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1 Zdůvodnění potřeby a cíle specializované mapy 
Borovice lesní je druhou nejrozšířenější dřevinou českých lesů. V rámci druhového složení lesů zaujímá 

cca 16 % z celkové plochy porostní půdy (Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR 2017). 

Nejrozšířenější je v nížinách a pahorkatinách, směrem do vyšších poloh se její zastoupení snižuje, 

v horách je výskyt ojedinělý. 

Na borovici je vázán relativně značný počet škodlivých organismů, zejména ze skupin podkorního a 

listožravého hmyzu, ale také celá řada houbových chorob. Je citlivá na klimatické jevy, silně trpí 

zejména polomy mokrým sněhem (hl. mladší porosty), na mělkých půdách obtížně snáší dlouhodobé 

sucho, apod. 

Zpracování historických dat o rozsahu poškození jednotlivými druhy (či skupinami) škodlivých 

organismů poskytuje přehled o dosavadním průběhu ohrožení dílčích oblastí a umožňuje do jisté míry 

i prognózu budoucího vývoje, včetně možných návrhů na zintenzivnění nejen kontroly výskytu 

jednotlivých škůdců, ale i následné strategie využití ochranných a obranných opatření. 

Určitý problém představuje z hlediska interpretace dostupných údajů klikoroh borový, který hojně 

napadá také smrkové sazenice, resp. i jiné jehličnany a z hlášení nelze rozlišit, na které dřevině došlo 

k poškození. Vodítkem proto v tomto případě musí být konfrontace s rozšířením borovice. 

Skupina listožravého hmyzu není v mapových podkladech zpracována z důvodů zanedbatelného, resp. 

ojedinělého výskytu v hodnoceném období. V předchozím období se jednalo naopak o skupinu 

významnou, která způsobila opakované vážné poškození borových porostů (údaje k tomuto období viz 

Liška et al. 1991). 

 

1.1 Název mapy 

1.2 Popis novosti mapy 

Historická data od roku 1964 do současnosti jsou tímto způsobem zpracovány poprvé. Umožňují 

srovnání ohroženosti biotickými škodlivými činiteli jednotlivých oblastí s výskytem borovice. 

 

1.3 Informace o rozsahu využití mapy 

Mapy jsou zpřístupněny na webových stránkách Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, 

v. v. i.. Jsou určeny pracovníkům státní správy, vlastníkům a správcům lesních majetků i odborné a 

široké veřejnosti. 

 

1.4 Informace o přínosech mapy pro uživatele 

Předložená mapa informuje vlastníky a správce lesů o intenzitě poškození borových porostů a 

upozorňuje tak na nejohroženější oblasti s výskytem borovice. 
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1.5 Seznam odborných podkladů, které předcházely vypracování mapy. 

Letáky LOS a další odborné publikace (viz seznam literatury). 

 

1.6 Dedikace 

Mapové dílo bylo zpracováno v rámci projektu NAZV č. QK1920406 „Biotické aspekty odumírání 

borovice lesní v oblastech postižených suchem“ a na základě poskytnuté institucionální podpory na 

dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace MZe ČR – Rozhodnutí č.MZE-RO0118  

1.7  Oponentské posudky 

Oponentský posudek oponenta z oboru zpracovala Ing. Zdeňka Hajleková, provozní inspektor 

Pracoviště: Sokolská 1383, Liberec 1, 460 01 

Oponentský posudek pracovníka příslušného odborného orgánu státní správy zpracoval Ing. Petr 

Kapitola 

Pracoviště: ÚKZÚZ, Oddělení metod řízení fytosanitárních rizik, Ztracená 1099/10, 16100 Praha 6 

2 Obsah mapového souboru 
Soubor map obsahuje následné mapové listy: 

1) Zastoupení borovice lesní v rámci jednotlivých okresů (stav k roku 2016) 
2) Podkorní hmyz na borovici, celkový objemový výskyt (nahodilé těžby) v období 1964 - 2018 
3) Klikoroh borový, celkový plošný výskyt v období 1964 - 2018 
4) Sypavka borová, celkový plošný výskyt v období 1964 - 2018 
 

 

 

3 Metodika tvorby map 
 

3.1 Výchozí data 

Pro tvorbu map byly použity: 

Tištěné mapy Organizace státních lesů ČR z let 1971, 1973, 1976, 1978, 1979, 1982 a 1986 a mapa 

Organizačního členění LČR z roku 1997 ve formátu .shp; 

tabulková databáze škůdců z let 1964 – 2018; 

mapa správního členění ČR ve formátu .shp. 
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3.2 Zpracování dat 

3.2.1 Tvorba geografické databáze správního členění státních lesů ČR v letech 1971 - 1986 

Mapy organizačního členění státních lesů byly nejprve digitalizovány - naskenovány na velkoplošném 
skeneru. Dále byly tyto mapy georeferencovány. Byl definován souřadnicový systému prostorových 
dat, v tomto případě byl použit systém S-JTSK_Krovak_East_North a následně pak proběhlo vlastní 
georeferencování rastrů, tedy určení vztahu mezi polohou dat v rastrovém podkladu a polohou ve 
zvoleném souřadnicovém systému (obr. 1) 

 
Obr. 1 : Georeferencovaná rastrová vrstva „Mapa organizace státních lesů ČR 1976“ 

Pro každý ze sedmi georeferencovaných rastrů byla vytvořena polygonová vektorová vrstva správního 
členění státních lesů ve formátu .shp. Vektorizace byla provedena pomocí poloautomatické a ruční 
vektorizace a byly vektorizovány veškeré linie, reprezentující hranice lesních závodů. Atributová tabulka 
každé z vrstev byla doplněna o názvy lesních závodů dle mapy (obr.2). Vytvořená geografické databáze 
správního členění státních lesů ČR sloužila následně k převodu hodnot vztažených k lesním závodům 
a lesním správám na plochu okresů. 
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Obr. 2 : Vektorová vrstva „Organizace státních lesů ČR 1976“ s ukázkou atributové tabulky. 
 
 

3.2.2 Tabulkové databáze škůdců, prostorové analýzy 

Tabulková databáze škůdců obsahuje informace o výskytu škůdců a škodách způsobených na borových 
porostech v letech 1964 – 2018. Data z let 1964 – 1995 a 1997 byla k dispozici v podobě dat 
agregovaných za jednotlivé lesní správy a lesní závody, jejichž hranice se navíc v průběhu let měnily, 
zatímco data od roku 1998 jsou již agregována na základě správního členění ČR do okresů. 

Pro převod starších dat na okresy bylo nutné přiřadit tabulková data k polygonům vektorizovaných 
vrstev správního členění státních lesů ČR, a to následujícím způsobem: 

mapa období 

1971 1964 – 1971 

1973 1972 – 1975 

1976 1976 – 1977 

1978 1978 

1979 1979  

1982 1980 – 1984 

1986 1985 – 1991 
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1997 1992 – 1995, 1997 

Následně byly hodnoty pro jednotlivé lesný správy a lesní závody přepočítány pro příslušné okresy 
(podle územního překryvu). Tímto způsobem byla získána jednotná informace o výskytu škůdců 
v borových porostech v období 1964 – 2018.  

Výsledné mapy jsou grafickým vyjádřením sumarizovaných dat. 

 

3.3 Komentář k jednotlivým dílčím mapám 

 
3.3.1 Zastoupení borovice lesní v rámci jednotlivých okresů (stav k roku 2016) 
Mapa prostřednictvím parciálních histogramů sumarizuje porostní plochu BO v rámci okresů ČR (ve 
čtyřstupňové škále procentuálního zastoupení), s pozadím mapové vrstvy zobrazující celkový výskyt 
borovice na území státu. 
 
3.3.2 Podkorní hmyz na borovici, celkový objemový výskyt (nahodilé těžby) v období 1964 – 2018 
Mapa prezentuje v pětistupňové škále celkové evidované nahodilé těžby, vyvolané napadením 
podkorním hmyzem v daném období v rámci okresů ČR, s dílčím časovým rozlišením pětiletých období, 
zobrazených pomocí sloupcového grafu. Uživatele je možné upozornit, že do roku 2015 se jedná o 
údaje uspokojivým způsobem reprezentující skutečný stav v lesních porostech, po roce 2015 již hlášené 
objemy hmyzích nahodilých těžeb v souvislosti s epidemickým rozvojem kalamity skutečnosti 
neodpovídají (realita je mnohonásobně vyšší). Celková vypovídací hodnota mapy však z pohledu 
distribuce poškození zůstává stále zachována.    
  
3.3.3 Klikoroh borový, celkový plošný výskyt v období 1964 – 2018 
Mapa prezentuje v pětistupňové škále celkové evidované plošné poškození, vyvolané napadením 
jehličnatých výsadeb klikorohem borovým v daném období v rámci okresů ČR, s dílčím časovým 
rozlišením pětiletých období, zobrazených pomocí sloupcového grafu. Jak již bylo uvedeno výše, mapa 
nezobrazuje jen poškození borových výsadeb, ale také smrkových (ostatní dřeviny jsou z hlediska 
rozsahu již méně významné). Proto je nutné ji konfrontovat s výskytem borovice (porostní plochou) 
v daných okresech. 
  
3.3.4 Sypavka borová, celkový plošný výskyt v období 1964 – 2018 
Mapa prezentuje v pětistupňové škále celkové evidované plošné poškození, vyvolané napadením 
borovými sypavkami v daném období v rámci okresů ČR, s dílčím časovým rozlišením pětiletých 
období, zobrazených pomocí sloupcového grafu. 
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