
Škody zvěří na lesních porostech  
Odhady zastoupení jedinců poškozených zvěří byly získány na základě dat pozemního šetření druhého cyklu 

Národní inventarizace lesů. Šetření bylo provedeno na počtu 7 772 inventarizačních ploch sítě NIL2 nově 

založených v letech 2011–2015. Z tohoto počtu bylo 7 153 ploch klasifikováno jako kategorie pozemku les podle 

FAO. Škody zvěří jsou v rámci NIL2 vyjadřovány skrze zastoupení různě definovaných kategorií poškození jedinců. 

Definice zastoupení podle NIL2 významově odpovídá zastoupení tak, jak jej známe z hospodářské úpravy lesů. 

Zastoupení zvěří poškozených jedinců tedy (nepřímo) vyjadřuje jejich podíl na porostní půdě v rámci zkoumaného 

území (ČR nebo kraj). V principu se jedná o postup shodný s postupem aplikovaným pro vyhodnocení zastoupení 

dřevin. Prezentovaná zastoupení zvěří poškozených jedinců se podle typu odhadu vztahují: 

 na veškerou porostní půdu – poškození zvěří a poškození loupáním, ohryzem nebo vytloukáním; 

 na porostní půdu obnovy – poškození obnovy;  

 na porostní půdu obnovy do výšky 1,3 m – okus jedinců do výšky 1,3 m. 

Odhady zastoupení poškozených jedinců jsou vyjádřeny v jednotkách procent s nepřímým vztahem k podílům na 

porostní půdě nebo její části (např. k porostní půdě obnovy). Za poškození zvěří je z hlediska NIL považováno 

poškození kmene loupáním, ohryzem, vytloukáním, vystruhováním a dále poškození terminálu jedince okusem. 

Při terénním šetření NIL2 nebyl boční okus hodnocen. 

Na všech zaregistrovaných živých kmenech (od 10 cm výšky) byl v průběhu terénního šetření NIL2 zaznamenán 

příslušný druh poškození zvěří a jeho rozsah. Loupání a ohryz byl zaznamenáván na všech živých jedincích hroubí 

a nehroubí. U kmenů hroubí byl navíc určen i rozsah poškození vztažený k obvodu kmene (poškození do/nad 1/8 

obvodu kmene). Okus byl evidován pouze na jedincích nehroubí. Na jedincích nehroubí do výšky 1,3 m bylo 

detailně zaznamenáváno poškození terminálu okusem v každém ze čtyř posledních vegetačních období. 

Přítomnost vytloukání a vystruhování byla zaznamenávána na všech jedincích nehroubí bez určení rozsahu 

poškození. 

Odhady poškození jsou variantně členěny podle míry poškození, která je definována různě pro kmeny hroubí a 

nehroubí. Za silné poškození zvěří je považováno: 

 na kmenech hroubí  poškození loupáním nebo ohryzem v rozsahu nad 1/8 obvodu kmene;  

 na jedincích nehroubí  poškození terminálu okusem ve vegetačním období, které předchází terénnímu 
šetření, dále pak okus způsobený v probíhající vegetační sezoně nebo opakovaný okus v posledních 
čtyřech vegetačních obdobích. Za silné poškození zvěří je považováno také jakékoli poškození loupáním, 
ohryzem nebo vytloukáním.  

Za slabé poškození zvěří je považováno: 

 na kmenech hroubí – loupání nebo ohryz v rozsahu do 1/8 obvodu kmene, dále pak staré loupání nebo 
ohryz (došlo k němu před koncem posledního vegetačního období); 

 na jedincích nehroubí – neopakované poškození terminálu okusem, přičemž k okusu nedošlo v probíhající 
vegetační sezóně ani ve vegetační sezóně, která předcházela šetření na dané inventarizační ploše (při 
šetření mimo vegetační sezónu). 



Poškození lesních porostů zvěří  

Zastoupení jedinců poškozených zvěří bylo na území ČR zaznamenáno ve výši 10,5 ± 0,5 %, přičemž zastoupení 

silně poškozených jedinců dosahuje výše 7,6 ± 0,4 %, zastoupení slabě poškozených jedinců pak činí 2,9 ± 0,2 %. 

V jednotlivých krajích jsou odhady zastoupení poškozených jedinců výrazně odlišné. Nejvyšší poškození bylo 

odhadnuto v kraji Karlovarském (21,9 ± 2,7 %) a Olomouckém (14,3 ± 1,9 %). V Karlovarském kraji bylo rovněž 

zaznamenáno nejvyšší zastoupení jedinců se silným poškozením (15,8 ± 2,2 %). Nejnižší poškození bylo zjištěno 

v Kraji Vysočina (4,5 ± 1,0 %) a kraji Pardubickém (5,8 ± 1,5 %). Lesní porosty na PUPFL vykazují vyšší zastoupení 

jedinců poškozených zvěří (10,9 ± 0,5 %) v porovnání s porosty mimo PUPFL (5,8 ± 1,0 %). 

Kartogram 1: Zastoupení jedinců poškozených zvěří v krajích, období NIL2 (20112015)  

 
  



Kartogram 2: Zastoupení jedinců poškozených zvěří podle intenzity poškození v krajích, období NIL2 (20112015) 

 

 

Poškození zvěří podle druhu poškození 

V kartogramech 3 a 4 je uveden odhad zastoupení jedinců poškozených zvěří podle druhu poškození. První 

kartogram udává zastoupení poškozených jedinců hroubí a nehroubí loupáním, ohryzem nebo vytloukáním 

(zastoupení na celkové ploše porostní půdy). Zastoupení takto poškozených jedinců bylo na území ČR 

zaznamenáno ve výši 8,2 ± 0,4 %.. Výrazně nejvyšší rozsah tohoto druhu poškození byl zjištěn v kraji Karlovarském 

(19,3 ± 2,7 %), nejnižší pak v Kraji Vysočina (3,0 ± 0,9 %) a kraji Zlínském (3,6 ± 0,9 %).  

 
Ve druhém kartogramu je uvedeno zastoupení jedinců obnovy (zastoupení na porostní půdě obnovy) 

poškozených okusem, loupáním, ohryzem nebo vytloukáním, které bylo na celém území ČR odhadnuto ve výši 

19,5 ± 0,8 %. Nejvyšší zastoupení poškozených jedinců obnovy bylo opět evidováno v kraji Karlovarském (31,0 ± 

4,4 %), vysoká míra poškození obnovy byla zjištěna i v kraji Olomouckém (28,8 ± 3,5 %) a Zlínském (23,6 ± 3,7 %). 

 

 

 

 

 

 

 



Kartogram 3: Zastoupení jedinců poškozených loupáním, ohryzem nebo vytloukáním v krajích, období NIL2 

(20112015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kartogram 4: Zastoupení jedinců obnovy poškozených zvěří v krajích, období NIL2 (20112015) 

 

V rámci prvního cyklu Národní inventarizace lesů (2001–2004) byly škody zvěří hodnoceny 

 prostým podílem na celkovém počtu jedinců,  

 počtem poškozených jedinců na hektar porostní půdy. 

 

První způsob hodnocení je sice zcela srozumitelný, nelze jej však interpretovat ve smyslu plošného podílu, neboť 

se do něj velkou měrou promítá stav porostů s vysokými hektarovými počty jedinců (mladá porostní stádia, 

přirozená obnova).  

Druhý způsob hodnocení použitý během NIL1 neumožňuje srovnání odhadů získaných pro různé celkové hustoty 

jedinců, například různé růstové fáze lesa (věkové třídy) či stav téhož území po několika letech, kdy došlo k 

celkové změně hektarové hustoty jedinců.  

Metoda zjišťování poškození kmenů hroubí loupáním, ohryzem nebo vytloukáním byla v rámci pozemního 

šetření obou inventarizačních cyklů prakticky totožná. Odlišný je však metodický postup vyhodnocení. V NIL1 

bylo poškození zvěří vyjádřeno jako hektarový podíl poškozených jedinců na celkovém počtu jedinců (Vašíček a 

kol., 2007, s. 122–129). Nebyla tedy zohledněna produkční plocha každého jedince tak, jak tomu je při 

vyhodnocení NIL2. Pro účely porovnání byly údaje o poškození kmenů loupáním v NIL2 vypočteny postupem 

podle NIL1. 

 



Podíl jedinců poškozených loupáním, ohryzem nebo vytloukáním dosahoval podle NIL1 výše 11,4 % (Vašíček a 

kol., 2007, s. 124), podle NIL2 pak 10,7 ± 0,8 %. Rozsah poškození byl tedy v obou cyklech téměř shodný. Podíl 

jedinců poškozených okusem byl podle NIL1 zpětně dopočítán ve výši 28,8 % (Vašíček a kol., 2007, s. 126, 132), 

zatímco podle NIL2 je mírně nižší, a to 25,7 ± 2,0 %. I v tomto případě lze rozdíl mezi oběma cykly považovat za 

statisticky neprůkazný.  

 

Poškození zvěří v rámci skupin dřevin  

Tabulka a graf 1 uvádí zastoupení jedinců poškozených zvěří podle druhu poškození v rámci dané skupiny dřevin. 

První sloupec uvádí zastoupení poškozených jedinců hroubí a nehroubí loupáním, ohryzem nebo vytloukáním na 

porostní půdě dané skupiny dřevin. Druhý sloupec obsahuje zastoupení poškozených jedinců obnovy (část 

jedinců nehroubí, kteří jsou obnovou ve smyslu lesnickém) okusem, loupáním, ohryzem nebo vytloukáním (opět 

jen na porostní půdě obnovy dané skupiny dřevin). Ve třetím sloupci je uvedeno zastoupení jedinců obnovy do 

výšky 1,3 m poškozených okusem (zastoupení na porostní půdě odpovídající jedincům obnovy dané skupiny 

dřevin do výšky 1,3 m). V posledním sloupci je prezentováno zastoupení jedinců (hroubí i nehroubí) poškozených 

zvěří (všechny druhy poškození) na celkové porostní půdě dané skupiny dřevin.  

 
Loupáním, ohryzem nebo vytloukáním jsou výrazně více poškozeny jehličnaté dřeviny (11,9 ± 0,7 %) oproti 

dřevinám listnatým (3,2 ± 0,3 %). Nejvíce poškozenou dřevinou je smrk ztepilý (15,1 ± 0,9 %), z listnatých dřevin 

pak skupina ostatní listnaté (4,3 ± 0,5 %). 

 
Z pohledu míry poškození jedinců obnovy bylo vyšší zastoupení poškozených jedinců evidováno u dřevin 

listnatých (21,0 ± 1,1 %) oproti dřevinám jehličnatým (17,3 ± 1,2 %). Nejvíce poškozenými dřevinami jsou jedle 

bělokorá (35,6 ± 9,3 %) a modřín evropský (26,1 ± 7,6 %), nicméně odhad zastoupení je u obou dřevin vzhledem 

k jejich nižší četnosti výskytu poměrně nepřesný (široký intervalový odhad). Z listnatých dřevin bylo nejvyšší 

zastoupení poškozených jedinců obnovy evidováno u skupiny ostatní listnaté dřeviny (22,7 ± 1,3 %). 

 
Zastoupení poškozených jedinců obnovy do výšky 1,3 m okusem je v případě listnáčů (45,2 ± 2,5 %) výrazně vyšší 

v porovnání s jehličnany (20,6 ± 2,2 %). Nejvíce jsou v tomto ohledu poškozeny ostatní listnáče (50,7 ± 3,2 %) a 

jedle bělokorá (46,2 ± 13,2 %). 

 
Z hlediska poškození zvěří (všechny druhy poškození) bylo vyšší zastoupení poškozených jedinců zaznamenáno v 

případě jehličnatých dřevin (13,1 ± 0,7 %) oproti dřevinám listnatým (6,9 ± 0,4 %). V případě dřevin listnatých činí 

zastoupení poškozených jedinců 6,9 ± 0,4 %. Nejvíce poškozenou dřevinou je smrk ztepilý, u kterého bylo 

zastoupení poškozených jedinců (v rámci porostní půdy smrku) odhadnuto ve výši 16,5 ± 0,9 %. Nejnižší 

poškození bylo odhadnuto pro modřín evropský (2,0 ± 0,6 %) a borovici lesní (2,3 ± 0,7 %).  

 



 

Tabulka 1: Zastoupení jedinců poškozených zvěří v rámci skupin dřevin podle druhu poškození, období NIL2 (20112015)  

 

 Loupání, ohryz, vytloukání Poškození obnovy 
Poškození obnovy do 1,3 m 

okusem 
Všechny druhy poškození 

 Zastoupení 
[%] 

Spodní 
mez 

Horní 
mez 

Zastoupení 
[%] 

Spodní 
mez 

Horní 
mez 

Zastoupení 
[%] 

Spodní 
mez 

Horní 
mez 

Zastoupení 
[%] 

Spodní 
mez 

Horní 
mez 

jehličnany 11,9 11,2 12,5 17,3 16,1 18,5 20,6 18,4 22,8 13,1 12,4 13,8 

smrk ztepilý 15,1 14,3 16,0 16,7 15,4 18,0 19,0 16,8 21,2 16,5 15,7 17,4 

jedle bělokorá 4,2 2,3 6,2 35,6 26,3 44,9 46,2 33,0 59,4 8,7 6,1 11,2 

borovice lesní 1,8 1,2 2,4 15,2 11,5 18,9 26,0 14,1 37,9 2,3 1,6 3,0 

modřín evropský 1,6 1,1 2,2 26,1 18,5 33,7 27,1 4,6 49,6 2,0 1,4 2,5 

ostatní jehličnaté 7,9 4,7 11,1 19,1 11,4 26,7 15,0 1,8 28,1 8,8 5,5 12,2 

listnáče 3,2 2,9 3,5 21,0 19,9 22,0 45,2 42,7 47,7 6,9 6,5 7,4 

buk lesní 2,3 1,8 2,8 16,3 14,4 18,2 35,2 30,7 39,7 5,4 4,6 6,1 

duby 1,1 0,8 1,4 20,2 17,3 23,1 40,5 34,1 47,0 3,9 3,1 4,6 

ostatní listnaté 4,3 3,8 4,7 22,7 21,4 24,0 50,7 47,6 53,9 8,6 7,9 9,2 

Bez rozlišení 8,2 7,8 8,6 19,5 18,7 20,3 35,0 33,1 36,8 10,5 10,0 10,9 

 



 

Graf 1: Zastoupení jedinců poškozených zvěří v rámci skupin dřevin podle druhu poškození, období NIL2 

(20112015) 

 

 

 

 

Poškození zvěří podle druhu vlastnictví  

V tabulce a grafu 4.13.4 jsou uvedeny odhady zastoupení jedinců poškozených zvěří podle druhu vlastnictví. 

Zastoupení jedinců hroubí a nehroubí poškozených loupáním, ohryzem nebo vytloukáním je nejvyšší u státních 

lesů ve správě VLS (16,3 ± 2,6 %) a NP (12,5 ± 2,8 %). V porovnání s lesy v majetku státu je poškození u nestátních 

vlastníků lesa výrazně nižší. V obecních a městských lesích (4,9 ± 0,7 %), lesích fyzických osob (4,6 ± 0,6 %) a lesích 

právnických osob (5,2 ± 1,6 %) se podíl poškození pohybuje okolo hodnoty 5 % z celkového odhadu. V církevních 

lesích bylo zaznamenáno poněkud vyšší zastoupení jedinců hroubí poškozených loupáním (13,5 ± 6,6 %), nicméně 

vzhledem k celkové rozloze církevních lesů do roku 2014 nelze tento odhad považovat za statisticky průkazný 

(intervalový odhad 7,0–20,1 %). 

Z hlediska zastoupení poškozených jedinců obnovy do výšky 1,3 m byly vyšší hodnoty evidovány ve státních lesích 

pod správou ostatních státních subjektů (44,9 %), v církevních lesích (45,5 %), v lesích právnických osob  



a družstevních (40,7 %) a v lesích fyzických osob (40,4 %). Vzhledem k poměrně širokým intervalovým odhadům 

tohoto typu odhadu můžeme za nadprůměrně poškozené označit pouze lesy fyzických osob (odhad je zde díky 

vyšší rozloze poměrně přesný). 

Nejvyšší míra poškození jedinců hroubí a nehroubí zvěří (všechny druhy poškození) byla zjištěna u státních lesů 

ve správě VLS (19,0 ± 2,7 %) a NP (15,8 ± 3,1 %). Výrazně nižší poškození bylo zjištěno ve státních lesích pod 

správou ostatních státních subjektů (4,0 ± 1,8 %), v obecních a městských lesích (7,1 ± 0,8 %) a v lesích fyzických 

osob (6,8 ± 0,7 %). 

 

Tabulka 2: Zastoupení jedinců poškozených zvěří podle druhu vlastnictví, období NIL2 (20112015) 

 
Loupání, ohryz, 

vytloukání 
Poškození obnovy 

Poškození obnovy do 
1,3 m okusem 

Všechny druhy 
poškození 

Druh vlastnictví 
lesa 

Zastoupení 
[%] 

Spodní 
mez 

Horní 
mez 

Zastoupení 
[%] 

Spodní 
mez 

Horní 
mez 

Zastoupení 
[%] 

Spodní 
mez 

Horní 
mez 

Zastoupení 
[%] 

Spodní 
mez 

Horní 
mez 

Státní lesy ve 
správě LČR 

10,6 9,9 11,3 20,1 18,9 21,4 33,6 31,0 36,2 12,9 12,2 13,7 

Státní lesy ve 
správě VLS 

16,3 13,7 18,9 24,7 20,5 28,8 32,5 24,5 40,4 19,0 16,4 21,7 

Státní lesy ve 
správě NP 

12,5 9,7 15,4 19,5 15,1 23,9 28,2 18,4 38,1 15,8 12,7 19,0 

Státní lesy ve 
správě ostatních 
státních subjektů 

2,7 1,1 4,4 15,1 9,5 20,6 44,9 25,3 64,6 4,0 2,3 5,8 

Obecní a 
městské lesy 

4,9 4,2 5,7 18,0 16,2 19,8 32,7 28,5 37,0 7,1 6,3 7,9 

Církevní lesy 13,5 7,0 20,1 16,1 5,9 26,2 45,5 19,1 72,0 15,6 9,0 22,2 

Lesy právnických 
osob a 

družstevní 
5,2 3,6 6,8 19,3 15,5 23,1 40,7 31,5 50,0 7,8 6,0 9,6 

Lesy fyzických 
osob 

4,6 3,9 5,2 19,0 17,3 20,7 40,4 36,2 44,6 6,8 6,1 7,5 

Vlastnictví 
nezjištěno 

4,2 1,9 6,6 19,6 12,5 26,7 34,1 16,5 51,8 5,7 3,3 8,1 

Bez rozlišení 
vlastnictví 

8,2 7,8 8,6 19,5 18,7 20,3 35,0 33,1 36,8 10,5 10,0 10,9 

 

  



Graf 2: Zastoupení jedinců poškozených zvěří podle druhu vlastnictví, období NIL2 (20112015) 

 

Poškození zvěří podle věkových tříd  

Tabulka a graf 3 uvádí zastoupení jedinců poškozených loupáním, ohryzem nebo vytloukáním a zastoupení 

jedinců poškozených zvěří (všechny druhy poškození) v rámci věkových tříd. Zastoupení jedinců poškozených 

loupáním, ohryzem nebo vytloukáním je nejvyšší ve třetí věkové třídě (14,0 ± 1,4 %). Od této věkové třídy 

zastoupení poškozených jedinců výrazně klesá.  

Nejvyšší zastoupení jedinců poškozených zvěří (všechny druhy poškození) bylo zaznamenáno v první a třetí 

věkové třídě (16,1 ± 0,8 % a 14,0 ± 1,4 %), přičemž se stoupajícím věkem toto zastoupení výrazně klesá až na 2,3 

± 0,5 % v nejstarší věkové třídě. 

  



Tabulka 3: Zastoupení jedinců poškozených zvěří v rámci věkových tříd, období NIL2 (20112015) 

 Loupání, ohryz, vytloukání Všechny druhy poškození 

Věková třída 
Zastoupení 

[%] 
Spodní 

mez 
Horní 
mez 

Zastoupení 
[%] 

Spodní 
mez 

Horní 
mez 

1–20 6,5 6,0 7,1 16,1 15,3 17,0 

21–40 12,1 10,9 13,3 12,1 10,9 13,3 

41–60 14,0 12,6 15,5 14,0 12,6 15,5 

61–80 8,4 7,2 9,6 8,4 7,2 9,6 

81–100 5,2 4,4 6,1 5,2 4,4 6,1 

101 + 2,3 1,8 2,9 2,3 1,8 2,9 

bez rozlišení 8,2 7,8 8,6 10,5 10,0 10,9 

 

Graf 3: Zastoupení jedinců poškozených zvěří v rámci věkových tříd, období NIL2 (20112015) 

  

  



Poškození zvěří podle nadmořské výšky 

V tabulce a grafu 4 jsou uvedeny odhady zastoupení jedinců poškozených zvěří podle nadmořské výšky. Rozsah 

poškození loupáním, ohryzem nebo vytloukáním se s nadmořskou výškou zvyšuje. Zastoupení takto poškozených 

jedinců v kategorii nad 700 m n. m. (18,1 ± 1,5 %) je několikanásobně vyšší ve srovnání s první (3,2 ± 0,5 %) a 

druhou (7,5 ± 0,5 %) kategorií nadmořské výšky. 

Poškození obnovy (souhrnně) pravděpodobně také mírně vzrůstá s nadmořskou výškou, naproti tomu poškození 

obnovy do výšky 1,3 m okusem s nadmořskou výškou klesá.  

Se vzrůstající nadmořskou výškou se však jednoznačně zvyšuje zastoupení jedinců poškozených zvěří (všechny 

druhy poškození). Výrazně nejvyšší zastoupení poškozených jedinců bylo odhadnuto v kategorii nad 700 m n. m. 

(20,7 ± 1,5 %), nejnižší pak v polohách pod 400 m n. m. (5,7 ± 0,6 %). 



Tabulka 4: Zastoupení jedinců poškozených zvěří podle nadmořské výšky, období NIL2 (20112015)  

 Loupání, ohryz, vytloukání Poškození obnovy 
Poškození obnovy do 1,3 m 

okusem 
Všechny druhy poškození 

 Zastoupení 
[%] 

Spodní 
mez 

Horní 
mez 

Zastoupení 
[%] 

Spodní 
mez 

Horní 
mez 

Zastoupen
í [%] 

Spodní 
mez 

Horní 
mez 

Zastoupení 
[%] 

Spodní 
mez 

Horní 
mez 

pod 400 m n. m. 3,2 2,7 3,7 17,8 16,3 19,2 38,4 34,9 42,0 5,7 5,1 6,3 

od 400 do 700 m n. m. 7,5 7,0 8,0 20,0 18,9 21,0 34,4 31,9 36,8 9,6 9,0 10,1 

nad 700 m n. m. 18,1 16,6 19,6 21,3 19,2 23,3 31,3 27,1 35,4 20,7 19,2 22,2 

bez rozlišení 8,2 7,8 8,6 19,5 18,7 20,3 35,0 33,1 36,8 10,5 10,0 10,9 

 

Graf 4: Zastoupení jedinců poškozených zvěří podle nadmořské výšky, období NIL2 (20112015) 

 


