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Struktura prezentace

9. Listopadu 2016, Hradec Králové

1. Terminolog ie  a  metodika

2. Přehled  c í lových parametrů

3. Výběr  z  výs ledků

4. Shrnut í
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Terminologie a metodika

9. Listopadu 2016, Hradec Králové

1. Poškození silné 

• jakékoli poškození jedince nehroubí loupáním, ohryzem nebo vytloukáním, 
• poškození jedinců hroubí loupáním, ohryzem (nebo vytloukáním) v rozsahu nad jednu osminu obvodukmene
• poškození jedince nehroubíokusem aktuálního terminálu, případně letorostu o jeden řád níže postaveného tj. letorostu vytvořeného v 

předcházející vegetační sezóně
• dvakrát nebo vícekrát opakované poškození jedince nehroubíokusemna letorostu hlavní osy pod aktuálním terminálem, jedná se o 

opakovanépoškození ve sledovaném období tj. až čtyři vegetační sezóny nazpět.

2. Poškození slabé

• jedno poškození hlavní osy jedince nehroubíokusem, ke kterému došlo tři nebo čtyři vegetační sezóny nazpět
• poškození jedinců hroubí loupáním, ohryzem (nebo vytloukáním) v rozsahu do jedné osminy obvodukmene

3. Rozsah šetření

• Výskyt poškození zvěří je zjišťován na všech registrovaných jedincích -hroubí i nehroubí.
• Šetření probíhalo na všech inventarizačních plochách sítě NIL2, bez ohledu na detail šetření.
• Celkem se jednalo o 7153 inventarizačních ploch v kategorii pozemků Les. 



Schéma inventarizační 
plochy sítě NIL2, podsíť 
základního šetření.
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Přehled cílových parametrů

9. Listopadu 2016, Hradec Králové

1. Zastoupení jedinců s daným typem poškození zvěří [%]

• Odhad zastoupení nepřímo vyjadřuje podíl na ploše porostní půdy (obnovy).
• Zastoupením člení porostní půdu v rámci inventarizační plochy v poměru odpovídajícím podílu na produkční ploše.
• Produkční plocha jedince je ztotožněna s plochou jehokorunové projekce.
• Pro účely odhadu zastoupení jedinců nehroubí respektive obnovy se korunová projekce stanovuje na základě 

dendrometrického modeluodvozeného s využitím vzorníků (měřená výška a rozměry průmětu koruny).

2. Podíl poškozených jedinců na celkovém počtu jedinců subpopulace (např. obnovy) [%]
• Provedeno pro účely porovnání s výsledky NIL1.
• Tento parametr je silně ovlivňován situací ve velmi početných subpopulacích – jedinci nehroubí, přirozená obnova.
• Vazbu na plošný rozsah poškození porostů je komplikovaná.

3. Počet jedinců s daným typem poškození na hektar porostní půdy 
• Provedeno pro účely porovnání s výsledky NIL1.
• Tento parametr je hůře porovnatelný v čase.
• Změny hustoty porostů mají za následek i změnu hodnoty parametru.
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Přehled cílových parametrů

9. Listopadu 2016, Hradec Králové

• Zastoupení jedinců  (hroubí i nehroubí) jakkoli poškozených zvěří
– zastoupení na porostní půdě celkem.

• Zastoupení jedinců (hroubí i nehroubí) poškozených loupáním, 
ohryzem nebo vytloukáním – zastoupení na porostní půdě celkem.

• Zastoupení jedinců obnovy poškozených zvěří – zastoupení na 
porostní půdě obnovy.

• Zastoupení jedinců obnovy do 1.3 m výšky poškozených okusem
- zastuopení na porostní půdě jedinců obnovy do 1.3 m výšky
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Výběr z výsledků

9. Listopadu 2016, Hradec Králové

• Zastoupení jedinců poškozených zvěří v ČR činí 10,7 ± 0,6 %. Zastoupení silně poškozených jedinců 
odhadnuto na 7,9 ± 0,4 %. Zastoupení slabě poškozených jedinců činí 2,9 ± 0,2 %.

• Lesní porosty na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) vykazují vyšší zastoupení jedinců poškozených 
zvěří (11,0 ± 0,6 %) oproti porostům mimo PUPFL (7,5 ± 2,4 %).

• Zastoupení jedinců poškozených loupáním, ohryzem nebo vytloukáním bylo odhadnuto na 8,2 ± 0,6 %.

• Zastoupení jedinců obnovy poškozených zvěří činí v ČR 20,0 ± 0,8 %.

• Podíl jedinců poškozených loupáním je podle NIL1 a NIL2 téměř shodný (11,4 % a 10,7 ± 0,8 %). 

• Podíl jedinců poškozených okusem (všichni jedinci nehroubí) podle NIL1 činí 28,8 %, podíl, poškození 
okusem podle NIL2 je mírně nižší (25,7 ± 2 %). 











Vyšší zastoupení poškozených 
jehličnanů (12,8 %) v porovnání 
s listnáči (8,0 %).

Nejvyšší zastoupení poškozených 
jedinců vykazuje smrk ztepilý 
(16,1 %).

Nejnižší celkové poškození 
odhadnuto pro modřín (1,7 %) a 
borovici lesní (2,3 %).

Loupáním, ohryzem nebo 
vytloukáním jsou více poškozeny 
jehličnany (11,5 %), listnáče 
pouze 3,6 %. 

Vyšší zastoupení poškození 
obnovy listnáčů (21,6 %), 
jehličnany (17,4 %). 

Nejvyšší poškození obnovy mezi 
jehličnany vykazuje jedle (35,6 %)
a modřín (26,6 %). Mezi listnáči 
ostatní listnaté (23,4 %).



Nejvyšší zastoupení jedinců 
poškozených zvěří byla
odhadnuta pro státní lesy - mimo 
LČR (16,3 %) a státní lesy ve 
správě LČR (12,9 %).

To platí i o poškození loupáním, 
ohryzem nebo vytloukáním – státní 
lesy mimo LČR 13,1 %, LČR 10,3 %. 

Zastoupení jakkoli poškozených 
jedinců a zastoupení jedinců 
poškozených loupáním, ohryzem 
nebo vytloukáním je mimo státní 
lesy zhruba třetinové. 

Zastoupení zvěří poškozených 
jedinců obnovy je mezi 
kategoriemi vlastnictví 
srovnatelné.
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9. Listopadu 2016, Hradec Králové

• Nejvyšší poškození zvěří bylo zaznamenáno v první a třetí věkové třídě
(17,8 % a 13,9 %).

• Nejvyšší zastoupení jedinců poškozených loupáním, ohryzem 
nebo vytloukáním odhadnuto ve třetí věkové třídě (13,9 %).



Celkové zastoupení zvěří 
poškozených jedinců se s 
nadmořskou výškou zvyšuje 
(nad 700 m n. m. 20,1%) 

To platí i pro poškození 
loupáním, ohryzem nebo 
vytloukáním (nad 700 
m n. m. 17,2 %).

Zastoupení poškozených 
jedinců  obnovy je v celém 
rozsahu nadmořských výšek 
okolo 20 %. 

Poškození okusem se 
vzrůstající nadmořskou 
výškou klesá.
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9. Listopadu 2016, Hradec Králové

• Zastoupení poškozených jedinců je v rámci přirozené obnovy výrazně vyšší (37,7 %) než v obnově 
umělé (14,5 %).

• Umělá obnova je desetinásobně více poškozena loupáním, ohryzem nebo vytloukáním (12,1 %) 
než obnova přirozená (1,2 %).
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9. Listopadu 2016, Hradec Králové

• Zastoupení jedinců do 1.3 m výšky poškozených okusem je 35,9 % (porostní půda jedinců obnovy 
do výšky 1.3 m).

• Toto zastoupení je v přirozené obnově vyšší (37,2 %) než v obnově umělé (28,6 %) .

• Zastoupení slabě poškozených jedinců je téměř shodné, rozdíl je v silném okusu.
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Shrnutí

9. Listopadu 2016, Hradec Králové

• Zastoupení jedinců poškozených zvěří celé v ČR je 10,7 ±0,6 % (porostní půda celkem).

• Nejvyšší zastoupení poškozených jedincůbylo odhadnuto v krajích Karlovarském (21,8 ±2,9 %) a Ústeckém (15,4 ±3,5 %). 

• Zastoupení jedinců poškozených loupáním, vytloukáním nebo ohryzem v ČR činí 8,2 ±0,6 %.

• Zastoupení jedinců obnovy poškozených zvěří v ČR bylo odhadnuto ve výši 20,0 ±0,8 %.

• Prostý podíl jedinců poškozených loupáním je podle NIL1 a NIL2 téměř shodný (11,4 % a 10,7 ±0,8 %).

• Podíl jedinců nehroubípoškozených okusem podle NIL1 činí 28,8 %, podíl poškození podle NIL2 je malinko nižší (25,7 ±2 %).

• Lesy ve vlastnictví státu vykazují téměř dvojnásobnou míru poškození zvěří oproti lesům nestátním.

• Celkové poškození zvěří se zvyšuje se stoupající nadmořskou výškou.

• Přirozená obnova je podle NIL2 více poškozena zvěří (37,7 ±2,0 %) než obnova umělá (14,5 ±0,8 %).

• Umělá obnova je desetinásobně více poškozena loupáním, ohryzem nebo vytloukáním (12,1 ±0,8 %), přirozená (1,2 ±0,4 %).

• Celkem 35,9 ±1,8 % jedinců obnovy do výšky 1,3 m je poškozeno okusem.
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Děkuji za pozornost!
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