metody sčítání spárkaté zvěře (Ing. Jan  Cukor) 

1100 - 1230       Stanovení a metody zvyšování kapacity prostředí (Ing. František 

Havránek, CSc.)  

1300 - 1400      Výživa zvěře (Ing. František Havránek, CSc.) 

1400 - 1500     Problematika vzniku škod zvěří a na zvěři (Ing. Jan Cukor) 

1500 - 1600       Aktuality o africkém moru prasat (Ing. František Havránek, CSc.) 

 

7. 4. Publikace v recenzovaném periodiku 

V dubnovém čísle recenzovaného časopisu Forests (aktuální přidělený Impact Factor v roce 

2018: 2.116) byl publikován článek s názvem „Effects of Bark Striping on Timber 

Production and Structure of Norway Spruce Forests in Relation to Climatic Factors“. 

Publikace je zaměřena zejména na produkci mladých smrkových porostů. Jednotlivé stromy 

jsou podle rozsahu obvodového poškození rozděleny do tří skupin, a to na relativně zdravé 

stromy (≤ 1/8 poškození obvodu), středně poškozené stromy (> 1/8 až ≤ 1/3 poškození 

obvodu) a silně poškozené stromy (>1/3 poškozeného obvodu).  
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Výsledky šetření prokázaly signifikantní rozdíly mezi růstovými charakteristikami smrků 

v závislosti na šířce obvodového poškození způsobeného jelenem sikou (loupání a ohryz 

kůry). Celková zjištěná zásoba porostů na stanovištích s minimálním poškozením (poškozeno 

16,6 % stromů s průměrným poškozen 3,1 % obvodu kmene) činila 440,5 m3 ha-1 (±112 SD). 

Na druhé straně zásoba silně poškozených porostů (poškozeno 92,7 % stromů s průměrným 

poškozením 31,2 % obvodu kmene) činila ve srovnatelných podmínkách pouze 289,9 m3 ha-1 

(±73 SD). Snížení přírůstu potvrdily také dendrochronologické analýzy. Z nich je patrné 

snížení radiálního přírůstu letokruhů v počáteční fázi růstu. To je možné vysvětlit právě 

dlouhodobým a opakovaným poškozováním porostů sičí zvěří zejména v mladém věku. 

Poškozené stromy také značně reagovaly na výkyvy počasí (srážkový úhrn, teplotní výkyvy), 

naproti tomu přírůst nepoškozených porostů byl z hlediska vlivu klimatických faktorů 

relativně stabilní a vyrovnaný. Výsledky šetření růstových charakteristik ukazují na značnou 

náchylnost poškozených smrkových porostů vůči klimatickým faktorům a jejich celkové 

oslabení, které snižuje stabilitu vůči následným biotickým a abiotickým činitelům. Takto 

poškozené porosty jsou ohrožené zejména v současné době a v následujících letech, 

ve kterých je v zájmové oblasti možné předpokládat rozšíření kůrovcové kalamity a nestabilní 

klimatické podmínky. 

Plné znění článku v originále je uvedeno níže. PDF je k dispozici na stránkách vydavatele 

na následujícím odkazu: https://www.mdpi.com/1999-4907/10/4/320. Úvodní stránka, 

ze které je možné ověřit termín publikování, je přiložena na níže uvedeném obrázku 

(Obrázek č. 34.). 
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Obr. č. 34. Úvodní stránka článku publikovaného v časopise Forests. 
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8. Výstupy projektu 

Dle zadávací dokumentace projektu bylo cílem řešení vytvořit tři výstupy projektu. Prvním 

výstupem je metodika monitoringu relevantních dat o stavu populací spárkaté zvěře a o vlivu 

zvěře na prostředí. Metodika sčítání zvěře je uvedena v této kapitole, metodika sběru dat 

o vlivu zvěře na prostředí je uvedena v kapitole 4. 1. Hodnocení vlivu zvěře na obnovu 

lesních dřevin. Dalším výstupem projektu je Projekt metodického postupu, který umožní 

posoudit a realizovat dlouhodobou udržitelnost mysliveckého managementu v zájmovém 

území Plaské pahorkatiny. Posledním výstupem je jednoduchý program, který bude 

umožňovat komfortní získání výstupů pro dlouhodobou udržitelnost aplikovaného 

mysliveckého managementu v konkrétních podmínkách. 

 

8. 1. Metodika sčítání zvěře termovizí na transektech 

Tato kapitola popisuje metodiku, která byla v průběhu řešení projektu ověřena v zájmové 

oblasti Plaské pahorkatiny s vysoce fragmentovanou krajinou. Metodika je cílena na sčítání 

spárkaté (zejména sičí) zvěře. Kombinuje metodu přímého a nepřímého sčítání, kde jsou 

pro detekci zvěře využívány ruční termovize. 

 

8. 1. 1. Úvod 

Metodika sčítání spárkaté zvěře (zejména sičí) v honitbách s rozdílným zastoupením výměry 

lesní a zemědělské půdy vychází z kombinace nepřímé metody sčítání zvěře v lesních 

porostech, která využívá přepočet zvěře na celou plochu lesa v zájmovém území (v honitbě), 

a přímé metody sčítání zvěře v otevřené krajině, tedy na loukách a polích. Výsledný počet 

je udáván pro území, které je možné sčítat během jednoho terénního výjezdu. Obvykle 

se jedná o území jedné honitby. Celkový počet vychází z prostého součtu početnosti zvěře 

zjištěné nepřímou metodou sčítání v lesních porostech a početnosti zjištěné přímou metodou 

sčítání v otevřené krajině.  

Metodika byla ověřena na území fragmentované krajiny Plaské pahorkatin. V případě použití 

v jiných podmínkách (odlišný typ krajiny, jiné druhy sčítané zvěře) bude nutné metodiku 
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nejprve ověřit a případně modifikovat. Jako možné (vhodné) se dle současných zkušeností 

jeví využití této metody v rozsáhlých lesních komplexech s vyšším záchytem zvěře v lesních 

porostech. Počet zvěře, která bude následně přepočítávána na celkovou plochu lesa bude 

vycházet z většího počtu záchytů (dat), čímž dojde ke zvýšení přesnosti. Více problematické 

může být sčítání spárkaté zvěře v otevřené zemědělské krajině, v tomto typu prostředí 

metodika nebyla ověřována. 

 

8. 1. 2. Personální zajištění 

Základním předpokladem je personální složení týmu, který sčítání zvěře zajišťuje. Tým 

se skládá z osoby řidiče, který má k dispozici mapové podklady oblasti. Řidič projíždí terén 

podle předem připraveného plánu jízdy složeného z jednotlivých transektů. Transekty jsou 

situovány jak do lesních porostů, tak do otevřeného území zemědělské krajiny. Řidič 

zaznamenává transekty ve formátu GPS pomocí ruční navigace, zaznamenána je celá trasa, 

která byla v průběhu jednoho sčítacího dne (noci) zmapována.  

Dalšími členy týmu jsou samotní sčítači, kteří sedí na zadních sedadlech vozidla. Každý sčítač 

monitoruje jednu stranu výhledu z vozidla (pravou/levou stranu) pomocí ruční termovize. 

V případě vyhledání zvěře dojede vozidlo na kolmou vzdálenost k detekovanému objektu. 

Kompletní složení týmu se tedy sestává ze tří osob. 

 

8. 1. 3. Potřebné technické vybavení 

Vybavení týmu se skládá z GPS navigace (v našem případě byla použita navigace Garmin 

GPSMAP 64 PRO, dostupné na www.garmin.cz). Navigace ukládá přesnou trasu, která byla 

v průběhu jednoho sčítacího večera zmapována pojezdem terénního vozidla. Do navigace dále 

řidič vozidla ukládá gps souřadnice (body), na kterých byla zvěř zaznamenána. Uložené 

pozice slouží pro následné zpracování výskytů zvěře ve formátu GIS.  

Zvěř je sčítána a monitorována pomocí ručních termovizních přístrojů. V našem případě byly 

použity přístroje vyráběné firmou Pulsar (dostupné na www.bohemialov.cz). Použity byly 

termovize Pulsar Quantum XD50 S a Pulsar Helion XP50. Oba přístroje disponují digitálním 

zvětšením obrazu. Pulsar Helion XP50 dále nabízí přenos obrazu pomocí Wi-Fi technologií 

do dalších zařízení, jako jsou např. mobilní telefony nebo tablety. Obraz je možné ukládat 
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ve formě videa, což zjednodušuje přesné určení pohlaví zvěře v případě možného opětovného 

puštění záznamu např. na monitoru stolního počítače. Žádoucí je také uložení videosekvencí 

v případě větších tlup zvěře, kdy je obtížné přesně určit počet z důvodu možného překrytí 

zvěře dalším kusem.  

U zvěře, kterou se v terénu podařilo vyhledat, je možné určit druh a pohlaví také nasvícením 

silným světelným zdrojem. Přesné obeznání je následně realizovatelné pomocí běžného 

binokuláru. Pro obeznání zvěře byla použita zaostřovací led svítilna Fenix FD65 (dostupné 

na www.bohemialov.cz) se světelným tokem až 3800 lumenů a dosvitem až 410 metrů. 

Bodovou svítilnou může řidič terénního automobilu zvěř či tlupu zvěře nasvítit a další člen 

posádky vozidla snadno obezná vyhledaný objekt pomocí dalekohledu. V našem případě byl 

použit dalekohled Nikon Monarch 8,5 × 56. Údaje o počtu zvěře, druhu zvěře a o pohlaví jsou 

poté zaznamenány do předem připraveného formuláře s číslem pozorování (Obrázek č. 35.). 

Toto číslo je uvedeno také u bodu s GPS souřadnicemi, který řidič vozidla uloží do ruční 

navigace, jak bylo popsáno výše. Pro zapisování zjištěného počtu zvěře v jednotlivých 

lokalitách v terénu je možné pro zvýšení efektivity použit tablet, např. Samsung Samsung 

Galaxy Tab A 10.1. Sčítaná zvěř je pak elektronicky evidována přímo do předem 

připraveného souboru v software MS Excel 2016, což také zjednoduší další zpracování 

získaných dat pro účely tvorby a vyhodnocení databází. Záznam příkladu tabulky určené 

ke sběru dat je patrný z níže přiloženého obrázku (Obrázek č. 36.). V případě sčítání zvěře 

v lesních porostech byla do formuláře zaznamenána také vzdálenost od lesní cesty (transektu). 

Měřena byla kolmá vzdálenost přímo z terénního automobilu. Vzdálenost měřila posádka 

automobilu dálkoměrem Leica Rangemaster – CRF 2000 B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekty Grantové služby LČR 

Modelování vlivu zvěře a mysliveckého managementu na prostředí s použitím nových nebo nadstandardních 

metodik na příkladu modelových oblastí  

100 

 

 

 

Obr. č. 35. Sčítací list, do kterého se zaznamenávají údaje o vyhledané zvěři. 
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Obrázek č. 36. Evidence zvěře v MS Excel. 

 

8. 1. 4. Zpracování mapových podkladů 

Pro sčítání spárkaté zvěře v konkrétní honitbě je nejprve nutné připravit mapové podklady 

lesní a polní cestní sítě. Z těchto podkladů je pak následně zvěř posádkou terénního 

automobilu sčítána. Pro sčítání zvěře na příkladu fragmentované krajiny v oblasti Plaské 

pahorkatiny byly pro sčítání zvěře použity lesní cesty, jejichž zakreslení v terénu bylo 

převzato z internetového portálu www.uhul.cz. Data o lesních cestách byla převzata 

ve formátu WMS, a proto bylo nutné je zakreslit v programu ArcGis (verze 10.5, esri 2016) 

do liniové vrstvy. Dále byly pro sčítání použity cesty převzaté z turistických map (Ortofoto 

mapy ČR, dostupné na www.google.cz/maps). Tyto cesty byly také zakresleny do liniové 

vrstvy. Před samotným terénním šetřením je vhodné v případě lesních a polních cest 

převzatých z turistických map ověřit jejich průjezdnost.  

Pro monitoring je také možné použít Základní mapy České republiky (ZM 10). Tato 

podkladová mapa je nejpodrobnější podkladovou mapou středního měřítka rozlohy České 

republiky. Zmíněná mapa obsahuje podrobný výškopis a polohopis (včetně numerického 

popisu kót vrstevnic), což usnadňuje orientaci v terénu a dává sčítací skupině informaci 
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o možných údolích a dalších terénních sníženinách, ve kterých by nemusela být zvěř 

z terénního automobilu zahlédnutelná. V mapě jsou zakreslena také sídla, ale zejména 

pozemní komunikace s detailním členěním až na komunikace účelové, tedy na lesní a polní 

cesty. Z pohledu hospodaření v krajině jsou v mapě zakresleny trvalé travní porosty, remízy, 

lesy a soliterní stromy, což usnadňuje orientaci v terénu. Pro vyobrazení jednotlivých polních 

celků je možné podkladovou mapu ZM 10 proložit vrstvou Ortofoto. 

 

8. 1. 5. Popis přímé a nepřímé metody sběru dat o početnosti zvěře 

Metodika sčítání zvěře kombinuje dvě sčítací metody, které jsou používány podle typu 

krajiny, tak jak bylo popsáno v úvodu. Výsledný počet zvěře pro zájmové území vychází 

ze součtu nepřímé a přímé sčítací metody. Upřesnění výsledků sčítání je možné dosáhnout 

opakováním sčítání v dané zájmové oblasti v co nejkratším časovém období. 

 

8. 1. 5. 1. Nepřímá metoda sčítání v lesních porostech 

Nepřímá metoda sčítání, která je používána na lesní půdě, tedy v lesních komplexech, vychází 

z početnosti zvěře zjištěné v okolí transektu. Tato zjištěná početnost je pak přepočtena 

na celou plochu lesa v zájmovém území. V praxi je možné říci, že metoda uvažuje kolmou 

vzdálenost zvěře od středu lesní cesty a tím vytváří pruh území, ve kterém se podařilo zvěř 

termovizní kamerou vyhledat (viz Obrázek č. 37.). Počet spárkaté zvěře, který byl v takto 

stanoveném území detekován, je pak přepočten na celkovou plochu lesa v daném zájmovém 

území (honitbě). Tento celkový počet pro celé zájmové území je vypočten ve „sčítacím“ 

programu Distance.  

Pro zjednodušení je možné nejprve vypočítat průměrnou vzdálenost zvěře, kterou bylo možné 

v lesních komplexech pomocí termovize vyhledat. Tím dojde k získání průměrné šíře 

transektu. Početnost zvěře na tomto transektu je pak možné přepočítat na celkovou plochu 

lesa. Do takto sumarizované početnosti není uvažována zvěř, která byla spatřena v okraji 

porostu, tedy v ekotonu (přechod lesního porostu do zemědělské krajiny). Šíře ekotonu 

odpovídá v tomto případě průměrné vzdálenosti, na kterou bylo možné zvěř pomocí 

termovize pozorovat v lesních porostech. 
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Obr. č. 37. Schematický zákres detekce objektů na předem stanoveném transektu. Ze souboru 

detekovaných objektů je pak vypočítána průměrná šíře transektu. 

 

Pro úspěšné stanovení početnosti spárkaté zvěře je nutné splnit několik základních podmínek. 

První podmínkou je splnění základního předpokladu minimální délky transektů, která by měla 

činit alespoň 25 kilometrů na 1000 ha lesa. Rychlost pojezdu v terénu (na lesních cestách) 

by neměla překročit 10 km/h, ideální rychlost jízdy by měla být přibližně 6 km/h. V případě 

vyšší rychlosti pojezdu hrozí „přehlédnutí“ zvěře, a tedy i zkreslení celkové početnosti 

po přepočtu na plochu lesa. Další nezpochybnitelnou podmínkou je nutnost odhalit všechnu 

zvěř na vybraných transektech. V software Distance pak dochází k postupnému vložení 

zjištěných údajů, jako jsou počet jedinců, přímá vzdálenost od transektu ke zjištěným 

jedincům, velikost zkoumaného území (velikost lesních celků, na kterých bylo v rámci 

zájmového území provedeno sčítání) a GPS pozice zvěře.  

 

8. 1. 5. 2. Přímá metoda sčítání v otevřené zemědělské krajině 

Z prvních terénních výjezdů, na kterých byla zvěř pomocí termovizních kamer sčítána, byla 

ověřena možnost vhodného použití nepřímé sčítací metody v lesnatých územích. Na druhé 
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straně však bylo zjištěno, že se spárkatá (zejména sičí) zvěř vyskytuje v nočních hodinách 

zejména na zemědělské půdě, kde preferuje pastevní plochy, tedy polní bloky oseté řepkou 

olejnou. Zde není dost dobře možné použít nepřímou metodu, která počítá se sčítáním zvěře 

na části území a tento počet následně přepočítává na celkovou plochu honitby (zájmového 

území). Sičí zvěř se v zájmovém území Plaské pahorkatiny vyskytuje v tlupách, které 

nezřídka čítají až několik stovek jedinců, a proto by přehlédnutím každé takovéto tlupy zvěře 

mohlo dojít ke značnému zkreslení výsledků.  

Přímá metoda sčítání počítá se sčítáním zvěře na celém území výměry nelesní půdy dané 

honitby, tak aby nedošlo k „přehlédnutí“ některé tlupy zvěře. Prvním krokem v případě 

použití přímé metody sčítání termovizními přístroji je opět důsledná příprava mapových 

podkladů. V průběhu terénního sčítání je nutné si ověřit přehlednost všech ploch, na kterých 

se v zájmovém území sčítání provádí. Ze sčítaných ploch by mělo být možné bez komplikací 

dohlédnout na okraj sousedních lesních porostů, případně k dalším cestám, ze kterých 

se sčítání provádí. V případě sčítání na nelesních plochách není nutné evidovat přímou 

vzdálenost od středu cesty ze které je zvěř sčítána. Vzdálenost je možné měřit v případě, 

že zadavatel požaduje také vizualizaci tlup zvěře na výsledných mapových podkladech 

(analýza rizikových stanovišť pro efektivní lov zvěře). Do předem připraveného formuláře 

je zaznamenáván opět počet zvěře a pohlaví zvěře stejně tak, jako v případě nepřímého 

sčítání. Celkový počet zvěře na nelesní půdě je pak stanoven součtem jednotlivých sčítaných 

ploch (polních celků). 

 

8. 1. 6. Období a čas vhodný pro sčítání 

Pro sčítání zvěře jsou vhodné zimní měsíce, tedy období vegetačního klidu. Termovizní 

kamery mohu lépe prohlédnout lesní porosty se zastoupením listnatých dřevin, a tím dochází 

k širšímu rozsahu sčítání zvěře nepřímou metodou (větší šíře odhaleného transektu). Období 

zimních měsíců je dobré využít také při sčítání zvěře v otevřené zemědělské krajině. Toto 

přímé sčítání není možné realizovat před sklizní zemědělských plodin, zvěř není možné 

termovizními kamerami v hustých porostech řepky, kukuřice, případně dalších obilnin, 

ve kterých se spárkatá zvěř zdržuje, efektivně detekovat. 

Dále je v případě výběru vhodného období nezbytné uvažovat biologické cykly života zvěře, 

tedy období reprodukce. Z hlediska sčítání zvěře je tedy i z tohoto důvodu vhodné vybrat 
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období zimních měsíců. V případě jelena siky je vhodné zvolit období od 15. ledna. Do tohoto 

termínu je možné lovit laň a jelena sičí zvěře (dle současné legislativy, uvažuje se o změnách 

doby lovu). Po tomto termínu je zvěř ve větším klidu, neloví se individuálně ani naháňkami, 

a proto se ve svém domovském okrsku cítí bezpečně (nedochází k migracím zvěře 

způsobeným lovem). S údaji zjištěnými ze sčítání zvěře je následně možné uvažovat 

z hlediska reprodukce zvěře a dalšího vývoje početních stavů v následujícím období. 

Před sčítáním zvěře je důležité odhadnout časovou náročnost sčítaných prací a zvolit časový 

plán sčítání. Zvěř v zimním období (leden, únor) vychází na pastevní plochy již za soumraku. 

Z důvodu většího klidu a snížení provozu na komunikacích třetí třídy je však dle získaných 

zkušeností realizovat terénní výjezdy vždy cca hodinu po soumraku. Terénní práce pak končí 

mezi druhou až čtvrtou hodinou ranní následujícího dne v závislosti na velikosti zájmového 

území (honitby) a dále v závislosti na výměře lesní půdy.  

 

8. 1. 7. Souhrn a závěr 

Kombinace přímého a nepřímého sčítání přináší oproti klasické metodě projíždění lesních 

porostů a následného stanovení počtu zvěře na celou plochu zájmového území pomocí 

Distance software možnost sčítat zvěř v krajině s poměrně značným zastoupením zemědělské 

půdy. Sičí, ale i další spárkatá zvěř vychází v nočních hodinách na pastevní plochy, 

na kterých je možné zvěř pohodlně sčítat s využitím moderních termovizních kamer. Další 

výhodou jsou poměrně přesné údaje o pohlaví zvěře, díky kterým je možné následně uvažovat 

další vývoj populace daného druhu zvěře v zájmové oblasti (honitbě). Ze získaných údajů 

by měl vycházet postup mysliveckého managementu, tedy zejména plán lovu zvěře s ohledem 

na koeficient reprodukce pro zjištěné počty samičí zvěře.  

 

8. 2. Projekt metodického postupu mysliveckého managementu 

Projekt metodického postupu trvale udržitelného mysliveckého managementu je zaměřen 

na výpočet plánů lovu s cílem snížení skutečné početnosti zvěře na normované stavy. Vstřícné 

plány mohou být vypočteny pro poměr pohlaví 1:1, či pro reálný poměr pohlaví zjištěný 

v konkrétní lokalitě. Pro vstřícné plány dle lovu je v prvním roce navýšen odlov mladých laní, 

které přešly z „kolonky“ kolouši. Výpočty by měly být ideálně stanovené pro skutečný stav 
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poměru pohlaví zvěře zjištěný v oblasti terénními šetřeními, jako jsou metody sčítání pomocí 

fotopastí nebo termokamer. Vstřícné plány nebyly v projektu vypočteny z důvodu jejich 

snadného stanovení pomocí vyvinutého programu (viz kapitola 7. 3. Program výpočtu 

vstřícných plánů lovu). Pro samotný výpočet je v zájmové oblasti možné použít zjednodušený 

poměr pohlaví 1 ku 3. Podrobný popis zjištěného poměru pohlaví v rámci řešení projektu 

je uveden v kapitole 5. 3. 4. Zjištěný poměr pohlaví v rámci sčítání sičí zvěře na trasektech. 

 

8. 3. Program výpočtu vstřícných plánů lovu 

Cílem připraveného programu je poskytnutí nástroje pro komfortní výpočet plánů lovu, které 

směřují ke snížení početnosti zvěře na hodnotu cílových stavů. Program počítá plán lovu pro 

nadcházející 4 roky na základě zadání jarního kmenového stavu, cílového stavu, poměru 

pohlaví (respektive skladby populace), koeficientu očekávané produkce a požadované 

rychlosti dosažení požadovaného stavu populace.  

Výsledky plánů lovu je možné snadno exportovat do software MS Excel pro další hodnocení.  

Pro otevření software je v některých případech nutné povolit jeho spuštění v příslušném 

antivirovém programu. Vyvinutý software není certifikován, a proto nepůsobí pro některé 

konvenční antivirové programy důvěryhodně.  

 

Vyplňovaná pole: 

• Jarní kmenový stav: aktuální stav zvěře, v celých číslech 

 

• Cílový stav: požadovaný stav zvěře, v celých číslech 

 

• Poměr pohlaví: lze zvolit z předdefinovaných hodnot (1:1, 1:2, 1:3), popřípadě zvolit 

možnost „Vlastní“. Zadává se jako celé číslo v procentech. 

 

• KOP: Předdefinované hodnota je zde 0,8, při výběru vlastního zadání poměru pohlaví 

jej lze uživatelsky upravovat. Zadává se jako desetinné číslo.  

 

• Skladba populace: Při výběru možnosti vlastního poměru pohlaví lze upravovat 

skladbu populace (v procentech). Při výběru vlastního poměru pohlaví zde zůstanou 

vyplněny poslední zadané hodnoty. Zadává se jako celé číslo v procentech. 
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• Ponechání kusů nad normovaný stav: V následujících polích lze vyplnit, jak rychle 

je požadováno blížit se cílovému stavu. Hodnoty v procentech značí, kolik procent 

kusů nad normovaný stav z původní hodnoty je požadováno ponechat. Základem 

pro výpočet ve všech letech je aktuální stav překročení normovaných stavů. 

 

• Korekce poměru pohlaví: lze zvolit, zda se do výpočtu zahrne automatická korekce 

poměru pohlaví (viz níže). Ve výchozím nastavení vypnuto. 

Při zadání neplatných hodnot se zobrazí chybová hláška. 

 

Stiskem tlačítka „Výpočet“ program provede výpočet plánů lovu na následující 4 roky. 

Zobrazenou tabulku lze kopírovat jejím vybráním tažení myši a stiskem CTRL+C a následně 

vložit do tabulkového editoru (např. MS Excel) pomocí klávesové zkratky pro vložení 

(CTRL+V). 

 

Korekce poměru pohlaví: 

V programu je zakomponován korekční výpočet pro přiblížení se ideálnímu poměru pohlaví 

1:1, který je dle návrhu dosažen v posledním roce výpočtu. Stupeň přiblížení se ideálnímu 

poměru pohlaví je nastaven na 50 % v prvním roce, 67 % v druhém roce, 80 % ve třetím roce 

a 100 % ve čtvrtém roce.  

 

Tlačítko „Smazat hodnoty“ odstraní tabulku a vymaže jarní kmenový stav a cílový stav. 

Více informací o programu poskytuje příslušné tlačítko. Program lze ukončit křížkem 

v pravém horním rohu či tlačítkem „Konec“. 

Konstrukce výpočtu 

Na základě zadaných dat se nejprve vypočítá skutečný stav zvěře pro každé pohlaví, 

tj. celkový stav zvěře násobený procentuálním podílem daného pohlaví v populaci (zadaného 

v poli „Skladba populace“). Přírůstek je pak stanoven, jako počet samic v zájmovém území 

× KOP. Letní stav je vypočítán jako počet samců (resp. samic) + polovina mláďat z kolonky 

„Skutečný stav“ (poměr pohlaví mláďat je předpokládán 1:1). Cílový stav je vypočítán jako 

cílový stav + procentuální podíl z nadstavu zadaný v kolonkách „Ponechání kusů 

nad normovaný stav“ pro daný rok. Plán lovu je pak rozdíl letního a cílového stavu pro daný 

rok. Skutečný stav pro další rok je cílový stav z roku minulého, tzn. předpokládá se splnění 

plánu lovu pro daný rok. 
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V případě volby korekce poměru pohlaví je navíc cílový stav upravován následovně: určité 

procento z rozdílu samců a samic je vždy přičteno k méně zastoupeném pohlaví. Toto 

procento je stanoveno na 25 % v prvním roce, 33 % v druhém roce, 40 % ve třetím roce 

a 50 % ve čtvrtém roce (dojde tak k vyrovnání poměru pohlaví na 1:1).  

 

Ukázky (záznam obrazovky) pro výpočet vstřícných plánů lovu pro celou zájmovou oblast 

je patrný z níže přiložených obrázků a tabulek (Obrázek č. 38 a 39 a Tabulka č. 32 a 33).  

 

Bez korekce poměru pohlaví: 

 

Obr. č. 38. Okno software pro výpočet vstřícných plánů lovu se zadanými hodnotami pro celé 

zájmové území. 
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S korekcí poměru pohlaví: 

 

Obr. č. 39. Okno software pro výpočet vstřícných plánů lovu se zadanými hodnotami pro celé 

zájmové území, zde navíc se zapnutou korekcí poměru pohlaví. 
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Tab. č. 32. Tabulka vypočítaných plánů lovu pro celou zájmovou oblast (exportovaná 

z navrženého software). 

Bez korekce poměru pohlaví     

1. Rok Samec Samice Mládě Celkem 

Skutečný stav 598 1863 1055 3516 

Přírůstek   1863 1863 

Letní stav 1126 2390 1863 5379 

Cílový stav 341 1064 602 2007 

Plán lovu 785 1326 1261 3372 

2. Rok     

Skutečný stav 341 1064 602 2007 

Přírůstek   1064 1064 

Letní stav 642 1365 1064 3071 

Cílový stav 239 745 421 1405 

Plán lovu 403 620 643 1666 

3. Rok     

Skutečný stav 239 745 421 1405 

Přírůstek   745 745 

Letní stav 450 956 745 2151 

Cílový stav 162 505 286 953 

Plán lovu 288 451 459 1198 

4. Rok     

Skutečný stav 162 505 286 953 

Přírůstek   505 505 

Letní stav 305 648 505 1458 

Cílový stav 111 345 195 651 

Plán lovu 194 303 310 807 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekty Grantové služby LČR 

Modelování vlivu zvěře a mysliveckého managementu na prostředí s použitím nových nebo nadstandardních 

metodik na příkladu modelových oblastí  

111 

 

 

Tab. č. 33. Tabulka vypočítaných plánů lovu pro celou zájmovou oblast (exportovaná 

z navrženého software), zde navíc se zapnutou korekcí poměru pohlaví. 

S korekcí poměru pohlaví     

1. Rok Samec Samice Mládě Celkem 

Skutečný stav 598 1863 1055 3516 

Přírůstek   1863 1863 

Letní stav 1126 2390 1863 5379 

Cílový stav 522 884 602 2008 

Plán lovu 604 1506 1261 3371 

2. Rok     

Skutečný stav 522 884 602 2008 

Přírůstek   884 884 

Letní stav 823 1185 884 2892 

Cílový stav 406 578 421 1405 

Plán lovu 417 607 463 1487 

3. Rok     

Skutečný stav 406 578 421 1405 

Přírůstek   578 578 

Letní stav 616 788 578 1982 

Cílový stav 299 368 286 953 

Plán lovu 317 420 292 1029 

4. Rok     

Skutečný stav 299 368 286 953 

Přírůstek   368 368 

Letní stav 442 511 368 1321 

Cílový stav 228 228 195 651 

Plán lovu 214 283 173 670 

 

Reference: 

Předdefinované hodnoty skladby populace jsou převzaty z publikace: 

Hromas, J., a kol. 2000: Myslivost, Matice lesnická spol. s.r.o., Písek, 491 s. 

 

Provedené změny oproti verzi 1: 

• Opraveny popisky na "Jarní kmenový stav" a "Cílový stav" 

• Opraven chybný způsob výpočtu letních stavů 

• Opraven výběr poměru pohlaví 

• Počty zvěře jsou nyní zaokrouhleny na celá čísla 

• Doplněna možnost korekce poměru pohlaví 

• Opraveno chování editovatelných polí – pole se nyní po výpočtu deaktivují. Opětovná aktivace 

je provedena po smazání vypočtených hodnot příslušným tlačítkem. 
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9. Diskuse a závěr 

9. 1. Diskuse 

Přesné stanovení početnosti spárkaté zvěře, která může mnohdy působit značně negativním 

vlivem na lesní porosty (Heinze et al. 2011; Vacek et al. 2014), je jedním z nejdůležitějších 

pilířů mysliveckého managementu. Na základě těchto údajů je možné připravit odpovídající 

strategie řízení populací (Doerr et al. 2001), čímž lze snížit negativní dopad kopytníků 

nejenom na lesní porosty, ale také na další rostliny, který bývá způsoben neadekvátní 

populační hustotou (Heinze et al. 2011).  

Negativní vliv jelenovitých může být následně umocněn dalšími faktory, jako je zvýšená 

sněhová pokrývka, kvalita stanoviště, způsob pěstování lesa a případně druhové složení 

lesních porostů (Gill 1992). Samotný management spárkaté zvěře je pak vhodné realizovat 

na co největší výměře daného areálu, základem by měla být znalost velikostí domovských 

okrsků daného druhu zvěře (Putman et al. 2011). Například v případě výskytu jelena 

evropského vzniká výraznější riziko vzniku typických negativních projevů, tedy okusu, 

ohryzu a loupání, při populační hustotě jelenovitých do 5 kusů zvěře na 100 hektarů. 

Se zvyšující se hustotou riziko poškození porostů rapidně stoupá (Mayle et al. 1999). 

V případě údajů získaných v zájmovém území (průměrně 21,5 ks sičí zvěře/100 ha v průběhu 

sčítání v roce 2019) je tedy možné jednoznačně hovořit o devastujícím vlivu zvěře na lesní 

ekosystémy zejména s důrazem na poškození přirozené obnovy a poškození starších porostů 

ohryzem a loupáním, jak bylo zjištěno v případě výsledků řešeného projektu. Početnost 

populace v zájmové oblasti jednoznačně neodpovídá normovaným stavům a blíží se spíše 

počtům zvěře chované v oborách, nikoli však trvale udržitelnému managementu volně žijící 

zvěře. Podobná početnost sičí zvěře byla v širší oblasti zjištěna i v letech 2005 až 2007 

v rámci projektu „Komplexní řešení problematiky chovu jelena siky včetně škod působených 

touto zvěří v plzeňském regionu a navazující části karlovarského regionu“. V tomto období 

řešitelé vyhodnotili průměrnou početnost ve sledovaném prostředí na cca více než 20 ks sičí 

zvěře na 100 ha lesního prostředí v případě metody hodnocení početnosti sčítáním trusových 

hromádek. V případě přímého sčítání byla na malých územích (průměrná sledovaná plocha 

64 ha) zjištěna průměrná početnost 135 ks sičí zvěře na 100 ha (Dvořák et al. 2009). 
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Tato hodnota odpovídá přibližné velikosti větších tlup zjištěných nočním sčítáním s využitím 

termovize v jádrové oblasti zájmového území (honitby Luhov, Líšťany a Pernarec) v letech 

2018 a 2019. 

Početnost spárkaté zvěře se v případě tohoto projektu podařilo ve fragmentované krajině 

efektivně stanovit pomocí metody sčítání zvěře s využitím ručních termovizí na předem 

definovaných transektech. Další ověřované metody přinesly rozporuplné výsledky. V případě 

sčítání metodou monitoringu pobytových znaků, byla celková početnost spárkaté zvěře 

ovlivněna zejména preferencí jednotlivých habitatů. V oblasti Plaské pahorkatiny nebylo 

touto metodou možné početnost určit zejména z důvodu výskytu jelena siky v otevřené 

zemědělské krajině, ve které je půda v průběhu roku opakovaně zpracovávána. Dochází 

tak k častému odstraňování pobytových znaků. Metodu sčítání trusových hromádek je vhodné 

využít spíše v homogenní krajině s výskytem rozsáhlých lesních komplexů (Mayle et al., 

1999). Obecně byl nárůst početnosti sičí zvěře v širší oblasti Plzeňského kraje dokumentován 

již v předchozích letech dle nárůstu ulovených kusů. V roce 2002 zde bylo uloveno 3261 kusů 

sičí zvěře, naproti tomu v roce 2012 přesáhl odlov hranici 6000 kusů (konkrétně bylo uloveno 

6006 jedinců). Z tohoto období je také zřejmé dlouhodobé podhodnocování sčítání zvěře 

(Peterka, 2014). 

V rámci realizace projektu byla dále ověřována možnost sčítání zvěře pomocí termovize 

nesené letadlem.  Realizovaný test současných nejmodernějších technologií ukázal, že i přes 

zřejmý posun v kvalitě získaných snímků, je praktické využití metody stále ještě velmi 

problematické a to zejména v důsledku vegetačního krytu lesních porostů. Tyto výsledky 

již dříve prezentoval Bartoš (Bartoš et al., 2009). Dle jeho zjištění je možné zvěř efektivně 

sčítat v otevřené krajině, nikoli však v lesních porostech.  

Výrazné poškozování lesních porostů v rámci celé České republiky dokumentuje Ústav 

pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). Statistiky této instituce udávají ovlivnění zvěří 

u celkem 42 % jedinců v porostech I. věkové třídy (inventarizace dostupná pro rok 2010). 

Se stoupajícím věkem porostu vykazované poškození postupně klesá (ÚHÚL 2017). S takto 

výrazným poškozováním lesních porostů přímo souvisí stoupající úlovky spárkaté zvěře 

obecně. Ze srovnání dostupných dat úlovků jelena siky v posledních patnácti letech je možné 

konstatovat jednoznačný nárůst populace (více než 2,5-násobný nárůst ulovených jedinců; viz 

kapitola 1. 5. Česká republika v úvodní části Závěrečné zprávy z projektu). Podobná situace 
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je popisována pro ulovené počty naprosté většiny spárkaté zvěře žijící na území České 

republiky (ČSÚ 2018). 

Početnost zvěře se následně negativně odráží na poškození lesních porostů. Vznik poškození 

je v České republice relativně obvyklý, k nejčastěji poškozovaným stromům patří smrk 

ztepilý (Čermák a Jankovský, 2006; Čermák a Strejček, 2007), který je řazen mezi druhy 

dřevin, které jsou na toto poškození nejvíce citlivé (Gill, 1992; Vospernik, 2006). 

V posledních desetiletích dochází k nárůstu rozsahu a intenzity poškozování lesních porostů 

nejenom zmiňovaným poškozováním loupání kůry a ohryzem působeným jelenem evropským 

a jelenem sika v rámci mnoha zemí Evropy (Gill, 1992; Månsson a Jarnemo, 2013; Putman 

a Moore, 1998; Shibata a Torazawa, 2008; Vospernik, 2006).  

V případě vzniku většího rozsahu poškození dochází v lesním hospodářství ke značným 

ekonomickým ztrátám (Gill, 1992), a to zejména v oblastech, kde smrk je hlavní 

ekonomickou dřevinou (Girompaire a Ballon, 1992; Simon a Kolář, 2001). Peněžní hodnota 

porostů poškozených loupáním se z pohledu ekonomického zhodnocení kvality dřevní hmoty 

pohybuje v rozsahu od 70 do 95 % hypotetické hodnoty srovnatelných zdravých porostů 

(Eidmann, 1952). Většina autorů dává rozsah poškození do souvislosti s hustotou populace 

jelení zvěře.  

Pozitivní vztah mezi loupáním kůry a početností populace jelena evropského dokládají 

například (Pheiffer a Hartfiel, 1984; Ueckermann, 1956; Verheyden et al., 2006). V případě 

jelena siky rozsah poškození a početnost populace daného druhu zvěře popisují (Saint-

Andrieux a Klein, 1995; Shibata a Torazawa, 2008; Völk, 1999). Negativní dopady vlivu 

jelení zvěře na lesní ekosystémy jsou již nyní pokládány za celosvětový fenomén. Populace 

jelena evropského a jelena siky silně rostou v mnoha částech Evropy. Tento nárůst 

je způsoben populační dynamikou uvedených druhů zvěře, které se dokázaly vhodně 

přizpůsobit transformaci krajiny (Csányi, 1992; Loison et al., 2003; Verheyden et al., 2006; 

Völk, 1999; Ward, 2005). Růst populace jelena siky je dokumentován také v jeho domovině, 

kde došlo v letech 1988 a 2001 téměř k dvacetinásobnému nárůstu početnosti (Tsujino et al. 

2004). 

V našem případě ukazuje hodnocení jednotlivých růstových parametrů na prokazatelné 

rozdíly mezi lokalitami s vysokou populací jelena sika ve srovnání s lokalitami s výrazně 

nižší hustotou početnosti, která byla stanovena na základě průměru ulovené zvěře v období 

2013 až 2017. V obou lokalitách byly zjištěny odlišné růstové charakteristiky. Lesní porosty, 
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které rostou v honitbě s výrazně nižšími úlovky jelena siky (loveno v průměru pouze 

25 % jedinců v porovnání s honitbou s vyšší početností jelena siky), byly poškozeny 

loupáním kůry v řádech jednotek procent (v průměru činilo poškození 16,6 % stromů při 

průměrném obvodovém poškození 3,1 % obvodu kmene). Na druhou stranu bylo zjištěno, 

že v honitbě s vyšší hustotou početnosti jelena sika bylo poškozeno asi 92,7 % stromů 

s průměrným poškozením 31,2 % obvodu kmene. V důsledku nižších průměrných růstových 

parametrů na poškozených lesních porostech byla zásoba hroubí (dřevo o průměru více než 

7 cm) snížena na 289,9 m3 ha-1 (± 73 SD) ve srovnání se zdravými lesními porosty 

(440,5 m3 ha-1 ± 112 SD). Dopady loupání zjišťoval v širším zájmovém území v letech 2005 

až 2007 také Dvořák et al. (2009), který popisuje vysoce sníženou mechanickou stabilitu 

stromu v případě více než 50% rozšíření hniloby na řezu v místě rány. Hniloba pak vertikálně 

postupuje kmenem dle podmínek s rychlostí 10 až 50 cm za rok. Takto poškozené porosty pak 

mohou být poškozeny větrnými, sněhovými či námrazovými polomy. Loupání tedy vede 

k významným hospodářským ztrátám. Výrazné negativní ovlivnění struktury a produkce 

a stability lesních porostů ohryzem a loupáním kůry je popisováno také dalšími autory 

(Ammer, 1996; Fuller a Gill, 2001; Gill, 2006; Shibata a Torazawa, 2008; Yokoyama et al., 

2001). 

Månsson a Jarnemo (2013) přitom doložili, že kmeny smrku ztepilého poškozené loupáním 

měly slabší kůru a menší větvení v dolní části kmene v porovnání se stromy bez poškození 

kůry. Nejčastěji jsou jelení zvěří poškozovány porosty o průměrném obvodu kmene 16 cm. 

Tento fakt poškození mladých porostů odpovídá i zjištěným výsledkům, kdy průměrný věk 

smrků v době prvního poškození činil 11 let. Opakované odstraňování kůry nastává poměrně 

pravidelně u smrku ztepilého, kde Büchsenmeister (1995) uvádí, že opakovaný ohryz 

a loupání každoročně dosahuje v průměru 38 % zaznamenaných prvních poškození stromů. 

Dosud publikované studie byly většinou zaměřeny na popis frekvence odstraňování kůry 

a také na rozsah obvodového poškození kmene (Gill, 1992; Welch et al., 1987; Welch a Scott, 

2008). Rozhodující faktor z hlediska snížení kvality produkce a následných ekonomických 

ztrát je změna barvy dřeva (Vasiliauskas a Stenlid, 1998), napadení houbovými patogeny 

vedoucí k rozkladu dřevní hmoty a k deformacím tvaru kmene (Čermák a Jankovský, 2006; 

Putman a Moore, 1998; Vasiliauskas, 1998; Vasiliauskas et al., 1996; Vasiliauskas a Stenlid, 

1998). Dřevo takto poškozených smrkových porostů bývá mnohdy napadeno pevníkem 

krvavějícím Steruem sanguinolentum (Alb. & Schw.: Fr.) Fr. v průběhu prvního roku 
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po odstranění kůry z kmene (Vasiliauskas et al., 1996). Jako vstupní brána pro houbové 

patogeny dostačuje poškození kmene v rozsahu 50 cm2 odstraněné kůry, větší rána 

a poškození stromů v mladším věku pozitivně ovlivňuje výskyt pravděpodobnosti vzniku 

hnilobných infekcí (Čermák a Jankovský, 2006; Roll-Hansen a Roll-Hansen, 1980; 

Vasiliauskas et al., 1996; Vasiliauskas a Stenlid, 1998). Rozsah nejvhodnějších teplot pro 

infekci Stereum sanguinolentum se nachází v rozmezí -8.3 až 5.0 °C (Kallio a Hallaksela, 

1979; Vasiliauskas a Stenlid, 1998). Tento rozsah teplot odpovídá dlouhodobému průměru 

v ČR v mimovegetační periodě, který činí 1.7 °C (CHMI, 2017). Odstraňování kůry jelení 

zvěří probíhá převážně v zimě, a to zejména při vyšší sněhové pokrývce (Welch et al. 1997), 

kdy je špatná dostupnost potravy (Jarnemo et al. 2014), což následně vstup infekce Stereum 

sanguinolentum usnadňuje. 

 

9. 2. Závěry projektu 

Zjištěná početnost spárkaté zvěře byla vždy jednoznačně vyšší než 5 kusů spárkaté zvěře 

na plochu 100 hektarů, což odpovídá rapidně zvýšenému riziku vzniku škod zvěří na lesních 

porostech. S tímto stavem korespondují také výsledky inventarizace škod zvěří na lese. 

Přesto, že předkládaný projekt dokumentoval zájmové území deseti honiteb, je nutno 

konstatovat, že získaná data charakterizují podstatně větší část území v závislosti 

na postupném šíření sičí zvěře. Tyto souvislosti by měly být brány v úvahu při plánování 

mysliveckého managementu, který by měl ideálně zahrnovat území přesahující hranice 

jednotlivých honiteb či jednotek ORP. Hospodaření se spárkatou zvěří by tak mělo být 

realizováno na širším území nejenom ve vztahu k migracím zvěře. Dalším argumentem 

je popsání metody sčítání pomocí ručních termovizí, díky které je tak možné efektivně ověřit 

početnost zvěře v jednotlivých honitbách. 

Jeden z předkládaných výstupů projektu - Metodika sčítání zvěře termovizí na transektech 

(kapitola 7. 1.) popisuje možnost efektivního stanovení početnosti populací spárkaté zvěře 

v zájmovém území (nejčastěji v konkrétních honitbách). Metodika tak nabízí možnost účinné 

kontroly početnosti populací spárkaté zvěře v problematických oblastech v relativně krátkém 

časovém úseku. 

Závěrečná zpráva dále dokumentuje poškození lesních porostů, které je způsobeno sičí 

zvěří. Zmíněné škody jsou působeny introdukovaným jelenem sika, který byl do oblasti 
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Manětínska introdukován v roce 1897 a k jehož rozšíření došlo po druhé světové válce. 

Prokazatelný negativní vliv byl dokumentován v případě odrůstání přirozené obnovy. Snížení 

přírůstu však neznamená zásadní problém vzniku stabilních a strukturovaných lesních 

ekosystémů. Z výsledků projektu vyplývá, že počet taxonů zjištěných na oplocených plochách 

v roce 2019 oproti roku 2017 výrazně narostl (+ 42 %). Rozdíl je prokazatelný jak pro 

celkový počet taxonů, tak pro počet listnatých druhů dřevin (p = 0.004). 

Výsledky dále prokázaly signifikantní rozdíly mezi růstovými charakteristikami mladých 

porostů smrku ztepilého v závislosti na šířce obvodového poškození způsobeného jelenem 

sikou. Celková zjištěná zásoba porostů na stanovištích s minimálním poškozením (poškozeno 

16,6 % stromů s průměrným poškozen 3,1 % obvodu kmene) činila 440,5 m3 ha-1 (±112 SD). 

Na druhé straně zásoba u silně poškozených porostů (poškozeno 92,7 % stromů s průměrným 

poškozením 31,2 % obvodu kmene) činila za srovnatelných stanovištních podmínek pouze 

289,9 m3 ha-1 (±73 SD). Snížení přírůstu potvrdily také dendrochronologické analýzy, 

ze kterých je patrný rapidní propad radiálního přírůstu letokruhů zejména v počáteční fázi 

růstu, což je možné vysvětlit dlouhodobým a opakovaným poškozováním porostů sičí zvěří. 

Poškozené stromy také signifikantně reagovaly na výkyvy počasí (srážkový úhrn, teplotní 

výkyvy), naproti tomu přírůst nepoškozených porostů byl z hlediska počasí relativně 

vyrovnaný a stabilní. 

Z výsledků je možné usuzovat značnou náchylnost poškozených smrkových porostů vůči 

klimatickým faktorům a jejich celkové oslabení, které snižuje stabilitu vůči následným 

biotickým a abiotickým činitelům. Takto poškozené porosty jsou ohrožené zejména 

v současné době a v následujících letech, ve kterých je v zájmové oblasti možné předpokládat 

rozšíření kůrovcové kalamity a nestabilní klimatické podmínky. 
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