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Následkem větrné bouře Herwart 28. – 29. 10. 2017 byla na území NP Šumava 
vyvrácena řada lesních porostů. V oblasti I. zóny NP – Smrčina bylo lokalizováno několik 
skupin rozsáhlejších polomů v blízkosti státní hranice s Rakouskem. Vzhledem k přítomnosti 
polomů panovala obava, že soukromé lesy opatství Schlägl, sousedící na rakouské straně 
bezprostředně s I. zónou Smrčina, budou ohroženy lýkožroutem smrkovým. Správa lesů 
opatství Schlägl se obrátila na Rakouský výzkumný ústav (BWF), jehož zástupci navrhli 
sledovat šíření l. smrkového pomocí feromonových pastí. Jelikož agregační feromon použitý 
v těchto pastech aktivně láká l. smrkového a tím ovlivňuje jeho disperzi, vznikl požadavek 
správy NP Šumava, sledovat šíření l. smrkového v dotčeném prostoru jinou, vhodnější 
metodou.  

Dne 29. května 2018 se uskutečnilo Česko-rakouské jednání, na kterém byla 
doc. Gernotem Hochem představena metodika sledování l. smrkového dle BWF a Dr. 
Romanem Modlingerem byla představena metodika odchytu do nárazových pastí, spojená se 
sledováním dalších důležitých parametrů ovlivňujících šíření l. smrkového, tj. směr a rychlost 
větru, disponibilita polomů. Na základě diskuze, byla zúčastněnými zvolena metodika 
sledování l. smrkového pomocí nárazových pastí za vhodnější a bylo podpořeno umístění 
části přístrojů a pastí rovněž na rakouské straně. Za účelem přímého vymezení požadavků a 
zájmového území na rakouské straně byla smluvena pochůzka dne 17. července 2018. Během 
pochůzky byl prezentován prototyp nárazové pasti a bylo dohodnuto využívání cesty na 
rakouskou stranu Smrčiny, pro dopravu materiálu na lokalitu a realizaci odchytů. Terénní 
práce monitoringu byly započaty 2. srpna 2018, s ohledem na minimalizaci rušení zvláště 
chráněných druhů živočichů. 

Již během příprav monitoringu kůrovcovitých na Smrčině, vznikl na ČZU prototyp 
pasivní nárazové pasti z čirého plexiskla o velikosti záchytné desky 80 × 50 cm, umožňující 
odchyt z obou jejích stran. Tato past je modifikovaný model použitý dle Duelli et al. (1999) 
nebo Wermelinger et al. (2002), při jehož zhotovení se až na výjimky uplatnili sériově 
vyráběné komponenty (rámová konstrukce pro feromonové lapače, květníky, tvrzená deska 
z plexiskla, viz. Obr. 1). Následně bylo zhotoveno a na zájmové lokalitě instalováno 
v pravidelném rozestupu 76 těchto nárazových pastí. Podél státní hranice bylo instalováno 30 
pastí, pro sledování disperze l. smrkového mezi polomy na vnitřním území Česka bylo 
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umístěno 24 pastí, migrace na vnitřním území Rakouska byla sledována prostřednictvím 22 
pastí. Na každém z očíslovaných stanovišť odchytu byly umístěny dvě nárazové pasti, tak aby 
pokrývaly migraci ze všech čtyř hlavních směrů světových stran (sever-jih, východ-západ; viz 
Obr. 1). Vzdálenost mezi jednotlivými stanovišti byla zhruba 150 metrů. Pasti byly v roce 
2018 kontrolovány v 20 denním intervalu, který byl v roce 2019 zkrácen na 14 denní. Jako 
medium pro konzervaci zachyceného hmyzu byl použit roztok vody se solí, který byl 
doplňován v týdenním intervalu. 

Pro sledování disperze l. smrkového je klíčová znalost průběhu povětrnostních 
podmínek. V sledovaném prostoru probíhalo měření směru větru, rychlosti větru a teploty 
vzduchu celkem na deseti lokalitách. Senzor pro měření směru a rychlosti větru byl umístěn 
ve výšce 2 m, a pro možnost využití dat ČHMÚ probíhalo 1 měření ve standardní výšce 10 m. 
Výstupem měření bude interpolovaná mapa směru a rychlosti větru, a teploty ve sledovaném 
území. Tato mapa bude využita jako faktor pro objasnění disperze dospělců l. smrkového, 
stejně jako i šíření napadení. 

V roce 2018 byl instalován první ze senzorů pro měření směru a rychlosti větru, a to na 
meteorologické věži ve výšce 10 m resp. 2 m. Meteorologická věž byla umístěna na volném 
prostranství (horské louce) poblíž státní hranice (Obr. 2). Kromě senzoru pro měření větru 
byly meteorologické stanice vybaveny teplotně vlhkostním čidlem (Obr. 3). Rozmístění 
přízemních 2 m meteorologických stanic bylo optimalizováno vzhledem k poloze nárazových 
pastí, tak aby stanice co nejlépe pokrývaly zájmové území. K tomuto úkolu byla využita 
prostorová optimalizace v programu ArcGIS. Instalace přízemních meteorologických stanic 
se uskutečnila na jaře 2019. 
 

 
 

Obr. 1. Způsob umístění nárazových pastí v porostu, aby pokrývaly směr migrace ze všech čtyř hlavních směrů světových 
stran (sever-jih, východ-západ) 
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Obr. 2. Meteorologická věž s měřícími senzory ve výšce 2 a 
10 m. 

 
 

Obr. 3. Jedna z meteorologických stanic s měřícími senzory 
ve výšce 2 m, na vrcholu tyče je anemometr, vpravo teplotně 

vlhkostní měřidlo Minikin, vlevo komunikační port.  

 

Spolehlivý monitoring šíření l. smrkového je realizovatelný, pouze pokud jsou 
k dispozici dostatečně přesné a aktuální údaje o sledovaném území. K prvotní orientaci při 
umisťování ploch a zaznamenání aktuální situace lesních porostů na Smrčině bylo využito 
multispektrálního snímku ze satelitu PlanetScope pořízeného dne 5. 6. 2018. Přestože 
rozlišení snímku bylo relativně kvalitní (3,7 × 3,7 m), nebyl detail polomů dostatečně ostře 
viditelný. Proto byla vytvořena mapa stromové situace, umožňující zaznamenávat konkrétní 
údaje o jednotlivých stojících nebo ležících stromech. V roce 2018 byly vytvořeny podklady 
pro takovou mapu. Sledované území bylo nasnímáno pomocí bezpilotního leteckého 
prostředku (UAV neboli dronu, konkrétně typem DJI S900; Obr. 4) osazeného digitálním 
fotoaparátem. Lokalita byla postupně snímána (Obr. 5), celkem bylo zapotřebí 10 letů, které 
byly uskutečněny ve 4 dnech v rozmezí jednoho měsíce (omezená výdrž baterií, krátké 
období možnosti letu vzhledem k povětrnostním podmínkám). Získané snímky byly sesazeny 
pomocí uzlových bodů do celistvého snímku a následně byla vyhotovena ortomozaika a 3D 
bodové mračno (Obr. 6). Tyto produkty byly dále ručně editovány a využity pro tvorbu mapy 
stromové situace, zjištění délek a s velice omezenou přesností i tlouštěk (d1,3) ležících kmenů. 
V roce 2019 proběhla validace tloušťkových a délkových měření, na dvou místech, celkem 
cca 100 stromech. 

Orientační šetření obsazenosti polomů l. smrkovým se uskutečnilo již během prvních 
návštěv na lokalitě a kontrola polomů probíhala průběžně po celý zbytek vegetačního období. 
Na lokalitě se v roce 2018 jistě vyvinuly 2 generace l. smrkového, výchozí velikost jeho 
populace byla relativně nízká. Zpočátku byly lýkožroutem kolonizovány pouze polomy 
v nejvíce osluněných částech, a nejvíce stromů bylo obsazeno podél červené turistické trasy 
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spojující rozcestí Smrčina a Pod Smrčinou. Jednalo se o stromy, které byly kráceny z důvodu 
zprůchodnění této trasy, následně byly obsazeny i stromy v širším okolí. Během šetření jsme 
zjistili, že převážná část populace l. smrkového přezimovala pod kůrou stromů, v kterých 
došlo k vývoji. Z hlediska celého zájmového území Smrčiny byla na konci sezóny 2018 stále 
ještě cca polovina polomů bez obsazení l. smrkovým. V roce 2019 byl relativně chladný a 
vlhký květen a teploty i dále během vegetační sezóny, nedosahovaly takových extrémních 
hodnot, jako v předcházejících letech. Na Smrčině se v roce 2019 vyvinula pouze jedna řádná 
generace l. smrkového, nicméně vzhledem k značnému nárůstu populační hustoty, bylo velice 
silné sesterské přerojení. Již během řádného rojení v první a druhé dekádě června, došlo 
k obsazení stojících stromů. Při pochůzce 18. – 19. 7. bylo v zájmové části Smrčiny nalezeno 
400 stojících kůrovcových stromů. Skutečný počet kůrovcem obsazených stromů bude zřejmý 
až v jarním období roku 2020, kdy u všech napadených stromů dojde k dokončení barevných 
změn jehličí. Rozsah napadení zájmového území zatím odhadujeme pomocí satelitního 
snímku WorldView pořízeného 4. 9. 2019 a převedeného do spektra red-edge. 

Pro úspěšnou kolonizaci stojících stromů (obzvláště tak vitálních jaké rostou v oblasti 
Smrčiny) je zapotřebí dostatečného počtu jedinců lýkožrouta. Využitím snadno přístupných 
zdrojů (polomů) byla denzita nutná k překonání obranyschopnosti stromů dosažena, a odhad 
její úrovně je důležitým údajem k vysvětlení faktorů ovlivňujících směr migrace l. 
smrkového. V roce 2018 jsme provedli detailní šetření obsazenosti kmene podél celého jeho 
profilu. Místo každého závrtového otvoru jsme na celé oblině kmene označili modelářským 
špendlíkem (Obr. 7). Počet závrtů byl zaznamenáván na sekcích 30 × 50 cm, umístěných na 
horní oblině a na dvou bočních stranách, které na sebe plynule navazovaly. Zjištěný počet 
závrtových otvorů byl relativně nízký, pod hodnotou 1 závrt na dm2 (průměrně 0,6 dm2), který 
v hospodářském lese na stromovém lapáku signalizuje silný stav populace l. smrkového. 
Počet závrtových otvorů směrem od paty kmene postupně vzrůstal, s maximem ve vzdálenosti 
kolem 7 metrů, následoval strmý pokles počtu závrtových otvorů, který se ustálil na hodnotě 
kolem 0,5 dm2, v místě s výskytem prvních zelených větví (cca 10 metrů), a dalším poklesem 
denzity závrtů v cca 12 metrech, kdy byly obě boční strany kmene pravidelně zakryty trsy 
kapradin. Ve vzdálenosti nad 16 metrů nebyl nalezen žádný závrtový otvor l. smrkového 
(Obr. 8). Modelářské špendlíky byly na hodnoceném kmeni ponechány až do letních měsíců 
roku 2019, kdy byl zjištěn počet výletových otvorů náležících ke každému rodičovskému 
požerku resp. na každé sekci. 
 

 
 

Obr. 4. UAV (dron) DJI S900 

 
 

Obr. 5. Snímané části lokality v první fázi letů 
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Obr. 6. 3D bodové mračno, detail polomů a sousedícího stojícího porostu. 

 

 
 

Obr. 7. Hodnocený kmen, pohled 
směrem k patě kmene. Závrtové otvory 
lýkožrouta smrkového jsou označeny 
modrým modelářským špendlíkem. 

 
 

Obr. 8. Počet závrtových otvorů lýkožrouta smrkového na dm2 v různých 
vzdálenostech od paty kmene. 

 

V roce 2019 byl na začátku srpna zhodnocen stupeň obsazení kmenů l. smrkovým a 
počet úspěšně vyvinutých jedinců na dvou náhodně vybraných polomových plochách, každé o 
velikosti 900 m2. Na těchto plochách byl na sekcích rozmístěných dle modifikované metodiky 
Grodzki (1997), zjištěn počet rodin l. smrkového a následně počet výletových otvorů. 
Zhodnoceny byly všechny kmeny, celkem 25 kmenů.  

Konkrétní výsledky všech částí monitoringu kůrovcovitých na Smrčině dosažené v roce 
2019 jsou součástí prezentace. 
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