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Seznam zkratek 

 

ASZ Automatické sčítací zařízení 

°C stupeň Celsia 

CR Cestovní ruch 

GPS Global Positioning System 

ha hektar 

HS Hospodářský soubor 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

LČR s. p.  Lesy České republiky, s. p. 

LHC Lesní hospodářský celek 

LHP Lesní hospodářský plán 

LP Lesnický park 

LS Lesní správa 

LT Lesní typ 

LVS Lesní vegetační stupeň 

m metr 

m n. m. metry nad mořem 

m2 metr čtvereční 

m3 metr krychlový 

mm milimetr 

MZD Meliorační a zpevňující dřeviny 

MZe Ministerstvo zemědělství ČR 

NP Národní park 

OPRL Oblastní plán rozvoje lesů  

OPVZ  Ochranné pásmo vodního zdroje 

PHO Pásma hygienické ochrany 

PLO Přírodní lesní oblast 

PP Přírodní památka 

PR Přírodní rezervace 

PUPFL Pozemek určený k plnění funkcí lesa 

SLT Soubor lesních typů 

stol. století 

tis. tisíc 

ZCHÚ Zvláště chráněné území 
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1. Shrnutí dosažených výsledků 
 

Řešení grantového projektu Vyhodnocení funkčního potenciálu lesů v oblasti záměru 

vyhlášení „Lesnického parku Podkomorské lesy“ včetně návrhu optimálního nastavení jeho 

polyfunkčního využití (GS LČR č. 5/2017) poskytlo komplexní vyhodnocení využití území 

Lesnického parku Podkomorské lesy (dále v textu LP), který byl vyhlášen Lesy ČR, s. p., 

27. října 2017 s cílem navrhnout opatření lesnického managementu, která by respektovala 

polyfunkční hospodaření v tomto území. Území LP se rozkládá v okolí Brněnské přehrady 

v oblasti Přírodního parku Podkomorské lesy. 

Jako součást řešení projektu byla provedena kategorizace a inventarizace produkčních a 

mimoprodukčních funkcí lesních porostů na území LP, analýza kvantitativních a kvalitativních 

ukazatelů rekreačního využívání území formou automatických sčítacích zařízení a personálního 

monitoringu, analýza současného stavu vnímání lesů, jejich využití a lesnictví z pohledu 

návštěvnické veřejnosti využitím dat z terénního výběrového šetření, ekonomická kvantifikace 

produkčních a mimoprodukčních funkcí lesních ekosystémů s využitím dat z monitoringu a 

výběrového šetření návštěvnosti, dat platných LHP pro LHC Tišnov a LHC Rosice a dalších 

geoprostorových dat, a návrh diferencovaných zásad multifunkčně orientovaného lesnického 

managementu pro toto území. 

V období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 bylo v rámci území Lesnického parku Podkomorské 

lesy na šesti sledovaných profilech sečteno pomocí automatických sčítacích zařízení celkem 

více než 180 tisíc průchodů a průjezdů návštěvníků. Nejvyšší návštěvnost v rámci sledovaného 

území vykázal profil PL5 Nad Zouvalkou, monitorující červeně značenou turistickou trasu po 

levém břehu Brněnské přehrady, kde bylo ve sledovaném období zaznamenáno přes 58 tisíc 

průchodů a průjezdů. Naopak nejméně vytížený byl profil PL1 v blízkosti Podkomorské 

myslivny. Zjištěná návštěvnost byla na některých profilech ovlivněna závody nebo 

organizovanými akcemi. Za zmínku stojí např. běžecký závod Vokolo priglu (přes 2 tisíce 

účastníků), jehož trasa vedla přes profil Nad Zouvalkou (PL5), nebo Velikonoční poutě 

pořádané na křížové cestě vedoucí Oborou Kuřim (PL6). 

Téměř na všech šesti monitorovaných profilech byl nejvyšší návštěvnický provoz 

zaznamenán v měsíci dubnu a květnu. Naopak nejméně vytížené byly téměř výhradně zimní 

měsíce. Na všech monitorovaných lokalitách byla zjištěna vyšší návštěvnost během 

mimopracovních dnů ve srovnání se dny pracovními. Tento rozdíl se pohyboval v rozmezí 1,9 

až 3,6 násobku návštěvnosti ve prospěch dnů pracovního klidu. Největší disproporce mezi 

návštěvností v pracovních dnech a během víkendů a svátků byla zjištěna v severní části 

sledovaného území na profilech PL5 Nad Zouvalkou a PL6 Obora Kuřim, nejmenší rozdíl byl 

zaznamenán na profilu PL1 Podkomorská myslivna. Nejvytíženějším dnem týdne byla na 

většině profilů neděle, nejméně byl zpravidla vytížen pátek. 

Na 11 sčítacích profilech reprezentujících významné turistické orientační body a rozcestí, 

jako je např. Ríšova studánka, Helenčina studánka nebo Junácká louka – lávka, byl v průběhu 

24 sčítacích dní proveden personální monitoring, který umožnil určit návštěvnickou strukturu 

území. Z 6,8 tisíc sečtených osob tvořilo 40 % pěších návštěvníků, 52 % cyklistů a 6 % běžců. 

Z dat automatických sčítačů a personálního monitoringu byla provedena extrapolace 
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návštěvnosti na celé území LP a odhad celkového počtu návštěvníků. Celkový počet 

návštěvníků LP za období od července 2017 do června 2018 činí 140 tis. 

Terénní výběrové šetření formou osobních rozhovorů s návštěvníky území v hlavní 

návštěvnické sezóně (léto 2017) a dvou posezónních obdobích (září 2017 a květen 2018) 

ukázalo, že podstatná část návštěvníků má velmi blízký vztah k území a přírodě 

Podkomorských lesů. Návštěvníci jsou zejména obyvatelé Brna (nejčastěji z městské části 

Bystrc), kteří do oblasti vyrážejí přímo z bydliště. Typicky na několik hodin, ale i na celodenní 

výlety, a to velmi často. Každý druhý návštěvník navštěvuje oblast několikrát měsíčně a třetina 

dokonce každý týden. Většina dotazovaných (přes 70 %) se zde pohybuje střídavě pěšky, ale i 

na kole, nejčastěji ve dvojicích, běžní jsou však také jednotliví cyklisté. Každá třetí skupina 

návštěvníků má charakter rodinného výletu s dětmi.  

Co se týká spokojenosti se současným stavem Podkomorských lesů, respondenti se dělí na 

dvě zhruba stejně veliké části. Polovina návštěvníků je spokojena se stavem území, nevadí jim 

provoz (lesnické hospodaření) ani rekreační využívání v současné podobě a intenzitě. Část 

respondentů by si však přála doplnění některých základních prvků turistického vybavení podél 

stezek nebo zlepšení stavu a údržby cest. Polovině lidí také vadí například pozůstatky po těžbě 

dřeva nebo souběžný výskyt pěších a cyklistů na stezkách (riziko střetů). Rušivě na většinu 

návštěvníků působí hluk z provozu motorových vozidel, zejména na autodromu. 

Polyfunkční využití území Lesnické parku bylo vyhodnoceno z hlediska ekonomického 

ocenění jednotlivých produkčních a mimoprodukčních funkcí lesních porostů. Celkové 

společenské přínosy území činí 150 mil. Kč za rok. Z toho 66 % se podílí rekreační funkce 

území, 20 % pak dřevoprodukční funkce porostů, klimatická funkce vyjádřená jako poutání 

uhlíku v nadzemní biomase porostů činí 8 %. Půdotvorná funkce se podílí na celkové hodnotě 

4 % a vodoochranná funkce pak 1 %. Samostatně byly vyjádřeny společenské přínosy ochrany 

biodiverzity, která je uvažována jako podpůrná funkce jednotlivým ekosystémovým službám. 

Hodnota ochrany biodiverzity, jako hodnoty přirozenosti sestávající se ze tří složek – hodnoty 

zachování biodiverzity, ekologické hodnoty chráněné přírody a hodnoty ohrožených druhů – 

území LP činí téměř 90 mil. Kč za rok, z toho první složka přispívá 36 %, druhá 25 % a třetí 

pak 38 %. 

Z pohledu faktorů ovlivňujících zdravotní stav lesů v zájmovém území je území LP 

opakovaně vystaveno větrným kalamitám, škodám suchem a gradacím podkorního hmyzu 

postihujícím zejména smrk a v menším rozsahu i borovici. Výrazněji jsou takto postihovány 

svahy na jihovýchodně exponovaném úbočí Bobravské vrchoviny. Listnáče poškozují zejména 

houbové choroby. S probíhající klimatickou změnou závažnost uvedených škod narůstá a 

promítá se do věkové a druhové skladby lesa. Mladé porosty jsou poškozovány zejména 

přemnoženou nepůvodní mufloní zvěří, což ztěžuje uplatnění nezbytných adaptačních opatření. 

Téměř dvě třetiny rozlohy Lesnického parku zaujímají listnáče. Nejvýznamněji zastoupenými 

dřevinami jsou duby, které zaujímají více než třetinu rozlohy zdejších lesů. Těžiště jejich 

výskytu leží ve starých porostech. Následuje smrk zaujímající zhruba čtvrtinu rozlohy lesů. Ten 

je naopak soustředěn v především mladých až dospívajících porostech. Na habr a buk, připadá 

necelých 10 % rozlohy zdejších lesů. Z dalších dřevin je významněji zastoupena ještě borovice, 

lípa a modřín. Věková skladba Podkomorských lesů je značně nevyrovnaná. Výrazně převládají 
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mladé porosty a velmi staré porosty (nad 130 let, ty jsou téměř výhradně listnaté). Značně 

podnormální rozlohu mají naopak porosty středněvěké až dospělé. To významně ovlivní 

budoucí výši a skladbu těžeb. 

Lesy hospodářské zaujímají 74,3 %, lesy zvláštního určení 22,2 % a lesy ochranné 3,5 % 

rozlohy Lesnického parku. Lesnický park Podkomorské lesy nasedající na Brněnskou 

aglomeraci má vysoký rekreační potenciál.  

Hodnocení produkční funkce lesů kvantitativně vychází z reálných těžebních možností, tj. z 

maximální celkové výše těžeb stanovené z dat platných LHP. Zásoba hroubí v Lesnickém parku 

dosahuje 525 tis. m3, z toho na mýtní porosty (80 let a více) připadá 314 tis. m3. Na zásobách 

mýtních porostů se z 57,5 % podílejí listnáče, především duby. Maximální celková výše těžeb 

v Lesnickém parku Podkomorské lesy činí 192,1 tis. m3, tj. 7,1 m3/ha. Vývoj dřevní produkce 

v budoucnu ovlivní především podnormální rozloha porostů ve IV. až VI. věkové třídě a 

limitované možnosti obnovy starých dubových porostů v oboře. Ekonomiku výtěže v budoucnu 

nepochybně ovlivní pokles zastoupení smrku. 

Zásady lesnického hospodaření musí korespondovat s hospodářskými cíli vlastníka. 

Hospodářské cíle LČR s. p., jež jsou deklarované v platných lesních hospodářských plánech 

pokrývajících území Lesnického parku Podkomorské lesy, jsou v souladu s cíli a zásadami 

Standardu lesnických parků a současný lesnický management se jimi řídí. Navržená opatření 

týkající se lesnického managementu jsou rozdělena na opatření průběžně realizovaná a na 

opatření nově navržená, vycházející z poznatků provedené inventarizace a terénních pochůzek. 

Samostatně jsou řešena opatření k posílení mimoprodukčních funkcí lesů. Významná část 

navrhovaných lesopěstebních opatření ovlivňuje v souběhu více funkcí. K nejvýznamnějším 

opatřením patří přechod k jemnějším maloplošných způsobům hospodaření. Probíhající 

klimatická změna si vynucuje zejména úpravu druhové skladby ve prospěch listnáčů na úkor 

smrku, posílení druhové diverzity a přijetí opatření k podpoře infiltrační a retenční schopnosti 

půd. Důsledky poklesu zastoupení smrku by měly být kompenzovány zvýšením podílu rychle 

rostoucích dřevin a orientací na produkci cenných sortimentů. Zvláštní pozornost je věnována 

opatřením na podporu rekreační funkce lesů. 
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2. Úvod 
 

Předkládaná Závěrečná zpráva představuje souhrnný realizační výstup projektu GS LČR č. 

5/2017 s názvem Vyhodnocení funkčního potenciálu lesů v oblasti záměru vyhlášení 

„Lesnického parku Podkomorské lesy“ včetně návrhu optimálního nastavení jeho 

polyfunkčního využití, jehož řešení probíhalo od začátku července 2017 do poloviny července 

roku 2018. Dalším výstupem projektu jsou 3 mapové vrstvy zpracované v ArcGIS a uloženy 

ve formátu shapefile nesoucí geodata o celkové roční návštěvnosti na turistických orientačních 

bodech, intenzitách návštěvnosti na turistických trasách a ekonomické hodnotě produkčních a 

mimoprodukčních funkcí lesních porostů na území LP. 

Závěrečná zpráva obsahuje informace o postupu řešení, přehled činností realizovaných za 

celé období řešení projektu (kapitola 4) a dále shrnuje výsledky dosažené v rámci jednotlivých 

dílčích cílů. Výsledky shrnující Vyhodnocení současného stavu návštěvnosti na území 

Lesnického parku Podkomorské lesy jsou obsaženy v kapitole 7. Kapitola 8 představuje 

výsledky k Analýze preferencí a současného stavu vnímání lesních ekosystémů a lesnictví 

veřejností v zájmové oblasti. Kapitola 9 shrnuje výsledky realizované v rámci části 

Inventarizace funkcí lesů na území LP dle platných rámcových směrnic hospodaření, kapitola 

10 představuje Ocenění funkčního potenciálů lesních ekosystémů na území LP a kapitola 11 

obsahuje Návrh struktury opatření lesnického managementu pro území vyhlášeného 

Lesnického parku Podkomorské lesy. 

Součástí závěrečné zprávy je také krátké představení zájmového území formou všeobecných 

informací o území, včetně polohopisných údajů, popisu geomorfologie, geologie, klimatu, 

dřevinné skladby a ochrany území (kapitola 5) a literární rešerše původních českých výzkumů 

k rekreačnímu využití lesů a vnímání lesů návštěvnickou veřejností (kapitola 6). 

Na řešení projektu se podílel tým odborníků řešitele projektu Univerzita Karlova – Centrum 

pro otázky životního prostředí a spoluřešitelů projektu Monitoring návštěvnosti s.r.o. a IFER – 

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

K projektu a průběhu jeho řešení proběhly se zadavatelem 3 schůzky, úvodní jednání se 

konalo 19. 6. 2017 na KŘ Brno, 1. kontrolní den se uskutečnil 13. 12. 2017 na KŘ Brno a 2. 

kontrolní den se konal 22. 5. 2018 na LS Náměšť nad Oslavou. V rámci řešení projektu proběhly 

rovněž 3 pochůzky po porostech členů řešitelského týmu se správcem a revírníky na revíru 

Obora (LS Náměšť nad Oslavou) dne 4. 7. 2017 a na revíru Brno a Kuřim (LS Černá Hora) dne 

18. 7. 2017. 

 

3. Cíl projektu 
 

Cílem projektu bylo provedení komplexního vyhodnocení polyfunkčního využití 

Podkomorských lesů, které poskytne východiska pro navržení diferencovaných zásad 

multifunkčně orientovaného managementu v případě vyhlášení záměru Lesnického parku v 

tomto území, tak aby projektem navržená optimalizační opatření podpořila šetrné formy 

turismu v tomto území a ekologické funkce lesů při zachování produkční funkce. Specifickými 

cíli projektu byly: 
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a. analýza a vyhodnocení indikátorů využívání Podkomorských lesů pomocí dat 

kvantitativního monitoringu návštěvnosti a vnímání Podkomorských lesů návštěvnickou 

veřejností, včetně analýzy preferencí návštěvnické populace k jejich využití, 

b. vyhodnocení diverzity přírodních podmínek a dalších charakteristik území (turistická 

vybavenost) vzhledem k plnění rekreační funkce lesa, 

c. kvantifikace funkčního potenciálu lesních ekosystémů z pohledu produkčních a 

mimoprodukčních funkcí pro oblast Podkomorských lesů v případě vyhlášení záměru 

Lesnický park, a 

d. navržení diferencovaných zásad multifunkčně orientovaného managementu pro Lesnický 

park Podkomorské lesy. 

 

4. Postup řešení a přehled činností za celou dobu řešení 
projektu 

 

Za období řešení projektu proběhlo dle harmonogramu projektu 12 činností, kdy průběh 

řešení a jednotlivé výsledky dosažené v rámci těchto činností jsou představeny v následujících 

kapitolách této zprávy. Jedná se o následující činnosti: 

 

Dílčí cíl 1 - Vyhodnocení současného stavu návštěvnosti (kapitola 7): 

1. Příprava monitoringu návštěvnosti pro zájmové území, 

2. Realizace kvantitativního monitoringu, 

3. Určení návštěvnického profilu prostřednictvím kvalitativního monitoringu, 

4. Extrapolace dat z monitoringu návštěvnosti na celé zájmové území, 

 

Dílčí cíl 2 - Analýza preferencí a současného stavu vnímání lesních ekosystémů a 

lesnictví (kapitola 8): 

5. Kvalitativní šetření k vnímání lesních ekosystémů a jejich využití, 

6. Tvorba standardizovaného dotazníku pro měření preferencí určující vnímání lesů a 

jejich využití, 

7. Výběrové (dotazníkové) šetření preferencí veřejnosti k využití lesních ekosystémů, 

8. Analýza dat z výběrového (dotazníkového) šetření, 

 

Dílčí cíl 3 - Ocenění funkčního potenciálu lesních ekosystémů a návrh optimálního 

nastavení: 

9. Zajištění potřebných dat a podkladů pro inventarizaci jednotlivých funkcí lesních 

ekosystémů (kapitola 9), 

10. Inventarizace funkcí lesů v území dle platných rámcových směrnic hospodaření 

(kapitola 9), 
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11. Vyhodnocení funkčního potenciálu lesních porostů s ohledem na záměr vyhlášení 

Lesnického parku (kapitola 10), 

12. Sestavení návrhu optimalizačních opatření s ohledem na polyfunkční využití lesních 

ekosystémů (kapitola 11). 

 

V souvislosti s nově vymezenými hranicemi Lesnického parku byl s odborným garantem 

projektu řešen další možný postup. Geografické vymezení lesnického parku bylo finalizováno 

před jeho vyhlášením v říjnu 2017. Řešitelé byli na tuto skutečnost upozorněni na kontrolním 

dnu projektu v prosinci 2017. V únoru (19. 2. 2018) řešitelský tým požádal, po dohodě s 

pracovníky KŘ Brno, GIS pracoviště na generálním ředitelství LČR s. p., o předání finální 

podoby hranic parku, což se stalo v podstatě obratem. Bylo zjištěno, že celkový rozdíl v 

předpokládané a skutečné (vyhlášené) rozloze lesnického parku činí cca 400 ha.  

Na základě komunikace s garantem projektu vedené začátkem března 2018 bylo rozhodnuto, 

že přes významné změny rozlohy lesnického parku řešitelský tým nebude 

aktualizovat/přepočítávat kompletní výsledky analýzy stavu lesních porostů a vyhodnocení 

produkční funkce z první etapy řešení. Současně mimoprodukční funkce se budou odhadovat 

pro území v nových hranicích LP. Pro potřeby přepočtu produkční funkce a odhadu 

mimoprodukčních funkcí byl v datovém skladu LČR s. p. vyžádán 14. 3. 2018 výdej 

relevantních dat LHP ve výměnném formátu tak, aby pro výpočty produkčních charakteristik 

mohla být použita aplikace (KOPLA). Data ve výměnném formátu tým obdržel 15. dubna 2018. 
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5. Představení zájmového území 
 

5.1 Úvod 
 

Lesnické parky jsou zřizovány lesnickými subjekty (Lesy ČR, s. p. a Vojenské lesy a statky 

ČR, s. p.) jako příkladné objekty trvale udržitelného hospodaření v lesích a v krajině. Myšlenka 

zřizování lesnických parků se zrodila v letech 2009-2010. Získala širokou podporu lesnické 

veřejnosti i lesnických fakult. V lednu 2010 byl schválen Standard lesnických parků (MZe, 

2010), který je koncepčním dokumentem Ministerstva zemědělství. 

V květnu 2010 byl založen Lesnický park Křivoklátsko o rozloze 17 tis. ha. V roce 2011 

v rámci Mezinárodního roku lesů pak vznikly další dva lesnické parky, a to Lesnický park 

Masarykův les Křtiny na ploše přes 10 tis. ha a Lesnický park Bezděz zaujímající téměř 18 tis. 

ha (z toho ve správě LČR s. p. cca 6,2 tis. ha). Lesnický park Podkomorské lesy byl vyhlášen 

27. 10. 2017, má výměru 2 788 ha (PUPFL) a je v pořadí čtvrtým lesnickým parkem.  

 

5.2 Všeobecné informace 
 

5.2.1 Poloha  
 

Lesnický park Podkomorské lesy leží západně od Brna převážně na pravém, jeho severní 

část pak na levém břehu Brněnské přehrady, na řece Svratce. Jižní část zájmového území 

navazuje na zástavbu brněnských městských částí Žebětín, Bystrc a Kníničky. Severní část 

Lesnického parku, jejíž převážnou část zaujímá obora Kuřim, se rozkládá východně od obce 

Chudčice. V severní části vyhlášeného Lesnického parku leží hrad Veveří, v jižní části na 

katastrálním území Ostrovačic a Brna-Žebětína hraničí s areálem autodromu Brno - 

Masarykova okruhu. 

Lesnický park Podkomorské lesy se do značné míry překrývá s již existujícím Přírodním 

parkem Podkomorské lesy vyhlášeným v roce 1989. 

 
5.2.2 Geomorfologie1 

 

Lesnický park se rozkládá v severní části Bobravské vrchoviny tvořící hřbet táhnoucí se od 

severo-severovýchodu k jiho-jihozápadu. Severozápadní úbočí je strmější, rozbrázděné ostře 

zaříznutými žleby, jihovýchodní úbočí je povlovnější.  

Bobravská vrchovina orograficky náleží k Brněnské vrchovině. Tvoří klimatické rozhraní 

mezi chladnější Českomoravskou vrchovinou a teplým (panonským) Dyjsko-svrateckým 

úvalem. V severozápadní části přiléhající k obcím Veverská Bítýška a Chudčice zasahuje 

zájmové území částečně i do Boskovické brázdy. Průměrná nadmořská výška zájmového území 

se pohybuje kolem 450 m. Nejvyššími kótami jsou Kopeček (479 m n. m.) se starou dřevěnou 

                                                 
1 Geomorfologii území a speciálně vodním tokům je věnována zvýšená pozornost, protože pravděpodobně sehrály 

úlohu v rozdílné dynamice zániku smrkových porostů a mohou být významné pro distribuci druhů dřevin 

náročnějších na vláhu, ovlivňují rovněž významně hydrické a rekreační funkce a biodiverzitu zájmového území. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno-%C5%BDeb%C4%9Bt%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno-Bystrc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno-Kn%C3%ADni%C4%8Dky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bobravsk%C3%A1_vrchovina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Veversk%C3%A1_B%C3%ADt%C3%BD%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chud%C4%8Dice
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rozhlednou a Lipový vrch (478 m n. m.). Severně od Brněnské přehrady se nachází kopce 

Trnůvka (441 m n. m.) u Rozdrojovic a Kuňky (422 m n. m.) u Chudčic. 

Zájmové území je prameništěm řady potoků a bezejmenných potůčků vlévajících se do řeky 

Svratky či Bobravy. Z významnějších potoků jsou to např.: 

- Potok Veverka vyvěrající ze Zárubovy studánky v úžlabí na jihozápadě kóty Kopeček a 

obtékající zájmové území podél západní hranice, v úžlabích severně od uvedené kóty 

pramení několik dalších bezejmenných potoků a potůčků (cca 8) odvodňujících západní 

úbočí tohoto komplexu a napájejících potok Veverka vlévající se pravobřežně do přehrady 

pod hradem Veveří; 

- Na jižním úpatí Lipového vrchu pramení z Helenčiny studánky potok Vrbovec tekoucí 

východním směrem do Žebětínského rybníka a dále do Svratky, jeho levobřežním přítokem 

je další potok pramenící v Horákově údolí severně od Lipového vrchu; 

- V Kočičím žlebu u křižovatky turistických cest (žluté, modré a zelené) v nadmořské výšce 

kolem 400 m pramení z Ríšovy studánky potok Rakovec ústící do Svratky v Brněnské 

přehradě, jeho pravobřežním přítokem je bezejmenný potůček pramenící západně od kóty 

Chvalovka poblíž lokality U Křivé borovice; 

- V Jelením žlíbku a přilehlých úžlabích pramení potok vlévající se pravobřežně do střední 

části Brněnské přehrady; 

- Jihozápadní úbočí Obory Kuřim odvodňují dva bezejmenné potoky ústící při okrajích 

přírodní památky Kůlny levobřežně do Brněnské přehrady  

- Severozápadním směrem odtéká z obory další potok vlévající se do Kuřimky ústící dále 

levobřežně do Svratky. 

 
5.2.3 Geologie 

 

Převažujícím podložím zájmového území jsou starohorní granodiority Bobravské 

vrchoviny. V severozápadní části náležející do Boskovické brázdy tvoří podloží prvohorní 

vápenec, droba a slepence až brekcie. V oboře Kuřim v okolí kopce Kuňka se vyskytují i 

devonské vápence a slepence. 

 
5.2.4 Klima 

 

Zájmové území se nachází převážně v přírodní lesní oblasti (PLO) 33 Předhoří 

Českomoravské vrchoviny. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8 °C, ve vegetační době 

(IV-IX) dosahuje ke 14 °C, průměrné roční srážky dosahují téměř 600 mm, srážkový úhrn za 

měsíce duben až září činí kolem 370 mm. (Plíva a Žlábek, 1986). Je třeba zmínit, že dlouhodobé 

průměry základních klimatických charakteristik zjištěné za posledních 20 let, se pravděpodobně 

od výše uvedených údajů odlišují. 

 
5.2.5 Vegetační stupně 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Brn%C4%9Bnsk%C3%A1_p%C5%99ehrada
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Převládajícím lesním vegetačním stupněm jsou bukové doubravy (2. LVS), na který připadá 

kolem 52 % rozlohy území. V nižších a záhřevných polohách se vyskytují doubravy (1. LVS) 

s necelými 3 % rozlohy, zejména pak habrové doubravy, v severní části na vápenci i dřínové 

doubravy, na stinných svazích a ve vyšších polohách jsou zastoupeny dubové bučiny (3. LVS), 

zaujímající téměř 45 % rozlohy. Dominantně jsou zastoupeny soubory lesních typů (SLT) živné 

řady zaujímající cca 87 % rozlohy, menšinový je výskyt SLT obohacených humusem (téměř 

5 %), SLT kyselé (téměř 4 %) a extrémní (cca 3 %) ekologické řady. Na soubory lesních typů 

ovlivněné vodou připadá celkem méně než 1 % rozlohy. 

 
5.2.6 Dřevinná skladba 

 

Přechodný ráz území mezi hercynskou a panonskou oblastí se promítl i do přirozené skladby 

porostů. Přirozenou druhovou skladbu tvořily převážně listnáče. V 1. a 2. LVS, rámcově do 400 

m n. m., dominoval dub zimní (Quercus petrea) doprovázený habrem obecným (Carpinus 

betulus) a dalšími listnáči.  

Od 2. LVS výše se zejména na vlhčích stanovištích přirozeně vyskytoval buk lesní (Fagus 

silvatica) a jedle bělokorá (Abies alba). Jedle se však v současnosti podle LHP vyskytuje pouze 

v nepatrném zastoupení (0,04 %)2. Je to důsledek dlouhodobého hynutí, jehož příčiny se 

nepodařilo jednoznačně objasnit. Hynutí jedle bez zjevných příčin skončilo v polovině 80. let 

20. stol. Od té doby jedle regenerovala a v současnosti vykazuje v nižších polohách vyšší 

vitalitu a schopnost čelit přísuškům než smrk. 

Buk (Fagus silvatica) dominoval nad dubem od 3. LVS výše. Jeho současné zastoupení 

v zájmovém území činí téměř 10 %. Z hlediska zdravotního stavu patří aktuálně buk k nejméně 

problémovým dřevinám. Vzhledem k probíhající klimatické změně (oteplování a změně 

srážkového režimu) je nutné počítat se změnou podmínek ve prospěch dubů, habru, lípy či 

břeku a s posunem uplatnění buku do chladnějších poloh.  

Borovice lesní (Pinus silvestris) se přirozeně vyskytovala na chudších podkladech a 

vysychavých stanovištích, kde půdní podmínky limitovaly konkurenci ostatních dřevin. 

V současnosti na ni připadá 8 % rozlohy, což převyšuje její přirozený podíl. 

Smrk ztepilý (Picea excelsa), pokud se vůbec v zájmovém území přirozeně vyskytoval, tak 

jako vtroušená dřevina v chladných a vlhkých inverzních údolních polohách. Jeho současné 

zastoupení (23 %) je nepřirozeně zvýšené a vzhledem k současnému vývoji klimatu rizikové. 

Z původních méně zastoupených, vtroušených, event. vymizelých lesních dřevin, je nutné 

zmínit zejména lípy (jejich současné zastoupení zde dosahuje téměř 6 %), především lípu 

malolistou (Tilia cordta). U té se v roce 1956 zjistila virózní malolistost, která vedla k jejímu 

chřadnutí a usychání. Dalšími lesnicky významným dřevinami jsou javory: klen (Acer 

pseudoplatanus) se současným zastoupením kolem 1 %, mléč (Acer platanoides) a babyku 

(Acer campestre). Současné zastoupení mléče a babyky se v zájmovém území pohybuje ve 

zlomcích procenta. Na stanovištích obohacených humusem a prosakující vodou se přirozeně 

vyskytoval jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Jeho současné zastoupení podle LHP se pohybuje 

                                                 
2 Ještě v deceniu 1973-1982 byla jedle na LHC Náměť n. O. třetí nejpostiženější dřevinou nahodilými těžbami. 

Podílela se na nich 5,5 %, ačkoli její zastoupení tehdy činilo již jen kolem 1 %. (ÚHÚL, 1983). 
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kolem 0,4 %. Lze však očekávat jeho další úbytek v souvislosti s chřadnutím, které způsobuje 

nekróza jasanu. Je způsobovaná houbou Hymenoscyphus pseudoalbidus z rodu voskovička, 

známější pod synonymem „chalara“ (Chalara fraxinea). V důsledku napadení dochází 

k odumírání kambia jasanů, nekrózám kůry vedoucím k odumírání jedno- a dvouletých 

letorostů a k postupnému řídnutí korun. Napadené jasany se snaží regenerovat tvorbou vlků, 

postupně však chřadnou, až odumírají.  

K dalším původně významným cenným listnáčům patřily jilmy (Ulmus), zejména jilm 

habrolistý (U. carpinifolia) a jilm drsný (U. scabra). Současné zastoupení jilmů (bez rozlišení) 

se v důsledku jejich dlouhodobého hynutí způsobovaného houbovou chorobou grafióza jilmů 

(Ophiostoma novo-ulmi) pohybuje v řádu setin procenta. Vedle dubu zimního (viz výše) se 

v zájmovém území zejména na živnějších, hlubších a vlhčích půdách vyskytuje i dub letní 

(Quercus robur). Na suchých a záhřevných devonských vápencích kolem vrchu Kuňka se 

vyskytuje i dub pýřitý (Quercus pubescens). Ve společenstvech dřínových doubrav se spolu 

s ním vyskytuje i dřín (Cornus mas). Nelze zcela vyloučit ani výskyt dalších teplomilných 

druhů dubu (např. dubu jadranského - Quercus virgiliana, dubu žlutavého - Quercus 

dalechampii, dubu mnohoplodého - Quercus polycarpa, dubu jadranského - Quercus 

virgiliana, dubu balkánského, syn. d. uherského - Quercus frainetto a jejich kříženců), jejichž 

areál zatím není spolehlivě prozkoumán.  

Z dalších původních teplomilných listnatých dřevin je nutné zmínit jeřáb břek (Sorbus 

torminalis), který se dosud v zájmovém území vyskytuje v zajímavých exemplářích. 

K významným vtroušeným listnáčům se zajímavým produkčním potenciálem patří třešeň ptačí 

(Prunus avium). Na vodou výrazněji ovlivněných půdách, zejména na prameništích, potočních 

nivách se přirozeně vyskytovaly olše (Alnus). Jejich současné zastoupení podle LHP se 

pohybuje kolem 0,3 %. Lesnicky významná je především olše lepkavá (Alnus glitinosa). 

Z dalších původních dřevin převážně sukcesního charakteru, jejichž význam může s měnícím 

se klimatem vzrůstat, jsou bříza bělokorá (Betula pendula) a (topol) osika (Populus tremula).  

Z jehličnanů, které se v oblasti historicky původně vyskytovaly, postupně však byly 

hospodařením vytlačeny a v současnosti přestaly být vnímány jako lesní dřeviny, ačkoli jejich 

ekologický a snad i produkční potenciál není zanedbatelný, je třeba uvést tis červený (Taxus 

baccata). O původnosti tisu v PLO 33 Předhoří Českomoravské vrchoviny, kam Podkomorské 

lesy spadají, není pochyb. Původnost výskytu v oblasti dokládají rovněž četná toponyma a staré 

památné stromy. V současnosti se v PLO 33 původní tisy dosud vyskytují v Podyjí. V sousední 

přírodní lesní oblasti 30 Drahanská vrchovina je dosud jejich životaschopná populace.  

Současné druhové složení dožívajících starých porostů bylo ovlivněno končící chladnou 

klimatickou periodou trvající přibližně od 14. do závěru 19. stol., během které byly průměrné 

teploty cca 1-2 °C nižší než v předcházejícím středověkém klimatickém optimu. To vytvořilo 

předpoklady pro široké uplatnění ekonomicky zajímavých jehličnanů, zejména borovice a 

smrku. Na základě rozlohy věkových stupňů a jejich druhové skladby lze dovozovat, že 

zastoupení smrku kolem poloviny 20. století dosahovalo zhruba 50 %. S nástupem současně 

probíhající klimatické změny doprovázené oteplováním a rozkolísaností klimatu (teploty, 

srážky, vítr) se růstové podmínky pro smrk (ale i další dřeviny) změnily natolik, že dochází 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hymenoscyphus_pseudoalbidus&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Voskovi%C4%8Dka&action=edit&redlink=1
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k rozpadu smrkových porostů a projevům chřadnutí řady dalších dřevin (jilmy, jasan, olše aj.). 

Tyto skutečnosti zásadním způsobem ovlivňují lesnické hospodaření. 

 
5.2.7 Vlastnictví lesů  

 

Lesy na území Lesnického parku jsou ve vlastnictví státu. Spravují je Lesy České republiky, 

s. p. 

 

5.3 Zvláště chráněná území  
 

PR Jelení žlíbek o rozloze 11,99 ha se rozkládá v katastru městské části Brno-Bystrc v 

lokalitě Chrastava v nadmořské výšce 350-399 m. Předmětem ochrany jsou přírodě blízké lesní 

porosty s mohutnými buky a duby s mnoha charakteristickými druhy rostlin a živočichů. 

Dominantu stromového patra tvoří mohutné, až 200 let staré buky lesní (Fagus sylvatica). 

Poměrně hojně se objevuje také dub zimní (Quercus petraea), vtroušeně habr obecný (Carpinus 

betulus), lípa malolistá (Tilia cordata), jilm habrolistý (Ulmus minor), javor klen (Acer 

pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides) a javor babyka (Acer campestre). Lesní porosty 

skýtají útočiště ptákům vázaným na staré doupné stromy, významný je výskyt silně ohroženého 

lejska malého (Ficedula parva) a holuba doupňáka (Columba oenas). Celkem bylo na území 

rezervace zaznamenáno 26 druhů ptáků. 

PR Břenčák o rozloze 31,29 ha se rozkládá v katastru Kníničky. Leží v nadmořské výšce 

230-350 m. Předmětem ochrany jsou skalní svahy s přírodě blízkými až přirozenými lesními 

společenstvy zakarpatských doubrav s bohatým zastoupením dřínu (Cornus mas) a 

teplomilných druhů rostlin. 

PR Krnovec o rozloze 9,43 ha leží v katastru městské části Brno-Bystrc na pravém břehu 

Brněnské přehrady mezi hradem Veveří a chatovou osadou Mečkov na severních a východních 

svazích zaklesnutého meandru v prolomovém údolí řeky Svratky v 238-286 m n. m. Vyskytuje 

se zde mozaika různých typů přirozených listnatých lesů s převahou dubu zimního (Quercus 

petraea) a buku lesního (Fagus sylvatica). Rostou zde všechny naše druhy javorů - babyka 

(Acer campestre), mléč (Acer platanoides) i klen (Acer pseudoplatanus), a oba druhy lip - 

malolistá (Tilia cordata) i velkolistá (Tilia platyphylla), dále klokoč zpeřený (Staphylaea 

pinata), nebo dřín (Cornus mas). K nejvzácnějším druhům bylin patří silně jedovatý oměj vlčí 

mor (Aconitum lycoctonum), v podrostu se vyskytuje ve zcela nebývalém množství brambořík 

nachový (Cyclamen europaeum). Staré stromy jsou biotopem ptáků hnízdících v dutinách. 

PP Kůlny o rozloze 10,4 ha se nachází na katastrálním území Kníničky. Leží na skalnatém 

svahu nad levým břehem Brněnské přehrady, v místě zvaném Na pile v nadmořské výšce 230-

310 m. Důvodem ochrany je lesní společenstvo, bohatá květena a chráněné druhy plazů. 

V dubohabřinách a doubravách je zastoupen dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus 

robur), habr obecný (Carpinus betulus), javor mléč (Acer platanoides), klen (Acer 

pseudoplatanus) i babyka (Acer campestre), lípa malolistá (Tilia cordata), jilm horský (Ulmus 

scabra), jeřáb břek (Sorbus torminalis), z keřů hojně zejména dřín jarní (Cornus mas), ptačí 

zob obecný (Ligustrum vulgare), slivoň trnka (Prunus spinosa), růže šípková (Rosa canina). Z 
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bylin např. brambořík nachový (Cyclamen europaeum), dymnivka plná (Corydalis solida), 

prvosenka jarní (Primula veris), tolita lékařská (Vincetoxicum hirudinaria) či rozrazil rakouský 

(Veronica austriaca). Plazy zastupuje užovka hladká (Coronella austriaca), užovka 

podplamatá (Natrix tessellata), užovka obojková (Natrix natrix), slepýš křehký (Anguis 

fragilis) a ještěrka obecná (Lacerta agilis), z obojživelníků mlok skvrnitý (Salamandra 

salamandra), z ptáků lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), rehek zahradní (Phoenicurus 

phoenicurus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), krutihlav obecný (Jynx torquilla), 

žluva hajní (Oriolus oriolus). Vyskytují se zde vzácné druhy brouků, např. roháč obecný 

(Lucanus cervus), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) nebo krasec berlínský (Dicera 

berolinensis). 

PP Na Skalách o rozloze 0,99 ha leží na katastrálním území Kníničky v nadmořské výšce 

230-270 m. Nachází se na levé straně průlomového údolí Svratky. Tvoří ji skalní výchoz a 

příkrý jižně až jihozápadně exponovaný svah. Důvodem ochrany jsou lesní společenstva 

zakrslých doubrav, jejich bylinný podrost a teplomilná travino-bylinná společenstva.  

PP Junácká louka o rozloze 5,03 ha leží na katastrálním území Kníničky v nadmořské 

výšce 230-260 m. Chráněné území zaujímá zbytek dříve rozlehlejších zemědělsky využívaných 

pozemků. Je členěno třemi nízkými agrárními terasami. Převládá zde společenstvo kosených 

květnatých mezofilních luk. V ochranném pásmu PP se nachází lokalita vzácného hořce 

křížatého (Gentiana cruciata). Meze mezi terasami jsou souvisle zarostlé stromy a keři, roste 

na nich i dřín jarní (Cornus mas), v křovinách hnízdí například ťuhýk obecný (Lanius collurio). 

Tato PP je jednu z druhově nejbohatších lokalit denních motýlů v okolí Brna. 

 

5.4 Požadavky na standard lesnických parků 
 

Standard lesnických parků (MZe, 2010) vnímá území lesnického parku jako ukázkový 

(demonstrační, modelový, vzorový) objekt trvale udržitelného hospodaření v lesích a v krajině, 

prostý radikálních zvratů, s případným důrazem na specifické aspekty v dané lokalitě, a sloužící 

současně:  

- rozvoji udržitelného turismu, myslivosti a dalších zájmů veřejnosti, 

- jako demonstrační objekt ve smyslu Národního lesnického programu, 

- vědeckému výzkumu, monitoringu, výchově odborné (vzdělávání v rámci školního 

systému) nebo laické veřejnosti (lesní pedagogika), 

- prezentaci srovnání trvale udržitelného hospodaření a přírodě blízkého hospodaření na 

vybraných plochách, 

- podpoře spolupráce s mezinárodními projekty se zaměřením na trvale udržitelné 

hospodaření v krajině, zejména v rámci mezinárodní sítě modelových lesů. 

Na území lesnického parku je dále rozvíjeno mnohostranné a racionální hospodářské 

využívání lesů na základě osvědčených postupů lesnického hospodaření s cílem zabezpečit 

dostupnost dřeva jako významné obnovitelné suroviny a současně zachovat poskytování 

ekonomických příjmů obyvatelstvu. Hospodaření zároveň zachovává v maximální míře 

dochované přírodní, krajinné a kulturní hodnoty. 
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Administrativa lesnického parku je založena na dobrovolném a participativním přístupu 

dotčených subjektů. Případná institucionalizace nenárokuje mandatorní výdaje státního 

rozpočtu (v úvahu přichází nevládní nezisková organizace, obecně prospěšná společnost, příp. 

nadace); využívá finanční prostředky z vnějších zdrojů na podporu a rozvoj aktivit, které jsou 

v souladu se standardem lesnického parku.  

Úplný popis standardu je k dispozici na webových stránkách MZe (viz MZe, 2010).  
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6. Rešerše původních výzkumů návštěvnosti a hodnocení 
lesních porostů 

 

Cílem rešerše bylo poskytnout podklady pro návrh a diskusi obsahu dotazníkového šetření 

v Podkomorských lesích s ohledem na dosavadní praxi zjišťování návštěvnického profilu a 

preferencí návštěvníků českých lesů. Rešerše je zaměřena na dosud zpracované studie 

návštěvnických profilů v českých lesích a výzkumy vnímání lesa v ČR, které vycházejí z 

dotazníkových šetření. Rešerše je zpracována výběrově, především za účelem doplnit literární 

zdroje známé autorům předkládané průběžné zprávy. Nebylo naším cílem zahrnout do textu 

rešerše veškeré české či zahraniční studie týkající se rekreace v lesích.  

Jsou zahrnuty primárně studie publikované v českých odborných periodikách a jiných 

publikací příbuzných tématem v ČR (Journal of Landscape Management, Zprávy lesnického 

výzkumu, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, sborníky z 

konferencí Rekreace a ochrana přírody), s doplněním o další zdroje (ostatní česká a zahraniční 

odborná periodika a sborníky z konferencí, disertační práce, projekty VaVaI).  

Rešerše naopak nezahrnuje studie primárně nezaměřené na rekreaci v lese, ale spíše na 

rekreaci v širším území či krajině (např. šetření domácího cestovního ruchu prováděné 

každoročně agenturou CzechTourism - viz CzechTourism, 2015). Výsledky takto zaměřených 

předchozích výzkumů v NP a CHKO Šumava a CHKO Český ráj a obecně v ČR shrnuje 

Kaprová (2014). Dále nejsou zahrnuty studie a šetření zpracovávané COŽP UK (viz např. 

Melichar, 2007; Kaprová, 2015; Melichar a kol., 2016; Melichar a Kaprová, 2016; Kaprová a 

Melichar; 2016; Braun Kohlová a Melichar, 2017), které vznikly zejména v rámci následujících 

projektů: 

 Peněžní hodnocení rekreačních a estetických funkcí lesních ekosystémů v České 

republice (donor: Ministerstvo zemědělství, NPV I, 1R56014, 2005-2007), 

 Využití cenového mechanismu pro regulaci turismu a financování péče o zvláště 

chráněná území ČR (donor: TA ČR, TD020049, 2014-15), 

 Nové koncepční nástroje v plánování post-těžební krajiny: socioekonomické posouzení 

různých způsobů obnovy (donor: TA ČR, TD03000249, 2016-17). 

Text rešerše je členěn podle lokalit, kterých se výzkum týká. 

 

6.1 Lesy v ČR obecně 
 

Národní šetření o vnímání lesů a lesnictví v jednotlivých státech Evropské unie včetně ČR 

bylo realizováno v rámci studie „Shaping forest communication in the EU: Public perceptions 

of forests and forestry“ (Ramesteiner a kol., 2009; Riedl, 2010). Šetření bylo administrováno 

off-site na vzorku 440 českých respondentů se stanovením kvót na pohlaví a věk dotazovaných. 

Témata národního dotazníkového šetření zahrnovala: 

 důležitost témat vztahujících se k lesům, 

 názor respondenta na stav lesů, vývoj rozlohy a druhovou rozmanitost lesů, 

 vnímané příčiny škod a ohrožení lesů v zemi (požáry, zvěř, hospodaření apod.),  
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 hodnocení důležitosti přínosů plynoucích z lesů (pro zachování biodiverzity, rekreační 

využití, produkce obnovitelných zdrojů, bioenergie, ochranná funkce proti přírodním, 

snížení dopadů klimatické změny apod.), 

 preference více či méně aktivního hospodaření v lesích s ohledem na plnění jednotlivých 

funkcí, 

 názor, do jaké míry mohou adaptační opatření v lesích pomoci snížit dopady změny 

klimatu, 

 frekvence návštěv lesa, 

 zájem respondenta o informace o lesích a jednotlivých tématech týkajících se lesů. 

Dále dotazník obsahoval otázky popisující socio-demografické charakteristiky respondentů: 

pohlaví, věk, vzdělání, bydliště na venkově/ve městě. Otázky položené v dotazníkovém šetření 

ohledně vnímání lesů a lesnictví jsou obsaženy ve zprávě k projektu ECORYS (Ramesteiner a 

kol., 2009). 

Další šetření o postojích obyvatel České republiky k lesům a lesnímu hospodářství (Roček a 

kol., 1997; Šišák, 1996) zmiňuje Pospíšilová (2012). Roček a kol. (1997) zahrnuli do dotazníku 

témata vztahu respondentů k lesu, hodnocení jeho významu, návštěvnost lesa (frekvence, 

vzdálenost, důvody, náklady), hodnocení stavu lesů, oblíbenost jednotlivých typů lesa. Z 

demografických znaků byl zkoumán věk, bydliště a profese respondentů. Šišák (1996) se 

zabýval návštěvností lesa, hlavními důvody návštěvy lesa (krátkodobá relaxace, sběr lesních 

plodů, hub a léčivých bylin, zájmová činnost), vzdáleností navštěvovaného lesa od bydliště, 

sběrem hub, lesních plodů a bylin a ochotou platit za vstup do lesa.  

Šišák (2006b) dále provádí každoroční celorepublikové šetření pro ministerstvo zemědělství 

ohledně objemu sběru lesních plodin a jejich peněžního vyjádření (MZe ČR, 2015).  

 

6.2 Příměstské lesy města Brno 
 

Magistrát města Brna v roce 2009 zpracoval anketu ohledně využití příměstských lesů města 

Brno včetně Podkomorských lesů (Gregorová, 2009). Na základě nereprezentativního vzorku 

576 respondentů, kteří odpovídali on-line na webových stránkách www.brno.cz či 

prostřednictvím městských informačních novin, bylo provedeno následující shrnutí (Ibid.): 

 nejvíce respondentů (téměř jedna polovina) příměstské lesy navštěvuje několikrát 

měsíčně – například o víkendech, 

 nejnavštěvovanější oblastí jsou lesy v okolí Soběšic, Útěchova a Ořešína, 

 nejčastějším důvode odpočinku je odpočinek, procházka a relaxace (79 %), 

 nejvíce se lidé v příměstských lesích věnují pěší turistice (tři čtvrtiny respondentů), 

polovina respondentů zde jezdí na kole, 

 nejvíce lidé na těchto lesích oceňují přírodu, les jako takový, charakter lesa, 

 nejvíce respondentům vadí nepořádek, odpadky a černé skládky (uvedla jedna třetina 

respondentů), 

 nejvíce v lesích chybí mobiliář, jako jsou lavičky, altány, přístřešky apod., 
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 názory na to, zda v lesích mají či nemají být odpadkové koše, nejsou jednoznačné – 

polovina respondentů se domnívá, že v lesích být mají, druhá polovina má jiný názor, 

 v lesích si respondenti přejí studánky, lavičky, posezení, přístřešky a altány, naučné 

stezky, odpočinkové plochy a palouky atd., tj. základní vybavení, které jednak zpříjemní 

pobyt v lese, jednak obohatí návštěvníka o nové dojmy a poznatky, 

 polovina respondentů si přeje oddělit pěší trasy od tras od tras cyklistů a koní, důvodem 

je zejména obava ze střetů a dále také stav cest, který je důsledkem pohybu koní, 

 průměrná částka, na kterou respondenti ocenili jednu návštěvu lesa je asi 70,- Kč, část 

respondentů (44 %) však na tuto otázku vůbec neodpověděla, 

 v lesích si respondenti nepřejí zejména takové aktivity či vybavení, které by narušily či 

výrazně pozměnily přírodní a přirozený charakter lesů. 

V dotazníkovém šetření byly dále zjišťovány demografické charakteristiky respondentů - 

pohlaví, věk, dosažené vzdělání a bydliště. Přesné znění otázek a nabídka odpovědí jsou 

uvedeny přímo ve shrnutí (Gregorová, 2009). 

 

6.3 Školní lesní podnik “Masarykův les” Křtiny 
 

Hlaváčková a kol. (2014) se zaměřili na šetření rekreačních služeb polesí Bílovice nad 

Svitavou - jedné ze tří polesí v rámci Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny 

MENDELU v Brně. Šetření proběhlo on-site ve čtyřech termínech od července do října 2013 a 

bylo sebráno 1581 dotazníků na čtyřech lokalitách. Dotazník s 22 otázkami se týkal způsobu a 

frekvence využití území, aktivit vykonávaných v území, vyhodnocení dostatečnosti 

infrastruktury pro jejich potřeby, způsobu dopravy do území, výdajů na cestu a ubytování v 

území a ochoty platit za vstup do území (uzavřená otázka ano/ne a následné 2 dotazy formou 

vztažení k % uvedených nákladů na cestu a % z daně z příjmu alokované na tento poplatek). 

Dále bylo zjišťováno věkové složení, pohlaví, příjem.  

Další navazující šetření na území Školního lesního podniku Křtiny proběhlo v červenci a 

srpnu 2015 (Hlaváčková a kol., 2015). Na pěti lokalitách bylo on-site sebráno 1 241 dotazníků 

o 22 otázkách zahrnujících např. dotaz na pohlaví, věkovou třídu, vzdělání, status (zaměstnaní, 

studenti, důchodci, v domácnosti, podnikatelé apod.), místo bydliště (či kraj - není 

specifikováno v textu), důvod návštěvy (sporty a rekreační aktivity apod.). Výsledky 

dotazování jsou prezentovány formou procentuálního shrnutí odpovědí na výše zmíněné 

otázky. 

Fialová a kol. (2016) prováděli v letech 2014 a 2015 dotazníkové šetření zaměřené na 

nedřevní produkty ve Školním lesním podniku Křtiny - ochotu platit za vstup a příležitost sbírat 

lesní plody. Bylo sebráno 1589 sebraných dotazníků on-site na třech místech. Studie reportuje 

distribuci odpovědí napříč věkovými třídami, sociálním statusem (zaměstnaní, studenti, 

důchodci, v domácnosti, podnikatelé apod.) a příjmem. Autoři zmiňují problémy s dotazováním 

lidí ve věku 35-50 let, např. cyklistů - v této věkové skupině se vyskytlo značné procento 

odmítnutí poskytnout rozhovor. 
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6.4 Žďárské vrchy 
 

Pospíšilová (2012) analyzovala v rámci disertační práce významnost rekreační funkce lesa 

ve třech lokalitách Žďárských vrchů. Studie je zaměřena na následující otázky: 

a. hodnocení spol. významnosti zdravotně-hygienických funkcí lesa podle Šišáka a kol. 

(2006b), 

b. hodnotu rekreační funkce lesa podle expertní metody s upravenou významností funkcí 

lesa podle souborů návštěvníků lokalit, 

c. ochotu platit za návštěvu lesa a počet návštěv jednotlivých lokalit a výpočet roční 

rekreační hodnoty lokalit. 

Celkem bylo vyplněno on-site na všech třech lokalitách 1 122 dotazníků, jednalo se o 

náhodný výběr. Otázky v dotazníku zahrnují následující oblasti: 

 identifikace: pohlaví, věk, vzdělání, velikost trvalého bydliště, vzdálenost trvalého 

bydliště od lesa,  

 aktivity a rekreační využití: cyklista/chodec, frekvence návštěv území, rozložení návštěv 

v průběhu týdne, plánovaná doba návštěvy, účel návštěvy lesa (fyzická rekreace a 

relaxace, zájmová činnost, sběr plodin, sběr paliva), 

 hodnocení stavu a preference k lesu: stav lesních porostů (škála zcela vyhovující-zcela 

nevyhovující), vybavenost území pro rekreaci (škála zcela vyhovující-zcela 

nevyhovující; další škála využívám-nevyužívám; navrhovaná zlepšení), preference typu 

lesa (smíšený, jehličnatý, listnatý; mladý-střední-starý; bez podrostu-s podrostem), 

 financování: z jakých zdrojů by měly být financovány zvýšené náklady na poskytování 

netržních funkcí lesa. 

Dotazník je přílohou práce (Pospíšilová, 2012). 

Sadecký a kol. (2014) následně ve Žďárských vrších replikoval šetření evropského 

průzkumu ECORYS (Rametsteiner, 2009). Jedná se o on-site dotazník o 8 otázkách: počet 

návštěv lesa za rok, účely návštěv lesa, preferovaný typ lesa, názor na stav lesních porostů, 

názor na příčiny ohrožení lesů, názory na významnost jednotlivých funkcí lesa, názor na kvalitu 

hospodaření v lesích (zcela vyhovující/zcela nevyhovující). 

 

6.5 Šumava 

 

Görner a kol. (2011, 2012) v dotazníkových šetřeních na Šumavě zjišťovali frekvence 

návštěv Šumavy, preference sezóny k návštěvě, doprava do oblasti, typ ubytování, náklady 

spojené s návštěvou, sociodemografický profil návštěvníků, percepce intenzity turismu; 

zaznamenáno bylo také vyjádření návštěvníků ohledně spokojenosti s návštěvou oblasti. Sběr 

dat probíhal vždy on-site. 

Banaš (2012) se zaměřili na názory rekreantů ve čtyřech územích (Krkonošský národní park, 

NP a CHKO Šumava, CHKO Jeseníky a CHKO Beskydy). Autoři uvádí celkový počet 2681 

sebraných dotazníků za čtyři území, a cca 650 respondentů v každém území). Dotazování 

probíhalo on-site. Dotazníkové šetření zahrnovalo následující okruhy otázek: 
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 vnímání stavu přírody a krajiny, očekávaný vývoj stavu do budoucna, míra podpory 

ochraně přírody, zda by měli ochranáři mít více pravomocí, 

 spokojenost s nabídkou služeb (informace, cyklotrasy, přeprava osob), 

 zda by souhlasili se zpoplatněním, 

 rozvoj CR: automobilová doprava, nové stavby, územní změny vedoucí k lepšímu 

sportovnímu vyžití v CHÚ (zda podporují či ne),  

 názor na divočinu (patří velké šelmy do přírody?); atraktivita různých typů lesa (s 

fotografiemi stejnými pro všechna CHÚ, 6-ti bodová hodnotící škála). 

Podle závěrů studie (Banaš, 2012) návštěvníci ve všech lokalitách považují za nejvíce 

atraktivní kulturní lesní porost s minimální věkovou strukturou, nicméně dostatečně 

prosvětlený, s hojným bylinným a mechovým patrem. 

Další studie týkající se rekreace na Šumavě shrnuje Kaprová (2014). 

 

6.6 Krkonoše 
 

Šetření rekreačního využití Krkonoš zpracovali Görner a Čihař (2011) a Čihař a Třebický 

(2000) - otázky se týkají (podobně jako u výzkumů tohoto týmu na Šumavě) frekvence návštěv, 

preference sezóny k návštěvě, dopravy do oblasti, typu ubytování, nákladů spojených s 

návštěvou, sociodemografického profilu návštěvníků, percepce intenzity turismu. 

Dále zde šetření názorů rekreantů provedl Banaš (2012) - stejně jako v NP a CHKO Šumava 

(charakteristiky dotazníkového šetření jsou uvedeny výše v textu). 

 

6.7 Závěr 
 

Dosud zpracované studie návštěvnických profilů v českých lesích prakticky vždy zahrnují 

proměnné typu frekvence návštěv lesa, typu rekreačních aktivit vykonávaných v daném lese a 

demografické charakteristiky (zejména pohlaví, věk, případně bydliště). Některé studie 

zahrnují také otázky spokojenosti s rekreační vybaveností. V tomto ohledu bylo pro návrh 

dotazníku v rámci tohoto projektu největší inspirací šetření Magistrátu města Brna (Gregorová, 

2009), které zahrnuje mnoho podrobných otázek na toto téma, které se prostorově týkají 

zkoumané oblasti Podkomorských lesů.  

Výzkum vnímání lesa v ČR není příliš obvyklým tématem. Pokud je zkoumána preference 

k lesním porostům, kategorie jsou většinou velmi hrubé (např. Pospíšilová, 2012 - les smíšený-

jehličnatý-listnatý; mladý-střední-starý; bez podrostu-s podrostem). Vizuální reprezentace 

lesních porostů byly využity (kromě studie Braun Kohlová a Melichar, 2017) pouze ve studii 

Banaš (2012). Výzkumu vnímání lesního hospodaření obecně v ČR se věnoval Rametsteiner 

(2009); ve Žďárských vrších pak šetření replikoval Sadecký a kol. (2014); položené otázky i 

závěry obou studií jsou spíše obecné. 
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7. Vyhodnocení současného stavu návštěvnosti 
 

Současné rekreační využívání lesů v oblasti přírodního parku Podkomorské lesy bylo 

zkoumáno z hlediska množství a forem návštěvnosti. Za tímto účelem byl realizován 

kvantitativní monitoring pomocí automatických sčítacích zařízení (kapitola 7.1) a kvalitativní 

monitoring pomocí výběrového šetření návštěvnosti (kapitola 8). 

 

7.1 Realizace kvantitativního monitoringu 
 

7.1.1 Výběr lokalit a instalace sčítacích zařízení 
 

Automatické sčítání návštěvníků na území přírodního parku Podkomorské lesy probíhalo 

souvisle od začátku července roku 2017 do konce června 2018.  

Volba lokalit pro umístění a instalaci sčítacích zařízení byla provedena na základě úvodního 

jednání s LČR dne 19. 6. 2017 a následné diskuse členů řešitelského týmu. Na úvodním jednání 

s LČR vyplynul požadavek na instalaci celkem 6-ti sčítačů a dobu měření na všech profilech 

od 10. 7. 2017 do 30. 6. 2018. 

Sčítací zařízení byla instalována 3. 7. 2017 na předem vybraných lokalitách za účasti 

pracovníků LČR. Celkem bylo nainstalováno 6 sčítacích profilů, monitorujících klíčové 

turistické trasy. Data za období 1.7. - 3.7. byla dopočtena na základě průměrné návštěvnosti 

pěti následujících dnů v týdnu. Hodinová data pro tyto dny byla dopočítána na základě rozložení 

návštěvnosti ve 24-hodinovém cyklu během zbytku sledovaného období. 

Kontrola sčítacích zařízení v terénu a stahování dat proběhlo v intervalu 1x za 2 měsíce. 

Během celého monitorovaného období nebyl zaznamenán žádný případ odcizení či vandalizace 

sčítacího zařízení.  

Níže je uveden přehled umístění jednotlivých sčítacích zařízení na území LP Podkomorské 

lesy se zobrazením lokalizace sčítacích profilů vč. GPS zaměření a fotodokumentace profilu. 

Na vybraných profilech proběhl také monitoring personální. Bližší informace k 

personálnímu monitoringu jsou uvedeny v části 7.2 této kapitoly. 
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7.1.2 Informace o umístění sčítacích senzorů 
 

Kód sčítacího profilu:  PL1 
Název sčítacího 
profilu: 

Podkomorská myslivna 

GPS souřadnice: 49.23018, 16.43678  

Datum instalace: 3. 7. 2017 

Typ sčítacího zařízení: Pyroelektrický senzor Linetop se standardním dosahem. 

 
Obrázek 1 – Pohled na snímaný koridor profilu PL1 Podkomorská myslivna 

 
 

  

 

 

Obrázek 2 – Lokalizace sčítacího profilu PL1 (mapový podklad: www.mapy.cz) 

  

Sčítací profil 
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Kód sčítacího profilu:  PL2 
Název sčítacího 

profilu: 
U Huberta 

GPS souřadnice: 49.22588, 16.47293  

Datum instalace: 3. 7. 2017 

Typ sčítacího zařízení: Pyroelektrický senzor Linetop se standardním dosahem 

 
Obrázek 3 – Pohled na snímaný koridor profilu PL2 U Huberta 

 
 

Obrázek 4 – Lokalizace sčítacího profilu PL2 (mapový podklad: www.mapy.cz) 

  

Sčítací profil 
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Kód sčítacího profilu:  PL3 
Název sčítacího 
profilu: 

Cyklotrasa 5005 

GPS souřadnice: 49.22998, 16.48091  

Datum instalace: 3. 7. 2017 

Typ sčítacího zařízení: Pyroelektrický senzor Linetop se standardním dosahem 

 
Obrázek 5 – Pohled na snímaný koridor profilu PL3 Cyklotrasa 5005 

 
 

Obrázek 6 – Lokalizace sčítacího profilu PL3 (mapový podklad: www.mapy.cz) 

  

Sčítací profil 



Projekty Grantové služby LČR 

Vyhodnocení funkčního potenciálu lesů v oblasti záměru vyhlášení „Lesnického parku Podkomorské lesy“ 

včetně návrhu optimálního nastavení jeho polyfunkčního využití 

30 

Kód sčítacího profilu:  PL4 
Název sčítacího 

profilu: 
Vrtačka 

GPS souřadnice: 49.23473, 16.46851  

Datum instalace: 3. 7. 2017 

Typ sčítacího zařízení: Pyroelektrický senzor Linetop se standardním dosahem 

 
Obrázek 7 – Pohled na snímaný koridor profilu PL4 Vrtačka 

 
 

Obrázek 8 – Lokalizace sčítacího profilu PL4 (mapový podklad: www.mapy.cz) 

  

Sčítací profil 
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Kód sčítacího profilu:  PL5 
Název sčítacího 

profilu: 
Nad Zouvalkou 

GPS souřadnice: 49.26228, 16.46365  

Datum instalace: 3. 7. 2017 

Typ sčítacího zařízení: Pyroelektrický senzor Linetop se standardním dosahem 

 
Obrázek 9 – Pohled na snímaný koridor profilu PL5 Nad Zouvalkou 

 
 

Obrázek 10 – Lokalizace sčítacího profilu PL5 (mapový podklad: www.mapy.cz) 

  

Sčítací profil 
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Kód sčítacího profilu:  PL6 
Název sčítacího 
profilu: 

Obora Kuřim 

GPS souřadnice: 49.27615, 16.46413  

Datum instalace: 3. 7. 2017 

Typ sčítacího zařízení: Pyroelektrický senzor Linetop se standardním dosahem 

 
Obrázek 11 – Pohled na snímaný koridor profilu PL6 Obora Kuřim 

 
 

Obrázek 12 – Lokalizace sčítacího profilu PL6 (mapový podklad: www.mapy.cz) 

  

Sčítací profil 
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7.1.3 Použitá technologie 
 

Tepelné senzory (pyroelektrické senzory) představují technologii reagující na prudké změny 

teploty v prostředí. Ve spojení s ústřednou se tento typ zařízení používá pro zaznamenání 

procházejících či projíždějících lidí (pěší turisté, cyklisté, in-linisté, koně, koloběžky, atd.). 

Senzor reaguje na tepelnou energii, vydávanou tělem při pohybu. Identifikační vzdálenost 

paprsku čidla činí 4 až 5 metrů.  

Tato technologie sčítání spolehlivě funguje nezávisle na povětrnostních podmínkách a 

charakteru prostředí – lze jí aplikovat jak v indoorovém prostředí, tak v náročných externích 

podmínkách (např. horské stezky).  

Instalace zařízení je jednoduchá a rychlá, velkou výhodou je praktická „neviditelnost“ 

sčítače v místě použití. Napájení je realizováno třemi AA bateriemi, které zajišťují nepřetržité 

sčítání po dobu 10 až 12 měsíců. 

Výše uvedený typ zařízení sestává z následujících komponent: 

- sčítací senzor, 

- konvertor, 

- záznamový datalogger, 

- úložný box ústředny zařízení. 

 
Obrázek 13 – Schéma propojení komponent tepelného snímacího zařízení 
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Sčítací senzor – je snímací čidlo v polyetylenovém tubusu o průměru 16 mm a délce 45 mm, 

doplněné kabelem pro propojení s ústřednou zařízení. Kulatá čelní strana snímacího čidla je 

jedinou komponentou zařízení, která je v místě sčítání viditelná. Proto bývá s ohledem na co 

nejmenší nápadnost přednostně umísťována do stávajících terénních objektů jako např. 

oplocení, zábradlí, sloupky, kmeny náletových dřevin, apod. Vhodné umístění senzoru zajišťuje 

maximální ochranu výsledku proti ovlivnění ze strany zvědavců a vandalů.  

 
Obrázek 14 – Příklad nenápadného umístění 
tepelného senzoru do kmene náletové dřeviny 

 
 

Konvertor – je segment zajišťující přenos záznamu ze sčítacího senzoru snímajícího cílové 

objekty monitoringu na záznamový datalogger, zajišťující nastavení parametrů sčítání, uložení 

paměťového média a uložení napájecí jednotky. Obě tyto komponenty – konvertor a 

záznamový datalogger tvoří tzv. ústřednu zařízení. Ústředna zařízení tak obsahuje veškerá 

nastavení a získaná data. S ohledem na eliminaci rizika jejího zcizení bývá uložena v Úložném 

boxu (Pelicase) pro ústřednu zařízení, což je vodotěsný a vysoce mechanicky odolný plastový 

box. Ústředna zařízení bývá zakopána v blízkosti snímacího senzoru ve vzdálenosti odvislé od 

délky kabelu senzoru (1–5 m). 

 
Obrázek 15 – Příklad uložení ústředny zařízení 
v úložném boxu 
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7.1.4 Metodika zpracování výsledků 

 

Základní jednotkou průzkumu návštěvnosti je počet průchodů. Při posuzování návštěvnosti 

území bylo třeba brát v úvahu, že monitorované trasy jsou obousměrné a tudíž je 

pravděpodobné, že je část sečtených návštěvníků využila jak pro přístup na lokalitu, tak pro 

návrat z ní a ve výsledku tak mohli být návštěvníci započítání dvakrát. Sčítací senzory 

zaznamenávají veškerý provoz na inkriminovaných trasách, a i když je základní jednotkou 

monitoringu počet průchodů, zaznamenáváni jsou rovněž návštěvníci pohybující se na kolech, 

motorkách či automobilech (umožňuje-li to charakter komunikace). 

Data automatického monitoringu zohledňují letní i zimní posun času. 

Na monitorovaných lokalitách probíhal kromě automatického monitoringu také monitoring 

personální. Jeho výsledky slouží jako ověřující informace o přesnosti počtu návštěvníků 

zjištěných automatickým monitoringem (tzv. fyzická kalibrace). Přehled výsledků personálního 

monitoringu s orientační přesností sčítače je vždy uveden na konci kapitoly výsledků 

automatického monitoringu jednotlivých profilů.  

Personální monitoring byl realizován na rozcestích turistických tras vedoucích k jednotlivým 

sčítacím profilům. Pro profily PL3 Cyklotrasa 5005 a PL4 Vrtačka se jednalo o rozcestí Ríšova 

studánka. Pro profil PL2 U Huberta o sousední odbočku modré trasy. Pro profil PL5 Nad 

Zouvalkou o rozcestí Nad Zouvalkou a pro profil PL6 Obora Kuřim o rozcestí U tří křížů. 

Vzdálenost od rozcestí ke sčítacím profilům je často poměrně velká a část návštěvníků mohla 

využívat neznačených odboček, které se na sledované trase mezi sčítačem a rozcestím 

nacházejí. Tím se mohli umístění čidla vyhnout či nemuseli být vůbec tazatelem na rozcestí 

zpozorováni. Udávaná přesnost sčítačů je tedy s ohledem na tuto skutečnost pouze orientační. 

Na profilu PL1 Podkomorská myslivna bylo šetření realizováno v blízkosti sčítacího profilu. 

Souhrnné údaje o návštěvnosti monitorovaných lokalit včetně jejich porovnání jsou 

obsaženy v následující části této kapitoly zabývající se výsledky monitoringu návštěvnosti. 

Podrobné přehledy návštěvnosti jednotlivých profilů pak navazují v části následující. 

Všechny níže prezentované souhrnné údaje o návštěvnosti jsou vždy zpracovány z 

originálních dat neovlivněných kalibračním koeficientem. 
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7.1.5 Výsledky průzkumu návštěvnosti 

 
Souhrnné údaje o návštěvnosti sčítacích profilů  

 
Tabulka 1 – Souhrnný přehled návštěvnosti na jednotlivých profilech, denní průměry a denní maxima 
ve sledovaném období 1.7.2017–30.6.2018 

Profil 

Počet celých 

sledovaných 

dnů 

Návštěvnost 

celkem 

Průměr 

průchodů/den 

Maximum za 

den 

PL1 Podkomorská myslivna 365 4 799 13,1 75 

PL2 U Huberta 365 45 905 125,8 454 

PL3 Cyklotrasa 5005 365 48 919 134,0 517 

PL4 Vrtačka 365 15 928 43,6 421 

PL5 Nad Zouvalkou 365 58 088 154,3 2 014 

PL6 Obora Kuřim 365 8 603 23,6 445 

Pozn. Denní maximum na profilu PL5 bylo ovlivněno závodem Vokolo priglu (okolo 2 tis závodníků). Druhá 

nejvyšší hodnota zjištěná na profilu PL5 byla 960 průchodů návštěvníků. 
 

V rámci sčítacích profilů umístěných na území Přírodního parku Podkomorské lesy vykázal 

ve sledovaném období nejvyšší celkovou návštěvnost profil PL5 Nad Zouvalkou monitorující 

červeně značenou turistickou trasu okolo Brněnské přehrady. Sčítač v období od 1. 7. 2017 do 

30. 6. 2018 zaznamenal celkem 58 088 průchodů (a průjezdů) návštěvníků, což průměrně 

představovalo přes 159 průchodů návštěvníků denně.  

Nejméně průchodů návštěvníků za doposud sledované období bylo zjištěno na trase vedoucí 

v blízkosti Podkomorské myslivny. Ve sledovaném období zde bylo zaznamenáno 4 799 

průchodů, průměrně tedy okolo 13 průchodů návštěvníků denně. 

 
Graf 1 - Srovnání návštěvnosti monitorovaných lokalit ve sledovaném období 1.7.2017–30.6.2018 
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Tabulka 2 – Souhrnný přehled návštěvnosti na jednotlivých profilech během pracovních a 
mimopracovních dnů ve sledovaném období 1.7.2017–30.6.2018 

Profil 
Pracovní 

dny celkem 

Víkendy a státní 

svátky celkem 
Ø Pracovní dny 

Ø Víkendy a 

státní svátky 

PL1 Podkomorská myslivna 2 564 2 235 10,3 19,4 

PL2 U Huberta 23 502 22 403 94,0 194,8 

PL3 Cyklotrasa 5005 24 810 24 109 99,2 209,6 

PL4 Vrtačka 8 312 7 616 33,2 66,2 

PL5 Nad Zouvalkou 21 766 36 322 87,1 300,4 

PL6 Obora Kuřim 3 257 5 346 13,0 46,5 

Pozn. V případě uvedených průměrů se jedná o průměrnou hodnotu za den. 
 
 

Obrázek 16 – Cyklista projíždějící po trase monitorované sčítacím profilem PL3 Cyklotrasa 5005 
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7.1.6 Detailní údaje o návštěvnosti jednotlivých profilů PP Podkomorské lesy 
 

PL1 Podkomorská myslivna 
 

Tabulka 3 – Souhrnné údaje o sčítacím profilu PL1 Podkomorská myslivna 
 PL1 Podkomorská myslivna 

Start sčítání: 3. 7. 2017 Data zpracována k: 30. 6. 2018 

Celkový počet průchodů: 4 799 Denní maximum průchodů: 75 (út 17.10.) 

Prac. dny: 2 564 Neprac. dny: 2 235 Neprac. vyšší: 1,9x 

Ø Roční: - Ø Měsíční: 399,9 Ø Hodinový: 0,5 

Ø Denní: 13,1 Ø Prac. dny: 10,3 Ø Nepr. dny: 19,4 

Pozn.: kategorie „Neprac.vyšší:“ je poměrem průměrů návštěvnosti z nepracovních a pracovních dnů.  

 
Vývoj návštěvnosti na lokalitě po měsících 

 

Nejvyšší návštěvnost byla na profilu PL1 Podkomorská myslivna dosažena v květnu, naopak 

nejnižší v lednu. V rámci monitorovaného období vykazovala návštěvnost poměrně standardní 

průběh vyznačující se vysokými hodnotami návštěvnosti v průběhu léta, poklesem návštěvnosti 

po skončení letních prázdnin, minimálními hodnotami dosaženými v zimě a opětovným 

nárůstem v průběhu jara.  

 
Graf 2 – Vývoj návštěvnosti na lokalitě po měsících v období 1.7.2017–30.6.2018 

 
 

Vývoj návštěvnosti na lokalitě v průběhu týdne 
 

Sčítací profil PL1 Podkomorská myslivna zaznamenával o víkendech a svátcích průměrně 

1,9 krát více průchodů a průjezdů než ve dnech pracovních. Nejvíce průchodů a průjezdů – 

průměrně 19,4 za den – bylo zpravidla zachyceno na monitorované stezce v neděli.  

Počty zjištěných průchodů během pracovních dnů byly poměrně vyrovnané, nejméně 

průchodů bylo průměrně zaznamenáno v pondělí a pátek (10,0). O sobotách a nedělích bylo 

zaznamenáno celkem 41 % z celkového počtu průchodů. 
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Graf 3 – Přehled průměrné návštěvnosti v jednotlivých dnech týdne během sledovaného období  

 
 

Vývoj návštěvnosti na lokalitě během 24 – hodinového cyklu 
 

Následující graf prezentuje rozložení návštěvnosti do 24 - hodinového cyklu v procentech 

z celkové hodnoty průměrné návštěvnosti za den během celého sledovaného období. První 

průchody sčítač zaznamenával již před 5. hodinou ranní, poslední pak mezi 20. a 21. hodinou. 

Mimo toto období byla zjištěna pouze návštěvnost ojedinělá. Z grafu je možné vypozorovat 

období maximální denní návštěvnosti, mezi 14. a 18. hodinou, v rámci kterého nastávalo mezi 

14. a 15. hodinou celodenní maximum. 

 
Graf 4 – Vývoj návštěvnosti na lokalitě během 24 - hodinového cyklu 
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Tabulka 4 – Výsledky personálního monitoringu na profilu PL1 Podkomorská myslivna 
Datum Fyzické sčítání Automatické sčítání Přesnost sčítače 

30. 5. 2018 21 19 90 % 

 

Při orientačním ověřování přesnosti sčítače personálním monitoringem na profilu PL1 se 

zjištěná přesnost pohybovala okolo 90 %. Zjištěné mírné podhodnocení automatického součtu 

bylo patrně způsobeno především značnou šířkou monitorovaného koridoru, která umožňovala 

průchod osob v zákrytu vedle sebe. 

 
PL2 U Huberta 

 
Tabulka 5 – Souhrnné údaje o sčítacím profilu PL2 U Huberta 

 PL2 U Huberta 

Start sčítání: 3. 7. 2017 Data zpracována k: 30. 6. 2018 

Celkový počet průchodů: 45 905 Denní maximum průchodů: 454 (út 1.5.) 

Prac. dny: 23 502 Neprac. dny: 22 403 Neprac. vyšší: 2,1x 

Ø Roční: - Ø Měsíční: 3 825,5 Ø Hodinový: 5,2 

Ø Denní: 125,8 Ø Prac. dny: 94,0 Ø Nepr. dny: 194,8 

Pozn.: kategorie „Neprac.vyšší:“ je poměrem průměrů návštěvnosti z nepracovních a pracovních dnů.  

 
Vývoj návštěvnosti na lokalitě po měsících 

 

Nejvyšší návštěvnost byla na profilu PL2 U Huberta dosažena v průběhu jara. V dubnu a 

květnu 2018 bylo na lokalitě zaznamenáno přes 5 tisíc průchodů/průjezdů návštěvníků za 

měsíc. V červnu a během letních prázdnin byly zjištěny hodnoty přesahující hranici 4 tisíc 

záznamů měsíčně. Pokles návštěvnosti pozorovaný po skončení letních prázdnin nebyl nikterak 

výrazný a i v zimním období se návštěvnost držela na velice vyrovnaných hodnotách. Z toho 

lze usuzovat, že krom výletníků je lokalita celoročně hojně využívána také pravidelnými 

návštěvníky z okolních městských částí Bystrc a Žebětín, např. za účelem kondiční chůze, běhu, 

venčení psů nebo procházek s kočárem. 
 

Graf 5 – Vývoj návštěvnosti na lokalitě po měsících v období 1.7.2017–30.6.2018 
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Vývoj návštěvnosti na lokalitě v průběhu týdne 

 

Sčítací profil PL2 U Huberta zaznamenával o víkendech a svátcích průměrně 2,1 krát více 

průchodů průjezdů než ve dnech pracovních. Nejvíce průchodů návštěvníků – průměrně 197,7 

za den – bylo zaznamenáváno na monitorované stezce v neděli.  

Z pracovních dnů bylo průměrně nejvíce průchodů návštěvníků zaznamenáno v úterý 

(109,4) a nejméně v pátek (90,1). O sobotách a nedělích bylo zaznamenáno celkem 43 % z 

celkového počtu průchodů. 

 
Graf 6 – Přehled průměrné návštěvnosti v jednotlivých dnech týdne během sledovaného období 

 
 

Vývoj návštěvnosti na lokalitě během 24 – hodinového cyklu 
 

První návštěvníci se na profilu začali zpravidla objevovat okolo 6 hodiny ranní, poslední 

bývali zaznamenáni mezi 21. a 22. hodinou. Z grafu jsou patrné dva denní vrcholy, jeden 

dopolední mezi 11. a 12. hodinou, po kterém nastával útlum korespondující s časem oběda a 

druhý odpolední mezi 15. a 16. hodinou. Po dosažení druhého denního vrcholu již frekvence 

návštěvnosti klesá. 
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Graf 7 – Vývoj návštěvnosti na lokalitě během 24 - hodinového cyklu 

 
 

Tabulka 6 – Výsledky personálního monitoringu na profilu PL2 U Huberta 
Datum Fyzické sčítání Automatické sčítání Přesnost sčítače 

1. 10. 2017 190 248 77 % 

 

Rozdíl automatického a fyzického sčítání (viz tabulka 6) byl s největší pravděpodobností 

dán značnou vzdáleností místa fyzického sčítání od místa automatického sčítače. Mezi 

stanovišti se z předmětné stezky odpojuje cesta k Lipovému vrchu a několik menších cest do 

Rakoveckého údolí. Někteří lidé tak mohli projít přes sčítač, a dále se vydat po některé ze 

zmíněných cest, aniž by byli zaznamenáni fyzickým sčítáním.  

 
PL3 Cyklotrasa 5005 

 
Tabulka 7 – Souhrnné údaje o sčítacím profilu PL3 Cyklotrasa 5005 

 PL3 Cyklotrasa 5005 

Start sčítání: 3. 7. 2017 Data zpracována k: 30. 6. 2018 

Celkový počet průchodů: 48 919 Denní maximum průchodů: 517 (út 1.5.) 

Prac. dny: 24 810 Neprac. dny: 24 109 Neprac. vyšší: 2,1x 

Ø Roční: - Ø Měsíční: 4 076,6 Ø Hodinový: 5,6 

Ø Denní: 134,0 Ø Prac. dny: 99,2 Ø Nepr. dny: 209,6 

Pozn.: kategorie „Neprac.vyšší:“ je poměrem průměrů návštěvnosti z nepracovních a pracovních dnů.  

 
Vývoj návštěvnosti na lokalitě po měsících 

 

Ve sledovaném období lze pozorovat pokles návštěvnosti od úvodních nadprůměrných 

hodnot dosažených během letních prázdnin až k minimálním hodnotám naměřeným v únoru. 

Během jara nastával strmý nárůst počtu zaznamenávaných průchodů, který vyústil v květnové 

maximum – téměř 7 tisíc průchodů a průjezdů návštěvníků. Během měsíce června se již 

hodnoty návštěvnosti opět pohybovaly na obdobné úrovni jako v období letních prázdnin. 
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Graf 8 – Vývoj návštěvnosti na lokalitě po měsících v období 1.7.2017–30.6.2018 

 
 

Vývoj návštěvnosti na lokalitě v průběhu týdne 
 

Sčítací profil PL3 Cyklotrasa 5005 zaznamenával o víkendech a svátcích průměrně 2,1 krát 

více průchodů návštěvníků než ve dnech pracovních. Nejvíce průchodů a průjezdů návštěvníků 

(průměrně 207,9 za den) bývalo zaznamenáváno na monitorované stezce v neděli. 

Z pracovních dnů bylo průměrně nejvíce průchodů návštěvníků zaznamenáno v úterý 

(115,3) a nejméně v pátek (95,7). O sobotách a nedělích bylo zaznamenáno celkem 44 % z 

celkového počtu průchodů. 

 
Graf 9 – Přehled průměrné návštěvnosti v jednotlivých dnech týdne během sledovaného období 
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Vývoj návštěvnosti na lokalitě během 24 – hodinového cyklu 
 

První návštěvníci se na profilu začali objevovat okolo 6. hodiny ranní, poslední bývali 

zaznamenáni mezi 21. a 22. hodinou. Z grafu jsou patrné dva denní vrcholy, jeden dopolední 

mezi 11. a 12. hodinou, po kterém nastával „poobědový“ útlum a druhý odpolední, mezi 16. a 

17. hodinou. 

 
Graf 10 – Vývoj návštěvnosti na lokalitě během 24 - hodinového cyklu 

 
 

Orientační ověřování přesnosti sčítače na profilu PL3 nabývalo hodnot od 77 % do 97 % 

přesnosti. V rámci tohoto intervalu bylo zjištěno podhodnocení automatického součtu ve 

srovnání s reálnou návštěvností. Hlavní proměnnou, která má na tuto skutečnost vliv, je patrně 

značná šířka monitorovaného koridoru, která činí cca 6 m. Při porovnávání výsledků fyzického 

a automatického sčítání je rovněž vhodné brát v potaz, že stanoviště fyzického sčítání se 

nacházelo cca 500 m od sčítače a určitá míra nepřesnosti tak může být dána cyklisty 

odbočujícími z cyklotrasy a prodlevou mezi automatickým záznamem a fyzickým sečtením.  

 
Tabulka 8 – Výsledky personálního monitoringu na profilu PL3 Cyklotrasa 5005 

Datum Fyzické sčítání Automatické sčítání Přesnost sčítače 

19. 8. 2017 45 35 78 % 

20. 8. 2017 254 235 93 % 

26. 8. 2017 150 146 97 % 

27. 8. 2017 133 103 77 % 

30. 9. 2017 226 198 88 % 
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PL4 Vrtačka 
 

Tabulka 9 – Souhrnné údaje o sčítacím profilu PL4 Vrtačka 
 PL4 Vrtačka 

Start sčítání: 3. 7. 2017 Data zpracována k: 30. 6. 2018 

Celkový počet průchodů: 15 928 Denní maximum průchodů: 421 (ne 24.9.) 

Prac. dny: 8 312 Neprac. dny: 7 616 Neprac. vyšší: 2,0x 

Ø Roční: - Ø Měsíční: 1 327,4 Ø Hodinový: 1,8 

Ø Denní: 43,6 Ø Prac. dny: 33,2 Ø Nepr. dny: 66,2 

Pozn.: kategorie „Neprac.vyšší:“ je poměrem průměrů návštěvnosti z nepracovních a pracovních dnů.  

 
Vývoj návštěvnosti na lokalitě po měsících 

 

Nejvyšší měsíční návštěvnosti bylo na profilu PL4 Vrtačka dosaženo v květnu. 

Nadprůměrné měsíční úhrny návštěvnosti byly zjištěny také o letních prázdninách v hlavní 

turistické sezóně. V průběhu zimního období počet zaznamenávaných průchodů klesal až 

k minimální hodnotě, která byla na lokalitě naměřena v únoru. S teplejším březnovým počasím 

nastal opětovný nárůst počtu zaznamenávaných průchodů, který vyústil v květnové maximum. 

Během měsíce června se již hodnoty návštěvnosti pohybovaly na obdobné úrovni jako na 

počátku sledovaného období. 

 
Graf 11 – Vývoj návštěvnosti na lokalitě po měsících v období 1.7.2017–30.6.2018 

 
 

Vývoj návštěvnosti na lokalitě v průběhu týdne 
 

Sčítací profil PL4 Vrtačka zaznamenával o víkendech a svátcích průměrně 2,0 krát více 

průchodů návštěvníků než ve dnech pracovních. Nejvíce průchodů a průjezdů návštěvníků – 

průměrně 68,6 za den – bývalo zaznamenáno na monitorované stezce v neděli. 

Z pracovních dnů bylo průměrně nejvíce průchodů návštěvníků zaznamenáno v úterý (38,7) 

a nejméně v pátek (32,8). Obecně však byla návštěvnost během pracovních dnů poměrně 

vyrovnaná. O sobotách a nedělích bylo zaznamenáno celkem 43 % z celkového počtu průchodů.  
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Graf 12 – Přehled průměrné návštěvnosti v jednotlivých dnech týdne během sledovaného období 

 
 

Vývoj návštěvnosti na lokalitě během 24 – hodinového cyklu 
 

První návštěvníci začali na profilu procházet mezi 5. a 6. hodinou, poslední byli 

zaznamenáváni mezi 20. a 21. hodinou. Nejvyšší hodnoty denní návštěvnosti leží mezi 10. a 

18. hodinou. V tuto dobu se návštěvnost pohybovala v hodnotách okolo 9 % s celodenním 

maximem mezi 11. a 12. hodinou. 

 
Graf 13 – Vývoj návštěvnosti na lokalitě během 24 - hodinového cyklu 
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Tabulka 10 – Výsledky personálního monitoringu na profilu PL4 Vrtačka 
Datum Fyzické sčítání Automatické sčítání Přesnost sčítače 

19. 8. 2017 17 12 71 % 

20. 8. 2017 125 139 90 % 

26. 8. 2017 70 87 80 % 

27. 8. 2017 41 38 93 % 

30. 9. 2017 76 65 86 % 

 

Ověřování přesnosti sčítače na profilu PL4 nabývalo hodnot od 71 % do 93 % přesnosti. V 

rámci tohoto intervalu byla zjištěna jak pozitivní, tak negativní odchylka automatického sčítání 

od měření prováděného fyzickým sčítáním. Na základě stávajících výsledků lze odhadovat, že 

klíčovými parametry ovlivňujícími přesnost sčítání je šířka koridoru ve spojení s převažujícím 

charakterem návštěvnosti v daném dni (převaha návštěvníků jednotlivců – kladná odchylka 

automatického sčítání, převaha skupinových návštěvníků – záporná odchylka automatického 

sčítání). 

 

PL5 Nad Zouvalkou 
 

Tabulka 11 – Souhrnné údaje o sčítacím profilu PL5 Nad Zouvalkou 
 PL5 Nad Zouvalkou 

Start sčítání: 3. 7. 2017 Data zpracována k: 30. 6. 2018 

Celkový počet průchodů: 58 088 Denní maximum průchodů: 2014 (so 7.10.) 

Prac. dny: 21 766 Neprac. dny: 36 322 Neprac. vyšší: 3,6x 

Ø Roční: - Ø Měsíční: 4 840,7 Ø Hodinový: 6,6 

Ø Denní: 159,1 Ø Prac. dny: 87,1 Ø Nepr. dny: 300,4 

Pozn.: kategorie „Neprac.vyšší:“ je poměrem průměrů návštěvnosti z nepracovních a pracovních dnů. 
Denní maximum na profilu PL5 bylo ovlivněno závodem Vokolo priglu (okolo 2 tis závodníků).  

Druhá nejvyšší hodnota zjištěná na profilu PL5 byla 960 průchodů návštěvníků (út 1.5.). 

 
Vývoj návštěvnosti na lokalitě po měsících 

 

Po výrazně nadprůměrných měsíčních hodnotách zjištěných během letních prázdnin 

následoval zřetelný pokles návštěvnosti. Trend klesající návštěvnosti se zastavil v říjnu, ve 

kterém je ovšem celková měsíční návštěvnost výrazně ovlivněna první říjnovou sobotou, kdy 

za jediný den sčítač zaznamenal přes 2 tisíce návštěvníků – z drtivé většiny účastníků běžeckého 

závodu Vokolo Priglu. Další vývoj návštěvnosti profilu proběhl ve znamení nízkých zimních 

hodnot s minimem v únoru a následným strmým vzestupem, korespondujícím s příchodem jara. 

Ten vyústil v květnové maximum – přes 9 700 průchodů a průjezdů návštěvníků. Nadprůměrné 

hodnoty návštěvnosti byly na lokalitě naměřeny i v posledním sledovaném měsíci červnu. 
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Graf 14 – Vývoj návštěvnosti na lokalitě po měsících v období 1.7.2017–30.6.2018 

 
 

Vývoj návštěvnosti na lokalitě v průběhu týdne 
 

Sčítací profil PL5 Nad Zouvalkou zaznamenával o víkendech a svátcích průměrně 3,6 krát 

více návštěvníků než ve dnech pracovních. Nejvíce průchodů a průjezdů návštěvníků – 

průměrně 337,2 za den – bylo zaznamenáno na monitorované stezce v sobotu. 

Z pracovních dnů přicházelo průměrně nejvíce návštěvníků v úterý (120,2) a nejméně 

v pátek (89,3). O sobotách a nedělích bylo zaznamenáno celkem 55 % z celkového počtu 

průchodů.  

Vzhledem k výše uvedenému lze říci, že se jedná o tzv. víkendový profil navštěvovaný 

intenzivně zejména ve dnech pracovního klidu, jako jsou víkendy, prázdniny a státní svátky. 

K vyšší návštěvnosti v těchto dnech přispěly také proběhlé běžecké závody. Jedná se o jeden 

ze dvou profilů s maximem zjištěných průchodů v sobotu, namísto neděle. 
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Graf 15 – Přehled průměrné návštěvnosti v jednotlivých dnech týdne během sledovaného období 

 
 

Vývoj návštěvnosti na lokalitě během 24 – hodinového cyklu 
 

První návštěvníci se na profilu začali objevovat okolo 7. hodiny ranní. Po 9. hodině nastával 

rychlý vzestup počtu zaznamenávaných průchodů směřující k období vysoké frekvence 

návštěvnosti, překračující hodnoty 10 % celodenního objemu návštěvníků. Toto období trvalo 

mezi 11. a 17. hodinou, po něm následoval plynulý pokles. Poslední návštěvníci se na lokalitě 

objevovali mezi 20. a 21. hodinou. 

 
Graf 16 – Vývoj návštěvnosti na lokalitě během 24 - hodinového cyklu 
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Orientační ověřování přesnosti sčítače na profilu PL5 dosáhlo hodnoty 80 %. Lze 

předpokládat, že určujícím parametrem ovlivňujícím přesnost automatického sčítání na tomto 

profilu byla členitost terénu ve spojení s typovou různorodostí návštěvnosti. Profil 

zaznamenával jak velmi pomalé průchody (chodci jdoucí ve směru nahoru k rozcestí Nad 

Zouvalku, tak velmi rychlé průjezdy cyklistů (cyklisté jedoucí po svahu dolů ve směru od 

turistického rozcestí). Protože úvodní nastavení sčítače reflektovalo převažující skupinu pěších 

návštěvníků, mohlo v případě rychle se za sebou pohybujících cyklistů (či běžců) docházet k 

podhodnocení součtu u tohoto segmentu návštěvníků. 

 
Tabulka 12 – Výsledky personálního monitoringu na profilu PL5 Nad Zouvalkou 

Datum Fyzické sčítání Automatické sčítání Přesnost sčítače 

26. 8. 2017 588 473 80 % 

 
PL6 Obora Kuřim 

 
Tabulka 13 – Souhrnné údaje o sčítacím profilu PL6 Obora Kuřim 

 PL6 Obora Kuřim 

Start sčítání: 3. 7. 2017 Data zpracována k: 30. 6. 2018 

Celkový počet průchodů: 8 603 Denní maximum průchodů: 445 (so 2.6.) 

Prac. dny: 3 257 Neprac. dny: 5 346 Neprac. vyšší: 3,6x 

Ø Roční: - Ø Měsíční: 717,0 Ø Hodinový: 1,0 

Ø Denní: 23,6 Ø Prac. dny: 13,0 Ø Nepr. dny: 46,5 

Pozn.: kategorie „Neprac.vyšší:“ je poměrem průměrů návštěvnosti z nepracovních a pracovních dnů. 

 
Vývoj návštěvnosti na lokalitě po měsících 

 

Po vyrovnaných hodnotách během letních prázdnin a podzimu nastal na lokalitě s příchodem 

zimy pokles návštěvnosti. Ke konci sezóny 2017 bylo na lokalitě provedeno odstranění 

spadlého stromu, umožňující plynulejší průchod sledovaným profilem. Minimum bylo na 

lokalitě zjištěno v únoru. V březnu návštěvnost velmi výrazně vzrostla a na nadprůměrných 

hodnotách setrvala až do konce monitorovaného období. Svůj podíl na prudkém březnovém 

vzrůstu návštěvnosti měly také Velikonoční poutě, konané na křížové cestě, která se na 

monitorované trase nachází. Jednalo se o pouť na Velký pátek 30. 3. 2018 (346 průchodů 

návštěvníků) a pravděpodobně také na Květnou neděli (253 průchodů návštěvníků). Nejvyšších 

hodnot návštěvnosti bylo na profilu PL6 Obora Kuřim dosaženo v květnu – přes 1 900 

zaznamenaných průchodů. 
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Graf 17 – Vývoj návštěvnosti na lokalitě po měsících v období 1.7.2017–30.6.2018 

 
 

Vývoj návštěvnosti na lokalitě v průběhu týdne 
 

Sčítací profil PL6 Obora Kuřim zaznamenával o víkendech a svátcích průměrně 3,6 krát více 

návštěvníků než ve dnech pracovních. Nejvíce průchodů a průjezdů návštěvníků – průměrně 

43,4 za den – bylo zaznamenáváno na monitorované stezce v sobotu. Obdobně vysoká hodnota 

(42,5 denně) byla průměrně zaznamenávána i v neděli. 

Z pracovních dnů přicházelo průměrně nejvíce návštěvníků ve čtvrtek (20,9). O sobotách a 

nedělích bylo zaznamenáno celkem 53 % z celkového počtu průchodů. Společně s profilem 

PL5 Nad Zouvalkou se jedná o profil s nejvýraznější disproporcí mezi návštěvností v 

pracovních a mimopracovních dnech. 

 
Graf 18 – Přehled průměrné návštěvnosti v jednotlivých dnech týdne během sledovaného období 
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Vývoj návštěvnosti na lokalitě během 24 – hodinového cyklu 

 

Na lokalitě lze pozorovat nástup návštěvnosti mezi 8. a 9. hodinou ranní. Poté již návštěvnost 

obvykle rychle stoupala. Hlavní těžiště návštěvnosti se nacházelo mezi 10. a 16. hodinou, s 

vrcholem mezi 15. a 16. hodinou. Dále již návštěvnost klesala.  

Ve dnech proběhlých poutí (Velká pátek, Květná neděle) bylo největší množství průchodů 

zaznamenáno mezi 15. a 16. hodinou. 

Za celé sledované období bylo v oboře mimo hodiny vymezené jejím provozním řádem 

zjištěno celkem 1 155 průchodů, což představuje téměř 13 % z celkové návštěvnosti obory. 

Většina z těchto průchodů (815) byla v oboře zaznamenána na konci sledovaného období od 

dubna do června. Největší počet těchto průchodů byl zaznamenán k  mezi 18. a 20. hodinou. 

 
Graf 19 – Vývoj návštěvnosti na lokalitě během 24 - hodinového cyklu. 

 
 

Tabulka 14 – Výsledky personálního monitoringu na profilu PL6 Obora Kuřim. 
Datum Fyzické sčítání Automatické sčítání Přesnost sčítače 

27. 8. 2017 25 19 76 % 

 

Zjištěná míra přesnosti automatického sčítání je s největší pravděpodobností ovlivněna 

nízkou návštěvností v den kontrolního sčítání a možností procházet profilem ve skupinkách či 

dvojicích v zákrytu. 
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7.2 Struktura návštěvnického profilu Lesnického parku Podkomorské lesy 
 

Na 11 sčítacích profilech reprezentujících významné turistické orientační body a rozcestí byl 

v průběhu 24 sčítacích dní proveden personální monitoring (fyzické sčítání), který umožnil určit 

návštěvnickou strukturu území. Na těchto sčítacích profilech byly zaznamenány počty a typy 

návštěvníků přicházející na monitorovací profil a odcházející z monitorovacího profilu podle 

směrů pohybu. Jedná se o 8 sčítacích profilů v jižní části Podkomorských lesů: Ríšova studánka, 

Nad Ríšovou studánkou, Pod Ríšovou studánkou, U Huberta, Helenčina studánka, rozcestí 

cyklotrasy 5005 ke Stinské, Nad Helenčinou studánkou, Pod Lipovým vrchem (viz obrázek 

17). Další tři sčítací profily byly sledovány v severní části Podkomorských lesů: Junácká louka 

– lávka, Nad Zouvalkou, rozcestí ke Třem křížům (viz obrázek 18). 

Jako typy návštěvníků rozlišujeme podle typu pohybu pěší, cyklisty, běžce a „jiné“ (mezi ně 

patří např. koloběžka, kůň, invalidní vozík). Kromě dat o pohybu nemotorizovaných osob byla 

sbírána také data o počtu vozidel, které projely přes sčítací profil; tato data nejsou v souhrnech 

reportována. Dotazník pro záznam průchodů a typů návštěvníků v rámci fyzického sčítání je 

přiložen v příloze 5. 

 
Obrázek 17 – Lokalizace sčítacích profilů personálního monitoringu – jižní část Podkomorských lesů 

 
Mapový podklad: www.mapy.cz 

 

Data byla sbírána v hodinových intervalech a agregována za celkovou dobu trvání fyzického 

monitoringu v daném dni. 

Ríšova studánka 

rozc. ke Stinské 

Nad RS 

Helenčina studánka Nad Helenkou 

Pod RS 

U Huberta 

Pod Lipovým vr. 
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Obrázek 18 – Lokalizace sčítacích profilů personálního monitoringu – severní část Podkomorských 
lesů 

 
Mapový podklad: www.mapy.cz 

 

Pro uvedených 11 sčítacích profilů fyzické sčítání proběhlo v reportovaném období, a to na 

profilu Ríšova studánka bylo fyzické sčítání uskutečněno v 6-ti dnech, na Junácké louce – lávce 

ve 4 dnech, Nad Ríšovou studánkou ve 3 dnech, Pod Ríšovou studánkou, na Helenčině studánce 

a Nad Zouvalkou ve 2 dnech, na ostatních profilech pak po jednom dni. Souhrnné vyhodnocení 

počtu průchodů návštěvníků na profilech personálního monitoringu, jak v počtech celkem, tak 

z hlediska typu pohybu, je uvedeno v následující tabulce. Z 6,8 tisíc sečtených osob tvořilo 40 

% pěších návštěvníků, 52 % cyklistů a 6 % běžců. 

 

  

rozc. ke Tři kříže 

Junácká louka - lávka 

Nad Zouvalkou 
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Tabulka 15 – Výsledky personálního monitoringu na sledovaných profilech 

Profil / 

datum 

Sčítání 
Počty 

celkem 

Počty 

děti 

mladší 

Počty 

děti 

starší 

Pěší Cyklisté Běžec Vozidlo 
Se 

psem 
od do 

Ríšova studánka            

19.8.2017 12:38 18:28 67 3 5 29 28 8 2 5 

20.8.2017 10:13 18:13 378 13 53 120 241 14 3 21 

26.8.2017 11:05 18:15 221 2 12 56 150 8 2 17 

27.8.2017 9:30 16:10 191 3 10 51 135 3 2 7 

30.9.2017 10:11 17:03 311 8 19 145 142 9 13 30 

26.5.2018 10:00 17:59 474 10 32 142 317 9 3 16 

Nad Ríšovou studánkou            

1.10.2017 9:59 16:58 325 10 29 158 139 18 4 17 

26.5.2018 10:30 11:30 71 1 2 12 55 4 0 1 

27.5.2018 13:00 17:00 227 14 20 40 178 2 3 2 

Pod Ríšovou studánkou            

26.5.2018 12:00 13:00 36 1 9 14 21 1 0 1 

27.5.2018 10:27 13:00 83 0 29 9 74 0 0 0 

U Huberta            

26.5.2018 14:00 14:59 24 2 6 0 24 0 0 1 

Helenčina studánka            

1.10.2017 10:10 16:45 173 4 12 110 57 6 0 22 

27.5.2018 10:16 17:10 588 6 13 169 269 150 0 14 

Rozcestí ke Stinské            

1.10.2017 10:21 16:47 157 3 20 78 68 7 2 21 

Nad Helenčinou studánkou            

27.5.2018 10:10 17:16 173 6 14 30 139 1 3 17 

Pod Lipovým vrchem            

26.5.2018 15:03 16:03 39 0 5 7 31 0 0 0 

Junácká louka - lávka            

26.8.2017 9:44 17:58 583 20 39 300 255 20 0 39 

27.8.2017 10:48 18:04 338 5 30 167 165 5 0 16 

30.9.2017 10:14 17:18 522 15 76 408 101 13 0 44 

26.5.2018 10:30 17:50 565 7 49 281 264 9 0 46 

Nad Zouvalkou            

26.8.2017 10:00 18:00 588 6 13 169 269 150 0 14 

26.5.2018 10:48 17:50 656 5 60 262 388 1 0 31 

Tři kříže - rozcestí            

27.8.2017 10:06 16:20 67 0 2 15 34 1 17 1 

Celkem     6 857 144 559 2 772 3 544 439 54 383 

 

Struktura směrů příchodů a odchodů návštěvníků na jednotlivých profilech personálního 

monitoringu, kde probíhalo sčítání návštěvníků po celý den, a struktura návštěvnického profilu 

z hlediska charakteru jejich pohybu je zachycena na následujících grafech. 
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Graf 20 – Struktura směrů příchodů a odchodů na profilech personálního monitoringu a 
návštěvnický profil z hlediska struktury pohybu 

RÍŠOVA STUDÁNKA 

 

 

 

NAD RÍŠOVOU STUDÁNKOU - K HUBERTU 

  

 

HELENČINA STUDÁNKA 
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ROZCESTÍ CYKLOSTEZKA 5005, ŽLUTÁ TZT STINSKÁ 

 

 

 

JUNÁCKÁ LOUKA - LÁVKA 

 

 

 

NAD ZOUVALKOU 
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U TŘÍ KŘÍŽŮ - ROZCESTÍ 

 

 

 

7.3 Celková návštěvnost na území Lesnického parku Podkomorské lesy a její 
prostorová distribuce po území 

 

Celková návštěvnost a počty návštěvníků, kteří ve sledovaném období červenec 2017 – 

červen 2018 uskutečnili na území LP výlet, byla odhadnuta z naměřených dat z automatického 

monitoringu a kalibrací těchto záznamů o data naměřená z personálního monitoringu a korekcí 

o násobné průchody na sčítacích profilech zjištěné z dat o trasách výletů návštěvníků 

z dotazníkového šetření. 

V tomto smyslu proběhlo kódování a přepis záznamů do datové matice tras výletů 

návštěvníků, kteří zaznamenávali své trasy do mapy v průběhu dotazníkového terénního šetření 

Návštěvnost Podkomorské lesy, jež proběhlo během měsíců srpen, září a říjen 2017 a květen 

2018 v pěti vlnách sběru. Pro přepis tras 531 respondentů (v rámci skupin respondentů se 

jednalo o 1 433 osob) byl v rámci území Lesnického parku Podkomorské lesy vytvořen systém 

průchozích bodů („uzlů“) a systém cest propojujících tyto uzly (tzv. „hran“) s jednoznačnými 

identifikátory těchto uzlů a hran. Systém pro přepis tras tvoří 82 uzlů a 244 hran. Trasa výletů 

byla do datové matice kódována pomocí jednotlivých číselných identifikátorů průchozích uzlů 

s určením pořadí průchodu na dané trase. Rovněž byl zaznamenán typ pohybu (pěší, kolo, běh, 

jinak) či použitý dopravní prostředek (loď, bus) na dané trase. Při záznamu trasy byl rovněž 

identifikován vstupní a výstupní bod na území Lesnického parku, také byl kódován pohyb 

mimo cesty / mimo značené cesty mezi danými uzly, či pokud respondent nevěděl přesně 

zaznamenat svojí trasu nebo vyznačil několik alternativních tras. 

Následně byl sestaven script v prostředí Matlab pro vyhodnocení záznamů tras 

z dotazníkového šetření. V následující tabulce jsou představeny postupné korekce naměřených 

průchodů automatickým sčítacím zařízením (ASZ) a výsledným odhadem počtu návštěvníků 

pro území LP. Ze 182 tis. průchodů zaznamenaných sčítacími zařízeními tvoří celkový počet 

návštěvníků téměř 140 tis., tedy 77 %. 
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Tabulka 16 – Výsledky personálního monitoringu na sledovaných profilech 

číslo název profilu 
návštěvnost 

ASZ 

návštěvnost po 

kalibraci 

sčítače 

směr 
průchody 

dle směrů 

počty 

návštěvníků 

celkem 

PL1 
Podkomorská 

myslivna 
4 799 4 799 Veveří 4 559 4 559 

     Podk. myslivna 240 240 

PL2 U Huberta 45 905 46 057 Žebětín 22 108 21 932 

     k Hubertu 23 950 19 899 

PL3 Cyklotrasa 5005 48 919 57 163 Rakovec 22 865 17 325 

     Ríšova studánka 34 298 24 060 

PL4 Vrtačka 15 928 17 496 Obora 12 247 4 082 

     Ríšova studánka 5 249 1 369 

PL5 Nad Zouvalkou 58 088 66 608 Kníničky 35 302 14 637 

     Lávka 31 306 23 203 

PL6 Obora Kuřim 8 603 8 603 do Obory 4 990 4 990 

     z Obory 3 613 3 613 

Celkem   182 242 200 726   200 726 139 910 

 

Při prostorovém vyhodnocení záznamů tras výletů a jejich extrapolaci s využitím dat ASZ 

je výsledkem mapa návštěvnosti na turistických orientačních bodech LP a mapa intenzit 

návštěvnosti na turistických trasách LP. Mapy jsou představeny na následujících obrázcích a 

přiloženy samostatně jako mapové výkresy v příloze 7. 



Projekty Grantové služby LČR 

Vyhodnocení funkčního potenciálu lesů v oblasti záměru vyhlášení „Lesnického parku Podkomorské lesy“ 

včetně návrhu optimálního nastavení jeho polyfunkčního využití 

60 

Obrázek 19 – Návštěvnost na turistických orientačních bodech Lesnického parku Podkomorské lesy 
(počty průchodů návštěvníků, červenec 2017 - červen 2018) 
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Obrázek 20 – Mapa intenzit návštěvnosti na turistických trasách Lesnického parku Podkomorské 
lesy (počty průchodů návštěvníků, červenec 2017 - červen 2018) 
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8. Analýza preferencí a současného stavu vnímání lesních 
ekosystémů a lesnictví veřejností 

 

8.1 Realizace a průběh výběrového (dotazníkového) šetření preferencí veřejnosti 
k využití lesních ekosystémů v oblasti Lesnického parku Podkomorské lesy 

 
8.1.1 Kvalitativní šetření k vnímání lesních ekosystémů a jejich využití 

 

V průběhu července 2017 probíhalo v zájmové lokalitě přírodního parku Podkomorských 

lesů kvalitativní šetření s návštěvníky území, kteří se v oblasti rekreují. Šetření probíhalo 

formou hloubkových nestrukturovaných rozhovorů (N=42 osob) realizovaných zčásti na 

turistických lokalitách Přírodního parku Podkomorské lesy (Ríšova studánka, Junácká louka – 

lávka, Helenčina studánka, Hájovna Rakovec, Hrad Veveří) a v přilehlých částech města Brna 

a okolních obcí (Bystrc – Brněnská přehrada – přístaviště, Žebětín, Veverská Bitýška, 

Chudčice). 

Předmětem kvalitativních rozhovorů bylo rekreační chování návštěvníků v zájmovém území 

(charakter jejich výletů, typy rekreačních aktivit, trasy výletů, způsob dopravy), percepce 

estetických kvalit lesních porostů, způsobu hospodaření v zájmové oblasti a vnímání 

jednotlivých prvků turistické infrastruktury (cestní síť, informační prvky) či negativních 

projevů rekreace (přelidněnost, hluk, odpadky). Na základě poznatků z kvalitativního šetření 

bylo navrženo uspořádání navazujícího standardizovaného dotazníkového šetření – tj. tvorba 

dotazníku a stanovení výběrové strategie. 

 
8.1.2 Tvorba standardizovaného dotazníku pro měření preferencí lesů a jejich využití 

 

Na základě místního šetření, poznatků z kvalitativního šetření, rešerše literatury a studií 

k rekreačnímu využití a vnímání lesních porostů proběhla na konci července a začátku srpna 

2017 příprava sociologického terénního šetření. Příprava šetření se sestávala z: i) obsahové 

části, tj. tvorby dotazníku a jeho testování, ii) metodologické části, tj. výběrové strategie a iii) 

formální organizace dotazníkového šetření (viz kapitola 8.3.1). 

 
Obsahová část dotazníku 

 

Východiskem pro analýzu vnímání Podkomorských lesů návštěvnickou veřejností je 

zkoumání environmentálních preferencí, tedy konceptu používaného v environmentální 

psychologii pro hodnocení (přírodního) prostředí. Environmentální preference individuálních 

návštěvníků jsou zkoumány v kontextu rekreace. Environmentální preference je zkoumána 

jakožto postoj k rekreaci v určitém prostředí (srovnej Braun Kohlová a Melichar, 2017). 

Konkrétně se jedná o otázku „jak moc by se Vám líbilo, kdybyste během dnešního výletu 

v Podkomorských lesích viděl/a převážně takovýto les“. Referenčním rámcem pro hodnocení 

atraktivity lesních porostů je daný typ výletu (pěšky, na kole, apod.), který respondent v daný 

den šetření realizuje, a při kterém by převažoval určitý typ lesního prostředí. Environmentální 

preference je měřena na pětibodové škále od „velmi líbilo“ po „vůbec nelíbilo“. 
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Zvoleným prostředkem hodnocení atraktivity lesních porostů je hodnocení jejich vizuálních 

reprezentací. Využití vizuálních reprezentací je obecně přijímáno jako validní a adekvátní 

stimul pro hodnocení environmentálních preferencí (např. Palmer a Hoffman, 2001). V našem 

případě se jedná o použití fotografií jednotlivých typů porostů, kdy každý typ lesního porostu 

je reprezentován jedním snímkem. Fotografie všech porostů byly pořízeny v Podkomorských 

lesích a byly fotografovány při pohledu z vnitřku vegetace, aby reprezentovaly homogenní typ 

porostu. Pro šetření byly v souladu s praxí environmentální psychologie vybrány ty fotografie, 

které neobsahují rušivé prvky jako např. známky lidské aktivity (cesty, budovy apod.). Při 

výběru fotografií byly kontrolovány další charakteristiky, které ovlivňují atraktivitu fotografií 

a mohly by zkreslit výsledky, pokud bychom hodnocení fotografií interpretovali pouze jako 

hodnocení zobrazených porostů (např. se jedná o svažitost, viditelnost a barvu oblohy, počasí, 

světelné podmínky a z toho plynoucí barevný tón fotografií, přiblížení (zoom) a korekce 

zkreslení objektivu, vertikální směr pohledu na porost). Některé fotografie byly manipulovány 

v grafickém programu, aby byly v těchto charakteristikách, které nejsou předmětem výzkumu, 

homogenní. 

Při předvýzkumu – kvalitativním šetření – bylo zjištěno, že značná část respondentů příliš 

nerozlišuje mezi některými typy porostů. Z tohoto důvodu jsme zařadili do dotazníku obecnou 

otázku, jak je pro respondenta při jeho aktuálním výletě důležité, jaký typ lesa vidí či v jakém 

lese se pohybuje. Tato otázka může pomoci u některých respondentů vysvětlit malé rozdíly 

v environmentálních preferencí napříč porosty. 

Základem výzkumu je zjištění atraktivity lesního typu prostředí a vysvětlení, jak atraktivita 

lesního prostředí variuje s typem hodnoceného porostu a charakteristikami lidí, kteří jej 

hodnotí. Pro vysvětlení environmentální preference byly použity socio-demografické 

charakteristiky a profil návštěvníka zjištěný v dotazníkovém šetření; rovněž ale také koncepty 

vycházející z environmentální psychologie, které jsou také součástí dotazníkového šetření. 

Zejména se jedná o hodnocení vazby k místu (place attachment) - koncept, který zahrnuje 

v klasickém pojetí (Kyle a kol., 2004) dvě dimenze: identitu místa (place identity) a závislost 

na místě (place dependence); v rozšířeném pojetí (Raymond, 2010) také mj. vazbu k přírodě 

(nature bonding). Dotazník obsahuje vždy jednu otázku z těchto tří dimenzí - identity místa, 

závislosti na místě (ve smyslu rekreace) a vazby k přírodě. Konkrétní otázky byly vybrány 

jednak s ohledem na to, jak úspěšně tyto otázky v publikovaných studiích vymezovaly 

jednotlivé dimenze vazby k místu (Raymond, 2010; White, 2008; Kyle, 2004); a dále podle 

výsledků předvýzkumu a pilotního šetření, který ověřil pochopení otázek respondentem a 

zachování plynulosti odpovědí respondentů při jejich zahrnutí do dotazníku. Zahrnutí pouze 

jedné otázky pro každou dimenzi není zdaleka ideální pro vysvětlení respondentovy vazby 

k místu, avšak umožňuje zachovat přijatelnou délku dotazníku, přičemž lze alespoň orientačně 

odhadnout úroveň vazby k místu jednotlivých respondentů.  

Otázky týkající se hodnocení rekreačního vybavení a ostatních vnímaných negativních 

podmínek v prostředí ovlivňujících rekreaci v Podkomorských lesích (zejména riziko střetu 

chodců s cyklisty, vnímaný hluk z okolí) vycházejí z konceptu společenského hodnocení 

(social judgment theory - viz Kyle a kol., 2004). V tomto smyslu lze předpokládat, že 

respondenti s větší vazbou k místu jsou méně kritičtí k těmto podmínkám. Konkrétně se 
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v předchozích výzkumech ukázalo, že vyšší míra identifikace respondenta s místem vede 

k větší citlivosti k negativním podmínkám. Naopak pokud jsou respondenti více závislí na 

území, méně jim „vadí“ negativní prvky v území, které nemohou změnit – např. přelidněnost 

(Kyle a kol., 2004; White a kol., 2008). Zároveň uvedené otázky v dotazníku slouží jako 

indikátory požadavků rekreantů na rekreační vybavení. Pro tento účel je v dotazníku možnost 

podrobnější odpovědi na otázky ohledně rekreační vybavenosti území. 

Kromě vztahu k místu a požadavků na vybavenost kontrolujeme v dotazníkovém šetření 

předchozí zkušenosti jak s rekreací v Podkomorských lesích (frekvence návštěv; kolik let 

respondent již oblast navštěvuje), tak momentální zkušenosti s jednotlivými typy porostů 

v rámci aktuálního výletu. Lze předpokládát, že předchozí i aktuální zkušenost ovlivňuje jak 

hodnocení jednotlivých porostů, tak i rozdíly v percepci a preferenci porostům tímtéž 

respondentem (White a kol., 2008). White a kol. (2008) poukazuje také na nepřímé vazby, kdy 

frekvence návštěv pozitivně ovlivňuje úroveň závislosti na místě a identifikace s místem (a přes 

ně také působí na preference k porostům). 

Dále v dotazníku kontrolujeme hodnocení líbivosti o pohyb respondentů mimo cesty, jelikož 

předchozí výzkum (Braun Kohlová a Melichar, 2017) ukázal, že významně determinuje 

preference k některým porostům - rekreanti, kteří často chodí mimo cesty, se při hodnocení více 

zaměřují na prostupnost porostu s ohledem na jeho hustotu a podrost (oproti respondentům, 

kteří se pohybují pouze po cestách). 

Dotazník byl vytvořen v papírové podobě. Výsledná podoba dotazníku je přiložena v příloze 

1. Součástí dotazníku byla mapa pro záznam trasy výletu respondentem; ta je obsažena v příloze 

2. Při vedení osobního rozhovoru tazatelem byla také používána zalaminovaná karta ve formátu 

A3, na které byly respondentovi představeny jednotlivé snímky lesních porostů, dále baterie 

odpovědí na jednotlivé typy rekreačních aktivit realizovaných v Podkomorských lesích, výroky 

použité při hodnocení vazby k místu a výroky použité při hodnocení rekreačního vybavení a 

negativních podmínek rekreace. Karta je obsažena v příloze 3. 

 
Výběr porostních stanovišť a vizuálních reprezentací (snímků) 

 

Samotný výběr reprezentantů lesních porostů v Přírodním parku Podkomorské lesy vycházel 

z pochůzky po porostech se správcem a revírníky na revíru Obora (LS Náměšť nad Oslavou) 

dne 4. 7. 2017 a na revíru Brno a Kuřim (LS Černá Hora) dne 18. 7. 2017. 

Kategorizace lesních porostů pro pořízení snímků, které byly použity jako vizuální 

reprezentanty v dotazníkovém výběrovém on-site (v terénu) šetření „Návštěvnost Podkomorské 

lesy“, vychází z druhové skladby porostu a z prostorové výstavby porostu. Podle uvedených 

kritérií bylo vybráno pro předvýzkum 6 reprezentantů lesních porostů. Hodnocení šesti porostů 

je přijatelný počet z hlediska délky rozhovoru. Předvýzkum proběhl v červenci 2017. Jednotlivé 

typy lesních porostů byly reprezentovány sadou 2 různých fotografií daného typu porostu, aby 

vizuální reprezentace každého prostředí variovala z hlediska běžně přítomných viditelných 

charakteristik prostředí (jako je terén, pravidelnost a výška kmenů, hustota podrostu a 

prostupnost porostu) podobně jako v lokalitách, které reprezentují. 

V případě kritéria druhové skladby se jedná o dospělý porost s jednou etáží, a to: 
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1. smrkový porost, 

2. buko-dubový porost, 

3. smíšený porost. 

Členění podle prostorové výstavby porostu představovaly následující reprezentanty: 

4. holosečný způsob hospodaření prezentující hruběji horizontálně diferencovaný les, 

5. maloplošný podrostní způsob hospodaření prezentující jemněji horizontálně 

diferencovaný les, 

6. víceetážový les prezentující vertikálně diferencovaný les. 

Jednotlivé sady snímků jsou představeny v následujícím obrázku. 
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Obrázek 21 – Vizuální reprezentace lesních porostů hodnocených v průběhu předvýzkumu 
 

Les 1 - Smrkový porost 

  

Les 2 - Buko-dubový porost 

  

Les 3 - Smíšený porost 
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Les 4 - Holosečný způsob hospodaření prezentující hruběji horizontálně diferencovaný les 

  

Les 5 - Maloplošný podrostní způsob hospodaření prezentující jemněji horizontálně diferencovaný les 

  

Les 6 - Víceetážový les prezentující vertikálně diferencovaný les 

  

 

Z předvýzkumu však vyplynulo, že některé typy lesních porostů návštěvníci hodnotí 

podobně a nevnímají rozdíly mezi nimi (smrkový a smíšený; podrostní a víceetážový), což 

samotné hodnocení ztěžuje. Z tohoto důvodu byly pro hlavní sběr zvoleny rozdílnější typy 

porostů, a to dle kritéria druhové skladby: 

1. smíšený porost, 

2. borovicový porost. 

Členění podle prostorové výstavby porostu představují: 

3. holosečný způsob hospodaření, 
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4. maloplošný podrostní způsob hospodaření. 

Dále byl zvolen reprezentant představující jednu růstovou fázi porostu s jednou etáží: 

5. Porost středního věku: tyčovina s výchovným zásahem, a dále 

6. reprezentant typický pro oboru Kuřim v severní části Podkomorských lesů. 

Jednotlivé typy porostů byly v konečné verzi dotazníku reprezentovány 1 fotografií daného 

typu porostu, protože jak vyplynulo z předvýzkumu, 2 sady různých fotografií působily 

respondentům při hodnocení komplikace a prodlužovala se tak délka rozhovoru. 

Jednotlivé sady snímků použité v rámci výběrového šetření jsou představeny v následujícím 

obrázku. 

 
Obrázek 22 – Vizuální reprezentace lesních porostů hodnocené v průběhu hlavního sběru 

 

Les 1 - Smíšený porost Les 2 - Borovicový porost 

  

Les 3 - Holosečný způsob hospodaření Les 4 -Maloplošný podrostní způsob hospodaření 
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Les 5 - Tyčovina s výchovným zásahem Les 6 - obora Kuřim 

  

 
Výběrová strategie šetření 

 

Pro terénní (on-site) výběrové šetření návštěvníků byl vytvořen standardizovaný dotazník. 

Období sběru bylo rozděleno na: i) předsezónní období (realizováno v květnu 2018), ii) období 

hlavní turistické sezóny (srpen 2017) a iii) po-sezónní období (září 2017). 

Dotazování provedli zaškolení tazatelé (převážně studenti středních a vysokých škol z Brna 

a okolí) za přítomnosti členů výzkumného týmu. Tazatelé na profilech tvořili dvoučlenné 

tazatelské hlídky. Sběr dat probíhal každý den od 9:30 do 18:00. 

Na území Přírodního parku Podkomorské lesy byly pro dotazování vybrány 3 profily. Dva 

profily se nachází v jižní části území, a to Ríšova studánka a Helenčina studánka. Jeden profil 

je umístěn v severní části území, jedná se o Junáckou louku – lávku. Uvedené profily určené 

pro dotazování odpovídají daným profilům pro fyzické sčítání (viz jejich lokalizace kapitola 

7.3). 

Uvedené profily byly vybrány s ohledem na co největší diverzitu vybraných charakteristik 

výběrového vzorku, a to: 

a. intenzitu návštěv, 

b. dostupnost v rámci zájmové oblasti (měřenou počtem km), 

c. dostupnost pěšky, na kole (bezbariérový přístup), 

d. charakter profilu (vstupní profil, cílový profil, průběžný profil), 

e. přítomnost kulturní, přírodní památky, občerstvení, výhled, apod. 

Na vybraných profilech pro kvalitativní monitoring3 sběr dat probíhal formou osobních 

rozhovorů, kdy respondenti v dotazníkovém šetření byli do vzorku vybírání systematicky, tj. 

každý x-tý průchozí na sledovaném profilu s velikostí kroku podle požadovaného vzorku a 

očekávaných průchodů na jednotlivých profilech (viz Braun Kohlová a kol., 2016). 

 
8.1.3 Výběrové (dotazníkové) šetření preferencí veřejnosti k využití lesních ekosystémů 

 

                                                 
3 Jako profil pro kvalitativní monitoring označujeme lokalitu pro umístění dvoučlenné tazatelské hlídky, která 

během monitorovacího dne realizuje osobní rozhovory s návštěvníky parku prostřednictvím standardizovaného 

dotazníku. 



Projekty Grantové služby LČR 

Vyhodnocení funkčního potenciálu lesů v oblasti záměru vyhlášení „Lesnického parku Podkomorské lesy“ 

včetně návrhu optimálního nastavení jeho polyfunkčního využití 

70 

Technické specifikace dotazníkového šetření 
 

Výběrové terénní šetření Návštěvnost Podkomorské lesy probíhalo ve druhé polovině roku 

2017, během měsíců srpen, září a říjen ve čtyřech vlnách sběru, a pokračovalo v následující 

jarní sezóně 2018, kdy byl sběr dokončen poslední vlnou šetření na konci května 2018.  

Před hlavním sběrem proběhlo testování vytvořeného dotazníku v rámci 2 pilotních šetření, 

které byly realizovány na konci července 2017. Hlavní sběr dat probíhal od srpna do začátku 

října 2017, v roce 2018 pak na konci května. Z hlavního sběru bylo získáno celkem 531 

platných dotazníků. Hlavní sběr probíhal v pěti vlnách (viz tabulka 17). 

 
Tabulka 17 – Absolutní a relativní počty platných dotazníků za jednotlivé sběry 
Sběr N % 

Vlna 1 62 11,7 

Vlna 2 144 27,1 

Vlna 3 25 4,7 

Vlna 4 171 32,2 

Vlna 5 129 24,3 

Celkem 531 100 

 

Kvůli celkově nepříznivému počasí v měsíci září, a rovněž špatným povětrnostním 

podmínkám v týdnu zakončeném víkendem 21. - 22. září (období 3. vlny sběru), bylo při této 

vlně získáno pouze 25 dotazníků. Z tohoto důvodu byla na podzim 2017 provedena ještě čtvrtá 

vlna šetření na přelomu září a října. Pátá vlna, která proběhla za vhodného počasí v posledním 

květnovém víkendu 2018, zajistila dosběr potřebného vzorku respondentů pro předsezónní 

období. 

Absolutní a relativní počty platných dotazníků za jednotlivé měsíce sběru jsou uvedeny v 

tabulce 18. Nejvíce zastoupeným měsícem je srpen, kdy bylo získáno téměř 39 % dotazníků. 

Čtvrtina realizovaných rozhovorů byla sebrána v září a více než 24% v květnu. Necelých 12 % 

rozhovorů bylo uskutečněno v říjnu. 

 
Tabulka 18 – Absolutní a relativní počty platných dotazníků za jednotlivé měsíce 
Měsíc N % 

srpen  206 38,8% 

září 134 25,2% 

říjen 62 11,7% 

květen 129 24,3% 

Celkem 531 100 

 

Rozhovory realizovalo celkem 14 tazatelů. Každý tazatel byl řádně proškolen a obdržel 

podrobné pokyny k výběru respondentů a vedení rozhovoru. V průměru každý tazatel realizoval 

38 rozhovorů. Reprezentativnost výběru byla zajištěna předem stanovenou metodikou výběru 

respondentů (Braun Kohlová a kol., 2016). Dotazování respondentů probíhalo vždy v časech 

od 9:30 do 18:30 hodin, počet oslovených v jednotlivých částech dne odpovídal dennímu chodu 

návštěvnosti.  
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Výběrové šetření bylo prováděno na třech dotazovacích profilech. Nejvíce dotazníků bylo 

pořízeno na Ríšově studánce. Tento klíčový turistický uzel reprezentuje více než polovinu 

vzorku (přes 65 %). Profil Junácká louka - lávka se podílí necelými 25 % a na Helenčině 

Studánce bylo realizováno 10,2 % rozhovorů (viz tabulka 19). 

 
Tabulka 19 – Absolutní a relativní počty platných dotazníků podle míst rozhovorů 
Místo sběru N % 

Helenčina Studánka 54 10,2% 

Junácká louka - lávka 129 24,3% 

Ríšova Studánka 348 65,5% 

Celkem 531 100 

 

Zastoupení směrů, z nichž na jednotlivé profily přicházeli a přijížděli dotazovaní respondenti 

v rámci výběrového šetření, odpovídá frekvenci příchodů návštěvníků na místo rozhovoru 

podle zjištění z personálního monitoringu.  

Při dotazování na Ríšově studánce přicházeli respondenti nejčastěji ze směru od Rakovce 

(55 %) a od Autodromu (35 %). Mnohem méně dotazovaných se na profil dostalo po zelené 

značce ze směru Obora (5 %) nebo po žluté značce od hradu Veveří (4 %). 

Na dotazovací profil Junácká louka - lávka dorazilo nejvíce dotázaných od lávky přes 

Brněnskou přehradu (45 %) a od Zouvalky (44 %). Z opačného směru od Veverské Bítýšky 

přišlo či přijelo pouze 11 % respondentů. 

Na Helenčině studánce bylo rozložení směrů příchodů nejrovnoměrnější. Ze všech 

dotazovaných na tomto místě 46 % respondentů dorazilo ve směru od Stinské, 33 % od 

Horákova žlebu a zbývajících 21% rozhovorů poskytli návštěvníci přicházející ve směru od 

Ríšovy studánky. 

 
Odmítnutí 

 

V případě, že vybraný návštěvník nebyl ochoten zúčastnit se dotazníkového šetření a vyplnit 

dotazník, byly o něm tazatelem zaznamenány základní údaje, zejména typ pohybu a důvod 

odmítnutí. Dotazník pro zápis záznamu odmítnutí je přiložen v příloze 4. Odmítnutí bylo 

zaznamenáváno v průběhu celého dotazníkového šetření (všech pěti vln hlavního sběru). 

Přitom bylo na všech dotazovacích profilech celkově zaregistrováno 93 odmítnutí, což 

znamená poměrně nízkou míru odmítnutí 14,90 %. Nejčastějším důvodem odmítnutí bylo, že 

oslovený nechtěl odpovídat, a u cyklistů, že pouze projížděli dotazovacím stanovištěm. 

Ze všech odmítnutých tvořili 54 % pěší návštěvníci, 41 % cyklisté a 5 % běžci, což je v 

souladu se strukturou výběrového vzorku dotazovaných respondentů. Z pohledu četnosti míst 

odmítnutí podle dotazovacích stanovišť bylo zaznamenáno 65,6 % odmítnutí na Ríšově 

studánce, 25,8 % na Junácké louce lávce a 8,6 % na Helenčině studánce. To odpovídá 

zastoupení jednotlivých dotazovaných profilů na celkovém počtu pořízených dotazníků. 
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8.2 Vyhodnocení šetření preferencí návštěvnické veřejnosti k využití lesních 
ekosystémů v oblasti Lesnického parku Podkomorské lesy 

 

V této části zprávy jsou představeny charakteristiky sběru dat a zejména popisné statistiky 

výběrového souboru. Popisné statistiky jsou odhadnuty z výběrového souboru, který je tvořen 

531 respondenty. Jsou zde prezentovány individuální charakteristiky respondentů (tzv. 

návštěvnický profil), údaje o počtech a charakteru výletů realizovaných do Podkomorských 

lesů, hodnocení preference typů lesních porostů a důležitost pro rekreaci, dále vztah k této 

rekreační oblasti, vnímání negativních jevů v území, současného stavu a návrhů na doplnění 

turistické infrastruktury. 

 
8.2.1 Určení návštěvnického profilu prostřednictvím kvalitativního monitoringu 

 

Více než 93 % respondentů z výběrového vzorku pochází z Jihomoravského kraje, v jehož 

centrální oblasti leží Podkomorské lesy. Dalšími nejčastěji zastoupenými regiony byly s 0,8% 

respondentů kraje Moravskoslezský, Středočeský a Praha. Následovaly kraje Olomoucký a 

Vysočina s 0,6 %. Podíl dalších krajů, z nichž pocházeli respondenti, nepřesahoval 0,5%, což 

znamená dva či jednoho respondenta z kraje. Za zmínku také stojí několik dotazovaných ze 

Slovenska, kteří tvořili celkem 1,1 % dotazovaných návštěvníků, a jeden návštěvník 

s bydlištěm v USA. Absolutní četnosti respondentů podle krajů jsou prezentovány v grafu 21. 

 
Graf 21 – Absolutní počty respondentů podle krajů/regionů, N=531 

 

 

Při pohledu na jednotlivá sídla, kde respondenti bydlí, výrazně dominuje Brno s téměř 82 % 

respondentů. Dále následuje s 0,9 % Veverská Bítýška a shodně s 0,8 % Ostopovice, Ostrava, 

Praha a Troubsko. Dalších 8 převážně okolních obcí či nedalekých měst uvedlo jako místo 

bydliště vždy 0,6 % respondentů. Zbývající respondenti bydlí (v počtu 1-2 dotazovaných na 

jedno sídlo) v řadě dalších obcí Jihomoravského kraje, a také v zejména větších městech dalších 
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krajů zastoupených ve vzorku. Čtrnáct nejčastěji uváděných sídel, v nichž respondenti bydlí, 

ukazuje tabulka 20.  

 
Tabulka 20 – Absolutní a relativní počty respondentů podle místa bydliště, N=531 
Sídlo N % 

Brno 434 81,7% 

Veverská Bitýška 5 0,9% 

Ostopovice 4 0,8% 

Ostrava 4 0,8% 

Praha 4 0,8% 

Troubsko 4 0,8% 

Bílovice nad Svitavou 3 0,6% 

Ivančice 3 0,6% 

Kuřim 3 0,6% 

Popůvky 3 0,6% 

Prostějov 3 0,6% 

Rosice 3 0,6% 

Rozdrojovice 3 0,6% 

Říčany 3 0,6% 

Ostatní sídla (N=1 nebo 2) 44 8,3% 

Celkem 531 100 

 

Respondenti, kteří bydlí v Brně, byli dotázáni na konkrétní městskou část. Třetina 

respondentů z Brna uvedlo jako své bydliště městskou část Bystrc, která přímo sousedí s 

významnou částí Podkomorských lesů. Při přepočtu na všechny návštěvníky přišlo z této 

městské části 27,5 % respondentů (u dalších městských částí tento podíl dosahuje nejvýše 

7,4 %). 

Další městské části mezi respondenty z Brna měly s velkým odstupem nižší zastoupení. 

Relativní četnosti mezi 9 % a 5 %, řazeno sestupně, dosáhly části Střed, Žabovřesky, Žebětín a 

Královo Pole. Sedmnáct nejčastěji uváděných městských částí jako bydliště respondentů z Brna 

uvádí tabulka 21. 

 
Tabulka 21 – Absolutní a relativní počty respondentů bydlících v Brně podle městské části, N=434 
Městská část N % 

Bystrc 145 33,4 

Střed 39 9,0 

Žabovřesky 31 7,1 

Žebětín 27 6,2 

Královo Pole 24 5,5 

Komín 21 4,8 

Kohoutovice 18 4,1 

Sever 15 3,5 

Bohunice 12 2,8 

Medlánky 8 1,8 

Jundrov 7 1,6 

Kníničky 7 1,6 

Líšeň 7 1,6 

Řečkovice a Mokrá Hora 7 1,6 
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Židenice 6 1,4 

Nový Lískovec 6 1,4 

Starý Lískovec 6 1,4 

Ostatní městské části (N=1 až 5) 48 11,1 

Celkem 434 100,0 

 

Z hlediska pohlaví vzorek tvoří 59,5 % mužů, tedy více než odpovídá rozdělení v populaci. 

Z hlediska věku (graf 22) výrazně převažují skupiny návštěvníků v produktivním věku, z nichž 

je 41,2 % ve věku od 20 do 39 let, a 40,1 % ve věkové skupině od 40 do 59 let. 

 
Graf 22 – Rozložení respondentů podle věkových skupin, N=531 

 

 

Podle způsobu pohybu respondentů na sledovaném výletě vzorek ukazuje vyrovnanost 

podílů pěších návštěvníků (49,2 %) a cyklistů (46,1 %). Mezi dotazovanými bylo také 3 % 

běžců a běžkyň, zbývajících 1,7 % respondentů zvolilo jiný způsob pohybu. Jednalo se zejména 

o elektrokolo, jízdu na koni, koloběžku či kolečkové brusle. 

Samostatně sledovanou charakteristikou byla velikost a složení skupiny, ve které respondent 

dorazil na dotazovací profil. Téměř třetina respondentů (přesně 31,8 %) byla na výletě sama, 

zbývajících 68,2 % dotázaných se pohybovalo jako součást skupiny o dvou nebo více osobách 

(graf 23). U 62,7 % respondentů se jednalo o skupinu o dvou osobách, při pohledu optikou 

celého výběrového vzorku se jedná o 42,8 % ze všech dotazovaných. 
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Graf 23 – Rozložení respondentů pohybujících se ve skupině podle velikosti skupiny, N=362 

 

 

Průměrná velikost všech skupin dosáhla 2,74 osoby. Všechny hlavní popisné charakteristiky 

pro jednotlivé typy sledovaných osob a jejich zastoupení ve skupinách ukazuje tabulka 22. 

 
Tabulka 22 – Deskriptivní statistika složení a velikosti skupin, z nichž pocházeli respondenti 

Složení skupin Osoby 
Počet 
skupin 

Průměr 
% ze všech 

skupin 

Celkem osob 993 362 2,74 100,00 

Počet dospělých žen 383 293 1,31 80,94% 

Počet dětí nošených 24 22 1,09 6,08% 

Počet starších dětí 152 92 1,65 25,41% 

Počet seniorů 102 52 1,96 14,36% 

 

Děti byly součástí téměř každé třetí skupiny. Senioři pak byli zastoupeni pouze ve 14 % 

dotázaných skupin. 

 
8.2.2 Charakteristiky výletů v Podkomorských lesích 

 

V úvodní části rozhovoru odpovídali respondenti na několik otázek o aktuálním výletu. Jako 

výchozí místo výletu uváděla největší část respondentů Bystrc (celkem 27,5 % dotázaných) a 

další místa a městské části v Brně. Nejvyšší relativní četnost Bystrce jako výchozího místa 

koresponduje s nejčastěji uváděným bydlištěm respondentů a skutečností, že většina 

respondentů vyráží na výlet přímo z místa svého bydliště. Dalšími nejčastěji uváděnými 

odpověďmi byl Žebětín (9,4 %), přehrada a přístaviště (dohromady 8,3 %) a Brno bez bližšího 

upřesnění místa zahájení výletu (8,5 %). Ostatní místa uvedlo výrazně méně dotázaných – 

nejvíce z nich s 2,8 % odpovědí zaznamenal Komín, 2,6 % pak shodně Rakovec a Kohoutovice, 

přes 2 % ještě dosáhly městské části Žabovřesky a Královo Pole (shodně 2,5%).  

Na uvedenou polohu výchozího bodu výletu navazovala otázka upřesňující typ místa, 

z něhož respondenti na výlet vyráželi. Pro dvě třetiny respondentů bylo výchozím místem 

přímo jejich bydliště. Každý desátý dotázaný návštěvník vyrážel na výlet ze zastávky autobusu 
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nebo z parkovišť v blízkém okolí. Z místa ubytování v rámci rekreačního pobytu na výlet 

nastoupilo celkem 8,5 % respondentů (třetina z nich vyrážela přímo z vlastní chaty v oblasti). 

Relativní četnosti respondentů podle výchozího místa výletu jsou uvedeny v grafu 24. 

 
Graf 24 – Rozložení respondentů podle typu výchozího místa výletu, N=530 

 

 

Následující otázka zkoumala druhy motorových dopravních prostředků, které respondenti 

na dnešním výletě použili nebo ještě použijí (graf 25). Celkem 60 % respondentů žádný 

motorový dopravní prostředek nepoužilo. Nejčastějším využitým dopravním prostředkem byla 

městská hromadná doprava (17,1 %) a auto (14,9 %). Díky existenci pravidelné linkové lodní 

dopravy po Brněnské přehradě byla třetí nejčastější odpovědí loď, kterou využilo 7,0 % 

dotázaných. Výrazně méně využívaný byl autobus a jiný motorový dopravní prostředek uvedlo 

jen několik respondentů, zpravidla šlo o elektrokolo. 

 
Graf 25 – Relativní četnosti využití jednotlivých dopravních prostředků, N=531 
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Jak ilustruje graf 26, ve výletech do Podkomorských lesů převládali krátkodobé výlety 

v délce do 4 hodin (více než 65 %). Necelá třetina návštěvníků uskutečnila celodenní výlet a 

pouze 3 % respondentů vyrazilo na výlet v rámci vícedenního pobytu v regionu. 

 
Graf 26 – Relativní četnosti respondentů podle délky výletu a pobytu v oblasti, N=531 

 

 

Skutečnost, že většina návštěvníků Podkomorských lesů bydlí v nedalekém okolí, se odráží 

na vysoké četnosti návštěv této oblasti (graf 27). Největší část návštěvníků se do 

Podkomorských lesů vydává každý týden (29,4 %). Sedmnáct procent dotázaných pak oblast 

navštíví několikrát za měsíc. To znamená, že téměř polovina všech návštěvníků navštěvuje 

území pravidelně 2-4 krát měsíčně. Necelá čtvrtina návštěvníků se vydá do Podkomorských 

lesů několikrát do roka (23,8 %) a jen jednou ročně sem zavítá pouze 6,2 % lidí. Naopak 8,9 % 

respondentů uvedlo, že jsou zde poprvé. 

 
Graf 27 – Absolutní četnosti frekvence návštěv oblasti, N=530 
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Návštěvníci, kteří uvedli, že navštěvují Podkomorské lesy opakovaně, byli dále tázáni na 

dobu (počet let), po kterou už tuto oblast navštěvují, a také jaké aktivity zde uskutečňují. 

Průměrná doba, po kterou respondenti (kteří nebyli v den dotazování v této oblasti poprvé) 

navštěvují Podkomorské lesy, činí 19,69 roku. Hodnoty jsou ale kolem průměru velmi 

rozptýlené (směrodatná odchylka je 14,95). Asi 38 % dotázaných navštěvuje Podkomorské lesy 

v rozmezí 1-10 let, zatímco 30 a více let oblast navštěvuje 30,2 % respondentů. 

Dále byly u opakovaných návštěvníků Podkomorských lesů zjišťovány činnosti, kterým se 

zde na výletech věnují (graf 28). Více než 8 z 10 dotázaných chodí na pěší vycházky a výlety, 

více než 70 % se věnuje projížďkám na kole a cyklistice. Třetí nejčastější aktivitou je sběr hub 

a lesních plodů, čemuž se alespoň občas při výletech v oblasti věnuje 29,3 % návštěvníků. 

Kromě aktivit uváděných v grafu uvedlo více než 9 % dotázaných jiné činnosti. Zdaleka 

nejčastější z nich bylo běžkování (běh na lyžích), které uvedlo 3,3 % respondentů. Další 

aktivity (s četností už pod 1%), které se objevily více než jednou, zahrnují jízdu na koni, geo-

caching, sběr bylin, kolečkové brusle a koloběžky. 

 
Graf 28 – Relativní četnosti činností, kterým se návštěvníci v oblasti věnují 

 

 
8.2.3 Vztah k lesním porostům a jejich preference 

 

Další část dotazníku byla věnována 6 vybraným lesním porostům, s nimiž se mohou 

návštěvníci při výletech kolem turistických cest častěji setkat. Fotografie typů Podkomorských 

lesů byli v této části rozhovoru tazatelem ukazovány respondentům na laminované kartě 

formátu A3 (viz příloha 3). 

Respondenti si měli nejprve prohlédnout fotografie lesních porostů a poté určit, se kterými 

z nich se setkali při stávajícím výletě. Účelem otázky bylo zejména seznámit dotazované 

s uvedenými fotografiemi, aby se mohli zorientovat v předložených charakteristikách 

vyobrazených lesních porostů a jejich rozdílech. 
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Rozložení odpovědí respondentů (graf 29) ukazuje obecně značnou míru jistoty 

respondentů, zda se s daným lesem setkali, nebo nesetkali („nevím“ odpovědělo u všech 

předložených druhů lesa pouze 5,1 % až 10,3 % respondentů). Dále je z výsledků vidět značný 

rozdíl mezi známostí ukázaných druhů lesa na jih od Brněnské přehrady (les 1 až 4) a druhů 

lesa v severní části oblasti (les 5 a 6). Tato skutečnost odpovídá výzkumem zjištěné podstatně 

nižší návštěvnosti území a příslušných typů lesa v severní části lesnického parku. 

 
Graf 29 – Relativní četnosti odpovědí respondentů podle uváděných typů lesa, s nimiž se setkali 
v průběhu výletu 

 

 

Navazujícím předmětem zkoumání byly preference návštěvníků ve vztahu k lesním 

porostům, které by převážně rádi viděli kolem sebe v průběhu výletu v oblasti. Návštěvníkům 

byla opět ukázána série fotografií 6-ti různých druhů lesních porostů z Podkomorských lesů. 

Jednotlivé vyobrazené druhy lesních porostů poté respondenti hodnotili „známkami“ na 

stupnici 1 až 5. Přitom čím vyšší známka, tím nižší líbivost (tedy hodnocení od 1=velmi líbilo 

až po 5=vůbec nelíbilo) v takovém druhu lesního porostu. Rozložení relativních četností všech 

kategorií odpovědí pro jednotlivé druhy lesa je zobrazeno grafu 30. 
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Graf 30 – Relativní četnosti odpovědí respondentů podle líbivosti typů lesa, s nimiž se setkali 
v průběhu výletu 

 

 

Nejlépe byl respondenty hodnocen Les 4, který se velmi nebo spíše líbil více než třem 

čtvrtinám (77,4 %) respondentů (průměrná udělená známka 1,76). Druhým typem lesa 

s průměrnou známkou nižší než 2 byl Les 5 (průměrná známka 1,95). Tento les se velmi nebo 

spíše líbil 70,5 % respondentů. To je stejný podíl známek 1 a 2, jako u Lesa 1, který však oproti 

Lesu 5 obdržel výrazně méně známek 1 – „velmi líbilo“, a proto je celkově až na třetím místě 

(průměrná známka 2,01).  

Nejhůře hodnoceným lesem byl Les 2, který se velmi nebo spíše líbil pouze 48,9 % 

respondentů (průměrná známka 2,62). Les 2 také vykazuje nejvyšší variabilitu v přidělených 

známkách (směrodatná odchylka 1,33). Všechny hlavní popisné charakteristiky pro jednotlivé 

hodnocené typy lesa ukazuje tabulka 23. 

 
Tabulka 23 – Deskriptivní statistika preferencí zkoumaných druhů lesa 

Druh lesa N Průměr 
Směrodatná 

odchylka 
Nejnižší 
hodnota 

Nejvyšší 
hodnota 

Medián 

Les 1 455 2,01 0,97 1 5 2 

Les 2 456 2,62 1,33 1 5 2 

Les 3 453 2,30 0,96 1 5 2 

Les 4 457 1,76 1,02 1 5 1 

Les 5 454 1,95 1,12 1 5 2 

Les 6 457 2,18 1,18 1 5 2 

 

Doplňující informací při hledání důvodů vlivu některých dalších charakteristik na 

environmentální preference výběrového vzorku návštěvníků vůči jednotlivým typům porostů 

může být důležitost, kterou respondenti přikládají skutečnosti, jaký typ lesa v průběhu 

aktuálního výletu vidí či v jakém lese se pohybují (graf 31). Pro více než polovinu (54,4 %) 

respondentů je velmi či spíše důležité, v jakém lese se pohybují, pro zbývající respondenty je 

to spíše či zcela nedůležité. 

 



Projekty Grantové služby LČR 

Vyhodnocení funkčního potenciálu lesů v oblasti záměru vyhlášení „Lesnického parku Podkomorské lesy“ 

včetně návrhu optimálního nastavení jeho polyfunkčního využití 

81 

Graf 31 – Relativní četnosti důležitosti druhu lesa, v němž se na výletě pohybují, N=469 

 

 

Pokud srovnáme důležitost druhu lesa, který respondenti vnímají, podle typu pohybu na 

výletě (graf 32), pro pěší je častěji velmi důležité, v jakém typu lesa se pohybují, než pro 

cyklisty. Cyklisté celkově mnohem častěji volili některou z variant „spíše“ (důležité nebo 

nedůležité), a tedy méně často než pěší volili krajní hodnoty stupnice (velmi důležité či zcela 

nedůležité). Z toho lze usuzovat, že rovněž častěji vnímají les spíše jako příjemnou kulisu či 

pozadí pro svou projížďku. 

 
Graf 32 – Relativní četnosti respondentů podle druhu pohybu a důležitosti druhu lesa, v němž se na 
výletě pohybují 

 

 

Další otázka zaměřená na přímý vztah návštěvníků Podkomorských lesů a lesního prostředí 

zkoumala, jak často chodí respondenti na výletě v této oblasti mimo cesty (graf 33). Největší 

část respondentů chodí mimo cesty zřídka (27,3 %). Velmi často chodí mimo cesty pouze 6 % 
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dotázaných. Celkově podstatná část návštěvníků mimo cesty nechodí, a když, tak jen málokdy 

(zřídka, či občas) – tyto tři varianty odpovědí dohromady zvolilo celkem 77,8 % respondentů. 

 
Graf 33 – Relativní četnost pohybu respondentů v oblasti mimo cesty 

 

 
8.2.4 Vztah návštěvníků k Podkomorským lesům 

 

Tématu osobního významu oblasti Podkomorských lesů, jako důležitého místa pro 

návštěvníky a jejich rekreaci, se částečně dotýkala již otázka zjišťující frekvenci návštěv 

oblasti. Předpoklad, že více než třetina respondentů, která navštěvuje oblast nejméně jednou 

týdně, má k oblasti silný vztah, dokládají také souhlasné odpovědi na tři výroky věnované 

tomuto tématu (graf 34). 

První z výroků, k nimž uváděli návštěvníci míru svého souhlasu nebo nesouhlasu, byl 

zaměřen na samotný význam tohoto území, tak jak jej jednotliví respondenti subjektivně 

pociťují. Více než 86 % dotázaných u této charakteristiky určitě nebo spíše souhlasilo s tím, že 

pro ně Podkomorské lesy znamenají velmi mnoho. 

Druhý výrok pak testoval, zda výlety v této oblasti jsou pro respondenty zajímavější, než v 

jakémkoliv jiném (rekreačním) území. S absolutní preferencí Podkomorských lesů oproti všem 

substitutům souhlasilo s určitostí 16,8 % dotázaných. Rovněž míra „mírného souhlasu“ – spíše 

souhlasilo téměř 42 % respondentů – ukazuje, že toto území je pro velkou část návštěvníků z 

hlediska rekreace velmi důležité. 

Třetí výrok byl svou formulací koncipován šířeji na hodnotu a vztah k přírodě na výletě, 

podle vnímání návštěvníků – s upřesněním opět na oblast Podkomorských lesů. Zde jde o 

hodnocení vazby k místu (place attachment) - rozšířený koncept (Ramyond, 2010) obsahující 

také vazbu k přírodě (nature bonding). Tady se rozložení odpovědí prakticky shoduje s 

odpověďmi na první výrok. Pro téměř 83 % respondentů je mimoekonomická hodnota lesů a 

jejich přírodního prostředí významná. 
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Graf 34 – Struktura odpovědí respondentů na výroky týkající se vztahu k Podkomorským lesům 

 

 
8.2.5 Vnímání negativních jevů a turistická infrastruktura 

 

Návštěvníci byli dotazováni, co jim vadí při výletech do Podkomorských lesů, přičemž jim 

bylo nabídnuto několik témat a jevů, které jsou potenciálně nedostatkové, konfliktní, nebo 

mohou být rušivé právě z pohledu rekreace v oblasti (graf 35). 

Návštěvníci nijak výrazně nepociťují, že by v oblasti bylo málo přístřešků nebo laviček 

podél stezek. Vadí to celkem (spíše nebo velmi) necelým 21 % dotázaných. Obdobná struktura 

odpovědí byla zaznamenána u přílišného množství vyasfaltovaných a zpevněných cest. Velmi 

to vadí jen 6,4 % respondentů, vůbec to nevadí téměř 73 % lidí. 

Jiné vnímání je u viditelných pozůstatků po těžbě dřeva (jako příklad byly uvedeny kupy 

větví a pařezy). Toto celkově (spíše nebo velmi) vadí téměř polovině návštěvníků, výrazně to 

vadí 17,7 % ze všech dotázaných. Obdobně jako pozůstatky po těžbě bylo vnímáno riziko střetu 

chodců s cyklisty na stezkách, které spíše nebo velmi vadí 46 % respondentů. 

Největší četnost výrazného nesouhlasu, vyjádřeného odpovědí „velmi vadí“ (24,7 %), 

uváděli respondenti u hluku z okolních silnic a autodromu. Hodnocení bylo poměrně často 

doprovázeno ústním komentářem, že rušivý je zejména autodrom. Hluk z provozu motorových 

vozidel naopak vůbec nevadí téměř 49 % dotázaných. 
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Graf 35 – Relativní četnosti odpovědí respondentů k rušivým skutečnostem při výletech 
do Podkomorských lesů 

 

 

Kromě uvedených témat měli respondenti dále možnost otevřené odpovědi na otázku, jestli 

jim vadí při výletech v oblasti ještě něco jiného. Tuto možnost využilo 34 % účastníků 

výzkumu. Nejčastěji lidé uváděli nepořádek a odpadky (zaznělo u 29% z těch respondentů, kteří 

se k této otázce vyjádřili). Další častější odpovědi směřovaly na špatný stav některých 

značených cest (neudržované či rozryté od těžké techniky), což zaznělo u 10% respondentů, 

průjezd motorových vozidel (včetně motorek, čtyřkolek) v místech, kde nemají co dělat, vadil 

více než 8 % a těžbu dřeva (vč. nadměrné těžby, holin apod.) uvedlo 6,7 % z těch respondentů, 

kteří využili možnosti specifikovat, co jim v Podkomorských lesích při výletech vadí. 

Tématu turistické infrastruktury byla věnována otevřená otázka s uvedením příkladů 

vybavení, které by návštěvníci v Podkomorských lesích uvítali (graf 36). Na tuto otázku 

reagovalo (a uvedlo konkrétní vybavení či jiné přání) 50,5 % respondentů, zbývajících 49,5 % 

odpovědělo záporně (nepotřebují či nechtějí více vybavení). 
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Graf 36 – Relativní četnost odpovědi respondentů na téma turistické vybavenosti území 
Podkomorských lesů 

 

 

Nejčastěji vyjadřovaným přáním byly lavičky, které uvedlo 14,9 % a přístřešky, jejichž vyšší 

množství by si přálo 13,4 % z celého výběrového vzorku návštěvníků. Další informační tabule 

(včetně map) by uvítalo 13,2 % a odpadkové koše 7,7 % respondentů. O něco méně časté, 

přesto však opakovaně uváděné (v rozmezí 4-6 % respondentů), byly návrhy na vyznačení více 

značených stezek, zlepšení stavu/udržování cest či zřízení více zpevněných cest, pokud možno 

ne asfaltových. 

  



Projekty Grantové služby LČR 

Vyhodnocení funkčního potenciálu lesů v oblasti záměru vyhlášení „Lesnického parku Podkomorské lesy“ 

včetně návrhu optimálního nastavení jeho polyfunkčního využití 

86 

9. Inventarizace funkcí lesů v území dle platných rámcových 
směrnic hospodaření 

 

9.1 Historické souvislosti promítající se do současného stavu lesů 
 

Podkomorské lesy tradičně tvořily surovinovou základnu (palivo, stavební dříví, lovecké 

revíry aj.) hradu Veveří. To přispělo k zachování jejich ucelenosti. Do roku 1519 náležela 

vlastnická práva k rozsáhlým zalesněným územím v okolí hradu Veveří moravským 

markrabatům. V roce 1519 získali panství dědičně páni z Ludanic, kteří je již dříve spravovali. 

V pozdějším období (v rozpětí let 1636-1925) se ve vlastnictví Podkomorských lesů vystřídalo 

více vlastníků, z nichž nejdéle (102 let) tyto lesy držela hrabata ze Sinzendorfu (1690-1802). 

Posledním vlastníkem před zestátněním těchto lesů byl Mořic Arnold svobodný pán De Forest-

Bischoffsheim (1900-1925). K vyvlastnění Podkomorských lesů došlo na základě první 

pozemkové reformy podle tzv. záborového zákona (č. 215/1919 Sb. z. a n.). Na základě tzv. 

náhradového zákona (č. 329/1920 Sb. z. a n.) vyplatil stát v roce 1925 původnímu vlastníkovi 

za Podkomorské lesy jako náhradu 272 tis. anglických liber. Od tohoto roku doposud jsou 

Podkomorské lesy ve vlastnictví státu.  

V sousedství Podkomorských lesů se od 13. století postupně formoval lesní majetek 

náležející městu Brnu. Ten do roku 1938 dosáhl rozlohy 7,5 tis. ha. Po roce 1948 byly však na 

základě zákona č. 279/1949 Sb., a vládního nařízení č. 90/1950 Sb. všechny obecní lesy 

zestátněny. K reálnému předání městských lesů státu byla brněnská radnice donucena až v roce 

1954. Městu se však podařilo získat do správy část k městu přiléhajících lesů plnících pro 

městské obyvatele rekreační funkce (nejednalo se pouze o původní majetek města). Tyto lesy 

tvořily samostatný lesní hospodářský celek (LHC) Příměstské lesy Brno a spravovala je 

organizace Zeleň města Brna. Přestože kategorie lesů hospodářských činila na tomto LHC 

téměř polovinu všech lesních pozemků, bylo zde lesnické hospodaření utlumeno. To se později 

nepříznivě projevilo i při sanaci větrné a kůrovcové kalamity. 

Na počátku 90. let minulého století byl LHC Příměstské lesy Brno postižen větrnou 

kalamitou, která nebyla včas zpracována. Následně došlo k rozvoji kalamity kůrovcové. Ta 

zasáhla a velmi rychle zničila mnoho starých smrkových porostů. K tomuto stavu 

pravděpodobně přispěly také probíhající majetkové změny. K majetkovému narovnání došlo 

po roce 1989, kdy na základě zákona ČNR č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku 

České republiky do vlastnictví obcí, se město Brno znovu stalo vlastníkem svého původního 

lesního majetku. V souvislosti s tímto majetkovým narovnáním bylo v roce 1996 u části lesů 

z LHC Příměstské lesy Brno, které původně nepatřily městu Brnu ale státu, převedeno právo 

hospodaření na Lesy ČR s. p. V té době se na tomto majetku převáděném pod právo 

hospodaření Lesů ČR s. p. nacházely značné rozlohy holin a nezajištěných kultur, z nichž u 

některých souvislá rozloha dosahovala až 30 ha.  
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9.2 Faktory ovlivňující zdravotní stav lesů v zájmovém území 
 

Z údajů Oblastních plánů rozvoje lesů (ÚHÚL, 2001) a aktuálních porostních map je zřejmé, 

že k větrným kalamitám, ke škodám suchem a gradacím podkorního hmyzu docházelo 

v minulosti opakovaně.  

Na rozdíl od převládajících větrů Z-SZ směrů přichází bořivý vítr opakovaně především 

z jižních a východních směrů (JZ, JV, V). Z těchto směrů jsou doloženy věrné škody např. 

v letech 1868, 1915, 1929 (ÚHÚL, 2001). V poválečném období (po r. 1945) došlo 

k významným větrným kalamitám zejména v květnu 1958, červenci 1968, březnu 1972, lednu 

1976 (Hošek, 1981) dále pak v roce 1985 a v 90. letech 20. stol. (ÚHÚL, 1983, 1993). Nejčastěji 

se v jihomoravské oblasti větrné kalamity dostavují v měsíci lednu (cca 50 % případů), červnu 

(cca 20 %) a červenci (11 %). (Hošek, 1981) 

Rovněž opakující se škody suchem nejsou na území Podkomorských lesů výjimkou. 

Doloženy jsou od 19. stol. do současnosti. Ve 20. stol. nastaly významné škody suchem v letech 

1904, 1911, 1921, 1934, 1947 (Hošek, 1981), později zejména ve druhé polovině 70. let a na 

počátku a pak koncem 90. let 20. století. Dále následovaly suché periody v letech 2003-2004, 

2006-2008, 2011-2012, a od roku 2014 do současnosti (Zahradník, 1996; Knížek a kol., 2016, 

2017). Škody způsobené na lesních porostech suchem a s ním souvisejícími gradacemi zejména 

podkorního hmyzu a některých houbových chorob (zejm. tracheomykóz) nabývají s postupující 

klimatickou změnou na závažnosti. Je to patrné ze zvyšující se frekvence suchých period 

zejména od počátku 21. stol.  

Z dalších abiotických škod byly v minulosti zaznamenány škody ledovkou, sněhem a 

jinovatkou, např. opakovaně v prosinci v letech 1930, 1932 a 1933 a po delší odmlce pak 

v lednu 1974 (Hošek, 1981, ÚHÚL, 1983, 1993). 

Z  biotických faktorů působí značné opakované škody podkorní hmyz, zejména již zmínění 

kůrovcovití na smrku. Jejich gradace probíhá zpravidla návazně na škody působené abiotickými 

činiteli (sucho, vítr, sníh). Z dalších biotických faktorů je třeba zmínit škody působené 

václavkami, na smrku především václavkou smrkovou (Armillaria ostoyae). Zvýšený podíl 

hnilob smrku obecně lze přičíst převládajícímu živnému charakteru stanovišť. Kromě přímého 

poškození stromů (dřeva) významně snižuje mechanickou stabilitu porostů. Limitujícím 

faktorem případného uplatnění douglasky může být výskyt sypavek. Zejména mladé husté 

porosty douglasky ohrožuje skotská sypavka douglasky (Rhabdocline pseudotsugae), od roku 

2002 je v ČR potvrzeno rovněž šíření švýcarské sypavky douglasky (Phaeocryptopus 

gaeumannii). Na lípách se v minulosti negativně projevila virová malolistost lípy (ÚHÚL, 

1983). V 1. třetině 20 stol. působily značné škody žíry bekyně mnišky. Závažné jsou škody 

působené na obnově zvěří a rovněž opakující se škody působené na obnově listnatých dřevin 

hlodavci. Hlodavci je poškozována často i odrůstající obnova ve stádiu mlazin. Škody působené 

zvěří a hlodavci vedou ke vzniku mezernatých a růstově nevyrovnaných porostů, což má 

zejména u listnáčů a borovice negativní důsledky pro budoucí kvalitu produkce. (vlastní šetření; 

ÚHÚL, 2001; ÚHÚL, 1983, 1993; LČR, 2011, 2012)  

Na listnáčích působí významné škody zejména houbové choroby, zmíněné již výše u 

jednotlivých dřevin. Je to zejména grafióza jilmu (Ophiostoma novo-ulmi), tracheomykózy na 
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(nejen) dubech působené především houbami rodu Ophiostoma a Verticillioum. Chřadnutí dubů 

se projevuje především v suchých letech při výrazném poklesu hladiny podzemní vody, kdy se 

její hladina dostane mimo dosah kořenového systému dubů. Za tracheomykózní chřadnutí bývá 

často zaměňováno napadení dubů polníky (krasci Agrilus sp.), se kterým se může vyskytovat 

současně. Velmi závažné je chřadnutí jasanu v důsledku nekrózy kůry způsobované houbou 

z rodu voskovička (Hymenoscyphus pseudoalbidus) obecněji známé jako Chalara fraxinea. 

Současná intenzita napadení jasanů touto houbou je pro jeho pěstování limitující. Problémem 

může být také chřadnutí olší působené houbami z rodu Phytophthora.  

Z hlediska ochrany lesa je nutné věnovat zvýšenou pozornost zejména dubům (především 

dubu zimnímu) jako převládajícím dřevinám, jejichž význam, ale také ohrožení s probíhající 

klimatickou změnou poroste. Z defoliátorů může poškozovat duby obaleč dubový (Tortrix 

viridana), který na jižní Moravě působil žíry např. v roce 1999. Jeho žír duby oslabuje a snižuje 

jejich plodnost, tím negativně ovlivňuje jejich přirozenou obnovu, resp. sběr osiva, obvykle 

však nezpůsobuje odumření stromů. Jeho žíry mohou mít chronický charakter (Kapitola a 

Liška, 2000). Z vážnějších fytofágních potenciálních škůdců na dubech stojí za zmínku ještě 

píďalka podzimní (Operophtera brumata), případně další druhy obalečovitých a píďalkovitých 

(Tortricidae a Geometridae), dále také bekyně velkohlavá (Lymantria dispar). Její poslední 

gradační perioda proběhla v polovině 90. let 20. stol. Aktuálně se tento druh nachází v latentní 

fázi.  

Mladším dubům mohou významně poškodit asimilační aparát dospělci chroustů (rod 

Melolontha). Jejich ponravy pak ožírají kořeny (nejen dubů) (Liška, 2013). Z kambio-

xylofágních druhů jsou v důsledku změn klimatu, resp. častějších teplotních a srážkových 

výkyvů pro duby (ale i buk) potenciálně značně nebezpeční polníci (krasci) z rodu Agrilus, 

zejména polník dvojtečný (Agrilus biguttatus), ale i další druhy polníků, na větvích a slabších 

dubech např. A sulcicollis nebo A. graminis graminis. Časné fáze napadení prozrazují mokvavé 

tmavé skvrny na kmenech dubů. 

Z obratlovců působí škody na mladých a středněvěkých porostech spárkatá zvěř. Závažné 

jsou škody působené okusem na obnově. Zpomalují odrůstání obnovy, zvyšují náklady na její 

ochranu a nežádoucím způsobem ovlivňují její druhovou skladbu. Zejména nepůvodní mufloní 

zvěř jako spásač silně ovlivňuje druhové složení obnovy ve prospěch habru na úkor cenného 

citlivějšího dubu. Od stádia mlazin poškozuje zvěř porosty ohryzem a loupáním, které má za 

následek rozvoj sekundárních hnilob, zhoršení kvality produkce a mechanické stability 

poškozených porostů. Významné škody na kulturách a mlazinách působí ohryzem kůry rovněž 

myšovití. Důsledkem je vznik mezernatých méně kvalitních porostů.   

 

9.3 Současný stav lesních porostů  
 

Popis současného stavu lesních porostů vychází z poznatků terénního šetření z července 

2017 (Kubín, 2017; Křivánek, 2017), z dat platných i starších LHP (viz citace výše v textu). 

Údaje byly upřesněny v souvislosti s upřesněním hranic Lesnického parku Podkomorské lesy 

(dále v textu Lesnický park), ke kterému došlo v období po zpracování Technické právy 

k prvnímu kontrolnímu dni.  
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Změny ve vedení hranice Lesnického parku nejsou takového rázu, aby zásadním způsobem 

ovlivnily koncepční základní rozhodnutí týkající se lesnického managementu. Změna rozlohy 

a některých proporcí však ovlivní výchozí údaje pro stanovení hodnoty funkcí lesa v Lesnickém 

parku. Z těchto důvodů byly aktualizovány základní taxační charakteristiky lesních porostů, 

které se na území lesnického parku nacházejí. Porovnání základních taxačních charakteristik 

lesních porostů původního i aktuálního vymezení zájmového území je v příloze 6.  

Území Podkomorských lesů vykazuje rozdílnou věkovou strukturu podle převládající 

konfigurace terénu. Vyšší podíl starých porostů se zachoval v terénně členité severní části a na 

západních a severozápadních expozicích, než na mírných jižně exponovaných svazích. 

 
9.3.1 Rozloha souboru lesních typů a lesních vegetačních stupňů 

 
Tabulka 24 – Rozloha Lesnického parku Podkomorské lesy a podíl lesních vegetačních stupňů na 
celkové rozloze porostní půdy 

Analyzovaná část  Porostní půda 

celkem (ha) 

Podíl rozlohy 

I. LVS, % 

Podíl rozlohy 

II. LVS, % 

Podíl rozlohy 

III. LVS, % 

Celý Lesnický park 2 718,33 3 52 45 

 
Tabulka 25 – Přehled souboru lesních typů (SLT) na území Lesnického parku 

SLT Charakteristika Podíl rozlohy, % 

neurčeno --- 2,5 

1A Javorohabrová doubrava 0,0 

1C Suchá habrová doubrava 1,4 

1J Habrová javořina 0,0 

1K Kyselá doubrava  0,1 

1Z Zakrslá doubrava 1,7 

2A Javorobuková doubrava 3,6 

2B Bohatá buková doubrava 27,5 

2C Vysýchavá buková doubrava 2,1 

2D Obohacená buková doubrava 0,2 

2H Hlinitá buková doubrava 3,0 

2I Uléhavá kyselá buková doubrava 0,3 

2K Kyselá buková doubrava 2,6 

2L Potoční luh 0,0 

2M Chudá buková doubrava 0,2 

2N Kamenitá kyselá buková doubrava 0,1 

2S Svěží buková doubrava 9,4 

2Z Zakrslá buková doubrava 1,8 

3A Lipodubová bučina 0,1 

3B Bohatá dubová bučina 22,1 

3C Vysýchavá dubová bučina  0,4 

3D Obohacená dubová bučina 0,9 
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3H Hlinitá dubová bučina 14,7 

3J Lipová javořina 0,5 

3K Kyselá dubová bučina 0,2 

3O Jedlodubová bučina 0,6 

3S Svěží dubová bučina 3,8 

3U Javorová jasenina 0,0 

3V Vlhká dubová bučina  0,0 

3Z Zakrslá dubová bučin 0,2 

Pozn: (Charakteristiky podle Plíva, 1987. ÚHÚL). Podšeděním jsou zvýrazněny SLT s významným zastoupením. 

 
9.3.2 Věková skladba 

 

Území Podkomorských lesů vykazuje rozdílnou věkovou strukturu podle převládající 

konfigurace terénu. Vyšší podíl starých porostů se zachoval v terénně členité severní části a na 

západních a severozápadních expozicích, než na mírných jižně exponovaných svazích. 

Věková i druhová skladba Podkomorských lesů je poznamenána vichřicemi a s nimi 

souvisejícími gradacemi podkorního hmyzu, které postihly zejména středněvěké a staré 

smrkové porosty. Rozsáhlá větrná kalamita nastala v lednu 1976. Po ní následoval gradace 

kůrovců v letech 1977-1978, ke které přispěly déle trvající přísušky. Obdobná situace se 

opakovala v letech 1985 až 1988 (1990), kdy větrná kalamita pokračovala kůrovcovou gradací 

až do počátku 21. století. V souvislosti s opakujícími se periodami sucha v současné dekádě 

jsou jehličnaté porosty ve zvýšené míře napadány podkorním hmyzem (zejm. lýkožrouty na 

smrku a krasci a lýkohuby na borovici). 

V důsledku zmíněných větrných a kůrovcových kalamit připadá v Podkomorských lesích 

největší podíl na mladé porosty ve věku do 40 let, které zaujímají 35,9 % rozlohy, středněvěké 

porosty (41-80 let) zaujímají 20,3 %. V tomto věkovém rozpětí má největší rozlohu (301 ha) 4. 

věkový stupeň (31-40 let), jehož vznik přibližně odpovídá větrné kalamitě z července roku 

1968, event. následným kůrovcovým škodám. Na dospívající a dospělé porosty (81-120 let) 

připadá nejmenší podíl rozlohy, a to 14,6 %. Významný podíl rozlohy, téměř 28 % zaujímají 

staré porosty nad 120 let. Rozloha holin zjištěná z dat LHP činila necelých 35 ha, což 

představuje 1,3 % rozlohy porostní půdy.  

Z rozlohy mladých porostů je zřejmé, že v nadcházejících dekádách vyvstanou na 

předmětném území významné úkoly zejména ve výchově porostů, které budou o to náročnější, 

protože se jedná o smíšené listnaté porosty, tvořené dřevinami s rozdílným produkčním 

potenciálem a kvalitou. Náročné budou rovněž úkoly v obnově lesa zejména v oboře a to 

s ohledem na škody působené zvěří a rovněž se zřetelem na citlivost provedení ve vztahu 

k veřejnosti. O věkové skladbě Podkomorských lesů vypovídá graf 37. 

 
Tabulka 26 – Podíl rozlohy věkových tříd na území Lesnického parku  

Věková třída, 

Rozpětí 
Podíl rozlohy, % 

0 1,3 



Projekty Grantové služby LČR 

Vyhodnocení funkčního potenciálu lesů v oblasti záměru vyhlášení „Lesnického parku Podkomorské lesy“ 

včetně návrhu optimálního nastavení jeho polyfunkčního využití 

91 

1 - 20 18,6 

21 - 40 17,3 

41 - 60 11,8 

61 - 80 8,4 

81 - 100 6,6 

101 - 120 8,0 

121 - 140 13,0 

141 - 160 12,0 

161 - 180 3,0 

180 + 0,0 

 
Graf 37 – Věková skladba porostů v Lesnickém parku Podkomorské lesy 

 

 
9.3.3 Druhová skladba 

 

Dřevinami s nejvyšším zastoupením v Podkomorských lesích jsou duby (zejména dub zimní, 

méně dub letní a dub pýřitý), na které připadá 33,9 % rozlohy lesní půdy, následuje smrk s 24,6 

%, habr s 9,7 %, buk s 9,5 %, na zbývající listnáče připadá 8,7 %, na borovici s 7,3 %, na modřín 

4,7 % a na ostatní jehličnany a douglasku zbývá necelých 0,3 % rozlohy. O zastoupení 

nejvýznamnějších skupin dřevin vypovídá graf 38. 
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Graf 38 – Zastoupení hlavních skupin dřevin v Lesnickém parku Podkomorské lesy 

 

 

Tabulka 27 – Zastoupení dřevin (podíl rozlohy, %) na území Lesnického parku Podkomorské lesy 

Dřeviny a skupiny dřevin  Podíl rozlohy, %  

Smrk 24,6 

Borovice 7,3 

Modřín 4,7 

Douglaska  0,2 

Ostatní jehličnaté 0,1 

Duby původní 33,9 

Dub červený 0,1 

Buk 9,5 

Habr 9,7 

Javory (mléč, klen, babyka) 0,9 

Lípy 6,0 

Ostatní listnaté 1,7 

Holina 1,34 

 
9.3.4 Zastoupení dřevin podle věkové struktury 

 

Rozloha, kterou zaujímají skupiny dřevin ve věkových stupních, stejně tak jako jejich 

procentní zastoupení se velmi liší. Smrk má na území Podkomorských lesů nejvyšší zastoupení 

v 8. až 10. věkovém stupni, kde jeho podíl dosahuje 56-58 %. Tyto porosty vznikaly přibližně 
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v rozmezí let 1912 až 1942. Jejich provenienční vhodnost je problematická, neboť ještě 

v prvních dekádách 20. stol. se do oblasti Předhoří Českomoravské vrchoviny (PLO 33) 

smrkové osivo dováželo bez ohledu na jeho původ z různých zdrojů, mj. např. z Vídeňského 

Nového Města.  

Nadprůměrné zastoupení (30,2 %) však má smrk  v mladých porostech do 40 let věku, z nich 

pouze v 1. věkovém stupni je zastoupení smrku nižší (20,5 %). Největší rozloha na smrkové 

porosty však připadá ve 2. a 4. věkovém stupni, a to 92 a 99 ha. Smrk je v těchto věkových 

stupních zastoupen 34 a 33 %. Celková rozloha porostní půdy zaujaté smrkem činila podle 

platných LHP k roku 2012 až 2013 v navrhovaném Lesnickém parku Podkomorské 

lesy  643 ha, z toho na smrk ve věku do 40 let připadá 284 ha, tj. 44,2 % z celkové rozlohy 

smrku, což je o 14 % bodů více, než je podíl rozlohy 1. až 4. věkového stupně. Z uvedeného je 

zřejmé, že podíl obnovy smrku se nesnižuje a je nutno počítat s riziky, která to do budoucna 

vzhledem k probíhající klimatické změně přináší (viz níže). Pokud by nedošlo k enormnímu 

předčasnému odumírání těchto mladých smrkových porostů, začaly by postupně poskytovat 

smrkovou produkci z mýtních těžeb cca po 40 letech. Dožití těchto porostů do mýtnosti je však 

z hlediska klimatických modelů značně nejisté.  

Pokud se naplní projekce klimatických modelů (Mikita a Čermák, 2017a, b), bude již 

v období let 2041-2060 smrk v Podkomorských lesích na hraně svých existenčních možností 

(rozhraní oblasti nevhodné a podmíněně vhodné). Porosty smrku staré více než 50 let budou 

v té době v mýtném věku, nebo se mu budou blížit. Pokud se tohoto věku dožijí, přeměna 

druhové skladby v nich může v převážné míře proběhnout plánovitou obnovou. Problém může 

představovat 300 ha současných smrkových porostů v 1. až 5. věkovém stupni (a další plochy 

smrku vzniklé z obnovy po platnosti současných LHP). Lze očekávat, že tento smrk bude těžen 

nahodilými těžbami v předmýtním věku. Důsledky hynutí smrku pro porosty, v nichž je 

zastoupen, budou záviset zejména na velikosti jeho podílu a způsobu smíšení. Informaci o 

rozloze a podílu smrku ve věkových stupních skýtají grafy 39. 

 
Graf 39 – Rozloha a zastoupení smrku ve věkových stupních Lesnického parku Podkomorské lesy 
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Borovice, která dosahuje v Podkomorských lesích průměrného zastoupení 7,3 %, má 

nejvyšší zastoupení ve 4. a 5. věkovém stupni, kde se její podíl pohybuje mezi 16-17 %. Tyto 

porosty vznikaly přibližně v rozmezí let 1962 až 1981 a lze předpokládat, že byly již založeny 

vhodným reprodukčním materiálem. Pak její zastoupení prudce klesá až na necelá 3 % 

v porostech 1. věkového stupně. Rovněž ve starých porostech počínaje 12. věkovým stupněm 

se její zastoupení rychle snižuje. Informaci o rozloze a podílu borovice ve věkových stupních 

skýtají grafy 40. Největší rozloha připadá na borovici ve shodě se zastoupením ve 4. a 5. 

věkovém stupni, a to 50 a 39 ha. Celková rozloha porostní půdy zaujatá borovicí 

v Podkomorských lesích činí podle platných LHP 190 ha. S ohledem na zastoupení souborů 

lesních typů odpovídá současné zastoupení borovice přibližně cílové druhové skladbě. 

Navzdory pomístnému chřadnutí a hynutí borovice souvisejícímu se současnou periodou sucha, 

nepředstavuje borovice (až na výjimky) vzhledem k jejímu relativně nízkému zastoupení a 

způsobu přimíšení vážné riziko plošných rozpadů porostů. 

 
Graf 40 – Rozloha a zastoupení borovice ve věkových stupních Lesnického parku Podkomorské lesy 

  

 

Ostatní jehličnany (včetně modřínu a douglasky) zaujímají v Podkomorských lesích 

necelých 149 ha porostní půdy, z toho na porosty do 40 let připadá 43,7 ha, což představuje 

29,4 % jejich rozlohy. Průměrné zastoupení ostatních jehličnanů v porostech 1. až 4. věkového 

stupně je 4,2 %, což je mírně pod průměrem za celé věkové rozpětí. V nejmladších porostech 

(1. věk. st.) však na ostatní jehličnaté, tzn. především na modřín, připadá pouze nepatrné 

zastoupení (necelé 0,4 %, což reprezentuje pouze 0,9 ha plochy). Rozhodující podíl z ostatních 

jehličnanů má modřín, na který připadá 141 ha. Podstatně nižší rozlohu zaujímá douglaska 4,8 

ha, jedle obrovská 1,8 ha a původní jedle bělokorá - pouze 1,2 ha. Podíl dalších jehličnanů 

(smrku omoriky, smrku pichlavého a borovice černé) je zcela zanedbatelný. Za pozornost stojí 

nízké zastoupení jedle bělokoré, která se přirozeně vyskytovala podstatně větším podílem a 

v současnosti vykazuje lepší zdravotní stav než smrk. Do budoucna je však i její existence 

v Podkomorských lesích pravděpodobně ohrožena. 



Projekty Grantové služby LČR 

Vyhodnocení funkčního potenciálu lesů v oblasti záměru vyhlášení „Lesnického parku Podkomorské lesy“ 

včetně návrhu optimálního nastavení jeho polyfunkčního využití 

95 

Duby jsou dále analyzovány jako skupina dřevin zahrnující majoritní d. zimní a dále s 

malým zastoupením d. letní, a zejm. na revíru Kuřim i d. pýřitý. Duby jsou nejvíce zastoupeny 

v porostech starších než 110 let. Ve 12. věkovém stupni dosahuje zastoupení dubů 47 % a ve 

13. věkovém stupni poprvé dosahuje nadpolovičního podílu (69 %), pak s rostoucím věkem 

kolísavě stoupá až na 81 % v nejstarších porostech. Nejnižší zastoupení mají duby v 8. až 10. 

věkovém stupni, kde se jejich podíl pohybuje od 3 do 9 %. Směrem k mladším porostům pak 

jejich zastoupení mírně kolísavě vzrůstá až na necelých 31 % v 1. věkovém stupni. V porostech 

do 40 let připadá na duby 25,2 % porostní půdy, tj. o necelých 9 procentních bodů méně než je 

průměrné zastoupení dubů v celém věkovém spektru. Vzhledem k přirozenému zastoupení 

dubu a zejména k probíhající klimatické změně je podíl dubu v mladých porostech stále nízký. 

Z uvedeného je zřejmé, že v rámci adaptace na klimatickou změnu je nezbytné podstatné 

navyšování podílu dubů v obnově, neboť duby budou i při celkovém zvyšování druhové 

diverzity představovat hlavní hospodářskou dřevinu. Tato potřeba je o to naléhavější, že 

výrazně nadprůměrné zastoupení mají zralé dubové porosty (12. věkový stupeň na starší). 

Zastoupení dubů ve 12. až 16. věkovém stupni činí 61,1 % (starší dubové porosty zde 

neuvažujeme, neboť se jedná převážně o rezervace, ochranné lesy nebo oboru Kuřim). Zatímco 

v porostech 1-11. věkového stupně zaujímají duby pouze 21,7 % porostní půdy. Z uvedeného 

je zřejmé, že pokud se nepodaří v obnově dosahovat podíl dubů minimálně kolem 60 %, bude 

se z hlediska připravenosti na klimatickou změnu druhová skladba zhoršovat. O podílu dubů ve 

věkových stupních informují grafy 41.  

 
Graf 41 – Rozloha a zastoupení dubů ve věkových stupních Lesnického parku Podkomorské lesy 

  

 

Buk má nejvyšší zastoupení v 1. a v 16. věkovém stupni (po téměř 21 %), následuje 14. 

věkový stupeň s 13 % zastoupení. Naopak nejnižší podíl buku je v 9. a 11. věkovém stupni, kde 

se pohybuje pouze kolem 2-3 %. V mladých porostech do 40 let věku činí podíl buku 12,0 %, 

což je o necelé 3 procentní body více než jeho celkové zastoupení. Celkově je zastoupení buku 

ve věkových stupních silně rozkolísané s minimem v porostech předmýtních a na počátku 

mýtnosti (8-10. věk. st.) a zvyšující se jak směrem k mladým, tak starým porostům. Celková 
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rozloha porostní půdy zaujatá bukem činí 249 ha, z toho na mladé porosty do 40 let připadá 

přes 113 ha, tj. téměř 45,5 % rozlohy buku. Je to v rámci hodnocených skupin dřevin nejvyšší 

podíl. Pokračování tohoto trendu je předpokladem pro zvýšení jeho zastoupení v budoucnu. 

Informaci o rozloze a zastoupení buku ve věkových stupních poskytují grafy 42. 

 
Graf 42 – Rozloha a zastoupení buku ve věkových stupních Lesnického parku Podkomorské lesy 

  

 

Habr má v Podkomorských lesích zastoupení srovnatelné s bukem a rovněž jeho rozložení 

ve věkových stupních je podobné. V mladých porostech do 40 let má habr zastoupení 11,8 %. 

Celková rozloha porostní půdy zaujatá habrem je 252 ha, z toho v porostech do 40 let je téměř 

111 ha což představuje přes 44 % z celkové rozlohy habru. Z uvedeného je zřejmé, že zejména 

ve vztahu k zastoupení dubů, které je v mladých porostech podprůměrné, ale i buku, se kterým 

je podíl habru v mladých porostech srovnatelný, bude mít včasná a správně realizovaná 

výchova značný vliv na utváření a zejména na kvalitu budoucích porostů. 

Ostatní listnáče jsou skupina dřevin tvořená pro účel této analýzy listnatými lesními 

dřevinami s výjimkou původních druhů dubu, buku lesního a habru obecného. Ostatní listnáče 

zaujímají rozlohu necelých 226 ha, z toho výrazně největší podíl připadá na lípy (zejména na l. 

srdčitou, méně na l. širolistou), a to téměř 178 ha, následují javory s 27 ha (z toho na klen 

připadá 25 ha, vtroušen je i mléč a babyka), bříza zaujímá více než 15 ha a přes 4 ha připadá na 

jírovec maďal (převážně jako plodonosná dřevina v oboře). Ostatní listnáče jsou zastoupeny 

v celém věkovém rozpětí, až do 19. věkového stupně. Nejvyšší podíl ostatních listnáčů je v 5-

7. věkovém stupni, kde se pohybuje od 16,0 do 22,7 % a ve 14. věkovém stupni (11,8 %). 

Naopak mizivé zastoupení mají ostatní listnáče v 10. věkovém stupni (0,1 %) a v 18. věkovém 

stupni (1,0 %). Ve většině ostatních věkových stupňů osciluje jejich zastoupení kolem průměru, 

který pro takto definovanou skupin dřevin činí 8,7 %. V mladých porostech do 40 let je zhruba 

třetina (33,8 %) z celkové rozlohy připadající na ostatní listnáče. To vytváří dostatečné 

předpoklady, aby se s nimi dalo cíleně pracovat při výchově porostů. 
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9.4 Inventarizace funkcí lesů na základě vyhodnocení dat z LHP a OPRL (v 
aktualizovaných hranicích Lesnického parku) 

 

Inventarizaci funkcí lesů předcházelo zajištění potřebných dat a podkladů, kdy východiskem 

pro tuto inventarizaci byla analýza dostupných územně analytických informací o území, 

hospodářských souborů a hospodářských cílů vlastníka (zde Lesů České republiky, s. p., LS 

Náměšť n. O. a LS Černá Hora) deklarovanými v platných lesních hospodářských plánech pro 

LHC Rosice (LČR, 2012) a LHC Tišnov (LČR, 2011) zahrnujících území vyhlášeného 

Lesnického parku Podkomorské lesy. 

V následující tabulce 28 je uveden přehled hospodářských souborů zastoupených na území 

Lesnického parku Podkomorské lesy s údaji o jejich příslušnosti k funkční kategorizaci lesů 

v souladu se zákonem o lesích č. 289/1995 Sb., stručnou charakteristikou hospodářského 

souboru a údaji o rozloze a zásobě hroubí. 

Z tabulky vyplývá, že lesy ochranné zaujímají v Lesnickém parku 92,32 ha, tj. 3.5 % rozlohy 

a zásoba dřeva v dimenzích hroubí tam činí 14,8 tis. m3. Lesy zvláštního určení se rozkládají 

na rozloze 576,91 ha, což je 22,1 % rozlohy lesních porostů, které se nacházejí na území 

Lesnického parku. Zásoba hroubí v nich dosahuje 152,5 tis. m3. Hospodářské lesy zaujímají 

74,4 % rozlohy, respektive 1940,48 ha a zásoba hroubí v nich je 380,7 tis. m3. 

 
Tabulka 28 – Přehled hospodářských souborů v Lesnickém parku Podkomorské lesy 

Kód 

HS 
Kategorizace Popis hospodářského souboru 

Podíl na 

rozloze 

porostní 

půdy% 

Zásoba, 

m3 

013 les ochranný  Mimořádně nepříznivá stanoviště - borové (smíšené) 0,3 2 027 

015 les ochranný  Mimořádně nepříznivá stanoviště - dubové (smíšené) 0.3 884 

017 les ochranný  Mimořádně nepříznivá stanoviště - převážně listnaté 2,9 11 884 

213 
les 

hospodářský   

Hospodářství exponovaných stanovišť nižších poloh - 

borové (jehličnaté) 
1,3 8 595 

215 
les 

hospodářský   

Hospodářství exponovaných stanovišť nižších poloh - 

dubové (smíšené) 
1.8 9 226 

233 
les 

hospodářský   

Hospodářství kyselých stanovišť nižších poloh - borové 

(jehličnaté) 
1.8 12 266 

235 
les 

hospodářský   
Hospodářství kyselých stanovišť nižších poloh – dubové 3.5 13 566 

251 
les 

hospodářský 

Hospodářství živných stanovišť nižších poloh - smrkové 

(smíšené) 
3,7 22 906 

253 
les 

hospodářský 

Hospodářství živých stanovišť nižších poloh - borové 

(smíšené) 
3,1 15 887 

255 
les 

hospodářský   
Hospodářství živných stanovišť nižších poloh -  dubové  21.5 105 488 

411 
les 

hospodářský   

Hospodářství exponovaných stanovišť středních poloh - 

smrkové (smíšené) 
0,7 4 358 

416 
les 

hospodářský 

Hospodářství exponovaných stanovišť středních poloh - 

bukové (smíšené) 
0,3 714 
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431 
les 

hospodářský 

Hospodářství kyselých stanovišť středních poloh - 

smrkové  
0,1 259 

433 
les 

hospodářský 
Hospodářství kyselých stanovišť středních poloh - borové  1,9 15 744 

451 
les 

hospodářský   

Hospodářství živných stanovišť středních poloh - smrkové 

(jehličnaté) 
17,9 102 466 

455 
les 

hospodářský   
Hospodářství živných stanovišť středních poloh - dubové 5,1 23 398 

456 
les 

hospodářský 

Hospodářství živných stanovišť středních poloh - bukové 

(smíšené) 
6,6 30 826 

457 
les 

hospodářský 

Hospodářství živných stanovišť středních poloh - ostatní 

listnaté  
3,5 9 102 

471 
les 

hospodářský 

Hospodářství oglejených stanovišť středních poloh - 

smrkové (smíšené) 
0,3 2 936 

516 
les 

hospodářský   

Hospodářství exponovaných stanovišť vyšších poloh - 

bukové  
0,5 1 085 

556 
les 

hospodářský   

Hospodářství živných stanovišť vyšších poloh - bukové 

(listnaté) 
0,6 1 841 

1441 
les zvláštního 

určení  

Hospodářství živných stanovišť středních poloh - lesy v 

PHO – 1, smrkové  
0,0 60 

4205 
les zvláštního 

určení 

Hospodářství exponovaných stanovišť nižších poloh - lesy 

v PR, dubové 
0,5 4 330 

6245 
les zvláštního 

určení 

Hospodářství živných stanovišť středních poloh - lesy se 

zvýšenou rekreační funkcí, dubové  
0,5 654 

6441 
les zvláštního 

určení. 

Hospodářství živných stanovišť středních poloh - lesy se 

zvýšenou rekreační funkcí, smrkové 
0,3 1 116 

6445 
les zvláštního 

určení 

Hospodářství živných stanovišť středních poloh - lesy se 

zvýšenou rekreační funkcí - dubové (smíšené) 
0,5 2 771 

7407 
les zvláštního 

určení 

Hospodářství exponovaných stanovišť středních poloh - 

lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou - (ostatní listnaté) 
1,3 7 172 

9241 
les zvláštního 

určení 

Hospodářství živých stanovišť nižších poloh - lesy v 

uznané oboře, smrkové  
7,6 81 010 

9245 
les zvláštního 

určení 

Hospodářství živých stanovišť nižších poloh - lesy v 

uznané oboře, dubové  
11,5 55 421 

Celkem  100 547 992 

 

Z informací dostupných na serveru AOPK (AOPK, 2018a) vyplývá, že na části LHC Rosice 

a LHC Tišnov se nachází evropsky významná lokalita nazvaná Podkomorské lesy (dříve nad 

Nad Brněnskou přehradou), s identifikačním číslem CZ 0623344, o rozloze PUPFL 310,76 ha. 

Ilustrační mapa umístění a rozlohy EVL na obou LHC je na obrázku 23. Podrobnější informace 

o EVL publikuje AOPK (AOPK, 2018b)  

Dále se na území Lesnického parku Podkomorské lesy nachází Přírodní park Podkomorské 

lesy, jehož smyslem je zachování a ochrana krajinného rázu. Cílem této obecné ochrany území 

je zachování krajiny, ve které člověk dlouhodobě hospodaří, která má vysokou estetickou, 

kulturní a historickou hodnotu. 

U lesů ochranných § 7 odst. 1 písm. a) existuje překryv s ochranou přírody, tedy přírodní 

rezervací a přírodní památkou, tj. § 8 odst. 2. písm. a). Dále u lesů ochranných § 7 odst. 1 písm. 

a) existuje překryv s Příměstskými a rekreačními lesy, tj. § 8 odst. 2. písm. c).  
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Obrázek 23 – Mapa ilustrující rozmístění EVL na území Lesnického parku 

 
Podkladová data: Základní mapa ČR 1 : 10 000 © ČZÚK; AOPK (2018a)  
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10. Ocenění funkčního potenciálu lesních ekosystémů na 
území Lesnického parku Podkomorské lesy 

 

10.1 Metodologická východiska vyhodnocení funkčního potenciálu 
 

10.1.1 Výchozí členění hodnocených funkcí lesních porostů 
 

Metodologie hodnocení funkčního potenciálu lesních porostů na území Lesnického parku 

Podkomorské lesy vychází ze standardních ekonomických přístupů zaměřených zejména na 

hodnocení přímých užitných a neužitných hodnot lesních ekosystémů. Podle Matějíčka (2003) 

se jedná o tzv. socioekonomické funkce lesa.  

Matějíček (Ibid.) a Matějíček a Zádrapa (2014) uvádějí následující členění funkcí lesa: 

 PRODUKČNÍ FUNKCE 

o EKONOMICKÁ 

 produkční 

 dřevoprodukční 

 nedřevní produkční 

 MIMOPRODUKČNÍ FUNKCE 

o EKOLOGICKÉ (ENVIRONMENTÁLNÍ FUNKCE) 

 ochrana biodiverzity4 

 vodohospodářská (vodoochranná) 

 půdoochranná 

 klimatická (vzduchoochranná) 

 akumulace uhlíku 

 filtrační 

 antiradiační 

 izolační 

o SOCIÁLNÍ 

 rekreační 

 myslivost 

 turistika 

 zdravotně hygienická 

 léčebná 

 kulturně naučná 

 estetická 

 meditační, spirituální 

 vědecká, výchovná 

 ostatní sociální funkce 

                                                 
4 Matějíček (2003) zahrnuje všechny složky definice biodiverzity, Matějíček a Zádrapa (2014) uvádí zejména 

reprodukční (genetickou) funkci biodiverzity. 
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 obranná 

 příjmová 

 pracovní místa 

V souladu s návrhem projektu se při vyhodnocení funkčního potenciálu věnujeme výpočtu 

funkcí, které jsou na předchozím seznamu vyznačeny tučně. 

Metodologie hodnocení celospolečenských funkcí lesa vychází z neoklasické 

mikroekonomické teorie užitku a teorie ekonomie blahobytu, kdy základním rámcem pro 

hodnocení je koncept společenské funkce užitku a koncept celkové ekonomické hodnoty, který 

zahrnuje hodnoty užitné i neužitné (neužitnou hodnotu představuje například existenční 

hodnota druhů, která není spojena s využitím druhu pro potřeby společnosti, ale s pouhým 

vědomím jeho existence). Ze stejného konceptu vychází např. Šišák a kol. (2002). 

 

10.1.2 Postup odhadu jednotlivých funkcí 
 

Postup odhadu jednotlivých produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa sestává vždy ze 

dvou kroků: 

1. biofyzikální hodnocení (výpočet rozsahu poskytované funkce v biofyzikálních 

jednotkách, které jsou pro každou funkci specifické), 

2. ekonomické hodnocení (přiřazení společenské hodnoty poskytované funkce 

v peněžních jednotkách). 

 

Biofyzikální hodnocení je provedeno pro jednotlivé funkce buď na základě dat sbíraných 

přímo pro území Podkomorských lesů (rekreační funkce a estetická funkce), nebo s využitím 

přenosu funkcí hodnot známých z literatury pro porosty analogické těm, které se nacházejí 

v Podkomorských lesích (ostatní hodnocené funkce). Ekonomické hodnocení je založeno na 

standardních metodách pro přenos peněžních hodnot z jiných realizovaných studií v ČR či v 

Evropě (Navrud a Ready, 2007). Odhad jednotlivých typů společenských přínosů vychází 

z původních valuačních studií, kterou jsou součástí např. databáze valuačních studií jako je 

EVRI (Environmental Valuation Reference Inventory) a TEEB (The Economics of Ecosystems 

and Biodiversity), či dostupných meta-analytických studií (např. Chiabai a kol., 2011; Ojea a 

kol., 2011). Přenos hodnot je proveden na základě přenosu funkce hodnoty či hodnoty s 

úpravou; obě metody umožňují zohlednit při přenosu hodnoty konkrétní charakteristiky daného 

území i populace (Navrud a Ready, 2007). 

Pro prostorové rozlišení hodnot na menší celky (lesní porosty), než pro které jsou zejména 

ekonomické hodnoty obvykle dostupné (jako je například území celých národních parků či 

administrativních celků), aplikujeme přístup prostorové desagregace hodnot funkcí (Bernetti 

a kol., 2013), kdy hodnoty v prvním či druhém kroku hodnocení parametrizujeme na základě 

charakteristik ovlivňujících výši hodnoty (pro každou hodnocenou funkci uvažujeme specifické 

parametry). Pro většinu hodnocených funkcí využíváme přístup bezrozměrného prostorového 

fuzzy modelování vícekriteriální vhodnosti, který vychází ze studie Bernetti a kol. (2013). Níže 

v textu uvádíme podrobnější postup aplikovaný pro odhad hodnocených funkcí. 
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Proveditelnost hodnocení jednotlivých mimoprodukčních funkcí záviselo na dostupnosti 

podkladů a literatury pro hodnocení či transfer biofyzikálních vztahů a peněžních hodnot. 

 

  



Projekty Grantové služby LČR 

Vyhodnocení funkčního potenciálu lesů v oblasti záměru vyhlášení „Lesnického parku Podkomorské lesy“ 

včetně návrhu optimálního nastavení jeho polyfunkčního využití 

103 

10.2 Produkční funkce lesů  
 

Při hodnocení produkční funkce lesů kvantitativně vycházíme z reálných těžebních 

možností, tj. z maximální celkové výše těžeb stanovené pro zájmové území z dat platných LHP 

(LČR, 2011, 2012). Pro zbývající roky platnosti je nutné od níže uvedených hodnot odečíst 

skutečně realizované těžby. Z kvalitativního hlediska je přihlédnuto k druhové skladbě dřevin 

a jejich věkovému rozložení. 

 
10.2.1 Odvození maximální celkové výše těžeb pro Lesnický park Podkomorské lesy (podle § 8 vyhl. 

84/1996 Sb.) 
 

Odvození vychází z dat platných LHP, tj. pro LHC Rosice z plánu na období 1. 1. 2013 až 

31. 12. 2022 a pro LHC Tišnov z plánu na období 1. 1. 2012 až 31. 12. 2021. Pro odvození 

navýšení předmýtní těžby o očekávaný podíl nahodilých těžeb byla použita průměrná procenta 

použitá v platných LHP pro příslušné LHC. 

 

Tabulka 29 – Rozloha porostní půdy a PUPFL zaujatých částí LHC  

LHC Rosice  Porostní půda  1 483,02 ha 

 PUPFL 1 503,89 ha  

LHC Tišnov  Porostní půda  1 235,31 ha 

 PUPFL 1 283,70 ha  

Celkem  Porostní půda  2 718,33 ha  

 PUPFL 2 787,59 ha 

 
Mýtní těžba stanovená deduktivně 

 
Tabulka 30 – Decenální těžba navržená podle těžebních procent (§ 8 odst. 3 a 7 vyhl. č. 84/1996 Sb.) 

Těžba mýtní LHC Rosice těžební procento (100 %) 53 988 m3 

 dolní mez (90 %) z těžeb. procenta 48 589 m3 

 horní mez (110 %) z těžeb. procenta 59 387 m3 

Těžba mýtní LHC Tišnov těžební procento (100 %) 82 939 m3 

 dolní mez (90 %) z těžeb. procenta 74 645 m3 

 horní mez (110 %) z těžeb. procenta 91 233 m3 

 
Tabulka 31 – Decenální těžba mýtní navržená podle normální paseky vyjádřená ve hmotě (§ 8 odst. 
4 vyhl. č. 84/1996 Sb.) 

Normální paseka LHC Rosice normální paseka (100 %) 33 109 m3 

 dolní mez (90 %) z normální paseky 33 109 m3 

 horní mez (110 %) z normální paseky 39 731 m3 

Normální paseka LHC Tišnov normální paseka (100 %) 19 916 m3 

 dolní mez (90 %) z normální paseky 15 933 m3 

 horní mez (110 %) z normální paseky 23 899 m3 
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Decenální mýtní těžba navržená deduktivně (podle § 8 odst. 7 vyhl. 84/1996 Sb.) 
 

Vzhledem k nadbytku mýtních porostů je na obou LHC je deduktivně navržená těžba mýtní 

na dolním rozmezí (90 %) ukazatele „dílčí těžební procento“: 

 

na LHC Rosice činí 48 589 m3 

na LHC Tišnov činí 74 645 m3  

 
Mýtní těžba stanovená induktivně 

 

LHC Rosice 

v lesích ochranných (podle § 8 odst. 11 vyhl. č. 84/1996 Sb.):  0 m3 

v lesích ZUCHÚ (podle § 8 odst. 12 vyhl. č. 84/1996 Sb.)     0 m3 

LHC Tišnov 

v lesích ochranných (dle § 8 odst. 11 vyhl. č. 84/1996 Sb.)   803 m3 

v lesích ZUCHÚ (dle § 8 odst. 12 vyhl. č. 84/1996 Sb.):   0 m3 

 
Mýtní těžba celkem 

 

LHC Rosice:          48 589 m3 

LHC Tišnov:          75 448 m3 

Lesnický park Podkomorské lesy celkem:              124 037 m3 

 
10.2.2 Předmýtní těžba (podle § 8 odst. 9 a 10 vyhl. č. 84/1996 Sb.) 

 
Tabulka 32 – Přehled předmýtních těžeb  

LHC Rosice předmýtní těžba umístěná (§ 8 odst. 8) 19 922 m3 

 těžba předmýtní podle těž. intenzity (§ 8 odst. 9) 21 455 m3 

 očekávaný podíl těžby nahodilé 19,3 % (§ 8 odst. 10) 7 986 m3 

 těžba předmýtní induktivní (podle § 8 odst. 11 a 12) 0 

 Celkem 49 363 m3 

LHC Tišnov předmýtní těžba umístěná (§ 8 odst. 8) 7 749 m3 

 těžba předmýtní podle těž. intenzity (§ 8 odst. 9) 7 927 m3 

 očekávaný podíl těžby nahodilé 19,3 % (§ 8 odst. 10) 3 025 m3 

 těžba předmýtní induktivní (podle § 8 odst. 11 a 12) 18 m3  

 Celkem  18 701 m3 

Lesnický park Podkomorské lesy 68 064 m3  

 

 
10.2.3 Maximální celková výše těžeb 
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Tabulka 33 – Přehled celkové výše těžeb  

LHC Rosice  97 952 m3 6,6 m3 /ha 

LHC Tišnov  94 149 m3 7,6 m3/ha 

Lesnický park Podkomorské lesy celkem 192 101 m3 7,1 m3 /ha 

 
10.2.4 Rozložení dřevních zásob podle věku a skupin dřevin  

 

Celková zásoba hroubí na území Lesnického parku Podkomorský les je 525 tis. m3 b. k., 

z toho na jehličnany připadá 276 tis. m3 b. k., tj. 52,6 % a na listnáče 249 tis. m3 b. k., tj. 47,4 %. 

Zásoba hroubí porostů ve věku do 80 let je 211 tis m3 b. k., porostů starších než 80 let 

v Lesnickém parku činí 314 tis. m3 b. k.  

 
Tabulka 34 - Členění zásoby hroubí podle dřevin 

Dřeviny a skupiny dřevin  
Zásoba hroubí celkem 

tis. m3 

z toho 

do 80 let 

(předmýtní) 

tis. m3 

80 + 

(mýtní) 

tis. m3 

Smrk 192,7 92,2 100,5 

Borovice 42,6 30,0 12,6 

Ostatní jehličnaté 40,6 20,4 20,2 

Duby celkem 159,8 28,4 131,4 

Buk 34,3 12,2 22,1 

Ostatní listnaté 54,9 28,0 26,9 

Celkem 525,0 211,3 313,7 

 

O rozložení zásob hroubí ve věkových třídách podle skupin dřevin v Lesnickém parku 

vypovídá graf 43. Z grafu je patrné, že největší objem zásob smrku je v porostech V. věkové 

třídy, tj. ve věku 81 až 100 let (58,9 tis. m3), co do objemu zásoby hroubí následuje IV. věková 

třída (45,8 m3) a VI. věková třída (39,6 tis. m3), ve které pokles zásob již souvisí 

s realizovanými mýtními těžbami. V porostech VII. věkové třídy, tj. ve věku 121-140 let je již 

pouhé 1 % z celkové zásoby smrku. Významná zásoba smrku je však i v mladých porostech do 

40 let (30,1 tis. m3), přestože tyto porosty mají ještě nízké hektarové zásoby. Těžiště zásob 

hroubí dubů je i s ohledem na pozdější mýtní zralost dubů ve starých porostech, zejména v VII. 

a VIII. věkové třídě, kde se nachází přes 65 % z celkové zásoby dubů.  
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Graf 43 – Zásoba hroubí podle skupin dřevin ve věkových třídách v Lesnickém parku Podkomorské 
lesy (v m3) 

 

 

10.2.5 Očekávaný vývoj  
 

Ekonomiku LH v budoucnu nepochybné ovlivní zásadní pokles zastoupení smrku, který 

přestane být jednou z hlavních hospodářských dřevin. Také ostatní původní ekonomicky 

atraktivní jehličnaté dřeviny (borovice, modřín, jedle) vzhledem k očekávanému vývoji klimatu 

a jejich vitalitě a zdravotnímu stavu skýtají jen omezené možnosti ekonomický výpadek 

způsobený úbytkem smrku kompenzovat. Zde je nutno uvést, že v nadcházejících 40 letech, na 

které lze smysluplně prognózovat vývoj klimatu i stavu lesa, ovlivní objem i skladbu produkce 

především současná věková a druhová skladba lesa (viz graf 43) a podíl a distribuce nahodilých 

těžeb.  

Snižování podílu smrku v obnově ovlivní v nadcházejících 40 letech skladbu mladých 

porostů, která se na produkci začne projevovat až později - významně cca po 80 letech, kdy 

tyto porosty začnou vstupovat do mýtnosti. Objem i sortimentní skladbu těžeb v nadcházejících 

40 letech negativně ovlivní především nízké rozlohy současného 6. až 11. věkového stupně, 

kdy zejména v 6. a 7. věkovém stupni je také podprůměrné zastoupení smrku. Výpadek smrku 

v úmyslných mýtních těžbách, který lze v důsledku toho očekávat kolem roku 2040, bude 

ovšem záviset také na dynamice rozpadu mýtních smrkových porostů (nahodilých těžbách).  

Tento výpadek bude do určité míry postupně kompenzován předmýtními (a cca po roce 2050 

i mýtními) těžbami v dorůstajícím nadnormálním 5. a zejména 4. věkovém stupni, kdy zejména 

4. věkový stupeň má zároveň největší rozlohu smrkových porostů. Nadnormální rozlohu má i 

1. a zejména 2. věkový stupeň, ve kterém je také 2. nejvyšší rozloha smrku. Mnoho záleží na 

tom, jaký podíl smrku v současných mladých porostech se dožije technické, resp. mýtní zralosti. 
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V 1., 2. a 4. věkovém stupni však současně zaujímá značnou rozlohu i habr (1. věkovém stupni 

srovnatelnou se smrkem). Ten je v současnosti vnímán jako produkčně méně atraktivní dřevina. 

Do budoucna se však může tento názor měnit. Určité možnosti ekonomického dorovnání 

výpadu v objemu produkce umožňuje zejména:  

- zaměření hospodaření na zvýšení kvality produkce může mít rozhodující význam pro 

dosažení příznivých ekonomických výsledků v budoucnu, 

- využití dosud málo významných původních dřevin s potenciální produkcí kvalitního dřeva 

a tolerancí k měnícímu se klimatu (např. třešeň, břek, osika), předpokladem je produkce 

tržně uplatnitelného objemu těchto dřevin a změna způsobu jejich obchodování; zatím se 

vzhledem k malému objemu jejich produkce obchodují jako „ostatní listnaté“ za nízkou 

cenu, ačkoli v příslušné kvalitě a objemu jsou obchodovatelné jako cenné listnáče, 

- včasná a účinná asanace stromů napadených kambiofágním hmyzem (kůrovci na smrku, 

lýkohubi, krasci, smoláci na borovici aj.) - omezení ztrát z nahodilých těžeb, udržení podílu 

hospodářsky cenných dřevin, 

- využití smrku v příznivých podmínkách jako dočasné ekonomické a výplňové dřeviny (nad 

výše uvedené cílové zastoupení (tj. 5-10 %) a vytěžení jeho podstatné části výchovou v době 

dosažení dobře zpeněžitelné produkce (předpokládá se kolem 50 let věku), předpokladem je 

jednotlivá příměs cca do 20-30 % redukovatelná postupně výchovou bez snížení zakmenění 

pod 0,7 a bez narušení stability porostu jako celku, 

- větší využití dlouhodobě ověřených introdukovaných dřevin, zejména douglasky, jedle 

obrovské a z listnáčů např. dubu červeného; ekonomický efekt výše uvedených opatření se 

však začne projevovat v horizontu cca 50 let, 

- tržní uplatnění (externalizace) služeb poskytujících mimoprodukční užitky z lesa - jedna 

z cest, která může přispět ke kompenzaci výpadku produkce smrku a k překlenutí období, 

než se začne projevovat produkční efekt plynoucí z kvalitativně zaměřeného hospodaření. 
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10.2.6 Ekonomické hodnocení produkční funkce  
 

Ekonomické hodnocení produkční funkce lesa je založeno na přístupu sociálně-

ekonomického hodnocení funkcí lesa (Šišák a kol., 2006; 2010). Základní hodnota na 1 hektar 

lesa je založena na objemu průměrných ročních tržeb za dříví. Původní hodnota 7 797 

Kč/rok/ha ze studie Šišák a kol. (2006) byla přepočtena na cenovou úroveň roku 2017 pomocí 

deflátoru EU HICP s využitím dat EUROSTAT. Výsledná hodnota je 10 538 Kč 2017/ha. 

 

Základní hodnota je parametrizována podle souboru lesních typů. Koeficienty pro stanovení 

společenské hodnoty podle jednotlivých lesních typů uvádí následující tabulka. Výsledná 

peněžní hodnota na 1 ha daného souboru lesních typů je vypočtena jako násobek základní 

hodnoty a koeficientu pro příslušný soubor lesních typů. 

 

Tabulka 35 - Koeficienty pro stanovení společenské hodnoty dřevoprodukční funkce lesa podle SLT 

SLT Koeficient SLT Koeficient SLT Koeficient SLT Koeficient 

9Z 0,23 6L 0,61 4K 0,97 2M 0,35 

9Y 0,33 6K 1,05 4I 1,15 2L 1,34 

9R 0,23 6I 1,4 4H 1,36 2K 0,52 

9K 0,37 6H 1,45 4G 1,26 2I 0,65 

8Z 0,44 6G 1,37 4F 1,38 2H 1,00 

8Y 0,44 6F 1,41 4D 1,87 2G 1,38 

8V 0,68 6D 1,80 4C 0,82 2D 1,55 

8T 0,44 6B 1,68 4B 1,60 2C 0,49 

8S 0,57 6A 1,36 4A 1,55 2B 0,97 

8R 0,44 5Z 0,85 3Z 0,42 2A 0,62 

8Q 0,44 5Y 0,61 3Y 0,92 1Z 0,20 

8P 0,57 5W 1,24 3X 0,79 1X 0,24 

8O 0,70 5V 1,57 3W 1,21 1W 0,39 

8N 0,44 5U 1,37 3V 1,20 1V 1,43 

8M 0,44 5T 0,63 3U 1,17 1U 1,15 

8K 0,44 5S 1,42 3T 0,58 1T 0,30 

8G 0,57 5R 0,82 3S 1,26 1S 0,68 

8F 0,69 5Q 0,66 3R 0,42 1Q 0,56 

8A 0,68 5P 1,15 3Q 0,50 1P 0,92 

7Z 0,46 5O 1,50 3P 0,80 1O 1,42 

7Y 0,59 5N 0,93 3O 0,93 1N 0,33 

7V 1,13 5M 0,56 3N 0,48 1M 0,55 

7T 0,55 5L 0,30 3M 0,48 1L 1,52 

7S 1,06 5K 1,01 3L 0,38 1K 0,30 

7R 0,57 5J 1,42 3K 0,53 1J 0,71 

7Q 0,64 5I 1,38 3J 1,13 1I 0,63 

7P 1,03 5H 1,84 3I 0,88 1H 0,75 

7O 1,38 5G 1,35 3H 1,42 1G 0,39 

7N 0,60 5F 1,41 3G 1,15 1D 0,99 

7M 0,57 5D 2,17 3F 1,52 1C 0,45 

7K 0,71 5C 1,06 3D 1,51 1B 0,82 

7G 1,03 5B 1,88 3C 0,66 1A 0,63 

7F 1,09 5A 1,36 3B 1,49 0Z 0,34 

7B 1,66 4Z 0,45 3A 1,19 0Y 0,56 
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6Z 0,59 4Y 0,61 2Z 0,25 0X 0,22 

6Y 0,71 4X 0,65 2Y 0,34 0T 0,36 

6V 1,56 4W 1,24 2X 0,37 0R 0,39 

6T 0,59 4V 1,78 2W 1,33 0Q 0,33 

6S 1,42 4S 1,34 2V 1,37 0P 0,61 

6R 1,34 4R 1,19 2T 0,53 0O 0,65 

6Q 0,87 4Q 0,82 2S 0,7 0N 0,66 

6P 1,22 4P 0,83 2Q 0,58 0M 0,34 

6O 1,4 4O 1,14 2P 0,83 0K 0,49 

6N 1,05 4N 1,03 2O 1,49 0G 0,74 

6M 0,45 4M 0,61 2N 0,47 0C 0,45 

Zdroj: Šišák a kol. (2006) 

 

10.3 Nedřevní produkční funkce 

 

U nedřevní produkční funkce se zabýváme hodnocením společenského užitku ze sběru hub. 

Pro zjištění potenciálního výskytu další významné lesní plodiny (borůvek) byl řešiteli výzkumu 

v květnu 2018 proveden terénní průzkum na vytipovaných lokalitách stanovištně potenciálně 

vhodných (dle SLT) pro růst brusnice borůvky. Terénním šetřením v severní i jižní části 

lesnického parku však nebyl výskyt porostů brusnice borůvky zaznamenán a proto nebyla tato 

lesní plodina do výpočtů zahrnuta. 

Stanovení průměrné hodnoty území Podkomorských lesů spojené s produkcí hub vychází 

z jednotkových cen nedřevoprodukční funkce lesa, které odpovídají společenské sociálně-

ekonomické významnosti plnění funkcí lesa (popsané metodickým postupem – Šišák a kol., 

2010). Použitá jednotková cena 1 047 Kč/ha5.  

Tyto průměrné ceny nedřevoprodukční funkce lesa byly korigovány regionálním cenovým 

indexem hub pro Jihomoravský kraj vůči průměrné ceně (Riedl a Šišák, 2012). Použitá hodnota 

indexu: 1,005. 

Takto získaná základní jednotková cena pro území Podkomorských lesů byla dále upraveny 

podle modelu prostorové analýzy území (Bernetti a kol., 2013).  

Prostorová analýza území umožňuje upřesnit základní průměrné hodnoty na hektar pomocí 

fuzzy funkce, jejímiž evaluátory jsou geomorfologie terénu, typ geologického substrátu 

a krajinný pokryv (struktura lesních porostů). Hodnoty pro lingvistické evaluátory 

prostorových analýz jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

 
Tabulka 36 – Hodnocení morfologie terénních tvarů 

Terénní tvar Hodnocení 

Hřbety a svahové hřbety středně vysoký 

Úpatí středně nízký 

Úbočí (svahy) vysoký 

Vrcholy (plošina, kupa) střední 

Zářez, rýha, údolní zářez nízký 

 

                                                 
5 Hodnota byla přepočtena na cenovou úroveň roku 2017 pomocí deflátoru EU HICP na základě dat EUROSTAT. 
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Tabulka 37 – Hodnocení geologického substrátu 
Geologický substrát Hodnocení 

Granodiority (biotity a diority) vysoký 

Smíšené sedimenty vč. výplavových kuželů nízký 

písčité-hlinité až hlinito písčité sedimenty střední 

Vápence středně nízký 

Spraše a sprašové hlíny nízký 

 
Tabulka 38 – Hodnocení krajinného pokryvu 

Krajinný pokryv Hodnocení 

Mladý porost (věk 1-20) středně nízký 

Porost středního věku (věk 21-50) střední 

Porost dospívající (věk 51-80) středně vysoký 

Porost dospělý (věk 81 a více let) vysoký 

Bezlesí nízký 

 

10.4 Rekreační a estetická funkce 

 
10.4.1 Biofyzikální hodnocení rekreační funkce 

 

Biofyzikálním měřítkem rekreační funkce je předpokládaný počet návštěvníků v dané ploše 

lesa (rozlišení cca 100x100 m). Prostorový odhad a diferenciace předpokládaných počtů 

návštěvníků jsou provedeny s využitím dat sebraných v rámci tohoto projektu, zejména dat o 

intenzitách návštěvnosti z automatického monitoringu a extrapolace jeho výsledků na základě 

dat z výběrového šetření o trasách výletů jednotlivých respondentů v rámci celého území 

Podkomorských lesů. Počet návštěvníků je parametrizován s ohledem na následující 

charakteristiky: 

 výskytem návštěvníka na trase a informace o četnosti pohybu mimo cesty, 

 ordinálním hodnocení estetického vzhledu porostů (viz podkapitola 7.7.3). 

 

Hodnoty těchto charakteristik pro území Podkomorských lesů a jednotlivé porosty vycházejí 

z výběrového šetření v Podkomorských lesích realizovaného v rámci tohoto projektu. Další 

parametry, jako je například svažitost terénu (Bernetti a kol., 2013), dostupnost porostů 

(vzdálenost od východiskových míst, zpřístupnění území cestami apod.), či terénní typizace, 

jsou měřeny přímo v datech o skutečné prostorové distribuci návštěvníků v rámci tras výletů, a 

není tedy třeba je odhadovat či parametrizovat. Hodnoty návštěvnosti jsou extrapolovány na 

období 1 kalendářního roku. 

 

10.4.2 Ekonomické hodnocení rekreační funkce 
 

Rekreační hodnotu pro jednu návštěvu Podkomorských lesů odvozujeme s využitím metody 

přenosu hodnot (Navrud a Ready, 2007) ze studie Melichar (2007) zabývající se jinou přírodní 

rekreační oblastí v České republice - konkrétně Jizerskými horami. Východiskem pro přenos 

hodnot je model rekreační poptávky po Jizerských horách, který vychází z neoklasické teorie 
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ekonomie blahobytu a teorie netržního oceňování environmentálních statků (Ward a. Beal, 

2000). Poptávka je modelována jako vztah závisle proměnné počtu poptávaného množství 

(počtu výletů) jednotlivých rekreantů a nezávisle proměnných: především stínové ceny výletu 

(cestovních nákladů), která v dalším kroku analýzy slouží k netržnímu ocenění rekreačního 

užitku, s kontrolou o další proměnné ovlivňující poptávané množství výletů (socioekonomické 

charakteristiky rekreantů a charakteristiky jejich typických výletů, blízkost substituční lokality) 

a o proměnné identifikující místo sběru dat.  

Datový set studie Melichar (2007) byl pro predikci upraven tak, aby odpovídal 

charakteristikám návštěvnosti v Podkomorských lesích. Na základě šetření v Podkomorských 

lesích v rámci tohoto projektu bylo zjištěno, že více než 93 % respondentů pochází 

z Jihomoravského kraje, v němž se zájmové území nachází (viz kapitola 8.2.1 této zprávy), 

přičemž převažují jednodenní pobyty (vícedenní pobyty tvořily pouze 3,2 % všech odpovědí 

531 rekreantů v Podkomorských lesích - viz kapitola 8.2.2 této zprávy). Pro odvození rekreační 

hodnoty Podkomorských lesů je z dat Melichar (2007) je v souladu s těmito charakteristikami 

odhadnut model pro jednodenní návštěvy a populaci Libereckého kraje (celkem 335 

pozorování). Tabulka 39 uvádí definice a popisné charakteristiky modelovaných proměnných. 

 

Tabulka 39 – Rekreační model k přenosu hodnot: definice a popisné charakteristiky proměnných 
(N=335) 

Proměnná Popis proměnné Průměr 
Směr. 

odchylka 

vylet 
Počet výletů do Jizerských hor za letní sezónu  

(vysvětlovaná proměnná) 
35,4 40,5 

tc Cestovní náklady do Jizerských hor v Kč 42,0 52,0 

dny 
Celkový počet dnů strávených v rámci výletů (jednodenních i 

vícedenních) za rok 
36,3 41,1 

alt Cestovní náklady do substituční rekreační lokality v Kč 85,1 39,0 

osob Počet osob v domácnosti - celkem 2,84 1,19 

deti Počet osob v domácnosti - dětí do 18 let 0,52 0,79 

vek Věk respondenta 41,3 13,4 

svob Binární proměnná: 1=svobodný/á; 0=ostatní 0,33 0,47 

vys Binární proměnná: 1=s vysokoškolským vzděláním; 0=ostatní 0,32 0,47 

sex Binární proměnná: 1=muž; 0=žena 0,60 0,49 

prijem Čistý měsíční příjem v Kč 17 614,4 8 616,0 

prij_m Binární proměnná: chybějící pozorování u příjmu respondenta (=1) 0,07 0,26 

km Délka trasy v Jizerských horách km pěšky či na kole 32,4 20,1 

cykl Binární proměnná: cyklista; 0=ostatní 0,64 0,48 

hreb Binární proměnná: Místo sběru Hřebínek; 0=ostatní místa 0,28 0,45 

louk Binární proměnná: Místo sběru Nová Louka; 0=ostatní místa 0,46 0,50 

 

Odhad je proveden na základě negativního binomického modelu, který se klasicky využívá 

pro odhad poptávky po rekreaci (Hilbe a Martinez-Espineira, 2005). Výsledky modelu 

rekreační poptávky jsou uvedeny v Tabulce 40. Model umožňuje korigovat problém 

naddisperze dat pomocí proměnné parametr naddisperze, jejíž statistická významnost 

naznačuje správnost volby modelu.  
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Tabulka 40 – Rekreační model k přenosu hodnot: Výsledky odhadu (závisle proměnná: vylet) 

Proměnná Koeficient St. chyba p-hodnota 

konstanta 1,399 0,275 0,000 

tc -0,0018 0,001 0,011 

dny 0,024 0,001 0,000 

alt -0,003 0,001 0,002 

osob 0,005 0,035 0,878 

deti 0,055 0,058 0,348 

vek 0,006 0,004 0,104 

svob 0,095 0,110 0,388 

vys 0,182 0,078 0,019 

sex 0,061 0,077 0,428 

prijem 0,000005 0,000005 0,295 

prij_m 0,008 0,129 0,948 

km 0,002 0,003 0,491 

cykl 0,158 0,100 0,115 

hreb 0,090 0,100 0,365 

louk 0,073 0,096 0,449 

parametr naddisperze -0,801 0,147 0,000 

Charakteristiky modelu 

Počet pozorování 335 

Wald chi2(15) 623,15 

Prob >Chi2 0,000 

Log likelihood -1 296,2 

McFaddenovo pseudo R2 0,150 

 

Hodnota jedné návštěvy Podkomorských lesů je na základě parametru proměnné tc (cestovní 

náklady) z modelu pro přenos hodnot (Tabulka 40) odhadnuta na 709 Kč 2017 za 1 návštěvu6.  

Výsledný výpočet rekreační hodnoty pro danou plochu lesa (rozlišení cca 100x100 m) na 

území Lesnického parku Podkomorské lesy je násobkem biofyzikálního indikátoru 

(odhadovaného počtu návštěvníků na dané ploše za rok) a příslušné rekreační hodnoty za jednu 

návštěvu. 

 
10.4.3 Estetická funkce 

 

Estetická funkce porostů v Podkomorských lesích – s využitím dat z výběrového šetření 

realizovaného v rámci tohoto projektu – vstupuje jako vnořená funkce parametrizující 

prostorový odhad počtu návštěvnosti v 1. kroku výpočtu rekreační funkce. 

Estetické vnímání porostů je založeno na zjištěných preferencích návštěvníků 

Podkomorských lesů pro 6 typových porostů s využitím ordinální škály; pro ostatní typy 

                                                 
6 Původní hodnota 554.6 Kč platná k roku sběru dat (2005) byla přepočtena na Kč 2017 pomocí deflátoru EU 

HICP na základě dat EUROSTAT. 
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porostů je provedena extrapolace estetické hodnoty na základě charakteristik porostu 

ovlivňujících rekreační potenciál, jimiž bylo definováno 6 hodnocených porostů (zakmenění, 

věk a prostorová výstavba). 

Estetická funkce je nejdříve vyjádřena v biofyzikálním měřítku a dále vstupuje jako jeden 

z parametrů do rekreační funkce, kdy následně je proveden odhad ekonomické hodnoty spojené 

s jednotlivými porosty. 

 

10.5 Klimatická funkce 

 
10.5.1 Biofyzikální hodnocení klimatické funkce 

 

Klimatická funkce je vyčíslena vzhledem k potenciálu akumulace uhlíku v nadzemní 

biomase na úrovni jednotlivých porostů. Pro vyčíslení jsou využity expanzní a konverzní 

faktory biomasy (Somogyi a kol., 2007). Kvantifikace byla provedena na základě expanzních 

a konverzních faktorů biomasy vytvořených v ČR pro účely emisní inventury (ČHMÚ, 2018): 

 

𝐵𝐶𝐸𝐹 =
𝑀

𝑉
 

 

kde: 

 BCEF představuje expanzní a konverzní faktor biomasy, 

 M představuje hmotnost nadzemní biomasy v t/ha, 

 V představuje vstupní data objemu hroubí v m3/ha. 

 

Údaje o objemu hroubí vycházejí z dat LHP. BCEF byly vytvořeny IFER pro čtyři hlavní 

dřeviny – buk, dub, smrk a borovici a jsou parametrizovány v závislosti na věku (Lehtonen a 

kol., 2007). Vycházejí z kombinace dat inventarizace CzechTerra (Černý, 2009; Černý a kol., 

2015) a z vhodných dostupných alometrických vztahů pro hlavní dřeviny ve střední Evropě 

(Ciencala a kol., 2006a, 2008; Wirth a kol., 2004; Wutzler a kol., 2008). Konkrétní vztahy pro 

jednotlivé dřeviny jsou následující: 

 

𝐵𝐶𝐸𝐹𝑏𝑢𝑘 = 0.710 + 0.554 ∗ EXP(−VĚK/25.319) 

 

𝐵𝐶𝐸𝐹𝑑𝑢𝑏 = 0.845 + 1.445 ∗ EXP(−VĚK/19.193)  
 

𝐵𝐶𝐸𝐹𝑠𝑚𝑟𝑘 = 0.582 + 1.691 ∗ EXP(−VĚK/14.466) 

 

𝐵𝐶𝐸𝐹𝑏𝑜𝑟𝑜𝑣𝑖𝑐𝑒 = 0.520 + 0.549 ∗ EXP(−VĚK/17.512) 

 

Hmotnost nadzemní biomasy M pro výpočet potenciálu akumulace uhlíku v ní je tedy dána 

následujícím vzorcem: 
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𝑀 = 𝑉 ∗ 𝐵𝐶𝐸𝐹 
 

10.5.2 Ekonomické hodnocení klimatické funkce 
 

Společenská hodnota klimatické funkce je vyjádřena na jednotku tuny uloženého uhlíku. Pro 

ocenění uložení jedné tuny uhlíku se nejčastěji využívá buď metoda mezních nákladů na 

zamezení emisí CO2 (Tol, 2005; Kuik, 2007), nebo alternativně cena druhé nejlepší alternativy 

- tj. uložení uhlíku (Socolow a Pacala, 2007). 

Ocenění v této studii je založeno na metodě přenosu hodnot (Navrud a Ready, 2007) a 

vychází z meta-analytické studie Kuika (2007), která syntetizuje výsledky 62 odhadů 

společenské hodnoty CO2 z 26 studií. Průměrná hodnota uložení 1 tuny CO2 k roku 2025 je 

podle této studie 4867 Kč, přičemž medián je 324 Kč za 1 tunu CO2. Odpovídající hodnoty pro 

1 tunu uhlíku jsou 1 925 Kč (průměr) a 1 297 Kč (medián). 

Společenská hodnota klimatické funkce pro jednotlivé porosty je vyjádřena jako násobek 

biofyzikální hodnoty (potenciál akumulace uhlíku pro daný porost a věk) a průměrné hodnoty 

1 tuny uloženého uhlíku (1 925 Kč). 

 

10.6 Půdotvorná funkce 

 

Mechanismus půdotvorné funkce zahrnuje prokořeňování (zlepšování fyzikálních vlastností 

půd), zintenzivňování koloběhu látek, zvyšování podílu organických látek a intenzifikaci 

půdotvorného procesu. Půdotvorná funkce zkoumaná v rámci tohoto projektu zahrnuje tvorbu 

organických látek v půdě lesními porosty. Jedná se zejména o prokořeňování a opad listoví a 

rozklad odumřelé dřevní hmoty, což následně vede ke tvorbě živin, zvyšování úrodnosti půdy; 

podzemní biomasa dále vytváří půdní agregáty a zlepšuje její sorpční vlastnosti. Prokořeňování 

je současně významným faktorem pro odolnost půdy vůči erozi (půdoochranná funkce). 

 

Mechanismus půdotvorné funkce zahrnuje prokořeňování, zintenzivňování koloběhu látek, 

zvyšování podílu organických látek a intenzifikaci půdního procesu (tvorbu půdy). Půdotvorná 

funkce zkoumaná v rámci tohoto projektu zahrnuje tvorbu organických látek v půdě lesními 

porosty. Jedná se zejména o prokořeňování a opad listí, který následně vede ke tvorbě živin a 

zvyšování úrodnosti půdy; podzemní biomasa dále vytváří půdní agregáty. Prokořeňování je 

současně významným faktorem pro odolnost půdy vůči erozi.  

 

10.6.1 Biofyzikální hodnocení půdotvorné funkce 
 

V rámci hodnocení půdotvorné funkce se zaměřujeme výhradně na poutání uhlíku dřevin 

v půdě. Dosavadní výzkumy ukazují, že obsah uhlíku v lesní půdě se pohybuje kolem 50 % 

hodnoty nadzemního obsahu uhlíku (Cienciala a kol., 2006b; Cukor, 2017; Wiesmeier et al. 

2013; Grüneberg et al. 2014), přičemž konkrétní poměr se značně liší podle druhové a věkové 

                                                 
7 Všechny uvedené hodnoty jsou přepočteny na CZK 2017 pomocí EU HICP deflátoru a směnného kurzu 

zohledňujícího paritu kupní síly. 
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skladby, typu půdy, nadmořské výšky a dalších faktorů (viz např. Cienciala a kol., 2006b). 

Hodnota akumulace uhlíku v půdě je v této studii odhadnuta jako 50 % nadzemního uhlíku pro 

všechny soubory lesních typů. 

 

10.6.2 Ekonomické hodnocení půdotvorné funkce 
 

Ocenění půdoochranné funkce vychází z přenosu hodnot (Navrud a Ready, 2007) z meta-

analytické studie Kuika (2007), která syntetizuje výsledky 62 odhadů společenské hodnoty CO2 

z 26 studií. Průměrná společenská hodnota uložení 1 tuny uhlíku je podle této studie 1 925 Kč8. 

Společenská hodnota klimatické funkce pro jednotlivé porosty je vyjádřena jako násobek 

biofyzikální hodnoty a společenské hodnoty 1 tuny uloženého uhlíku (1 925 Kč). 

 

10.7 Vodohospodářská funkce 

 

V rámci kvantifikace vodoochranné funkce byly identifikovány plochy ochranných pásem 

vodních zdrojů (OPVZ), které jsou vyhlášeny na řešeném území Podkomorských lesů. Jedná 

se celkem o tři vodní zdroje, charakterizované níže. Ekonomická hodnota vodoochranné funkce 

je určena pro každé území OPVZ jako množství vody čerpané z tohoto zdroje úměrné ploše 

OPVZ na území Lesnického parku vynásobené jednotkovou cenou vodného bez DPH. 

 

10.7.1 Jímací území Čebín - Podhájí 
 

Prameniště Podhájí v k.ú. Čebín se nachází v bezprostřední blízkosti řešené oblasti 

Podkomorských lesů, do nichž zasahuje významná část ochranného pásma vodního zdroje 

2. stupně. 

Tento vodní zdroj zásobuje pitnou vodou obce Čebín a Sentice prostřednictvím skupinového 

vodovodu pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován 

společností Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko 

Tišnov. 

Informace o dotčené vodovodní síti a zdrojích vody byly čerpány z Plánu rozvoje vodovodů 

a kanalizací území ČR - Jihomoravský kraj (AQUATIS, 2018a). Konkrétní údaje jsou převzaty 

z karet obcí a jejich místních částí v tabulkové části uvedeného dokumentu (AQUATIS, 2018b). 

Údaje jsou uvedeny za poslední dostupný rok (2015): 

 

 počet zásobovaných obyvatel v obcích z vodního zdroje celkem: 2 113 osob 

 množství vody čerpané z tohoto vodního zdroje (údaj o celkovém objemu vyrobené 

vody v m3 za kalendářní rok): 87 900 m3 

                                                 
8 Hodnota je přepočtena na CZK 2017 pomocí EU HICP deflátoru a směnného kurzu zohledňujícího paritu kupní 

síly, s využitím dat z databáze EUROSTAT. 
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Informace o ceně vody pro odběratele z uvedeného zdroje jsou uvedeny v cenících 

provozovatele vodního zdroje (VAS, 2018), cena bez DPH v roce 2017: 

 jednotková cena (vodné): 37,49 Kč / m3 

 

10.7.2 Vodní zdroje Jelenice a Chochola 
 

Pro chatové oblasti na pravém břehu Brněnské přehrady, které nejsou napojeny na soustavu 

vodovodů Jihomoravského kraje (AQUATIS 2018a) je dodávána pitná voda ze dvou místních 

zdrojů nacházejících se v k.ú. Bystrc. Oba zdroje, Jelenice (vrt) a Chochola (studna), se nachází 

v oblasti Podkomorských lesů včetně OPVZ. Provozovatelem obou zdrojů jsou Brněnské 

vodárny a kanalizace, a.s.  

Informace o dotčené vodovodní síti a zdrojích vody byly čerpány z Plánu rozvoje vodovodů 

a kanalizací území ČR – Jihomoravský kraj (AQUATIS, 2018a). Konkrétní údaje byly získány 

z evidence provozovatele těchto vodních zdrojů (Střítecký, 2018), a to samostatně pro každý 

vodní zdroj. Použitá data jsou průměrem z evidovaných počtů obyvatel a objemů vyrobené 

vody v letech 2014-2017: 

 počet zásobovaných obyvatel v chatové oblasti z vodního zdroje celkem – Chochola: 

160 obyv., Jelenice: 300 obyv. 

 množství vody čerpané z vodního zdroje (údaj o celkovém objemu vyrobené vody v m3 

za kalendářní rok): Chochola: 5100 m3, Jelenice: 3700 m3. 

Informace o ceně vody pro odběratele z uvedených zdrojů jsou uvedeny v ceníku 

provozovatele vodního zdroje (BVK, 2018), cena bez DPH v roce 2017: 

 Jednotková cena (vodné): 32,24 Kč / m3 

 

10.8 Ochrana biodiverzity 

 

Biodiverzitu (tj. biologickou rozmanitost) lze definovat vzhledem ke genům, druhům 

a ekosystémům (Ten Brink a kol., 2000; Matějíček, 2003)9.  

Hodnocení stavu a změn biodiverzity v Podkomorských lesích pro území vyhlášeného 

Lesnického parku je založeno na konceptu hodnocení biodiverzity prostřednictvím průměrné 

početnosti druhů (dále jen MSA - Mean Species Abundance index). 

 
10.8.1 Biofyzikální hodnocení ochrany biodiverzity 

 

Index MSA vychází z přístupů založených na zkoumání zachování přirozené rozmanitosti 

ekosystémů, přesněji jejich nenarušenosti lidskou aktivitou, a byl vyvinut pro globální model 

biodiversity GLOBIO (Alkemade a kol., 2009). Index MSA je vypočten jako podíl dvou 

veličin: současné zbývající průměrné druhové početnosti původních druhů určitého ekosystému 

(Socc) a jejich početností v nenarušeném stavu bez antropogenního ovlivnění (Snature): 

                                                 
9 Matějíček a Zádrapa (2014) v systematizaci funkcí lesa zmiňují pouze genetickou (reprodukční funkci). 
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𝑀𝑆𝐴 =  
𝑆𝑜𝑐𝑐

𝑆𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒
 

 

Index MSA měří procentní vzdálenost od přirozené biodiverzity pro daný typ biotopu či 

krajinného pokryvu. Hodnoty MSA původní (primární) vegetace s minimálním narušováním, 

jejíž početnost druhů rostlin a živočichů je (téměř stejně) vysoká jako v původním nedotčeném 

ekosystému, jsou tedy 1 či blízké 1, zatímco zastavěné plochy s minimální současnou druhovou 

početností dosahují velmi nízkých hodnot MSA - kolem 0,05 (Ibid.). 

Biodiverzita určité lokality je ovlivněna řadou faktorů, mezi které patří zejména (ten Brink 

a kol., 2007): 

 využití území (územní celek s konkrétním typem využití krajiny či krajinným pokryvem), 

 rozloha lokality (fragmentace přírodních lokalit), 

 vzdálenost od infrastruktury (zejména silnice s veřejným provozem), 

 a v menším rozsahu dalšími aspekty využití území. 

 

Vstupní data pro uvedené tři hlavní faktory ovlivňující biodiverzitu (využití území, 

fragmentace a infrastruktura) jsou vyžadovány jako nezbytné vstupní informace při hodnocení 

biodiverzity pomocí metodiky v rámci modelu GLOBIO. Tyto faktory byly proto také 

uvažovány při výpočtu a naplněny vstupními daty v souladu s postupem využívaným v modelu 

GLOBIO 3 (Ten Brink a kol., 2007; Alkemade a kol., 2009).  

Pro faktor využití území je na úrovni evropské a jednotlivých států hodnota dílčí MSA 

v modelu GLOBIO 3 pro krajinný pokryv stanovena za využití výstupů satelitního snímkování 

Země a strukturována podle modifikované klasifikace krajinného pokryvu CORINE Land 

Cover. Identifikace hodnot MSA v rámci GLOBIO 3 kvůli absenci podrobnějšího vyhodnocení 

dat probíhá pro čtverce o rozměru 500x500 m (25 ha), což je měřítko pro krajinný celek 

Podkomorských lesů (řádově menší než státy/regiony) nevhodné. Proto byly pro podrobnější 

vyhodnocení potenciálu biodiverzity řešeného území využity dostupné soubory podrobných 

údajů o jednotlivých porostních skupinách v zájmovém území lesnického parku v obou 

zastoupených LHC (Rosice a Tišnov).  

Celková úroveň biodiverzity pro jednotlivé porosty řešeného území je stanovena algoritmem 

podle výpočtového vzorce: 

 

𝑀𝑆𝐴𝑖 =  𝑀𝑆𝐴𝑃𝑆𝐾𝑖
× 𝑀𝑆𝐴𝐹 × 𝑀𝑆𝐴𝐼 

 

kde: 

 MSAi je celková hodnota pro porostní skupinu i, 

 MSAPSKi je dílčí hodnota odpovídající MSA pro danou kategorii lesa (hodnoty vychází z 

modelu GLOBIO 3 pro lesy mírného pásu), 
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 MSAF vyjadřuje úroveň průměrné početnosti druhů odpovídající fragmentaci území (jeho 

velikosti – hodnota vychází z modelu GLOBIO 3), 

 MSAI odpovídá průměrné početnosti druhů pro vzdálenost území od infrastruktury, které 

nejvíce odpovídá charakteru území (hodnota vychází z modelu GLOBIO 3). 

 

Index MSA rozlišuje mezi následujícími kategoriemi porostních skupin: 

 Listnaté lesy - podíl opadavých listnatých stromů 75 % a více 

 Smíšené lesy - podíl jehličnanů od 25 do 80% 

 Lesy jehličnaté - podíl jehličnanů 80% a více 

 Plochy bezlesí 

 

10.8.2 Ekonomické hodnocení ochrany biodiverzity 
 

Ekonomické hodnocení biodiverzity na základě současného stavu vědeckého poznání je 

možné provést pouze pro dílčí aspekty biodiverzity (Ten Brink a kol., 2000). Existující studie 

se typicky věnují buď oceněním ostatních funkcí (např. rekreační, půdoochranná apod.), a jejich 

následným přiřazením k indikátorům biodiverzity jednotlivých oceňovaných lokalit či spíše 

typů pokryvu (Ten Brink a kol., 2000; Braat a Ten Brink, 2008; Melichar a kol., 2012 a 2016), 

nebo oceněním neužitných existenčních hodnot jednotlivých druhů (Ten Brink a kol., 2000; 

Urban a Melichar, 2007). Pro ekonomické hodnocení využíváme doposud nejkomplexnější 

existující přístup na základě postupu navrženého Bernettim a kol. (2013), který vychází při 

ekonomickém hodnocení ze studie Ten Brink a kol. (2000) a odvozuje ochotu populace platit 

za služby spojené s biodiverzitou. Jedná se o odhad celkové ekonomické hodnoty spojené 

s biodiverzitou, souhrnně pojmenovanou jako hodnota přirozenosti, která sestává ze tří složek 

(Ten Brink a kol., 2000; Bernetti a kol., 2013): 

1. Hodnota zachování biodiverzity  

2. Ekologická hodnota chráněné přírody 

3. Hodnota ohrožených druhů  

 

Ekonomická hodnota jednotlivých výše uvedených složek přirozenosti vznikla na základě 

přenosu hodnot (benefit transfer) v souladu se studií Ten Brink a kol. (2000) a postupem 

Bernettiho a kol. (2013). Výběr studií využitých v původní práci Ten Brink a kol. (2000) byl 

pro účely odhadu ekonomické hodnoty spojené s biodiverzitou v Podkomorských lesích 

revidován a doplněn zejména o novější studie zabývající se pouze lesními ekosystémy 

preferovaně v České republice a okolních státech novější studie. Tabulka 41 uvádí původní 

i finální hodnoty v Kč roku 201710. Poslední sloupec tabulky uvádí hodnoty za celkovou 

                                                 
10 Všechny hodnoty jsou přepočteny z měny a roku zpracování primárních studií, z nichž vycházejí, na Kč roku 

2017 pomocí EU HICP deflátoru a směnného kurzu zohledňujícího paritu kupní síly, s využitím dat z databáze 

EUROSTAT. 



Projekty Grantové služby LČR 

Vyhodnocení funkčního potenciálu lesů v oblasti záměru vyhlášení „Lesnického parku Podkomorské lesy“ 

včetně návrhu optimálního nastavení jeho polyfunkčního využití 

119 

zasaženou populaci beneficientů, která je pro tento účel definována jako obyvatelé, resp. 

domácnosti v okruhu 20 km od hranice Podkomorských lesů.  

 

Tabulka 41 – Ekonomická hodnota biodiverzity v Kč roku 2017 

Složka hodnoty 

přirozenosti/ Hodnota 

Kč /rok Kč/populace/rok1 

Původní hodnota2  
Hodnota 

Podkomorských lesů 

Hodnota 

Podkomorských lesů 

Hodnota zachování 

biodiverzity 
701 126,3/domácnost3 32 376 579 

Ekologická hodnota 

chráněné přírody 
44 38,7/osoba4 22 769 916 

Hodnota ohrožených 

druhů 
2 964 

16,4/osoba až 

142,5/osoba5 
34 435 4466 

Celkem 89 581 940 

Pozn. Všechny hodnoty jsou přepočteny na Kč 2017 pomocí deflátoru EU HICP a směnného kurzu 

zohledňujícího paritu kupní síly na základě dat EUROSTAT. 
1 Počet domácnosti, resp. obyvatel v okruhu 20 km od hranice Podkomorských lesů byl odhadnut na základě 

geografické analýzy s využitím dat ČSÚ. 
2 Zdroj: Ten Brink a kol. (2000); Bernetti a kol. (2013). 
3 Zdroj: Bartczak (2015). 
4 Zdroj: Willis (1990). 
5 Zdroje: Urban a Melichar (2007); Veisten a kol. (2004); Fredman (1994); Johansson (1987). Hodnoty 

v jednotlivých studiích jsou uváděny za domácnost, nebo za osobu.  
6 Pro výpočet celkové hodnoty je využita průměrná hodnota ohrožených druhů uváděná v jednotlivých studiích 

(citace viz předchozí poznámka). 

 

Hodnota biodiverzity pro jednotlivé porosty je oceněna na základě následující rovnice: 

 

𝑊𝑇𝑃𝑖 =  
𝑛𝑖

𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑣

∑ 𝑛𝑖
𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑣

× 𝑊𝑇𝑃𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑣 +  
𝑛𝑖

𝑒𝑘𝑜𝑙

∑ 𝑛𝑖
𝑒𝑘𝑜𝑙 × 𝑊𝑇𝑃𝑒𝑘𝑜𝑙 +  

𝑛𝑖
𝑜ℎ𝑟𝑜ž

∑ 𝑛𝑖
𝑜ℎ𝑟𝑜ž

× 𝑊𝑇𝑃𝑜ℎ𝑟𝑜ž 

 

 hodnota fuzzy funkce vzhledem k biodiverzitě 𝑛𝑖
𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑣 je uvažována jako proporční 

k hodnotě indexu MSAi, 

 hodnota fuzzy funkce vzhledem k 𝑛𝑖
𝑒𝑘𝑜𝑙 je uvažována jako proporční k úrovni zvláštní 

ochrany přírody v lokalitě, jejíž lingvistický evaluátor je popsán v tabulce 42, 

 hodnota fuzzy funkce vzhledem k 𝑛𝑖
𝑜ℎ𝑟𝑜ž je uvažována jako proporční k vlastnostem 

a diverzitě stanovišť (habitatová hodnota) pro ohrožené druhy živočichů, což lze 

odhadnout z věku, zakmenění a způsobu hospodaření v lesním porostu – tyto lingvistické 

evaluátory pro habitatovou hodnotu jsou popsány v tabulkách 43-45. 

 
Tabulka 42 – Hodnocení zvláštní ochrany přírody 

Zvláštní ochrana přírody lokality  Hodnocení 

Bez zvláštní ochrany nízká 

Natura 2000 střední 

ZCHÚ - PP středně vysoká 

ZCHÚ - PR vysoká 

Pozn. ZCHÚ - zvláště chráněné území, PP - přírodní památka, PR - přírodní rezervace 
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Tabulka 43 – Habitatová hodnota podle horizontální struktury lesních porostů - zakmenění 

Zakmenění  Hodnocení 

9-10 středně nízká 

7-8 střední 

6-4 středně vysoká 

3-1 vysoká 

0 nízká 

 
Tabulka 44 – Habitatová hodnota podle věkové struktury lesních porostů 

Věk Habitatová hodnota 

0 střední  

1-10 středně nízká 

11-40 (mlazina až tyčkovina) nízká 

41-60 (tyčovina) středně nízká 

61-90  (kmenovina) středně vysoká 

91 a více let vysoká 

 
Tabulka 45 – Habitatová hodnota podle způsobu hospodaření 

Způsob hospodaření Habitatová hodnota 

holosečný nízká 

násečný středně nízká 

podrostní středně vysoká 

výběrný vysoká 

 

Biodiverzita (a další aspekty přirozenosti) představují v podstatě podpůrnou funkci, která 

ovlivňuje všechny produkční i mimoprodukční funkce definované Matějíčkem (2003). 

(Analogicky je přínos biodiverzity definován i v mezinárodně uznávaném konceptu hodnocení 

ekosystémových služeb - MEA, 2005 a TEEB, 2010). Design primárních studií v Ten Brink a 

kol. (2000) však buď přímo vede k tomu, že v odhadnuté společenské hodnotě biodiverzity je 

zahrnuta hodnota ostatních zde vyčíslených hodnot (zejména funkce rekreační), či neumožňuje 

jednoznačně určit, zda odhad hodnoty zahrnuje funkce neužitné (zejména existenciální 

hodnotu), či zda nezahrnuje navíc také část hodnot užitných. 

Výše uvedené hodnoty přínosů biodiverzity zásadně nedoporučujeme agregovat 

s hodnotami ostatních funkcí, které jsou v této studii vyčísleny (tj. produkční funkce, rekreační 

funkce, vodohospodářská funkce, půdoochranná funkce a klimatické funkce), a to z důvodu 

možného dvojího započtení hodnot. Ekonomické hodnoty vztažené k biodiverzitě jsou 

interpretovatelné pouze samostatně – v takovém případě se jedná o dolní odhad celkové 

ekonomické hodnoty biodiverzity. Pro agregaci různých typů funkcí Podkomorských lesů 

preferujeme konzervativní přístup, kdy jsou agregovány jednoznačně definované funkce 

(produkční funkce, rekreační funkce, vodohospodářská funkce, půdoochranná funkce 

a klimatické funkce), a hodnota biodiverzity jako další faktor do agregace nevstupuje. 
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10.9 Souhrn výsledků ekonomického vyhodnocení funkcí lesních porostů na území LP 

 

Polyfunkční využití území Lesnické parku bylo vyhodnoceno z hlediska ekonomického 

ocenění jednotlivých produkčních a mimoprodukčních funkcí lesních porostů na základě 

postupu výpočtu jednotlivých funkcí popsaných v předešlých částech kapitoly. Hodnoty jsou 

vypočteny na roční bázi. V tabulce 46 je uvedena ekonomická hodnota za lesní porosty na 

území LP, dále pak je hodnota dané funkce vyjádřena na 1 ha lesní plochy. Vypočtené hodnoty 

jsou rovněž desagregovány za LHC Tišnov a LHC Rosice, v případě vodohospodářské funkce 

za jednotlivá ochranná pásma vodních zdrojů. Hodnota ochrany biodiverzity je rovněž uvedena 

v tabulce 46 a není součástí celkové společenské hodnoty lesních porostů na území LP. 

 
Tabulka 46 – Ekonomické vyhodnocení produkčních a mimoprodukčních funkcí lesních porostů na 
území Lesnického parku Podkomorské lesy (v Kč roku 2017) 
Typ funkce / hodnocené území Hodnota celkem Hodnota funkce 

na hektar 

plochy 

Podíl funkce 

na celkové 

hodnotě 

  Kč / rok Kč / ha % 

PRODUKČNÍ 29 813 919 11 354 19.86 

LHC Tišnov (1332) 11 395 474 9 750  
LHC Rosice (1380) 18 418 445 12 639  
NEDŘEVNÍ 2 763 095 1 052 1.84 

LHC Tišnov (1332) 1 255 300 1 074  
LHC Rosice (1380) 1507794.958 1 035  
REKREAČNÍ 99 196 190 37 776 66.08 

LHC Tišnov (1332) 44 494 398 38 071  
LHC Rosice (1380) 54 701 792 37 538  
VODOHOSPODÁŘSKÁ 946 032 5 184 0.63 

OPVZ Čebín 702 099 7 427  
OPVZ Jelenice 101 445 1 905  
OPVZ Chochola 142 488 4 106  
LHC Tišnov (1332) 944 264 5 191  
LHC Rosice (1380) 1 768 3 102  
KLIMATICKÁ 11 764 776 4 480 7.84 

LHC Tišnov (1332) 4 320 823 3 697  
LHC Rosice (1380) 7 443 952 5 108  
PŮDOTVORNÁ 5 642 072 2 149 3.76 

LHC Tišnov (1332) 2 058 753 1 762  
LHC Rosice (1380) 3 583 319 2 459  
CELKEM 150 126 084    
LHC Tišnov (1332) 64 469 012   
LHC Rosice (1380) 85 657 072    

OCHRANA BIODIVERZITY 89 581 940 14 809  
biodiverzita 32 376 579 11 992  
chráněná příroda 22 769 916 35 050  
druhy 34 435 446 12 755  
LHC Tišnov (1332) 45 582 839 16 439  
LHC Rosice (1380) 43 999 102 13 501  

 

Celkové společenské přínosy území činí 150 mil. Kč za rok. Z toho 66 % se podílí rekreační 

funkce území, 20 % pak dřevoprodukční funkce porostů, klimatická funkce vyjádřená jako 
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poutání uhlíku v nadzemní biomase porostů činí 8 %. Půdotvorná funkce se podílí na celkové 

hodnotě 4 % a vodoochranná funkce pak 1 %. Samostatně byly vyjádřeny společenské přínosy 

ochrany biodiverzity, která je uvažována jako podpůrná funkce jednotlivým ekosystémovým 

službám. Hodnota ochrany biodiverzity, jako hodnoty přirozenosti sestávající se ze tří složek - 

hodnoty zachování biodiverzity, ekologické hodnoty chráněné přírody a hodnoty ohrožených 

druhů - území LP činí téměř 90 mil. Kč za rok, z toho první složka přispívá 36 %, druhá 25 % 

a třetí pak 38 %. 

Vypočtené hodnoty jednotlivých funkcí byly dále prostorově desagregovány v rozlišení 

hodnot na menší celky. Pro tyto účely byla vytvořena v prostředí ArcGIS rastrová mřížka 10x10 

m, která pokrývá celé území vymezeného Lesnického parku. Dohromady se jedná o 273 186 

čtverců. Pro každý čtverec mřížky byla přiřazena hodnota atributů popisujících geologickou 

stavbu (na základě základní geologické mapy ČR), reliéf a lesnickou identifikaci (PSK) z dat 

platných LHP. Hodnota atributů, které byly přiřazeny jednotlivým čtvercům, odpovídá 

hodnotě, která se vyskytuje ve zdrojových vrstvách v centroidu daného čtverce. Výsledkem 

jsou mapy hodnot jednotlivých funkcí v rozlišení 10x10m, které jsou představeny na 

následujících obrázcích a přiloženy samostatně jako mapové výkresy v příloze 7. 
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Obrázek 24 – Ekonomická hodnota dřevoprodukční funkce (Kč / 100 m2, cenová úroveň 2017) 
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Obrázek 25 – Ekonomická hodnota nedřevní produkční funkce – sběr hub (Kč / 100 m2, cenová 
úroveň 2017) 
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Obrázek 26 – Ekonomická hodnota rekreační funkce (Kč / 100 m2, cenová úroveň 2017) 
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Obrázek 27 – Ekonomická hodnota vodoochranné funkce (Kč / 100 m2, cenová úroveň 2017) 
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Obrázek 28 – Ekonomická hodnota klimatické funkce (Kč / 100 m2, cenová úroveň 2017) 
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Obrázek 29 – Ekonomická hodnota půdotvorné funkce (Kč / 100 m2, cenová úroveň 2017) 
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Obrázek 30 – Celková společenská hodnota využití Lesnického parku Podkomorské lesy (Kč / 100 m2, 
cenová úroveň 2017) 
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Obrázek 31 – Ekonomická hodnota ochrany biodiverzity (Kč / 100 m2, cenová úroveň 2017) 
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11. Návrh struktury opatření lesnického managementu v 
Lesnickém parku Podkomorské lesy 

 

Probíhající změna klimatu si vynucuje změnu lesnického managementu. Nepochybně je na 

ni nutno reagovat úpravou druhové skladby. Podle současně platných LHP připadá 

v Podkomorských lesích na smrk se zastoupením 24,6 % druhý největší podíl rozlohy. Vyšší 

zastoupení mají pouze původní duby (dub zimní, d. letní a d. pýřitý) se 34 % rozlohy.  

Vzhledem k dlouhodobým prognózám vývoje klimatu je současné zastoupení smrku 

neudržitelné. Je nezbytné smrk z větší části nahradit dřevinami lépe odolávajícími klimatickým 

změnám. Neznamená to však smrk zcela zavrhnout. Neuvažuje se s preventivní eradikací 

smrku. Snižování jeho zastoupení by mělo pokud možno probíhat v rámci regulérní výchovy a 

obnovy mýtných porostů nebo v důsledku nahodilých těžeb. Při tom je vhodné věnovat 

pozornost vitálním přežívajícím jedincům a využívat eventuální přirozenou obnovu. O udržení 

zastoupení smrku kolem 5-10 % je vhodné se pokusit na chladných a vlhčích stanovištích (báze 

svahů na severních expozicích a v sevřených údolích, vodou ovlivněné půdy apod.). Podíl 

smrku v porostech by měl být pouze takový, aby jeho případný výpadek nevedl k destabilizaci 

porostu. Za vhodnou lze považovat jeho jednotlivou až hloučkovitou příměs zejména k buku, 

který smrku poněkud nadlepšuje vláhovou bilanci a zároveň snižuje riziko šíření lýkožrouta 

smrkového a přispívá k udržení příznivého stavu půdy.  

Důvodem pro zachování smrku alespoň v minimálním zastoupení není pouze jeho 

ekonomický význam. Nelze zcela pominout ani hledisko předběžné opatrnosti pro případ 

nepředpokládaného vývoje klimatu (zvrat k ochlazení), které může nastat např. v důsledku 

masivní vulkanické činnosti, avizovaných dlouhodobých změn sluneční aktivity, slábnutí 

Golfského proudu aj. Nezanedbatelná je rovněž hodnota současného genofondu adaptovaných 

(byť alochtonních) populací smrku. 

 

11.1 Hospodářské cíle vlastníka 

 

Aktuální hospodářské cíle vlastníka jsou konkretizovány v platných LHP (LČR 2001, 2002). 

Zásady lesnického hospodaření musí korespondovat s hospodářskými cíli vlastníka, které 

jsou rozpracovány na třech úrovních jako: i) základní strategické cíle, ii) dlouhodobé 

hospodářské cíle a iii) hospodářské cíle a záměry na příští období (platnost daných LHP), které 

zahrnují zásady hospodaření podle cílových hospodářských souborů, úkoly vyplývající 

z dosavadního vývoje záměrů pro předmětné lesní správy a péči o produkční prostředí a rozvoj 

mimoprodukčních funkcí lesa. První dvě úrovně, tj. strategické cíle a dlouhodobé hospodářské 

cíle jsou pro oba lesní hospodářské celky, resp. lesní správy shodné. Na třetí – nejnižší úrovni 

reflektují specifika lesních správ a v detailu se liší. 
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11.1.1 Základní strategické cíle  

a) Obnovení a udržení stabilních lesních ekosystémů. 

b) Uplatnění principu trvale udržitelného hospodaření, využívání lesů takovým způsobem a 

v takovém rozsahu, že jejich stabilita, biodiverzita, produkční schopnost, regenerační 

kapacita, vitalita a schopnost plnit užitečné funkce lesa zůstanou trvale zabezpečeny. 

c) Zachování lesa jako trvale obnovitelného přírodního zdroje ve prospěch příštích generací. 

 

11.1.2 Dlouhodobé hospodářské cíle 

a) Pokračování přechodu od velkoplošného monokulturního hospodaření k hospodaření 

diferencovaně maloplošnému. 

b) Optimalizace vztahu mezi ekonomikou obhospodařování lesů ve správě LČR s. p. a 

plněním všech funkcí lesů. Zajištění trvalé maximální produkce kvalitní dřevní hmoty při 

respektování a rozvoji environmentálních funkcí lesů. 

c) Podpora stability převáděných smrkových monokultur v procesu pokračování přeměny 

velkoplošného hospodaření na diferencované maloplošné hospodaření liniovými a 

prostorovými stabilizačními prvky. 

d) Diferenciace hospodaření v návaznosti na stanovištní podmínky a stávající porostní 

poměry (porosty původní – nepůvodní, stabilní – nestabilní, smíšené – monokultury, 

zdravé – poškozené). 

e) Uplatňování přirozené obnovy všech geneticky vhodných porostů k přirozené obnově. 

f) Postupná přeměna druhově a geneticky nevhodných porostů (necílových smrkových 

monokultur) na porosty věkově, druhově a prostorově diferencované s využitím všech 

způsobů a forem obnovy. Pro umělou obnovu využívat dostupné spektrum druhů 

sadebního materiálu. Využívat zákonem dovolený podíl pomocných dřevin 

s maximálním ohledem na snižování nákladů na zajištěnou kulturu. 

g) Přednostní obnova porostů, rozvrácených nahodilými a kalamitními těžbami v minulém 

období. 

h) Rozpracování rozsáhlých stejnověkých a stejnorodých porostů pro obnovu 

s upřednostněním maloplošných a podrostních forem. 

i) Vnesení stanoveného minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) při 

obnově porostu zabezpečit přednostně přirozenou obnovu a předsunutými obnovními 

prvky (kotlíky, náseky, podsadby) v počátečních fázích obnovy. Cílem je v kategorii 

hospodářských lesů zejména dosažení bezpečné produkce kvalitní dřevní hmoty. 

j) Druhovou diverzitu lesních porostů zvyšovat přiměřeným uplatněním stanovištně a 

produkčně vhodných druhů s využitím širokého spektra jak MZD, tak přimíšených dřevin 

s cílem přiblížit se k doporučené cílové druhové skladbě. 

k) Včasná výchova lesních porostů se zaměřením na podporu budoucí kostry porostů, 

zásadní podpora nejen melioračních a zpevňujících, ale i ostatních vtroušených dřevin. 

l) Diferenciace výchovných zásahů dle dřeviny, původu porostu (z přirozené obnovy – 

uměle založené), jeho vývojového stadia a dosavadního vývoje s ohledem na specifika 
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stanoviště. Při provádění výchovných zásahů respektovat zásady ochrany lesa. Intenzitu 

a interval výchovných zásahů přizpůsobit očekávané výši a kvalitě produkce. 

m) Včasné rozčlenění porostů s cílem jejich včasné přípravy na současné těžebně dopravní 

technologie s ohledem na terénní a stanovištní podmínky. 

n) Zřízení sítě dostatečně kapacitních lesních skládek. 

o) Věnovat pozornost možnému využívání těžebních zbytků pro energetické účely, a to vždy 

s ohledem na ekonomiku a stanovištní podmínky. 

p) Zohlednění oprávněných potřeb ochrany přírody ve zvláště chráněných územích a 

územích soustavy Natura 2000. 

 

11.1.3 Hospodářské cíle a záměry na příští období 

 

Hospodářské cíle a záměry na dobu platnosti plánu, tedy do roku 2021-2022 vychází ze 

zásad hospodaření pro cílové hospodářské soubory vyskytující se na území lesních správ 

Náměšť nad Oslavou a Černá hora viz kapitola 9.6). Podle cílových hospodářských souborů je 

hospodaření diferencováno se zřetelem na růstové podmínky. Zřetel je brán na ohrožení lesa 

abiotickými i biotickými faktory, míru jejich rizika a další předpokládaný vývoj. Podle toho 

jsou navrhována preventivní opatření (např. způsoby zpevnění porostů) a korigována 

hospodářská opatření (např. způsoby výchovy a postup obnovy). Pozornost je v této části 

věnována přirozené obnově, usměrňování druhové skladby ve prospěch zvýšení druhové 

diverzity apod. 

Konkrétně jsou pro nejbližší období stanovena následující hospodářská opatření: 

- přeměna nevhodně založených smrkových monokultur na strukturalizované smíšené 

(listnaté) porosty, jde o porosty na hospodářských souborech: 251, 231,  

- postupná obnova smrkových porostů na vhodných stanovištích vyšších (středních) 

poloh, kde je značná část porostů rozvrácena větrem, poškozována vrškovými zlomy 

(námrazy) a následně kůrovci, na území lesnického parku jsou to zejména porosty 

spadající do hospodářských souborů 451 a dále pak 411, 431, 433, 471, 

- výchova již poměrně vhodně založených borových kultur, je nutný důraz na slabé 

zásahy s větší četností s negativním výběrem předrostlíků a obrostlíků a ponechání 

neškodících listnatých dřevin, 

- optimalizaci principů výchovy listnatých porostů, obecně – soustředit zásahy do 

porostní úrovně, podúroveň ponechat přirozené mortalitě, 

- optimalizace počtů sazenic pro výsadby,  

- volba vhodných ochranných prostředků s cílem snižovat náklady na ochranu mladých 

lesních porostů,  

- zvýšit bezpečnost produkce s využitím zpevňujících porostních prvků a účinnou 

ochranou proti hmyzu. 

Posílit je třeba i péči o růstové prostředí, která spočívá především ve volbě vhodných dřevin. 

Kromě trvalosti a stability lesních porostů je třeba zabezpečit produkční a funkční trvalost 
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stanoviště biotopu, tzn. především půdy a mikroklimatických podmínek (vlivy na ochuzování 

živinami, fyzikální změny, kyselost atp.). 

V maximální míře je třeba využívat a podporovat možnosti přirozené obnovy 

v hospodářských souborech k tomu vhodných - 431, 471, 233 atp. Důslednou ochranou 

růstového prostředí lesních porostů - biotopu, je snaha o udržení (autochtonní - původní 

porosty) a o zlepšení přirozené produkční schopnosti lesní půdy, která je zárukou zdravých, 

vitálních, produktivních a ekologicky stabilních porostů. Přirozeně, nebo uměle jsou zakládány 

porosty stanovištně vhodných dřevin s důrazem na podíl MZD a s maximální podporou 

biodiverzity. Opět dle jednotlivých HS, lesní typ, expozice, reliéfu a jiných aspektů, které jsou 

rozhodujícím faktorem. 

Při volbě dřevin hlavních (cílových) a MZD je třeba přihlížet k aktuálnímu stavu porostní 

skupiny a fázi rozpracovanosti obnovy. Kromě běžných MZD jsou používány (dle HS, LT) i 

např. břek, třešeň. Opadem listí MZD zlepšují růstové prostředí významným způsobem - 

meliorování půdních vlastností (humusu). 

Z hlediska širšího pohledu a problematiky péče o růstové prostředí v návaznosti na trvale 

udržitelné hospodaření je záchrana a zachování regionálních populací, což je zajištění 

kvalitního osiva k obnově porostů. 

Důležitým prvkem ve výchovách je, že jedinci, kteří neškodí, se ponechají ve směsi. 

Zásadou v péči o růstové prostředí je čím pomaleji, opatrněji a v menších dávkách se dříví těží 

z lesa, tím méně negativně působíme na jeho růstové prostředí. 

 

11.1.4 Péče o rozvoj mimoprodukčních funkcí lesa 

 

Při praktické péči o udržování a rozvoj mimoprodukčních funkcí lesa je třeba mít na zřeteli, 

že kromě základního úkolu lesního hospodářství - produkce dřevní hmoty a vypěstování 

kvalitních sortimentů, má les ekologické funkce v rámci krajiny. 

Snahou o udržení a posílení mimoprodukčních funkcí lesa je mimo jiné: 

- dodržování režimu pro hospodaření v okolí pramenišť, na plochách OPVZ a PHO, dále 

vodotečí včetně protierozivního opatření – technologie, chemizace, apod.,  

- podpora udržování a popř. budování retenčních nádrží, litorálních úžlabin, louček, 

studánek, pramenišť, 

- udržování různých alejí podél starých cest, ponechávání výstavků za účelem 

estetičnosti, apod., 

- ochrana hnízdišť vzácných druhů ptáků, mravenišť, apod. 

Je nutné, aby pracovníci, kteří ovlivňují činnost v lese (hospodaří), uplatňovali svoji 

kreativitu v určování nejrůznějších modifikací při činnostech v lese dle konkrétních 

stanovištních podmínek za účelem zachování všech funkcí lesa. 
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11.2 Opatření lesnického managementu vyplývající z hospodářských cílů  

 

Hospodářské cíle LČR s. p. deklarované v platných lesních hospodářských plánech 

pokrývajících území Lesnického parku Podkomorské lesy jsou plně v souladu s cíli a zásadami 

schváleného Standardu lesnických parků (MZe, 2010a) a současný lesnický management se 

jimi řídí. Níže navržená opatření týkající se lesnického managementu jsou rozdělena na opatření 

průběžně realizovaná vyplývající z platného hospodářského plánu (A) nebo nově navržená, 

která jsou reakcí na specifika zájmového území a vycházejí z poznatků provedené inventarizace 

a terénních pochůzek (B). 

 

A. Pěstební opatření průběžně realizovaná 

a) Přechod od velkoplošného monokulturního hospodaření k hospodaření 

diferencovaně maloplošnému - preference maloplošných a podrostních forem s plným 

využitím přirozené obnovy. Opatření je plně v souladu s deklarovanými hospodářskými 

cíli LČR s. p.  

Reflektuje základní strategický cíl ad b, c)  dlouhodobý cíl a, e, h, i) a je základním 

předpokladem pro zvýšení druhové a prostorové diverzity porostů a nezbytnou adaptaci 

na probíhající klimatickou změnu. 

 

b) Snížení cílového zastoupení rizikového smrku v obnově. Opatření spočívá: 

1. v přeměně nevhodně založených smrkových monokultur na strukturalizované 

smíšené (listnaté) porosty, jde o porosty na hospodářských souborech: 251, 231; 

2. v postupné obnově smrkových (borových) porostů na vhodných stanovištích 

středních poloh, kde je značná část porostů rozvrácena větrem, poškozována 

vrškovými zlomy (námrazy) a následně kůrovci, na území lesnického parku jsou to 

zejména porosty spadající do hospodářských souborů 451 a dále pak 411, 431, 433, 

471, na porosty smíšené se zastoupením smrku. 

Obě opatření reflektují základní strategický cíl ad b, c)  dlouhodobý hospodářský cíl 

ad f). 

 

c) Systematická výchova vhodně založených borových kultur s důrazem na slabší 

zásahy s kratší návratností a s negativním výběrem předrostlíků a obrostlíků a podporou 

vhodných listnatých dřevin.  

Reflektuje základní strategický cíl ad a)  dlouhodobé cíle ad k), l)  opatření 

krátkodobého cíle na období platnosti LHP.  

 

d) Optimalizace výchovy listnatých porostů, obecně - soustředit zásahy do porostní 

úrovně, podúroveň ponechat přirozené mortalitě.  

Opatření reflektuje zejména základní strategický cíl ad c)  dlouhodobé cíle ad k), l) 

 opatření krátkodobého cíle na období platnosti LHP. 
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e) Uplatnění vnitřních a vnějších porostních zpevňujících prvků a účinná ochrana 

zejména proti kambiofágnímu hmyzu s cílem zvýšit stabilitu porostů a tím bezpečnost 

produkce. 

Základní strategický cíl ad a)  krátkodobý cíl. 

 

f) Optimalizace počtu sazenic pro výsadby z hlediska dosažení kvality obnovovaného 

porostu při minimalizaci nákladů na obnovu. 

Dílčím způsobem reflektuje základní strategický cíl ad c)  dlouhodobý hosp. cíl ad b) 

 krátkodobý cíl. 

 

g) Optimalizace způsobů ochrany mladých lesních porostů s cílem - při plné funkčnosti 

snižovat náklady. 

Dílčím způsobem reflektuje základní strategický cíl ad c)  dlouhodobý hosp. cíl ad b) 

 krátkodobý cíl. 

 

B. Pěstební opatření nově navržená v rámci tohoto projektu 

a) K realizovanému opatření ad. A b) 2), viz výše, je při obnově porostů na HS 411, 431, 

433, 471 navržen limit zastoupení smrku do 30 % (míšení hloučkovité nebo v řadách) 

s cílem minimalizovat riziko plošných rozpadů porostů a zároveň zachovat zastoupení 

smrku jako hospodářsky cenné dřeviny pro případ nepředpokládaných změn klimatu 

(ochlazení). 

 

b) Intenzivní výchova současných mladých smrkových porostů do 20 let. V souvislých 

skupinách SM při dosažení výšky kolem 2 m (nejpozději do 4 m výšky) redukovat počet 

jedinců smrku na 1600/ha, tj. cca na rozestup 2,5 m. Podpora přimíšených dřevin. 

Opatření reflektuje základní strategický cíl ad a)  dlouhodobý hospodářský cíl ad k). 

Doplněné doporučení vychází z poznatků Cienciala a kol. (2014) u oblastí postižených 

hynutím SM. 

 

c) Výchova mladých listnatých porostů (obnovených na kalamitních holinách po 

rozpadu SM) se zaměřením na kvalitu produkce, ve fázi prořezávek negativní výběr, 

úprava hektarových počtů, úprava druhové skladby ve prospěch produkčně 

hodnotnějších dřevin (zejm. DB, MD, BK, JS, BO), postupně přechod na pozitivní 

výběr s podporou kvalitních cílových stromů, tam i vyvětvování, péče o přiměřenou 

tvorbu korun, zejm. u DB.  Podúroveň ponechat. Jako výplň a krycí spodní etáž zachovat 

dostatečné zastoupení dřevin s melioračním účinkem. 

Opatření reflektuje zejména základní strategický cíl ad c)  dlouhodobé cíle ad k), l) 

 v budoucnu ekonomicky kompenzuje výpadek části smrkové produkce. Doplněno 

na základě poznatků z inventarizace a terénních pochůzek s cílem kompenzovat 

v budoucnu ekonomický výpadek plynoucí z propadu produkce smrku. 
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d) Zvýšení diverzity dřevinné skladby obnovovaných porostů a její podpora 

výchovou, se zřetelem na stanovištní podmínky usilovat o porostní směsi tvořené 

alespoň třemi dřevinami se zastoupením nad 20 % („princip minimálně 3x 20 %“). 

Základní strategický cíl ad b)  dlouhodobý hospodářský cíl ad j). Doplněno na základě 

poznatků z inventarizace a obecných poznatků z oblastí postižených plošnými rozpady 

porostů. 

 

e) Ponechávání dostatečného podílu dřeva k dekompozici, doupných stromů a 

stromů na dožití11 - usilovat o postupné dosažení a udržení cca 20 m3/ha dřeva hroubí 

k dekompozici (slabé - silné, ležící – stojící, vč. doupných, různé stupně rozkladu) + 

veškeré nehroubí. Reflektuje základní strategický cíl ad b)   krátkodobý cíl „je třeba 

posílit péči o růstové prostředí … produkční a funkční trvalost stanoviště biotopu, tzn. 

především půdy a mikroklimatických podmínek (vlivy na ochuzování živinami, 

fyzikální změny, kyselost atp.) Volně interpretováno. 

Doporučené množství dřeva hroubí ponechaného k dekompozici vychází pro 

hospodářské lesy z doporučení mezinárodních standardů (20-30 m3/ha) a přihlíží 

k doporučeným metodikám. Nové vědecké poznatky považují za optimální objemy 

tlejícího dřeva poněkud vyšší (obvykle 30-60 m3/ha), Moning a kol. (2009), Anonymus 

(2014). 

V Lesnickém parku Podkomorské lesy je doporučené množství hroubí ponechaného 

k zetlení na dolní hranici doporučovaných objemů a činí průměrně 20 m3 na 1 ha rozlohy 

zájmového území. Rozhodujícím faktorem je značně nadnormální rozloha mladých 

porostů do 40 let, ve kterých je nehroubí nebo jen nízké zásoby hroubí. Dřevo 

ponechávané v těchto porostech k dekompozici bude mít převážně charakter nehroubí, 

které není zahrnuto do výše uvedeného objemu. Vzhledem k vysokému obsahu živin 

v tenkém dřevě a v kůře by však z hlediska živinové bilance měla zůstat k zetlení 

naprostá většina nehroubí (zejména listnatého). V porostech starších (nad 40 let) pak 

vychází průměrná zásoba hroubí ponechaného k zetlení kolem 30 m3/ha. 

Dřevo ponechané k zetlení (přirozené dekompozici), ponechávání stromů na dožití a 

doupných stromů má v lesních ekosystémech řadu nezastupitelných funkcí, zejména: 

- je významnou součástí koloběhu živin 

- významně se podílí na tvorbě humusu a vazbě uhlíku lesními ekosystémy 

- příznivě ovlivňuje fyzikální a chemické vlastnosti a biologickou aktivitu lesních 

půd 

- příznivě ovlivňuje infiltrační a retenční schopnost půd a snižuje riziko eroze 

- souhrn uvedených účinků se příznivě promítá do produkčního potenciálu půd 

- v dostatečném množství a odpovídající skladbě významně ovlivňuje biodiverzitu 

a s ní související autoregulační schopnost lesních ekosystémů. 

                                                 
11 Detailně rozpracováno na základě zápisu z KD 22. 5. 2018 (připomínka garanta projektu): Kvantifikaci hydrické 

funkce, resp. zvýšení retenční schopnosti lesních půd ponecháním vyššího podílu mrtvého dřeva k rozpadu 

doporučuji diferencovat dle ekologických řad, aby byla eliminována kolize s rekreační funkcí. 
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Objemy dřeva ponechaného k dekompozici se doporučuje diferencovat podle 

turistické návštěvnosti lokalit (bezpečnostního, estetického a edukačního hlediska), 

rámcově podle růstového stádia porostů (aktuální zásoby hroubí) a podle 

agregovaných ekologických řad následovně: 

V okolí turisticky značených cest a turisticky frekventovaných tras, 

odpočinkových míst apod. se minimálně do vzdálenosti 30 m na obě strany od těchto 

komunikací odklízí podstatná část hroubí a klest (nebo se soustřeďuje do menších 

hromad); ponechat lze jednotlivé esteticky zajímavé kmeny; výjimkou jsou místa 

s informačními tabulemi zabývajícími se významem „mrtvého dřeva“ z hlediska 

biodiverzity, vlivu na koloběh živin, poutání vody atd.; tam lze z didaktických důvodů 

ponechat ležící tlející dřevo (hroubí i nehroubí) a bezpečné pahýly; 

Stromy na dožití a doupné stromy v okolí turisticky frekventovaných cest 

se neponechávají do bezpečné vzdálenosti rovnající se minimálně výšce porostu (u 

souší a pahýlů vyšších než 5 m a u zlomů cca do 1,5 násobku jejich výšky).  

V mladých porostech do 40 let s nehroubím nebo nízkými zásobami hroubí 

mimo turistické trasy se k dekompozici ponechává nehroubí a nekvalitní tenké 

hroubí (především listnaté), pokud nehrozí namnožení nebezpečných škodlivých 

druhů podkorního hmyzu (především kůrovcovitých) a patogenních hub (např. 

tracheomykóz); cílová zásoba hroubí ponechaného k zetlení je 5-20 m3/ha; tlející 

hroubí může pocházet z ponechaných těžebních zbytků předchozího porostu a 

překlenout tak fázi nehroubí u následného porostu; případné méně kvalitní výstavky 

se doporučuje ponechat z estetických a ekologických důvodů na dožití, popř. jako 

doupné stromy.  

V porosty nad 40 let věku mimo turistické trasy se doporučený objem hroubí 

ponechaného k zetlení diferencuje podle agregovaných ekologických řad: 

 

Tabulka 47 – Doporučený objem hroubí k zetlení podle agregovaných ekologických řad 

Ekologická řada Podíl rozlohy LP Doporučený objem 

hroubí k zetlení 

Poznámka 

Živná 85 % 30-35 m3/ha  

Obohacená humusem 5 % 30-35 m3/ha zvýšené riziko 

intraskeletové eroze, 

dopravně náročné 

terény 

Extrémní včetně edaf. 

kategorie „J“ 

4 % 15-20 m3/ha nízké zásoby, riziko 

eroze, obtížné terény 

Kyselá 3 % 20-30 m3/ha  

Oglejená a podmáčená 1 % 30-35 m3/ha  

Exponovaná 0.1 % 20 m3/ha  

Obohacená vodou  0.1 % 30-40 m3/ha  
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Průměrný doporučený objem takto diferencovaného hroubí ponechaného k zetlení 

v porostech nad 40 let činí 31,5 m3/ha.    

Mimo okolí turisticky frekventovaných tras (viz výše) se doporučuje 

ponechávat 5 stromů na dožití resp. doupných stromů na 1ha; po odumření se tyto 

stromy započítávají do objemu tlejícího dřeva. 

S ponecháváním dřeva k zetlení v kulturních - hospodářsky pozměněných 

lesích souvisejí i určitá rizika, zejména: i) ohrožení života a zdraví osob a ohrožení 

majetku pádem odumřelých nebo starých stromů, popř. samovolným pohybem ležícího 

dřeva na svazích; ii) šíření podkorního hmyzu, zejména kůrovcovitých, event. 

patogenních hub (tracheomykózy aj.) a s tím související hospodářské škody; iii) zvýšené 

riziko vzniku požárů (týká se zejména specifických společenstev); iv) ohrožení příčných 

objektů na tocích splaveným dřevem při povodních a s tím související další škody. 

Konečné rozhodnutí o objemu, parametrech a distribuci dřeva ponechaného k zetlení 

závisí vždy na aktuálním vyhodnocení z toho plynoucích přínosů a rizik lesním 

hospodářem.  

 

f) Pěstování rychle rostoucích dřevin s krátkou produkční dobou k vyrovnání 

propadu objemu produkce v důsledku poklesu zastoupení smrku. Prakticky přichází 

v úvahu z geograficky nepůvodních dřevin douglaska tisolistá a jedle obrovská, 

z domácích tržně uplatnitelných dřevin v daných podmínkách zejm. břízy bělokoré, 

topolu osiky a olše lepkavé. Smyslem opatření je především náhrada výpadku produkce 

smrku. 

Plně reflektuje základní strategický cíl ad c)  dlouhodobý hospodářský cíl ad b).  

Doplněno s cílem kompenzovat v budoucnu ekonomický výpadek plynoucí z propadu 

produkce smrku. 

 

g) Pěstování dřevin s potenciálem produkce velmi cenných sortimentů (břek, třešeň, 

tis)  

Intenzivní pěstování třešně ptačí, břeku (event. tisu červeného) na cenné sortimenty. 

Reflektuje základní strategický cíl ad c)  dlouhodobý hosp. cíl ad b).  a krátkodobý 

cíl: „Při volbě dřevin jsou kromě hlavních (základních) dřevin a MZD používány (dle 

HS, LT) i např. břek, třešeň…“. Volně interpretováno. Doplněno s cílem kompenzovat 

v budoucnu ekonomický výpadek plynoucí z propadu produkce smrku.  

Případné lesnické uplatnění tisu v zájmovém území připadá v úvahu na „dubových HS“ 

(např. 255) s dlouhým obmýtím, kde by tis fungoval jako půdu kryjící dřevina s tržně 

uplatnitelným cenným dřevem. Autochtonní reprodukční materiál tisu je potenciálně 

k dispozici na PLO 30 a 33. Určitou komplikací hospodářského využití tisu je jeho statut 

zvláště chráněného druhu a škody působené na něm okusem zvěří. 
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h) Podstatné zvýšení rozsahu obnovy starých porostů v Oboře (severní III. část), 

výrazně nadnormální rozlohu zde má 14-17. věkový stupeň. Podílejí se na tom zejména 

staré porosty DB a BK. Nadnormální podíl však má i 10. a 12. věkový stupeň smrku. 

Reflektuje základní strategický cíl ad a)  dlouhodobé hosp. cíle ad e, h).  a 

krátkodobý cíl: „záchrana genofondu regionálních populací“. Doplněno na základě 

poznatků z inventarizace a terénních pochůzek. 

 

11.3 Opatření k posílení mimoprodukčních funkcí lesa 

 

Pokud opatření k posílení mimoprodukčních funkcí lesů v současné kategorii lesů 

hospodářských povedou k omezení funkce produkční nebo k nárůstu nákladů na hospodaření, 

je to předpokladem pro změnu kategorizace lesů.  

V podmínkách Lesnického parku Podkomorské lesy se to týká především opatření na 

podporu rekreační funkce lesů v blízkosti sídlišť (viz níže - ad d), které mají charakter 

odpovídající podle § 8 odst. 2 písm. c) subkategorii lesů zvláštního určení „příměstské a další 

lesy se zvýšenou rekreační funkcí“. 

 

a) Hydrické a vodohospodářské funkce lesa 

 

Zvýšení infiltrační a retenční schopnosti lesních půd – je souběžným efektem navržených 

opatření ad A) a), b), B) b), d), e). 

Opatření, která se realizují se nebo jsou v přípravě: 

- Údržba a budování retenčních nádrží, litorálních úžlabin, studánek a pramenišť (v 

souladu s deklarovanými cíli vlastníka).  

- Dodržování režimu pro hospodaření v okolí pramenišť, ploch OPVZ a PHO, dále 

vodotečí včetně protierozních opatření – zejm. těžební a transportní technologie, 

chemizace, apod. 

- Omezení vzniku erozních a transportních rýh (kolejí a pojezdových tras) zejména ve 

svazích používáním šetrných těžebních a transportních technologií. 

Opatřeni nově navržená v rámci tohoto projektu:  

- Zamezení nadměrného soustřeďování vody kolem liniových staveb.  

- Sanace starých transportních rýh zrychlujících odtok srážkových vod. 

- Sanace vybraných svahových úseků lesních cest s pozorovanou rýhovou či výmolovou 

erozí. 

- Navýšení podílu dřeva ponechaného k dekompozici, souběh s opatřením B)e) 

podrobněji tam. 

V lesích v blízkosti sídlišť intenzivně využívaných k rekreačním účelům zvážit návrh (ve 

smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb.) na zařazení do subkategorie lesů zvláštního určení 

„příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí“ podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 

289/1995 Sb. 
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b) Půdoochranné funkce 

 

Důsledek souběhu výše uvedených pěstebních opatření: Posílení půdoochranné funkce 

(včetně postupné revitalizace) - je souběžným efektem navržených opatření ad A a), b), e), B 

a), b), d), e). 

Realizuje se nebo je v přípravě: Omezení erozních jevů uplatňováním šetrných technologií 

těžby a dopravy dřeva a zvýšení podílu dřeva ponechaného k dekompozici, zvláště na erozně 

exponovaných lokalitách. 

 

c) Ekostabilizační funkce (biodiverzita, ekologická stabilita) 

 

Důsledek souběhu výše uvedených pěstebních opatření, respektive souběžný efekt 

navržených opatření ad A a), b), c), d), e), B a), b), d), e), částečně g), h). 

Realizuje se nebo je v přípravě: 

- Ochrana hnízdišť vzácných druhů ptáků, mravenišť apod. Realizuje se průběžně; 

částečně je souběžným efektem navrženého opatření (zejména doupné stromy, stromy 

na dožití) B) e). 

- Udržování alejí podél starých cest, ponechávání výstavků (biodiverzita, estetika – 

přesah do turistiky, rekreace).  

 

 d) Turistická, zdravotně rekreační a edukativní funkce 

 

Opatření nově navržená v rámci tohoto projektu: 

- Úprava okolí turistických tras cca do vzdálenosti 30 m (s přihlédnutím ke konkrétním 

podmínkám, např. k charakteru terénu, průhlednosti porostů apod.), odstranění 

nebezpečných stromů, redukce podrostu, vyklizení těžebních zbytků hlouběji do 

porostu apod. 

- Vytváření odpočinkových nik v blízkosti sídel pro rodiny s malými dětmi (lokality 

„parkového lesa“ s palouky a doplňkovým vybavením – lavičky, přístřešky, hry pro děti 

apod.).  

- Soustava informačních bodů s panely vysvětlujícím hospodářská opatření (tlející dřevo, 

nutnost těžebních zásahů, význam spodní etáže a keřů, základní stromy, květena, 

živočichové aj.  

- Kategorizace turistických tras podle doporučeného způsobu využití (pěší, cyklo, hypo, 

oddychová místa pro rodiny s dětmi – doplnění prvků turistické infrastruktury (lavičky, 

přístřešky, dle možnosti i drobné herní prvky s edukativním kontextem - např. na lavičce 

či jednoduché dřevěné kladině/průlezce mohou být do dřeva vypáleny otisky stop 

lesních zvířat, prvek s lesním pexesem/skládačkou apod.). 
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