
Výstupy NárodNí iNVeNtarizace lesů
 uskutečněné v letech 2011–2015

Národní inventarizace lesů (NIL) je nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji lesů.  
Jejím úkolem je podat souhrnné, dostatečně přesné a věcně správné údaje o stavu a vývoji lesů v České republice.

11. Škody zvěří na lesních porostech

Ústav pro hospodářskou Úpravu lesů brandýs nad labem
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Ústav pro hospodářskou Úpravu lesů brandýs nad labem

ÚVod

Škody zvěří způsobené na lesních porostech jsou diskutova-
ným a aktuálním tématem s ohledem na rozdílné zájmy subjektů 
zainteresovaných v  této problematice. Nepřekračování únosné 
míry poškození lesních porostů zvěří je nutností pro budoucí za-
chování lesa z  hlediska ekologického i  ekonomického. Jedním 
z mnoha cílů Národní inventarizace lesů (NIL) je poskytnout spo-
lehlivé a dostatečně přesné informace o rozsahu škod zvěří v le-
sích, na jejichž základě bude možné přijímat potřebná opatření 
k této problematice. 

V této příloze jsou publikovány odhady zastoupení jedinců 
poškozených zvěří, zjištěné na základě terénního šetření druhého 
cyklu Národní inventarizace lesů ČR 2011-2015 (NIL2). Odhady 
jsou získány na základě údajů pozemního šetření provedeného 
na  7  772 inventarizačních plochách sítě NIL2 nově založených 
v letech 2011-2015. Z tohoto počtu bylo 7 153 ploch klasifikováno 
jako kategorie pozemku Les. Škody zvěří jsou v rámci NIL2 vyja-
dřovány skrze zastoupení různě defi ovaných kategorií poško-
zení jedinců. Definice zastoupení podle NIL2 významově 
odpovídá zastoupení tak, jak jej známe z  hospodářské úpravy 
lesů. Zastoupení zvěří poškozených jedinců tedy (nepřímo) vyja-
dřuje jejich podíl na porostní půdě v rámci zkoumaného území 
(ČR nebo kraj). V principu se jedná o postup shodný s postupem 
použitým pro vyhodnocení zastoupení dřevin, věkové struktury 
a  charakteristik obnovy, které byly publikovány dříve [2, 3, 4]. 
Zde prezentovaná zastoupení zvěří poškozených jedinců se 
podle typu odhadu vztahují:

 ■ na veškerou porostní půdu – poškození zvěří (všechny dru-
hy) a poškození loupáním, ohryzem nebo vytloukáním

 ■ na porostní půdu obnovy – poškození obnovy 

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

Zastoupení poškozených jedinců je prezentováno v  členění 
podle kategorií druhu a  intenzity poškození, nadmořské výšky, 
věkových tříd, druhu vlastnictví, původu obnovy a podle skupin 
dřevin. Za poškození zvěří z hlediska NIL je považováno 
poškození kmene loupáním, ohryzem, vytloukáním, vystruho-
váním a dále poškození terminálu jedince okusem. Boční okus 
nebyl v NIL2 hodnocen.    

V rámci prvního cyklu Národní inventarizace lesů 2001–2004  
(NIL1) byly škody zvěří hodnoceny

 ■ prostým podílem na celkovém počtu jedinců, 

 ■ počtem poškozených jedinců na hektar porostní půdy

Prostý podíl počtu poškozených jedinců je silně ovlivněn 
stavem porostů s vysokými hektarovými počty jedinců (mla-
dá porostní stádia, přirozená obnova).

Druhý způsob hodnocení použitý v  rámci NIL1 neumož-
ňuje srovnání odhadů získaných pro různé celkové hustoty 

jedinců –  např. různé růstové fáze lesa (věkové třídy) či stav té-
hož území po několika letech, kdy došlo k celkové změně hekta-
rové hustoty jedinců.

Přesnost odhadů je vyjádřena intervaly spolehlivosti (horní 
a spodní mez), které jsou konstruovány pro statistickou jistotu 
95 % (hladina významnosti α = 0,05). 

Metodika

Na všech evidovaných stromech byl v průběhu terénního še-
tření NIL2 zaznamenán druh poškození zvěří a jeho rozsah. Lou-
pání a ohryz byl zaznamenáván na všech evidovaných živých je-
dincích hroubí a nehroubí. U kmenů hroubí byl také určen rozsah 
poškození vztažený k  obvodu kmene (poškození do  1/8 a  nad 
1/8 obvodu kmene). Okus byl evidován pouze na  jedincích ne-
hroubí.  Na jedincích nehroubí do výšky 1,3 m bylo zaznamená-
váno poškození terminálu okusem v každém ze čtyř posledních 
vegetačních období. Výskyt vytloukání a vystruhování byl hod-
nocen na všech jedincích nehroubí bez určení rozsahu poškoze-
ní [1].  Za poškození silné je v NIL2 považováno následující po-
škození: 

 ■ kmeny hroubí -  poškození loupáním nebo ohryzem v roz-
sahu nad 1/8 obvodu kmene, 

 ■ jedinci nehroubí - poškození terminálu okusem ve vegetač-
ním období, které předchází terénnímu šetření nebo okus způso-
bený v  probíhající vegetační sezoně nebo opakovaný okus 
v posledních čtyřech vegetačních obdobích. Dále pak jakékoliv 
poškození loupáním, ohryzem nebo vytloukáním.  

Za slabé poškození je považováno loupání nebo ohryz kmenů 
hroubí v rozsahu do 1/8 obvodu kmene a staré, neopakované 
po-škození terminálu okusem u jedinců nehroubí, přičemž okus 
není z probíhající ani poslední vegetační sezóny, která 
předcházela okamžiku šetření.    

poŠkozeNí zVěří

V tabulce č. 1 a v kartogramech na obrázcích č. 1 a 2 je uve-
deno zastoupení jedinců poškozených zvěří podle rozsahu po-
škození na porostní půdě. 

Zastoupení jedinců poškozených zvěří v ČR činí 10,7 ± 0,6 %, 
z toho je 7,9 ± 0,4 % silně poškozených jedinců a 2,9 ± 0,2 % jedinců 
jsou poškozena slabě. Výrazně odlišné je zastoupení poškoze-
ných jedinců v jednotlivých krajích. Nejvyšší zastoupení poško-
zených jedinců má kraj Karlovarský (21,8 %) a Ústecký (15,4 %). 
Tyto kraje mají také nejvyšší zastoupení jedinců se silným poško-
zením (15,8 % a  12,1 %). Nejnižší míru poškození pak vykazuje 
Kraj Vysočina (4,6 %) a kraj Pardubický (5,8 %).  Symbol NA v ta-
bulkách a  kartogramech znamená, že údaj nebyl vyhodnocen 
z důvodu nedostatečného počtu pozorování. 

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 %).      
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Tab. 1: Zastoupení jedinců poškozených zvěří podle rozsahu poškození, období NIL2 (2011–2015)

poškození silné poškození slabé poškození celkem
bodový odhad  

[%]
spodní mez  

[%]
horní mez  

[%]
bodový odhad  

[%]
spodní mez  

[%]
horní mez  

[%]
bodový odhad  

[%]
spodní mez  

[%]
horní mez  

[%]
Hl. m. Praha 2,7 NA NA 0,0 0,0 0,0 2,7 NA NA
Středočeský 5,9 5,1 6,8 1,3 0,9 1,6 7,2 6,2 8,2
Jihočeský 6,5 5,5 7,5 2,6 2,0 3,1 9,1 7,9 10,3
Plzeňský 8,9 7,7 10,2 4,4 3,7 5,0 13,3 11,8 14,8
Karlovarský 15,8 13,6 18,1 6,0 4,6 7,4 21,8 18,9 24,7
Ústecký 12,1 8,8 15,5 3,3 2,5 4,1 15,4 11,9 18,9
Liberecký 9,0 7,4 10,6 3,7 2,8 4,5 12,6 10,7 14,6
Královéhradecký 7,9 6,3 9,6 2,8 2,0 3,6 10,7 8,6 12,8
Pardubický 3,9 2,9 5,0 1,9 1,0 2,7 5,8 4,4 7,2
Vysočina 3,3 2,5 4,0 1,3 0,9 1,8 4,6 3,6 5,6
Jihomoravský 7,1 5,6 8,5 1,3 0,8 1,7 8,3 6,6 10,1
Olomoucký 8,6 7,4 9,8 4,8 2,0 7,6 13,4 10,2 16,6
Zlínský 6,6 5,4 7,8 1,1 0,7 1,6 7,7 6,4 9,1
Moravskoslezský 9,9 8,2 11,6 3,9 3,0 4,8 13,8 11,8 15,8
ČR 7,9 7,5 8,3 2,9 2,6 3,1 10,7 10,2 11,3

Tab. 2: Zastoupení jedinců poškozených zvěří podle druhu a intenzity poškození, období NIL2 (2011−2015)

loupání, ohryz, vytloukání poškození obnovy silné poškození obnovy 
bodový odhad  

[%]
spodní mez  

[%]
horní mez  

[%]
bodový odhad  

[%]
spodní mez  

[%]
horní mez  

[%]
bodový odhad  

[%]
spodní mez  

[%]
horní mez  

[%]
Hl. m. Praha 0,1 0,0 0,2 8,1 NA NA 8,1 NA NA
Středočeský 5,2 4,3 6,2 17,5 15,5 19,5 16,4 14,5 18,2
Jihočeský 7,0 6,0 8,1 17,4 15,5 19,3 16,7 14,8 18,5
Plzeňský 11,5 10,0 13,0 22,3 19,6 25,1 21,3 18,5 24,0
Karlovarský 19,3 16,5 22,1 31,1 26,7 35,5 29,6 25,3 33,9
Ústecký 12,6 9,1 16,1 20,6 17,4 23,8 19,7 16,6 22,9
Liberecký 10,2 8,3 12,1 21,8 18,6 25,1 20,7 17,5 23,9
Královéhradecký 7,6 5,7 9,5 19,8 15,9 23,6 18,8 15,1 22,5
Pardubický 3,8 2,6 5,0 14,4 11,2 17,6 13,0 10,0 15,9
Vysočina 3,0 2,1 3,8 15,4 12,4 18,3 14,1 11,3 16,9
Jihomoravský 4,8 3,2 6,5 16,5 13,9 19,0 15,2 12,8 17,7
Olomoucký 9,3 6,1 12,5 29,5 26,0 33,0 27,2 23,9 30,6
Zlínský 3,4 2,6 4,3 24,2 20,4 27,9 22,9 19,3 26,4
Moravskoslezský 11,4 9,4 13,4 16,3 13,7 19,0 15,7 13,1 18,3
ČR 8,2 7,7 8,7 20,0 19,1 20,8 18,8 18,0 19,6
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V tabulce č. 2 a v kartogramech na obrázcích č. 3 a 4 je uve-
den odhad zastoupení jedinců poškozených zvěří podle druhu 
poškození. První sloupec udává zastoupení poškozených 
jedinců hroubí a  nehroubí loupáním, ohryzem nebo vytlou-
káním (zastoupení na porostní půdě celkem). V druhém sloupci 
je uvedeno zastoupení poškozených jedinců obnovy (zastou-
pení na porostní půdě  obnovy, uvažuje se poškození terminálu 
okusem, loupání, ohryz a vytloukání). Třetí sloupec pak obsa-
huje zastoupení jedinců obnovy silně poškozených zvěří. Za 
obnovu považujeme část jedinců nehroubí (jedinci s výčetní 
tloušťkou do 7 cm s kůrou), kteří jsou obnovou
ve smyslu lesnickém. Tito jedinci byli při terénním šetření NIL2 - 
s přihlédnutím ke stanovištním a porostním podmínkách dané 
lokality) - posouzeni jako vhodní z hlediska obnovy stávajícího 
lesního porostu[4].

Zastoupení jedinců poškozených loupáním, ohryzem nebo 
vytloukáním činí v ČR 8,2 ± 0,6 %.  Výrazně nejvyšší zastoupení 
takto poškozených jedinců má kraj Karlovarský (19,3 %), nejniž-
ší míru poškození vykazuje Kraj Vysočina (3,0 %) a kraj Zlínský 
(3,4 %). 

Zastoupení jedinců obnovy poškozených zvěří činí v  ČR 
20,0 ± 0,8 %.  V Karlovarském kraji je nejvyšší zastoupení poško-
zených jedinců obnovy (31,1 %), vysoká míra poškození byl také 
zjištěn v kraji Olomouckém (29,5 %) a Zlínském (24,2 %). Nejnižší 
zastoupení poškozených jedinců obnovy vyjma Hl. města Prahy 
mají kraje Pardubický (14,4 %) a Vysočina (15,4 %). Nejvyšší 
zastoupení silného poškození mají kraje Karlovarský (29,6 %) 
a Olomoucký (27,2 %). Nejnižší zastoupení silně poškozených 
jedinců je v kraji Pardubickém (13,0 %) a Vysočina (14,1 %). 
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poŠkozeNí zVěří  
V ráMci skupiN dřeViN 

Tabulka č. 3 a graf č. 1 uvádí zastoupení jedinců poškozených 
zvěří podle druhu poškození v rámci dané skupiny dřevin. První 
sloupec uvádí zastoupení poškozených jedinců hroubí a  ne-
hroubí loupáním, ohryzem nebo vytloukáním na  celkové 
porostní půdě dané skupiny dřevin. Druhý sloupec obsahuje po-
škození obnovy (část jedinců nehroubí, kteří jsou obnovou 
ve smyslu lesnickém) okusem, loupáním, ohryzem nebo vytlou-
káním na porostní půdě obnovy dané skupiny dřevin.  Ve třetím 

Jehličnaté dřeviny mají vyšší zastoupení zvěří poškozených je-
dinců (12,8 %) oproti dřevinám listnatým (8,0 %). Nejvíce poškoze-
nou dřevinou je smrk ztepilý, zastoupení poškozených jedinců 
v  rámci  porostní půdy této dřeviny je 16,1 %. Nejnižší poškození 
bylo odhadnuto pro modřín evropský (1,7 %) a borovici lesní (2,3 %). 

Loupáním, ohryzem nebo vytloukáním jsou výrazně více po-
škozeny jehličnaté dřeviny (11,5 %) oproti listnatým (3,6 %). Nejví-
ce poškozenou dřevinou tímto druhem poškození je smrk ztepilý 
(14,6 %), z listnatých dřevin pak ostatní listnaté (5,0 %).  

Listnaté dřeviny mají vyšší zastoupení poškozených jedinců 
obnovy (21,6 %) oproti dřevinám jehličnatým (17,4 %).  Nejvyšší 
poškození v rámci skupiny dřevin bylo zjištěno u jedle bělokoré 
(35,6 %) a modřínu evropského (26,6 %). Odhad zastoupení po-
škození obou dřevin je vzhledem k jejich nižší četnosti výskytu 
poměrně nepřesný (široký intervalový odhad). Z listnatých dře-
vin má nejvyšší zastoupení poškozených jedinců obnovy skupi-
na ostatní listnaté dřeviny (23,4 %). 

V rámci NIL1 a NIL2 probíhalo v terénu zjišťování poškození 
kmenů hroubí loupáním, ohryzem nebo vytloukáním (dále jen 
loupáním) stejným způsobem. Pro porovnání škod způso-
bených loupáním a okusem mezi NIL1 a NIL2 jsme provedli 
odhad podílu takto poškozených jedinců na celkovém počtu 
jedincův období NIL2.

Podíl jedinců poškozených loupáním je podle NIL1 a NIL2 té-
měř shodný (11,4 % a 10,7 ± 0,8 %). Podíl jedinců poškozených 
okusem (všichni jedinci nehroubí) podle NIL1 činí 28,8 %, podíl 
poškození podle NIL2 je mírně nižší (25,7 ± 2 %) [5].  V obou pří-
padech je rozdíl statisticky nevýznamný. 
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káním na porostní půdě obnovy dané skupiny dřevin.  Ve třetím 
sloupci je uvedeno zastoupení zvěří poškozených jedinců hrou-
bí i  nehroubí na  celkové porostní půdě dané skupiny dřevin. 
V grafu č. 1 je také uvedeno zastoupení jedinců obnovy do výšky 
1,3 m poškozených okusem (na  porostní půdě odpovídající je-
dincům obnovy dané skupiny dřevin do výšky 1,3 m).  
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Tab. 3: Zastoupení jedinců poškozených zvěří v rámci skupin dřevin, období NIL2 (2011−2015)

loupání, ohryz, vytloukání poškození obnovy všechny druhy poškození

bodový odhad  
[%]

spodní mez  
[%]

horní mez  
[%]

bodový odhad  
[%]

spodní mez  
[%]

horní mez  
[%]

bodový odhad  
[%]

spodní mez  
[%]

horní mez  
[%]

jehličnany 11,5 10,8 12,3 17,4 16,2 18,6 12,8 12,0 13,5

smrk ztepilý 14,6 13,7 15,6 16,8 15,5 18,1 16,1 15,1 17,0

jedle bělokorá 4,1 2,3 6,0 35,6 26,6 44,5 8,9 6,3 11,4

borovice lesní 1,9 1,3 2,5 14,9 11,4 18,5 2,3 1,7 3,0

modřín evropský 1,4 0,9 1,9 26,6 18,6 34,6 1,7 1,2 2,3

ostatní jehličnaté 7,6 4,4 10,8 19,0 11,7 26,3 8,5 5,2 11,8

listnáče 3,6 3,0 4,2 21,6 20,5 22,6 8,0 7,2 8,7

buk lesní 2,3 1,8 2,8 16,4 14,5 18,2 5,6 4,8 6,4

duby 1,0 0,8 1,3 21,1 18,1 24,0 3,9 3,1 4,7

ostatní listnaté 5,0 4,0 6,0 23,4 22,1 24,8 10,2 9,0 11,5

bez rozlišení 8,2 7,7 8,7 20,0 19,1 20,8 10,7 10,2 11,3

Graf 1: Zastoupení jedinců poškozených zvěří v rámci skupin dřevin, období NIL2 (2011-2015)
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poŠkozeNí zVěří  
podle druhu VlastNictVí 

V tabulce č. 4 a grafu č. 2 jsou uvedeny odhady zastoupení 
jedinců poškozených zvěří podle druhu vlastnictví. V grafu č. 2 
je navíc uvedeno zastoupení poškozených jedinců obnovy 
do výšky 1,3 m. 

Nejvyšší míra poškození jedinců hroubí a nehroubí zvěří byla 
zjištěna u  státních lesů mimo LČR (16,3 %) a  ve  státních lesích 
ve správě LČR (12,9 %). Výrazně nižší podíl poškozených jedinců 
byl zjištěn v obecních a městských lesích (7,1 %) a také v soukro-
mých a církevních lesích (7,6 %). 

Zastoupení jedinců hroubí a  nehroubí poškozených loupá-
ním, ohryzem nebo vytloukáním je nejvyšší ve státních lesích 
mimo LČR (13,1 %). Vyšší zastoupení takto poškozených jedinců 
oproti průměru za ČR je také ve státních lesích pod správou LČR 
(10,3 %). Poškození u nestátních vlastníků je výrazně nižší 
(obecní a městské 4,8 %, soukromé a církevní 5,2 %) oproti 
lesům státním. 

Zastoupení poškozených jedinců obnovy podle druhu 
vlastnictví nevykazuje významné rozdíly. Podíly poškozených 
jedinců obnovy jsou velice podobné. 
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Graf 2: Zastoupení jedinců poškozených zvěří podle druhu vlastnictví, období NIL2 (2011–2015)

Tab. 4: Zastoupení jedinců poškozených zvěří podle druhu vlastnictví, období NIL2 (2011-2015)

loupání, ohryz, vytloukání poškození obnovy všechny druhy poškození
bodový odhad  

[%]
spodní mez  

[%]
horní mez  

[%]
bodový odhad  

[%]
spodní mez  

[%]
horní mez  

[%]
bodový odhad  

[%]
spodní mez  

[%]
horní mez  

[%]
státní LČR  10,3 9,5 11,2 20,5 19,3 21,7 12,9 12,1 13,8
státní mimo LČR  13,1 11,2 14,9 22,1 19,3 24,8 16,3 14,3 18,2
obecní a městské 4,8 4,1 5,5 18,3 16,5 20,1 7,1 6,3 8,0
soukromé a církevní 5,2 4,3 6,1 19,4 17,9 20,9 7,6 6,6 8,6
bez rozlišení  8,2 7,7 8,7 20,0 19,1 20,8 10,7 10,2 11,3
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poŠkozeNí zVěří  
podle VěkoVých tříd 

Tabulka č. 5 a graf č. 3 uvádí zastoupení jedinců jakkoliv 
poškozených zvěří a  jedinců poškozených pouze loupáním, 
ohryzem nebo vytloukáním v rámci věkových tříd.

Nejvyšší poškození zvěří bylo zaznamenáno v první a třetí 
věkové třídě (17,8 % a  13,9 %). Se stoupajícím věkem výrazně 
klesá zastoupení poškozených jedinců až na podíl 1,7 % v nej-
starší věkové třídě. Zastoupení jedinců poškozených loupáním, 

Graf 3: Zastoupení jedinců poškozených zvěří ve věkových třídách, období NIL2 (2011-2015)

Tab. 5: Zastoupení jedinců poškozených zvěří v rámci věkových tříd, období NIL2 (2011–2015)

Věková 
třída

loupání, ohryz, vytloukání všechny druhy poškození 
bodový 
odhad  

[%]

spodní 
mez  
[%]

horní  
mez  
[%]

bodový 
odhad  

[%]

spodní 
mez  
[%]

horní  
mez  
[%]

1–20 7,2 6,2 8,1 17,8 16,4 19,2
21–40 11,0 9,4 12,7 11,1 9,4 12,7
41–60 13,9 12,3 15,5 13,9 12,3 15,5
61–80 8,9 7,3 10,4 8,9 7,3 10,4
81–100 5,3 4,3 6,2 5,3 4,3 6,2
101 + 1,7 0,4 3,1 1,7 0,4 3,1
bez rozlišení 8,2 7,7 8,7 10,7 10,2 11,3

ohryzem nebo vytloukáním je nejvyšší ve  třetí věkové třídě 
(13,9 %). Od této věkové třídy podíl poškozených jedinců opět 
výrazně klesá.  Loupání a ohryz jsou od třetí věkové třídy je-
diným zaznamenaným druhem poškození zvěří.
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Graf 4: Zastoupení jedinců poškozených zvěří v kategoriích nadmořské výšky, období 
NIL2 (2011–2015)

poŠkozeNí zVěří  
podle NadMořské VýŠky

V tabulce č. 6 a grafu č. 4 je uvedeno zastoupení jedinců 
poškozených zvěří podle druhu poškození v  rámci kategorií 
nadmořské výšky. Celkové poškození zvěří se s  nadmořskou 
výškou zvyšuje, výrazně nejvyšší poškození bylo odhadnuto 
v kategorii nad 700 m n. m. (20,1 %), nejnižší pak v polohách 
pod 400 m n. m. (6,4 %).  To samé platí i pro poškození loupá-
ním, ohryzem nebo vytloukáním, kdy zastoupení takto  
poškozených jedinců v kategorii nad 700 m n. m. (17,2 %) ně-
kolikanásobně převyšuje podíl poškozených jedinců v  první 
a druhé kategorii nadmořské výšky (3,5 % a 7,6 %). Naopak po-
škození obnovy v  jednotlivých kategoriích nadmořské výšky 
je velice podobné. Poškození okusem (viz graf) se vzrůstající 
nadmořskou výškou klesá. 
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poŠkozeNí obNoVy podle půVodu 
(uMělá, přirozeNá)

V tabulce č. 7 je uvedeno zastoupení jedinců poškozených 
zvěří   podle původu obnovy. Zastoupení poškozených jedinců 
je v rámci přirozené obnovy výrazně vyšší (37,7 %) než podíl 
poško-
Tab. 7: Zastoupení jedinců obnovy poškozených zvěří podle původu (umělá přirozená), období NIL2 (2011−2015)   

umělá obnova přirozená obnova bez rozlišení 
bodový odhad  

[%]
spodní mez  

[%]
horní mez  

[%]
bodový odhad  

[%]
spodní mez  

[%]
horní mez  

[%]
bodový odhad  

[%]
spodní mez  

[%]
horní mez  

[%]
loupání, ohryz, vytloukání 12,1 11,4 12,9 1,2 0,9 1,6 9,5 9,0 10,1

poškození slabé (všechny druhy) 0,2 0,2 0,3 4,1 3,4 4,7 1,1 1,0 1,3

poškození silné (všechny druhy) 14,4 13,5 15,0 33,6 31,7 35,5 18,8 18,0 19,6
všechny druhy poškození 14,5 13,7 15,3 37,7 35,7 39,6 20,0 19,1 20,8

poškození u obnovy umělé (14,5 %). Naopak umělá obnova je 
desetinásobně více poškozena loupáním, ohryzem nebo 
vytloukáním (12,1 %) než obnova přirozená (1,2 %). 

poŠkozeNí obNoVy okuseM  
Ve VýŠkoVé třídě do 1,3 M 

V tabulce č. 8 je uvedeno zastoupení jedinců do výšky 1,3 m 
poškozených zvěří podle původu obnovy (zastoupení na  po-
rostní půdě jedinců dané kategorie obnovy do výšky 1,3 m). Za-

stoupení jedinců poškozených okusem je 35,9 %. Zastoupení 
poškozených jedinců je v  rámci přirozené obnovy vyšší (37,2 %) 
v porovnání s umělou obnovou (28,6 %). Zastoupení slabě 
poškozených jedinců je téměř shodné, rozdíl je v silném okusu, 
kdy podíl takto poškozených jedinců je v  přirozené obnově 
vyšší (32,9 %) oproti poškození obnovy umělé (24,1 %). 
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Tab. 8: Zastoupení jedinců obnovy do výšky 1,3 m poškozených okusem podle původu (umělá přirozená), období NIL2 (2011–2015)  

umělá obnova přirozená obnova bez rozlišení 
bodový odhad  

[%]
spodní mez  

[%]
horní mez  

[%]
bodový odhad  

[%]
spodní mez  

[%]
horní mez  

[%]
bodový odhad  

[%]
spodní mez  

[%]
horní mez  

[%]
okus slabý 4,5 3,1 6,0 4,2 3,5 4,9 4,3 3,6 4,9
okus silný 24,1 20,1 28,2 32,9 31,1 34,8 31,6 29,9 33,3
okus  28,6 24,3 33,0 37,2 35,2 39,1 35,9 34,1 37,7

Tab. 6: Zastoupení jedinců poškozených zvěří v rámci kategorií nadmořské výšky, období NIL2 (2011–2015)

loupání, ohryz, vytloukání poškození obnovy všechny druhy poškození

bodový odhad  
[%]

spodní mez  
[%]

horní mez  
[%]

bodový odhad  
[%]

spodní mez  
[%]

horní mez  
[%]

bodový odhad  
[%]

spodní mez  
[%]

horní mez  
[%]

pod 400 m n. m.  3,5 2,9 4,1 18,2 16,8 19,7 6,4 5,7 7,1

od 400 do 700 m n. m.  7,6 7,0 8,2 20,4 19,3 21,4 9,9 9,2 10,5

nad 700 m n. m.  17,2 15,3 19,1 21,6 19,5 23,7 20,1 18,2 22,0

bez rozlišení 8,2 7,7 8,7 20,0 19,1 20,8 10,7 10,2 11,3

stoupení jedinců poškozených okusem je 35,9 %. Zastoupení 
poškozených jedinců je v  rámci přirozené obnovy vyšší (37,2 %) 
oproti poškození okusem u  umělé obnovy (28,6 %). Zastoupení 
slabě poškozených jedinců je téměř shodné, roz-
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záVěr

Národní inventarizace lesů hodnotí škody zvěří na kmenech 
hroubí a jedincích nehroubí od výšky 10 cm. Evidováno je poško-
zení kmene loupáním, ohryzem, vytloukáním a okus terminálu je-
dince. U loupání a ohryzu na kmenech hroubí je hodnocen také 
rozsah poškození (do 1/8 nebo nad 1/8 obvodu kmene). Poškození 
okusem na jedincích nehroubí je hodnoceno za 4 poslední 
vege-tační sezony. Poškození zvěří je vyjadřováno jako 
zastoupení tj. jako podíl jedinců s daným typem poškození na 
celkové rozloze porostní půdy (respektive na její části dané 
typem odhadu a jeho případným členěním).

 Zastoupení jedinců poškozených činí v ČR 20,0 ± 0,8 % (na 
celkové rozloze porostní půdy obnovy). Nejvyšší podíl poško-
zených jedinců byl odhadnut v kraji Karlovarském (21,8 ± 2,9 %) 
a Ústeckém (15,4 ± 3,5 %). Nejnižší míra poškození byla 
odhadnuta v Kraji Vysočina (4,6 ± 1,0 %) a v kraji Pardubickém 
(5,8 ± 1,4 %). 

Zastoupení jedinců poškozených loupáním, vytloukáním 
nebo ohryzem v ČR činí 8,2 ± 0,6 %. Nejvyšší zastoupení poško-
zených jedinců bylo zjištěno v kraji Karlovarském (19,3 ± 2,7 %), 
nejnižší poškození v Kraji Vysočina (3,0 ± 0,8 %) a kraji Zlínském 
(3,4 ± 0,8 %). 

Zastoupení  jedinců obnovy poškozených zvěří činí v ČR 
20,0 ± 0,8 % (na celkové rozloze porostní půdy obnovy). Vysoké 
zastoupení poškozených jedinců v  rámci obnovy bylo zjištěno 
v  kraji Karlovarském (31,1 ± 4,3 %), Olo-mouckém (29,5 ± 3,5 %) 
a Zlínském (24,2 ± 3,7 %). Nejnižší zastoupení poškozených 
jedinců   obnovy   bylo   odhadnuto   v   kraji   Pardubickém  
(14,4 ± 3,1 %) a v Kraji Vysočina (15,4 ± 2,9 %). 

Podíl jedinců poškozených loupáním na celkovém počtu 
jedinců je podle NIL1 a  NIL2 téměř shodný (11,4 % a  10,7 ± 0,8 
%). Podíl jedinců ne-hroubí poškozených okusem podle NIL1 
činí 28,8 %. Tentýž podíl odhadnutý v rámci NIL2 je mírně nižší 
(25,7 ± 2 %) [5]. 

Jehličnaté dřeviny mají vyšší zastoupení poškozených jedin-
ců (12,8 ± 0,8) oproti dřevinám listnatým (8,0 ± 0,8 %). Nejvyšší 
zastoupení poškozených jedinců v  rámci skupiny dřevin má 
smrk ztepilý (16,1 ± 1,0 %). Nejnižší míra poškození byla odhad-
nuta v rámci skupiny dřevin modřín evropský (1,7 ± 0,6 %) a bo-
rovice lesní (2,3 ± 0,6 %). 

Lesy ve vlastnictví státu vykazují vyšší míru poškození zvěří 
(státní lesy mimo LČR – 16,3 ± 2 %, státní ve správě  LČR – 12,9  ± 0,8 %) 
oproti lesům nestátním (obecní a městské – 7,1 ± 0,8 %, soukro-
mé a církevní – 7,6 ± 1 %). 

Nejvyšší zastoupení poškozených jedinců bylo odhadnuto 
v první (17,8 ± 1,4 %), druhé (11,1 ± 1,6 %) a třetí (13,9 ± 1,6 %) vě-
kové třídě. Zastoupení jedinců poškozených loupáním, ohryzem 
nebo vytloukáním je nejvyšší ve třetí věkové třídě (13,9 ± 1,6 %). 

Poškození zvěří se zvyšuje se stoupající nadmořskou výškou. 
Výrazně nejvyšší poškození bylo zaznamenáno ve výškové třídě 
nad 700 m n. m. (20,1 ± 2,0 %), nejnižší pak v polohách pod 400 m 
n. m. (6,4 ± 0,8 %). Ve středních polohách (od 400 do 700 m n. m.) 
činí zastoupení poškozených jedinců 9,9 ± 0,6 %. 

Přirozená obnova je podle NIL2 poškozena zvěří (zastoupení 
poškozených  jedinců  37,7 ± 2,0 %)  více  než  obnova  umělá 
(14,5 ± 0,8 %). Naopak umělá obnova je desetinásobně více 
poškozena loupáním, ohryzem nebo vytloukáním (12,1 ± 0,8 %) 
než obnova přirozená (1,2 ± 0,4 %). 

Zastoupení jedinců obnovy do výšky 1.3 m poškozených 
okusem bylo v rámci NIL2 odhadnuto na 35,9 ± 1,8 % (podíl na 
celkové rozloze porostní půdy jedinců obnovy s výškou do 1.3 
m). Vyšší poškození obnovy okusem v  této výškové třídě bylo 
zaznamenáno v rámci přirozené obnovy (37,2 ± 2,0 %) oproti 
obnově umělé (28,6 ± 4,3 %). 
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Obr. 2: Zastoupení silně a slabě poškozených jedinců zvěří v krajích podle NIL2 (2011-2015), kategorie pozemku Les

Obr. 1: Zastoupení jedinců poškozených zvěří v krajích podle NIL2 (2011-2015), kategorie pozemku Les

11 priloha NIL listopad2016 12 stran.indd   11 26.10.16   11:05



Ústav pro hospodářskou Úpravu lesů brandýs nad labem

www.uhul.cz   Informace o lesích

Obr. 4: Zastoupení jedinců obnovy poškozených zvěří v krajích podle NIL2 (2011−2015), kategorie pozemku Les

Obr. 3: Zastoupení jedinců poškozených loupáním, ohryzem nebo vytloukáním v krajích podle NIL2 (2011−2015), kategorie pozemku Les
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