
Informace o výsledcích čtvrtého opakování inventarizace škod zvěří 
v České republice v roce 2010 
Ministerstvo zemědělství již čtyřikrát, v roce 1995, 2000, 2005 a 2010, finančně podpořilo projekt, jehož 

cílem bylo zjistit reprezentativní údaje o rozsahu poškození lesních porostů zvěří v České republice. 

Zodpovědným řešitelem projektu byl ve všech případech IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, 

s.r.o.. Ten také připravil metodiku a zpracoval a vyhodnotil výsledky šetření. Na projektu se podíleli 

pracovníci Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem, kteří zajišťovali nezbytné datové 

podklady a podíleli se i na terénním šetření.  

Výsledky 

Výsledky čtvrtého opakování celorepublikové inventarizace škod zvěří ukazují, že nárůst poškození 

lesních porostů zvěří se podařilo zastavit, škody začaly být významově diferencované, nicméně vliv zvěře 

na stav a vývoj zejména nejmladších vývojových stadií smíšených a listnatých porostů trvá.  

Okusem vrcholu je poškozeno 16 % jedinců v kulturách jehličnatých dřevin, 30 % jedinců v kulturách 

listnatých dřevin a polovina jedinců dřevin zpevňujících a melioračních.  

Poměrně velký je podíl nově vzniklých poškození – u jehličnatých činí tento podíl 6 %, u listnatých  

15 % a u MZD dokonce 35 %.  

Porosty středního věku jsou poškozovány zejména loupáním a nejvíce jsou postiženy vždy smrkové 

porosty. V roce 2010 bylo poškození zvěří zjištěno u 25 % jedinců smrku středního věku. Nově přitom 

byla poškozena 3 % jedinců.  

V dospělých porostech podíl jedinců poškozených zvěří klesá (19 %) a stoupá podíl stromů poškozených 

mechanizací (16 %). V dospělých smrkových porostech je pak zvěří nebo mechanizací poškozeno 35 % 

jedinců. Podíl nového poškození ovšem nedosahuje ani 0,5 % a jedná se tak převážně o poškození, které 

vzniklo v předchozích letech.  

Čtvrté opakování šetření umožnilo analyzovat vývoj poškození v jednotlivých letech a v kontextu celé 

republiky. Ukazuje se, že poškození zvěří není jevem., který by se vyskytoval rovnoměrně na celém území 

republiky. Poškození zvěří se významně liší regionálně. Na takřka 70% rozlohy ČR bylo zjištěno 

průměrné poškození nepřesahující únosných 10 %, naproti tomu v některých oblastech trvá nadprůměrné 

poškození zjišťované již od roku 1995.  

Z pohledu finančního vyjádření činila náhrada škod způsobených zvěří na lesním hospodářství za rok 

2009 podle výkazu ČSÚ Les 8-01  - oddíl 123 – ukazatel „Škody způsobené zvěří“ cca 31 mil.Kč. 
 
 
 
 
 

 


