
Mapa hrozeb a doporučených 
adaptací vůči dopadům klimatické 

změny a působení dalších stresových 
faktorů

Mapy: Martin Musil, Tomáš Mikita, Filip  
Oulehle, Pavel Rotter

Texty: Pavel Rotter

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a 
okrasné zahradnictví, v.v.i.

Brno 2021



Mapy a texty byly vytvořeny se státní podporou Technologické 
agentury ČR v rámci projektu č. TL02000431 s názvem 

Spolupráce při adaptacích na změnu klimatu v klíčových 
lesnických a zemědělských oblastech (Program ÉTA).

www.tacr.cz

http://www.tacr.cz/


Jak číst v mapách?

Dřeviny (duby, buk a smrk) jsou srovnány relativně vůči sobě. Za

účelem minimalizace rizika byla pro každou prostorovou jednotku v

mapě vybrána z uvedených tří dřevin právě ta, se kterou zde bylo

spojeno nejnižší riziko poškození. Toto riziko poškození se vztahovalo

ke společnému působení:

a) dopadů klimatické změny (optimální a podmíněně optimální

podmínky vztažené k indexu aridity pro léta 2041-2060 dle

Mikita, Tomáš, et al. "MODELOVÁNÍ PODMÍNEK PRO PĚSTOVÁNÍ

SMRKU, BUKU A DUBU")

b) acidifikace a nutriční degradace půdy (I půdy mírně narušené, II

půdy středně narušené, III půdy silně narušené, IV půdy

extrémně narušené dle „Vymezení oblastí s půdami různě

narušenými acidifikací a nutriční degradací“, Oulehle F., Hruška J.,

Česká geologická služba 2009)

c) depozice reaktivním dusíkem (modelované roční depozice

reaktivního dusíku (tzv. „bulk“ depozice) pro léta 1980, 1990,

2000, 2010, 2017, poskytnuté z České geologické služby)

Přestože vrstvy prezentují prostorovou distribuci zmíněných dřevin

dle relativně nejnižšího rizika poškození, i toto riziko je však

(absolutně) mnohdy vysoké, jak je vidět z jednotlivých vrstev

rizikovosti na mapách. Příslušné riziko můžeme dále snižovat

vhodným druhovým složením a prací se strukturou i tvarem lesa.

Jelikož jsme disponovali potřebnými daty jen pro tři skupiny dřevin,

duby, buk a smrk, zobrazuje mapa vrstvy s relativně nejnižším rizikem

poškození pouze pro tento omezený soubor.



Jelikož pěstování převážně jednodruhových porostů lze vzhledem k

současné situaci označit jako vysoce rizikové, a toto riziko do

budoucna ještě poroste, v lese pro 21. století bude velmi vhodné

mísit čtyři i více druhů dřevin. Z těchto důvodů už u příslušných

navržených adaptačních opatření pro jednotlivé vrstvy nehovoříme

např. o vrstvě vyznačující oblasti nejméně rizikové pro pěstování

buku, ale uvádíme vrstvu s nejnižším rizikem pro pěstování smíšených

bukových porostů. To je třeba mít při interpretaci map pro praxi

lesního hospodaření na paměti.



Metodika hodnocení rizika poškození (zranitelnosti) dřevin v 

příslušných prostorových jednotkách

Každé ze zvolených dřevin (smrk, buk, dub) je přiřazen relativní faktor 

zranitelnosti, který je tvořen sumou dílčích relativních faktorů 

zranitelnosti:

𝐹𝑟 =

𝑖=1

𝑛

𝑓𝑟𝑖

V našem případě se n=3, jelikož jsme hodnotili tři dílčí faktory 

zranitelnosti: zranitelnost vůči depozici reaktivního dusíku, vůči 

acidifikaci a nutriční degradací půdy, vůči působením klimatické změny. 

Pro každou prostorovou jednotku tedy dostaneme relativní faktor 

zranitelnosti Fr pro buk, dub a smrk. Jako nejméně zranitelná je pro 

danou prostorovou jednotku vybrána dřevina, která zde dosahuje 

nejnižší hodnoty Fr. V případě rovných hodnot Fr jsou uvedeny dřeviny 

obě. 

Dílčí faktory zranitelnosti

Hodnoty dílčích faktorů zranitelnosti fri mohou nabývat hodnot 1-3, 

které jsou vázány na kategorie rizika poškození příslušným stresorem:

1 – malé riziko negativního vlivu

2 – střední riziko negativního vlivu

3 – vysoké riziko negativního vlivu

Příslušné riziko pro dílčí faktor zranitelnosti bylo v dané prostorové 

jednotce přiřazeno na základě pozice na škále kategorizované pomocí 

prahových hodnot.



Prahové hodnoty a hodnoty pro dílčí faktory zranitelnosti

Dřevina Depozice dusík1) Acidifikace a nutriční

degradace2)

Podmínky pěstování

2041-20603)

hodnota

dílčího

faktoru

zranitelno

sti

0 1 2 0 1 2 0 1

smrk ˂ 5 5-10 ˃ 10 I II III-IV Opt. Pod.

opt.

buk ˂ 10 10-20 ˃ 20 I-II III IV Opt. Pod.

opt.

dub ˂ 9,5 9,5-17 ˃ 17 I-II III IV Opt. Pod.

opt.

1) Hodnoty kritických depozic v kg.N.ha-1.rok-1 dle Pardo, L.H. et al., 2011.

Effects of nitrogen deposition and empirical nitrogen critical loads for

ecoregions of the United States. Ecol. Appl. 21; Jarvis, S. et al., 2013. Regional

scale gradients of climate and nitrogen deposition drive variation in

ectomycorrhizal fungal communities associated with native Scots pine. Global

Change Biol. 19; Bobbink, R. and Hettelingh., J.P., 2010. Review and revision of

empirical critical loads and dose-response relationships. Proceedings of an

expert workshop, Noordwijkerhout. Vol. 2325; Suz, L.M. et al., 2014.

Environmental drivers of EcM communities in Europe's temperate oak forests.

Mol. Ecol. 23.

2) dřeviny seřazeny dle jejich citlivosti vůči degradované půdě (parametr Bc/Al

dle Waldner, Peter, et al. 2015. Exceedance of critical loads and of critical limits

impacts tree nutrition across Europe. Annals of Forest Science 72.7: 929-939) a

volně přiřazeny ke kategorické ose míry acidifikace a degradace půdy – I půdy

mírně narušené, II půdy středně narušené, III půdy silně narušené, IV půdy

extrémně narušené dle „Vymezení oblastí s půdami různě narušenými

acidifikací a nutriční degradací“, Oulehle F., Hruška J., Česká geologická služba

2009).

3) optimální a podmíněně vhodné podmínky vztažené k indexu aridity pro léta

2041-2060 (dle Mikita, Tomáš, et al. "MODELOVÁNÍ PODMÍNEK PRO

PĚSTOVÁNÍ SMRKU, BUKU A DUBU."); klimaticky naprosto nevhodné podmínky

pro pěstování dané dřeviny (příliš aridní, či příliš humidní) byly vyloučeny

z analýzy.
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Mapy pro jednotlivé kraje



Legenda



Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj



Karlovarský kraj

Královehradecký kraj



Moravskoslezský kraj

Liberecký kraj



Olomoucký kraj

Pardubický kraj



Plzeňský kraj

Středočeský kraj



Vysočina

Ústecký kraj



Zlínský kraj



Adaptační opatření k jednotlivým vrstvám



Pokud se podíváme na plochu smíšených porostů s dubem a plochy porostů s duby a

bukem na přiložených mapách, zjistíme, že nás adaptace posune do stavu, který bychom

mohli nazvat jako „doba dubová“.

Kyselá stanoviště – jako vhodnou vizi pro tato stanoviště můžeme smíšené porosty dubu

zimního s borovicí a přimíšenou břízou, které mají ideálně v podúrovni dubů lípu a habr,

případbě javor babyku (na kyselých stanovištích jsme však někdy schopni dosáhnout

pouze jednodušší porostní výstavby, určitě ale stojí za to odzkoušet, zda můžeme výše

zmíněného ideálnu dosáhnout, či se k němu co nejvíce přiblížit). Pro pěstování kvalitního

dubu dále platí, že dub dosahující úrovně hlavní etáže má mít osluněnou korunu, ale

stíněný kmen – k tomu nám poslouží výše zmíněné podúrovňové dřeviny. V závislosti na

extrémnosti stanoviště můžeme experimentovat i s přiměsí třešně jako dřeviny horní

etáže, u které ale musíme počítat s vyvětvováním koruny v prvních letech.

Pokud je výchozím stavem holina, vyplatí se počkat na přirozené nálety břízy a dalších

pionýrů. Mozaikovité neceloplošné přirozené zmlazení je výhodou, jelikož do existujících

mezer můžeme vysadit duby, borovici a třešeň. Ty mohou přijít po několika desítkách let

(záleží na vlastníkovi) i na místo břízy a dalších piónýrů – tím máme položen základ nejen

pro druhovou, ale i věkovou a strukturní různorodost.

Myslíme na to, že společenstvo dubu na kyselých stanovištích a zvláště to dobrovázené

borovicí je citlivé vůči nadbytku reaktivního dusíku, přestože tato vrstva nepatří mezi ty se

zvýšeným rizikem, některé lokální vlivy mapy nepostihují – například blízkost

frekventované silnice, či inzenzivní zemědělské výroby. Pokud na stanovišti nacházíme

známky zvýšeného množství reaktivního dusíku, upozadíme borovici a zvýšíme zastoupení

druhů majících blíže k živným stanovištím a zároveň schopných obohacovat svrchní

horizonty o bazické ionty – třešně a v podúrovni javorů, lípy a habru. Jelikož se jedná o

stanoviště, kde hrozí deficit bazických iontů a fosforu, snažíme se zde ponechávat

maximální množství potěžebních zbytků, heterogenně rozmístěných po ploše.

Smíšené porosty s dubem 



Živná stanoviště – na těchto stanovištích bude základem dub s lípou a habrem v podúrovni,

dále se nám zde však nabízí široká paleta druhů s arbuskulární mykorhizou – třešeň, javory,

jasan, jeřáb břek, případně na vápnitých stanovištích i jeřáb oskeruše. Stejně jako

v předchozím případě je péče o takvou směs v prvních letech náročná – je nutné opakovaně

uvolňovat dub, uvolňovat a vyvětvovat třešeň. Ovšem pěstujeme zde les cenných

sortimentů, který nám péči jednoho dne bohatě vynahradí.

Pokud je výchozím stavem holina, uděláme i zde nejlépe, prověříme li si potenciál, tj.

diverzitu a vitalitu přirozeného zmlazení, třebas i s pomocí oplocenky. Na plochu dle stavu

obnovy např. skupinkovitě postupně vnášíme dřeviny, které chceme v nejvyšší etáži (duby,

třešeň, břek). Výplň mezi těmito skupinkami nebo i jednotlivě vnesenými dřevinami tvoří

buď přirozený nálet, či pionýrské dřeviny, které kultivujeme tak, aby byly cenným listnáčům

ku prospěchu.

Podíváme-li se na mapu, zjistíme, že tato vrstva zabírá největší plochu a je významně

zastoupena téměř ve všech krajích, zvláště zřetelně například v kraji Plzeňském, Jihočeském

a na Vysočině. Směs dubu a buku tedy může představovat základ pro velké plochy porostů

odolnějšího lesa. Přítomnost dubu zvyšuje odolnost buku vůči suchu, jak dokládá

dendrometrický výzkum (Lesníkův průvodce neklidnými časy, 2021). Toho můžeme s

výhodou využít na velké části území ČR. Útlak a předrůstání dubu bukem pozorovatelně

slábne a s postupující globální klimatickou změnou na mnoha lokalitách úplně zmizí, či se

situace dokonce obrací, nebojme se tedy této kombinace. Bod obratu, kdy získává ve

smíšených porostech oproti buku výhodu dub, leží někde při sumě ročních srážek 500-530

mm a průměrné teplotě 11-12 °C (Lesníkův průvodce neklidnými časy, 2021).

Kyselá stanoviště Rovněž ve směsi borovice lesní s duby a bukem si dřeviny navzájem

prospívají (oproti monokulturám stejných dřevin), což se projeví nadprodukcí. Tento typ lesa

je vhodné doplnit o dřeviny zlepšující stav půdy, podobě jako v případě vrstvy „smíšené

porosty s dubem“, máme na mysli především javory a lípu i když jejich přítomnost a růst je

na extrémně kyselých a chudých půdách limitována. Tyto dřeviny ve spodních etážích mají

společně s bukem významný výchovný efekt stejně jako o v případě předchozí vrstvy. Široký

prostor zde jistě máme i pro třešeň. I zde jsme pozorní vůči signálům nadbytečného množství

dusíku v ekosystému.

Živná stanoviště Můžeme pracovat podobně, jako u živných stanovišť vrstvy „smíšené

porosty s dubem“, navíc zde máme k dispozici stín snášející buk. Je třeba myslet na to, že

dřeviny teplomilnější (břek) vnášíme pouze v teplejších polohách této vrstvy, či je

podporujeme v místech, kde se nám objevily coby součást přirozeného zmlazení (byť třebas

v oplocence).

Smíšené porosty s bukem



Pokud jsou výchozím stavem holiny, využíváme maximálně potenciálu pionýrských dřevin.

V případě pouze ostrůvkovitého přirozeného zmlazení, zvláště u pionýrských dřevin, jej opět

můžeme využít, coby vhodný startovní bod pro tvorbu nejen druhově, ale i strukturně bohatého

porostu. S výhodou zde pracujeme s bukem, coby stín snášející dřevinou – buk vnášíme do

podrostů pionýrských dřevin, či ho s určitým zpožděním podsazujeme pod dub. Problémem je,

pokud nám na stanovišti zbylo po předchozí převážně smrkové kultuře smrku kobercové

přirozené zmlazení této dřeviny. Z hlediska kombinovaného působení stresu a tedy i stability

produkční i dalších funkcí je v polohách této vrstvy takové zmlazení silně neperspektivní a

zastoupení takto přítomného smrku je třeba postupně redukovat.

Tato vrstva – tedy smíšené porosty buku se smrkem zatížené pouze malou mírou rizika je v rámci

ČR tak vzácná – necelých 400 ha, že nemůže být vzhledem k rozlišení a možné chybovosti map

smysluplně vyhodnocena. Její výskyt je v podstatě zcela vázán na vyšší polohy Šumavy, což

naznačuje, že zde mohou být strukturované porosty Hercynské směsi v hospodářských lesích

opravdu funkční adaptací do nadcházejících neklidných časů.

Smíšené porosty s bukem a smrkem

Tyto plochy jsou stále ještě relativně malé a navíc regionálně lokalizované především do oblasti

západně od Děčína (okolí Děčínského Sněžníku) a Chomutova a severně od Ústí nad Labem.

Udržení jehličnatých porostů s borovicí, natožpak se smrkem se jeví jako velmi rizikové. I

samotný dub může být v těchto porostech velmi náchylný vůči potenciálně škodlivým

organismům. Co pěstovat na chudých, kyselých půdách zatížených depozicí reaktivního dusíku?

Cestou mohou být porosty dubu zimního a buku doplněné o jednotlivě, hloučkovitě či

skupinovitě vmíšenou břízu. Na příhodných mikrostanovištích je možno zkoušet doplnění o další

pionýrské a meliorační dřeviny, které by v mozaice takových porostů měly mít dlouhodobější

zastoupení (především osika).

Smíšené porosty s dubem a bukem ohrožené depozicí 

reaktivního dusíku a degradací půd



Významná riziková vrstva rozprostírající se převážně v nižších polohách v úzkém pásu mezi
Ostravou a Ústím nad Labem. Vyjdeme z vrstvy smíšených porostů s dubem a bukem. Vzhledem
k okyseleným půdám a pouze nízkému riziku z nadbytku reaktivního dusíku (zde je ovšem třeba
opět myslet na lokální zdroje – frekventované silnice, zemědělskou výrobu, které mapa nemůže
podchytit – sledujeme tedy indikátory nadbytku dusíku v prostředí), můžeme použít dřeviny,
které navzájem zvyšují svoji odolnost vůči suchu - do směsi dubu a buku tedy vmísíme borovici.
Pracujeme opět s třešní a rovněž habrem a lípou coby výchovnými dřevinami pod úrovní dubu.
Oproti vrstvě s nízkým rizikem udržujeme porosty prosvětlenější – můžeme opět uvažovat o
převodu na střední les. Ve středních polohách můžeme zkoušet příměs modřínu a douglasky.
Stejně jako ve všech rizikových vrstvách pracujeme na plochách s pionýry a to nejen coby
přípravnými dřevinami při zalesňování kalamitních holin, ale i coby dlouhodobou a hospodářsky
opodstatněnou součástí mozaikovité struktury porostu - v rámci této vrstvy můžeme dle povahy
stanoviště pracovat s břízou, topolem osikou i olší šedou.

Smíšené porosty s dubem a bukem ohrožené dopady globální 

klimatické změny a degradací půd

Nejvýznamnější z vrstev středního rizika. Právě v této vrstvě bude buk pravděpodobně trpět

těmi neduhy, které už mnohde pozorujeme – disbalancí ve výživě a náchylností vůči suchu.

Barvou této vrstvy nám v mapách svítí především oblast Krušných hor, ale také významné oblasti

v dalších „sudetských pohořích“ severu – v Lužických horách, v okolí Liberce, ve východním

podhůří Krkonoš, masiv Suchého Vrchu u města Králíky, střední polohy Jeseníků, malé oblasti

v Javorníkách a Beskydech, ale i nejvyšší partie Vizovické vrchoviny. Vysazovat v těchto polohách

přímo na holiny buky z umělé obnovy, nejsou rozumně vynaložené prostředky. Plochy

zmlazujeme výhradně přes přípravné dřeviny. Alespoň na části ploch se vyplatí čekat na

přirozené zmlazení a zjistit jeho životaschopnost a potenciál – ideálně za plotem. Smrk jakožto

dřevina velmi citlivá vůči reaktivnímu dusíku už byla představena – na tyto plochy jej tedy

rozhodně nevysazujeme z umělé obnovy. Pokud máme na plochách přirozené zmlazení buku či

smrku, můžeme pozorovat jeho vitalitu a doplňovat o chybějí důležité dřeviny, především ty

z arbuskulárních druhů, které nejsou tak náchylné k degradovaným půdám – javor klen a lípu,

v nižších a chráněnějších polohách i třešeň. V rámci mozaiky pracujeme i s tvorbou

světlomilných prvků z modřínu. Přípravné dřeviny, především olše šedá a bříza na těchto

plochách nemusí mít pouze funkce dřevin přípravných, ale měly by být udržovány v porostu

(zvláště např. bříza z náletu) dlouhodobě, jelikož zde hrozí zvýšené riziko kolapsů.

Smíšené porosty s bukem ohrožené depozicí reaktivního 

dusíku a degradací půd



V Jihomoravském kraji se v rámci celé ČR vyskytuje největší plocha vrstvy – „aridní suboptimum

pro dub zimní a letní“. To znamená, že naše dva nejběžnější druhy dubů, dub zimní a dub letní, zde

budou trpět pod tlakem přicházejícího aridního klimatu, což lze ostatně na mnohých lokalitách

pozorovat už nyní. Další významné plochy těchto oblastí se nachází v Ústeckém i částečně i

Středočeském kraji. V oblastech vyznačených žlutou (skoro pouštní) barvou, či oblastech

sousedních je v současnosti velmi žádoucí začít s výsadbami teplomilných druhů dřevin – např.

dubu ceru, či dubu uherského a do budoucna plochy těchto dřevin rozšiřovat. Vliv tepelných

ostrovů v těchto našich nejaridnějších oblastech se bude dále rozrůstat. Pro Jihomoravský kraj lze

například předpokládat, že mapa podhodnocuje stres suchem a horkými vlnami v některých

oblastech – na Ivančicku, Jevišovsku, v okolí Moravského Krumlova, v jižní části Žďánického lesa, v

okolí Moravských Klobouk atd. Dozajista to platí i pro Prahu a její okolí. Zde bude vhodné zaměřit

se na dubové hospodaření a nepočítat s příměsí buku. Na mnoha lokalitách aridního suboptima a

jeho okolí půjde o udržení lesa jako takového. Velmi vhodný by proto byl převod na les nízký či

střední s dubem jako nosnou dřevinou, jakožto tvary lesa mnohem lépe adaptované k projevům

globální klimatické změny.

Aridní suboptimum pro dub zimní a letní

Smíšené porosty s bukem a smrkem extrémně ohrožené depozicí 

reaktivního dusíku a degradací půd

Oblast je omezena na vyšší a nejvyšší polohy Jizerských hor, Jeseníků, Orlických hor a Javorníků,

části Krkonoš a menší části Krušných hor a Moravskoslezských Beskyd. Určitě má smysl zde

zkoušet udržet v rámci smíšených a strukturovaných porostů smrk, musíme si však uvědomit, že i

v těchto polohách je to bohužel rizikové. Smrk se dostal do jakýchsi pomyslných kleští, v nižších

polohách ho vytlačuje především klimatická změna a ve vyšších pak kombinace stresu

z reaktivního dusíku a acidifikace, která jej i v těchto polohách činí náchylnější k suchu a

potenciálně škodlivým organismům. Jako základ se jeví i ve velké části poloh této vrstvy usilovat o

bohatě strukturovanou hercynskou směs. Pokud vycházíme z holin, použijeme vždy přípravné

dřeviny. Nemusíme se omezovat pouze na břízu. Jako velmi vhodná se jeví i olše šedá, osika, a ve

vyšších polohách jeřabina, která by ostatně měla doprovázet smrkové porosty horských poloh.

Nižší zápoj a bohatá struktura nám otevírají cestu k jemné práci se světlem a spojení pěstování

stínomilných a světlomilných dřevin. Při práci se skupinkami a hloučky můžeme zapojit i další

světlomilnou dřevinu – modřín. Místy prosvětlené, mozaikovité porosty smrku, buku, jedle a

modřínu, s příměsí javorů, břízy a jeřabiny mohou být vhodnou vizí.



Jelikož se jedná o plochy téměř výhradně v části jádrové oblasti KRNAPU považujeme za

vhodné zkoumat zde adaptační potenciál smrku na extrémně stresovaných stanovištích

v rámci bezzásahových zón.

Smíšené porosty smrku extrémně ohrožené depozicí 

reaktivního dusíku a degradací půd



Navržená adaptační opatření lze najít vysvětlená do většího 

detailu v knize: 

Rotter, P., Dobrovolný, L., Hron, M., Košulič, M., Martiník, T., 

Urbanová, M., Chabada, T., Babuka, R, Skalík, J. Lesníkův 

průvodce neklidnými časy. Brno, Výzkumný ústav Silva Taroucy

pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2021, 212 s., ISBN: 978-

80-87674-41-3; 978-80-7458-128-1
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