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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU KŮROVCOVÉ INFO
Projekt KŮROVCOVÉ INFO byl zahájen v roce 2016 prakticky bez větších příprav v pilotním
testovacím provozu. V současné době přináší lesnickému provozu informace již čtvrtým rokem.
Dobrovolní respondenti v pravidelných intervalech zadávají do on-line aplikace výši odchytů
jednotlivých druhů kůrovců ve feromonových lapačích. Výstupem projektu jsou grafy s informací
o aktuální výši odchytu v konkrétní nadmořské výšce, což do jisté míry koresponduje s průběhem
rojení. Cílem bylo a je informovat zájemce z řad odborné veřejnosti o průběhu rojení lýkožrouta
smrkového v různých regionech České republiky a v různých nadmořských výškách.
V roce 2017 došlo na základě zkušeností z prvního roku ke standardizaci a zjednodušení postupů
(sjednocení začátku a konce sledování, zjednodušení registrace a vkládání dat respondenty do
webového rozhraní). Celé prostředí aplikace KŮROVCOVÉ INFO bylo na základě zkušeností z pilotní
fáze projektu (rok 2016) nově naprogramováno, aby nabízelo přívětivější prostředí i lepší možnosti
zpracování dat a bylo tak pro respondenty mnohem jednoduší. Došlo také k další optimalizaci pro
mobilní zařízení projektu, a umožňuje tak vkládání informací o výši odchytů přímo v terénu.
Počet respondentů v jednotlivých letech mírně kolísal. V roce 2017 proti roku předchozímu vzrostl
a vzrostl také počet odchytových míst. V letech 2018 a 2019 došlo k mírnému poklesu jak
respondentů, tak odběrových míst, a to zřejmě v souvislosti s probíhající kůrovcovou kalamitou a
zvýšením pracovního vytížení potenciálních respondentů, avšak jejich počet je stále dostatečný.
V jednotlivých letech jsou pokryty prakticky všechny okresy a ani v jednom roce počet okresů,
v nichž neprobíhalo sledování lapačů, nebyl víc než 10.
Vysoce je hodnocena také spolehlivost respondentů. Jsme si vědomi jejich pracovního vytížení –
cokoliv navíc je pro ně další zátěž. O to víc si vážíme jejich práce a údajů, na nichž projekt stojí. Jde
o dobrovolníky, kteří provádějí sledování bez jakékoliv odměny.
V roce 2017 a v následujících letech se projekt KŮROVCOVÉ INFO podařilo rozšířit o sledování
dalších důležitých škůdců – lýkožrouta severského a lýkožrouta lesklého. Sledování letu chroustů,
pro jejichž monitoring byl zhotoven speciální světelný lapač, zatím však z důvodu absence rojení
na většině sledovaného území po dobu řešení nepřináší odpovídající výsledky.
Za velmi významnou považujeme úspěšnou implementaci automatického zpracovávání průběhu
rojení, které se začalo používat v roce 2017, takže nyní může každý návštěvník portálu sledovat
vývojové grafy škůdců za aktuální rok kontinuálně a v archivu i za předchozí roky, a to jak v rámci
celé ČR, tak i v rámci jednotlivých krajů, a to podle jednotlivých nadmořských výšek.
Pro zpřesnění měření odchytů byly také vyrobeny speciální odměrné nádobky se stupnicí pro přímý
odečet množství odchycených lýkožroutů smrkových (o různých objemech – 700 ks a 4 500 ks),
které byly zdarma distribuovány všem respondentům projektu.
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Zásadní novinkou v roce 2017 bylo využití deseti teplotních dataloggerů, které umožňují porovnání
průběhu rojení s průběhem počasí, a to vždy na konkrétní lokalitě u konkrétního odchytového
místa. Záměrem autorů projektu bylo přenášet data z dataloggerů ve stejné frekvenci jako
provádění odchytů. K tomuto účelu sloužila mobilní aplikace, do které se data z dataloggeru
v terénu respondenti stahovala a následně se data automaticky ukládala na cloud portálu
KŮROVCOVÉ INFO. Tento proces přenosu dat se v průběhu sezóny ukázal jako velmi náročný
(zejména z hlediska technologického zajištění) a u některých dataloggerů i nedostatečně spolehlivý
a závislý na kompatibilitě chytrých telefonů s mobilní aplikací a připojení prostřednictvím USB Host.
Přesto se podařilo v roce 2017 získat kompletní teplotní řadu u sedmi odchytových míst a u dalších
dvou byla data z přístrojů stažena jinou cestou na konci sezony.
V roce 2018 bylo zahájeno měření teplot s využitím plně autonomních teplotních senzorů,
komunikujících prostřednictvím sítě internetu věcí. Na počátku byla na testovacích plochách
provedena analýza dostupnosti signálu jednotlivých sítí internetu věcí. Vzhledem k tomu, že
primární snahou operátorů je pokrytí sídel, byla tato etapa velmi důležitá, protože měla za cíl
poskytnout objektivní informace o pokrytí signálem přímo v lesních porostech. Na základě této
analýzy došlo k zahájení společného vývoje teplotních senzorů, které spočívalo ve volbě
odpovídajícího hardwaru, zejména s ohledem na minimální energetickou náročnost, a tedy i výdrž
zařízení v terénu bez nutnosti měnit často baterii. Paralelně bylo ve spolupráci vývojářů hardwaru
a operátora testováno rozhraní přenosu dat a následně bylo programováno rozhraní pro zobrazení
dat na portálu KŮROVCOVÉ INFO. Nové senzory byly v testovacím režimu instalovány v průběhu
července 2018. Během testovacího provozu bylo průběžně řešeno několik komplikací, ať již
v podobě výpadků přenosu dat, nebo synchronizace času. Tyto komplikace si vyžádaly mnoho
úprav v hardwaru zařízení i v rozhraní pro přenos dat. Proto neposkytla data v roce 2018 ucelenou
řadu vývoje teplot a nebyla zveřejňována.
V roce 2019 bylo nasazeno (po vyřešení řady problémů z roku 2018) celkem 16 dataloggerů, ze
kterých byla automaticky přenášena teplotní data, a ta byla průběžně vyhodnocována. Teploty jsou
dostupné na webových stránkách projektu (www.kurovcoveinfo.cz/teploty).
U l. smrkového bude nutné větší pozornost věnovat „věrohodnosti dat“ – extrémně vysoké
odchyty, neobvyklé odchyty na začátku, příp. konci rojení, významné rozdíly v odchytech v různých
nadmořských výškách. Do programu by měl být zabudován modul, který automaticky na tyto
problémy upozorní. Dosud není programátory dořešen, je tedy nutné korekce provádět manuálně.
V případě „extrémních“ hodnot je zpravidla respondent kontaktován a data jsou ověřována.
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U l. severského nelze vyloučit skutečnost, že se v lapačích s feromonovým odparníkem určeným
k lákání tohoto škůdce může objevit také l. smrkový, což pak ovlivňuje výsledky. Na druhou stranu
tato chyba by zřejmě nebyla příliš významná, protože z vlastní zkušenosti víme, že k přimísení sice
dochází, ale v relativně malé míře, často pouze ojediněle. Není reálné ověřovat správnost
identifikace.
V roce 2017 se do projektu zapojilo 231 respondentů. Celkem 192 jich sledovalo l. smrkového, 64
l. severského, 11 l. lesklého a 4 sledovali chrousty (někteří respondenti sledovali více druhů, takže
součty zde nesouhlasí, platí i pro další roky). Respondenti celkem sledovali 595 odchytových míst
(u l. smrkového to bylo 476 míst, u l. severského 91 míst a u l. lesklého 25 míst). Celkem bylo v rámci
sledování rojení odchyceno 2 668 907 l. smrkových, 194 816 l. severských a 1 148 042 l. lesklých.
Podchyceno bylo 69 okresů, odchyty se neuskutečnily pouze v osmi okresech (Ústí nad Labem,
Trutnov, Písek, Strakonice, Břeclav, Kutná Hora, Litoměřice, Náchod).
V roce 2018 se do projektu zapojilo 149 respondentů. Celkem 131 jich sledovalo l. smrkového, 43
l. severského, 7 l. lesklého a 4 sledovali chrousty. Respondenti celkem obhospodařovali 449
odchytových míst (u l. smrkového to bylo 363 míst, u l. severského 69 míst a u l. lesklého 17 míst).
Celkem bylo v rámci sledování rojení odchyceno 3 010 275 l. smrkových, 191 140 l. severských a
841 129 l. lesklých. Podchyceno bylo 71 okresů, odchyty se neuskutečnily pouze v šesti okresech
(Brno-město, Břeclav, Jihlava, Ostrava-město, Ústí nad Labem, Vyškov).
V roce 2019 se do projektu zapojilo 168 respondentů. Respondenti celkem obhospodařovali 366
odchytových míst (u l. smrkového to bylo 307 míst, u l. severského 48 míst a u l. lesklého 11 míst).
Celkem bylo v rámci sledování rojení odchyceno 2 358 570 l. smrkových, 181 002 l. severských a
173 320 l. lesklých. Podchyceno bylo 70 okresů, odchyty se neuskutečnily pouze v osmi okresech
(Břeclav, Frýdek-Místek, Jihlava, Karviná, Ostrava, Tábor a Vyškov).
Byl vyroben světelný lapač pro odchyt dospělců chroustů, ale výsledky i z důvodu absence rojivého
roku jsou zatím nepřesvědčivé.
Odchyty chroustů do světelného lapače byly zaznamenány pouze v roce 2019 na jediné lokalitě
(Polabí), kde bylo odchyceno celkem 148 jedinců v období 20.-22. 4., z toho 20 samic.
Projekt KŮROVOVÉ INFO byl aktivně propagován i v rámci školící činnosti LOS, na seminářích a
konferencích, včetně konferencí zahraničních nebo se zahraniční účastí.
V rámci aktivit spojených s portálem KŮROVCOVÉ INFO došlo také k iniciaci vzniku webového
portálu KŮROVCOVÁMAPA.CZ, který na základě analýzy satelitních snímků provedených ÚHÚL
zobrazuje plochy s rizikem šíření kůrovců do okolí. Jedná se o vylišení částí smrkových porostů
s čerstvě odumřelými jedinci a ploch, kde došlo k těžbě. Kůrovcová mapa tak přináší provozně
použitelnou aplikaci dat dálkového průzkumu Země, která přinášejí informace nejen o
spravovaném majetku, ale i o stavu lesů na sousedních majetcích, a dává tím možnost na tento
stav reagovat. Vznikla z dat z podzimu 2018, aktualizována byla na začátku rojení v roce 2019 a
dále po ukončeném jarním rojení. Podle dostupných informací je jedná ve světovém měřítku o
unikátní projekt využití analýz satelitních snímků v lesnickém provozu v reálném čase.
Společně s PEFC ČR byl připraven webový portál NEKRMBROUKA.CZ, který je určen pro drobné
vlastníky lesů a jejich aktivizaci v ochraně lesa. Součástí portálu jsou textové informace a video
návody v podobě, která by měla být srozumitelná i vlastníkům lesů bez lesnického vzdělání.
Navazuje tak částečně na projekt KŮROVCOVÉ INFO a přináší další praktické informace především
pro drobné vlastníky.
Data za roky 2017 a 2018 je možné nalézt v archivu projektu na www.kurovcoveinfo.cz.
Aktuální vyhodnocení je dostupné on-line na webových stránkách projektu
(http://www.kurovcoveinfo.cz/vyhodnoceni).
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týden

Datum

týden

Závěrečná zpráva

Datum

13
27.3.-2.4.
27
3.-9.7.
14
3.-9. 4.
28
10.-16.7.
15
10.-16. 4.
29
17.-23.7.
16
17.-23. 4.
30
24.-30.7.
17
24.-30. 4.
31
31.7.-6.8.
18
1.-7. 5.
32
7.-13.8.
19
8.-14. 5.
33
14.-20.8.
20
15.-21. 5.
34
21.-27.8.
21
22.-28. 5.
35
28.8.-3.9.
22
29. 5. - 4. 6.
36
4.-10.9.
23
5.-11. 6.
37
11.-17.9.
24
12.-18. 6.
38
18.-24.9.
25
19.-25. 6.
39
25.9.-1.10.
26
26. 6.-2. 7.
Tab. 1.1: Přehled týdnů ve vztahu k přesnému datu (rok 2017)

týden

datum

týden

datum

13
26. 3.-1. 4.
27
2.-8. 7.
14
2.-8. 4.
28
9.-15. 7.
15
9.-15. 4.
29
16.-22. 7.
16
16.-22. 4
30
23.-29. 7.
17
23.-29. 4.
31
30. 7.-5. 8.
18
30. 4.-6. 5.
32
6.-12. 8.
19
7.-13. 5.
33
13.-19. 8.
20
14.-20. 5.
34
20.-26. 8.
21
21.-27. 5.
35
27. 8.-2. 9.
22
28. 5.-3. 6.
36
3.-9. 9.
23
4.-10. 6.
37
10.-16. 9.
24
11.-17. 6.
38
17.-23. 9.
25
18.-24. 6.
39
24.-30. 9.
26
25. 6.-1. 7.
Tab. 1.2: Přehled týdnů ve vztahu k přesnému datu (rok 2018)
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týden

datum

týden

Datum

13
14
15
16
17
18

25.-1. 3.
1.-7. 4.
8.-14. 4.
15.-21. 4
22.-28. 4.
29. 4.-5. 5.

27
28
29
30
31
32

1.-7. 7.
8.-14. 7.
15.-21. 7.
22.-28. 7.
29. 7.-4. 8.
5.-11. 8.
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19
6.-12. 5.
33
12.-18. 8.
20
13.-19. 5.
34
19.-25. 8.
21
20.-26. 5.
35
26. 8.-1. 9.
22
27. 5.-2. 6.
36
2.-8. 9.
23
3.-9. 6.
37
9.-15. 9.
24
10.-16. 6.
38
16.-22. 9.
25
17.-23. 6.
39
23.-29. 9.
26
24.-30. 6.
Tab. 1.3: Přehled týdnů ve vztahu k přesnému datu (rok 2019)

2. TECHNICKÁ ZPRÁVA
Výběr technologie přenosu dat z teplotních dataloggerů
V roce 2017 byl v pilotním provozu teplotních dataloggerů realizován přenos dat na portál KŮROVCOVÉ
INFO stažením dat do chytrého telefonu přímo v místě měření a následně byla data automaticky
odeslána na portál KI. Z hlediska nároků na obsluhu i možností efektivní dálkové komunikace
s dataloggery se ukázalo, že je třeba uplatnit plně autonomní řešení přenosu dat, které by nekladlo
v průběhu sezóny zvýšené nároky na respondenty KI i na jejich schopnosti při nastavení nového
rozhraní chytrých telefonů. Limitem bylo zejména propojení dataloggeru s mobilním telefonem pomocí
USB konektoru, protože tuto možnost umožňují pouze některé chytré telefony.
Z dostupných možností automatického přenosu jsme analyzovali systém přenosu prostřednictvím
modemu GSM včetně odpovídajícího zdroje energie pro půlroční sledování a nový systém přenosu dat
prostřednictvím tzv. internetu věcí (IoT). Přenos dat prostřednictvím GSM modemů je vyzkoušená a
funkční technologie, internet věcí je nově se rozvíjející technologie, která v roce 2017 neměla spuštěnu
žádnou aplikaci v celorepublikové režimu.
Z analýzy dostupných informací vyplynulo:
teplotní datalogger s GSM modemem je energeticky i finančně náročné řešení (vzhledem k
velikosti a ceně zde stoupá riziko odcizení tohoto zařízení),
teplotní dataloggery na IoT představují cenově výhodnější řešení (předpokládaná cena cca 1/3
GSM řešení a lze očekávat postupný pokles ceny s rozšiřováním technologií IoT),
životnost baterie dataloggeru pracujícího na nízkopříkonové síti internetu věcí je počítána
v letech, při odesílání dat ve frekvenci 1 zpráva/hodinu jsou výrobci schopni garantovat
životnost v době trvání dvou a více let,
dataloggery na IoT také nabízí podstatně menší velikost zařízení (nižší riziko odcizení),
orientační srovnání ceníků telekomunikačních služeb ukazuje nižší náklady na přenos dat
prostřednictvím IoT.
Z výše uvedených důvodů bylo přistoupeno k využití moderní, i když v současnosti ještě ne zcela běžně
používané technologie sítí internetu věcí.
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Poskytovatelé služeb IoT
V roce 2017 byly v ČR k dispozici tři sítě internetu věcí: LoRaWAN (Long Range Wide Area Network)
provozovaná Českými radiokomunikacemi, Sigfox provozovaný společnostmi T-mobile a Simplecell a
na konci roku 2017 finalizoval zprovoznění sítě NarrowBand IoT operátor Vodafone.

Společné vlastnosti sítí IoT
Sítě internetu věcí vznikaly s velmi podobným záměrem na obdobných principech, a tudíž mají mnoho
podobných parametrů. Mezi hlavní společné charakteristiky patří nízkopříkonovost těchto
bezdrátových sítí s minimálním vysílacím výkonem koncových zařízení. To umožňuje dlouhodobý
energeticky nenáročný provoz periferních zařízení, s životností, která se v závislosti na frekvenci
odesílaných zpráv a kapacitě akumulátorů počítá na roky. Z dostupných dat vyplývá, že zařízení pro
jednotlivé sítě mají také srovnatelnou spotřebu energie.
Vzhledem k tomu, že segment IoT je v počátcích, jsou ceny stanovovány spíše individuálně dle
parametrů projektů. Lze ale konstatovat, že náklady na přenos dat jsou srovnatelné u všech
poskytovatelů a pohybují v rozmezí 150 – 500 Kč/token/rok. Cena je ovlivněna množstvím (frekvencí
přenesených dat, intenzitou komunikace směrem k dataloggeru a samozřejmě i množstvím zařízeních.
Data jsou exportována v běžně užívaných formátech, která by neměla programátorům činit problém
importovat do portálu KI.

Specifické vlastnosti sítí IoT
Z dostupných materiálů, recenzí a informací techniků jednotlivých operátorů byly vybrány podstatné
specifické vlastnosti jednotlivých sítí. Sigfox je primárně určen pro jednosměrnou komunikaci (z
dataloggeru a na cloud). Tzv. downlink, jímž lze datalogger ovládat a měnit nastavení, je zde možný
pouze v rozsahu 4 zprávy/den. LoRaWAN má těž omezenou komunikaci směrem k dataloggeru, ale
v menší míře a v závislosti na tarifu. NarrowBand nemá plánováno omezení obousměrné komunikace.
Poskytovatel NarrowBand udává vysokou prostupnost signálu. Výhodou může být též provoz v
licencovaném pásmu a umístění technologie IoT k všem Vodafone BTS GSM a LTE v ČR. LoRaWAN a
Sigfox mají přenos dat řešený v nelicencovaném pásmu. Výhodou NarrowBand může být také vyšší
vysílací výkon.
Vybrané parametry jednotlivých sítí IoT:
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Název sítě

Poskytovatel

Frekvence

Vysílací
výkon

Přenosová
rychlost

Downlink

Ceny
token/rok
(bez DPH)

Uplink
(zpráv)

Sigfox

T-mobile a
Simplecell

868/915
MHz

14 dBm

50 kbps

max.
4
zprávy/den

144 Kč

50

LoRaWAN

ČRa

868/915
MHz

14 dBm

dle tarifu

180 Kč

144

?

NarrowBand

Vodafone

7-900 MHz
(licencované
pásmo)

20 / 23
dBm

volitelně

240 Kč

Trial

Trial

50 kbps

Downlink
(zpráv)

Udávaný
dosah

až 50 km

až 40 km
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Periferní zařízení
Periferními zařízeními jsou v této fázi projektu myšleny teplotní dataloggery s přesností měření 0,1 °C.
Tato zařízení patří k jednodušším a jejich cena se pohybuje v rozpětí 1000-4500 Kč (bez DPH)/kus. Cena
je ovlivněna zvolenou sítí (cenou modulů vysílajících/přijímajících data, kapacitou baterie, parametry
krytí nebo provedením krabičky zařízení). Dalšími aspekty jsou též rozhraní dataloggerů, přítomnost
stavového displeje nebo délka záruky.
Podstatné jsou také vlastnosti modulů z hlediska spotřeby energie, velikosti, propojení.
Některá zařízení umožňují komunikaci prostřednictví více operátorů, to zjednodušeně znamená, že
uvnitř zařízení jsou moduly více sítí (více „SIM karet“). Výhodou tohoto zařízení je zvýšení
pravděpodobnosti pokrytí. Nevýhodou je řešení přenosu dat v různých podobách.

Uváděné pokrytí

Mapa 2.1: Sigfox (T-mobile, Simplecell)
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Mapa 2.2: LoraWan (ČRa)

Mapa 2.3: NarrowBand (Vodafone)
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Mapa 2.4: Instalovaná zařízení k pokrytí signálu NarrowBand

Reálné pokrytí
Ačkoli mapy pokrytí navozují dojem téměř celorepublikové plošného pokrytí signálem IoT, je nutné si
uvědomit, že sítě operátorů jsou primárně koncipovány tak, aby pokrývaly osídlené oblasti, hlavní
silniční tahy a další oblasti s větším pohybem osob (např. turisticky navštěvované lokality). Lesy nejsou
prioritním zájmem operátorů pro pokrytí – proto bylo nezbytné konfrontovat mapy pokrytí s reálnou
dostupností signálu v lesích.
Situace byla komplikovaná také tím, že operátoři v průběhu roku 2017 deklarovali další rozšiřování sítí
a NarrowBand odstartoval testovací provoz teprve v lednu 2018.
Z důvodů získání relevantních informací o pokrytí a následného výběru operátora s nejlepším pokrytím
bylo provedeno měření dostupnosti signálu IoT Sigfox, LoraWan a NarrowBand.

Výsledky měření
Celkem bylo provedeno 195 měření na 14 lokalitách v období září 2017 až leden 2018. Měření
dostupnosti signálu byla prováděna v lesních porostech.
Pro řešení přenosu dat prostřednictvím internetu věcí byla na základě testování dostupnosti signálu
jednotlivých operátorů přímo v lesích vybrána technologie NarrowBand, kterou v ČR provozuje
operátor Vodafone. Vzhledem k ostrému spuštění sítě na počátku roku 2018 bylo provedeno ověření
dostupnosti signálu, které potvrdilo nejlepší dostupnost mezi jednotlivými systémy.
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Pokrytí lesních porostů signálem IoT
100%
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Na základě dostupnosti signálu došlo k objednávce vývoje konkrétního zařízení pracujícího v síti
NarrowBand. Jako dodavatel byla vybrána společnost, která úzce spolupracuje na vývoji zařízeních IoT
pro společnost Vodafone a byla operátorem doporučena jako kompetentní subjekt k vývoji zařízení.
Intenzivní vývoj venkovním podmínkám odolného zařízení s takovou dobou životnosti, aby nebylo
nutné minimálně 2 roky měnit baterii, trval do 4. 6. 2018, kdy bylo dodáno objednavateli. Okamžitě
byla započata instalace testovací série 10 kusů zařízení v terénu.
Jednotlivé dataloggery byly instalovány v těchto lokalitách:
-

Řešice (Jihomoravský kraj)
Bítovánky (Vysočina)
Kožlí (Vysočina)
Mcely (Středočeský kraj)
Strážné (Královehradecký kraj)
Příchovice (Liberecký kraj)
Hrádek nad Nisou (Liberecký kraj)
Ještěd (Liberecký kraj)
Jičín (Královehradecký kraj)
Kostelec nad Černými lesy (Středočeský kraj)

Zařízení byla instalována přímo v porostech, orientována na sever, ve vzdálenosti do 100 m o
registrovaného odchytového místa projektu KŮROVCOVÉ INFO. Vzhledem k tomu, že některé z lokalit
se nacházely v oblastech, kde docházelo k rozvoji kůrovcové kalamity nebo usychání borových porostů,
byly dataloggery instalovány na stromy, kde bylo možné předpokládat jejich setrvání v porostech –
listnaté dřeviny.
Následně došlo k testování přenosu dat – informací o teplotách.
Paralelně bylo programováno rozhraní pro přenos dat z datového úložiště Vodafone NarrowBand na
portál Kůrovcové info.
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Výsledky testování v II. kvartálu 2018
-

-

7 zařízení kontinuálně přenášelo naměřená data.
2 zařízení vykazovala občasné výpadky.
1 zařízení nepřenášelo data a muselo být nahrazeno.
Byla zjištěna chyba v synchronizaci času, která způsobovala postupný posun času a deformaci
naměřených hodnot (výpočet meteorologického průměru je vázán na čas měření). Průměrná
denní teplota je počítána jako průměr teplot vzduchu, které byly naměřeny v 7:00 hod.,
14:00 hod. a 21:00 hod.
Bylo nutné řešit komplikace v přenosu dat dané nepředvídatelnými úpravami na straně
operátora.

Na základě zhruba tříměsíčního testování bylo rozhodnuto o pozastavení další instalace a ve spolupráci
s dodavatelem hardwaru bylo zahájeno řešení vzniklých nedostatků.
Jako příčiny výpadků byly v několika případech identifikovány výpadky na straně operátora. V dalších
případech se jednalo o hraniční sílu signálu, kdy pravděpodobně došlo k jeho ztrátě v závislosti na
meteorologických podmínkách. Po dohodě s výrobcem HW došlo k dodatečné instalaci externí antény,
která by měla poskytovat lepší parametry pro příjem signálu IoT.
Zároveň došlo ke zpoždění výroby zařízení pro měření síly signálu. To nebylo možné vyřešit ani
zapůjčením od operátora, jehož zástupce uvedl, že Vodafone tímto zařízením zatím také nedisponuje.
Zásadní problém v synchronizaci času periferního zařízení s časem provozovatele sítě byl řešen úpravou
firmware zařízení.
Výše uvedené úpravy znamenaly přehrání firmware u všech dodaných zařízení a tedy i výměnu zařízení
v terénu.
Reakcí na výpadky signálu byla změna firmwaru umožňující „doposlání“ chybějících dat po výpadku
signálu. Toto řešení je připravené, ale vzhledem k tomu, že operátor podle stanoviska dodavatele
technologií ještě nespustil komunikaci směrem k periferním zařízením, není možné ji využít, protože
zařízení neobdrží informaci o tom, že nedošlo k příjmu odeslaných dat. Vývoj je směřován k tomu, aby
nebylo nutné data stahovat fyzicky, proto je velikost ukládaného objemu dat limitování max. velikostí
odesílaných zpráv.
Úpravy si vyžádaly zhruba 3 měsíce a na přelomu 2018/2019 byla instalována první nová zařízení
s upraveným firmware a externí anténou.

Stav využití a implementace autonomních teplotních dataloggerů v roce 2019
V průběhu roku 2018 docházelo úpravám firmwaru i hardwaru teplotních zařízení tak, aby je bylo
možné instalovat s předstihem před prvním rojením. V průběhu testování se objevily následující
komplikace: chybná lokalizace GPS, výpadky přenosu dat, v některých případech nepřihlášení zařízení
k síti. V prvním kvartálu 2019 byly opakovaně v zařízení výrobcem objeveny chyby, které bylo nutné
řešit stažením dataloggerů z testovacích lokalit a nahráním nového firmware. Tato situace se opakovala
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i z důvodu instalace Bluetooth rozhraní do dataloggerů, která by měla umožňovat nastavení zařízení
pomocí připojeného telefonu přímo v terénu.
Ze strany dodavatele zařízení nedošlo k naplnění smluvního ujednání, které uvádí, že společně se
zařízeními bude objednateli dodáno také zařízení měřící kvalitu signálu NarrowBand. Toto zařízení
mělo sloužit k potvrzení komunikace dataloggeru na konkrétním místě a ověření kvality signálu
s ohledem na možné výpadky přenosu. Podle dostupných informací nedisponuje tímto zařízením ani
provozovatel sítě a jeho vývoj je podle stanoviska dodavatele podstatně komplikovanější, než se
předpokládalo.
Přes významné komplikace provázející projekt ještě na počátku roku 2019 se před začátkem rojení
podařilo k odchytovým místům rozmístit 15 dataloggerů. Vzhledem k tomu, že aktualizovaná zařízení
byla dodána 15. 4. 2019, nebylo reálné instalovat 2 kusy do každého kraje a byl rozmístěn menší počet,
který byl v dosavadním průběhu roku sledován a kontrolován i porovnáním dat s daty z jiných zdrojů.
Aktuálně jsou dataloggery instalovány v následujících lokalitách:
SEZNAM CHESTER 2019
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IMSI Lokalita

Kraj

296

Pelhřimov, Houfy

Vysočina

290

Křelovice, V Borovinách Vysočina

284

Mcely obora

Středočeský

228

Rožmitál p. Třemšínem

Středočeský

208

Nadslav

Královehradecký

293

Příchovice

Liberecký

263

Hrádek n. Nisou

Liberecký

298

Ještěd

Liberecký

219

Šťáhlavy

Plzeňský

288

Hájovna Kozel

Plzeňský

289

Rejštejn

Plzeňský

266

Filipova Huť

Jihočeský

210

Perštejn

Ústecký

203

Háj

Ústecký

212

Pernink

Karlovarský

222

Chlum u Novosedel

Karlovarský

270

Luhačovice

Zlínský
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Úsobrno

Jihomoravský

299

Řešice - vyměnit

Jihomoravský

206

Chrudim

Pardubický

215

Chrudim

Pardubický

262

Třinec - Dolní Líštná

Moravskoslezský

Závěrečná zpráva

Většina z uvedených zařízení je instalována v blízkosti odchytových míst projektu KŮROVCOVÉ INFO.
Vzhledem k tomu, že některá odchytová místa byla mezi sezónami 2018 a 2019 zrušena, byly některé
dataloggery instalovány samostatně bez ohledu na přítomnost odchytového místa.

Mapa rozmístění teplotních dataloggerů (stav k 1. 5. 2019)

Zobrazení přenosu informací o teplotách u instalovaných dataloggerů v prostředí aplikace Grafana.
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Grafické zobrazení naměřených teplot u vybraného dataloggeru.

Instalace autonomních teplotních dataloggerů v terénu.
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Náhled zobrazení dataloggerů na portále Kůrovcové info (poloha není z důvodu rizika odcizení zařízení
zveřejňována přesně, ale do geometrické středu daného okresu).

Náhled zobrazení teplot v grafech na www.krovcoveinfo.cz

Shrnutí využití autonomních dataloggerů pro účely portálu KŮROVCOVÉ INFO
Rozhodnutí pro zajištění přenosu dat prostřednictvím sítě internetu věcí lze považovat z hlediska
parametrů přenosu, energetické náročnosti i dostupnosti signálu zvolené sítě za řešení, které má
potenciál poskytnout potřebná data pro další rozvoj predikce vývoje lýkožrouta smrkového. Bohužel
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nebylo počítáno s náročností vývoje, která byla komplikována i vývojem a řešením problémů na straně
poskytovatele služeb sítě NarrowBand. Z těchto (výše blíže popsaných) důvodů došlo ke zpoždění
zajištění přenosu dat a možnosti jejich vyhodnocování a statistického šetření vazby výše odchytů na
aktuální teploty.
Přenos dat v roce 2019 již nevykazuje zásadní výkyvy. Dílčí problémy se objevují u lokalizace zařízení,
která je vyvíjena z toho důvodu, aby instalace mohla být provedena jakoukoli osobou (respondentem
KI, správcem lesa) bez nutnosti zadávání informací o poloze. Ta by se měla v databázi KI objevit
automaticky a to včetně nadmořské výšky). Zaznamenány byly drobné výpadky v přenosu dat, které
jsou řešeny úpravou firmware a po spuštění komunikace směrem k periferním zařízením ze strany
poskytovatele sítě bude možné chybějící data doposlat.
Pokud budou data získaná na konci letové aktivity lýkožrouta smrkového v roce 2018 vyhodnocena
jako relevantní, bude pokračovat jejich zpracování pro algoritmy zpřesňující predikci vývoje kůrovců.
Vzhledem k vývoji kůrovcové kalamity a průběhu rojení již bohužel tyto predikce nemají tak zásadní
provozní význam, který byl předpokládán na počátku implementace teplotních dataloggerů do aplikace
KŮROVCOVÉ INFO.

Světelný lapač na chrousty
Cílem při vývoji nárazového světelného lapače bylo vyvinout jednoduchý světelný lapač, který by si
v případě potřeby mohl vyrobit provozní lesník jednoduchým způsobem sám a přitom by tento
nárazový světelný lapač plnil stanovenou funkci. Ta spočívá v tom, že na základě sledování poměru
pohlaví zachycených chroustů se stanoví správný termín případné aplikace přípravků na ochranu
rostlin, k němuž dochází, když se vyrovná poměr pohlaví v odchytech.
Základem při konstrukci světelného lapače bylo využití feromonového lapače na lýkožrouta smrkového
Ecotrap II (distributor Fytofarm). Do korpusu tohoto lapače je vyříznut otor pro zavěšení světelného
zdroje. Základní složení danného lapače je následující:
Tě)lo lapače (Ecotrap II)
Světelný zdroj – LED žárovka E 27, 24 W, 2 550 Lm, 4 500 K
Napájení – trakční gelový akumulátor 12 V, 28 Ah; umožňuje časté nabíjení v krátkém časovém
intervalu – 2 ks, výměna při kontrole
Nabíječka
Měnič – 12 V/220 V, 230 VA
Rozvaděč – 8 modulů, jistič 10 A, spínací analogové hodiny, relé 12-24 V AC/DC
Kontakty 16 A, 12 V
Uzavíratelná přepravka, ve které je umístěno napájení, měnič a rozvaděč.
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Celkem bylo vyrobeno 6 prototypů, z nichž 5 bylo rozmístěno na 3 lokalitách – VLS Mimoň – LS Lipník
nad Labem, ML Bzenec a LČR – LS Strážnice.

3. PRŮBĚH ROJENÍ 2017
Celostátní hodnocení
První ojedinělé odchyty l. smrkového v roce 2017 byly zaznamenány již ve 13. týdnu, ale po následném
ochlazení se odchyty téměř zastavily. První rojení pak proběhlo mezi 19.–23. týdnem se zřetelným
posunem dle nadmořské výšky; začínalo v 19. týdnu v nejnižších nadmořských výškách a ve vyšších
nadmořských výškách kulminovalo ve 21. a 22. týdnu. To vyplývá z celorepublikového hodnocení.
V předchozím roce (2016) započalo rojení o týden dříve. V jednotlivých krajích docházelo při prvním
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rojení k drobným posunům, což mohlo být zapříčiněno např. i expozicí odchytového místa. V některých
krajích nebylo první rojení příliš zřetelné (např. Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj nebo
Pardubický kraj).
V celorepublikovém hodnocení nebylo patrné výrazné druhé rojení, odchyty v jednotlivých týdnech
mírně oscilují, avšak drželo se v určitých konstantních mezích (v předchozím roce proběhlo ve 28.-32.
týdnu). V rámci jednotlivých krajů byly určité náznaky intenzivnějšího druhého rojení, příp. následného
sesterského přerojování, ale méně výrazné než obvykle. K třetímu rojení v tomto roce nedošlo (v
předešlém roce to bylo ve 37.-38. týdnu). Průměrné odchyty na jedno odchytové místo v rámci týdne
se pohybovaly kolem 500 – 1 000 jedinců a v řadě případů překročily hodnotu 1 000 jedinců.
U l. severského, který se vyskytuje pouze v nižších nadmořských výškách, došlo k začátku rojení
v nejnižších nadmořských výškách (do 399 m) již ve 14.-15. týdnu, avšak vlastní vrchol byl, po chladné
periodě, obdobně jako u l. smrkového až ve 20.-21. týdnu. K druhému rojení došlo ve 25.-26. týdnu a
v nadmořské výšce 700-799 m to bylo až v 29. týdnu. Průměrné odchyty překročily pouze ojediněle
100 jedinců, i když v několika případech se pohybovaly kolem 1 000 jedinců, a tyto hodnoty byly
ojediněle i překročeny. Překvapivě vysoké byly právě v nadmořské výšce 700-799 m, zde mohlo dojít
k záměně s l. smrkovým (rozlišení je složité a nebylo v možnostech pracovníků LOS provést verifikaci).
U l. lesklého proběhlo první rojení v rozmezí 20. a 21. týdne, následoval vrchol ve 24.-26. týdnu a
následně ve 29.-30. týdnu (druhé rojení?). Ve 32. týdnu byl další vrchol rojení v nadmořské výšce 400499 m. V počátku rojení se výše odchytů pohybovala kolem 10 tis. zachycených jedinců, později byla
výše 1 000 jedinců překročena pouze ojediněle.

Regionální hodnocení průběhu rojení l. smrkového
Z území hlavního města Prahy nejsou údaje kontinuální. Po vrcholu rojení ve 20. týdnu a následném
poklesu byly odchyty od 26. týdne pouze minimální, bez jakékoliv výrazné kulminace představující
druhé rojení.
V Jihočeském kraji po prvním rojení mezi 19.-22. týdnem, zřejmě se silným sesterským rojením (nebo
pokračováním prvního rojení) ve 25.-28. týdnu, pokračovalo relativně intenzivní rojení bez zřetelného
vrcholu zejména ve vyšších nadmořských výškách, a to až do 35. týdne. Od 36. týdne odchyty klesaly,
v některých nadmořských výškách, nižších i vyšších, byly již prakticky nulové.
V Jihomoravském kraji po intenzivním rojení ve 20. týdnu (ve vyšších nadmořských výškách s posunem
1-2 týdny) došlo k sesterskému přerojování ve 24.-26. týdnu a k druhému rojení pak ve 30. a 31. týdnu.
Odchyty do feromonových lapačů skončily ve 37. týdnu.
Karlovarský kraj byl rozkolísaným průběhem rojení typický pro rok 2017, bez zřetelného vrcholu. Podle
různých nadmořských výšek se objevuje kulminace od 20. do 32. týdne, přičemž se objevuje v jedné
nadmořské výšce i více vrcholů a vyšší odchyty byly zaznamenány až v druhé části sledovaného období.
Také v Královéhradeckém kraji nejsou všechny odchyty kontinuální. Po vrcholu prvního rojení v 19.21. týdnu byl další vrchol (sesterské rojení) mezi 24.-26. týdnem a zřejmě druhé rojení proběhlo
v nadmořské výšce 800-899 m ve 31. týdnu. Ještě v 35. týdnu došlo k relativně výraznému navýšení
odchytů v nadmořské výšce 200-299 m.
Liberecký kraj se průběhem rojení s mnoha vrcholy dle různých nadmořských výšek podobal
Karlovarskému kraji. Nešel zde vysledovat žádný jednotný vrchol prvního (zřejmě 19.—23. týden) nebo
druhého rojení, ten je specifický pouze pro různé nadmořské výšky, přičemž odchyty v druhém rojení
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byly často výrazně vyšší než v prvním rojení. Letová aktivita zde skončila v rozpětí 33.-37. týdne, bez
výrazné souvislosti s nadmořskou výškou.
V Moravskoslezském kraji, který patřil mezi nejvíce postižené kůrovcovou kalamitou, proběhlo první
rojení velmi intenzivně v průběhu 20.-23. týdne se sesterským rojením ve 26. týdnu. Druhé rojení se
pak uskutečnilo v rozmezí 28.-31. týdne.
Obdobně probíhalo rojení v Olomouckém kraji, jehož severní část byl v tomto roce rovněž jednou
z nejvíce postižených oblastí. Kulminace prvního rojení proběhla mezi 19.-23. týdnem, dle
nadmořských výšek, a druhé rojení pak proběhlo mezi 26.-33. týdnem, opět dle jednotlivých
nadmořských výšek. Až do 36. týdne byly odchyty relativně vysoké, teprve poté došlo k jejich prudkému
poklesu.
V Pardubickém kraji nebylo první rojení příliš intenzivní. Kulminovalo ve 21. týdnu s několika
obdobnými vrcholy v průběhu dalšího sledování rojení. Náznak druhého rojení lze vysledovat ve 29. a
32. týdnu. V nadmořské výšce 800-899 byly zaznamenány relativně vysoké odchyty ještě v 34 týdnu,
přičemž v nižších nadmořských výškách byly odchyty již minimální během 32.-33. týdne.
V Plzeňském kraji proběhlo intenzivní první rojení mezi 20.-22. týdnem. Sesterské rojení se pak
uskutečnilo ve 25. týdnu a druhé rojení pak kolem 28. týdne, přičemž velmi intenzivní bylo zejména
v nadmořské výšce 800-899 m. Bez ohledu na nadmořskou výšku slabě oscilovalo až do 37. týdne, poté
odchyty téměř ustaly.
První rojení ve Středočeském kraji kulminovalo mezi 19.-23. týdnem s posunem se stoupající
nadmořskou výškou. Sesterské rojení proběhlo mezi 24. a 26. týdnem, opět s posunem dle nadmořské
výšky. Druhé rojení, i když relativně slabé, pak bylo zaznamenáno ve 31.-33. týdnu. Poté byly odchyty
již minimální, v kontextu celého sledovaného období.
V Ústeckém kraji kulminovalo první rojení dle nadmořských výšek v rozmezí 19.-22. týdne, se
sesterským přerojováním ve 24.-26. týdnu (velmi intenzivní bylo v nadmořské výšce 700-799 m). Druhé
rojení se pak uskutečnilo ve 30.-32. týdnu. V 35. týdnu odchyty ustaly.
Kraj Vysočina mělo průběh rojení značně nevyrovnaný. Relativně intenzivní první rojení v některých
nadmořských výškách proběhlo mezi 19.-22. (23.) týdnem, sesterské přerojování bylo zaznamenáno
kolem 25. týdne a slabé druhé rojení mezi 30.-32. týdnem. Od 33. týdne odchyty poklesly, i když drobná
oscilace se tam ještě objevila.
Ve Zlínském kraji kulminovalo první rojení ve 20. a 21. týdnu, sesterské rojení bylo poměrně rozvleklé
a proběhlo mezi 23.-26. týdnem. Slabé druhé rojení se uskutečnilo mezi 30.-33. týdnem. Pouze v tomto
kraji byl náznak potencionálního třetího rojení v 36. týdnu v nadmořské výšce 400-499 m (nebo
sesterské přerojování).

Regionální hodnocení průběhu rojení l. severského
V Jihočeském kraji začalo rojení v 18. týdnu, ale bylo velmi slabé. Svého vrcholu dosáhlo ve 20. týdnu,
aby po poklesu pokračovalo ještě ve 22. a 23. týdnu. Poté již odchyty nebyly zaznamenány.
V Jihomoravském kraji došlo k začátku rojení již v 15. týdnu, avšak záhy bylo přerušeno, aby následně
kulminovalo v 19.-21. týdnu, v nadmořské výšce 700-799 m byl zaznamenán posun a kulminace
proběhla v 20 -23. týdnu. I poté byly ještě zaznamenány menší odchyty, a to až do 35. týdne.
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V Královéhradeckém kraji proběhl vrchol rojení v 22. týdnu a rojení pak pokračovalo až do 26. týdne,
kdy bylo sledování ukončeno.
V Libereckém kraji proběhlo rojení mezi 20.-22. týdnem, poté již nebyly zaznamenány žádné odchyty.
V Moravskoslezském kraji byly zaznamenány nejvyšší odchyty l. severského. Kulminace rojení nastala
ve 20. týdnu, přičemž první, velmi slabé, odchyty byly zaznamenány již v 15. týdnu. Ve vyšších
nadmořských výškách proběhla kulminace s týdenním zpožděním. V některých nadmořských výškách
proběhlo zřejmě sesterské rojení 25.-26. týdnu, resp. v 28. týdnu. Bylo zde zaznamenáno i druhé rojení,
které proběhlo ve 32.-34. týdnu, i když bylo velmi slabé.
Také v Olomouckém kraji byly zaznamenány relativně vysoké odchyty l. severského. I zde byly
zaznamenány první odchyty v 15. týdnu, avšak ke kulminaci rojení došlo v 20.-21. týdnu. Následovalo
zřejmě přerojování v 24.-27. týdnu. Slabé druhé rojení proběhlo mezi 32.-35. týdnem.
V Pardubickém kraji začalo rojení ve 20. týdnu, kdy rovněž došlo ke kulminaci v dané nadmořské výšce,
přičemž kulminace pokračovala ještě v 21. týdnu (v nadmořské výšce 500-599 m). Slabé odchyty byly
zaznamenány ještě v 29.-32. týdnu a také v 34. týdnu.
V Plzeňském kraji začalo rojení v 19. týdnu a s vysokou intenzitou probíhalo až do 23. týdne. Poté
sledování skončilo.
Ve Středočeském kraji proběhlo hlavní rojení mezi 18.-22. týdnem, ojedinělé a velmi slabé odchyty
byly zaznamenány i po tomto období.
Velmi vysoké odchyty byl v Kraji Vysočina zaznamenány již v 15. týdnu, aby po prudkém poklesu
kulminovaly ve 20. týdnu. Slabší odchyty pak byly registrovány až do 31. týdne.
Ve Zlínském kraji začalo rojení v 18. týdnu a kulminovalo ve 20.-22. týdnu. V nadmořské výšce 400-499
m bylo v 25. a 26. týdnu zaznamenáno slabé sesterské rojení.

Regionální hodnocení průběhu rojení l. lesklého
V Jihočeském kraji došlo k prvnímu rojení v 20.-21. týdnu, s posunem dle nadmořských výšek.
Intenzivní sesterské rojení bylo zaznamenáno v 24.-25. týdnu. Druhé rojení, které bylo intenzivnější
než první, proběhlo v 29. týdnu.
V Jihomoravském kraji bylo sledování uskutečněno ve dvou nadmořských výškách, kde se průběh
rojení diametrálně lišil. V nadmořské výšce 400-499 m proběhlo rojení v 19.-20. týdnu se sesterským
rojením 22.-23. týdnu, druhé rojení pak bylo velmi rozvleklé a probíhalo od 27. týdne, těžko lze
zhodnotit, zda další vrcholy bylo pokračování druhého rojení, sesterského přerojování nebo ke konci
dokonce třetího rojení. V nadmořské výšce 500-599 m začalo sledování až v 21. týdnu, takže první
rojení zřejmě nebylo zachyceno. V 24. týdnu došlo zřejmě k sesterskému rojení. Druhé, velmi intenzivní
rojení, proběhlo v 29.-32. týdnu.
Liberecký kraj vykazuje značně nekonzistentní údaje, které lze těžko vyhodnotit.
V Olomouckém kraji rojení začalo již v 15. týdnu, avšak hlavní první rojení, i když slabé, proběhlo až
ve 20. týdnu. Ke kulminaci došlo v 22. a 23. týdnu. Maximum bylo dosaženo v 27. týdnu, kde však byly
zahrnuty i odchyty z předchozího týdne. Další kulminace, i když nižší, byly zaznamenány v 32. a 36.
týdnu, které však byly ovlivněny tím, že odběry nebyly prováděny kontinuálně a kumulovaly více týdnů.
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Průběh rojení v Plzeňském kraji probíhal pouze ve dvou nadmořských výškách, které nebyly
kontinuální, což má vliv na vyhodnocení. V nadmořské výšce 300-399 m proběhlo první rojení zřejmě
mezi 20.-22. týdnem. Následovalo zřejmě sesterské přerojování, které skončilo v 29. týdnu. Druhé
rojení proběhlo v 31. týdnu. V nadmořské výšce 400-499 m kulminovalo první rojení ve 23. týdnu se
sesterským přerojováním v 25. týdnu. Následné odchyty nelze interpretovat.
Údaje ze Středočeského kraje jsou pouze útržkovité. V 29. týdnu došlo zřejmě ke druhému rojení.
Také údaje ze Zlínského kraje jsou pouze kusé. K prvnímu rojení došlo zřejmě v 23.-24. týdnu a v 26.
týdnu došlo k sesterskému rojení.

Průběh rojení v závislosti na průběhu počasí
V roce 2017 bylo sledování rojení lýkožrouta smrkového a lýkožrouta severského obohaceno o měření
teploty na konkrétních odchytových místech. Přístrojů na měření (dataloggerů) bylo celkem osm, a to
ve čtyřech okresech, v různých nadmořských výškách. Šest měření proběhlo společně s odchyty l.
smrkového a dvě měření společně s odchyty l. severského. Na takto vybavených lokalitách lze sledovat
případný vliv teplot na výši odchytů lýkožroutů. Srážky, které jistě také ovlivňují letovou aktivitu
kůrovců, těmito zařízeními sledovat nebylo možné.
První datalogger (Graf 3.1) byl použit v okrese Bruntál (Moravskoslezský kraj) v nadmořské výšce
odběrového místa 680 m, a to při odchytu lýkožrouta severského. Teplota byla měřena od 17. 5. do
13. 8., odběry z lapače probíhaly od 12. 5. do 18. 9. Už zahajovací odchyt z 19. 5. byl velmi vysoký –
2 000 brouků. Teploty byly sledovány teprve od 17. 5., průměrná teplota se pohybovala kolem 22 °C a
rostla s postupným poklesem zpět na 22 °C až do 3. 6. Následný nárůst teplot se souběžným nárůstem
odchytů byl zaznamenán od 19. 6. Až do konce měření teplota kolísala mezi 13 °C a 25 °C s několika
ostrými vrcholy, odchyty postupně klesaly až k nule 18. 9.
Průměrná teplota za měsíc červen byla 18,7 °C, za měsíc červenec 18,3 °C. V porovnání s daty z ČHMÚ,
stanice Šumperk (červen 18,2 °C; červenec 18,1 °C), byly teploty nepatrně vyšší. Toto porovnání (stejně
jako v ostatních případech) dokládá rozdíly mezi daty z „nejbližší stanice“ vůči měření přímo v místě
odchytu. Tyto rozdíly mohou být značně vysoké. Měření teplot v prvním a posledním sledovaném
měsíci nekorespondovalo se začátkem, resp. koncem měsíce, takže nebylo možné stanovit průměrnou
měsíční teplotu (to platí i pro všechny ostatní sledované lokality).
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Graf 3.1: Odchyty l. severského a průměrná denní teplota v nadmořské výšce 680 m, okres Bruntál.

Druhé měření teplot bylo opět v okrese Bruntál (Moravskoslezský kraj) v nadmořské výšce
odchytového místa 740 m při odchytu lýkožrouta severského. Teplota byla měřena od 11. 5. do 14. 6
(Graf 3.2).
První odběr s datem 12. 5. a teplotou přesahující 20 °C obsahoval pouze 10 jedinců lýkožrouta
severského. Následně teploty klesly až na 13 °C, po týdnu opět vzrostly na téměř 22 °C a odchyceno
bylo 1 000 brouků. Do 1. 6. se oteplovalo až na více než 27 °C, přičemž odchyty se postupně snižovaly
na 100, 50 a 10 jedinců, aniž by reagovaly na opětovné zvýšení teploty ke 27 °C.
Průměrnou měsíční teplotu z tohoto dataloggeru nelze bohužel stanovit za žádný měsíc, protože
měření probíhalo pouze dva měsíce a ani v jednom případě nebyl postižen celý měsíc.
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Výše odchytu

Průměrná teplota

Graf 3.2: Odchyty l. severského a průměrná denní teplota v nadmořské výšce 740 m, okres Bruntál.

V okrese Pardubice (Pardubický kraj) byl datalogger instalován na odchytovém místě pro odchyt
lýkožrouta smrkového v nadmořské výšce 597 m. Teplota byla měřena od 4. 5. do 20. 8 (Graf 3.3).
Od začátku měření se teploty držely okolo 24 °C. První odchyt 16. 5. byl ve výši 300 brouků, k 6. 5. se
posupně zvýšil na 1 200, přičemž teplota začala klesat. Po celou dobu sledování teplota i odchyty
oscilovaly, přičemž odchyty se od 24. 6. snižovaly, i když teplota se na přelomu července a srpna zvedla
až k 25 °C.
Průměrná teplota byla v měsíci červnu 16,4 °C, ve srovnání s daty ČHMÚ stanice Hradec Králové 19,4
°C byla o celé 3 °C nižší. Červenec o mnoho teplejší nebyl (16,7 °C), nejbližší stanice ČHMI naměřila
průměr 19,3 °C.
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Graf 3.3: Odchyty l. smrkového a průměrná denní teplota v nadmořské výšce 597 m, okres Pardubice.

V okrese Český Krumlov (Jihočeský kraj) byly teploty sledovány v nadmořské výšce 1 120 m, a to při
odchytu lýkožrouta smrkového. První odchyt z 18. 5. byl na dlouhou dobu nejvyšší – 1 300 brouků.
Teploty před ním byly vysoké až 23 °C, po té klesly až k 7 °C. Nejvyšší odchyt vůbec je evidován z 21. 7.
– 2 500 brouků. Nachází se uprostřed jednoho z mnoha teplotních vrcholů, při dalším vzrůstu teploty
ke 23 °C bylo odchyceno 600 brouků, následně odchyty i teplota kolísavě klesaly (Graf 3.4).
Průměrná teplota za měsíc červen činila 14,3 °C, za měsíc červenec 14,2 °C. Stanice v Českých
Budějovicích naměřila v obou měsících průměr téměř o 6 stupňů vyšší, a to 20 °C.

3 000

25,0

2 500

20,0

2 000
1 500

°C

Ks

15,0
10,0
1 000
5,0

500

0,0
2017-05-11
2017-05-15
2017-05-19
2017-05-23
2017-05-27
2017-05-31
2017-06-04
2017-06-08
2017-06-12
2017-06-16
2017-06-20
2017-06-24
2017-06-28
2017-07-02
2017-07-06
2017-07-10
2017-07-14
2017-07-18
2017-07-22
2017-07-26
2017-07-30
2017-08-03
2017-08-07
2017-08-11

0

Datum
Výše odchytu

Průměrná teplota

Graf 3.4: Odchyty l. smrkového a průměrná denní teplota v nadmořské výšce 597 m, okres Český
Krumlov.

V okrese Ústí nad Orlicí (Pardubický kraj) byly teploty měřeny una odchytovém místě v nadmořské
výšce 850 m, opět při odchytu lýkožrouta smrkového (Graf 3.5). Měřeny byly v termínu od 25. 5. do
20. 8.
Na začátku měření dosahovaly teploty výšky 20 až 24 °C. První odchyt z 26 .5. nebyl nejvyšší – 600
brouků. Následující tři odchyty kolísaly mezi 1 000 a 2 000 zachycenými jedinci, přestože teplota
výrazněji klesala až k 8 °C.
Průměrná teplota na lokalitě činila v měsíci červnu 15,1 °C, v měsíci červenci pak 15,3 °C.
Meteorologická stanice v Ústí nad Orlicí naměřila průměrné teploty v červnu 17,9 °C, v červenci 18,0
°C.
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Graf 3.5: Odchyty l. smrkového a průměrná denní teplota v nadmořské výšce 850 m, okres Ústí nad
Orlicí.

V okrese Rokycany (Plzeňský kraj) bylo dataloggerem vybaveno odchytové místo na odchyt lýkožrouta
smrkového v nadmořské výšce 480 m (Graf 3.6). Odchyty nebyly vysoké, první (9. 5.) čítal 69 brouků.
Poté rostly až do konce května, ovšem nijak dramaticky, maximum zůstalo na 254 jedincích. Teploty
v tomto období kolísaly mezi cca 12,0 a 25,0 °C. V červnu dosáhla teplota maxima 25,2 °C dne 22. 6.,
následoval nejvyšší odchyt 350 brouků. Dne 1. 8. byla tato teplota překonána, dosáhla hodnoty 25,6
°C, odchyty však zůstaly na výši kolem 100 brouků.
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Průměrná teplota za měsíc červen činila na lokalitě 18,8 °C, za měsíc červenec 18,7°C. Průměrná teplota
naměřená na stanici Plzeň byla o něco vyšší, v červnu 19,7 °C, v červenci také 19,7 °C.
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Graf 3.6: Odchyty l. smrkového a průměrná denní teplota v nadmořské výšce 480 m, okres Rokycany.
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Další měření v okrese Bruntál (Moravskoslezský kraj) proběhlo v nadmořské výšce 800 m při odchytu
lýkožrouta smrkového (Graf 3.7). První odchyt z 12. 5. byl nízký (jen 200 brouků), teploty se držely mezi
10 a 19 °C, jedinkrát dosáhly 22 °C. Dne 19. 5. bylo odchyceno 4 000 brouků, následně kolísala teplota
i odchyt. Nejvyšší množství (5 000 brouků) zaznamenaly všechny tři odchyty v měsíci červenci,
průměrná teplota na začátku měsíce srpna vzrostla až k 26 °C, červenec výrazně teplý nebyl.

30,0

5 000

25,0

4 000

20,0

3 000

15,0

2 000

10,0

1 000

5,0

0

0,0

°C

6 000

2017-05-13
2017-05-17
2017-05-21
2017-05-11
2017-05-27
2017-05-31
2017-06-04
2017-06-08
2017-06-12
2017-06-16
2017-06-20
2017-06-24
2017-06-28
2017-06-29
2017-07-03
2017-07-07
2017-07-11
2017-07-15
2017-07-19
2017-07-23
2017-07-27
2017-07-31

Ks

Průměrná teplota v červnu dosáhla 16,9 °C, v červenci 17,2 °C. Průměrná teplota na stanici ČHMÚ
Šumperk byla v červnu 18,2 °C, v červenci 18,1 °C.
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Graf 3.7: Odchyty l. smrkového a průměrná denní teplota v nadmořské výšce 800 m, okres Bruntál.

Z pilotního měření vztahu teplot a výše odchytů na konkrétním odchytovém místě vyplynulo
několik závěrů:
Počet sledovaných lokalit je pro objektivní vyhodnocení příliš malý, proto je potřebné
v souladu s původním plánem počet sledovaných lokalit a měření zvýšit.
Je nezbytně nutné, aby měření teplot bylo kontinuální s odchyty, aby bylo zahájeno
před letovou aktivitou a ukončeno po konci letové aktivity. Optimální by bylo, aby
zahrnovalo celý měsíc (z důvodu výpočtu průměrné měsíční teploty). Pro stanovení
prognózy začátku rojení na základě sumy efektivních teplot, resp. stupňodní by bylo
nutné začít sledovat teploty již od začátku roku.
I když se na první pohled může zdát, že nízké odchyty korespondují s nízkou teplotou
v daný den, tak mezi jednotlivými odběry byly teploty vyšší, takže podmínky pro let
byly dobré, což je třeba brát v potaz. Ovšem z tak malého počtu sledování nelze činit
seriózní závěry.
Až bude naměřeno více údajů, bude vhodné výsledky na konci statisticky vyhodnotit.
Výsledky pak budou věrohodné. Proto je ovšem třeba počty měření zvýšit a pokračovat
v nich po delší dobu.
Přímý přenos dat z dataloggerů umožní zpracovávat aktuální vazbu mezi odchyty a
teplotami.
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Rozdíly mezi přímým měřením na odchytovém místě a na nejbližší stanici ČHMÚ se
v řadě případů zásadně liší, je tedy zřejmé, že měření teplot přímo na odchytovém
místě má význam.
I tak však byl hodnocen pilotní rok měření teplot jako účelný a přinášející nové poznatky.
Důležité je ve sledování pokračovat, rozšířit počet sledovaných lokalit a zautomatizovat přenos
dat a provádět on-line vyhodnocení.

Závěry
I když z celorepublikové grafu to není na první pohled patrné, proběhlo první rojení l. smrkového v roce
2017 zpravidla mezi 19.-22. týdnem (od začátku druhé dekády května do jeho konce), kolem 25. týdne
(v polovině června) se uskutečnilo sesterské přerojování a druhé rojení bylo zaznamenáno mezi 30.32. týdnem (od konce července do poloviny srpna). Na zpoždění začátku rojení se výrazně projevilo
chladné počasí, které neumožnilo let lýkožrouta smrkového. Náznak potencionálního třetího rojení lze
zaznamenat pouze ve Zlínském kraji v nadmořské výšce 400-499 m.
Obdobně tomu bylo i u l. lesklého, kde se průběh rojení značně podobá průběhu rojení l. smrkového.
Poněkud odlišný je průběh rojení u l. severského. Zde byl zaznamenán vysoký odchyt již ve 14.-15.
týdnu. Následně došlo k přerušení rojení v důsledku průběhu počasí a poté pokračovalo rojení ve 20.23. týdnu se sesterským přerojováním ve 25.-26. týdnu. Druhé rojení započalo zřejmě již v 28. týdnu,
ale všeobecně bylo soustředěno mezi 31.-35. týdnem, i když se zde mohlo částečně projevit opět
sesterské přerojování.

4. PRŮBĚH ROJENÍ 2018
Celostátní hodnocení
V roce 2018 byl ojediněle zaznamenán let lýkožrouta smrkového již v posledním březnovém týdnu,
avšak vlastní začátek rojení proběhl teprve v 15. týdnu, ve vyšších nadmořských výškách (od 600 m n.
m.) pak s mírným posunem od 16. do 18. týdnu, a to zhruba po 200 m. Obvykle trvalo dva, maximálně
tři týdny. Na některých lokalitách se objevilo s odstupem zhruba 14 dnů mírné sesterské rojení. Lze
konstatovat, že tato situace byla podobná předchozím rokům 2016 a 2017. Velmi vysoké odchyty ze
13. týdne v Pardubickém kraji je nutné považovat za chybu, i když byla s příslušným respondentem
situace diskutována. Do dalšího hodnocení ji přesto nelze zahrnout.
Druhé rojení nastalo zhruba po 7 týdnech, ve 22. týdnu, a to více méně bez ohledu na nadmořskou
výšku. Atypické bylo, že v některých nadmořských výškách, zejména vyšších, bylo intenzivnější než
první rojení. V nadmořské výšce nad 1 200 m započalo druhé rojení až ve 25. týdnu. V tomto týdnu
došlo v nadmořské výšce do 200 m k intenzivnímu sesterskému přerojování, které se s menší intenzitou
projevilo i v dalších nadmořských výškách (kolem 28. týdne). Vývoj této generace trval často pouze 5
týdnů.
Začátek třetího rojení lze situovat do 28. týdne (mohlo jít i o intenzivní sesterské rojení, jak vyplývá
z hodnocení jednotlivých krajů), přičemž rozptyl začátku nebyl závislý již pouze na nadmořské výšce,
ale zřejmě i na dalších faktorech (expozice, oslunění, z jakého cyklu generace pochází – hlavní rojení,
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sesterské přerojování apod.), takže je to již značně nepřehledné. Intenzivně pokračovalo až do 32.
týdne. I zde lze konstatovat, že vývoj trval zhruba 5 týdnů. Překvapivé je, že rychlost vývoje nebyla příliš
ovlivněna nadmořskou výškou, zde se projevil spíše jistý časový posun s ohledem na počátek celého
cyklu. V předchozích letech bylo slabé třetí rojení zaznamenáno až na přelomu srpna a září, jde tedy o
značný posun.
V 37. až 39. týdnu se opět projevilo mírné zvýšení odchytů l. smrkového, ovšem výrazně nižší než
v celém zbývajícím období. Mohlo by být chápáno jako začátek čtvrtého rojení, které se dosud na území
ČR nikdy nevyskytlo (většinou nedošlo ani k dokončení vývoje třetí generace, ta se pod kůrou
dovyvinula až před jarním rojením). Podle terénních šetření sice docházelo k výletu brouků a
následnému náletu na stromy, avšak pouze za účelem provedení úživného žíru nebo zazimování. Nešlo
tedy k zakládání další, již čtvrté generace (kladení vajíček bylo zaznamenáno pouze zcela ojediněle,
vždy jen na několika stromech, mohlo však jít např. o pozdní sesterské přerojování).
Průběh rojení u l. severského a l. lesklého byl průběhu rojení l. smrkového velmi podobný, pouze
s drobnými odchylkami.
Průměrná výše odchytů, ze kterých se provádí hodnocení, kolísala podle období a nadmořských výšek,
ale většinou se pohybovala ve výši 500-2 000 jedinců, mimo hlavní období dosahovala pouze několika
stovek (avšak pod 500 jedinců) a i se stoupající nadmořskou výškou průměrná výše odchytů většinou
klesala.

Regionální hodnocení průběhu rojení l. smrkového
V Jihočeském kraji je začátek rojení posunut do 16. a 17. týdne, protože sledování bylo prováděno až
ve středních a vyšších nadmořských výškách hodnocení od 400 m do 1 200 m). Druhé rojení
kulminovalo ve 22. týdnu (sesterské pak proběhlo zřejmě ve 24. týdnu). Druhé rojení bylo zhruba stejně
intenzivní jako první. Třetí rojení započalo v 28. týdnu a ve vyšších nadmořských výškách kulminovalo
až kolem 31. týdne, zejména ve vyšších nadmořských výškách. Zde se ve 37. až 39. týdnu projevily
zvýšené odchyty, což mohly být dozvuky sesterského rojené po druhé generaci.
Průměrná výše odchytů byla vysoká, v první polovině vegetačního období v nižších nadmořských
výškách překračovala hodnotu 3 000 jedinců, ale velmi často i mimo toto období, a ve vyšších
nadmořských výškách překračovala 1 000 zachycených jedinců.
V Jihomoravském kraji byly odchytová místa především v nižších polohách (do 600 m), ve vyšších
polohách (do 800 m) byly údaje nekontinuální a vyhodnocení je tím zatíženo chybou. První rojení
proběhlo v 16. a 17. týdnu, ve 23. týdnu proběhlo druhé rojení a třetí pak ve 28.–30. týdnu (již bylo
rozvleklejší). Mezitím se objevily náznaky sesterského přerojování. K navýšení letové aktivity došlo
ještě ve 34. týdnu, od té doby byly odchyty prakticky nulové.
Průměrná výše odchytů, ze kterých bylo hodnocení provedeno, se pohybovala nejčastěji v rozpětí 500–
1 000 jedinců, pouze zcela ojediněle překročila výši 2 000 jedinců.
V Karlovarském kraji bylo sledování prováděno v rozmezí nadmořských výšek 400-1 000 m. První rojení
nebylo zachyceno, sledování bylo zahájeno až v 17. týdnu. Jako jinde, druhé rojení bylo evidováno ve
22.–26. týdnu, ale nebylo příliš výrazné. Ke třetímu rojení došlo ve 26.–29. týdnu (zhruba
v nadmořských výškách do 500–600 m), v nejvyšších polohách (nad 700 m) pak až ve 31.–32. týdnu.
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Rozdíly v tomto kraji nejsou příliš výrazné, těžko lze oddělit vlastní rojení od sesterských s ohledem na
možné posuny s ohledem na expozici apod.
Údaje pochází z relativně nízkých odchytů, nepřesahujících 500 jedinců (až na jednu výjimku).
Ani v Královéhradeckém kraji nebyl zachycen začátek rojení. Z údajů vyplývá, že začátek rojení proběhl
až v 17. týdnu, ale zde byly nakumulovány odchyty minimálně z předchozího týdne, možná dvou
(lapače byly zřejmě již nainstalovány). Druhé rojení kulminovalo ve 22. týdnu a třetí ve 30.–32. týdnu.
Sledování proběhlo v nadmořských výškách 200–900 m a nebylo vždy kontinuální.
Část odchytů se pohybovala ve výši kolem 1 000 jedinců, ale většinou to byly pouze stovky zachycených
brouk. Pouze v jednom případě dosáhl průměrný odchyt téměř 4 000 jedinců (v rámci druhého rojení).
Mírné odchyty byly zaznamenány ještě v 37. týdnu.
V Libereckém kraji probíhalo hodnocení v nadmořských výškách 300–1 000 m. Začátek rojení byl
zaznamenán v 17.–18. týdnu, i když mohlo jít již o sesterské přerojování (sledování bylo zahájeno v 16.
týdnu). V nejvyšších nadmořských výškách (nad 900 m) až v 19. týdnu. Druhé rojení proběhlo v 22.–24.
týdnu a třetí ve 28. až 30. týdnu (zde se však jistě projevilo částečně i sesterské přerojování, minimálně
na počátku této zvýšené amplitudy). Další vrchol byl ve 32.–35. týdnu, kde se opět zřejmě potkalo
sesterské přerojování s třetím rojením. Bohužel ne všechna sledování jsou kontinuální. Vyšší odchyty
byly zaznamenány ještě v 36. týdnu.
Výše odchytů nepřekročila s jedinou výjimkou 500 brouků.
V Moravskoslezském kraji probíhalo sledování průběhu rojení od 200 do 1 100 m n. m. První rojení
proběhlo v 16. a 17. týdnu, následovalo sesterské přerojování. Druhé rojení kulminovalo již ve 22
týdnu, přičemž v 25. týdnu bylo zaznamenáno intenzivní sesterské přerojování. Třetí rojení z průběhu
odchytů lze datovat do 29.–31. týdne. Odchyty, i když nižší, pokračovaly až do 39. týdne. Mohlo jít o
sesterské přerojování i následné vyrojování dokončené třetí generace za účelem zazimování nebo
provádění úživného žíru, kladení vajíček jako základ čtvrté generace nebylo pozorováno.
Průměrné odchyty dosahovaly cca 1 000 jedinců, v průběhu prvního a druhého rojení až 5 000 jedinců.
Od 30. týdne to bylo přibližně 100 jedinců s klesající tendencí.
Sledování v Olomouckém kraji bylo prováděno od 200 do 1 300 m n. m. První rojení začalo již ve 13
týdnu, aby bylo průběhem počasí zabrzděno a opět kulminovalo v 16. týdnu, se sesterským
přerojováním v 18. a 19. týdnu. Druhé rojení proběhlo ve 22. týdnu s relativně intenzivním sesterským
rojením v 25. až 27. týdnu. Třetí rojení pak proběhlo zřejmě v 30.–32. týdnu, zde se již opět mísí různé
generace z hlavního rojení, sesterských přerojování, posunu v rychlosti vývoje díky expozici apod. Je to
patrné i z toho, že relativně vysoké odchyty byly zaznamenány i v 35.–38. týdnu.
Průměrné odchyty zde často překračovaly 2 000 jedinců, ojediněle i přes tuto hranici, a to až do 6 000
jedinců nebo i více. Ke konci vegetační doby to byly již pouze stovky jedinců.
Sledování probíhalo v Pardubickém kraji v nadmořských výškách 300–900 m. I zde došlo k začátku
prvního rojení již ve 13. týdnu, ale pouze v nadmořské výšce do 400 m. Kulminovalo pak až v 16. a 17.
týdnu, v nejvyšších polohách až v 18. týdnu. Druhé rojení započalo ve 22. týdnu, kdy i kulminovalo.
Sesterské rojení pak proběhlo v 25. a 26. týdnu. Třetí rojení proběhlo z větší části ve 29.–31. týdnu,
s dalším navýšením odchytů ve 33. týdnu.
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Průměrné odchyty se pohybovaly nejčastěji v rozmezí 500–1 000 jedinců, vyšší počty byly
zaznamenány na počátku letové aktivity, nižší pak na konci letové aktivity l. smrkového.
Také v Plzeňském kraji, kde sledování probíhalo v rozpětí nadmořských výšek 300–1 200 m, byla
zaznamenána tři rojení, která si byla navzájem svou výši velmi podobná. První rojení bylo zaznamenáno
v 16.–18. týdnu (v nejvyšších polohách až v 19. týdnu). Druhé rojení se na většině území objevilo ve
22.–24. týdnu a třetí započalo ve 28. týdnu s posunem až do 30.–31. týdne s ohledem na již výše
uvedené skutečnosti. Letová aktivita byla zaznamenávána až do 34. týdne.
Průměrné odchyty se pohybovaly nejčastěji kolem 1 000 jedinců (v první polovině letové aktivity a do
500 jedinců (v druhé polovině letové aktivity), avšak s častými výkyvy zejména směrem nahoru.
Ve Středočeském kraji a hlavním městě Praha byla hodnocena data v rozsahu 100-900 m n. m., ale
zejména v nejnižších polohách jsou těžko „interpretovatelná“. První rojení v této oblasti kulminovalo
v 16.-17. týdnu (sesterské rojení proběhlo v 18. a 19. týdnu). Druhé rojení proběhlo ve 22. a 23. týdnu
(sesterské v 26. týdnu) a třetí rojení bylo zaznamenáno ve 29. a 30. týdnu (ve vyšších polohách až ve
32. týdnu). Zvýšené odchyty byly zjištěny i v 36.-38. týdnu, a to především ve středních a vyšších
polohách, takže mohlo jít ještě o sesterské přerojování nebo již přípravu na zimování.
Průměrná výše odchytu přesahovala v hlavním období letové aktivity 1 000 jedinců a dosahovala až
3 000 jedinců (ke konci letové aktivity to bylo jen několik set).
V Ústeckém kraji probíhalo sledování v rozpětí nadmořských výšek 100–1 000 m. Začátek rojení nebyl
zřejmě zachycen, sledování bylo zahájeno až v 15. týdnu. V 17.–19. týdnu proběhlo zřejmě intenzivní
sesterské přerojování. V 21. a 22. týdnu proběhlo druhé rojení a třetí kulminovalo ve 30. týdnu.
Odchyty byly většino nízké, pouze výjimečně překročily 500 jedinců.
V Kraji Vysočina sledování probíhalo v nadmořských výškách od 300 do 800 m. Sledování bylo zahájeno
ve 14. týdnu. Odchyty byly relativně vysoké po celé sledované období, do jisté míry lze konstatovat, že
zde bylo rojení prakticky kontinuální. První zvýšení bylo zaznamenáno v 15.–17. týdnu, což bylo zřejmě
I. rojení a částečně zřejmě i sesterské přerojování. Druhé rojení proběhlo mezi 22.–24. týdnem se
silným sesterským přerojováním v 28. týdnu. Třetí rojení pak proběhlo v 31.–32. týdnu.
Odchyty byly značně rozkolísané, od několika set do téměř 5 000 jedinců, nejčastěji se pohybovaly
v rozmezí 1–2 tisíce.
Ve Zlínském kraji proběhlo sledování v nadmořských výškách 200-800 m. Zahájeno bylo až v 16. týdnu,
takže se zřejmě nepodařilo zachytit první rojení. Zvýšené odchyty byly zaznamenány v 17.–19. týdnu,
a to především v nejnižších nadmořských výškách, což mohlo být pravděpodobně sesterské rojení.
Druhé rojení proběhlo v 23.–25. týdnu s intenzivním sesterským rojením v 28. týdnu. Třetí rojení
proběhlo v rozpětí 30.–33. týdne.
Průměrná výše odchytů se zhruba v polovině odběrů pohybovala v rozmezí 1 000–1 500 jedinců v druhé
polovině do 1 000 jedinců.
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Regionální hodnocení průběhu rojení l. severského
V Jihočeském kraji začalo rojení v 18. týdnu, kdy dosáhlo svého vrcholu. V následujícím týdnu došlo
k prudkému poklesu. O něco vyšší odchyty byly zaznamenány ještě ve 22. a 24. týdnu, sledování již
zřejmě nebylo kontinuální. Poté již odchyty nebyly zaznamenány. Výsledky jsou z jednoho odchytového
místa.
V Jihomoravském kraji došlo k začátku rojení v průběhu 16.–17. týdne. Následoval prudký pokles v 18.
týdnu, a následně v 20.–24. týdne došlo k dalšímu navýšení odchytů a pak ještě v 29. týdnu. Na počátku
rojení se odchyty pohybovaly ve stovkách, poté již maximálně v desítkách jedinců.
V Královéhradeckém kraji proběhlo sledování pouze na jednom odchytovém místě v 17. a 18. týdnu,
přičemž v 18. týdnu byl odchyt proti předchozímu několikanásobně vyšší. Dále již sledování
neprobíhalo.
V Moravskoslezském kraji byly zaznamenány nejvyšší odchyty l. severského. Začátek rojení nastal v 15.
týdnu. Kulminace rojení nastala v rozmezí 16.–20. týdne, částečně v závislosti na nadmořské výšce.
Slabší, ale stále ještě intenzivní odchyty byly zaznamenány až do 32. týdne, a ve slabší míře pokračovaly
až do konce sledování v 39. týdnu. Mohlo se zde projevit i sesterské, ale i slabé druhé rojení. Překvapivě
byly odchyty i v nadmořské výšce 700–799 m; je otázkou, zda zde nemohlo jít o záměnu s l. smrkovým.
Ten mohl díky svému vysokému výskytu v dané oblasti být i příměsí v odchytech v ostatních případech.
Odchyty se pohybovaly nejčastěji ve výši desítek až stovek jedinců, ale výjimkou nebyly ani odchyty
přes tisíc jedinců (s maximem 2 500 jedinců).
Také v Olomouckém kraji byly zaznamenány relativně vysoké odchyty l. severského. Ke kulminaci
rojení došlo v 16.–18. (19.) týdnu. V nižších polohách proběhlo zřejmě druhé rojení v 21.–22. týdnu. A
třetí rojení mohlo proběhnout ve 30. týdnu. V první části rojení se odchyty pohybovaly ve výši stovek
jedinců (ojediněle i přes tisíc jedinců), v druhé částí převažovaly odchyty ve výši desítek jedinců, občas
i stovek.
V Pardubickém kraji proběhlo rojení v každé nadmořské výšce odděleně. První vrchol rojení byl
zaznamenán v nadmořské výšce 400–499 m v 17. týdnu. V 19. týdnu proběhl vrchol v nadmořské výšce
600 m. V 21. týdnu proběhl vrchol v nadmořské výšce 300–399 m. V ostatních týdnech byly odchyty
velmi slabé. Odchyty se pohybovaly nejčastěji ve výši stovek jedinců.
V Plzeňském kraji bylo sledování prováděno pouze na jednom odchytovém místě a nebylo kontinuální,
proto nelze provést řádné hodnocení. I tak je však možné konstatovat, že k vrcholu rojení došlo v 18.
týdnu.
Ve Středočeském kraji proběhlo rojení mezi 16.–29. týdnem, první odchyty byly zaznamenány již v 15.
týdnu. V následujících týdnech odchyty pokračovaly, ale dosahovaly pouze velmi slabé úrovně. Jestliže
byla výše odchytů v období rojení ve výši stovek jedinců, poté již maximálně pouze v desítkách.
V Kraji Vysočina vrcholilo rojení ve většině nadmořských výšek v 17.–18. týdnu. V nadmořské výšce
500–599 m vrcholilo první rojení v 17. týdnu, následovalo ale intenzivní sesterské přerojování ve 20.
týdnu a ve 24. týdnu proběhlo zřejmě druhé rojení. V následujícím období byly odchyty pouze zcela
minimální, pohybující se v maximálně v několika desítkách jedinců, ale obvykle méně. V prvním období
letové aktivity to byly stovky, ojediněle i tisíce jedinců v odchytech.
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Ve Zlínském kraji proběhlo první rojení v 16.–18. týdnu, s kulminací v 17. týdnu. Ve 22.–24. týdnu
proběhlo zřejmě druhé rojení. V obou případech dosahovala výše odchytů stovek jedinců, pouze
v několika případech byl překročen odchyt 1 000 jedinců. Mimo tato období byly odchyty
zanedbatelné.

Regionální hodnocení průběhu rojení l. lesklého
V Jihočeském kraji proběhlo sledování od nadmořské výšky 900 m. První rojení nastalo v 17. týdnu.
V 21.-24. týdnu proběhlo již druhé rojení, které bylo promícháno částečně i se sesterským přerojování.
Třetí rojení proběhlo ve 30.–33. týdnu. Mezitím ještě proběhlo intenzivní sesterské rojení ve 27. týdnu
v nadmořské výšce 900–999 m. S ohledem na to, že v nejvyšších nadmořských výškách bylo první rojení
velmi slabé, je otázkou, zda to, co považujeme za druhé, resp. třetí rojení, nebylo posunuto a nejde
tedy spíše o opožděné první a druhé rojení. Odchyty byly překvapivě vyšší v druhé polovině letové
aktivity.
V Jihomoravském kraji bylo sledování uskutečněno pouze na jednom odchytovém místě, navíc
sledování nebylo kontinuální. První rojení proběhlo nejpozději ve 20. týdnu (poprvé vložena data) a
druhé zřejmě ve 25. týdnu. Víc nelze z dosažených výsledků odvodit. Odchyty byly relativně nízké,
většinou pouze v desítkách jedinců, výjimečně ve stovkách.
Liberecký kraj vykazuje značně nekonzistentní údaje, které lze těžko vyhodnotit. První údaj je z 24.
týdne (odchyt cca 30 000 jedinců), takže k prvnímu rojení došlo někdy před tímto termínem. Další
odchyty z 26. a 28. týdne, pouze v řádech tisíců.
V Moravskoslezském kraji bylo sledováno jedno odchytové místo. První rojení proběhlo v 17. týdnu.
V 21. týdnu se uskutečnilo sesterské rojení. Druhé rojení proběhlo v 25. týdnu. K dalšímu navýšení
odchytů došlo v rozpětí 28.–31. týdne, kde byl pravděpodobně smíšen výsledek sesterského
přerojování a začátek třetího rojení. To potom probíhalo s menší intenzitou ještě ve 34.–35. týdnu.
Odchyty se pohybovaly řádově v tisících, a to v naprosté většině případů.
V Olomouckém kraji první rojení zřejmě nebylo podchyceno. Druhé rojení proběhlo ve 21.–22. týdnu
a následovalo sesterské rojení v 26.–27. týdnu. Třetí rojení se pak uskutečnilo ve 29.–31. týdnu.
Sledování bylo diskontinuální, což výsledky částečně znevažuje. Odchyty většinou dosahovaly tisíce
jedinců.
Odchyty lze v Pardubickém kraji velmi těžko vyhodnotit pro jejich diskontinuitu. Pocházejí pouze
z jednoho odchytového místa. Vrchol byl zjištěn ve 22. týdnu, což mohlo být zřejmě druhé rojení.
Odchyty se pohybovaly ve výši stovek až tisíců jedinců.
Údaje ze Středočeského kraje jsou pouze útržkovité. Nejvyšší odchyty proběhly ve 22.–25. týdnu
s kulminací ve 23. týdnu. Mohlo jít již o druhé rojení. Další odchyty byly prováděny s mezerami. Ve
vrcholcích rojení byly odchyty ve výši desítek tisících jedinců, jinak pouze tisíců.

Závěry
Rok 2018 byl v mnoha aspektech atypický.
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První rojení l. smrkového začalo na některých lokalitách v nižších polohách již na přelomu března a
dubna. Chladné počasí jej však přerušilo, a tak na většině území začalo až v polovině dubna. Bylo to
zhruba o dva týdny dříve než v roce 2017. Vývoj lýkožrouta trval přibližně 7 týdnů.
Druhé rojení na většině území kulminovalo ve 22. týdnu, tj. na přelomu května a června. Vývoj této
generace byl kratší, trval cca 5 týdnů.
Třetí rojení započalo na většině území kolem 30.–32. týdne. Je otázkou, zda zvýšené odchyty ve 28.
týdnu (na řadě lokalit) byly již začátkem třetího rojení nebo velmi intenzivním sesterským rojením.
Ke konci letové aktivity je přehled o rojeních částečně nepřehledný díky různým faktorům.
Zaznamenáno bylo i čtvrté rojení v první polovině září, ovšem již nedocházelo ke kladení vajíček, ale
pouze k náletu za účelem zralostního žíru či zazimování. I takto je tato situace atypická a dosud nebyla
na našem území zaznamenána.
Je zajímavé, že zejména ve druhém a třetím rojení byly do jisté míry setřeny rozdíly mezi nadmořskými
výškami. V některých krajích, zejména těch nejvíce postižených, byla překvapivě situace v průběhu
rojení méně přehledná než jinde, což poukazuje na složitost celé situace a potřebnost dostatečného
počtu dat, aby bylo možné je náležitě vyhodnotit.
Je škoda, že část respondentů ukončila sledování již koncem srpna, čímž se údaje o aktivitě v září staly
méně vypovídající.
U lýkožrouta lesklého průběh rojení začal o něco později a byl relativně slabý, i když v některých
případech možná nebyl vlastní začátek podchycen, což mohlo výsledky do jisté míry ovlivnit. Druhé
rojení, intenzivnější než první, proběhlo ve 21.–25. týdnu a třetí pak ve 30.-33. týdnu a bylo stejně
intenzivní jako druhé. Na škodu je zde do jisté míry nízký počet odchytových míst, který nepokrývá ani
všechny okresy a často i diskontinuální odběry.
U l. severského proběhlo první rojení v 16.–18. týdnu, s kulminací v 17. týdnu. Ve 21. týdnu se
v některých nadmořských výškách objevilo sesterské rojení o různé intenzitě. Druhé rojení bylo slabší
a proběhlo ve 23.–25. týdnu, se sesterským přerojováním ve 28. týdnu. Velmi slabé třetí rojení se
objevilo ve 33.–34. týdnu.

5. PRŮBĚH ROJENÍ 2019 – DÍLČÍ VÝSLEDKY
Celostátní hodnocení
V roce 2019 byl ojediněle zaznamenán let lýkožrouta smrkového v nejnižších polohách již v posledním
březnovém týdnu (zjištění ještě mimo vlastní sledování v rámci projektu KŮROVCOVÉ INFO), avšak
vlastní začátek rojení proběhl v druhém dubnovém týdnu (zhruba kolem 10. dubna), a to opět
především v nižších nadmořských výškách (cca do 600 m). V 17. týdnu (tedy koncem dubna) pak
započalo rojení i ve vyšších nadmořských výškách. Následovalo však značné ochlazení, které rojení
téměř zastavilo, a to bez ohledu na nadmořskou výšku. K opětovnému intenzivnímu rojení došlo v 21.
týdnu, tj. po 20. květnu. Ke kulminaci 1. rojení pak došlo ve 22.-24. týdnu, tj. na přelomu května a
června. V následujícím týdnu se již projevilo zřejmě slabší sesterské rojení z generace založené
počátkem dubna (nízké teploty v květnu nezastavily vývoj larev pod kůrou). V 27. týdnu, tedy počátkem
července se objevilo zřejmě již druhé rojení, což bude patrné z dalšího sledování, avšak po ochlazení
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v následujícím týdnu (a zřejmě i v důsledku deštivého počasí) došlo k mírnému poklesu intenzity rojení.
Intenzita rojení v dubnu a květnu tak byla nižší než v předchozím roce, což se definitivně ukáže po
celkovém vyhodnocení po skončení letové aktivity.
Maximální průměrný odchyt na odchytové místo byl dosažen v 16. týdnu v nadmořské výšce 500-599
m, a to cca 7 tis. jedinců, avšak i v ostatních týdnech v různých nadmořských výškách se pohyboval
nejčastěji kolem 2 tis. jedinců a pod 1 tis. jedinců klesal pouze výjimečně, a to především v období
ochlazení v první polovině května. Nižší průměrné odchyty byly zaznamenány také v nejvyšších
nadmořských výškách. Od 21. týdne sice dochází postupně k mírnému poklesu, ale ten není zatím nijak
dramatický, což je do jisté míry překvapivé. Ke zvýšení došlo na začátku druhého rojení v 27. týdnu a
následné ochlazení a deštivé počasí zapříčinilo mírný pokles.
Více méně obdobně probíhal i rojení dalších dvou sledovaných kůrovců – lýkožrouta severského a l.
lesklého. První rojení bylo soustředěno zpravidla do 17. a 18. týdne, k přerojování docházelo nejčastěji
ve 22. týdnu (21.-23. týden) a druhé rojení s různou intenzitou bylo zaznamenáno obvykle ve 27. týdnu.
Průměrné výše odchytů regionálně značně kolísala., zejména u lýkožrouta severského.
Ve Středočeském kraji bylo v průběhu rojivého roku zachyceno na světelné lapače v termínu 20.-24. 4.
cca 120 jedinců chroustů, přičemž samci byli k samicím v poměru cca 5:1.

Regionální hodnocení průběhu rojení l. smrkového
Na území hlavního města Prahy započalo sledování v 16. týdnu. Jarní rojení kulminovalo v 21. týdnu a
druhé rojení proběhlo ve 27. týdnu. V jarním rojení výše odchytů dosáhla 3 tis. jedinců, v druhém rojení
se pohybovala dle nadmořské výšky v rozmezí 3-8 tis. jedinců.
V Jihočeském kraji započalo sledování ve 14. týdnu. Jarní rojení v nižších polohách kulminovalo v 17.19. týdnu, ve vyšších polohách pak ve 23. týdnu. Zde došlo v 27. týdnu k intenzivnímu sesterskému
přerojování, z nižších poloh údaje chybí. Průměrná výše odchytů se v období intenzivního letu pohybuje
nad 1 tis. jedinců a dosahuje až 6. tis. V období ochlazení je pak řádově ve stovkách jedinců.
V Jihomoravském kraji byly odchyty zahájeny v 16. týdnu. Již v 17 týdnu se objevila první kulminace,
která pokračovala po předchozím ochlazení ve 22. týdnu. Ve 27. týdnu započalo druhé rojení.
V některých nadmořských výškách nebylo sledování kontinuální, takže nelze dobře interpretovat. Ve
většině případů se průměrný výše odchytů pohybovala mezi 2-4 tis. jedinců, ale často ji přesáhla a
dosáhla až výše 10 tis. jedinců.
V Karlovarském kraji bylo sledování zahájeno v 16 týdnu. V 18 týdnu došlo k první kulminaci jarního
rojení, které bylo dokončeno ve 23. týdnu. Již v 27. týdnu však proběhlo ve všech nadmořských výškách
druhé rojení s různou intenzitou dle nadmořských výšek. Průměrná výše odchytů byla nižší než ve
většině jiných krajů, pohybovala se v období maximální intenzity rojení mezi 1-2 tis. jedinců, pouze
ojediněle výše
Také v Královéhradeckém kraji bylo sledování zahájeno v 15. týdnu. V 18. týdnu došlo k první kulminaci
jarního rojení a po ochlazení bylo dokončeno ve 22. týdnu bez ohledu na nadmořské výšky. Začátek
druhého rojení ještě nebyl zaznamenán. V nižších nadmořských výškách se průměrné odchyty
pohybovaly kolem 1,5 tis. jedinců, maximálně 5. tis. jedinců, ve vyšších nadmořských výškách to byly
pouze stovky jedinců.
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V Libereckém kraji probíhalo hodnocení průběhu rojení od 15. týdne. V 17. týdnu a částečně i v 18.
týdnu bylo zaznamenáno první rojení, které po ochlazení pokračovalo ve 22.-23. týdnu. Ve 25.-28.
týdnu probíhalo nevyrovnané rojení, kde se mohlo projevovat jednak sesterské přerojování, tak i
nevýrazný začátek druhého rojení. Pouze výjimečně průměrné odchyty překročili 1 tis. jedinců
s maximem ve 22. týdnu s 9 tis. jedinci.
V Moravskoslezském kraji probíhalo sledování průběhu rojení od 16. týdne. V nižších polohách
proběhlo první rojení v 18. týdnu, aby po ochlazení pokračovalo v 21.-23. týdnu, a to i ve vyšších
polohách. Ve 25. týdnu proběhlo pravděpodobně již druhé rojení v nejnižších polohách, kde první
rojení proběhlo již v 18. týdnu. Ve 26.-28. týdnu pak probíhalo rojení kontinuálně, kde se projevovaly
dozvuky prvního rojení ve vyšších polohách, sesterského přerojování a dokončování druhého rojení.
Nejčastěji se průměrná výše odchytů pohybovala v rozpětí 1-3 tis. jedinců, výjimečně dosáhla až
hodnoty 6 tis. jedinců.
Sledování v Olomouckém kraji bylo zahájeno v 16. týdnu. V 19. týdnu kulminovalo první rojení
v nadmořské výšce 700-799 m, ve vyšších nadmořských výškách pak ve 22. a hlavně 23. týdnu.
V ostatním nadmořských výškách bylo první rojení relativně málo výrazné. V nižších nadmořských
výškách proběhlo druhé rojení ve 27. týdnu. Průměrná výše odchytů se pohybovala nejčastěji kolem 2
tis., přičemž v nadmořské výšce 400-499 m ve 27. týdnu dosáhla rekordních 18 tis. jedinců (s výjimkou
Kraje Vysočina).
Sledování probíhalo v Pardubickém kraji od 15. týdne, kdy byly zaznamenány již vysoké odchyty a
pokračovaly až do 18. týdne. Po mírném poklesu pokračovaly ve zvýšené míře mezi 21.-25. týdnem a
se sníženou intenzito i dále. Bohužel odchyty nebyly vždy kontinuální, což ovlivňuje hodnocení.
Průměrná výše odchytů se pohybovala v rozpětí mezi 1-2 tis. jedinců, v průběhu ochlazení v 19. a 20.
týdnu pouze ve stovkách jedinců.
V Plzeňském kraji sledování započalo v 15. týdnu, s kulminací jarního rojení v 17. týdnu (částečně i
v 18. týdnu), a to i ve vyšších polohách. Rojení pak pokračovalo ve 23. – 24. týdnu, v nižších i vyšších
polohách. V následujících týdnech bylo rojení rozkolísané, ale nevýrazné, bez zřetelného druhého
rojení. Většinou průměrné odchyty nepřekročily 2 tis. jedinců.
Ve Středočeském kraji probíhalo sledování od 15. týdne, kdy byly zaznamenány již relativně vysoké
odchyty. První rojení pak kulminovalo v 17.-18. týdnu, s druhou vlnou v 22.-23. týdnu (sesterské
přerojování a dokončení prvního rojení). V nižších polohách pak proběhlo druhé rojení ve 27. týdnu, ve
vyšších ještě nebylo zaznamenáno. Teprve od 21. týdne průměrná výše odchytů v nižších polohách
překračovala 1 tis. jedinců, avšak pouze ojediněle překračovala 2 tis. jedinců.
V Ústeckém kraji probíhalo sledování od 16. týdne, přičemž první rojení proběhlo v nižších a středních
polohách v 17. týdnu a po poklesu počátkem května pak mezi 22.-28. týdnem ve stejných polohách
probíhalo rojení značně rozkolísaně, bez význačného vrcholu. Ve vyšších polohách nebylo sledování
kontinuální, takže je těžko vyhodnotitelné. Výše odchytů v 17. a 18. týdnu a následně ve 22.-28. týdnu
se až na výjimky pohybovali ve výši nad 2 tis. jedinců a dosáhla až 5 tis. jedinců. Ve zbývajícím období
to byly zpravidla pouze stovky jedinců.
V Kraji Vysočina sledování probíhala od 15. týdne, kdy byly již zaznamenány vysoké odchyty, které
pokračovaly až do 17. týdne (jarní rojení), které společně se sesterským přerojováním pokračovalo
ještě ve 22.-24. týdnu. Intenzivní druhé rojení zatím nebylo zaznamenáno. Sledování probíhalo ve
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středních polohách kde v nadmořské výšce 500-599 m byly zaznamenány neuvěřitelně vysoké odchyty
v rozpětí 30-100 tis. jedinců, v ostatních nadmořských výškách to byly pouze tisíce.
Ve Zlínském kraji proběhlo sledování od 15. týdne. Průběh rojení neměl výrazné vrcholy, zvýšené
odchyty byly zaznamenány v 18. a 19. týdnu, dále pak ve 20.-23. týdnu a v 25. týdnu. Průměrná výše
odchytů dosahovala nejčastěji 2 tis. jedinců, s maximem v 25. týdnu v nadmořské výšce 600-699 m
s další rekordní hodnotou 20 tis. jedinců (s výjimkou Kraje Vysočina).

Regionální hodnocení průběhu rojení l. severského
V Jihočeském kraji probíhalo sledování od 15. týdne v nadmořské výšce 400-499 m. První rojení
vrcholilo v 19. týdnu a sesterské rojení kulminovalo ve 22. týdnu. Druhé rojení nebylo dosud
zaznamenáno. V době kulminace dosáhl průměrný odchyt výše 600, resp. 500 jedinců, v ostatních
odchytech se pohyboval řádově v desítkách jedinců.
V Jihomoravském kraji probíhalo sledování od 16. týdne v pěti nadmořských výškách. V prvních,
nejnižších, nadmořských výškách vrcholilo první rojení hned v 16., resp. 17. týdnu, v ostatních pak v 18.
týdnu a sesterské přerojování dosáhlo vrcholu ve 22. týdnu. Ve 27. týdnu bylo zaznamenáno slabé
druhé rojení. V období vrcholů dosahovaly průměrné odchyty tisíců jedinců, v ostatních případech to
byla desítky, maximálně několik set jedinců.
Také v Libereckém kraji proběhlo sledování pouze v jedné nadmořské výšce (400-499 m), a to od 16.
týdne. První rojení započalo v 17. týdnu a vrcholilo v 18. týdnu. Sesterské přerojování proběhlo ve 21.
týdnu a zřejmě ještě ve 24. týdnu. Ve 27. týdnu započalo druhé rojení. V prvním rojení průměrné
odchyty překročily mírně jeden tisíc jedinců, jinak se většinou pohybovaly v rozmezí 100-400 jedinců.
V Moravskoslezském kraji byly odchyty zahájeny v 16. týdnu. První rojení bylo soustředěno do 18.
týdne, sesterské pak do 22. týdne. Ve 24. týdnu proběhlo intenzivní rojení v nadmořské výšce 700-799
m, kde zřejmě bylo dokončeno první rojení přerušené chladným počasím. Druhé rojení, minimálně
srovnatelné s prvním rojením, započalo ve 27. týdnu. Průměrná výše odchytů se pohybovala v řádu
stovek jedinců, tisíce byly překročeny pouze výjimečně a ojediněle.
V Olomouckém kraji započalo sledování v 16. týdnu. První rojení vrcholilo v 17. a 18. týdnu, sesterské
přerojování proběhlo ve 22. týdnu a ve 27. týdnu započalo intenzivní druhé rojení. Při vrcholu v prvním
rojení dosáhly průměrné odchyty několika tisíc jedinců, v ostatních případech zpravidla pouze stovky
jedinců.
V Pardubickém kraji bylo sledování zahájeno ve dvou nadmořských výškách v 15. týdnu. V 16. a 17.
týdnu proběhlo první rojení. Dále jsou odchyty pouze sporadické, takže další hodnocení není možné.
Průměrné odchyty se pohybovaly ve stovkách jedinců.
V Plzeňském kraji, kde bylo sledování zahájeno v nadmořské výšce 400-499 m v 17. týdnu, proběhlo
první rojení v 18. týdnu. Vysoký odchyt v 21. týdnu je kumulací za odchyty z předchozích týdnů, kdy
odchyty neprobíhaly. Další vyhodnocení není tudíž relevantní. Ve vrcholu rojení dosáhl průměrný
odchyt 2 tis. jedinců.
Ve Středočeském kraji započalo sledování v 15. týdnu v nadmořské výšce 400-499 m, ostatní dvě
sledované výšky nelze použít s ohledem pouze na občasné odběry. První rojení proběhlo dle sledování
v 17. a 18. týdnu. K sesterskému přerojování došlo v průběhu 21.-24. týdne. Dále byly odchyty zcela
zanedbatelné. Průměrná výše odchytů se pohybovala pouze v desítkách jedinců, pouze ve dvou
případech ve vrcholech rojení překročil sto jedinců, ale nepřekročily 300 jedinců.
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V Kraji Vysočina započalo rojení v jediné sledované nadmořské výšce (500-599 m) v 17. týdnu a
vrcholilo v 18. týdnu. Sesterské přerojování proběhlo ve 22. a 23. týdnu a silné druhé rojení pak
proběhlo ve 27. týdnu. Průměrné odchyty se pohybovaly ve výši několika set jedinců.
Ve Zlínském kraji se již první vysoké odchyty objevily hned po zahájení sledování v 16. týdnu. Další
vrchol prvního rojení se projevilo v 18. týdnu. Ve 22. a 23. týdnu proběhlo sesterské přerojování a
druhé rojení bylo zaznamenáno ve 27. týdnu.

Regionální hodnocení průběhu rojení l. lesklého
Na území hlavního města Prahy započalo sledování v 16. týdnu. Až do 26. týdne byly odchyty prakticky
zanedbatelné. Teprve ve 27. týdnu došlo k prudkému nárůstu odchytů. Zřejmě šlo již o druhé rojení,
první, jarní, zřejmě nebylo zachyceno. Při vrcholu rojení byl v nejnižší nadmořské výšce průměrný
odchyt 4 tis. jedinců, v dalších následujících dvou nadmořských výškách pak 10 tis. jedinců.
V Karlovarském kraji bylo sledování zahájeno v 18. týdnu. Sledování bylo však přerušováno, takže
vyhodnocení je problematické. Vrchol rojení spadá do 23.-25. týdne a výše průměrného odchytu se
pohybuje v hodnotách desetitisíců jedinců.
V Libereckém kraji v průběhu 17.-19. týdne byly odchyty velmi nízké (max. do 5 tis. jedinců). Ve 24.
týdnu došlo ke kulminaci odchytů (50 tis.), druhý, nižší vrchol byl zaznamenán ve 26. týdnu 30 tis.), pak
už následoval jen pokles (tisíce jedinců).
Sledování probíhalo v Pardubickém kraji od 16. týdne, ale bylo diskontinuální. První vrchol byl
zaznamenán v 18. týdnu, poté byl další vrchol zaznamenán ve 23. týdnu. Průměrná výše odchytů
nepřekročila hodnotu 1,5 tis. jedinců.
V Ústeckém kraji probíhalo sledování od 15. týdne, avšak značně diskontinuálně, takže vyhodnocení
nemá význam, je nevypovídající.

Průběh rojení chroustů
Rojení chrousta maďalového bylo zaznamenáno pouze v roce 2019 ce Středočeském kraji v Polabí
(VLS Mimon, LS Lipník nad Labem). Celkem bylo v období od 20. dubna do 24. dubna zachyceno ve
třech kontrolách 168 jedinců, z toho 148 samců a 20 samic Samice byly odchyceny pouze 24. dubna;
ve stejném termínu kulminoval i odchyt samců (116 jedinců). Při prvním odchytu, 20. dubna, bylo
odchyceno 24 samců a 22. dubna pouze 8 samců.

Dílčí závěry
V nižších polohách započalo jarní rojení l. smrkového v roce 2019 stejně jako v předchozím roce
počátkem dubna, avšak bylo intenzivnější. Bylo však přerušeno téměř třítýdenní chladnou a deštivou
periodou, která výrazně omezila letovou aktivitu lýkožrouta, avšak vývoj pod larev, které se již pod
kůrou nacházely, nebyl zastaven, ale pouze mírně zpomalen. Druhé rojení započalo většinou počátkem
července, tak jak tomu bylo dříve. Ochlazení a deštivé počasí koncem první červencové dekády opět
zpomalilo průběh rojení. Ovšem období potenciální letové aktivity ještě je stále dost dlouhé, takže
nelze činit ukvapené závěry. Ale s největší pravděpodobností se nebude opakovat rok 2018, kdy byla
dokončena i třetí generace a zcela výjimečně byla zakládána i čtvrtá generace, příp. brouci třetí
generaci nalétali na stromy za účelem zralostního žíru nebo za účelem zazimování.
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V mnoha regionech se výrazně zvýšily průměrné odchyty v rámci odchytového místa, které již
v současnosti dosahují výjimečně i nepředstavitelných desítek tisíc jedinců (maximum 100 tisíc!).
Je nutné si uvědomit, že odchyty ve feromonových lapačích jsou závislé na mnoha faktorech
odchytového místa – od expozice, oslunění, přítomnosti aktivních kůrovcových stromů, převládajících
směrech větru (brouci mohou být i v důsledku větrných proudů na lokalitu zaneseni z jiných lokalit, a
to i vertikálně) až po počet feromonových lapačů na odchytovém místě. Je třeba takto k výsledkům i
přistupovat, jde spíše o trendy než absolutní hodnocení výše odchytů.
Obdobně probíhalo i rojení l. severského a l. lesklého, i když zde průměrné výše odchytů byly
regionálně značné rozdílné, a to zejména u l. lesklého. I zde je třeba přistupovat k výsledkům
obezřetně. U l. severského nelze vyloučit v některých případech přimísení l. smrkového do odchytů.
V rámci rojivého roku byly zachyceni i chrousti s naprostou převahou samců, a to od počátku jejich
rojení.

6. SPLNĚNÍ CÍLŮ A PLÁNY DO BUDOUCNOSTI
Bylo provedeno měření dostupnosti signálu sítí IoT v lesích; informace od poskytovatelů jsou zaměřeny
především na intravilán obcí a dostupnost podél hlavních komunikací. Za tím účelem bylo vyvinuto
měřící zařízení, které nemají k dispozici ani poskytovatelé přenosu dat.
Byly vyvinuty dataloggery a příslušný software pro přenos dat a vyhodnocování s on-line zobrazením
na portálu KŮROVCOVÉ INFO.
Byly zkonstruovány světelné lapače na odchyt dospělců chroustů (6 ks).
V roce 2019 bude dále řešen přenos informací o teplotách u odchytových míst prostřednictvím
autonomních senzorů. I přes dosavadní komplikace je s ohledem na energetickou náročnost zařízení i
jeho cenu podle našich zjištění jediným v současnosti existujícím řešením dlouhodobého přenosu dat
z lesů právě síť NarrowBand. Uvedené komplikace jsou v největší míře dány zaváděním této nové sítě
do provozu operátorem a jeho zpožděním i vývojem zcela nových zařízení fungujícím na této síti.
Zhruba jedna třetina našich smrkových lesů se nachází v důsledku extrémní kůrovcové kalamity již
téměř ve stadiu rozpadu. Na zbytku území však ještě není boj s lýkožroutem smrkovým prohrán,
naopak je třeba s ním intenzivně bojovat a informace o průběhu rojení mohou být důležitým vodítkem
k tomu, jak načasovat jednotlivá obranná opatření.
Podstatné bude také vyhodnocení dat z projektu v delším časovém horizontu sledování. Mohlo by
ukázat další souvislosti, které zatím po třech letech shromažďování dat nemusí být zcela patrné nebo
jednoznačně prokazatelné.
Stejně jako v roce 2018 a první polovině roku 2019 budou projekt KŮROVCOVÉ INFO a jeho členové
nadále spolupracovat na dalších iniciativách v ochraně lesa.
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Poděkování
Poděkování patří všem subjektům, které projekt KŮROVCOVÉ INFO podporují. Za pečlivé a pravidelné
provádění odchytů patří obrovský dík všem respondentům téměř z celé republiky, bez jejichž spolupráce
by projekt nemohl fungovat.
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2017
Lýkožrout smrkový – Ips typographus L.
Česká republika

Graf 8.1.1a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.1.1b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Hlavní město Praha

Graf 8.1.2a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.1.2b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.1.3a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.1.3b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Jihomoravský kraj

Graf 8.1.4a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.1.4b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Karlovarský kraj

Graf 8.1.5a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.1.5b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Královéhradecký kraj

Graf 8.1.6a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.1.6b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Liberecký kraj

Graf 8.1.7a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.1.7b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.1.8a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.1.8b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.

57

Závěrečná zpráva

GS LČR – Technická podpora a rozvoj projektu KŮROVCOVÉ INFO

Olomoucký kraj

Graf 8.1.9a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.1.9b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Pardubický kraj

Graf 8.1.10a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.1.10b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Plzeňský kraj

Graf 8.1.11a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.1.11b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.1.12a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.1.12b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Ústecký kraj

Graf 8.1.13a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.1.13b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.1.14a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.1.14b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.1.15a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.1.15b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Lýkožrout severský – Ips duplicatus Sahl.
Česká republika

Graf 8.2.1a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.2.1b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.2.2a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.2.2b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.2.3a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.2.3b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.2.4a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.2.4b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.2.5a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.2.5b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.2.6a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.2.86: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.2.7a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.2.7b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.2.8a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.2.8b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.2.9a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.2.9b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.2.10a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.2.10b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Kraj Vysočina

Graf 8.2.11a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.2.11b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.2.12a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.2.12b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Lýkožrout lesklý – Pityogenes chalcographus L.
Česká republika

Graf 8.3.1a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.3.1b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Jihočeský kraj

Graf 8.3.2a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.3.2b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.3.3a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.3.3b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.3.4a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.3.4b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.3.5a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.3.5b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.3.6a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.3.6b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.3.7a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.3.7b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.3.8a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.3.8b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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2018
Lýkožrout smrkový – Ips typographus L.
Česká republika

Graf 8.4.1a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.4.1b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.4.2a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.4.2b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.4.3a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.4.3b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.4.4a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.4.4b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Karlovarský kraj

Graf 8.4.5a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.4.5b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Královéhradecký kraj

Graf 8.4.6a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.4.6b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.4.7a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.4.7b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.4.8a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.4.8b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.4.9a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.4.9b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.4.10a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.4.10b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.

94

Závěrečná zpráva

GS LČR – Technická podpora a rozvoj projektu KŮROVCOVÉ INFO

Plzeňský kraj

Graf 8.4.11a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.4.11b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.4.12a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.4.12b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.4.13a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.4.13b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Kraj Vysočina

Graf 8.4.14a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.4.14b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.4.15a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.4.15b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.5.1a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.5.1b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Jihočeský kraj

Graf 8.5.2a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.5.2b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Jihomoravský kraj

Graf 8.5.3a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.5.3b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Královéhradecký kraj

Graf 8.5.4a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.5.4b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Moravskoslezský kraj

Graf 8.5.5a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.5.5b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Olomoucký kraj

Graf 8.5.6a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.5.6b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Pardubický kraj

Graf 8.5.7a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.5.7b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Plzeňský kraj

Graf 8.5.8a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.5.8b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Středočeský kraj

Graf 8.5.9a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.5.9b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Kraj Vysočina

Graf 8.5.10a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.5.10b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Zlínský kraj

Graf 8.5.11a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.5.11b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.6.1a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.6.1b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Jihočeský kraj

Graf 8.6.2a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.6.2b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Jihomoravský kraj

Graf 8.6.3a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.6.3b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Liberecký kraj

Graf 8.6.4a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.6.4b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Moravskoslezský kraj

Graf 8.6.5a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.6.5b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Olomoucký kraj

Graf 8.6.6a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.6.6b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Pardubický kraj

Graf 8.6.7a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.6.7b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Středočeský kraj

Graf 8.6.8a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.6.8b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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2019
Lýkožrout smrkový – Ips typographus L.

Graf 8.7.1a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.7.1b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Hlavní město Praha

Graf 8.7.2a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.7.2b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Jihočeský kraj

Graf 8.7.3a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.7.3b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Jihomoravský kraj

Graf 8.7.4a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.7.4b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Karlovarský kraj

Graf 8.7.5a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.7.5b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Královéhradecký kraj

Graf 8.7.6a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.7.6b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Liberecký kraj

Graf 8.7.7a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.7.7b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Moravskoslezský kraj

Graf 8.7.8a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.7.8b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Olomoucký kraj

Graf 8.7.9a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.7.9b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Pardubický kraj

Graf 8.7.10a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.7.10b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Plzeňský kraj

Graf 8.7.11a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.7.11b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Středočeský kraj

Graf 8.7.12a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.7.12b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Ústecký kraj

Graf 8.7.13a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.7.13b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Kraj Vysočina

Graf 8.7.14a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.7.14b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Zlínský kraj

Graf 8.7.15a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.7.15b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.8.1a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.8.1b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Jihočeský kraj

Graf 8.8.2a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.8.2b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Jihomoravský kraj

Graf 8.8.3a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.8.3b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Liberecký kraj

Graf 8.8.4a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.8.4b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.8.5a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.8.5b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.8.6a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.8.6b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.8.7a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.8.7b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Plzeňský kraj

Graf 8.8.8a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.8.8b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Středočeský kraj

Graf 8.8.9a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.8.9b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Kraj Vysočina

Graf 8.8.10a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.8.10b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Zlínský kraj

Graf 8.8.11a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.8.11b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.9.1a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.9.1b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.9.2a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.9.2b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.9.3a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.9.3b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.9.4a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.9.4b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.9.5a: Průběh rojení dle nadmořských výšek.

Graf 8.9.5b: Průměrné odchyty dle nadmořských výšek.
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Graf 8.10.1: Odchyty na světelný lapač s podílem samců a samic
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