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P17. Podrobnosti k pracím na
sondě

P17.1 Postupy odběru vzorků v sondě

P17.1.1 Výkop sondy

Pokud je pozice čela sondy na pařezu, vývratu, kmeni nebo kořenových nábězích
stromu, je možno pozici posunout na nejbližší vhodné místo. Z místa pro výkop
sondy odstraníme vegetaci a strhneme nadložní humus, který bude přechodně ulo-
žen na místě mimo dosah výkopových prací a mimo odklad vykopané zeminy. Čelo
sondy musí být umístěno vždy proti svahu a v místě bez viditelných terénních zlomů
či jiných nerovnoměrností. Šířka sondy se volí z praktických hledisek tak, aby bylo
možné pohodlně odebírat vzorky a v sondě se pohybovat. Šířka čela je přímo úměrná
hloubce odkrytého půdního profilu. S hloubkou je také praktické vytvářet v sondě
přístupové schůdky. Místo sondy i místo pro odklad vykopané zeminy doporuču-
jeme připravit odstraněním hrabanky, kterou po ukončení prací a zasypání sondy
vrátíme zpět. Zeminu při výkopu odhazujeme na stranu, nikoli za sebe (aby v pří-
padě nutnosti bylo možné výkop prodloužit). Hrubý skelet a balvany odkládáme
zcela samostatně. Po skončení veškerých prací s profilem bude sonda opět zasypána.
Nejprve do ní vracíme případné hrubé kameny a balvany.
Kopat je nutné až na substrátové horizonty (max. do 130 cm). Pokud je při výkopu
zjištěna přítomnost dřevěných uhlíků (po milířování dříví, ohniště), překryvy hori-
zontů po vývratech (zjištění humusových nebo organo-minerálních horizontů pod
vrstvou jiných horizontů v nadloží) nebo přítomnost nahodilých výskytů zbytků
zdiva apod., je nutné toto uvést v poznámce při popisu sondy. Jakékoli jiné
neobvyklé znaky půdního profilu, zvláště pokud je důvodný předpoklad, že se vy-
skytují na větší ploše, upozorňují na zvláštnosti šetřené IP a nejsou důvodem pro
změnu místa výkopu.

P17.1.2 Pomůcky

• krumpáč

• zahradnický rýč

• vojenská (polní) lopatka

• zahradní lopatička

• nůž s dlouhou čepelí
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P17. Podrobnosti k pracím na sondě

• zahradnické nůžky

• skládací metr

• zesílené igelitové sáčky 200 × 300 mm

• gumičky

• lihový fix

• Munsellovy tabulky barevnosti zemin

• pedologické válečky

• nástavec pro odběr vzorků do pedologických válečků

• gumová palice

• příručka pro průzkum lesních půd (Vokoun, 2003)

• HCl pro zjištění obsahu CaCO3 v půdě

P17.1.3 Popis půdního profilu

Odkrytý půdní profil je vhodné zarovnat a jednotlivé horizonty je nezbytné očis-
tit nožem nebo zahradnickou lopatkou horizontálními pohyby, počínaje svrchními
horizonty směrem ke spodním. Kořeny odstřihneme. Přebytečnou zeminu ze sondy
odstraníme. Určení stratigrafie jednotlivých horizontů se provádí nejprve vizuálně
především dle barevných přechodů, patrného specifického obsahu humusu, specific-
kého obsahu jemných částic a obsahu skeletu (vhodné je při výkopu skelet oddělovat
od zeminy). Hloubku jednotlivých horizontů stanovíme prostým měřením skládacím
metrem od půdního povrchu.
Půdní taxonomie a označení jednotlivých půdních horizontů je prováděno podle
kritérií v příručce pro průzkum lesních půd (Vokoun, 2003), uplatňující platný ta-
xonomický klasifikační systém půd ČR. Půdotvorný substrát je popsán na základě
strukturního a texturního uspořádání diagnostického půdního horizontu; pouze při
jeho přirozené nepřítomnosti (zpravidla u leptosolů nebo degradovaných půd) je
popsán podle charakteru substrátového horizontu.

P17.1.4 Odběr vzorku pro chemickou analýzu

Půdnímu odběru předchází popis sondy. Základním předpokladem správného odběru
půdního vzorku je čisté a zarovnané čelo sondy bez vzájemné kontaminace mate-
riálem mezi různými horizonty a správně vylišené jednotlivé horizonty. Každý půdní
horizont sondy je odebírán samostatně. Před každým odběrem vždy očistíme nářadí.
Odběry provádíme vždy od nejspodnějšího horizontu k nejsvrchnějšímu minerálnímu
horizontu, přičemž substrátový horizont odebíráme co nejdříve po vykopání sondy.
Pouze horizonty při půdním povrchu, příp. organo-minerální A-horizont můžeme
odebírat povrchovou skarifikací (seškrabováním). Ze vzorku je žádoucí odstranit
hmotnější skelet a kořeny. Stále je nutné dbát, aby při odběru nebyl smícháván ma-
teriál z více vylišených půdních horizontů. Odběr půdních vzorků je prováděn do
připravených igelitových sáčků. Ty se budou používat vždy dva, vložené do sebe.
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P17.1 Postupy odběru vzorků v sondě

Mezi oba sáčky pak bude vložen identifikační štítek vzorku.

Vždy je nutné odebrat 0.3–0.5 kg vzorku v čerstvém stavu bez nadbytečného skeletu
a kořenů. Po odběru je nezbytné zabezpečit správné uchování vzorků: půdní vzorek
se nesmí zapařit, ani nesmí být vysoušen extrémními tepelnými zdroji (nesmí být
vystaven teplotám vyšším než +50 °C). Půdní vzorky budou skladovány ote-
vřené v suchých větratelných prostorách, mimo přímé sluneční záření a mimo
přímý vliv vytápění.

Z horizontů nadložního humusu odebíráme pouze horizont měli (H), a to jen po-
kud je v profilu dobře identifikovatelný a lze jej dobře separovat od případného
horizontu drti (F). Pokud nelze horizont H jasně identifikovat nebo se nevyskytuje
(např. u mulových forem humusu), jeho mocnost není větší než 1 cm nebo to neu-
možňuje technický stav materiálu, vzorek neodebíráme.
Dále odebíráme vzorek ze všech svrchních půdních i diagnostických horizontů, včetně
horizontu substrátového, pokud nejde o horizont bez přítomnosti jemnozemě (např.
R, Cr). Vzorek odebíráme z horizontů s mocností větší než 2 cm. U horizontů s moc-
ností větší než 40 cm odebíráme vždy 1 vzorek na každých započatých 40 cm moc-
nosti horizontu. V ojedinělých případech, kdy to neumožňuje technický stav zeminy,
vzorek neodebíráme.

Po ukončení veškerých prací v sondě je její místo zasypáno původním materiálem a
překryto opět hrabankou.

P17.1.5 Odběr vzorku pro fyzikální analýzu, organické horizonty

Odběr vzorků z organických horizontů se provádí odebráním těchto horizontů na
ploše 25×25 cm do hloubky rovné mocnosti horizontu. Odebírají se vždy 2 vzorky
(pokud se vyskytují příslušné organické horizonty). Zvlášť opad a zvlášť drť s mělí,
případně rašelinné horizonty (T). Součástí vzorku jsou i části nehroubí (s tloušťkou
menší než 2 cm) tvořící opad. Pokud má organický horizont mocnost větší než 25 cm,
odebere se pouze do hloubky 25 cm a toto se uvede na štítek vzorku a do poznámky.
Odebraný vzorek se ukládá do igelitového sáčku s odpovídajícím popisem. V pří-
padě, že je nutné odebrané množství uložit do více sáčků, bude u čísla vzorku na
identifikačním štítku uvedena identifikace pomocí písmen a, b, c atd. V poznámce
se musí uvést konkrétní počet odebraných vzorků. Vzorky je nutno uchovávat
v temnu a chladnu v uzavřených sáčcích, na rozdíl od vzorků pro chemickou
analýzu, které se skladují otevřené.

P17.1.6 Odběr vzorku pro fyzikální analýzu, svrchní a diagnostické ho-
rizonty

Odběr vzorků ze svrchních a diagnostických (případně přechodových a substráto-
vých) horizontů se provádí pomocí pedologických válečků. Vzorek odebíráme ze všech
horizontů s mocností větší než 4 cm (nižší váleček má výšku 2 cm, tzn. že půdní
horizont musí být mocnější než výška válečku, aby byly dodrženy podmínky od-
běru). U horizontů s mocností větší než 40 cm odebíráme vždy 1 vzorek na každých
započatých 40 cm mocnosti horizontu. V ojedinělých případech, kdy to neumož-
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P17. Podrobnosti k pracím na sondě

ňuje technický stav zeminy, vzorek neodebíráme. Vzorek se odebírá ve střední části
horizontu. Váleček se zaráží kolmo k povrchu daného půdního horizontu. Nelze jej
zarážet z čela nebo boku sondy vodorovně (v horizontální rovině) s půdním horizon-
tem. Odebraný vzorek se ukládá do pedologického válečku opatřeného víčky. Víčka
na válečku je třeba pevně zajistit dvěma gumičkami tak, aby nemohlo dojít k oddě-
lení víčka od válečku. Tento se vloží do igelitového sáčku s identifikačním štítkem.
Vzorek je třeba uchovávat v temnu a chladu v uzavřeném sáčku, nesmí se
vystavovat vysokým teplotám, např. za oknem automobilu, a musí být odeslán co
nejdříve do laboratoře ke zpracování.

P17.1.7 Identifikace půdního vzorku

Popis identifikačního štítku bude proveden vodě odolným způsobem (doporučujeme
měkkou tužku). Na štítku je třeba uvést: ID vzorku, datum odběru, číslo inventa-
rizační skupiny, kdo odběr provedl, kód horizontu, hloubku odběru a údaj, zda jde
o vzorek pro chemickou nebo fyzikální analýzu. Vzorky číslujeme podle ID uvede-
ného v projektu FM.

Obrázek P17.1: Štítek pro označení půdního vzorku; zdroj: ÚHÚL

P17.2 Parametry pro fotografování čela sondy

Čelo sondy připravíme v poměru hloubky a šířky cca 3:2, což odpovídá formátu
fotografie. Délku sondy volíme přiměřeně hloubce, jednak pro dostatek světla a po-
užití optimální ohniskové vzdálenosti objektivu f = 50 mm.
Úpravu čela sondy provedeme stržením plochou lopatkou od vrchních horizontů
dolů. Kořeny zastřihneme (přeřízneme) rovnoběžně s čelem, kameny ponecháme čás-
tečně vyčnívat a oprášíme společně s dutinami po kamenech pro zvýraznění. Začiš-
tění spodních hutných horizontů provádíme krumpáčem až na půdotvorný substrát.
Zvlášť pečlivá koordinace je potřeba u mokrých sond, kde současně probíhá od-
čerpávání vody. Původní hladinu spodní vody nezvýrazňujeme, je z fotografie vždy
dostatečně znatelná. Z bočních částí sondy odstraníme přečnívající kořeny a kameny,
popřípadě zasahující buřeň. Dbáme o zachování nepoškozeného bylinného patra nad
čelem sondy.
Pedologický metr umístíme na čelo sondy, zpravidla do levého boku. Dbáme o jeho
svislý rovný průběh. Počátek umístíme na roveň půdního povrchu, tak aby vzdále-
nosti odpovídaly popisu sondy.
Fotografujeme ze stativu co možná nejblíže ke kolmému průmětu středu čela sondy
na výšku. Pro exponování využijeme dálkovou, drátěnou spoušť nebo samospoušť
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P17.2 Parametry pro fotografování čela sondy

(2 sec) . U zrcadlovek využijeme „live view“ v kombinaci se samospouští 2 sec, je tím
vyřazeno (sklopeno) zrcátko a odpadá tím chvění, které způsobuje sklopení zrcátka
při expozici.
Nastavení přístroje odpovídá fotografování za ztížených světelných podmínek
bez použití blesku a tomu musí odpovídat i typ přístroje. I když pro dokumentaci
půdního profilu postačuje velikost snímání pro formát A4, nebo-li 1800×2400 pixlů
= 3.5 MB, doporučuje se fotografovat do nejvyšší kvality. Využíváme formátu RAW
a barevnou teplotu záběru řešíme při úpravě fotografie. U fotoaparátů, kde je jen
formát JPG, bývá lepší nastavit u sondy teplotu na „stín“, automatické nastavení
barevné teploty zpravidla dává studené, modravé zabarvení. ISO nastavujeme co
nejnižší (100 nebo 80), zajistí nám lepší obrazovou kvalitu. Rovněž i využití jemné
komprese dá potřebný ostřejší detail obrazu.
Nepoužíváme blesk, který profil zploští („odstraní“ kameny a strukturu a na jí-
lovitých a mokrých půdách může vytvářet „prasátka“). Expozice vycházejí dlouhé
(i kolem 1 vteřiny, což je čas, který neudržíte ani když má fotoaparát stabilizaci),
proto se doporučuje stativ, nouzově tzv. „bean bag“, česky „rýžový pytlík“, u sondy
můžeme použít větší igelitový sáček se zeminou, do něhož fotoaparát vmáčkneme.
Světelnost – objektivy nejlépe kreslí ve střední polovině svého rozsahu (zrcadlovky
clona 5.6 - 11) a pomáháme si dlouhými časy pro optimální osvit.
Nerovnoměrné osvětlení čela sondy odstraníme odcloněním neprůhlednou plach-
tou 2×3 m. Optimální barva je bílá nebo šedá až černá, barevně neovlivní snímek.
Fotografie navazující nadzemní části sondy pomáhá dokreslení přírodních
podmínek. Základním parametrem pro nastavení je ekvivalent f = 50 mm pro kino-
film. Pro kompakty je to uváděno výrobcem, u dostupných zrcadlovek je to např.
Canon cca f = 31 mm, Olympus f = 25 mm, u ostatních firem f = 33 mm. Orientace
snímku je též na výšku jako u sondy.
Snímky ukládáme po úpravách a převedení do formátu .JPG s označením čísla
plochy a písmenem „s“ pro sondu, nebo písmenem „p“ pro porost a písmenem „o 1
až o . . . “ pro ostatní zvláštnosti v sondě. Nejsnazší úpravy jsou ve formátu RAW
při počítačovém zpracování. Např. úpravu barevné teploty snímku provádíme „ka-
pátkem“ na základě přenesení bílé barvy z plochy metru, ze střední části sondy. Při
barevném ladění pomůže náčrt pořízený při popisu sondy.

P17.2.1 Pomocné tabulky diagnostických znaků stupňů hydromorfismu
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P17.2 Parametry pro fotografování čela sondy
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P17. Podrobnosti k pracím na sondě

P17.2.2 Číselník pro hodnocení barvy horizontu Value/Chroma

Tabulka P17.3: Číselník pro hodnocení barvy horizontu Value/Chroma

ID - (Value/Chroma) Value
100 2/1
200 2/2
300 2.5
400 2.5/1
500 2.5/2
600 2.5/3
700 2.5/4
800 2.5/6
900 3
1000 3/1
1100 3/2
1200 3/3
1300 3/4
1400 3/6
1500 3/8
1600 4
1700 4/1
1800 4/2
1900 4/3
2000 4/4
2100 4/6
2200 4/8
2300 5
2400 5/1
2500 5/2
2600 5/3
2700 5/4
2800 5/6
2900 5/8
3000 6
3100 6/1
3200 6/2
3300 6/3
3400 6/4
3500 6/6
3600 6/8
3700 7
3800 7/1
3900 7/2
4000 7/3
4100 7/4
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P17.2 Parametry pro fotografování čela sondy

Tabulka P17.3: Číselník pro hodnocení barvy horizontu Value/Chroma

ID - (Value/Chroma) Value
4200 7/6
4300 7/8
4400 8
4500 8/1
4600 8/2
4700 8/3
4800 8/4
4900 8/6
5000 8/8
5100 8.5
5200 8.5/1
5300 8.5/2
5400 9
5500 9/1
5600 9/2
5700 9.5
5800 9.5/1
5900 9.5/2
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P18. Pojmenování projektů

P18.1 Projekty opakovaného měření na síti NIL 1

P18.1.1 Projekt Navigace

• Pracovní skupiny

Navigace_NIL1_BN_2011_1_PS

(typ projektu_druh sítě_pobočka_rok_sezóna_označení pracovní navigace)
Termín odevzdávání: po doměření sezony, za celou působnost pobočky – všechny
okresy

• Kontrolní skupiny

Navigace_NIL1_BN_2011_1_PK

(typ projektu_druh sítě_pobočka_rok_sezóna_skupina_označení kontrolní navi-
gace)
Termín odevzdávání: po ukončení kontroly dané skupiny
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P18. Pojmenování projektů

P18.1.2 Projekt Plochy

• Pracovní skupiny – terénní šetření

Plochy_NIL1_14_2011_1_46_PS

(typ projektu_druh sítě_číslo skupiny_rok_sezóna_číslo týdne změření ploch_
označení pracovního projektu)
Termín odevzdávání: týdně

• Kontrolní skupiny – terénní kontrola

Plochy_NIL1_14_2011_1_46_PK

(typ projektu_druh sítě_číslo skupiny_rok_sezóna_číslo týdne změření ploch_
označení kontrolního projektu)
Termín odevzdávání: po ukončení kontroly dané skupiny

• Vyšší úrovně kontroly – vizuální kontrola kategorie pozemku

Plochy_NIL1_14_2011_1_46_VKKP

(typ projektu_druh sítě_číslo skupiny_rok_sezóna_číslo týdne změření ploch_
označení typu měření)

• Vyšší úrovně kontroly – pozemní kontrola kategorie pozemku

Plochy_NIL1_14_2011_1_46_PKKP

(typ projektu_druh sítě_číslo skupiny_rok_sezóna_číslo týdne změření ploch_
označení typu měření)

• Vyšší úrovně kontroly – závěrečná vizuální kontrola

Plochy_NIL1_14_2011_1_46_ZVK

(typ projektu_druh sítě_číslo skupiny_rok_sezóna_číslo týdne změření ploch_
označení typu měření)
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P18.2 Projekty měření na síti NIL 2

P18.2 Projekty měření na síti NIL 2

P18.2.1 Projekt Navigace

• Pracovní skupiny

Navigace_NIL2_BN_2011_1_PS

(typ projektu_druh sítě_pobočka_rok_sezóna_označení pracovní navigace)
Termín odevzdávání: po doměření sezony, za celou působnost pobočky – všechny
okresy

• Kontrolní skupiny

Navigace_NIL2_BN_2011_1_PK

(typ projektu_druh sítě_pobočka_rok_sezóna_skupina_označení kontrolní navi-
gace)
Termín odevzdávání: po ukončení kontroly dané skupiny

P18.2.2 Projekt Plochy

• Pracovní skupiny – terénní šetření

Plochy_NIL2_14_2011_1_46_PS

(typ projektu_druh sítě_číslo skupiny_rok_sezóna_číslo týdne změření ploch_
označení pracovního projektu)
Termín odevzdávání: týdně

• Kontrolní skupiny – terénní kontrola

Plochy_NIL2_14_2011_1_46_PK

(typ projektu_druh sítě_číslo skupiny_rok_sezóna_číslo týdne změření ploch_
označení kontrolního projektu)
Termín odevzdávání: po ukončení kontroly dané skupiny

• Vyšší úrovně kontroly – vizuální kontrola kategorie pozemku

Plochy_NIL2_14_2011_1_46_VKKP

(typ projektu_druh sítě_číslo skupiny_rok_sezóna_číslo týdne změření ploch_
označení typu měření)

• Vyšší úrovně kontroly – pozemní kontrola kategorie pozemku

Plochy_NIL2_14_2011_1_46_PKKP

(typ projektu_druh sítě_číslo skupiny_rok_sezóna_číslo týdne změření ploch_
označení typu měření)
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P18. Pojmenování projektů

• Vyšší úrovně kontroly – závěrečná vizuální kontrola

Plochy_NIL2_14_2011_1_46_ZVK

(typ projektu_druh sítě_číslo skupiny_rok_sezóna_číslo týdne změření ploch_
označení typu měření)

P18.3 Opravy projektů

• „Plochy_“ + identifikátor projektu + identifikátor typu měření + „_oprava_“
+ pořadové číslo opravy

Příklad: „Plochy_NIL2_01_2012_1_15_PS_oprava_3“

• „Navigace_“ + identifikátor projektu + identifikátor typu měření + „_oprava_“
+ pořadové číslo opravy

Příklad: „Navigace_NIL2_01_2012_1_15_PS_oprava_3“
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P19. Posouzení statu kmene

Hodnocení statu kmene se řídí schématem na obr. P19.1 (str. 579).

Obrázek P19.1: Schéma pro určení statu kmene; zdroj: R. Adolt

P19.1 Uzel 1

Posouzení, zda kmen v okamžiku terénního šetření NIL2 dosahuje registrační hranice
(sekce 1.30.1, str. 28) příslušného kruhového segmentu (sekce 1.17.1, str. 23). Kmeny
nedosahující registrační hranice se neregistrují – není zjišťován ani jejich status.

P19.2 Uzel 2

Status má význam hodnotit pouze na kmenech, které byly živé (sekce 1.16.5, str. 23)
v okamžiku prvního šetření1 tj. NIL1. Status nehodnotíme na kmenech, které nebyly
živé v okamžiku prvního šetření.

1Pouze živé kmeny přispívají svým objemem hroubí do celkové zásoby.
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P19. Posouzení statu kmene

P19.3 Uzel 3

Posouzení, zda došlo k vytěžení daného kmene mezi prvním (NIL1) a druhým (NIL2)
šetřením. Vytěžení kmene lze v nejjednodušším případě identifikovat na základě pa-
řezu (sekce 1.23, str. 26), který se nachází na místě původního výskytu v NIL1 regis-
trovaného živého kmene. Do těžby zahrnujeme vždy pařezy v kategorii čerstvý pařez
– těžba (sekce 4.6.12, str. 91). Do těžby řadíme též případy, kdy došlo k přelomení
kmene do výšky 1.3 m a kmen byl nebo s jistotou bude hospodářsky zpracován viz
čerstvý pařez – odlom (sekce 4.6.12, str. 91). Na inventarizačních plochách, jejichž
poloha středu byla obnovena a je tedy možné provádět identifikaci kmenů, za těžbu
považujeme také stav, kdy byly pařezy z jakéhokoli důvodu po kácení odstraněny
(např. celoplošná příprava půdy, převod lesa na jiné využití půdy). Zvláštní pozor-
nost vyžaduje těžba kmenů, které v NIL1 nedosahovaly registrační hranice – kmeny
nebyly v NIL1 registrovány. Tyto případy je třeba pečlivě dohledávat na základě
posouzení všech na inventarizační ploše se vyskytujících pařezů, jejichž velikost (ob-
vod respektive tloušťka) dosahuje registrační hranice hroubí (sekce 1.30.1, str. 28)
pro příslušný kruhový segment (sekce 1.17.1, str. 23).

P19.4 Uzel 4

Posouzení, zda kmen v okamžiku terénního šetření NIL1 dosahoval registrační hra-
nice (sekce 1.30.1, str. 28) příslušného kruhového segmentu (sekce 1.17.1, str. 23).
V případě kmenů živých v okamžiku NIL1 a vytěžených před provedením šetření
NIL22 se za splnění registrační hranice považuje stav, kdy měřená velikost pa-
řezu (sekce 4.6.24, str. 105) odpovídá dané registrační hranici hroubí za normál-
ních podmínek posuzované jako tloušťka (sekce 1.36, str. 32) ve výčetní výšce
(sekce 1.35, str. 32)3.

P19.5 Uzel 5

Posouzení, zda se v okamžiku šetření NIL2 jedná o živý kmen (sekce 1.16.5, str. 23).

2Tyto situace lze identifikovat pouze na základě výskytu pařezu.
3Status kmene se v těchto případech bude dále ověřovat kancelářsky odhadem výčetní tloušťky v oka-

mžiku těžby pomocí dendrometrického modelu na základě v terénu zjištěných rozměrů pařezu a dalších
veličin.
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P20. Postup členění čtverce a
velkého kruhu
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P20. Postup členění čtverce a velkého kruhu
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P21. Postup odevzdávání GPS
souřadnic

GPS souřadnice zaměřené v programu TerraSync budou odevzdávány společně se
změřenými plochami v týdenních intervalech (vždy do úterý následujícího pracov-
ního týdne). GPS souřadnice vykopírujeme z programu TerraSync. Souřadnice kaž-
dého GPS bodu se skládá z více datových souborů s různými příponami (car, dd, gic,
gip, gis, giw, gix, obs, obs, obx). Zaměřené GPS body se zkomprimují pomocí pro-
gramu Winzip, rychlost komprese normální. GPS body budou odevzdávány zvlášť
za síť NIL1 a zvlášť za síť NIL2.

P21.1 Název GPS souboru při zaměřování v TerraSyncu

Jednotlivé datové soubory (každý datový soubor obsahuje pouze 1 souřadnici GPS)
budou v TerraSyncu označovány názvem plochy a označením jestli se jedná o záznam
pozice středu nebo o pozici výchozího bodu Navigace (pozice staničení – 200 záměr)
viz obr. P21.1 (str. 583).

Obrázek P21.1: Zadání názvu souboru

Např. síť NIL 1
2011_1_10034528_S (YYYY_S_XXXXXXXX_P)

• YYYY_S_XXXXXXXX – název plochy;

• P – označení místa zaměření GPS pozice;

• S – střed IP, V – výchozí bod navigace (místo staničení)nebo N – pozice ná-
hradního středu plochy.
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P21. Postup odevzdávání GPS souřadnic

Např. síť NIL 2
2013_1_1_56_11_N_K (YYYY_S_D_CC_RR_P_K)

• YYYY_S_D_CC_RR – název plochy;

• P – označení místa zaměření GPS pozice, S – střed IP, V – výchozí bod navigace
(místo staničení) nebo N – náhradní střed IP;

• K – kontrolní měření.

V komentáři bude uvedeno datum zaměření GPS pozice (např. 16.9.2010) viz obr.
P21.2 (str. 584).

Obrázek P21.2: Uvedení data měření v komentáři

P21.2 Označení GPS souborů zabalených v programu Win-
zip

GPS_NNNN_GG_YYYY_S_W

• GPS – značí, že se jedná o souřadnice zaměřeného středu, tedy GPS;

• NNNN – označení sítě buď síť NIL 1 nebo NIL 2;

• GG – číslo skupiny, která plochu měřila (1-19);

• YYYY – rok šetření např. 2011;

• S – označení sezóny šetření (1 nebo 2);

• W – číslo kalendářního týdne.

Celý kód bude vypadat následovně např. GPS_NIL1_09_2011_1_30. Takto
označený soubor bude odevzdán do složky pobočky na výměnném serveru v týden-
ním intervalu. Název balíku GPS souřadnic je tedy analogicky stejný jako název
odevzdávaných ploch. Pokud se bude jednat o GPS soubory zaměřené kontrolní
skupinou, bude název souboru ještě doplněn o _K, tedy v případě výše uvedeného
příkladu bude výsledný kód GPS_NIL1_09_2011_1_30_K.
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P21.3 Scénáře

P21.3 Scénáře

Mohou nastat následující situace na síti NIL1 a NIL2. Jde o popis zaznamenání
bodu v TerraSyncu a v projektu Navigace ve vrstvě „zaměřené středy“. Veškeré
vkládání bodů je nezbytné pro zpětné kontroly přítomnosti inv. skupiny na ploše a
pro následné dohledání inv. plochy kontrolní skupinou.

P21.3.1 Je nalezen střed IP – harpuna NIL1, harpunu lze umístit do
středu IP NIL2

a) V programu Field –Map se ve vrstvě zaměřené středy zastaničíme na 200 záměr
a bod vložíme do projektu FM s atributem „(V) výchozí bod“ navigace na střed.
(bude vždy – abychom jsme se mohli vrátit do místa odkud byla vedena Navigace).

b) V programu TerraSync je po dohledání středu IP napípán skutečný střed IP
– pozice harpuny (400 záměr) a je označena koncovkou S. Současně tento bod pře-
kopírujeme do projektu Navigace do vrstvy „zaměřené stredy“ a popíšeme atributem
„(S) stred IP“.

Závěr: V TerraSyncu máme jeden bod s označením S, ve FM máme ve vrstvě „za-
měřené stredy“ vloženy body dva (V, S).

P21.3.2 Je nalezen střed IP – Jedná se o náhradní střed z NIL1, musím
umístit harpunu na náhradní střed (NIL2)

a) V programu Field–Map se ve vrstvě zaměřené středy zastaničíme na 200 záměr
a bod vložíme do projektu FM s atributem „(V) výchozí bod“ navigace na střed
(bude vždy – abychom jsme se mohli vrátit do místa odkud byla vedena Navigace).

b) V programu TerraSync po dohledání harpuny je napípán náhradní střed IP –
pozice harpuny (400 záměr) a je označen koncovkou N (náhradní). Tento bod pře-
kopírujeme do projektu Navigace do vrstvy „zaměřené stredy“ a popíšeme atributem
„(N) náhradní stred IP“.

c) NIL 1 – Pomocí laseru je z pozice náhradního středu IP zaměřena poloha skuteč-
ného středu IP a ta je uložena do projektu Navigace do vrstvy „zaměřené stredy“
s atributem (S) stred IP. Tuto polohu přebírá z Navigace aplikace pro tvorbu čtverce.
Tím máme zajištěno, že vytvořený čtverec se vztahuje ke skutečnému středu IP.

d) NIL 2 – Pomocí laseru je z pozice dohledaného generovaného středu IP (kde
nelze umístit harpunu – cesta, skála) zaměřena poloha náhradního středu IP a ta je
uložena do projektu Navigace do vrstvy „zaměřené stredy“ s atributem (N) náhradní
střed IP. Na náhradním středu provedu stabilizaci a zaměření středu do TerraSyncu
s atributem N.

Závěr: V TerraSyncu máme jeden bod s označením N, ve FM máme ve vrstvě „za-
měřené stredy“ vloženy body tři (V, N, S).
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P21. Postup odevzdávání GPS souřadnic

P21.3.3 Střed IP je nepřístupný

a) V programu Field–Map Navigace se ve vrstvě zaměřené středy zastaničíme na
200 záměr a bod vložíme do projektu FM s atributem „(V) výchozí bod“ navigace
na střed (bude vždy – abychom jsme se mohli vrátit do místa odkud byla vedena
Navigace).

b) Z výchozího bodu V provedeme navigaci na střed IP (generovaný nebo zamě-
řený). Střed IP je na nepřístupném nebo neschůdném místě.

c) V programu TerraSync je opětovně napípána poloha výchozího bodu staničení
(ale na 400 záměr) a je označena koncovkou V.

d) Na síti NIL1 v projektu Navigace do vrstvy „zamerene stredy“ vložíme pře-
branou polohu generovaného středu IP a označíme atributem „(S) stred IP“. Tento
bod nám slouží pro tvorbu čtverce.

Závěr: V TerraSyncu máme jeden bod s označením V (400 záměr), ve FM máme ve
vrstvě „zaměřené stredy“ vloženy body dva (V, S – pro tvorbu čtverce na síti NIL
1, v síti NIL2 bude pouze V – čtverec je již vytvořen).

P21.3.4 Na středu IP nemáme signál – síť NIL1, NIL2

a) V programu Field–Map Navigace se ve vrstvě zaměřené středy zastaničíme na
200 záměr a bod vložíme do projektu FM Navigace s atributem „(V) výchozí bod“
navigace na střed (bude vždy – abychom jsme se mohli vrátit do místa odkud byla
vedena Navigace).

b) Pomocí laseru se navigujeme na „zamereny stred z NIL1“ nebo na „generovany
stred NIL1 nebo NIL2“. Po dohledání harpuny (projdeme celý pořad (polygon) na-
vigace) převezmeme ve FM tuto polohu a bod vložíme do vrstvy „zaměřené středy“
s atributem „ (S) stred IP“. Tato pozice nám slouží na síti NIL1 ke tvorbě čtverce.
Na síti NIL2 je čtverec vytvořen.

c) Do TerrySyncu na 400 záměr nově napípáme polohu výchozího bodu a ozna-
číme V.

Závěr: V TerraSyncu máme jeden bod s označením V, ve FM máme ve vrstvě „za-
měřené stredy“ vloženy body dva (V, S – výsledek navigace laserem).

P21.4 Zálohování GPS souřadnic

Každý vedoucí terénní skupiny bude zkomprimované soubory, které se budou ode-
vzdávat, zálohovat na stolním počítači. Zálohy budou uloženy na disku D ve složce
GPS a budou rozděleny dle jednotlivých let např. D:\GPS\2011. Zároveň budou
GPS souřadnice středů zálohovány na serveru brněnské pobočky.
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P21.5 Postup migrace GPS souřadnic z programu TerraSync

P21.5 Postup migrace GPS souřadnic z programu Terra-
Sync

Ke každé inventarizační ploše musí být 1 záznam v TerraSyncu!!!
V sekci data se přepneme do záložky manažer souborů. Soubor, který chceme kopí-
rovat označíme a rozklikneme tlačítko volby v pravém horním rohu viz obr. P21.3
(str. 587) a vybereme možnost kopírovat na disk D viz obr. P21.4 (str. 587).

Obrázek P21.3: Lokalizace tlačítka Manažer

Obrázek P21.4: Volba jednotky pro kopírování dat
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P21. Postup odevzdávání GPS souřadnic

Tímto jsme zkopírovali datový soubor na disk D. Stejným postupem zkopírujeme
GPS souřadnice středů všech ploch, které byly změřeny během pracovního týdne.
Každá GPS souřadnice se rozloží na více menších souborů viz obr. P21.5 (str. 588).

Obrázek P21.5: Soubory s uložením GPS souřadnic

Všechny souřadnice zkomprimujeme v programu Winzip a nazveme číselným kódem.
Tento soubor bude odevzdán na webový portál a zálohován vedoucím skupiny. Do 10
pracovních dní bude pracovníkem brněnské pobočky potvrzena správnost a úplnost
změřených dat.
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P22. Pravidla pro reklamace a
opravy přístrojů NIL

1. Pokud je při měření v terénu zjištěna závada přístroje je nutné okamžitě ukončit
práci (měření) s tímto přístrojem.

2. Telefonicky kontaktovat Ing. Jaroslava Coufala, po konzultaci s ním bude roz-
hodnuto, jestli bude přístroj převezen na pobočku Brno nebo reklamován či
opraven přímo výrobcem (seznam dodavatelů je uveden na konci dokumentu).

3. Pokud dojde k mechanické závadě přístroje, která je viditelná. Je nutné tuto
závadu ihned při jejím zjištění nafotit (ještě v terénu).

4. Při předání přístroje k opravě (pob. Brno nebo výrobci) je nutné vystavit pře-
dávací protokol a přesně definovat závadu a popsat způsob vzniku závady. Pří-
lohou předávacího protokolu budou i fotografie poškozeného přístroje (mohou
být předány i v elektronické podobě). Při 3. opakování stejné závady vzniká
nárok na nový přístroj !!!, proto je nutné toto dokumentovat.

5. Přístroj bude vždy při přepravě k reklamaci či opravě převezen v ochranném
obalu.

6. Náhradní měřičský přístroj je možné vyzvednout na pobočce Brno – kontaktní
osoba Ing. Coufal nebo v Brandýse n. L. – kontaktní osoba Ing. Jefimova.

7. Je přísně zakázáno pokoušet se o opravu přístrojů vlastními silami
(např. vyjímat interní baterie průměrky, rozmontování terénního počítače, roz-
řezání externích baterií apod.)

8. Za transport poškozených přístrojů k výrobci, vystavení předávacího protokolu,
nafocení vzniklé závady, předání fotografií a přepravu přístroje v ochranném
obalu odpovídá vždy vedoucí inventarizační skupiny! Přepravu k výrobci za-
jišťuje vedoucí skupiny.

9. Je doporučeno, aby všichni zaměstnanci NIL měli zřízeno pojištění odpo-
vědnosti vzhledem k zaměstnavateli.

Výrobci a osoby, u kterých je možné uplatňovat reklamaci:

• MapStar, ForestPro, Armor, externí baterie, propojovací kabely, mo-
nopod: firma IFER, Areál 1. Jílovské a.s., 254 01 Jílové u Prahy, Česká
republika, tel.: +420 2 4195 0607, kontaktní osoba: Jana Beranová; email:
jana.beranova@ifer.cz
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P22. Pravidla pro reklamace a opravy přístrojů NIL

• Digitální průměrka: Silvi Nova CS, a.s., Bělehradská 92, 120 00 Praha 2,
tel.: 222 512 319, kontaktní osoba Ing. Urbánek

• GPS ProXH: Firma Geotronics, Pikovická 11, 147 00, Praha 4, tel.: +420
296 801 184-6, kontaktní osoba: Jaroslav Poláček

• Fotoaparát Canon: jakýkoliv autorizovaný servis Canon, není nutné řešit
centrálně

• Minohledačka: firma Detektory Habánov, Baškirská 1407/7, Praha 10, PSČ
101 00, tel.: 774 174 458, kontaktní osoba – Štěpánka Hezká

• Datový záznamník Psion: firma Comdeal s.r.o., Karla Engliše 3221/2, 150
00, Praha 5, Tel.: +420 224 930 082
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P23. Přehled druhů invazních
rostlin

P23.1 Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum)

Kód v číselníku: 100

Obrázek P23.1: Bolševník velkolepý - Heracleum mantegazzianum; zdroj: K. Studená

P23.1.1 Popis

Impozantní rostlina z čeledi miříkovitých pocházející z oblasti centrální Asie (Kavkaz
a z jihu přilehlé oblasti). Dorůstá několika metrů (až pěti) a jeho bílá květenství –
složené okolíky – mohou dosahovat i půl metru v průměru.
V současné době je bolševník velkolepý v mnoha zemích severní polokoule, včetně
České republiky, veden jako nebezpečný invazní druh, který je schopen ničit původní
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P23. Přehled druhů invazních rostlin

Obrázek P23.2: Bolševník velkolepý - Heracleum mantegazzianum; zdroj: uni-karlsruhe.de

ekosystémy na daném území. Fototoxické furanokumariny, které obsahuje, u člověka
způsobují těžké fotodermatitidy (dráždí kůži a způsobují vyrážky a puchýře).

P23.1.2 Rozšíření v ČR

Druh zdomácnělý, rozšířený po větší části státního území. Jeho současný výskyt
vznikl z několika center pěstování a zavlečení, z nichž nejstarší jsou v oblasti západ-
ních Čech (Lázně Kynžvart). Intenzita výskytu klesá obecně ve směru západ-východ
a z mezofytika do termofytika. Údaje o rozšíření chybí pouze z Moravské brány a
Bílých Karpat.

P23.2 Křídlatka, druh (Reynoutria sp.)

Kód v číselníku: 200

P23.2.1 Popis

K. japonská (R. japonica), k. sachalinská (R. sachalinensis) a jejich kříženec, k.
česká (R. × bohemica) z čeledi rdesnovitých, jsou druhy křídlatek, vyskytující se
v České republice. Jsou pěstovány jako dekorativní rostliny v parcích a zahradách,
odkud se rozšířily podél vodních toků, komunikací a na ruderální stanoviště. Působí
jako invazní rostlina, která likviduje původní rostlinná společenstva.
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P23.3 Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), (též netýkavka Royleova)

Obrázek P23.3: Křídlatka - Reynoutria sp.; zdroj: P. Luncar, Z. Čech

P23.2.2 Rozšíření v ČR

Zplanělé roztroušeně od nížiny do podhorského stupně.

P23.3 Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), (též ne-
týkavka Royleova)

Kód v číselníku: 300

Obrázek P23.4: Netýkavka žláznatá - Impatiens glandulifera; zdroj: J. Smejkal, M. Mikeska
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P23. Přehled druhů invazních rostlin

P23.3.1 Popis

Jednoletá bylina z čeledi netýkavkovitých. Je 1 až 2.5 metru vysoká, stavbou těla
orientovaná pro růst do výšky. Má růžové okvětní lístky, které u stonku přecházejí do
purpurové, štíhlé srdcovité listy středně zelené barvy. Stonek je hnědé barvy, která
u země může přecházet v červenou či purpurovou. Její květy jsou 3-4 cm dlouhé a
asi 2 cm široké. Kvete od června do října (v Česku začíná kvést později). Původem
je z Himalájí. Od 19. století (uváděno 1839) se ale rychle se rozšířila do Evropy coby
okrasná a medonosná rostlina. Po světě se šíří jako invazní druh.

P23.3.2 Rozšíření v ČR

Roste na okrajích lesa, podél cest a potoků a jako plevel na mýtinách a pasekách,
na výživné a přibližně neutrální půdě s průměrnou vlhkostí. Daří se jí v oblastech
s vyšší eutrofizací. Naopak, špatně snáší suché oblasti, vyšší polohy a hory, příliš
suchou půdu a nedostatek světla.

P23.4 Topinambur hlíznatý, slunečnice topinambur (Heli-
anthus tuberosus)

Kód v číselníku: 400

Obrázek P23.5: Topinambur hlíznatý - Helianthus tuberosus; zdroj: P. Fenwick

594



P23.4 Topinambur hlíznatý, slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus)

Obrázek P23.6: Topinambur hlíznatý - Helianthus tuberosus; zdroj: pierinodelvo.com

P23.4.1 Popis

Zkráceně jen topinambur, lidově zvaná židovské brambory nebo řidčeji také jeruza-
lémské artyčoky, je bylina z čeledi hvězdnicovitých. Topinambury pochází z Ameriky
a do Evropy byla dovezena z Mexika v 17. století, podobně jako brambory.

P23.4.2 Rozšíření v ČR

Je nenáročná na podmínky prostředí, snáší vlhké i suché polohy, hlízy nejsou poško-
zovány ani silnými mrazy, je proto vhodná pro pěstování i v podhorských i horských
oblastech. U nás zplaňuje zejména na březích řek, v příkopech, na mezích i na mís-
tech nedávných zemních prací.
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P23. Přehled druhů invazních rostlin

P23.5 Vlčí bob mnoholistý (lupina) (Lupinus polyphyllus)

Kód v číselníku: 500

Obrázek P23.7: Vlčí bob mnoholistý - Lupinus polyphyllus; zdroj: R. Hruban

P23.5.1 Popis

Vytrvalá bylina z čeledi bobovitých s mohutným vícehlavým vertikálním, v hloubce
bohatě větveným kořenem. Dříve byl často vyséván v lesích, zvláště na kyselých
půdách pro obohacení půdy dusíkem a jako pastva pro zvěř. V současné době se
používá ke zpevňování silničních a železničních náspů a zářezů. Roste i na mýtinách,
okrajích lesů a cest a v řídkých lesních porostech. Barva květů je bílá, žlutá, růžová,
oranžová, cihlově červená, karmínová, modrá až temně fialová; existují i dvoubarevné
kultivary.

P23.5.2 Rozšíření v ČR

S proměnlivou hustotou výskytu zdomácněl po celém území od nížiny do hor. V ně-
kterých územích úplně chybí nebo je vzácný (např. Jihomoravské úvaly).
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P23.6 Zlatobýl kanadský (Solidago canadensis)

Obrázek P23.8: Vlčí bob mnoholistý - Lupinus polyphyllus; zdroj: hortuscamden.com

P23.6 Zlatobýl kanadský (Solidago canadensis)

Kód v číselníku: 600

P23.6.1 Popis

Vytrvalá, 50 až 250 cm vysoká bylina z čeledi hvězdnicovitých. Lodyha hustě a krátce
chlupatá, přímá, v květenství rozvětvená, často do nachova naběhlá. Listy kopinaté,
5× až 10× delší nežli široké, zubaté, na rubu chlupaté. Květenství je jednostranná,
rozkladitá lata, sestává ze stovek malých květů, jazykovité květy jen o málo delší
nežli trubkovité, žluté. Kvete v VIII až X.

P23.6.2 Rozšíření v ČR

Původem ze Severní Ameriky, v Evropě zprvu pěstován, asi od poloviny 19. století
zplaňuje, dnes roztroušeně od nížin po podhorské oblasti. Rumiště, břehy, lužní lesy,
světliny, okraje lesů.
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P23. Přehled druhů invazních rostlin

Obrázek P23.9: Zlatobýl kanadský - Solidago canadensis; zdroj: biolib.cz

Obrázek P23.10: Zlatobýl kanadský - Solidago canadensis; zdroj: swsbm.com
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P24. Přehled druhů kalamitních
škůdců

P24.1 Stojící souš

V projektu Field-Mapu má kód 200 – jehličnatá souš po kalamitních škůdcích.

Za kalamitní škůdce se pro tento účel považují brouci dříve řazení do samostatné
čeledi Scolytidae – kůrovcovití. Dokáží za příhodných okolností usmrtit i zcela zdravý
strom. Kalamitními druhy se v projektu NIL nerozumí druhy uvedené ve vyhlášce
č. 101/1996 Sb. a jejich výčet je uveden v tab. P24.1 (str. 599).

Tabulka P24.1: Kalamitní škůdci - přehled

Dřevina Kalamitní škůdce

Smrk, modřín

Ips typographus

Ips amitinus

Ips duplicatus

Ips cembrae

Pityogenes chalcographus

Jedle

Pityokteines curvidens

Pityokteines spinidens

Pityogenes chalcographus

Ips typographus

Borovice

Tomicus minor

Ips sexdentatus

Ips acuminatus

Ips typographus

Pityogenes chalcographus

P24.2 Druhy kalamitních škůdců

Jedná se o brouky s válcovitým tělem délky 3–5.5 mm, hlava je kryta štítem, takže
při pohledu seshora není vidět. Prohloubená a zkosená záď je po stranách zdobena
typickými zoubky. Žijí pod kůrou jehličnatých dřevin, jsou polygamní. Požerky ve
většině případů umožňují poměrně přesnou determinaci často až na úroveň druhu.
Zařazení souše pod kód 200 se bude provádět právě na základní znalosti požerku.
Požerky je možno pozorovat po odloupnutí kůry. Požerek je tvořen snubní komůrkou,
ze které vybíhají paprskovitě matečné chodby (P. chalcographus), které mohou být
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P24. Přehled druhů kalamitních škůdců

orientovány také podélně (I. typographus, I. duplicatus) nebo víceméně podélně (I.
amitinus, I. acuminatus, I. cembreae). Matečné chodby budou ve většině případů
dlouhé 10–12 cm (4–30 cm), šířka matečných chodeb se bude pohybovat v rozmezí
1.2–3 mm. Jedinou výjimkou je lýkohub menší (Tomicus minor), který žije bigamně
a proto tvoří příčně orientované dvojramenné požerky.
Pod kód 200 nebudou zařazovány souše s požerky lýkohuba matného (Polygraphus
poligraphus). Jeho požerek je v podstatě také hvězdicovitý, matečné chodby jsou
asi 1.5 mm široké, dlouhé do 2–8 cm. Je z velké části umístěný v kůře, na povrch
běli vystupují chodby jen pomístně a tvoří nepravidelné obrazce, často nazývané
„čínské písmo“. S trochou cviku není záměna s výše zmíněnými druhy možná. Často
obsazuje od špice až k patě potlačené podúrovňové smrky, které nakonec udolá.

P24.2.1 Ips typographus – lýkožrout smrkový

Obrázek P24.1: Ips typographus - požerek a imago; zdroj: Bugwood.org

• Dospělec dlouhý 4.2–5.5 mm, černohnědý, lesklý.

• Na zadečku 4 páry zubů z nichž 3. je největší a u samečků knoflíkovitě rozšířený.

• Mezirýží lesklá, netečkovaná (ojedinělé tečky pouze na okrajích krovek).

• Tykadlová palička se zřetelně zprohýbanými švy.

• Prohloubená záď krovek je matná (× I. duplicatus – lesklá).

• Požerek obvykle 1–3 (max. 6) ramenný (podélně orientovaný). Tříramenné
převládají v zákl. stavu. Jedno a dvouramenné v kalamitním stavu.
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P24.2 Druhy kalamitních škůdců

• Snubní komůrka je obvykle v kůře (proto je na vnitřní straně lýka neviditelná),
veliká asi 5×5 mm.

• Matečné chodby rovnob. s podélnou osou kmene, 6–12 cm dlouhé, asi 3 mm
široké, opatřeny několika větracími otvory.

• Larvové chodby dlouhé až 6 cm.

• Vyvíjí se pod kůrou silnějších smrků od pařezu až do poloviny délky koruny.
První nálet na přechod suchých a zelených větví.

• Často je i na vejmutovce a jiných jehličnanech.

P24.2.2 Ips amitinus – lýkožrout menší

Obrázek P24.2: Ips amitinus - požerek a imago; zdroj: Bugwood.org

• O něco menší než lýkožrout smrkový (3.5–4.8 mm).

• Na zadečku 4 páry zubů z nichž 3. je největší).

• Tykadlová palička s rovnými švy (× Ips cembrae).

• Mezirýží zřetelně jemně tečkované (× Ips typographus).

• Požerek je 3–7 ramenný matečné chodby má zvlněné, zprohýbané, dlouhé 4–5
cm, oproti I. typographus do dřeva více zahloubené.

• Snubní komůrka dobře patrná jak ve dřevě, tak na vnitřní straně lýka.

• Larvové chodby 3–5 cm dlouhé, umístěné v kůře.
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P24. Přehled druhů kalamitních škůdců

• Zralostní žír mladých brouků v místě vývoje (plošné rozšířeniny kuklové ko-
lébky nebo nepravidelné chodby).

• Poškozuje smrky v horních částech kmenů .

• Významný druh smrčin ve vyšších polohách (především v oblastech horní hra-
nice lesa). Také na kleči a limbě.

P24.2.3 Ips duplicatus – lýkožrout severský

Obrázek P24.3: Ips duplicatus - požerek a imago; zdroj: Bugwood.org

• Dospělec dlouhý 2.8–4.5 mm, tmavohnědý až černý, lesklý (tmavější než I.
typographus).

• Tykadlová palička s lomenými švy (× I. amitinus).

• Mezirýží tečkované.

• Dlouhé, odstále řídké ochlupení po celém těle.

• Prohloubenina v zadní zkosené části krovek je lesklá. Po stranách nese 4 páry
zoubků z nichž první, suturální pár je od ostatních vzdálenější.

• U samečků je třetí (ze shora) zoubek největší a před vrcholem rozšířený, spolu
s druhým zubem tvoří široký dvojzub.

• Požerek 1–5 ramenný, svislý, mírně zprohýbaný, o něco menší než u I. typogra-
phus.
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P24.2 Druhy kalamitních škůdců

• Matečné chodby 4–6 (max. 10) cm dlouhé, 2 mm široké a jen nepatrné rýhují
povrch běle.

• Snubní komůrka je na vnitřní straně kůry viditelná.

• Larvové chodby krátké, max. 5 cm dlouhé.

• Závrtové, větrací a výletové otvory zřetelně menší než u I. typographus.

• Napadá horní část koruny – drtinky nejsou soustředěny na kořenových nábě-
zích.

• Barevné změny v koruně se zpravidla projevují příliš pozdě (před vylétnutím).

• Napadá často stromy uvnitř porostu (ztěžuje vyhledávání).

• Osidluje zejména střední a horní části kmene silně oslabených a pokácených
stromů smrků, zřídka borovic.

P24.2.4 Ips cembrae – lýkožrout modřínový

Obrázek P24.4: Ips cembrae - požerek a imago; zdroj: Bugwood.org

• Velký asi jako Ips typographus (4.5–6 mm).

• Tykadlová palička s lomenými švy (× I. amitinus).

• Mezirýží je tečkované (× I. typographus).

• Požerek hvězdicovitý, 2–5 ramenný.
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P24. Přehled druhů kalamitních škůdců

• Snubní komůrka patrná i na běli.

• Matečné chodby široké 2–2.5 mm, značně dlouhé (až 30 cm), nepravidelně
zprohýbané s jedním nebo několika větracími otvory.

• Larvové chodby 4–8 cm dlouhé, husté, rovné, málo zprohýbané.

• Žír mladých brouků v místě líhnutí.

• Nachází se na silnějších modřínech, příležitostně na smrku.

• Při přemnožení nebo při rychlém prosychání lýka nalétává do korun a vyhlo-
dává výhonky MD (stejně jako Tomicus na borovici).

P24.2.5 Pityogenes chalcographus – lýkožrout lesklý

Obrázek P24.5: Pityogenes chalcographus - požerek a imago; zdroj: Bugwood.org

• Dospělec dlouhý 1.6–2.9 mm.

• Štít černý, vpředu hrbolkovaný.

• Krovky červenohnědé velmi lesklé, jemně v řádcích tečkované.

• Konce krovek má prohloubené se 3 páry zubů (u ♀ nezřetelné).

• Požerek hvězdicovitý, 3–8 ramenný.

• Snubní komůrka ukryta v kůře (pod tenkou kůrou BO nebo větví SM patrná
dokonce i na běli!).

• Matečné chodby 2–6 cm dlouhé a 1 mm široké.
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P24.2 Druhy kalamitních škůdců

• Larvové chodby husté, nepravidelné a krátké (do 3 cm).

• Úporný škůdce smrkových mlazin, tyčkovin (oslabených suchem a václavkou),
ale i oslabených starších stromů, na nichž napadá horní kmenové části i silnější
větve.

• Nejvíce po větrných a sněhových polomech, také na čerstvém slabším těžebním
odpadu.

P24.2.6 Pityokteines curvidens – lýkožrout jedlový

Obrázek P24.6: Pityokteines curvidens - požerek a imago; zdroj: Bugwood.org

• Dospělec 2.5–3 mm dlouhý, válcovitý, černohnědý, lesklý.

• Na horním okraji vyhloubené části krovek je 1 pár suturálních zubů směřujících
u ♂ kolmo vzhůru a pod ním je pár hákovitých zubů.

• Zuby 2 a 5 páru mohutné, hákovité.

• Požerek je 1–4 ramenný, tvar písmene I s velmi prodlouženými patkami.

• Matečné chodby odbočují ze společné podélné chodby, jsou dlouhé 4–5 cm a
1.5 mm široké.

• Larvové chodby podélné poměrně krátké.

• Kuklové kolébky jsou pod silnou kůrou v kůře, pod tenčí kůrou v povrchové
vrstvě běle (až 10 mm hluboko).
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P24. Přehled druhů kalamitních škůdců

• Chodby zralostního žíru vycházejí z kuklových kolébek.

• V ČR je na několika málo lokalitách (Sev. Morava a Slezsko).

• S oblibou doprovází korohloda jedlového (Cryphalus piceae).

• Po kmeni postupuje ze shora dolů.

P24.2.7 Pityokteines spinidens – lýkožrout prostřední

Obrázek P24.7: Pityokteines spinidens – požerek a imago; zdroj: Bugwood.org

• Dospělec 2–2.8 mm dlouhý.

• První (suturální) pár zoubků směřuje u ♂ vodorovně dozadu a 2 pár hákovitých
zubů směřuje do středu prohlubeniny.

• U samičky hákovité zuby jen naznačeny a tvoří hrbolky jejichž spojnice vytváří
čtverec.

• Požerek je široce hvězdicovitý, většinou 4 ramenný, podobný l. jedlovému, za-
sahující do běli. Střední část je velice krátká.

• Matečné chodby dlouhé 4–5 cm, široké 1.4 mm.

• Snubní komůrky většinou v kůře.

• Zralostní žír mladých brouků v místě vylíhnutí.

• Nachází se ve střední části kmene (pod stř. silnou kůrou) často v doprovodu l.
jedlového. Za přísušků osidluje i báze silných stromů.

• Také na MD.
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P24.2 Druhy kalamitních škůdců

P24.2.8 Tomicus minor – lýkohub menší

Obrázek P24.8: Tomicus minor – požerek a imago; zdroj: Bugwood.org

• Podobný lýkohubu matnému, o něco menší, délka 3.5–4.5 mm.

• Druhé mezirýží je i na konci krovek rovnoměrně klenuté a jemně hrbolkované.

• Požerek je příčný, svorkovitý (žije bigamně) v tenkokorých částech BO.

• Matečné chodby 3–10 cm dlouhé a značně zaříznuté v běli.

• Larvové chodby podélné, řídké 2–5 cm dlouhé.

• Kuklové kolébky často hluboko v běli.

• Zralostní žír rovněž ve výhoncích.

• Přezimuje v hrabance.

• Vyvíjí se v koruně a při přemnožení napadá i zcela zdravé stromy, je agresivnější
a proto i lesnicky nebezpečnější než T. piniperda.

P24.2.9 Ips sexdentatus – lýkožrout borový

• Největší zástupce rodu (5.5–8 mm), leskle hnědý až černohnědý.

• 6 párů zubů na prohloubené zádi krovek, z nichž 4. je největší.

• Požerek podélně hvězdicovitý, 2–5 ramenný, celý vyznačený v běli.
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P24. Přehled druhů kalamitních škůdců

Obrázek P24.9: Ips sexdentatus – požerek a imago; zdroj: Bugwood.org

• Snubní komůrka prostorná.

• Matečné chodby mimořádně dlouhé (30–70 i více cm), opatřeny větracími ot-
vory.

• Larvové chodby se rychle rozšiřují a jsou poměrně krátké.

• Kuklové kolébky miskovité.

• Nalétá na čerstvě pokácené, větrem zlomené, oslabené apod. kmeny BO a tlus-
tokoré části kmenů SM, JD, MD.

• U nás malý lesnický význam.

P24.2.10 Ips acuminatus – lýkožrout vrcholkový

• Nejmenší zástupce rodu Ips, délka 2.2–3.7 mm.

• Krovky nápadně krátké, velmi lesklé jemně v řádcích tečkované.

• Samička 3 a sameček 4 páry zoubků. U samečka je spodní pár přetvořen v dvoj-
zub (M).

• Požerek 3–5 (12) ramenný, podélně hvězdicovitý, do běli hluboce zaříznutý.

• Matečné chodby 10–30 (40) cm dlouhé, široké 1.8 mm. Ucpány drtinkami a
trusem (× ostatní kůrovci!).

• Larvové chodby velmi krátké a řídké (2 cm od sebe).

608



P24.2 Druhy kalamitních škůdců

Obrázek P24.10: Ips acuminatus – požerek a imago; zdroj: Bugwood.org

• Zralostní žír ml. brouků je plošný, vychází z kuklových kolébek.

• Regenerační žír mateřských brouků nepravidelně prodlužuje mateřské chodby.

• Sekundární škůdce v horních částech kmenů a v korunách.

• Přemnožení po polomech, požárech, přísušcích. . . .

• Vektor hub z rodu Ceratocystis (modrání dřeva).
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P25. Přehled druhů vzácných
dřevin

P25.1 Dřín obecný – Cornus mas L.

Kód v číselníku: 100

Obrázek P25.1: Dřín obecný - Cornus mas; zdroj: R. Hruban, J. Smejkal

Popis
Čeleď dřínovité – Cornaceae
Statný keř, někdy stromek s křivými hrbolatými kmínky a hustou korunou. Je to
zvolna rostoucí, dlouhověká dřevina. V jižní Evropě dorůstají dříny až 8 m výšky,
mají kmen až 50 cm v průměru a dožívají se prý až 250 let. Dřín má výbornou vý-
mladkovou schopnost. Vstřícné celokrajné listy jsou krátce řapíkaté, vejčité až elip-
tické, špičaté, 4–10 cm dlouhé, na rubu s roztroušenými přitisklými chlupy, zvláště
v paždí žilek, jichž jsou 3–4 páry. Listy se na podzim barví do červena. Dřín kvete
nápadně časně před rašením listů. Květní pupeny má kulovité na krátkých bra-
chyblastech. Květy jsou uspořádány v kulovitých okolících, korunní lístky jsou žlutě
zbarvené, kopinaté. Rozkvétá v březnu až dubnu (někdy už v únoru), plody dozrá-
vají v srpnu a září. Plodem je elipsoidní červeně zbarvená peckovice, 1–3 cm dlouhá,
s válcovitou dvousemennou peckou.
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P25. Přehled druhů vzácných dřevin

Obrázek P25.2: Dřín obecný - Cornus mas; zdroj: forestryimages.org

Ekologie a rozšíření
Je to světlomilná dřevina, snášející i střední zástin v porostu. Roste na stanovištích
ve vegetační době silně vysychavých. Dává přednost živným horninám a najdeme
jej zejména na vápencích, na půdách s příznivou formou humusu. Je mrazuvzdorný;
netrpí klimatickými výkyvy. Snáší kouřové plyny a vydrží v městském prostředí.
Je rozšířen ve střední a jižní Evropě, v Malé Asii a v Kavkazské oblasti. U nás
roste roztroušeně jen v nížinách a pahorkatinách v nejteplejších oblastech jako sou-
část lesostepních keřových společenstev a jako podrost v teplomilných dřínových
doubravách s dubem pýřitým, a s mnoha dalšími i vzácnějšími dřevinami, jako na-
příklad mukem nebo břekem.

Význam
Je to pěkná dřevina okrasná květem, plodem a podzimním vybarvením; vysazuje se
však málo, někdy jako uliční stromek, a protože snáší seřezávání, i do živých plotů.
Zahradní kultivary u nás nejsou rozšířeny. Poskytuje časnou včelí pastvu. Chutné
plody obsahující vitamín C se zpracovávají na džemy, kompoty, sirupy i likéry a
pro ten účel byly vyšlechtěny velkoplodé sorty (cv. Macrocarpa). Dřevo je roztrou-
šeně pórovité, velmi tvrdé, pevné a jemné; bylo užíváno v řezbářství a při výrobě
nářadí, v pravěku i k výrobě šípů. Dřín je v seznamu zákonem chráněných rostlin ČR.
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P25.2 Hrušeň planá (polnička) – Pyrus pyraster L.

P25.2 Hrušeň planá (polnička) – Pyrus pyraster L.

Kód v číselníku: 200

Obrázek P25.3: Hrušeň planá – Pyrus pyraster ; zdroj: Prazak (commons.wikimedia.org)

Popis
Čeleď jabloňovité – Malaceae (růžovité – Rosaceae)
Strom, výjimečně přes 20 m vysoký, s rovným kmenem o průměru do 1 m a dosti
štíhlou korunou. Na suchých stanovištích má někdy téměř keřovitý vzrůst. Dožívá se
kolem 200 let. Růst je velmi pozvolný. Staré hrušně mívají hrubou kostečkovitě roz-
brázděnou borku. Střídavé listy má jednoduché, dlouze řapíkaté, čepel je okrouhlá
až široce eliptičná, 3–5 cm dlouhá, obvykle shora lesklá. Letorosty jsou hnědé, lesklé,
většinou lysé, často s vyvinutými kolci, pupeny kuželovité, lysé. Květenství je chu-
dokvětý chocholík, jednotlivé květy 2–3 cm velké, bíle zbarvené s červenými prašníky.
Malvice kulovité až čihovité (hruškovité), do 3 cm velké, s 1–4 cm dlouhou stopkou,
trpké. Semena v jádřinci, asi 5–8 mm dlouhá.

Ekologie a rozšíření
Je to světlomilný druh, snášející sucho, rostoucí na živnějších podkladech. Nejčastěji
obsazuje pláště lužních lesů, vyskytuje se na lesostepích, výslunných křovinatých
stráních (jihovýchodní – jihozápadní expozice) nebo v teplomilných doubravách.
Velmi často jsou to jen zplanělé exempláře. Není zdaleka tak odolná vůči zimě jako
jabloň. Areál sahá ze západní a jižní Evropy přes Malou Asii až po Kavkaz. Na na-
šem území je hrušeň planá zastoupena roztroušeně v termofytiku, zejména v Českém
krasu a na jižní Moravě, v nížinách a teplejších pahorkatinách.

Význam
V době květu je to dekorativní dřevina. Poskytuje potravu ptákům a zvěři. Roz-
troušeně pórovité dřevo je tmavě zbarvené, pevné, trvanlivé, jen nepatrně se bortící,
s oblibou používané v řezbářství – na dřevořezy, držadla, hoblíky apod. Vyráběl se
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P25. Přehled druhů vzácných dřevin

Obrázek P25.4: Hrušeň planá – Pyrus pyraster ; zdroj: forestryimages.org

z něho kvalitní nábytek, pravítka a příložníky. Planá hrušeň je nezbytná roubovací
podnož ovocných odrůd. Tyto sorty (i zplanělé) řadíme k druhu P. communis L. (P.
communis L. var. sativa) – hrušeň obecná.

Poznámka
Pravděpodobně hybridogenní druh z jihovýchodní Evropy a Malé Asie Pyrus x niva-
lis Jacq. (hrušeň sněhobílá), se dříve pěstoval na jižní Moravě, kam se dostal nejspíše
s invazí Turků do Evropy. Introgresí ovlivnil původní populace P. pyraster, výsled-
kem je varieta s ochlupeným listem P. pyraster var. tomentosa (Koch) Dostálek.

P25.3 Jabloň lesní – Malus sylvestris Mill.

Kód v číselníku: 300

Popis
Čeleď jabloňovité – Malaceae (růžovité – Rosaceae)
Stromek s krátkým, obyčejně šikmým kmenem, silnými rozkladitými větvemi a koša-
tou korunou. Málokdy dosahuje výšky kolem 10 m a průměru kmene 50 cm, dožívá
se přes 100 let. Letorosty šedohnědé až černofialové, lysé, pouze na konci chlupaté.
Pupeny kuželovité až vejčitě kuželovité, okraje šupin bíle chlupaté. Mladé rostliny
mívají někdy kolce. Nezřetelně pilovité listy jsou střídavě postavené, široce eliptické
až široce vejčité, obvykle lysé. Čepel je 2.5–6.5 cm dlouhá. Květy bílé až růžové se
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P25.3 Jabloň lesní – Malus sylvestris Mill.

Obrázek P25.5: Jabloň lesní – Malus sylvestris; zdroj: H. Zell (commons.wikimedia.org)

žlutými prašníky v chudých chocholících. Plody kulovité malvice, asi 3 cm velké,
kyselé, lysé.

Obrázek P25.6: Jabloň lesní – Malus sylvestris; zdroj: forestryimages.org
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P25. Přehled druhů vzácných dřevin

Ekologie a rozšíření
Je to světlomilná dřevina, snášející slabé zastínění. Má střední nároky na vláhu a
vyrovná se i se suššími podklady. Roste na různých horninách, obyčejně na živnějších
půdách s dostatkem humusu, snáší i mírně kyselé půdy. Je klimaticky nenáročná,
odolná mrazu. Snáší kouřové plyny a roste dobře v městském prostředí. Vyskytuje se
skoro po celé Evropě, odkud zasahuje do Malé Asie a do západní Sibiře. U nás roste
roztroušeně po celém území jako součást křovinatých porostů od nižších poloh až do
podhorských oblastí. Nejčastěji na okrajích lužních lesů, v doubravách, na sutích a
křovinatých stráních. Ovšem většinou známe jen zplanělé jabloně při okrajích lesů,
na mezích, u cest apod.

Význam
Také „divoká“ jabloň je v květu velmi dekorativní; skýtá dobrou včelí pastvu a po-
travu ptákům a zvěři. Některé ovocné odrůdy se osvědčily jako otužilé stromy do
silničních alejí. Roztroušeně pórovité dřevo jabloně nacházelo speciální uplatnění ve
stolařství a řezbářství pro tvrdost, pevnost a zbarvení. Planá jabloň je používaná
jako roubovací podnož. Pěstované sorty a zplanělé exempláře (semenáče) jabloní
přiřazujeme ke druhu Malus domestica Borkh. – jabloň domácí.

P25.4 Jalovec obecný – Juniperus communis subsp. com-
munis L.

Kód v číselníku: 400

Obrázek P25.7: Jalovec obecný – Juniperus communis subsp. communis; zdroj: R. Hruban

Popis
cypřišovité – Cupressaceae
Keř až stromek značně proměnlivého tvaru. Obvykle je vícekmenný a keřovitý, výji-
mečně má jeden přímý kmen a dorůstá výšky přes 10 m. Dožívá se až několika set let
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P25.4 Jalovec obecný – Juniperus communis subsp. communis L.

věku; obvykle však uhyne dříve následkem zastínění vzrůstnějšími dřevinami. Vět-
vení má nepravidelné s letorosty tenkými, vzpřímenými nebo i rozkladitými. Kořen
je zpočátku kůlový, brzy se však těsně pod povrchem vytváří uzlovitá ztluštěnina bo-
hatá pryskyřicí, ze které vybíhají daleko sahající povrchové kořeny. Dobře kořenuje
z řízků. Špatně snáší přesazování. Špičaté jehlice 1–2 cm dlouhé vyrůstají v trojčet-
ných přeslenech a mají bílé voskové proužky (řady průduchů) na svrchní straně. Je to
dvoudomá dřevina. Modročerné, ojíněné dužnaté šištice dozrávají ve 2. nebo 3. roce.

Obrázek P25.8: Jalovec obecný – Juniperus communis subsp. communis; zdroj: forestryi-
mages.org

Ekologie a rozšíření
Jalovec je dřevina velmi světlomilná; vydrží jen docela slabý zástin řídkého porostu.
Požadavky na vláhu nelze přesně vyjádřit; snese zcela vysychavé a mělké půdy a
na druhé straně roste dobře v nadbytku vláhy na rašeliništích. Je skoro lhostejný
ke složení půdy a geologickému podloží; roste na chudých píscích i na vápencích.
Zdá se, že se mu daří dobře, je-li vyvinuta vrstva surového humusu. Je lhostejný
k extrémním projevům klimatu; nevadí mu ani kruté zimy a horká léta. Euroasijský
druh. Na našem území je jalovec obecný rozšířen nepravidelně a mezernatě od nížin
až do hor. Přirozená stanoviště jsou jen tam, kde konkurence ostatních dřevin je
oslabena; jsou to skály, slunné svahy s mělkou půdou, dále chudé písky a rašeliny,
nebo konečně polohy v dosahu hranice lesa. Mnohem nápadnější jsou druhotné loka-
lity na pastvinách, kde došlo k rozšíření jalovce na velkých plochách a druh tak dává
ráz celým krajinám. Přirozené rozšíření jalovce obecného je dalekosáhle pozměněno
lidskou činností. V lesních oblastech nikdy netvořil porosty a kromě výše uvedených
míst se vyskytoval v řídkých březinách a borech.

617



P25. Přehled druhů vzácných dřevin

Význam
Dřevo jalovce slouží k nakuřování masa při uzení. Dříve se cenilo v řezbářství a jako
vhodné na násady k lopatám pro velkou houževnatost a pevnost, i když je dřevo
měkké. Jalovčinky jsou oblíbeným kořením v pikantních směsích; zejména upravují
chuť masa z divočiny, v různých krajích jsou využívány k výrobě vína, sirupu a
octa. Používají se také k přípravě likérů (borovička, gin). Zanedbatelné není ani
farmaceutické užití dřeva a plodů při urologických onemocněních, dříve se z něj při-
pravovaly koupele a obklady při revmatismu a kožních chorobách. V zahradnictví je
jalovec obecný dávno sázená, velmi oblíbená dřevina v mnoha kultivarech. Mnohé
jsou v městském prostředí odolnější, než planý druh.

P25.5 Jeřáb břek – Sorbus torminalis (L.) Crantz

Kód v číselníku: 500

Obrázek P25.9: Jeřáb břek – Sorbus torminalis; zdroj: Rosenzweig (com-
mons.wikimedia.org)

Popis
Čeleď jabloňovité – Malaceae (růžovité – Rosaceae)
Středně velký strom s dosti rovným kmenem a košatou korunou. Na typických sta-
novištích dosahuje výšky 15–25 m a průměru kmene do 1 m. Dožívá se 100–150
let. Nápadná je borka, v mládí výrazně šupinovitě odlupčivá, ve stáří pak tmavá,
kostečkovitě rozbrázděná, připomínající borku hrušně. Letorosty popelavě hnědé,
pupeny vejcovité, žlutozelené, s hnědě lemovanými okraji šupin. Střídavé listy jsou
jednoduché, pětilaločnaté, tvarem podobné listům hlohu, ale jsou větší, až 10 cm
dlouhé. Kvete v květnu, květy má uspořádané do řídkého chocholíku. Drobné, hnědé,
světleji tečkované malvičky dozrávají na podzim, po dozrání jsou moučně sladké, po-
živatelné. Listy se na podzim barví žlutočerveně až zářivě červeně a později hnědnou.
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P25.5 Jeřáb břek – Sorbus torminalis (L.) Crantz

Obrázek P25.10: Jeřáb břek – Sorbus torminalis; zdroj: forestryimages.org

Ekologie a rozšíření
Břek je stín snášející dřevina, schopná v mládí vydržet dlouho pod porostem. Později
nároky na světlo stoupají. Roste na půdách v letním období vysychajících; spokojí se
s nízkými srážkami. Dává přednost živným horninám, jako je vápenec, čedič, andesit
apod. Je to dřevina teplých poloh a výslunných strání, mrazem však není poškozo-
vána. Středo a jihoevropská dřevina, dále v Přední Asii (Turecko, Sýrie) a severní
Africe. U nás je břek rozšířen roztroušeně v teplých částech státu v oblastech šipá-
kových doubrav a v dubinách, někdy také spolu s bukem. V Čechách roste zejména
na dolním toku Berounky (Křivoklátské lesy) a v Českém středohoří; je zastoupen
na jižní Moravě, max. do výšky 650 m.

Význam
Břek byl vždy jen vtroušenou dřevinou; hospodařením v lesích se jeho beztak nepa-
trné zastoupení ještě zmenšuje. Dnes patří k dřevinám ohroženým, i když ne zákonem
chráněným. Je to perspektivní dřevina pro výsadby v biokoridorech, větrolamech a
jiných ochranných výsadbách. Hodí se do bažantnic i jinde, kde je třeba se postarat
o potravu ptactva. Poskytuje dobrou včelí pastvu. Z mladých větviček se dříve zís-
kávalo žluté nebo červenohnědé barvivo. Plody se používaly od pravěku díky svému
obsahu tříslovin jako prostředek proti průjmu, odtud také vědecké jméno (tormina
= břišní kolika). Ve středověku plody sloužily jako ovoce pro chudý lid. Z plodů
je také známá příprava octu a pálenky. Tmavé, pevné a jemnovlákné, roztroušeně
pórovité dřevo bývalo vysoce hodnoceno v kolářství a řezbářství a i dnes má na trhu
vysokou cenu.

619



P25. Přehled druhů vzácných dřevin

P25.6 Jeřáb český – Sorbus bohemica Kovanda

Hybridogenní druh kombinace Sorbus danubialis x S. torminalis
Kód v číselníku: 600

Popis
Čeleď jabloňovité – Malaceae (růžovité – Rosaceae)
Keř až strom do 6 m výšky. Listová čepel je 6–8 cm dlouhá, široce eliptická, až
vejčitá, od horní poloviny peřenolaločná, pilovitá, špičatá, na bázi klínovitá a téměř
celokrajná. Rub listu je šedě plstnatý. řapík je 1.5–1.8 cm dlouhý. Kališní cípy jsou
za květu vzpřímené, za plodu zaschlé, vytrvávající, semeník je polospodní. Malvice
je široce elipsoidní až kulovitá, červenooranžová, lysá, s málo zřetelnými, drobnými
lenticelami.

Ekologie a rozšíření
Vyskytuje se v lesostepních společenstvech, šipákových doubravách, zasahuje i do
mezofilních dubohabřin. Charakteristický je výskyt na vrcholech kopců. Geologic-
kým podložím jsou povětšinou bazické horniny jako znělec, andezit a krystalický
vápenec. Slunná teplomilná dřevina preferující jižní a jihozápadní svahy. Je endemi-
tem Českého středohoří (Labské a Milešovské středohoří).

Význam
V ČR patří ke druhům zákonem chráněným. Populace tohoto druhu na našem území
čítá do 200 jedinců.

P25.7 Jeřáb muk – Sorbus aria Crantz

Kód v číselníku: 700

Obrázek P25.11: Jeřáb muk – Sorbus aria; zdroj: J. Smejkal
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P25.7 Jeřáb muk – Sorbus aria Crantz

Popis
Čeleď jabloňovité – Malaceae (růžovité – Rosaceae)
Statný keř až strom se zprohýbaným kmenem a řídkou korunou. Dosahuje výšky
6–12 m s kmenem do 25 cm v průměru; dožívá se asi 100 let. Letorosty tmavě
hnědé, pupeny protáhle vejcovité, se zahnutou špičkou, žlutozelené, řídce plstnaté
až olysalé. Listová čepel je široce eliptická, 6–12 cm dlouhá, jednoduše až dvakrát
nepravidelně pilovitá, špičatá, k bázi klínovitá, celokrajná. Rub listu je plstnatý, bílý.
Listy se na podzim barví žlutě až oranžově. Květenství je kompaktní chocholičnatá
lata, korunní lístky jsou žlutobílé. Semeník je polospodní. Rozkvétá v květnu až
červnu. Malvice jsou červené, v okolí kališních zubů plstnaté a s četnými drobnými
lenticelami. Kališní zuby za plodu suché, zkroucené. Plody jsou moučnaté, sladké,
jedlé.

Obrázek P25.12: Jeřáb muk – Sorbus aria; zdroj: forestryimages.org

Ekologie a rozšíření
Roste v šipákových doubravách a v rozvolněných habrových doubravách, snáší mělké
vysychavé půdy. Vyhýbá se však otevřeným lesostepním stanovištím a pleším. S ob-
libou roste na půdách živinami dobře zásobených, tedy na půdách s vápencovým
podložím, avšak vyskytuje se i na kyselých půdách. Muk osídluje horní partie jižně
orientovaných chlumů našich pahorkatin. Je to dřevina odolná k výkyvům klimatu,
mrazy nepoškozovaná. Odolává kouřovým plynům lépe než jeřáb ptačí; městské pro-
středí dobře snáší. Roste ostrůvkovitě v západní, střední, jižní a jihovýchodní Ev-
ropě. U nás je to druh rostoucí zejména v teplých pahorkatinách (Dolní Berounka,
střední Povltaví, České středohoří, Doupovské vrchy, jižní Morava); v Karpatech
vystupuje na výslunných stráních výše do hor.
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P25. Přehled druhů vzácných dřevin

Význam
Muk skýtá dobrou včelí pastvu a bohatou potravu ptactvu. V zahradnictví se uplat-
ňuje dekorativním olistěním, zejména cv. Magnifica se zvláště velkými, na rubu bíle
plstnatými listy a pravidelnou, štíhlou korunou.

P25.8 Jeřáb oskeruše – Sorbus domestica L.

Kód v číselníku: 800

Obrázek P25.13: Jeřáb oskeruše – Sorbus domestica; zdroj: BotBln (com-
mons.wikimedia.org), R. Hruban

Popis
Čeleď jabloňovité – Malaceae (růžovité – Rosaceae)
Strom 8–25 m vysoký. Kůra zpočátku hladká, šedohnědá, později hrubne v po-
délně mělce zbrázděnou borku. Pupeny jsou vejcovité, špičaté, zelené až načerve-
nalé, lepkavé. Listy lichozpeřené, se 6–10 páry lístků, lístky jsou zpravidla vejčité až
podlouhle vejčité, 5–7 cm dlouhé, po obvodu odstále jednoduše pilovité. Na spodní
straně jsou listy chlupaté, sivozelené. Bělavé květy uspořádané ve vrcholičnatých kvě-
tenstvích rozkvétají od května do června. Malvice kulovitá nebo hruškovitá, 1,5–3
cm v průměru, žlutá, s červeným líčkem, hustě tečkovaná drobnými lenticelami, jedlá.

Ekologie a rozšíření
Je výrazně teplomilným a světlomilným druhem, snáší vysychavé, živinami dobře
zásobené půdy na bazickém, méně často kyselém geologickém podloží. Subspontánně
se vyskytuje na výhřevných stanovištích rozvolněných šipákových doubrav. Pro svoji
schopnost pařezové a kořenové výmladnosti je oskeruše schopná se po dlouhý čas udr-
žet na místě. Dřevina od pradávna pěstovaná, její původní areál je nejistý, z toho
plynou i pochybnosti o původnosti v ČR. Roste roztroušeně v nejteplejších oblas-
tech našeho státu, často solitérně v zemědělské krajině, nebo vysemeněná v lesních
porostech ze starých vinic a sadů. Jsou to Znojemsko-brněnská pahorkatina, Pav-
lovské vrchy, Ždánický les, Jihomoravská pahorkatina, Bílé Karpaty a Luhačovická
pahorkatina.
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P25.9 Jeřáb prostřední – Sorbus intermedia Pers

Obrázek P25.14: Jeřáb oskeruše – Sorbus domestica; zdroj: forestryimages.org

Význam
Oskeruše je ceněná pro své tvrdé, houževnaté dřevo (v minulosti výroba vinařských
lisů), vhodné na dýhy. Plody jsou využívány jako ovoce k přímému konzumu, či
sušené. V německých zemích se oskerušový mošt přidává do jablečného pro zvýšení
jeho trvanlivosti a projasnění (vliv tříslovin). Z plodů se vyrábí i vysoce ceněná pá-
lenka.

P25.9 Jeřáb prostřední – Sorbus intermedia Pers

Kód v číselníku: 900

Popis
Čeleď růžovité – Rosaceae
Opadavý strom středního vzrůstu, dosahující výšky kolem 12-15 m, někdy však
také jen keřovitého. Koruna poměrně hustě uzavřená, v obryse okrouhle kulovitá
a vždy dosti pravidelně utvářená. Má krátký a až dolů hustě větvený kmen. Borka
starších stromů je hladká, mladé letorosty jsou nápadně plstnatě chlupaté, na podzim
však olysávající. Listy jsou střídavé, tenké, 6-12 cm dlouhé, na bázi široce klínovité
až zaokrouhlené, na vrcholu tupé nebo jen málo zašpičatělé. Na rubu jsou trvale
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P25. Přehled druhů vzácných dřevin

Obrázek P25.15: Jeřáb prostřední - Sorbus intermedia; zdroj: R. Hruban

šedoplstnaté, nikdy bíle vlnaté nebo běloplstnaté. Květy jsou bílé, ploše rozložené
chocholičnaté laty, po rozkvětu kolem 10 cm široké. Malvice jsou kulovité, v době
zralosti (počátek srpna) přecházenící ze zelené do nachové barvy, lesklé a asi 1 cm
dlouhé.

Obrázek P25.16: Jeřáb prostřední - Sorbus intermedia; zdroj: forestryimages.org

Ekologie a rozšíření
Jeřáb prostřední byl objeven v Pobaltí a přirozeně se vyskytuje v jižní Skandinávii
nebo v severoněmecké nížině.
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P25.10 Kalina tušalaj (tušalaj obecný) – Viburnum lantana L.

Význam
Pro své dekorativní vlastnosti a zřejmou rezistenci vůči městským výfukovým ply-
nům se stále více využívá při osazování ulic, náměstí a podél komunikací.

P25.10 Kalina tušalaj (tušalaj obecný) – Viburnum lantana
L.

Kód v číselníku: 1000

Obrázek P25.17: Kalina tušalaj – Viburnum lantana; zdroj: R. Hruban

Popis
Čeleď zimolezovité – Caprifoliaceae
Středně velký, až 4 m vysoký vidličnatě větvený keř s nápadnými nahými plstna-
tými pupeny (zejména květními). Šíří se kořenovými výmladky. K zemi sehnuté
větve často zakoření. Vstřícné, kožovité a na povrchu svraskalé listy jsou široce vej-
čité, 5–16 cm dlouhé, pilovité, na rubu hustě zeleně plstnaté. Květy v koncových
vrcholičnatých květenstvích jsou bělavé a poněkud páchnou. Rozkvétají od dubna
do května. Zrající plody-peckovice mění postupně barvu od zelené přes červenou do
černé, plně vyzrálé také páchnou. Semena jsou plochá, eliptičná.

Ekologie a rozšíření
Je to světlomilný druh. Vydrží i na vysychavých podkladech s nedostatkem vláhy
v letním období. Roste zejména na vápencích, spraších a jiných živných horninách.
Upřednostňuje hluboké, hlinité, živinami dobře zásobené půdy. I když je to teplo-
milná dřevina, u nás netrpí mrazem. Snáší dosti dobře exhalace a vydrží v městském
klimatu. Jiho a středoevropský druh zasahující na východ až ke Kaspickému moři.
Je zastoupen roztroušeně po celém našem území v teplých oblastech a v nižších
polohách, ponejvíce jako součást světlých lesů a lesostepních křovinatých formací
s dubem zimním i dubem pýřitým.
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P25. Přehled druhů vzácných dřevin

Obrázek P25.18: Kalina tušalaj – Viburnum lantana; zdroj: forestryimages.org

Význam
Občas se vysazuje v parcích a zahradách, je vhodná i do vytvářených biokoridorů.
Při archeologických průzkumech byly nalezeny šípy vyrobené z dlouhých rovných
větví tušalaje.

P25.11 Lýkovec vonný – Daphne cneorum L.

Kód v číselníku: 1100

Popis
Čeleď vrabečnicovité – Thymelaeaceae
Lýkovec vonný je vždyzelený nízký keřík, 10–30 cm vysoký, s dlouhými, poléhavými,
tenkými větvemi, na konci vystoupavými. Větve jsou kořenující, v mládí hustě pý-
řité, ve stáří olysalé. Na každém výhonu je jeden vrcholový, kulovitý pupen, krytý
šupinami na okraji brvitými. Velmi úzké kožovité listy jsou nahloučené na konci
větévek. Listy lýkovce vonného jsou neopadavé, přisedlé, úzce kopinaté až úzce ob-
vejčité, 1–1.5 cm dlouhé, na vrcholu zaokrouhlené, sytě zelené, lysé. Vonné květy
v koncových 4–10květých svazečcích, červeně růžové až fialově růžové, vzácně bílé,
poměrně drobné, se rozvíjejí až po olistění v dubnu až červnu. Plodem je zasy-
chavá červenohnědá peckovice až do doby zralosti uzavřená v zaschlé češuli. Semena
podlouhle vejcovitá, černohnědá, asi 4 mm v průměru.
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P25.11 Lýkovec vonný – Daphne cneorum L.

Obrázek P25.19: Lýkovec vonný – Daphne cneorum; zdroj: PRA (commons.wikimedia.org)

Obrázek P25.20: Lýkovec vonný – Daphne cneorum; zdroj: forestryimages.org

Ekologie a rozšíření
Upřednostňuje písčité, vysychavé, provzdušněné, zásadité až mírně kyselé půdy od
nížin až do hor (na vápencích a dolomitech). Na příhodných biotopech vytváří
rozsáhlé porosty, díky schopnosti zakořeňování poléhavých větví. Lýkovec vonný
roste ve světlých suchých doubravách a teplomilných a reliktních borech, na výslun-
ných lesních okrajích a trávnících v blízkosti lesa. Evropský druh se subatlanticko-

627



P25. Přehled druhů vzácných dřevin

submediteránním rozšířením. V ČR se vyskytuje velmi vzácně v teplejších oblastech
státu, převážně v pahorkatinách.

Význam
Druh v posledních desetiletích silně na ústupu úbytkem vhodných biotopů. Je ohro-
žen také vykopáváním nezodpovědnými zahrádkáři, neboť je velmi dekorativní ve
skalkách. V ČR patří k dřevinám zákonem chráněným. Dříve se používal k výrobě
jedu pro lov ryb, způsobujícího vnitřní krvácení.

P25.12 Mahalebka obecná – Padellus mahaleb (L.) Vas-
silcz.

Obrázek P25.21: Mahalebka obecná – Padellus mahaleb; zdroj: forestryimages.org

Syn.: Cerasus mahaleb (L.) Mill. – višeň turecká
Kód v číselníku: 1200

Popis
Čeleď mandloňovité – Amygdalaceae (růžovité – Rosaceae)
Středně velký keř nebo stromek se zprohýbaným kmenem a rozkladitou korunou vy-
soký až 15 m. Borka zprvu hladká, hnědá až černá, později podélně rozpukaná.
Mladé větévky tenké, často převislé, žlutavě šedé až zelenavé s tmavě hnědými
lenticelami, pupeny vejcovité, lysé. Listy široce vejčité až obvejčité, vzácně téměř
okrouhlé, 3–6 cm dlouhé, na vrcholu krátce zašpičatělé, na okraji drobně pilovitě
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P25.13 Mandloň nízká – Amygdalus nana L.

zubaté, na líci tmavozelené, lysé, lesklé, na rubu zelené, matné. Řapík dlouhý až
3.5 cm s 0–2 žlázkami. Květy bílé, až 2 cm v průměru, rozkvétají zároveň s rašením
listů v dubnu až květnu, vonné, stopkaté v 3–13květých přímých chocholičnatých
hroznech. Plody vejcovité až kulovité 8–10 mm v průměru, za zralosti černé, tence
dužnaté peckovice. Pecka vejcovitá až téměř kulovitá, hladká, světle žlutavě hnědá.
Listy, květy i dřevo voní příjemně kumarinem.

Ekologie a rozšíření
Roste na křovinatých kamenitých až skalnatých výslunných svazích, na okrajích lesů,
podél cest, spíše na bazických podkladech. Nejčastěji se vyskytuje ve společenstvech
teplomilných šipákových doubrav, lesostepních křovinách či lesních pláštích. Je to
světlomilná dřevina, snášející vysychavé půdy. Není choulostivá na mráz a odolává
znečištěnému ovzduší. Celkové rozšíření zasahuje jižní Evropu, Malou Asii, střední
Asii a severozápadní Afriku. V Čechách pravděpodobně nepůvodní, zavlečená (okolí
Prahy), na jižní Moravě původní v teplejších oblastech, na jihu a jihovýchodě. Nej-
výrazněji se uplatňuje na Pavlovských kopcích, mnohde tam vytváří souvislé porosty.

Význam
Těžké, tvrdé dřevo se světle hnědým až nazelenalým jádrem, za čerstva intenzívně
vonící, se používá v řezbářství. Mahalebky se užívá často jako podnože pro kulti-
vary třešní a višní. Vhodná do parků a sadů měst pro svoji odolnost k suchu a velké
množství aromatických květů. Plody se nehodí k jídlu, zpracovávají se na likéry
(„Maraska“).

P25.13 Mandloň nízká – Amygdalus nana L.

Kód v číselníku: 1300

Obrázek P25.22: Mandloň nízká – Amygdalus nana; zdroj: Le.Loup.Gris (com-
mons.wikimedia.org)
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P25. Přehled druhů vzácných dřevin

Popis
Čeleď mandloňovité – Amygdalaceae (růžovité – Rosaceae)
Nízký keř, obvykle nepřevyšující 1 m, rozšiřující se prutovitými kořenovými vý-
mladky. Větve jsou tenké, hustě větvené, letorosty lysé, zelené až hnědé. Střídavé
listy jsou podlouhle kopinaté, 2.5–6 cm dlouhé, pilovité, s čárkovitými palisty. Květy
rozkvétají před rašením listů v dubnu až květnu, jsou růžové, vzácně bílé, až 3
cm v průměru. Plody mají kožovitou slupku, šedožlutou, hustě chlupatou, pecka je
téměř kulatá, nepravidleně rýhovaná, semena jsou hořká.

Obrázek P25.23: Mandloň nízká – Amygdalus nana; zdroj: forestryimages.org

Ekologie a rozšíření
Silně světlomilný druh, snášející extrémně vysychavá stanoviště kavylových stepí.
Roste na živných podkladech (vápenec, andesit, spraš). Vyskytuje se v jihovýchodní
Evropě, odkud je rozšířen přes stepní oblasti Ruska až do západní Sibiře. K nám
zasahuje velmi vzácně na nejteplejší lokality jižní Moravy (okolí Hustopečí a Duna-
jovické kopce; dříve snad také na Pavlovských kopcích).

Význam
V teplých oblastech (např. na jižní Moravě) se občas pěstuje jako okrasný keř nebo ve
skalkách. Je vhodný ke zpevnění suchých výslunných svahů, na kterých se úspěšně
rozrůstá. V semenech obsahuje amygdalin, toxický kyanogenní glykosid. V ČR je
mandloň nízká ze zákona chráněna.
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P25.14 Tis červený – Taxus baccata L.

P25.14 Tis červený – Taxus baccata L.

Kód v číselníku: 1400

Obrázek P25.24: Tis červený – Taxus baccata; zdroj: R. Hruban

Popis
Čeleď tisovité – Taxacea
Pomalu rostoucí strom s přímým kmenem, často vícekmenný, s široce kuželovitou až
kulovitou korunou; někdy je tis jen keřovitého vzrůstu. Staré stromy dorůstají 10 až
15 m výšky a srostlé kmeny mívají na bázi průměr do 1 m. Tis dosahuje na přiroze-
ných stanovištích stáří asi 350 let, vysazení jedinci mívají až 600 let. Kmen svalcovitý,
borka nafialovělá, odlupčivá ve velkých šupinách, dřevo tvrdé, těžké, pružné, s čer-
venohnědým jádrem. Kořenová soustava tisu je všestranně rozvinutá. Ze srdčitého
základu rostou kořeny všemi směry a dobře dřevinu zakotvují i na skalnatých a ka-
menitých podkladech. Letorosty a dvouleté větvičky jsou žlutozelené, až 3. rokem
se na větvích vytváří červenohnědá borka. Ploché jehlice jsou svrchu tmavozelené,
naspod žlutozelené, postavené ve spirále, na bočních větvích rozložené dvouřadě,
1.5–3.5 cm dlouhé. Drobné samčí šištice s četnými prašníky i samičí s jediným va-
jíčkem (vzhledu pupenu) se zakládají na spodní straně loňských větviček. Většinou
na jednom jedinci výrazně převládají šištice jednoho pohlaví. Vejcovitá tmavohnědá
semena jsou téměř obalena červeným, šťavnatým, mdle sladkým míškem, který vy-
hledávají ptáci a přispívají tak k šíření semen.
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P25. Přehled druhů vzácných dřevin

Obrázek P25.25: Tis červený – Taxus baccata; zdroj: forestryimages.org

Ekologie a rozšíření
Tis je dřevina schopná snášet výjimečně silné zastínění po celé období života, roste
však také dobře za podmínek plného osvětlení na volném prostranství. Má vyhra-
něné nároky na vláhu, najdeme jej sice často i ve skalních štěrbinách, bývají to však
stinné expozice, kde je alespoň dostatek srážek a vysoká vzdušná vlhkost. Vysky-
tuje se na rozmanitém geologickém podloží s výjimkou chudých a mělkých půd. Je
dřevinou oceánického klimatu s mírnými zimami a značnou relativní vlhkostí vzdu-
chu v létě. Tis dobře snáší znečištěné ovzduší velkých měst. Vyskytuje se nejčastěji
v podrostu smíšených lesů s bukem a jedlí. Celkové rozšíření tisu je vázáno na ob-
lasti oceánického klimatu, tedy západní, severní a střední Evropu a Středozemí, na
východ zasahuje přes Malou Asii na Kavkaz. V České republice je řada izolova-
ných lokalit, kde je tis rozšířen na malém území v omezeném počtu jedinců. Jsou
to vesměs přírodní rezervace nebo chráněné krajinné oblasti. V Čechách jde o tato
naleziště: Křivoklátsko na Berounce, zejména u Týřova (asi 5000 kusů); Povltaví
u Štěchovic a Drbákova (kdysi 2000 kusů); předhoří Šumavy na Domažlicku; hlavně
Netřeb, Koráb a Helfštejn (několik set kusů); Lužické hory v severních Čechách (ně-
kolik desítek kusů). Na Moravě rostou tisy východně od Svitav kolem vrchu Rohy
(několik set kusů); bohatě se vyskytují tisy v Moravském krasu (asi 3000 kusů);
v Beskydech je tis zastoupen v lesích už jen sporadicky, častěji vysazen u hájoven a
horských usedlostí.
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Význam
Velká výmladková schopnost tisu se využívá zejména v zahradnictví při sestřihování
a tvarování. Tis se dobře rozmnožuje z řízků; je to základ jeho bohatého sadov-
nického využití. Celá rostlina s výjimkou míšku obsahuje jedovatý alkaloid taxin a
jedovatost tisu je odedávna známa, věřilo se dokonce, že se lze otrávit i prodlévá-
ním v jeho stínu. Bylo pozorováno, že zvířata požírající tis se skácela k zemi a záhy
v křečích uhynula. Nejcitlivější je v tomto směru kůň. Jiní autoři ovšem udávají, že
zvěř a dobytek tis dokonce záměrně vyhledává a okusuje. Někdy býval používán jako
abortivum odvar z jehličí, ale způsobil spíše smrt než potrat. Za smrtelnou dávku
pro člověka se považuje 50 g jehličí, smrt nastává do 24 hod. Před staletími byl tis
v celém svém areálu, a také u nás, dosti hojný. Tisové dřevo s hnědočerveným velkým
jádrem bylo vyhledávaným materiálem v řezbářství, na obklady a intarzie, také pro
zhotovování luků a oštěpů a to již od pravěku (naleziště v Ötzalských Alpách z doby
před 5100 až 5350 lety, tisové lučiště, topůrko měděné sekery). Ve středověku bylo
tisové dřevo cenným zbožím, v 16. stol se např. vyváželo z oblasti Alp a Karpat do
Anglie, kde již byly tisové porosty zdecimované, a to v takovém množství, že v Ba-
vorsku byl už v r. 1589 vydán zákaz kácení tisů. Dnešní naše lokality představují
trosky někdejšího rozšíření. Přičinila se o to nejen intenzívní těžba, ale také pastva
a nejvíce holosečné hospodářství. Z těchto důvodů je dnes tis v ČR chráněn zákonem.
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P26. Seznam zkratek užívaných
v projektu NIL2

ENFIN – European National Forest Inventory Network
FAO – Food and Agriculture Organization
FM – Field-Map
FMDC – Field-Map Data Collector
GPS – Global Positioning System
CHKO – Chráněná Krajinná Oblast
IUFRO – International Union of Forest Research Organizations
LULUCF – Land Use, Land Use Change and Forestry
LVS – Lesní Vegetační Stupeň
NIL – Národní Inventarizace Lesů
NIL1 – Národní Inventarizace Lesů v České republice, první cyklus probíhající v le-
tech 2001-2004
NIL2 – Národní Inventarizace Lesů v České republice, druhý cyklus probíhající v le-
tech 2011-2015
NP – Národní Památka
NPR – Národní Přírodní Rezervace
NUTS – Nomenklatura územních statistických jednotek, z francouzského originálu
Nomenclature des Unites Territoriales Statistique
S-JTSK – Souřadný systém Jednotné Trigonometrické Sítě Katastrální
OL – Other Land
OLWTC – Other Land With Tree Cover
OWL – Other Wooded Land
PLO – Přírodní Lesní Oblast
SHP – SHape File, datový formát pro ukládání vektorových prostorových dat
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P27. Zálohování projektů
Field-Map a souborů GPS

P27.1 Úroveň 1 – terénní inventarizační skupina

Interval zálohy projektů a souborů GPS: denně po ukončení měření
Medium: Flash disk
Odpovědná osoba: Vedoucí skupiny

1. Projekt Plochy
Kopírování změřených ploch projektu FM Plochy ve FM Asistent do projektu FM
s názvem Plochy_NIL1_14_2011_1_ZALOHA, který bude vytvořen na záložním
mediu mimo terénní počítač.

2. Projekt Navigace
Kopírování změřených ploch projektu FM Navigace ve FM Asistent do projektu FM
s názvem Navigace_NIL1_14_2011_1_ZALOHA, který bude vytvořen na zálož-
ním mediu mimo terénní počítač.

3. GPS soubory
Jednotlivé GPS soubory se umístí do adresáře GPS_NIL_14_2011_1_ZALOHA,
který bude vytvořen na záložním mediu mimo terénní počítač.

P27.2 Úroveň 2 – terénní inventarizační skupina

Interval zálohy projektů a souborů GPS: jednou týdně všechny projekty FM a
soubory GPS
Medium: stolní počítač
Odpovědná osoba: Vedoucí skupiny

1. Projekt Plochy
Kopírování změřených ploch za týden a skupinu v projektu FM Plochy ve FM Asi-
stent do projektu FM s názvem Plochy_NIL1_14_2011_1_ZALOHA, který bude
vytvořen na stolním počítači vedoucího skupiny. Do zálohy se umísťují plochy za
daný týden z projektů, které jsou odevzdány a jejich správnost je potvrzena odpo-
vědným pracovníkem. Záloha bude obsahovat pouze plochy změřené v daném týdnu.
Týdenní záloha projektů bude umístěna do adresáře s odpovídajícím číslem týdne.
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Obrázek P27.1: Struktura adresáře - Úroveň 1

2. Projekt Navigace
Kopírování změřených ploch za týden a skupinu v projektu FM Navigace ve FM
Asistent do projektu FM s názvem Navigace_NIL1_14_2011_1_ZALOHA , který
bude vytvořen na stolním počítači vedoucího skupiny. Záloha bude obsahovat údaje
Navigace změřené od počátku sezóny do konce daného týdne. Týdenní záloha pro-
jektů bude tedy umístěna do adresáře s odpovídajícím číslem týdne.

3. GPS soubory
Jednotlivé GPS soubory zaměřené za týden a skupinu se umístí do cílového adresáře
GPS_NIL_14_2011_1_ZALOHA, který bude vytvořen na stolním počítači vedou-
cího skupiny. Adresář bude obsahovat všechny soubory změřené od počátku sezóny
do konce daného týdne. Do zálohy se umísťují data GPS, která jsou odevzdána a
jejich správnost je potvrzena odpovědným pracovníkem.

P27.3 Úroveň 3 – vedoucí oddělení NIL pobočky

Interval zálohy projektů a souborů GPS: jednou týdně všechny projekty FM a
soubory GPS
Medium: stolní počítač
Odpovědná osoba: Vedoucí oddělení NIL

1. Projekt Plochy
Kopírování změřených ploch za týden a pobočku v projektu FM Plochy ve FM Asi-
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P27.4 Úroveň 4 – vedoucí oddělení NIL pobočky

stent do projektu FM s názvem Plochy_NIL1_BN_2011_1_ZALOHA, který bude
vytvořen na stolním počítači vedoucího oddělení NIL. Do zálohy se umísťují plo-
chy za daný týden z projektů, které jsou odevzdány a jejich správnost je potvrzena
odpovědným pracovníkem. Záloha bude obsahovat pouze plochy změřené v daném
týdnu. Týdenní záloha projektů bude tedy umístěna do adresáře s odpovídajícím
číslem týdne.

2. Projekt Navigace
Kopírování změřených ploch za týden a pobočku v projektu FM Navigace ve FM
Asistent do projektu FM s názvem Navigace_NIL1_BN_2011_1_ZALOHA , který
bude vytvořen na stolním počítači vedoucího oddělení NIL. Záloha bude obsahovat
údaje Navigace změřené od počátku sezóny do konce daného týdne. Týdenní záloha
projektů bude tedy umístěna do adresáře s odpovídajícím číslem týdne.

3. GPS soubory
Jednotlivé GPS soubory zaměřené za týden a pobočku se umístí do cílového adre-
sáře GPS_NIL_BN_2011_1_ZALOHA, který bude vytvořen na stolním počítači
vedoucího oddělení NIL. Adresář bude obsahovat všechny soubory změřené od po-
čátku sezóny do konce daného týdne. Do zálohy se umísťují data GPS, která jsou
odevzdána a jejich správnost je potvrzena odpovědným pracovníkem.

P27.4 Úroveň 4 – vedoucí oddělení NIL pobočky

Interval zálohy projektů a souborů GPS: všechny projekty FM a soubory GPS
za pobočku a týden po odevzdání
Medium: zálohovací adresář na pobočkovém záložním prostoru
Odpovědná osoba: Vedoucí oddělení NIL

1. Projekt Plochy
Umístění projektu FM Plochy_NIL1_BN_2011_1_ZALOHA, který byl vytvořen
na stolním počítači vedoucího oddělení NIL. Do zálohy se umísťují plochy za daný
týden z projektů, které jsou odevzdány a jejich správnost je potvrzena odpovědným
pracovníkem. Záloha bude obsahovat pouze plochy změřené v daném týdnu. Týdenní
záloha projektů bude tedy umístěny do adresáře s odpovídajícím číslem týdne. Jde
o zálohu úrovně 3.

2. Projekt Navigace
Umístění projektu FM Navigace_NIL1_BN_2011_1_ZALOHA, který bude vytvo-
řen na stolním počítači vedoucího oddělení NIL. Záloha bude obsahovat údaje Na-
vigace změřené od počátku sezóny do konce daného týdne. Týdenní záloha projektů
bude tedy umístěna do adresáře s odpovídajícím číslem týdne. Jde o zálohu úrovně 3.

3. GPS soubory
Jednotlivé GPS soubory zaměřené za týden a pobočku se umístí do cílového adresáře
GPS_NIL_BN_2011_1_ZALOHA, který bude vytvořen na pobočkovém serveru.
Adresář bude obsahovat všechny soubory změřené od počátku sezóny do konce da-
ného týdne. Do zálohy se umísťují data GPS, které jsou odevzdány a jejich správnost
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je potvrzena odpovědným pracovníkem. Jde o zálohu úrovně 3.

P27.5 Úroveň 5 – pracovník odpovědný za příjem dat (Je-
fimova, Coufal)

Interval zálohy projektů a souborů GPS: jednou týdně
Medium: stolní počítač
Odpovědná osoba: Jefimova – Projekty FM, Coufal – GPS soubory

1. Projekt Plochy
Umístění projektu FM Plochy od jednotlivých skupin za dané týdny do adresáře
záloha na stolním počítači. Do zálohy se umísťují plochy za daný týden z projektů,
které jsou odevzdány a jejich správnost je potvrzena odpovědným pracovníkem.
Záloha bude obsahovat pouze plochy změřené skupinou v daném týdnu. Týdenní
záloha projektů bude tedy umístěna do adresáře s odpovídajícím číslem skupiny a
týdne.

2. Projekt Navigace
Umístění projektů FM Navigace od poboček za danou sezonu na stolním počítači.
Záloha bude obsahovat údaje Navigace změřené za danou sezónu.

3. GPS soubory
Jednotlivé GPS soubory zaměřené za týden a pobočku se umístí do cílového adre-
sáře GPS_NIL_BN_2011_1_ZALOHA, který bude vytvořen na stolním počítači.
Adresář bude obsahovat všechny soubory od skupin změřené od počátku sezóny do
konce daného týdne. Do zálohy se umísťují data GPS, která jsou odevzdána a jejich
správnost je potvrzena odpovědným pracovníkem.

P27.6 Úroveň 6 – pracovník odpovědný za příjem dat (Je-
fimova, Coufal)

Interval zálohy projektů a souborů GPS: jednou týdně
Medium: záložní prostor na serveru UHUL
Odpovědná osoba: Jefimova – Projekty FM, Coufal – GPS soubory

1. Projekt Plochy
Umístění projektu FM Plochy od jednotlivých skupin za dané týdny do adresáře zá-
loha na serveru UHUL. Do zálohy se umísťují plochy za daný týden z projektů, které
jsou odevzdány a jejich správnost je potvrzena odpovědným pracovníkem. Záloha
bude obsahovat pouze plochy změřené skupinou v daném týdnu. Týdenní záloha
projektů bude tedy umístěna do adresáře s odpovídajícím číslem skupiny a týdne.
Jde o zálohu úrovně 5.

2. Projekt Navigace
Umístění projektů FM Navigace od poboček za danou sezonu na serveru UHUL. Zá-
loha bude obsahovat údaje Navigace změřené za danou sezónu. Jde o zálohu úrovně
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P27.6 Úroveň 6 – pracovník odpovědný za příjem dat (Jefimova, Coufal)

5.

3. GPS soubory
Jednotlivé GPS soubory zaměřené za týden a pobočku se umístí do cílového adre-
sáře GPS_NIL_BN_2011_1_ZALOHA, který bude vytvořen na serveru UHUL.
Adresář bude obsahovat všechny soubory od skupin změřené od počátku sezóny do
konce daného týdne. Do zálohy se umísťují data GPS, která jsou odevzdána a jejich
správnost je potvrzena odpovědným pracovníkem. Jde o zálohu úrovně 5.
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P28. Zařazování do kategorií
pozemků dle NIL1

Do programu IL ČR se zahrnují pozemky, které v daných podmínkách mají charakter
lesa a jsou porostlé lesními dřevinami. Pro potřeby ILČR rozdělujeme pozemky do
tří základních kategorií:

• LES

• NELES

• MIMO ÚZEMÍ STÁTU

Pro sledováni údajů uvedených v příloze nařízení vlády č.193/2000 Sb. je rozhodu-
jící kategorie LES. Kategorie LES zahrnuje lesní pozemky ve smyslu lesního zákona
289/1995 Sb., §3, odst. 1, písm.a) a vyhlášky MZe č. 84/1996 (kde jsou lesní po-
zemky členěny na porostní půdu a bezlesí). Dále jsou do této kategorie zařazeny
pozemky, které mají charakter lesa a nejsou definovány ve výše uvedené legislativě
(např. lesní porosty na zemědělských půdách).

Kategorie NELES zahrnuje tzv. „jiné pozemky“ podle lesního zákona 289/1995 Sb.,
§ 3, odst. 1, písmeno b) a pozemky, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa.

Pokud však byly takové pozemky zalesněny (ať uměle či náletem), pak se v rámci
programu inventarizace považují za LES, pakliže ovšem splňují podmínku pro kate-
gorii „LES“ (viz dále).
Kategorie LES v Inventarizaci lesů v ČR je tvořena :
a) Lesní porosty jsou vymezeny následujícími charakteristikami:

• Pozemky s lesními porosty, jejichž hranice s pozemky ostatními tvoří spojovací
linie stromů vyšších než 1.3 m a vzdálených od sebe nejvýše 12 m; v případě, že
tito jedinci mají výšku nižší než 1.3 m, pak se za hranici lesa považuje spojovací
linie stromků vzdálených od sebe nejvýše 5 m. Za těmito hraničními liniemi se
musí nacházet pozemek s lesním porostem široký nejméně 10 m a s rozlohou
nejméně 400 m2. Lesním porostem za spojovací linií považujeme společenství
dřevin se zápojem neklesajícím pod 20 %.

• Holiny (popř. řediny, které nesplňují výše uvedené podmínky), na nichž však
byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy nebo v důsledku kalamity.

• Odumřelý les (jen suché stromy), vzniklý jako důsledek dlouhodobého působení
imisí, či jiných škodlivých činitelů.
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P28. Zařazování do kategorií pozemků dle NIL1

• Řediny, které vznikly v minulosti pastvou a na nichž díky extrémním klimatic-
kým poměrům nedošlo k obnově plně zapojených lesních porostů (např. pas-
tevní plochy v oblasti Modravských slatí v Národním parku Šumava).

• Porostní mezera bez keřů (ojedinělý výskyt keřů, méně než 20 % rozlohy me-
zery).

• Porostní mezera s keři (keře se vyskytují na více než 20 % rozlohy mezery).

• Lesní průseky se šířkou menší než 4 m 1.

• Lesní nezpevněné cesty užší než 4 m 1 2 3.

• Toky se šířkou hladiny menší než 2 m. Pokud se les nachází jen po jedné straně
potoka se šířkou hladiny menší než 2 m nebo nezpevněné lesní cesty s šířkou
menší než 4 m, pak se potok i cesta přiřadí ke kategorii, která se nachází na
jejich druhé straně. (bezlesí nebo NELES).

• Porosty kleče ve vysokohorských polohách nebo na zamokřených lokalitách.

• Porosty olše šedé ve vysokohorských polohách.

• Dočasné lesní skládky a další zařízení dočasného charakteru, které slouží les-
nímu hospodářství, pokud je jejich rozloha menší než 400 m2 a jsou umístěny
na lesních pozemcích. Zpravidla jsou s nezpevněným povrchem.

• Pozemky s lesní sukcesí, většinou jde o dlouhodobě neobhospodařované po-
zemky navazující na komplexy lesa se spontánně vznikajícími, popř. dnes již
vyvinutými porosty, zpravidla pionýrských dřevin (např. bříza, borovice, osika,
vrba), ale i smrk a jiné dřeviny, pokud jejich rozloha činí nejméně 400 m2 a
pokud zápoj dřevin nacházejících se na těchto pozemcích dosahuje hodnoty 20
% a větší.

• Močály, vřesoviště, rašeliniště, pokud na nich byl zjištěn rozsah stromové ve-
getace se zápojem neklesajícím pod hodnotu 20 % a vyhovují bodu 1).

• Suťoviska, kamenná pole na nichž byl zjištěn rozsah lesní vegetace se zápojem
neklesajícím pod hodnotu 20 % a vyhovují bodu 1).

• Parky, parčíky, zahrady s lesními dřevinami jako jsou např. Lužánky, Prů-
honický park, parky kolem zámků atd. se hodnotí jako lesní porosty, pokud
vyhoví podmínce uvedené pod bodem 1). Lokality nacházející se v areálech
hřbitovů se nezařazují a do kategorie LES nezahrnují.

1Šířka průseku rozdělovací sítě (a lesních cest s nezpevněným povrchem) se měří vždy od paty stromu
na jedné straně průseku (cesty) až k patě stromu na straně druhé; přitom se na každé straně průseku
(cesty) odečtou 2 m, které se považují za část porostu. Průsek (lesní cesta) se tedy považuje za „les“,
jestliže změřená vzdálenost pat stromů přes průsek (cestu) je menší než 8 m (2 + 4 + 2 m).

2Šířka lesních cest se pro vykázání kategorie LESNÍ POROST/BEZLESÍ měří včetně příkopů na obou
stranách cesty, avšak bez šířky přilehlých svahů; u lesních cest bez příkopů se měří šířka cesty včetně
krajnic (rovněž bez šířky přilehlých svahů).

3Cesta zpevněná je pozemní komunikace, jejíž povrch je opatřen buď odborně vybudovanou vozov-
kou nebo provozním zpevněním, které zaručuje bezpečný celoroční provoz nákladních i jiných vozidel při
předpokládané intenzitě dopravy.
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• Lesní porosty se šířkou menší než 10 m, pokud se nacházejí na pozemcích, které
jsou v katastru nemovitostí vedeny jako druh pozemku 10.

b) Bezlesí je vymezeno následujícími charakteristikami:

• Lesní průseky se šířkou větší než 4 m 4.

• Nezpevněné lesní cesty se šířkou větší než 4 m 4 5.

• Zpevněné lesní cesty se šířkou menší než 4 m 6.

• Dočasné lesní skládky a další zařízení dočasného charakteru sloužící lesnímu
hospodářství s rozlohou větší než 400 m2 a nacházející se na lesních pozemcích.

• Lesní školky na lesních pozemcích.

• Semeniště.

• Plochy nad produktovody a pod elektrovody nebo plochy určené pro sjezdovky
a lanovky, které se nacházejí na lesních pozemcích. Pokud jsou porostlé dře-
vinnou vegetací, tak se tato vegetace nesleduje!

• Louky, pastviny a okusové plochy pro zvěř na lesních pozemcích a jiná dočasná
zařízení sloužící myslivosti (čela lečí, políčka pro zvěř apod.).

• Pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí
orgánu státní správy lesů podle § 13, odst. 1, lesního zákona č. 289/1995 Sb.

• Semenné sady nacházející se na lesních pozemcích.

• Porosty keřů na lesních pozemcích, které nejsou součástí holin, popř. ředin.

• Lavinová pole na lesních pozemcích širší více jak 10 m.

• Suťoviska, kamenná pole bez lesní vegetace nebo s jejím řídkým výskytem (se
zápojem menším než 20 %).

• Kultury (plantáže) vánočních stromků a kultury (plantáže) stromů pro ozdob-
nou klest, vrbové prutníky, pokud se nacházejí na lesních pozemcích.

• Štěrkoviště, pískovny, kamenolomy, pokud slouží přímo lesnímu hospodářství.

• Trvalé lesní skládky, pokud slouží přímo lesnímu hospodářství.

• Vodní plochy s rozlohou menší než 400 m2 a vodní toky se šířkou vodní hladiny
2–4 m.

4Šířka průseku rozdělovací sítě (a lesních cest s nezpevněným povrchem) se měří vždy od paty stromu
na jedné straně průseku (cesty) až k patě stromu na straně druhé; přitom se na každé straně průseku
(cesty) odečtou 2 m, které se považují za část porostu. Průsek (lesní cesta) se tedy považuje za „les“,
jestliže změřená vzdálenost pat stromů přes průsek (cestu) je menší než 8 m (2 + 4 + 2 m).

5Šířka lesních cest se pro vykázání kategorie LESNÍ POROST/BEZLESÍ měří včetně příkopů na obou
stranách cesty, avšak bez šířky přilehlých svahů; u lesních cest bez příkopů se měří šířka cesty včetně
krajnic (rovněž bez šířky přilehlých svahů).

6Cesta zpevněná je pozemní komunikace, jejíž povrch je opatřen buď odborně vybudovanou vozov-
kou nebo provozním zpevněním, které zaručuje bezpečný celoroční provoz nákladních i jiných vozidel při
předpokládané intenzitě dopravy.
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Do kategorie NELES se v Inventarizaci lesů v ČR počítají všechny tzv. „jiné po-
zemky“ a všechny ostatní plochy, které nejsou na lesních pozemcích. Jsou to:

• Zpevněné lesní cesty se šířkou větší než 4 m a veřejné komunikace procházející
lesem.

• Železniční tělesa procházející lesem.

• Toky se šířkou hladiny větší než 4 m.

• Vodní plochy s rozlohou větší než 400 m2.

• Pozemky nad horní hranicí stromové vegetace (hole), jde o rozhraní, nad nímž
je už nemožný stromový růst dřevin.

• Louky, pastviny, okusové plochy a políčka pro zvěř (bez ohledu na jejich roz-
lohu) nacházející se na nelesních pozemcích.

• Lesní školky nacházející se na nelesních pozemcích.

• Pozemky s lesními dřevinami s rozlohou menší než 400 m2 (krajinná zeleň),
pokud se vyskytují v polích nebo v intravilánu.

• Pruhy lesních stromů užší než 10 m a řady lesních stromů (aleje) podél silnic,
vodních toků, apod., pokud se nejedná o lesní pozemky.

• Kultury (plantáže) vánočních stromků a kultury (plantáže) stromů pro oz-
dobnou klest, vrbové prutníky, pokud se nacházejí na pozemcích, které nejsou
určeny k plnění funkcí lesa (pokud by se nacházely na lesní půdě, pak by se
řadily do bezlesí).

• Parky, parčíky, zahrady s lesními dřevinami, pokud patří k obytným prostorům
a neodpovídají kategorii LES.

• Lanovky, sjezdovky a tratě lyžařských vleků.

• Štěrkoviště, pískovny, kamenolomy, pokud neslouží přímo lesnímu hospodář-
ství.

• Trvalé lesní skládky, pokud neslouží přímo lesnímu hospodářství. Často jsou
se zpevněným povrchem.

• Zastavěné areály (např. kostely, kaple, chaty atd.).

• Močály, pokud se na nich neuchytila žádná stromová vegetace nebo byl-li na
nich zjištěn rozsah stromové vegetace se zápojem nižším než 20 %.

• Vřesoviště, pokud se na nich neuchytila žádná stromová vegetace nebo byl-li
na nich zjištěn rozsah stromové vegetace se zápojem nižším než 20 %.

• Rašeliniště, pokud se na nich neuchytila žádná stromová vegetace nebo byl-li
na nich zjištěn rozsah stromové vegetace se zápojem nižším než 20 %.

• Pozemky s lesní sukcesí se zápojem nižším než 20 %.
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• Semenné sady nacházející se na nelesních pozemcích.

• Všechny ostatní pozemky, které nejsou na lesních pozemcích a nemají charakter
lesa.
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P29. Zařazování do kategorií
pozemků NIL2

Klasifikace inventarizačních bodů dle definic kategorií pozemků se provádí podle
algoritmu obsaženého v obr. P29.3 (str. 657) kategorií pozemků NIL2. K očíslovaným
uzlům schématu je připojen následující komentář.

P29.1 Uzel 1 – „Lze vymezit okraj LESa, OWL nebo OLWTC
?“, „Skutečně lze vymezit okraj (porostu)?“, „Sku-
tečně lze vymezit okraj OWL?“

Za okraj zde považujeme:

• zřejmý okraj některé z kategorií pozemků dle NIL2 – typicky shodný
s hranicí využití, např. pole – hospodářský les.

• okraj porostu – stromů, nebo keřů nebo obojího, nemusí být nutně okrajem
kategorie pozemků dle NIL2.

• okraj, který není okrajem porostu – porost byl vykácen, polomy a vývra-
tové plochy, porost shořel apod., nemusí být nutně okrajem kategorie pozemků
NIL2.

Klasifikace na kategorie pozemků vyžaduje splnění určitých parametrů pozemku.
Abychom tyto parametry mohli ověřovat je nezbytné nejprve vymezit pozemek,
který vlastně posuzujeme.
Okraje mapujeme pouze pokud probíhají v rámci čtverce (51×51 m) ačkoli v někte-
rých případech (ověření minimální plochy 0.5 ha) musíme posoudit průběh okrajů i
za hranicí čtverce. Nejprve zvážíme možnost vylišení okraje kategorie pozemků Les.
Tím de facto zvažujeme vedení okraje i pro OLWTC, poněvadž okraje těchto kate-
gorií jsou definovány velmi podobně. Okraj OLWTC však může být veden výhradně
jako spojnice korun živých stromů s výškou dosahující alespoň 5 m (v kategorii
Les se počítá navíc s možností budoucího dosažení minimálního zápoje a výšky).
Dále, není-li to možné nebo účelné, zvažujeme vylišení okraje potenciálního OWL.
Poslední z uvedených typů okraje (okraj není okrajem porostu) přichází v úvahu
pouze u kategorie Les, neboť v případě OWL a OLWTC může okraj vymezovat
pouze skupina živých stromů s aktuální výškou alespoň 5 m, v případě OWL navíc i
keřů s aktuální výškou alespoň 0.5 m. Podrobnosti o způsobu vedení okraje jsou pro
jednotlivé kategorie pozemků uvedeny v rámci uzlu 2. Všechny parametry se ověřují
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následně ve schématu.

Speciální případy:

1. Okraj nevylišujeme, pokud je zřejmé, že by rozloha vylišeného pozemku
(s předpokládanou kategorií Les, OLWTC nebo OWL) nedosáhla 0.5 ha.
Okraj musíme mapovat ve všech ostatních případech, tzn. i tehdy, pokud se
domníváme, že nebude splněn některý z dalších parametrů (typicky šířka).

2. Za okraje nejsou považovány porostní stěny (rozhraní) mezi pasekami,
polomy a vývraty, případně shořelými plochami (dočasně odlesněné
plochy) a okolním porostem předpokládané kategorie Les. Tato a podobná roz-
hraní je však nutné mapovat jako okraje v případě předpokládaných kategorií
OLWTC nebo OWL, kde definice nepřipouští dočasně odlesněné (vykácené)
plochy.

3. Okraje liniových porostů (například břehových porostů nebo větrolamů,
porosty s šířkou pod 20 m a délkou nad 20 m) mapujeme vždy výjma
případů, kdy celková plocha porostu zjevně nedosahuje 0.5 ha. Do celkové
plochy liniového porostu je zahrnována také plocha porostu, z nějž liniový
porost vybíhá (popřípadě porostů, které jsou jím propojeny).

P29.2 Uzel 2 – „Vymezení okraje LESa, OLWTC nebo OWL
ve čtverci“

Při této úloze (stejně jako v uzlu 1) je nutné rozhodnout, pro jakou kategorii po-
zemků budeme okraj vlastně vylišovat. Nejprve bychom měli zvážit vedení okraje
kategorie Les (je-li to účelné viz bod 1). Pokud je v tomto případě výsledkem kla-
sifikace jiná kategorie než Les nebo OLWTC, zvážíme možnost vylišení okraje dle
pravidel pro OWL (viz uzel 8). Existují dvě základní pravidla pro mapování
okraje, která je nutno dodržovat vždy:

1. Okraj tvoří úsečky maximální délky nepřekračující 20 m viz obr. P29.1
(str. 651). Maximální délka je dána nutností respektovat hranice využití – viz
další pravidlo.

2. Okraj musí vždy respektovat průběh hranice využití (převážně země-
dělské, převážně městské, lesnické využití viz uzel 11). Toto pravidlo je nadřa-
zeno prvnímu tzn., že v případech, kdy je nutno respektovat hranici využití,
mohou okraj tvořit úsečky kratší jak 20 m.

Pravidla vedení okraje specifická pro jednotlivé kategorie pozemků jsou následující:

• okraj kategorie Les (sekce 1.14, str. 20) – v typickém případě okraj pro-
pojuje obrysy korun sousedních živých stromů s výškou alespoň 5 m. U dočasně
odlesněných ploch, na nichž lze předpokládat vznik lesního porostu a dosažení
zápoje 10 % stromů (kmenů) s výškou alespoň 5 m, vedeme okraj přednostně
po zřejmé hranici využití (např. oplocenka-sečená louka, paseka-sečená louka).
Nejsou-li hranice využití u dočasně odlesněných ploch zřejmé, vedeme okraj
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Obrázek P29.1: Způsob vedení linie okraje porostu (pozemku); zdroj: ÚHÚL

po jednotlivých pařezech, sazenicích (semenáčcích), či jiných zřetelných znám-
kách původního nebo budoucího lesního porostu. V případě sukcesních stádií
vedeme okraj propojením obrysů korun zajištěných jedinců porostu.

• okraj kategorie OLWTC (sekce 1.14, str. 20) – okraj propojuje obrysy
korun sousedních živých stromů s výškou alespoň 5 m v okamžiku šetření.
Okraj nelze vést po rozhraní ploch, na kterých byl porost odstraněn, ani mezi
korunami stromů, které zatím nedosáhly výšky 5 m (viz uzel 1).

• okraj kategorie OWL (sekce 1.14, str. 20) – shodné jako u OLWTC,
navíc lze propojovat i keře s výškou alespoň 0.5 m, výška stromů i keřů se
posuzuje v okamžiku šetření.

V případě vedení okraje všech tří zmíněných kategorií musí být respektována hranice
využití. Například pokud koruny lesního nebo keřového (v případě OWL) porostu
přesahují nad sečenou louku – okraj se vede po hranici využití pod korunami. Avšak
pokud na koruny stromů resp. keřů (OWL) navazuje neudržovaná mez bez „zajiš-
těného“ porostu dřevin (okraj kategorie Les), resp. porostu splňujícího parametry
OWL v okamžiku šetření (mezi porostem a mezí není hranice využití), vedeme okraj
po korunách porostu – nikoli po okraji neudržované meze přiléhající k pozemkům
s jiným využitím (např. orané pole). Samotná mez se nepřiřazuje k porostu. Ob-
dobně platí pro dočasně odlesněnou plochu, na kterou navazuje neudržovaná mez.

Speciální případy:

1. Jedinci (jednotlivé kmeny) typicky keřových druhů (např. líska, trnka, bez
černý, hloh, střemcha, keřovité druhy vrb, kleč, jalovec, tis), dosahující v oka-
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mžiku šetření výšky alespoň 5 m a výčetní tloušťky alespoň 7 cm, jsou pova-
žováni za strom, což platí pro všechny tři uvedené kategorie pozemků.

2. Jedince druhů typicky stromovitého vzrůstu, kteří v okamžiku šetření nedo-
sahují výšky 5 m, považujeme za keře, pokud zároveň dosahují výšky alespoň
0.5 m. Poněvadž se zápoj OWL posuzuje vždy až po tom, co byla posouzena
možnost zařazení do kat. Les, nezpůsobí tato výjimka řazení mladých lesních
porostů do OWL. Výjimka má význam zejména při horní hranici lesa nebo
na jinak extrémních stanovištích, kde se nevyskytují keře a stromy do výšky
5 m prakticky nikdy nedorostou nebo za velmi dlouho (takové porosty mají
dlouhodobě charakter OWL).

3. Výběžky (porostů) užší a delší jak 20 m oddělujeme od hlavního porostu linií
okraje – viz popis k uzlu 1 a 7 a obr. P29.2 (str. 652).

4. Zpevněné plochy (typicky lesní skládky a zpevněné cesty do 4 m šířky jízd-
ního pruhu – nikoli však zpevněné cesty s šířkou jízdního pruhu překračující 4
m) uvnitř kategorie pozemků Les a též OWL, mohou být protnuty výhradně
přímým segmentem okraje s délkou do 20 m a dvěma lomovými body na hranici
zpevnění. Části zpevněných lesních skládek, přes které nelze vést takový seg-
ment, nepatří do kategorie pozemků Les respektive OWL (linie okraje sleduje
hranici zpevnění).

5. Pokud vede cesta s lesnickým využitím podél okraje kategorie Les, pak se tato
cesta přiřadí k sousední kategorii pozemků.

Obrázek P29.2: Liniové porosty; zdroj: ÚHÚL
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P29.3 Uzel 3 – „Paseka, polom, vývraty, požářiště?“

P29.3 Uzel 3 – „Paseka, polom, vývraty, požářiště?“

Pokud inventarizační bod (střed inventarizační plochy) leží na odlesněné (paseka,
polom, vývratová plocha) nebo požárem zničené ploše odpovíme „ano“. Není přitom
rozhodující, zda se jedná o plochu dočasně odlesněnou.

P29.4 Uzel 4 – „Přítomen porost dřevin?“

Pokud se v rámci interpretačního čtverce vyskytuje porost dřevin odpovíme „ano“.

P29.5 Uzel 5 – „Min. mezera < jak 20 m, výjma hranice
využití“

Je-li minimální mezera menší jak 20 m a není-li tomu tak v důsledku nutnosti re-
spektovat hranici využití, odpovíme „ano“. Nachází-li se inventarizační bod mimo
okraji vymezený pozemek (porost), posuzujeme touto otázkou, zda nedošlo k poru-
šení pravidla vedení okraje liniemi maximální délky nepřekračující 20 m. Pokud byla
vedena linie okraje kratšími úsečkami než bylo nutné, mohla vzniknout tzv. porostní
mezera nad 20 m – nakreslili jsme okraj tam, kde být neměl, poněvadž protilehlé
linie okraje nejsou dále jak 20 m (lze je také propojit). Velikost minimální mezery
měříme jako nejkratší z možných úseček vedených mezi protilehlými okraji přes in-
ventarizační bod (střed inventarizační plochy). Pokud zjistíme, že minimální mezera
nepřesahuje 20 m, musíme dále posoudit, zda okraje nejsou ve zúženém místě dány
hranicí využití, kterou bylo nutné respektovat (viz uzel 2) – např. zpevněná cesta
s šířkou nad 4 m (městské využití) s lesním porostem po obou stranách. Průseky,
nezpevněné skládky a nezpevněné lesní cesty patří do kategorie pozemků Les, po-
kud vytváří porostní mezeru menší jak 20 m. Velikost mezery se neměří paušálně
mezi okraji průseku, skládky či lesní cesty tak, jak jsou zřetelné na povrchu terénu
– záleží pouze na způsobu vedení okraje dle pravidel popsaných v uzlu 2.

P29.6 Uzel 6 – „Střed uvnitř okraje porostu?“

Posoudíme, zda se inventarizační bod (střed inventarizační plochy) nachází uvnitř
pozemku (předpokládané kategorie Les, OLWTC nebo OWL) vymezeného okrajem.

P29.7 Uzel 7 – „Rozloha větší jak 0.5 ha?“

Posuzujeme rozlohu pozemku obsahujícího inventarizační bod (střed inventarizační
plochy). Pozemek je určen okraji případně vymapovanými v předešlých krocích.
Často musíme zvážit průběh okrajů i za hranicemi interpretačního čtverce.

Speciální případy:

1. U liniových porostů (výběžků) užších a delších jak 20 m posuzujeme rozlohu
včetně porostu, z nějž výběžek vystupuje (viz také uzel 1).
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P29. Zařazování do kategorií pozemků NIL2

P29.8 Uzel 8 – „Pokračovat ověřením parametrů OWL?“

Nejde-li naprosto zjevně o jinou kategorii než OWL (typicky převažující městské
nebo zemědělské využití), odpovíme „ano“.

P29.9 Uzel 9 – „Chyba vymezení okraje (porostu)?“, „Chyba
vymezení okraje OWL ?“

Pokud jsme si uvědomili chybu v mapování okraje, odpovíme „ano“. Typicky se jedná
o situace, kdy jsme příliš krátkými spojovacími liniemi vytvořili porostní mezeru
menší jak 20 m (viz bod 5).

P29.10 Uzel 10 – „Předpoklad budoucího splnění zápoje
LESa?“

Odpovíme „ano“, pokud se jedná o dočasně odlesněnou plochu nebo sukcesní stá-
dium (zarůstající zemědělské pozemky, neudržované sady s víceletými jedinci dřevin
dosahujících v dospělosti stromového vzrůstu), u nichž lze v „dohledné době“ (rám-
cově 10-15 let) předpokládat dosažení zápoje 10 % stromů s výškou alespoň 5 m.
V případě sukcesních stádií musí jít o porost v „zajištěném“ stavu.

P29.11 Uzel 11 – „Zemědělské nebo městské využití?“

Pokud na vymezeném pozemku převažuje zemědělské nebo městské využití, odpo-
víme „ano“.

Za převažující zemědělské využití považujeme zejména:

1. kultivaci půdy – kultivátorování, orba, hnojení, používání herbicidů, typicky
alespoň jednou ročně, ale patří sem i stav, kdy zemědělská půda leží dočasně
„ladem“ (typicky jeden rok, nanejvýš však dva roky);

2. přirozená rostlinná vegetace je odstraňována za účelem podpory zemědělské
plodiny;

3. na pozemku je pěstována zemědělské plodina, za plodinu je považována i pro-
dukce traviny určené ke sklizni či pastvě;

4. víceleté plodiny jsou kultivovány (například ořez ovocných sadů, udržované
semenné sady).

Převažující městské využití mají zejména:

1. pozemky, jež jsou součástí městské nebo venkovské sídelní infrastruktury, zahr-
nuta je veškerá průmyslová a dopravní infrastruktura, obydlí a ostatní stavby
pokud nepatří do jiné kategorie;

2. liniová zeleň podél cest, zahrady a parky za podmínky, že tyto stromy funkčně
a prostorově souvisí s městskou či venkovskou zástavbou;
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P29.12 Uzel 12 – „Zápoj stromů od 5 m výšky ≥ 10 %?“

3. ochranná pásma všeho druhu – elektrovody (sekce P13, str. 513), transformá-
torové stanice, produktovody, traťová vedení atd.;

4. železnice, letiště, sjezdovky, golfová hřiště, štěrkovny, lomy, zemníky, areály
podniků apod.

Lesnické využití je definováno implicitně – za lesnické využití je považováno každé
využití, které není převážně zemědělské ani převážně městské.

Speciální případy:

1. Za převažující městské využití nepovažujeme drobné stavby (byť s pevnými
základy) v lese sloužící odpočinku (altány, posezení s upraveným ohništěm).
V tomto případě může jít o kategorii Les, pokud velikost stavby a její umístění
umožňuje interpretaci jako „porostní mezeru“ do 20 m (viz uzel 5).

2. Obydlené a s nimi související stavby (hájovna, stodola, garáž, rekreační budovy,
chaty) mají převažující městské využití, i když se nachází v lesních nebo jim
podobných porostech (OWL). Nemusí přitom jít o trvale obydlené stavby.

3. Zpevněné cesty nad 4 m šířky, železnice, produktovody, ochranná pásma elek-
trovodů a podobných staveb, mají převažující městské využití.

4. Plantáže vánočních stromků a rychlerostoucích dřevin (do 10 let obmýtí), in-
tenzivní chovy zvěře (farmové chovy a jejich intenzitě odpovídající obory a
bažantnice), mají převážně zemědělské využití.

5. Vodní toky nad 8 m šířky (šířka koryta mezi břehy) neodpovídají lesnickému
využití, ačkoli nelze tvrdit, že se jedná o převažující využití městské nebo ze-
mědělské. Patří do kategorie pozemků Ostatní.

P29.12 Uzel 12 – „Zápoj stromů od 5 m výšky ≥ 10 %?“

Odpovíme „ano“, pokud v okamžiku šetření zápoj stromů nacházejících se
uvnitř okrajem vymezeného pozemku (porostu) dosahuje 10 %. Zápojem
(sekce 1.41, str. 33) rozumíme podíl cloněné (sekce 1.1, str. 3) neboli stíněné plochy
k ploše pozemku (max. zápoj 100 %).

Speciální případy:

1. Jedinci (jednotlivé kmeny) typicky keřových druhů (např. líska, trnka, bez
černý, hloh, střemcha, keřovité druhy vrb, kleč, jalovec, tis) dosahující v oka-
mžiku šetření výšky alespoň 5 m a výčetní tloušťky alespoň 7 cm, jsou pova-
žováni za strom, což platí pro všechny tři uvedené kategorie pozemků.
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P29. Zařazování do kategorií pozemků NIL2

P29.13 Uzel 13 – „Minimální šířka < 20 m, při délce vý-
běžku > 20 m?“

Odpovíme „ano“, pokud se inventarizační bod (střed inventarizační plochy) nachází
uvnitř takového výběžku (typicky liniového porostu, obecněji pozemku s předpo-
kládanou kategorií Les, OLWTC nebo OWL). Minimální šířka je nejkratší úsečka
vedená přes inventarizační bod mezi protilehlými okraji pozemku. Délkou rozumíme
délku podélné osy pozemku (porostu).

P29.14 Uzel 14 – „Splněn minimální zápoj pro OWL?“

Odpovíme „ano“, pokud platí některá z následujících podmínek:

1. zápoj stromů nedosahuje 10 %, činí však nejméně 5 %

2. zápoj stromů nedosahuje 5 %, přičemž součet zápoje stromů (nemusí
být přítomny vůbec) a keřů dosahuje alespoň 10 %

Speciální případy:

1. Jedinci (jednotlivé kmeny) typicky keřových druhů (např. líska, trnka, bez
černý, hloh, střemcha, keřovité druhy vrb, kleč, jalovec, tis) dosahující v oka-
mžiku šetření výšky alespoň 5 m a výčetní tloušťky alespoň 7 cm, jsou pova-
žováni za strom.

2. Jedince druhů typicky stromovitého vzrůstu, kteří v okamžiku šetření nedo-
sahují výšky 5 m, považujeme za keře, pokud zároveň dosahují výšky alespoň
0.5 m. Poněvadž se zápoj OWL posuzuje vždy až po tom, co byla posouzena
možnost zařazení do kat. Les, nezpůsobí tato výjimka řazení mladých lesních
porostů do OWL. Výjimka má význam zejména při horní hranici lesa nebo
na jinak extrémních stanovištích, kde se nevyskytují keře a stromy do výšky
5 m prakticky nikdy nedorostou nebo za velmi dlouho (takové porosty mají
dlouhodobě charakter OWL).
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P29.14 Uzel 14 – „Splněn minimální zápoj pro OWL?“
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