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Abstrakt  

Tato diplomová práce pojednává o dostupných historických mapových podkladech, které se 

používaly nejen při oceňování lesních pozemků. Dále jsem se zabýval od kdy bylo těchto 

pomůcek využíváno a popsal jsem jejich vývoj v čase. 

Abstract 

In my thesis I dealt with the available historical documents that were used not only in the 

valuation of forest land. I mentioned from where these tools were used and described their 

evolution over time. 

Klíčová slova 

Ocenění lesa, historické pomůcky, historický průzkum, mapa 

Keywords 

Awards forest, historical aids, historical survey, the map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bibliografická citace  

ČECH, V. Ohodnocování lesa z pohledu vývoje mapových podkladů v rámci 

historického průzkumu. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 

2014. 75 s. Vedoucí diplomové práce Doc. Ing. Pavel Alexandr, CSc. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité 

informační zdroje. 

 

V Brně dne ……………….. 

 

 .………………………………………. 

 podpis diplomanta 



Poděkování 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat svému vedoucímu Doc. Ing. Pavlu Alexandrovi, CSc. 

za cenné rady a připomínky a svojí rodině za trpělivost. 

 



7 

OBSAH 

1 ÚVOD ........................................................................................................................................... 8 

2 TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK A SEZNAM ZKRATEK ....................................................... 9 

2.1 Terminologický slovník ....................................................................................................... 9 

2.2 Seznam zkratek .................................................................................................................. 10 

3 MAPOVÉ MATERIÁLY A VÝVOJ SOUDNÍHO ZNALECTVÍ – STRUČNÁ 

HISTORIE .................................................................................................................................. 12 

3.1 Mapové materiály .............................................................................................................. 12 

3.2 Vývoj soudního znalectví .................................................................................................. 14 

3.3 Využití map v soudním znalectví ...................................................................................... 15 

4 FORENZNÍ EKOTECHNIKA: LES A DŘEVINY ................................................................... 17 

4.1 Definice Forenzní ekotechniky: les a dřeviny (FEld) ........................................................ 17 

4.2 Co je to les ......................................................................................................................... 18 

4.3 Les a jeho specifika ........................................................................................................... 24 

4.4 Historický průzkum - jeho význam v příslušných typech znaleckých posudků ................ 25 

4.5 Potřebné základní vybavení znalce ................................................................................... 28 

5 CHRONOLOGICKÉ SEŘAZENÍ MAPOVÝCH PODKLADŮ POUŽÍVANÝCH PŘI 

OHODNOCOVÁNÍ LESA – POROVNÁNÍ, VYHODNOCENÍ ............................................. 31 

5.1 Mapy 17. a 18. století ........................................................................................................ 31 

5.2 Mapy 19. století ................................................................................................................. 42 

5.3 Mapy 1. poloviny 20. století .............................................................................................. 50 

5.4 Mapy používané od 2. poloviny 20. století ....................................................................... 57 

6 ZÁVĚR ....................................................................................................................................... 67 

7 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A DATOVÝCH ZDROJŮ............................................. 69 

8 SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................................ 74 

  



8 

1  ÚVOD 

Téma ocenění lesních pozemků jsem si vybral, protože mě už od mládí zajímala 

příroda kolem mě. Lesní pozemky navíc tvoří zhruba třetinu plochy naší republiky, a proto – 

jak vyplývá z historie – bylo potřeba tyto pozemky vyměřovat a oceňovat. V této diplomové 

práci bych se chtěl zaměřit na významnou část z této problematiky, kterou bezesporu tvoří 

mapové podklady a jejich chronologie. 

Cílem je – z pohledu forenzní ekotechniky: les a dřeviny (dále také FEld) – získané 

mapové podklady seřadit v časové ose a popsat z hlediska formy a obsahu potřebného 

pro činnost znalce, resp. experta. Provézt posouzení vývoje mapových materiálů vhodných 

pro používání v soudním inženýrství v čase i dle jednotlivých typů znaleckých posudků. 

Vytvořit databázi, resp. okruhy možných a vhodných zdrojů těchto mapových materiálů 

pro potřeby FEld. 

Součástí systémové metodologie v rámci Forenzní ekotechniky: les a dřeviny a jedním 

ze 7 jejích subsystémů je historický průzkum – v příslušných typech znaleckých posudků – 

což se podílí na zvýšení exaktnosti jejich závěrů. Nejde tedy pouze o otázky oceňování lesa, 

ale o další typy znaleckých posudků, jež se týkají široké problematiky spojené s vlastnictvím 

lesa. Na pozadí historického vývoje soudního znalectví bude provedeno šetření vzniku 

mapových materiálů, tj. pro tuto práci zvláště od poloviny 17. století, resp. skutečně lesnické 

mapy od poloviny 18. století. 

Bude proveden průzkum dostupných informačních zdrojů, vč. konzultací s odborníky 

a archivní šetření. 

Závěrem budou výsledky seřazeny do časové řady, porovnány a vyhodnoceny. 
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2  TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK A SEZNAM ZKRATEK 

2.1 TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK 

Hospodářská úprava lesa (HÚL) – plánované prostorové a časové uspořádání lesa 

a hospodaření v něm tak, aby se zabezpečily produkční a ostatní funkce lesa1 

Lesní hospodářský plán (LHP) – je výsledným dílem hospodářské úpravy lesů 

(HÚL). Jedná se o nástroj vlastníka lesa jako pomůcka k hospodaření. Vypracovává se 

obvykle na časový horizont deseti let. Obsahovou náplň lesního LHP řeší zákon č. 289/1995 

Sb., vyhláška Mze č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování. 2 

Lesní hospodářská evidence (LHE) – evidenci za kalendářní rok vede vlastník, resp. 

uživatel lesa, jak pro potřeby svoje tak pro potřeby pověřených kontrolních orgánů státu. 

Pro konkrétní porosty se evidují údaje o: těžbě (druh, plocha, vytěžená zásoba a její 

struktura), zalesnění (plocha, druh sadebního materiálu a jeho původ, způsob zalesnění), stav 

holin, výchova lesních porostů (použitý pěstební program, plocha, intenzita zásahu), ochrana 

kultur a další.3 

Lesní hospodářská osnova (LHO) – vypracovávají se za účelem zjištění stavu lesa 

a výkon státní správa lesů se pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha (pokud pro ně není 

zpracován LHP). LHO se zpracovávají obvykle na deset let a jejich zpracování zadává orgán 

státní správy lesů. LHO obdrží každý vlastník lesa bezplatně.4 

Lesní vegetační stupeň (lvs) – je daný nadmořskou výškou a expozičním klimatem – 

vymezovaný dle vlastností přirozených rostlinných společenstev – s determinantní dřevinnou 

složkou stromovitého původu.5 

                                                 
1 ALEXANDR, Pavel. Forenzní ekotechnika: les a dřeviny. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, 2010, str. 28 

2 BUREŠ, P.: Výpočet výše majetkové újmy způsobené na lesích v oblastech realizací 

vodohospodářských staveb. [Disertační práce] Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního 

inženýrství, 2013. Vedoucí disertační práce Doc. Ing. Pavel Alexandr, CSc. str. 16-17 

3 ALEXANDR, Pavel. Forenzní ekotechnika: les a dřeviny. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, 2010, str. 28 

4 Tamtéž, str. 32 

5 Tamtéž, str. 32 
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Národní inventarizace lesů (NIL) – je zjišťování stavu lesa, prováděné na území 

České republiky. Jejím úkolem je podat přesné souhrnné údaje o stavu lesů a dále 

při opakovaných šetřeních zejména o vývoji lesů v České republice z pohledu životního 

prostředí i z hlediska hospodářského využití. Během první etapy, která probíhala v letech 

2001 – 2004 bylo změřeno 383 005 stromů a 14 221 ploch.6 

Raabizace – pozemková reforma, kterou schválila Marie Terezie a při níž byly 

dominikální (panské) pozemky rozděleny mezi sedláky a došlo tak ke vzniku menších 

hodpodářský celků. V rámci raabizace došlo ke vzniku 128 nových vesnic v Čechách a 117 

vesnic na Moravě7 

Soudní inženýrství – Zakladatelem původního vědeckého pojetí soudního inženýrství 

je Ing. Jiří Smrček (1906-1987), který je v r. 1965 definoval takto: „Soudní inženýrství je nová 

technická disciplína, zabývající se zkoumáním příčin, průběhu a důsledků negativních 

technických jevů všech oborů. Jejím významným použitím v rámci hledání materiální pravdy 

je objasňování těchto jevů pro účely řízení před státními orgány zejména v řízení trestním 

a občanskoprávním, příp. i pro potřeby správních orgánů a organizací“8. 

Veduta – „Označení pro pohled na město nebo jiný krajinný výsek zachycený 

malířskými nebo grafickými prostředky, zpravidla záběr konkrétní situace, ale hovoří se také 

o smyšlené ideální vedutě s architektonickými průhledy apod.“9 

 

2.2 SEZNAM ZKRATEK 

Bpv – Balt po vyrovnání  

CHKO – Chráněná krajinná oblast 

ČSH – Čistá současná hodnota 

ČSÚ – Český statistický úřad 
                                                 
6 KMÍNKOVÁ, Veronika. Využití výsledků Národní inventarizace lesů. [online]. 2006 [cit. 2014-05-

08]. Dostupné z: http://www.silvarium.cz/lesnicka-prace-c-11-05/vyuziti-vysledku-narodni-inventarizace-lesu 

7 ČERNÝ, Václav. Pozemková reforma v 18. stol.. Praha : Českomor. podniky tiskařské, 1928. str. 194. 

8 BRADÁČ, Albert a kol.: Soudní inženýrství. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 1997 

Brno, str. 21 

9 MYSLIVCOVÁ, Jolana. Veduta jako historický pramen pro poznání města. [online]. 2012 [cit. 2014-

05-08]. Dostupné z:  http://www.tyrkys.cz/clanek/veduta.html 
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ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální 

ČZU – Česká zemědělská univerzita 

DMR 5G – Digitální model reliéfu České republiky 5. generace  

DPZ – Dálkový průzkum Země 

ENFIN – European National Forest Inventories Network (Evropská síť národních 
inventarizací lesů) 

FEld – Forenzní ekotechnika: les a dřeviny 

HÚL – Hospodářská úprava lesa 

LHO – Lesní hospodářská osnova 

LHP – Lesní hospodářský plán 

Lvs – Lesní vegetační stupeň 

LÚ – Lesní úřad 

MNV – Místní národní výbor 

MZA – Moravský zemský archiv 

Mze – Ministerstvo zemědělství 

NA – Národní archiv Praha 

NIL ČR – Národní inventarizace lesů v České republice  

NZM – Národní zemědělské muzeum Praha 

OVM – Orgány veřejné moci 

SLT – Soubor lesních typů 

SMP – Sbírka map a plánů  

SOA – Státní oblastní archiv  např. Třeboň,  

SÚA – Státní ústřední archiv Ministerstva vnitra ČR  

ŠLP – Školní lesní podnik  

TZP – Typy znaleckých posudků 

ÚHÚL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem 

VGHMÚř – Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce 

VS – Velkostatek např. Český Krumlov, Vimperk 

VZÚ – Vojenský zeměpisný ústav v Praze 

ZABAGED – Základní báze geografických dat 
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3  MAPOVÉ MATERIÁLY A VÝVOJ SOUDNÍHO 

ZNALECTVÍ – STRU ČNÁ HISTORIE 

V této kapitole bude popsán stručný vývoj od prehistorických map až po významná 

antická díla. Podrobně se potom tímto zabývá kapitola 6, která řadí vývoj klasických i lesních 

map chronologicky. Dále je zde zmíněn vývoj soudního znalectví, tak jak se tento vědní obor 

vyvíjel v čase. 

 

3.1 MAPOVÉ MATERIÁLY 

Lidé se už v dávných dobách snažili znázorňovat okolí, které představovalo jejich 

životní prostor. Tato snaha se datuje do doby, kdy ještě neznali písmo. V mnohých zemích 

byly nalezeny kresby na stěnách jeskyní, jejichž stáří se odhaduje na 20 tisíc let. Jeden 

z nejstarších prehistorických náčrtků se našel i na našem území, a to na jižní Moravě v oblasti 

Pavlovských vrchů. Byl zde totiž nalezen mamutí kel, na kterém byl vyobrazen situační 

náčrtek tábořiště lovců mamutů. Odhadované stáří je zhruba 24000±800 let př. n. l.10  

Nejstarší nálezy jsou dost schematické, i když jim chybí popis, tak představují 

počáteční přechod od kresby k mapě. Topografický obsah je bohatý, autoři většinou zachycují 

okolní krajinu, vodní toky, tábořiště. Přesnost a měřítkové znázornění je velice nepřesné. Bylo 

využíváno kresby na hliněné a keramické tabulky, později se již začalo využívat papyru. 

Postupem času začíná mít kresba stále větší význam a nabývá charakteru úředního 

dokumentu. 

Velice zajímavým regionem je Mezopotámie, především pak asyrská a babylónská 

kultura. Vznikly zde grafické výtvory menšího rozsahu a to: plány polí, plány měst a plány 

budov. Babylonské plány budov, nákresy vyměřených pozemků s jejich plošnou výměrou 

mají půdorysný charakter a lze je považovat za předchůdce dnešních katastrálních map. 

Sloužily zvláště pro daňové a meliorační účely. Plán města obsahuje velmi přesné půdorysy 

staveb, průběh kanálů, umístění bran, legendu aj.11  

 

                                                 
10 PLÁNKA, Ladislav. Vývoj světové a české kartografie. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické. 2004, 

str. 6 

11Tamtéž, str. 6-9 
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Obr. 1: Babylónský plán města cca 1500 př. n. l.12 

V Egyptě měli k dispozici podrobné mapování připomínající dnešní katastr. 

Z egyptských map a plánů zůstala jen malá část, protože originály byly na kůži a papyru 

a nedochovaly se.  

Období antiky je charakteristické povýšením mapy na důležitou součást geografických 

písemností. Představy o světě tehdejších filozofů jsou zaznamenány na starořeckých 

kruhových mapách a představující Zemi jako plochý kruh obklopený vodou, jejíž střed je 

umístěn v Delfách.  

Ve starém Řecku se kolem 5. století př. n. l. objevovaly názory, které zpochybňovaly 

tehdejší představu o Zemi v podobě kruhu a prosazovaly se filozofické důkazy o kulatosti 

Země.  

Řecká kartografie vrcholí osmisvazkovým spisem Geografia od Claudia Ptolemaia, 

který pochází přibližně z poloviny 2. století. Toto dílo obsahuje popis zhruba 8000 

zeměpisných názvů (osídlená místa, prameny a ústí řek, pohoří, poloostrovy atd.) s jejich 

zeměpisnými souřadnicemi.  

V Římské říši nebyl na mapy kladen takový důraz, plnily spíše funkci užitkového 

předmětu. Římané využívali silniční mapy, které sloužily především k plánování pochodů. 

I ty však postrádaly matematický podklad.13  

Význam historických map je veliký, protože zachycují dobu, kdy se na našem území 

tvořila současná kulturní krajina. Mnohdy zachycují území, které vlivem doby už je značně 

pozměněno nebo už zaniklo (lesy, rybníky). Informace z historických map jsou využívány 

                                                 
12 ČERBA, Otakar. Významná data v tematické kartografii, do přelomu letopočtu 

13 PLÁNKA, Ladislav. Vývoj světové a české kartografie. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické. 2004, 

str. 15-16 
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soudními znalci, kteří se snaží zjistit, co nejvíce informací o chronologickém vývoji oblasti, 

na kterou zpracovávají znalecký posudek. 

 

3.2 VÝVOJ SOUDNÍHO ZNALECTVÍ 

Soudní inženýrství je disciplínou, která se snaží objasnit příčiny negativních – 

historicky hlavně – technických jevů pro řízení před státními orgány. Avšak je to také obor 

interdisciplinární a to v oborech zdánlivě nesouvisejících. Dle Bradáče, jsou pro řádné podání 

znaleckého posudku nezbytné znalosti společenských věd, práva, ekonomiky a lékařství.14 

Potřeba odborného znaleckého dokazování vyvstala až s rozvojem oblastí lidské 

činnosti, kterých se toto dokazování týkalo. Dokazování bylo ovšem čím dál tím složitější 

pro soudce, kteří si začali zvát odborníky, aby jim dali své stanovisko. Zapojování odborníků 

do procesního řízení začíná už v 16. století, avšak pojem znalé osoby se začíná častěji 

objevovat teprve na přelomu 18. a 19. století. Znalec je v tomto období považován 

za pomocníka soudu. 

První zjistitelné zmínky o seznamech stálých soudních znalců jsou z roku 1787. 

Prudký rozvoj vědy a techniky ve 2. polovině 19. a ve 20. století měl za následek nutnost 

účasti odborníků u soudu. Současně vyplynula potřeba vyčlenění znaleckého posudku jako 

samostatného druhu soudního důkazu.15 

Soudní znalci musí splňovat předepsané podmínky pro výkon své funkce. V souladu 

s celosvětovým trendem vývoje soudní expertizy byla do organizační struktury znalecké 

činnosti začleněna i expertizní činnost vědeckých ústavů a odborných pracovišť, od kterých je 

možné požadovat znalecké posudky.16 

Znalecké posudky jsou opatřovány od jmenovaných znalců zapsaných v seznamech 

u krajských soudů. Někdy je potřeba speciálního vědeckého posudku, který mohou vydat 

                                                 
14 BRADÁČ, Albert a kol.: Soudní inženýrství. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 1997 

Brno, str. 21 

15 Tamtéž str. 25 

16 Tamtéž str. 26 
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vědecké ústavy, vysoké školy a instituce, které jsou uvedeny v seznamech ministerstva 

spravedlnosti, jako znalecké ústavy.17 

Znalectví se historicky člení na jednotlivé obory (v současné době se dle směrnice 

ministerstva spravedlnosti jde o 4918 oborů), v rámci kterých znalci vykonávají svoji 

znaleckou činnost. Zavedené členění vychází z potřeb řízení před OVM (orgány veřejné 

moci). Mezi nejfrekventovanější obory patří ekonomika, zdravotnictví, stavebnictví atd. 

Na základní úrovni lze znalectví členit na znalectví:  

� ekonomické,  

� technické,  

� lékařské  

� a v dalších oborech.  

V rámci každého z oborů má soudní znalectví vždy specifické postavení. Na rozdíl od jiných 

odborných disciplín se v soudním znalectví informace o oborových objektech primárně 

nevyužívají v rámci daného oboru, ale jsou určeny především pro potřeby řízení před OVM 

(např. v řízení trestním, občanskoprávním, správním, obchodním atd.).19 

 Pro FEld je spíše pravidlem prolínání několika oborů znalecké činnosti v rámci konkrétních 

typů znaleckých posudků. 

 

3.3 VYUŽITÍ MAP V SOUDNÍM ZNALECTVÍ 

Jak je z předchozího textu patrné, mapy nebo schémata prostředí, ve kterém lidé žijí, 

začaly vznikat ještě před našim letopočtem, avšak jejich přesnost a vypovídající hodnota se 

teprve časem zlepšila. První podrobnější mapa Čech vznikla v roce 1518 a je známá 

pod názvem Klaudyánova mapa. Od té doby vznikaly mapy s čím dál tím lepší přesností. 

Na Moravě je považována za 1. mapu zobrazující toto území Fabriciova mapa z roku 1569.20 

                                                 
17 BRADÁČ, Albert a kol.: Soudní inženýrství. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 1997 

Brno, str. 26-27 

18 Dle Směrnice ministerstva spravedlnosti ČSR ze dne 15. února 1973, čj. 10/73, o organizaci, řízení a 

kontrole znalecké a tlumočnické činnosti. 

19 KLEDUS, Robert., Obecná metodika soudního inženýrství, VUT v Brně 2012, str. 7-8 

20 ČECH, Vlastimil. Kartometrické práce na historických mapách: bakalářská práce. Brno, 2012. str. 11 
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Nejvýznamnější mapa Čech a Moravy byla vytvořena Janem Kryštofem Müllerem 

na začátku 18. století. Na základě těchto map vzniklo mnoho derivátů této mapy a taktéž z ní 

vycházelo vojenské mapování, které bylo mnohem podrobnější – mapa byla desetkrát 

zvětšena. 

První vojenské mapování nemělo měřičský charakter. Vznikalo na podkladě 

Müllerovy mapy Moravy, která byla zvětšena na měřítko 1 : 28 800. Mapování probíhalo 

v letech 1763 až 1787 a byly při něm zaměřeny všechny země spadající pod Habsburskou 

monarchii. Příkaz pro tvorbu map vydala císařovna Marie Terezie v roce 1763 a mapování 

bylo dokončeno v roce 1787 za panování jejího syna Josefa II, a proto bývá toto mapování 

někdy označováno jako josefské.  

 
Obr. 2: 1. Vojenské mapování – Moravský Krumlov a okolní lesy21 

Podrobnější mapy znázorňující podrobně celou krajinu nejen obce a vodní toky, ale 

přesně budovy, pole a lesy vznikají až s nástupem rustikálního katastru a v grafické podobě 

ve velkých měřítkách na raabizačních mapách.(v letech 1775-1785) 

Již v průběhu 16. století byly pokusy o zapojení odborníků do procesního řízení. 

Odborníci však byli přibrání pouze při ohledání. První seznamy soudních znalců začaly 

vznikat na konci 18. století (1787), tudíž můžeme usuzovat, že mapy byly soudními znalci 

používány od konce 18. století. Lepší a kvalitnější zobrazení map pro potřeby soudních znalců 

souvisí s rozvojem vědy a techniky a také se o tento rozmach zasloužil pokrokový panovník 

Josef II.22 

                                                 
21 1. Vojenské mapování, mapový list č. 89 – http://oldmaps.geolab.cz/ 

22 KLEDUS, Robert., Obecná metodika soudního inženýrství, VUT v Brně 2012, str. 11 
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4  FORENZNÍ EKOTECHNIKA: LES A D ŘEVINY 

V této kapitole se budeme zabývat vymezením terminologie v oblasti lesního 

hospodářství. Zaměříme se na to, jakou funkci plní lesy, problematikou ochrany lesů, 

rozdělením lesů podle různých typologií, lesním ekosystémem a institucemi, které se o les 

starají. Vysvětlením pojmu ekotechnika.  

 

4.1 DEFINICE FORENZNÍ EKOTECHNIKY: LES A D ŘEVINY 

(FELD) 

„Forenzní ekotechnika: les a dřeviny je interdisciplinární nauka o vědeckém, 

systémovém zjišťování a posuzování stavů a vazeb znaleckého objektu – s důrazem na les 

a dřeviny – za účelem jejich ohodnocení pro potřeby soudně-znalecké.“ 23 Nejširší soustavou, 

kterou se FEld zabývá je les, dřeviny a člověk. Právě člověk (soudní znalec) musí mít 

na paměti morální a etické zásady, umět hodnotit ekonomická kritéria, biologické zákonitosti 

a dobře se orientovat v disciplíně lesnictví. 

Pojem forenzní je podle slovníku cizích slov definován takto: „Vztahující se k použití 

vědeckých a technologických postupů při zjišťování, prokazování a vyšetřování skutečností 

a ověřování důkazů v rámci trestního i občanského práva.“ 24 

Slovo ekotechnika se skládá ze dvou částí eko a technika. Eko souvisí se slovy 

ekologie, ekologický a ochrana životního prostředí a slovo technika souvisí se vším, co 

vytvořil člověk. Ekotechnika se obecně zabývá „metodickým zjišťováním, měřením, 

analýzami a posuzováním stavu a vazeb v jednotlivých biologických a technických 

soustavách. Dotýká se všech složek životního prostředí, jako je voda, ovzduší, odpady, flóra 

(biomasa), fauna (např. chov zvěře) i celkového monitoringu životního prostředí.“25 

 

                                                 
23 ALEXANDR, Pavel. Forenzní ekotechnika: les a dřeviny. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, 2010, str. 9 

24 Forenzní. In: ABZ slovník cizích slov [online]. 2014 [cit. 2014-02-02]. Dostupné z: http://slovnik-

cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/forenzni-forensni 

25 ALEXANDR, Pavel. Forenzní ekotechnika: les a dřeviny. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, 2010, str. 9 
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4.2 CO JE TO LES 

Definice používaná v rámci evropského společenství je následující: „Les – pozemek 

pokrývající korunami (nebo odpovídajícím zakmeněním) více než 10% a výměrou více než 0,5 

ha. Stromy by měly být schopny dosáhnout minimální výšky v dospělosti 5 m in situ. Mohou se 

skládat buď z hustých lesních formací různých etáží a podrostu pokrývajících vysoký podíl 

pozemku.“ 26 

Podle Michala Servuse27 může být les laicky definován jako společenstvo, ve kterém 

dominují stromy. Avšak zákonná definice dle zákona č. 289/1995 Sb. (zákon o lesích) je 

obsáhlejší: „Lesem se rozumí lesní porost s jeho prostředím a pozemky určené k plnění funkcí 

lesa. Lesními porosty jsou stromy a keře lesních dřevin, které v daných podmínkách plní 

produkční nebo mimoprodukční funkci lesa.“ 

Produkční funkci lesa se rozumí především věci – produkty, které z lesa můžeme 

vyzískat svojí činností – „ sortimenty dříví, klest, semena a další materiální statky rostlinného 

(např. borůvky, maliny, houby, krmivo pro zvěř) a živočišného původu (zvěřina).“28 

Mimoprodukční funkce lesa by se dále daly rozdělit na další dvě oblasti a to za první 

samovolné (sdružené) a řízené (spojené s aktivitou člověka).  

 Vyskot používá trochu odlišné  rozdělení na bázi ekosystémových funkčních synergií. 

Tyto účinnostní skupiny dělí podle funkce naturální a celospolečenské:29 

                                                 
26 ALEXANDR, Pavel. Forenzní ekotechnika: les a dřeviny. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, 2010, str. 31 

27 SERVUS, Michal. Terénní průvodce pro ochranářská a přírodovědná praktika a exkurze v CHKO 

Litovelské Pomoraví: kapitola les. Dostupné z: http://envirup.profimap.cz/download/terpruvodcichko/6_les.pdf 

28 ALEXANDR, Pavel. Základy forenzní ekotechniky: les a dřeviny: Basic of forensic ecotechnique: 

forest and trees. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, str. 41 

29 VYSKOT, Ilja, Jitka FIALOVÁ a Helena LORENCOVÁ. Lesy v regionálním rozvoji: návod do 

cvičení. Vyd. 1. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, str. 63 
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Obr. 3: Účinnostní skupiny celospolečenských funkcí lesů na bázi ekosystémových funkčních synergií30 

 

Ekosystémová metoda kvantifikace a hodnocení funkcí lesů posuzuje funkce nikoliv 

z hlediska jejich produktové hodnoty, ale z hlediska hodnoty společenských zájmových 

požadavků. „Ekosystémové funkce lesů a jejich celospolečenská realizace jsou předmětem 

vědecké práce a intenzivního výzkumu. Současné poznatky již umožňují definovat podstatu 

funkcí a vymezit limitní ekosystémová kritéria a jejich působící ekosystémové prvky 

a segmenty.“ 31 Dlouhodobé a objektivizované měření a zjišťování v souboru ekosystémů 

hodnocených lesů na území celé České republiky je nezbytné pro kvantifikaci funkcí. 

„Ekosystémová kvantifikace znamená, že hodnocení není ovlivněno a zatíženo  společenskými 

limity (kategorizací lesů, vlastnickými vztahy, vybaveností lesů, apod.).“ 32 Potřeby společnosti 

obvykle vyžadují specifické užití lesů limitované nikoliv jejich ekosystémovými účinky, ale 

jenom společenskou naléhavostí.  

Tržní hospodářství v lidské společnosti vyžaduje vyjádření celospolečenské funkce 

lesů ve věcné, případně hodnotové dimenzi a umožnit tak jejich finanční a společenské 

                                                 
30 VYSKOT, Ilja, Jitka FIALOVÁ a Helena LORENCOVÁ. Lesy v regionálním rozvoji: návod do 

cvičení. Vyd. 1. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, str. 64 

31 Tamtéž, str. 63 

32 Tamtéž, str. 64 
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ohodnocení. Jednotlivé funkce lesního ekosystému nelze upřednostnit významem 

a důležitostí, protože všechny funkce jsou důležité a tvoří společnou funkční synergii. 

Funkce bioprodukční – základní schopnost lesního ekosystému produkovat biomasu, 

nejenom dřevní hmotu, ale i její primární produkci a následnou transformaci v potravních 

řetězcích. Dřevní produkce biomasy a dendromasy lesních ekosystémů je závislá 

na přírodních podmínkách daného stanoviště, které ovlivňuje i bonitu dřeva. Podíl 

dendromasy u lesních dřevin je v ČR u jehličnanů v průměru 91% celkové biomasy 

a u listnáčů asi 85%.33 

Funkce ekologicko – stabilizační – „schopnost lesního ekosystému udržovat 

na základě autoregulačních mechanizmů a vyváženosti energomateriálních toků dynamickou 

rovnováhu a odolávat působení stresových faktorů.“34 Takový ekosystém se pak navenek 

projevuje vyvážeností energomateriálových toků a odolnosti vůči stresovým faktorům. 

Funkce edafická – půdoochranná – je to schopnost lesních ekosystémů modifikovat 

půdní vlastnosti, chránit půdní povrch a svrchní horizonty před erozními procesy, potlačit 

fyzikální i chemické změny a možnost ovlivňovat pedogenetické procesy. Tato funkce se 

projevuje i aerací půdy, humifikačními procesy, vytvářením životních podmínek pro edafon, 

poutáním půdních částic kořenovým systémem a specifickým půdním skeletem, aj. 

Funkce hydricko – vodohospodářská – je to schopnost lesních ekosystémů formovat 

a modifikovat složky a režim vodní bilance. Kvantitativní a kvalitativní účinky hydricko – 

vodohospodářské funkce jsou: ovlivňování jakosti vody, tvorba vodních zdrojů v půdě 

a jejich ochrana, formování bezeškodného odtoku vody a modifikace složek hydrologického 

cyklu. 

Funkce sociálně – rekreační – je to kvantifikovaná, maximálně možná funkční 

schopnost lesních ekosystémů v optimálních ekosystémových podmínkách produkovat 

humánně sociální účinky k uspokojení fyzických a psychických potřeb člověka. Mezi sociálně 

– rekreační účinky můžeme považovat produkci přírodnin, modifikaci potravinových a jiných 

zdrojů (např. lesní plody, lovná zvěř,..), fyziologickou optimalizaci mikroklimatu, modifikaci 

vlastností a struktury biotického prostředí. 

                                                 
33 VYSKOT, Ilja, Jitka FIALOVÁ a Helena LORENCOVÁ. Lesy v regionálním rozvoji: návod do 

cvičení. Vyd. 1. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, str. 64 

34 Tamtéž, str. 65 
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Funkce zdravotně – hygienická – „schopnost lesních ekosystémů produkovat 

hygienické účinky modifikující kvalitu prostředí a tlumící jeho extrémy a účinky ovlivňující 

hygienu a zdravotní stav organismu člověka.“35 Tato funkce se projevuje především 

zlepšením klimatu prostřednictvím filtrace radioaktivních látek a okysličováním ovzduší. Les 

pro lidi také představuje velkou zásobárnu přírodních léčiv a procházky po lese mají dobrý 

vliv na fungování celého lidského organismu. Avšak pro některé skupiny lidí, především 

alergiky, může mít les i negativní aspekt, protože je zdrojem alergenních látek – pyl, atd. 

Funkce kulturn ě naučná – v posledních letech přibývá v chráněných krajinných 

oblastech naučných stezek, které se snaží skloubit informace o rostlinách i živočiších žijících 

v daném ekosystému. Důležité jsou také informace o chráněných druzích rostlin a živočichů 

a nápady na ochranu přírody. 

Alexandr36 uvádí, že les je možné označit jako jev sociální, zeměpisný a historický. 

Les jako jev sociální se vyznačuje vztahy mezi jednotlivými složkami lesa, společenstvo 

rostlin a živočichů včetně mikroorganismů. Les jako jev historický bere v potaz především 

historický vývoj lesních ekosystémů v průběhu milionů let. Les jako jev zeměpisný je vázaný 

na svoji zeměpisnou polohu, která je určována pomocí zeměpisné šířky a délky a velký vliv 

hraje i nadmořská výška podle těchto údajů je možné lesy dělit na jehličnaté, listnaté, opadavé 

a stále zelené.  

Typologie lesů – se používá pro typologické mapování, mapy se vytváří v měřítku 

1:10000. Konkrétní lesný typ se označuje trojmístným symbolem, kde první číslo označuje 

vegetační stupeň, druhý znak je písmeno, které označuje půdní kategorii, posledním 

symbolem je číslo, které označuje pořadové číslo lesního typu v rámci přírodní lesní oblasti. 

První číslo tedy souvisí s lesním vegetačním stupněm (lvs) a používaný typologický 

klasifikační systém ÚHUL (ÚHUL - Ústav pro hospodářskou úpravu lesů - Lesprojekt 

Brandýs n. L.) je následující:37 

                                                 
35 VYSKOT, Ilja, Jitka FIALOVÁ a Helena LORENCOVÁ. Lesy v regionálním rozvoji: návod 

do cvičení. Vyd. 1. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, str. 66 

36 ALEXANDR, Pavel. Základy forenzní ekotechniky: les a dřeviny: Basic of forensic ecotechnique: 

forest and trees. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, str. 42 

37 Lesnická typologie (typologický systém ÚHUL): Multimediální výuková příručka. GEOGRAFICKÝ 

ÚSTAV, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Biogeografie Dostupné z: 

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps10/biogeogr/web/index_book_5-4-2.html 
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0. lesní vegetační stupeň – bory 

1. lesní vegetační stupeň – dubový (do 350 m n. m.) 

2. lesní vegetační stupeň – bukovo-dubový (350 – 400 m n. m.) 

3. lesní vegetační stupeň – dubovo-bukový (400 – 550 m n. m.) 

4. lesní vegetační stupeň – bukový (550 – 600 m n. m.) 

5. lesní vegetační stupeň – jedlovo-bukový (600 – 700 m n. m.) 

6. lesní vegetační stupeň – smrkovo-bukový (700 – 900 m n. m.) 

7. lesní vegetační stupeň – bukovo-smrkový (900 – 1050 m n. m.) 

8. lesní vegetační stupeň – smrkový (1050 – 1350 m n. m.) 

9. lesní vegetační stupeň – klečový (nad 1350 m n. m.) 

 

Písmeno v trojmístném kódu pak souvisí s edafickou kategorií. V následujícím textu 

bude uvedena tabulka č. 1 ekologické řady a edafické kategorie podle typologického systému 

ÚHUL:38 

 

Tabulka 1 Ekologická řada a edafická kategorie ÚHUL 

Ekologická řada a edafická 
kategorie ÚHUL 

Hrubá charakteristika prost ředí 

Živná ekologická řada klimaxová, mezotrofní druhy bylinného patra 

  B normální živné podloží, příznivá humifikace 

H hlinitá polygenetické hlíny (vápnité spraše) 

F svahová příkré svahy stinné, kamenité, strže 

C vysychavá kamenité vysychavé půdy, slunné polohy 

W vápencová vápence, část. ultrabázické neovulkanity 

S středně bohatá svěží, přechod ke kyselé řadě 

Kyselá ekologická řada klimaxová, oligotrofní druhy bylinného patra 

K normální 
kyselé podloží, acidofilní a acidotolerantní 

klimaxové dřeviny 

I uléhavá chudší sprašové a polygenetické hlíny 

N kamenitá 
chudší kamenité svahy, hřebeny (nevyvinuté 

hnědozemě) 

                                                 
38  Lesnická typologie (typologický systém ÚHUL): Multimediální výuková příručka. GEOGRAFICKÝ 

ÚSTAV, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Biogeografie Dostupné z: 

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps10/biogeogr/web/index_book_5-4-2.html 
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M chudá nejchudší podklady surový humus 

Extrémní ekologická řada vzrůstově zakrslé lesy půdoochranné 

Z zakrslá 
exponované tvary reliéfu, mělké půdy, 

zakrslý vzrůst 

Y skeletová chudé balvanité sutě 

X xerotermní bázické podloží, teplomilná společenstva 

Humusem obohacená 
(javorová) ekologická řada 

půdy bohaté humusem, nitrofilní druhy 
bylinného patra 

J suťová bohaté sutě, ochranný les, javořiny 

A kamenitá zahliněné sutě, „acerosní" společenstva 

D hlinitá deluvia, humusem obohacené svahové báze 

Vodou obohacena (jasanová) 
ekologická řada 

trvale sycená okysličenou vodou 

L lužní lužní společenstva na nivních náplavech 

U údolní úžlabní lehké na plaveniny 

V vlhká prameniště, deluvia, tekoucí podzemní voda 

Oglejená ekologická řada střídavě zamokřované půdy 

P kyselá pseudogleje kyselé 

Q chudá pseudogleje chudé 

O středně bohatá pseudoglejové půdy svěží až bohaté 

Podmáčená ekologická řada trvale zamokřené půdy 

G středné bohatá středně bohaté gleje 

T chudá chudý rašelinný glej, omezený vzrůst dřevin 

Rašelinná ekologická řada 
přechodové a vrchovištní rašeliny, ochranný 

les 

 

Třetím znakem v kódu jak jsme si výše uvedli je číslo, které blíže specifikuje přírodní 

lesní oblast, daná území jsou odlišena geologickými, klimatickými, orografickými 

a fytogeografickými podmínkami. Tyto podmínky se zjišťují na základě typologického 

průzkumu, při kterém ve využívá všech dostupných údajů o biocenóze, lokalitě a jejich 

proměnách. 

Dohromady tento kód tvoří soubor lesních typů (SLT), který je významný, protože dle 

něj se oceňují lesní pozemky.  
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4.3 LES A JEHO SPECIFIKA 

Podle Alexandra39 je pro hodnocení lesního ekosystému důležitá optimální struktura – 

druhová, prostorová a funkční. Druhová struktura se zabývá složením lesa tj. druhovou 

skladbou, kdy může lesní porost být stejnorodý nebo různorodý (dva a více druhů dřevin).  

Dalším možným kritériem pro rozdělení porostu může být stáří lesa – věková skladba. 

Rozlišují se porosty stejnověké a různověké, přičemž za stejnověké porosty považujeme ty, 

u nichž je rozdíl od 5 let u mladých porostů do 20 let u velmi starých porostů. 

Prostorová skladba pojednává o rozmístění stromových jedinců v prostoru – 

prostorová výstavba lesa. U tohoto pojmu je důležité vzájemné rozložení korun stromů, 

hustota atd. 

K tomu abychom mohli doložit strukturu lesů slouží lesnické mapy. V 16. století 

vznikají první lesnické hospodářské mapy. Teprve od 2. poloviny 18. století začínají být 

vyhotovovány lesnické mapy jako součást lesních hospodářských plánů. (LHP) 

„Les je výrobním, ale rovněž nevýrobním faktorem v národním hospodářství a v životě 

společnosti. Je prací reprodukovatelným jměním a přírodním bohatstvím, je 

environmentálním zdrojem ve společnosti, pro kterou má sociální a ekonomický význam, 

netržní a tržní význam, je z titulu působení funkcí na společnost současně jak soukromým, tak 

i veřejným statkem. Zásadním faktem, který musí být brán v úvahu, je, že les je při trvale 

udržitelném hospodaření obnovitelným environmentálním zdrojem.“40 

Dalším důležitým pojmem je lesní hospodářství, protože tak jak stromový jedinec není 

nikdy osamocen a v rámci širšího celku tvoří uskupení stromů pod názvem les, tak les jako 

takový je součástí lesního hospodářství. 

V lesním hospodářství je problematické určení co je výnos a co kapitálový užitek. 

Pro lesní hospodářství platí, že:41 

                                                 
39 ALEXANDR, Pavel. Forenzní ekotechnika: les a dřeviny. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, 2010, str. 142-143 

40Tamtéž, str. 463 

41 Tamtéž, str. 463 
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� je omezováno v možnosti změny způsobu hospodaření. Bez ohledu 

na přírodních podmínkách neexistuje na lesní půdě vzhledem k dlouhodobosti 

výrobního cyklu žádná možnost přestavby hospodaření, 

� zlepšení lze docílit až v průběhu více let, 

� technická racionalizace se dá použít v omezené míře, 

� v důsledku dlouhodobosti lesní výroby je neobvykle dlouhý časový rozdíl mezi 

tvorbou hodnoty a její realizací. 

Lesní hospodářství je z pohledu produkční funkce zaměřeno na pěstění jediného hlavního 

produktu – dříví. Cena dříví určovala v minulosti z velké části také cenu lesa. Prodej lesa, 

především o větší výměře, je vzácný.  

 

4.4 HISTORICKÝ PR ŮZKUM - JEHO VÝZNAM V P ŘÍSLUŠNÝCH 

TYPECH ZNALECKÝCH POSUDK Ů 

Významnost historického průzkumu pro některé typy znaleckých posudků (TZP) je 

dokumentována již tím, že tvoří v rámci FEld systémové metodologie samostatný subsystém 

č. 6, kde významnou součást tvoří archivní materiály.42  

Potřebné podklady znalci musí hledat ve státních archivech – Národní archiv v Praze, 

Státní oblastní archivy, Moravský zemský archiv a Zemský archiv v Opavě. Pro znalce 

zabývající se problematikou lesního hospodářství je důležitý Ústav pro hospodářskou úpravu 

lesů v Brandýse nad Labem (ÚHÚL). 

V těchto archivech je potřeba vyhledat historické dokumenty – archivní materiály 

z kterých je možné podle Alexandra43 zjistit do jaké míry byl případný přirozený vývoj 

na šetřené lokalitě pozměněn, na jaké úrovni se zde po tisíciletí střetávaly faktory 

antropogenní s přirozenými pochody, regionální geografické charakteristiky, klimatické 

záznamy, stav půdy a vývoj dalších složek životního prostředí důležitých z hlediska 

biodiverzity. 

Archivní materiály mají jak písemnou (textovou) podobu, tak jsou i hojné mapové 

materiály. V 19. století mají mapové materiály charakter porostních hospodářských map: 

                                                 
42ALEXANDR, Pavel. Forenzní ekotechnika: les a dřeviny. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, 2010, str. 96 

43Tamtéž, str. 97 
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mapy poškození lesa, mapy obvodu lesních správ a později přibyly také mapy s vyznačením 

stavu dřevin. 

Základem pro označení jednotlivých TZP jsou zkratky relevantních oborů znalecké 

činnosti v rámci FEld:  

� L – lesní hospodářství, odvětví dříví, těžba; myslivost, 

� E – ochrana přírody, 

� B – bezpečnost práce v lesním hospodářství, 

� O – ekonomika – ceny a odhady, oceňování lesních pozemků, lesních porostů, 

dřevin a škod na nich, 

a číselné označení obtížnosti daného TZP. 

Následuje tabulka TZP rozdělených podle složitosti zadání:44 

Tabulka 2 Soubory TZP a charakter zadání 45 

 

Pokud tedy znalec obdrží posudek, který odpovídá charakteru zadání středně složitá až 

složitá musí znalec disponovat minimálně dvěma obory znalecké činnosti. 

Jak vypadá struktura posudku charakter zadání složitá a příklady otázek, které musí 

znalec zodpovědět jsou patrné z následující tabulky. 

 

                                                 
44 ALEXANDR, Pavel, VOKURKA Jan, Revizní znalecký posudek – možný postup znalce na základě 

analýzy konkrétních revizních posudků - z pohledu forenzní ekotechniky: les a dřeviny. In ExFoS – Expert 

Forensic Science XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, Brno 2013, str. 508 

45 Srov. ALEXANDR, Pavel. Forenzní ekotechnika: les a dřeviny. Vyd. 1. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2010, str. 93; HOLUŠOVÁ, Kateřina. Standardizace a harmonizace znalecké metodiky 

pro potřeby Forenzní ekotechniky: les a dřeviny. [Disertační práce] Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav 

soudního inženýrství, 2012. 185 s. Vedoucí disertační práce Ing. Pavel Alexandr, CSc., str. 76-78 
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Tabulka 3 Karta standartu 3LEO-r 46 

 
1. STANDARD - TZP 
(charakter zadání) 
 

3LEO-r  
(SL- složitá) 

2. POPIS PŘEDMĚTU 
standardu 

řešení zasahuje oblasti znaleckých oborů:  
Lesní hospodářství, odvětví: Dříví, těžba; Myslivost  
Ochrana přírody 
Ekonomika, odvětví: Ceny a odhady, specializace: Oceňování lesních pozemků, 
lesních porostů, dřevin a škod na nich  
verze pro řešení revizního znaleckého posudku; vhodné pro znalecké ústavy (v 
2. oddílu seznamu Ministerstva spravedlnosti), resp. znalec v osobě 
„dvojjediné“ , tj. znalec-specialista a znalec- manažer, výběr a řízení konzultantů     

3. PŘÍKLADY OTÁZEK 
ZADAVATELE POSUDKU 
 

Z jakého důvodu je znalecký posudek znalce A. B., v diametrálním rozdílu od 
posudku znalce C. D.? 
Určit, zda ekologická havárie ze …dne …, způsobila poškození stromových jedinců 
a porostů…atd. 
Vznikla žalobci v příčinné souvislosti s provozní činností žalovaného v roce…škoda 
na lesních porostech na územích jmenovaných v…? 
Přezkoumat ocenění…ze dne…v příslušné části týkající se ocenění trvalých porostů, 
s přihlédnutím k námitkám žalovaného na č. l. … 

4. DOPORUČENÉ PRACOVNÍ 
POSTUPY 
(etapy 4. 1. – 4. 10.) 

4. 1.  Přístup ve smyslu „Etického kodexu znalce“ (podrobně SSHS 1. Subsystém). 
4. 2.  Studium podkladových materiálů s ohledem na otázky zadavatele posudku   
         (podrobně SSHS 2. Subsystém) – definování znaleckého objektu   
         v systémovém pojetí. 
4. 3. Zpracovávána typologicky jednotná část znaleckého posudku – výstavba   
         kapitol (Nález, Posudek), podrobně SSHS; Subsystém 2. 1., pozornost zvláště   
         kapitola A. 4. Chronologie událostí dle materiálů zadavatele.    
4. 4.  Práce ve smyslu 5. Subsystému „Venkovní konzultace“ (spec. rozšíření   
         podkladových materiálů); výběr, projednání a schválení konzultanta/tů.       
4. 5.  „Metoda CFA“ (3. Subsystém), pouze část (subsystém) A: Životní prostředí   
         stromového jedince (porostu); ztotožnění lokality s Katastrem nemovitostí ČR,   
         další podklady územně plánovací dokumentace (ÚSES apod.); zákres lokality   
         do příslušného mapového elaborátu v měřítku. 
4. 6.  „Místní šetření“ (4. Subsystém): obeslat obě strany, podepsaný zápis z jednání  
4. 7.  Souběžně od bodu 4. 4., zpracovávána typologicky originální část znaleckého   
         posudku; průběžně naplňovány: 6. Subsystém „Historický průzkum“ (vývoj   
         znaleckého objektu v čase a prostoru) a 7. Subsystém „Další důležité prvky“,   
         zvláště 7. 7. Letecké snímky (DPZ), ale i ostatní prvky tohoto            
         subsystému.   
4. 8.  Naplnění a precizace množiny „rovin skutečností“; nyní – v rámci jednotlivých   
         subsystémů SSHS - verifikace poznatků, detekovatelných na znaleckém   
         objektu, ze všech poznatelných „úhlů pohledů“ (interakcí, zpětných vazeb). 
4. 9.  Posudek-systémová syntéza: vysvětlení, odpovědi na otázky zadavatele   
         posudku (vědecky podložená hypotéza, logická dedukce, předvídání).       
4. 10. Exaktnosti se blížící závěry , kapitola „ SVĚpo“ a srozumitelné odpovědi na    
          otázky zadavatele posudku, kapitola „ SZApo“ . 

5. ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ 
 

Potřebné je zvláště základní kancelářské a terénní vybavení, viz Karta standardu 
2EO (zadání SS). Složitější měření, náročnými přístroji většinou znalec v této verzi 
přebírá od jiných subjektů (certifikované laboratoře, univerzitní znalecké ústavy 
apod.), v rámci 5. Subsystému „Venkovní konzultace“.   

 

Nedílnou součástí mapových materiálů používaných pro historický průzkum jsou 

historické odborné publikace, historická odborná lesnická literatura, knižní průvodci, písemné 

                                                 
46 ALEXANDR, Pavel, VOKURKA Jan, Revizní znalecký posudek – možný postup znalce na základě 

analýzy konkrétních revizních posudků - z pohledu forenzní ekotechniky: les a dřeviny. In ExFoS – Expert 

Forensic Science XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, Brno 2013, str. 510-511 
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podklady z katastru nemovitosti, předchozí znalecké posudky, podklady poskytnuté Lesy 

České republiky, popř. jejími jednotlivými Lesními správami, podklady poskytnuté 

jednotlivými ústředími národních parků, CHKO apod.47 

V různých typech znaleckých posudků dochází k historickému průzkumu podle 

potřeby daného charakteru posudku. Znalecký posudek se skládá – dle zákona o znalcích 

a tlumočnících č. 36/1967 Sb. – z následujících částí: nález, posudek a znalecká doložka. 

Nález popisuje zkoumaný materiál, souhrny skutečností a jevů k nimž znalec přihlížel. 

Posudek je výčet otázek na které má znalec odpovědět a odpovědi na tyto otázky. Znalecká 

doložka je poslední stránka posudku před přílohami, která obsahuje označení seznamu, 

v němž je znalec zapsán, označení oboru, v němž je oprávněn podávat posudky a číslo 

položky, pod kterou je úkon zapsán ve znaleckém deníku.48 

 

4.5 POTŘEBNÉ ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ ZNALCE 

Znalec musí mít hluboké odborné znalosti a navíc musí být vybaven specifickými 

kompetencemi, které souvisejí se způsobem využití výsledků jeho práce. Znalec musí být 

schopen:49 

� Výsledky vyplývající ze složitých znaleckých problémů transformovat 

do podoby, která je srozumitelná široké laické veřejnosti. 

� Řešit znalecké problémy v souladu s právními předpisy, které upravují výkon 

znalecké činnosti, i v souladu s procesními předpisy, které upravují postup 

orgánů veřejné moci (OVM). 

Mimo znalostí i kompetencí využívají znalci k výkonu své funkce kulatou pečeť. Ta 

má jednotnou úpravu a každá pečeť (razítko) obsahuje: malý státní znak, jméno znalce 

s uvedením znalecké funkce, tzn. s uvedením oboru a odvětví, pro které je znalec pověřen. 

                                                 
47 ALEXANDR, Pavel. Forenzní ekotechnika: les a dřeviny. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, 2010, str. 97 

48 Tamtéž, str. 83 

49 KLEDUS, Robert., Obecná metodika soudního inženýrství, VUT v Brně 2012, str. 8 
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Každý znalec je také povinen vést znalecký deník. V současnosti je možné vést takovýto deník 

i elektronicky.50 

Pro různé typy znaleckých posudků je zapotřebí využití různého typy rozdílných 

pomůcek a softwarového vybavení. Základní vybavení bychom tak mohli rozdělit mezi 

vybavení typu – kancelářské, terénní a dále vybavení odpovídající charakteru vybavení 

specializovaných laboratoří. Blíže se touto problematikou zabývala Kateřina Rebrošová –

Holušová ve své dizertační práci51, ve které má uvedeny jednotlivé pomůcky pro různé typy 

znaleckých posudků. 

Např. pro typ znaleckého posudku LEO bychom měli ideálně použít zhruba 

následující vybavení:52 

 

Základní terénní vybavení:  

- příslušný soubor map (katastrální, ortofotomapa, porostní, typologická) 

- kvalitní digitální fotoaparát;  

- dřevorubecké pásmo min. délky 15 m;  

- posuvné měřítko (využitelné pro měření na pařezu);  

- sklonoměr, úhloměr příp. dálkoměr;  

- JMP (např. pro případný odběr dřevního segmentu);  

- dřevorubecké křídy, sprej a kartičky s čísly na stojánku pro označení jednotlivých segmentů 
(při fotografování);  

- dendrometrická průměrka různé velikosti (adekvátně k výčetní tloušťce měřených 
stromových jedinců);  

- kvalitní výškoměr a dálkoměr;  

- GPS (s požadovanou přesností měření, vzhledem k potřebě v konkrétním znaleckém 
posudku);  

- diktafon (umožní rychlý a reprodukovatelný záznam při sběru složitějších či významnějších 
dat);  

                                                 
50 ALEXANDR, Pavel. Forenzní ekotechnika: les a dřeviny. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, 2010, str. 601 

51 HOLUŠOVÁ, K.: Standardizace a harmonizace znalecké metodiky pro potřeby Forenzní  

ekotechniky: les a dřeviny. [Disertační práce] Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav  

soudního inženýrství, 2012. Vedoucí disertační práce Ing. Pavel Alexandr, CSc. str. 79-102 

52 Tamtéž str. 99 
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- přírůstový nebozez (různé velikosti);  

- obvodové pásmo textilní (měkké pro měření obvodů kmene, délka cca 200 cm);  

- relaskopické sklíčko;  

- pedologická sondýrka (po orientační zjištění půdního typu při určování SLT); atd.  

 

Specializované vybavení:  

- vybavení různých specializovaných certifikovaných laboratoří (specializace a výběr je 
otázkou konkrétního znaleckého posudku);  

- nutné je vybavení potřebné pro měření funkčních biometrických parametrů;  

- další potřebné měřicí přístroje, které už nepaří do kategorie základního vybavení a disponují 
jím např. znalecké ústavy nebo vědecko-výzkumná pracoviště charakteru odpovídající svým 
zaměřením řešeným otázkám znaleckého posudku;  

- významné jsou laboratoře Forenzní ekotechniky, dendroniky apod. 
  



31 

5  CHRONOLOGICKÉ SE ŘAZENÍ MAPOVÝCH 

PODKLAD Ů POUŽÍVANÝCH P ŘI OHODNOCOVÁNÍ 

LESA – POROVNÁNÍ, VYHODNOCENÍ 

5.1 MAPY 17. A 18. STOLETÍ 

Na současné rozložení lesa na našem území měla velký vliv velká kolonizace, která 

spadá do období 12. – 14. století, kdy na území našeho státu přicházeli kolonizátoři převážně 

z Německa, Holandska, ale i z dalších států. Velkou kolonizaci organizovali lokátoři, kteří 

měli pověření od vlastníků půdy. Půdu nadále vlastnili feudálové, ale jednotlivým 

kolonizátorům byl vyměřen nájem, který se odvozoval od základní hospodářské jednotky, 

kterou byl v té době lán (cca 18 ha). Lokátoři obstarali osadníky, vybírali příslušné poplatky 

a pachtovné. Lokátor rovněž rozvrh způsob zástavby nové vsi a organizaci půdního fondu, 

což obsahovalo vyměření půdy na jednotlivé lány, určení hranic mýcení lesa, návrh cestní 

sítě, odvodňovací příkopy atd. Velká kolonizace zasáhla velmi významně do vývoje krajiny 

u nás, protože došlo ke kolonizaci území převážně s původním lesním pokryvem. V podstatě se 

v tomto období vytvořilo současné rozdělení plochy lesů a zemědělské půdy.53 

Feudálové své území začínají postupně vymezovat značkami. Do konce 16. století 

vyznačovali majitelé hranice svých pozemků mezníkováním. Kvůli lepšímu výběru daní byl 

pořízen soupis pozemků. První soupis byl pořízen po skončení třicetileté války v 17. století. 

Jednalo se o tzv. katastr rustikální, následovala 1. berní rula z roku 1654 poté i 2. berní rula 

z roku 1684. Z hlediska technické evidence je důležitým milníkem Raabova pozemková 

reforma při které došlo k bonifikaci a klasifikaci půd, byly vytvořeny v terénu polní náčrty 

a vytvořeny tzv. raabizační mapy. K této reformě došlo v letech 1775 až 1785. Podnětem 

k této reformě byly selské bouře a tak došlo ke vzniku mnoha nových vesnic (cca 250) 

a novému rozparcelování církevních statků, protože bylo zrušeno mnoho klášterních statků 

v důsledku zrušení jezuitského řádu Josefem II. Raabizační mapy většinou vystihují dělení 

velkých lánů na menší pole a k dělení lesních pozemků nedocházelo.54 

                                                 
53 MILERSKI Rudolf. Nauka o krajině Modul GS01. VUT v Brně, Fakulta stavební, Brno, 2005, str. 

10-11 

54 Tamtéž str. 11-12 
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Obr. 4: Raabizační mapa v obci Svojkovice z roku 177955 

 

Na konci 18. století, konkrétně v roce 1785, vznikl katastr tereziánský ve kterém byl 

zaměřen a evidován každý pozemek. Tereziánský a tereziánsko-josefský katastr z roku 1792 

byl nahrazen v roce 1817 Stabilním pozemkovým katastrem. Ten obsahoval navíc mimo čísel 

parcel a výměr kultur také první návrh katastrálního výtěžku. K mapám stabilního katastru je 

důležité pro znalce projít legendu k těmto mapám, aby rozpoznal jednotlivé značky stromů 

na mapách. 

 
Obr. 5: Legenda k mapám stabilního katastru část 1 

 
Obr. 6: Legenda k mapám stabilního katastru část 2 

                                                 
55 NĚMČENKO, Nikolaj. Dějiny pozemkových úprav III. Praha: ČVUT, 1972.  
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Jak vidíme z ukázek 2 výřezů z celkové legendy k mapám stabilního katastru, tak 

v rámci map není rozlišován jednotlivý druh listnatých nebo jehličnatých stromů, ale pouze 

toto rozlišení případně byl rozlišován les smíšený. Také je zajímavé rozlišení stáří lesa podle 

velikosti mapové značky, kde menší značka znamená postupně mladý les, poté tyčovinu, 

střední les a na závěr vysoký mýtný les. V rámci interpretace musí být také znalec opatrný 

v rámci rozlišení zda se jedná o park, nebo mlází či remízek.  

 
Obr. 7: Císařský otisk v měřítku 1:2880 město Děčín 

V rámci interpretace katastrálním map je potřeba zdůraznit, že pro mapy v měřítku 

1:2880 je možná chyba v poloze bodu až do 2,88 metru. Tato chyba vyplývá z převodu, že 

1 mm na dané mapě v tomto měřítku odpovídá této hodnotě. Na výřezu ukázky císařského 

otisku vidíme výřez středu města Děčín, kde převládá parková výsadba. Mapy stabilního 

katastru jsou hezky graficky kolorované a svědčí o velké pečlivosti a preciznosti při tvorbě 

těchto map. 

K ohodnocení lesa lze určitě použít starých katastrálních map vzniklých na konci 

18. století. Mapy jsou dostupné na webu ČÚZK, konktrétně v sekci 

http://archivnimapy.cuzk.cz/. Mnoho skenů historických map převážně vojenského mapování 

je možno nalézt na stránkách http://oldmaps.geolab.cz/stkatr/zoom/zoom_htm/. Vojenské 

mapování vznikalo zgeneralizováním katastrálních map a přesnost map 2. vojenského 

mapování je dostačující pro vystihnutí rozsahu lesního porostu v daném místě nebo určení 
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stáří daného porostu popř. typu vegetačního typu, který v dané oblasti rostl. Určitě lze využít 

i specializovaného serveru, který se zabývá starými lesními mapami a sdružuje na jednom 

místě podklady od různých archivů, knihoven a muzeí. Tyto mapy najdeme na této adrese: 

http://www.starelesnimapy.cz/digitalizovane-mapy/stare-lesni-mapy/. 

 
Obr. 8: Mapa stabilního katastru měřítko 1:2880, město Most56 

 

 Pokud bychom chtěli přímo nějaké významné dílo zabývající se problematikou 

historických lesnických map, tak nelze opomenout významnou publikační řadu:57 

Svědectví map I. – vydala ČZU (Česká zemědělská univerzita) v roce 2001 /staré mapy 

související s hospodařením v lesích, ze Sbírky map a plánů Národního archivu Praha/ 

Svědectví map II. – mapy lesa – vydala ČZU v roce 2005 /mapy lesa a mapy související 

s hospodařením v lesích z období 1611 – 1795/ 

Svědectví map III. – lesní mapy – vydalo NZM (Národní zemědělské muzeum Praha) v roce 

2010 /lesní mapy z období 1764 – 1861/ 

Svědectví map IV. – lesnické mapy – vydalo NZM v roce 2011 /lesnické mapy z období 1803 

až do současnosti/ 

                                                 
56 Dostupné z: http://www.geolab.cz/zoomify/imost.htm 

57 FENCL, Petr. Národní zemědělské muzeum: Svědectví map [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-05-08]. 

Dostupné z: http://www.nzm.cz/prehled-publikaci/svedectvi-map/ 
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Z této publikační řady bude tedy zpracován průřez a vybrané mapy popsány. Autory 

této řady je autorský kolektiv pod vedením Ing. Petra Fencla (NZM Praha) dále tvoří kolektiv 

Prof. Ing. Ivan Roček (ČZU Praha) a PhDr. Vladimír Waage (Národní archiv Praha). 

Zajímavé na těchto souborech map je, že jsou zde zastoupeny lesnické mapy ze všech 

Státních oblastních a Zemských archivů a z Národního archivu Praha. Tyto historické lesnické 

mapy společně s hospodářsko-úpravnickými elaboráty představují neuvěřitelně bohatý 

a zajímavý historický studijní materiál pro pochopení lesního hospodářství, vývoje lesa 

a vývoje krajiny, ve které žijeme. Celkem bylo použito v této publikační řadě 142 lesnických 

map ze souhrnného počtu cca 2500 již digitálně zpracovaných map 58 

Pro evidenci majetkových poměrů i pro ocenění lesů bylo potřeba kromě vytýčení 

hranic zjistit i jejich výměru. Již při kolonizaci se od 13. století měřila lesní půda na lány 

a později též na jitra (0,5754 ha) a provazce. V letech 1369 a 1373 byly na rožmberských 

statcích znovu vyměřeny lesy; výsledky měření jsou zachyceny ve známém rožmberské urbáři 

z r. 1379, obsahujícím údaje o rozloze lesů na Žižlecku, Rožmbersku, Choustnicku, v okolí 

Bukovska, Miličína, Příběnic, na Českokrumlovsku u Poděhúz i Brlohu, a též u Strašic 

na Rokycansku. Z toho vyplývá, že měření lesů z let 1369 a 1373, tehdy označenému jako 

nové, předcházelo ještě nějaké starší. Výměra jednotlivých lesů je v urbáři udána v lánech, jež 

se dělily na jitra nebo strychy (0,2877ha).59 

Aby bylo možno zjistit rozlohu lesů i jejich peněžní hodnotu, byly i v době 

předbělohorské lesy měřeny, někdy i mapovány a odhadnuty podle jejich peněžního výnosu. 

Jindy tato měření, mapování a povšechný popis jejich stavu měly být podkladem k majetkové 

evidenci, nebo ke stanovení přiměřené těžby. Měření lesů, zjištění jejich výměry, nemělo být 

jen podkladem ke stanovení ceny majetku, ale i k určení výše těžby, k jejímuž stanovení došlo 

na některých panstvích u nás již v době předbělohorské. Významný pokrok nastal především 

v tom směru, že se lesní personál zúčastnil zaměřování ploch i vykazování výměr, nebo práce 

sám prováděl.60 

                                                 
58 FENCL, Petr. Národní zemědělské muzeum: Svědectví map [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-05-08]. 

Dostupné z: http://www.nzm.cz/prehled-publikaci/svedectvi-map/ 

59 NOŽIČKA, Josef. Přehled vývoje našich lesů. 1. vyd., Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1957.  

str. 38 

60Tamtéž, str. 56-59 



36 

„Stanovení výměry, ale také ceny lesa bylo potřebné při změně majitele, prodeji či 

koupi, nebo při záruce či zástavbě, na půjčku. Časté byly i směny, věna, darování apod. 

velkým problémem byl systém měr, který první popsal Šimin Podolský z Podolí (1617, vydal 

Samuel Globicz 1683).“61 

Roku 1705 vyšlo pozoruhodné dílo českého zemského zeměměřiče Ondřeje Bernarda 

Klausera pod názvem „Ausführliche Beschreibung der Landmass des Königreichs Bahaimb, 

wie solche in dieses Königreich erstlich eigeführet, nachmals gebrauchet und verändert 

worden, endlich auch, wie sie anjetzo gebrauchet werde“ (Podrobný popis měr zemských 

království českého, které v tomto království byly dříve zavedeny, později využívány 

a měněny, konečně také, jak jsou dnes používány). Klauser měl při svých měřičských pracích 

možnost se dobře seznámit se stavem tehdejších lesů; doporučoval rozdělit lesy na pravoúhlé, 

stejnostranné leče, široké i dlouhé po 720 loktech (425,8m) a upravit těžbu podle 50 a 80leté 

obmýtní doby.62 

Výběr map seřazený dle data jejich vzniku: 

Pokud by došlo k seřazení historických lesnických map a plánů, pak se za nejstarší 

mapu vzniklou na našem území považuje mapa Dobříšského panství, která vznikla podle 

archivních údajů na přelomu 16. a 17. století. Je uložena ve sbírce Státního ústředního archivu 

Ministerstva vnitra ČR (SÚA) pod signaturou 63 – A IV 3 a má rozměry 630 x 750 mm.63 

Mapa má název mapa Dobříšského panství, její autor není znám, je orientovaná na jih 

a bohužel nemá měřítko. Zaznamenává oblast na levém břehu Vltavy, tj. Brdskou vrchovinu 

a Dobříšskou pahorkatinu, mezi Štěchovicemi a Zadním Chlumem, nebo mezi obcemi 

Mníšek, Řitka, Řevnice na severu až po Milín na jihu. Na pravém břehu je zakresleno jen 

malé území okolí, kde se dnes nacházejí obce Zadní Chlum, Kosobudy, Milešov a Přední 

Chlum. K orientaci na této mapě slouží především tok řeky Vltavy a dále menší toky jako 

říčka Kocába a cesta Mníšek – Kytín – Dobříš. Kromě názvů obcí jsou na mapce uvedeny 

i názvy některých kopců. Hustota a souvislá plocha lesů je zdůrazněna místy i tím, že cestní 

                                                 
61 Svědectví map - lesní mapy: Das Zeugnis der Karten - Waldkarten = The testimory of maps - forest 

maps. Měřítka různá. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2010, 1 atlas (11 listů, 45 mapových listů).  

62 NOŽIČKA, Josef. Přehled vývoje našich lesů. 1. vyd., Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1957.  

str. 121 

63 ROČEK, Ivan. Svědectví map: Der Beweis der Mappen = The testimony of maps. V Praze: Česká 

zemědělská univerzita, 2001, 1 atlas ([8] l., 23 mapových listů). ISBN 80-85475-76-6. Mapa č. 1/2 
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síť se v lesech vytrácí. Rozloha lesů je velmi dobře porovnatelná se současným stavem, 

protože rozsah se téměř nezměnil. Kde došlo k výrazné změně je ovšem řeka Vltava na které 

došlo od té doby k vybudování čtyř vodních nádrží: Štěchovické, Slapské, Kamýcké 

a Orlické.64 

 
Obr. 9: Mapa Dobříšského panství 16/17. století65 

Pro potřeby znalecké je tato mapa důležitým podkladem, že již na přelomu 16/17. 

století docházelo na Dobříšském panství k pěstění lesa. Dále jak již bylo uvedeno z mapy se 

dá vyčíst zhruba jeho rozsah a porovnat se současným stavem. Samozřejmě, že dnešní skladba 

                                                 
64 ROČEK, Ivan. Svědectví map: Der Beweis der Mappen = The testimony of maps. V Praze: Česká 

zemědělská univerzita, 2001, 1 atlas ([8] l., 23 mapových listů). ISBN 80-85475-76-6. Mapa č. 1/2 

65 ROČEK, Ivan, FENCL, Petr a WAAGE Vladimír. Svědectví map: Informace o projektu NZM, FLD-

ČZU a archivů České republiky. 2010 [cit. 2014-05-08]. Dostupné z: 

http://www.czechmaps.cz/data/seminar_221010/Waage.pdf 
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lesa bude asi trochu jiná a to díky obnově lesního porostu, ale i tak se jedná o historické dílo 

s postačující kvalitou s ohledem na možnosti tehdejší doby. 

Další mapa, která bezesporu stojí za zmínku je mapa okolí vesnic Nebeská Rybná, 

Kunštát a Hamernice. V České republice se nachází město Kunštát, které ovšem nesouvisí 

s touto mapou. Tato mapa znázorňuje oblast v okolí Rokytnice v Orlických horách. Mapa je 

uložena v Národním archivu Praha (NA) ve Sbírce map a plánů (SMP) pod identifikačním 

číslem 1625 a má rozměry 325 x 395 mm.66 

Mapa vznikla roku 1611 a za jejího autora se považuje Šimon Podolský z Podolí. 

Mapa je hezky kolorovaná a barevně jsou v ní odlišeny jednotlivé majetky (grunty) i části 

lesů. Na mapě jsou znázorněny stromy označující celkově zalesněnou plochu, nejsou na ní 

vyznačena místa určené pro pěstování polních plodin (pole, pastviny), protože to nebylo 

účelem této mapy. Co je na mapě zajímavého, je zakreslení nad vesnicí Rybná Nebeská 

„Staré klauzy“ a na řece Zdobnici „Nové klauzy“, což svědčí o existenci vodní dopravy dřeva. 

O významu a využívání vodních toků v této oblasti svědčí také hamr, z čehož vznikl zřejmě 

název Hamernice, který se na dnešních mapách nevyskytuje. Na mapě bychom, ale nalezli 

i pár drobných chyb v zakreslení např. vesnice Souvlastní je zakreslena mylně mezi obcemi 

Nebeská Rybná a vesnicí Popelov, správně leží tato vesnice severně od Nebeské Rybné. Mapa 

obsahuje také majetkové poměry. Této mapě chybí orientace k světovým stranám, ale zhruba 

je orientována na sever.67 

Z následující ukázky této mapy vidíme její grafickou podobu. Z mapy pro potřeby 

znalce lze využít i majetkové poměry, které jsou na ní uvedeny. Tzv. gruntovné a co komu 

patřilo, mohlo být předmětem majetkových sporů a tato mapa mohla částečně napomoci 

k vyřešení. Na této mapě je označeno i gruntovné pod zkratkou J. M. Cz.(Jeho Milosti 

Císařské) a Lesowe J. M. Cz. (Lesy Jeho Milosti Císařské), které svědčí o vlastnictví majetku 

i císaře v této lokalitě. 

                                                 
66 ROČEK, Ivan. Svědectví map - mapy lesa: Der Beweis der Mappen - die Karten der Wald = The 

testimony of maps - maps of forest. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta lesnická a 

environmentální spolu s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů - oddělením historických průzkumů, 2005, 1 

atlas (16s., [32] mapových listů). ISBN 80-213-1395-1. Mapa č. 1 

67 Tamtéž, Mapa č. 1 
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Obr. 10: Mapa okolí vesnic Nebeská Rybná, Kunštát, Hamernice 161168 

V následujících letech vzniklo mnoho dalších historických map a jednoduchých plánů, 

ovšem povětšinou jim chyběla směrová růžice (tzv. severka) a nějaký základ, jaký by mapa 

měla určitě mít. Jednou z prvních map, která splnila tato kritéria je mapa s názvem: „Mapa 

lesů na panství Vimperk s vyznačením území, které má využívat Tobiáš Adler pro svou 

skelnou huť U Žlíbků“. Mapa je uložena ve Státním oblastním archivu (SOA) Třeboň, 

pobočka Český Krumlov, Velkostatek (VS) Vimperk pod signaturou 68 a má rozměr 650 x 

500 mm.69 

                                                 
68 ROČEK, Ivan, FENCL, Petr a WAAGE Vladimír. Svědectví map: Informace o projektu NZM, FLD-

ČZU a archivů České republiky. 2010 [cit. 2014-05-08]. Dostupné z: 
http://www.czechmaps.cz/data/seminar_221010/Waage.pdf 

69 ROČEK, Ivan. Svědectví map - mapy lesa: Der Beweis der Mappen - die Karten der Wald = The 
testimony of maps - maps of forest. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta lesnická a 
environmentální spolu s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů - oddělením historických průzkumů, 2005, 1 
atlas (16s., [32] mapových listů). ISBN 80-213-1395-1. Mapa č. 10 
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Mapa vznikla roku 1755 a jejím autorem je Johann Georg Plansker. Mapa znázorňuje 

celkem 16 lečí z nichž je 12 lečí určeno k opětovnému růstu lesa a 4 leče jsou pro pole, louky 

a pastviny. Hranice těchto lečí jsou vymezeny číselným označením hraničních kamenů, nebo 

značek. Na mapě je i uvedeno, že těchto 16 lečí má výměru 1024 strichů (1 strich = 0,2877ha; 

celkem tedy 294 ha). Na mapě je uvedeno přímo datum, ke kterému byly tyto pozemky 

vytyčeny a to 29. 5. 1755 a za účelem vybudování nové sklářské hutě röhrenbergské 

v knížecím panství schwarzenbergském ve Vimperku.70 

 
Obr. 11: Mapa lesů na panství Vimperk s vyznačením území, které má využívat Tomáš Adler pro svou 

novou skelnou huť u Žlíbků 175571 

                                                 
70 ROČEK, Ivan. Svědectví map - mapy lesa: Der Beweis der Mappen - die Karten der Wald = The 

testimony of maps - maps of forest. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta lesnická a 

environmentální spolu s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů - oddělením historických průzkumů, 2005, 1 

atlas (16s., [32] mapových listů). ISBN 80-213-1395-1. Mapa č. 10 

71 ROČEK, Ivan, FENCL, Petr a WAAGE Vladimír. Svědectví map: Informace o projektu NZM, FLD-

ČZU a archivů České republiky. 2010 [cit. 2014-05-08]. Dostupné z: 

http://www.czechmaps.cz/data/seminar_221010/Waage.pdf 
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Pro potřeby znalce je tato mapa zajímavá v tom pohledu, že by se dala tato oblast 

znovu vytyčit a zaměřit. K tomu by nám pomohlo jednak měřítko mapy a jednotlivé mezníky, 

na které by mohla být provedena transformace. Dále z mapy můžeme vyčíst také důkaz 

o počátku rozmachu průmyslu na území Českých zemí. Ovšem v našem případě víme, že 

zboží, které se na této huti vyrábělo, se částečně vyváželo do Turecka a v důsledku války 

s Tureckem na konci 18. století tato huť ztratila na významu. Na konci 18. století došlo 

k prodeji této huti, ale kníže Schwarzenberg kupní smlouvu nepotvrdil a huť sám vyplatil. 

Krátce na to huť tedy zanikla. 

Poslední mapou, která uzavírá tuto podkapitolu je mapa s názvem: „Mapa tak zvaného 

Roklanu“. Mapa je uložena v NA Praha – fond SMP pod signaturou 400 D II 15 a má rozměr 

570 x 440 mm.72 

Mapa vznikla roku 1764 a jejím autorem je Antonín Jan Knittl. Mapa je orientována 

k východu a zobrazuje nově vyměřenou zemskou hranici v lesích pod Roklany. Nová hranice 

prochází kamerálním (les podléhající České komoře) a tvořila současně i nově vyměřenou 

státní hranici a proto bylo toto vyměření podepsáno na této mapě jak bavorským nejvyšším 

zmocněným komisařem, tak i za českou stranu podepsáno plnomocným císařským 

a královským komisařem. Les je zakreslen stromečkovou metodou, znázornění horského 

terénu je provedeno kolmým šrafováním. Na spodní straně mapy jsou Malý a Velký Roklan 

(1399 a 1453 m),což jsou výrazné šumavské hraniční hory, které leží dnes na území 

Německa. Mapa také znázorňuje Roklanské jezero, pramen řeky Regen a dvě hájovny. Velice 

důležitou částí mapy jsou hraniční kameny, které jsou popsány, protože tudy procházela státní 

hranice. Na této mapě je také doložena hornická činnost, která probíhala poblíž hraničního 

kamene A (na severozápadním úpatí Velkého javoru) a těžila se zde železná ruda. Hraniční 

kameny A a E jsou dnes součástí vyznačení státní hranice.73 

Jak vidíme na poslední ukázce, tak lesnické historické mapy mají i velký význam, 

protože se na základě jejich vytýčení mohly měnit hranice státu. Dále také zaznamenávají 

i další důležité poznatky, z kterých můžeme vyvozovat, co se na daném místě dělo (zde těžba 

nerostů). 

                                                 
72 Svědectví map - lesní mapy: Das Zeugnis der Karten - Waldkarten = The testimory of maps - forest 

maps. Měřítka různá. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2010, 1 atlas (11 listů, 45 mapových listů). ISBN 

978-80-86874-17-3. Mapa č. 1 

73 Tamtéž, Mapa č. 1 
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Obr. 12: Mapa tak zvaného Roklanu 176474 

 

5.2 MAPY 19. STOLETÍ 

V průběhu 19. století došlo ke dvěma vojenským mapováním. Druhé vojenské 

mapování bývá též nazýváno Františkovo podle císaře Františka II, který dal pokyn k tomuto 

mapování. To probíhalo v letech 1806 – 1869, ale v tomto časovém úseku probíhaly mapové 

práce postupně na celém území monarchie. Na území Česka probíhalo mapování v letech 

1836 – 1852. Tomuto mapování předcházela vojenská triangulace, která proběhla v letech 

1806 – 1811 a také bylo využito katastrální trigonometrické sítě, která vznikala pro potřeby 

stabilního katastru. Zhuštění trigonometrické sítě a samotné mapování se provádělo graficky 

na měřickém stole, odhadováním vzdáleností a krokováním.75 

                                                 
74 ROČEK, Ivan, FENCL, Petr a WAAGE Vladimír. Svědectví map: Informace o projektu NZM, FLD-

ČZU a archivů České republiky. 2010 [cit. 2014-05-08]. Dostupné z: 

http://www.czechmaps.cz/data/seminar_221010/Waage.pdf 

75 ŠTĚPÁNKOVÁ, Hana. Dějiny zeměměřičství [online]. 2002. vyd. [cit. 2014-05-08]. Dostupné z 

WWW: <http://igdm.vsb.cz/igdm/materialy/Dejiny_zememerictvi.pdf> str. 27 
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Mapy 2. vojenského mapování byly měřený v sáhovém měřítku 1: 28 800 a vznikalo 

na podkladě zmenšených katastrálních map, které byly v měřítku 1: 2 880. U velkých měst 

a vojenských prostorů bylo použito dvojnásobné měřítko. Mapy 2. vojenského mapování by 

šlo určitě využít i v rámci posudku, protože na rozdíl od map 1. vojenského mapování 

vznikaly již na základě podrobného měření v terénu a hlavně jim předcházelo vytvoření sítě 

tzv. trigonometrických bodů (celkem bylo zaměřeno 12 590 bodů). Přesnost těchto map 

můžeme vidět z následujícího srovnání. 

 
Obr. 13: Ukázka přesnosti map 1. a 2. vojenského mapování76 

 

Jak vidíme tak v rámci 2. vojenského mapování bylo dosaženo, při kartometrickém 

zkoumání těchto map, přesnosti v posunu bodů průměrné odchylky zhruba 30 metrů. 

U prvního vojenského mapování byl tento posun mnohem vyšší zhruba 210 metrů a bylo to 

způsobeno tím, že mapy nevznikaly na přesném měřickém základě.  

Třetí vojenské mapování, které bývá někdy nazýváno Františko-josefské, probíhalo 

v rakouské monarchii v letech 1869 – 1885. V důsledku prohrané války s Pruskem v roce 

1866 se zjistilo, že vojenské mapy z druhé etapy jsou již zastaralé, a proto dochází k třetímu 

vojenskému mapování. Z českých zemí byla nejdříve zmapována Morava a Slezsko (1876 – 

1878) a poté Čechy (1877 – 1880). Při třetí etapě vojenského mapování přistoupili 

kartografové ke změně sáhového měřítka mapy a bylo nahrazeno měřítkem dekadickým, 

konkrétně 1 : 25 000 a tím pádem došlo ke změně v kladech listů. Okolí velkých měst, 

vojenské prostory a tábory byly opět mapovány v polovičním měřítku a to 1 : 12 500. 77 

                                                 
76 PEŠŤÁK, J., ZIMOVÁ, R.: Polohová přesnost objektů na mapách 1. a 2. vojenského mapování. 

Příspěvek pro 16. kartografickou konferenci Mapa v informační společnosti, září 2005, Brno. Příspěvek zařazen 

pro publikování v Kartografických listech, 2005, č. 13 [cit. 2014-05-08]. Dostupné z WWW: 

http://projekty.geolab.cz/gacr/a/files/pestak_zimova.pdf , str. 7 

77 ŠTĚPÁNKOVÁ, Hana. Dějiny zeměměřičství [online]. 2002. vyd. [cit. 2014-05-08]. Dostupné z 

WWW: <http://igdm.vsb.cz/igdm/materialy/Dejiny_zememerictvi.pdf> str. 27-28 
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Originály map 1. i 2. vojenského mapování jsou uloženy ve válečném archivu 

ve Vídni. Ovšem mapy 3. vojenského mapování i když byly vyhotoveny Vídeňským 

zeměpisným ústavem, tak byly v roce 1919 při vzniku Československé republiky předány 

nově vzniklému Vojenskému zeměpisnému ústavu v Praze. (VZÚ). 78 

 

Výběr map seřazený dle data jejich vzniku: 

Mapy vzniklé v průběhu 19. století mají mnohem více informací a jsou i více zdobené 

doplněny mnohdy parergony, vedutami nebo alegorickou výzdobou. Mapa, která byla 

vybrána vznikla roku 1802 a je uložena s SOA Třeboň fond VS Čimelice pod signaturou J – 

1a a má rozměr 1080 x 970 mm.79 

Mapa má název: „Generální plán panství Čimelice“ a jejím autorem je Jan Tomášek. 

Mapa je orientována směrem na západ a jedná se vlastně o přehlednou mapu majetku, který 

patřil hraběti svaté říše římské Vratislavu z Mitrovic. Zobrazuje statek Čimelice a okolní 

připojené statky Rakovice, Neřestec a Pohoří. Na mapě je vyobrazen erb Vratislavických 

a Defoursů, protože majitel Josef Vratislav se roku 1798 oženil s Gabrielou Defours. Roku 

1834 Josef Vratislav umírá a majetek zdědila manželka Gabriela, ovšem s výhradou, že po její 

smrti připadne panství její nejstarší dceři Josefině, provdané Schwarzenbergové a tak od roku 

1850 převzal velkostatek syn Josefiny Karel III. Schwarzenberg.80 

Na mapě pro potřeby znalce je užitečná přítomnost dvou legend, které nám podrobněji 

umožní pochopit, co znamenají jednotlivé symboly a barvy na mapě. Tato mapa neobsahuje 

měřítko, ovšem v popisu mapy je uvedeno, že plocha je zaměřena v měřítku 1/3. Mapa 

obsahuje celkem 8 podrobných plánů a níže je na obrázku uvedena jejich přehledka. Dále je 

také zajímavý vývoj, jak jednotlivé panství mění svého majitele a také může napomoci 

k rozluštění majetkových sporů. 

                                                 
78 ŠTĚPÁNKOVÁ, Hana. Dějiny zeměměřičství [online]. 2002. vyd. [cit. 2014-05-08]. Dostupné z 

WWW: <http://igdm.vsb.cz/igdm/materialy/Dejiny_zememerictvi.pdf>, str. 28 

79 Svědectví map - lesní mapy: Das Zeugnis der Karten - Waldkarten = The testimory of maps - forest 

maps. Měřítka různá. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2010, 1 atlas (11 listů, 45 mapových listů). ISBN 

978-80-86874-17-3. Mapa č. 10 

80 Tamtéž, Mapa č. 10 
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Obr. 14: Generální plán panství Čimelice 180481 

Další mapa, kterou je nutno zmínit je mapa honitby na panství Jindřichův Hradec 

u Ječminy. Mapa pochází z roku 1847 a je uložena v SOA Třeboň, pobočka Jindřichův 

Hradec – fond VS Jindřichův Hradec pod inv. č. 5051 a má rozměry 555 x 400 mm.82 

Autorem této mapy je M. Huml mapa vyšla jako kopie předchozích map, které vznikly 

v letech 1812 a druhé vydání téhož roku, ovšem doplněné o pomístní názvosloví a názvy 

jednotlivých lečí. Autorem původních map byl Jan Wachtel. Mapa je orientována na východ 

                                                 
81 ROČEK, Ivan, FENCL, Petr a WAAGE Vladimír. Svědectví map: Informace o projektu NZM, FLD-

ČZU a archivů České republiky. 2010 [cit. 2014-05-08]. Dostupné z: 

http://www.czechmaps.cz/data/seminar_221010/Waage.pdf 

82 Svědectví map - lesní mapy: Das Zeugnis der Karten - Waldkarten = The testimory of maps - forest 

maps. Měřítka různá. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2010, 1 atlas (11 listů, 45 mapových listů). ISBN 

978-80-86874-17-3. Mapa č. 29 
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a na horním okraji mapy je znázorněn Holenský rybník s ostrovem Naxos. Mapa je dokonalou 

ukázkou mapy revíru rozděleného pro konání parforsních honů podle francouzského způsobu. 

V době vzniku této poslední kopie se již parforsní hony nekonaly. V levém dolním rohu mapa 

obsahuje vedutu Jindřichohradeckého zámku a vysvětlivky jsou přítomny v levém a pravém 

horním rohu. Místo směrové růžice je zde vyobrazen kompas, který ovšem plní stejnou úlohu 

a je umístěn v pravém dolním rohu. Měřítko mapy je udáváno ve vídeňských sázích a je 

ozdobně zarámováno.83 

 
Obr. 15: Honitba na panství Jindřichův Hradec u Jemčiny 184784 

Pro potřeby znalecké je tato mapa velice důležitá, protože i v tehdejší době docházelo 

k pytláctví a škodě na lese a v honitbě. Tato mapa má důsledně popsány všechny leče, aleje 

a i názvy míst křížení cest jsou pojmenovány jako názvy míst k setkání. Celkem je na mapě 

                                                 
83 Svědectví map - lesní mapy: Das Zeugnis der Karten - Waldkarten = The testimory of maps - forest 

maps. Měřítka různá. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2010, 1 atlas (11 listů, 45 mapových listů). ISBN 

978-80-86874-17-3. Mapa č. 29 

84 ROČEK, Ivan, FENCL, Petr a WAAGE Vladimír. Svědectví map: Informace o projektu NZM, FLD-

ČZU a archivů České republiky. 2010 [cit. 2014-05-08]. Dostupné z: 

http://www.czechmaps.cz/data/seminar_221010/Waage.pdf 
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popsáno čísly 1-35 názvy alejí a pod písmeny A-R názvy míst setkání. Např. 35 Alej 

k upytlačenému kusu; E – Setkání dam, M – K tanci čarodějnic atd. 

Další mapa z uvedených je vlastně takovou grafickou součástí výkazu výměr 

hospodářského dvora Mirabell. Tato mapa vznikla roku 1819 a je originál je uložen v SOA 

Litoměřice, pobočka Děčín – fond VS Děčín, inv. č. 68a a má rozměry 580 x 350 mm. 

Autorem této nádherně graficky provedené mapy je Alois Josef Vatter. Mapa 

znázorňuje území hospodářského dvora Mirabell, který byl součástí fideikomisního panství 

Thun-Hohenstein-Salm-Reifferscheid. Majetek odkoupili Thunové v roce 1629 

od evangelických rytířů z Bünau, kteří museli po stavovském povstání odejít z Čech. Vedle 

lesů o výměře 8 862 ha byly na velkostatku celkem 4 dvory, z nichž vyobrazený dvůr 

Mirabell o ploše 37,5 ha byl nejmenší. Mapa je orientována na jih a obsahuje zákres lesů, 

polí, luk, sadů aj.85 

 
Obr. 16: Výkaz výměr hospodářského dvora Mirabell 181986 

Pro potřeby znalce mapa obsahuje v části popisu výměru jednotlivých ploch, které 

jsou v mapě také náležitě graficky odlišeny a v tabulce je uveden i druh plodiny. Podle této 

výměry by mohlo dojít k rekonstrukci i v současné době, protože mapa obsahuje měřítko, 

                                                 
85 Svědectví map - lesní mapy: Das Zeugnis der Karten - Waldkarten = The testimory of maps - forest 

maps. Měřítka různá. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2010, 1 atlas (11 listů, 45 mapových listů). ISBN 

978-80-86874-17-3. Mapa č. 35 

86 ROČEK, Ivan, FENCL, Petr a WAAGE Vladimír. Svědectví map: Informace o projektu NZM, FLD-

ČZU a archivů České republiky. 2010 [cit. 2014-05-08]. Dostupné z: 

http://www.czechmaps.cz/data/seminar_221010/Waage.pdf 
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které je 300 vídeňských sáhů. Ovšem i v tomto případě došlo k industrializaci území 

a v současnosti se zde nalézá tovární objekt a obytné budovy. 

Předposlední mapa z této podkapitoly je mapa bažantnice v Ervěnicích, bažantnice 

a remízky v Kyjicích a lesíku v Zaječicích. Mapa vznikla zhruba v polovině 19. století a je 

uložena v SOA Litoměřice, pobočka Žitenice – fond LÚ (Lesní úřad) Jezeří, inv. č. 294 a má 

rozměry 715 x 495 mm.87 

Autor této mapy je neznámý. Mapa má 4 samostatné části, které nejsou orientovány 

ke světovým stranám. V levé části je kyjická bažantnice s myslivnou a hájenkou. Celý 

pozemek má výměru 11,65 ha. Tato bažantnice patřila nedalekému lobkovickému panství 

Nové Sedlo-Jezeří.88 

 
Obr. 17: Mapa bažantnice v Ervěnicích, bažantnice a remízky v Kyjicích a lesíku v Zaječicích pol. 19. stol.89 

I v tomto případě znalec znal výměru bažantnice a její přesný zákres. Také zde by 

mohlo dojít k rekonstrukci daného území, ale i zde je krajina výrazně přeměněna vlivem těžby 

uhlí a proto byla obec Ervěnice roku 1959-1960 zbořena. 

                                                 
87 Svědectví map - lesní mapy: Das Zeugnis der Karten - Waldkarten = The testimory of maps - forest 

maps. Měřítka různá. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2010, 1 atlas (11 listů, 45 mapových listů). ISBN 
978-80-86874-17-3. Mapa č. 40 

88 Tamtéž, Mapa č. 40 

89 ROČEK, Ivan, FENCL, Petr a WAAGE Vladimír. Svědectví map: Informace o projektu NZM, FLD-
ČZU a archivů České republiky. 2010 [cit. 2014-05-08]. Dostupné z: 
http://www.czechmaps.cz/data/seminar_221010/Waage.pdf 
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Poslední mapou ze souboru svědectví map uvedených v tomto výběru je mapa 

s názvem: „Generální mapa Fürstenberského fideikomisního majetku s panstvím Křivoklát“. 

Mapa je uložena v SOA Praha – fond VS Křivoklát, inv. č. 10 a má rozměry 880 x 650 mm. 90 

Také u této mapy není autor znám. Mapa vznikla roku po roce 1850 a jedná se 

o přehlednou mapu Fürstenberského panství sahajícího v té době až k Unhošti. Mapa 

obsahuje nejen rozsáhlé informace o oblasti, ale i údaje o zemědělství, průmyslu a lesním 

hospodářství. Je to dílo knížecího lesního úřadu Křivoklát. Ten měl v té době na starosti také 

průmysl – zejména hutě, hamry aj. Mapa obsahuje také šest vedut a na mapě jsou uvedeny 

výšky jednotlivých kopců vztažených k Severnímu moři. Obsahem je i přehled zemědělské 

činnosti včetně seznamu dvorů a jejich výměr a údaje o lesním hospodářství včetně přehledu 

revírů a jejich výměry. Jako pozoruhodnou zvláštnost můžeme uvést přítomnost hodinového 

ukazatele vzdáleností mezi jednotlivými místy panství, které je umístěno v levém dolním 

rohu.91 

Pro potřeby znalce se tato mapa dá využít k velice přesným měřením. Mapa totiž 

vznikla v průběhu 2. vojenského mapování, o čemž svědčí přítomnost nadmořských kót 

u mapy a dalších podrobných údajů o výměrách a průmyslu. Mapa vznikala v době 

průmyslové revoluce a je tak velice důležitým svědkem rozvoje krajiny v těchto místech. 

Lesní úřad, který mapu vydal zajišťoval zásobování průmyslu palivem, a tak na této mapě 

vidíme i cestní síť v tehdejší době a odstupňování zákresu sídel dle jejich velikosti. Mapě 

samozřejmě nechybí směrová růžice a měřítko mapy. Na této mapě by bylo zajímavé provést 

kartometrickou analýzu a porovnat tehdejší stav s dneškem a zjistit přesnost této historické 

lesnické mapy. Ukázku této mapy včetně vedut, které zobrazují sídla Stará Huť, Krušovice, 

Lány, Křivoklát, Nový Jáchymov a Nižbor, najdete níže. 

                                                 
90 Svědectví map - lesní mapy: Das Zeugnis der Karten - Waldkarten = The testimory of maps - forest 

maps. Měřítka různá. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2010, 1 atlas (11 listů, 45 mapových listů). ISBN 

978-80-86874-17-3. Mapa č. 43 

91 Tamtéž, Mapa č. 43 
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Obr. 18: Generální mapa Fürstenberského fideikomisního majetku s panstvími Křivoklátu 185092 

 

5.3 MAPY 1. POLOVINY 20. STOLETÍ 

Na počátku 20. století sestrojili bratři Wrightové první letadlo. S rozvojem doby se jak 

letadla, tak mapové práce v rámci mapování lesů vyvíjely. S vývojem letectví se současně 

začala rozvíjet i letecká fotogrammetrie. První snímky ze vzduchu pořídil Francouz Nadar už 

v roce 1858, ovšem v tomto případě to nebylo ještě z letadla. Velký rozmach zaznamenala 

letecká fotogrammetrie ale až v průběhu první světové války pro účely sledovací 

a interpretační. Díky tomu se také velice rychle vyvíjely mnohem kvalitnější 

fotogrammetrické kamery a i vyhodnocovací přístroje. V Československu se uskutečnilo 

první letecké stereofotogrammetrické mapování v roce 1921 na území města Trutnova. 

                                                 
92 ROČEK, Ivan, FENCL, Petr a WAAGE Vladimír. Svědectví map: Informace o projektu NZM, FLD-

ČZU a archivů České republiky. 2010 [cit. 2014-05-08]. Dostupné z: 
http://www.czechmaps.cz/data/seminar_221010/Waage.pdf 
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Vojenský zeměpisný ústav do r. 1938 zmapoval pomocí pozemní fotogrammetrie zhruba 

1600 km2 a díky využití letecké fotogrammetrie přes 67 000 km2.93 

I tyto fotogrammetrické mapy vzniklé krátce před 2. světovou válkou může znalec 

využít v rámci svého posudku. Snímkování se začalo provádět v letech 1936 až 1938 a poté až 

v roce 1946. Mapování pokračovalo celoplošným snímkováním a to probíhalo v letech 1947 

až 1956. V rámci systematické údržby a obnovy topografických map se celé území 

Československa snímkovalo v pravidelných intervalech cca 5 až 7 let. Většina těchto snímků 

je dostupných a jsou uloženy v archivu Vojenského geografického a hydro-meteorologického 

úřadu v Dobrušce (známý pod zkratkou VGHMÚř a jedná se o bývalý Vojenský topografický 

ústav).94 

Soudní znalci, kteří pracují v oboru FEld, používají často data z DPZ (Dálkový 

průzkum Země) v případech, kdy znalecký objekt nebo lokalita v době zadání posudku 

neexistuje. VGHMÚř v Dobrušce může poskytovat snímky staré 10 let a více. Dále také 

znalci využívají často ortofotomapy dostupné na internetových stánkách www.uhul.cz, 

www.cuzk.cz a popř. www.mapy.cz jako podklad k zakreslení zkoumaných parcel.95 

Originály leteckých snímků jsou majetkem pořizovatele, tj. Ministerstva obrany ČR 

(Hlavního úřadu vojenské geografie) a jsou chráněny autorským právem podle autorského 

zákona. Na základě pověření Ministerstva obrany poskytuje VGHMÚř odvozené letecké 

měřické snímky. Odběratel může používat tyto snímky pouze pro vlastní potřebu. Odběratel 

je také povinen zajistit, aby odvozené letecké měřické snímky nemohly být odcizeny, 

ztraceny popř. zneužity. Povolení pro zveřejnění odvozených leteckých snímků je vydáno 

bezplatně pouze pokud je i výsledná publikace zdarma. „Vojenský geografický 

a hydrometeorologický úřad Dobruška disponuje leteckými snímky ve formátech 18x18 cm, 

23x23 cm a 30x30 cm. Poskytuje je jako černobílé kontaktní kopie v lesklém nebo matném 

provedení, dále jako negativ na PE folii, jako diapozitiv na PE folii, vše ve formátu originálu. 

Nebo jako zvětšeniny v lesklém nebo matném provedení. Dále Vojenský geografický 

                                                 
93 BÖHM, Jozef. Fotogrammetrie. 2002. str. 4 

94 ELZNICOVÁ, Jitka. Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny. 

[online]. [cit. 2014-05-08]. Dostupné z: http://gis.fzp.ujep.cz/files/Prednaska10_1GIS2_0.pdf 

95 INTROVIČOVÁ, Sabina, JANATA Přemysl, Současný stav a trendy vývoje používání dálkového 

průzkumu země pro potřeby forenzní ekotechniky: les a dřeviny. In ExFoS - Expert Forensic Science XXIII. 

mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, Brno 2014, 367 s. str. 329 



52 

a hydrometeorologický úřad poskytuje rastrové ekvivalenty leteckých měřických snímků 

s rozlišením 7, 14, 21, 28, 56 µm, tj. 3628, 1814, 1210, 907, 453 dpi, v černobílém i barevném 

provedení ve formátu TIFF. Studentům pro potřebu diplomových prací je poskytnuta sleva až 

70%.“96 

 
Obr. 19: Dostupná ortofota a jejich pokrytí v rámci ČR97 

Na obrázku můžeme vidět, že v současnosti jsou ortofota dostupná již pro celou 

republiku. Na vyžádání jsou pak dostupná za úplatu na Českém úřadu zeměměřickém 

a katastrálním. (ČÚZK) Co se týká dostupnosti historických ortofotomap, tak přehledka 

pokrytých území danými snímky pravděpodobně neexistuje. Jen je známo, že VGHMÚř 

Dobruška disponuje podle odhadů asi 800 000 originálů leteckých měřických snímků.98 

 

Výběr map seřazený dle data jejich vzniku: 

Velkou pozornost si během používání map v lesním provozu zasloužilo zobrazování 

věku porostů. Od začátku 20. století bylo už většinou používáno metrické měřítko i metrické 

míry, ale výjimečně na některých mapách z přelomu století mohou být použity i dvojité údaje 

měr, jak nové tak staré. Jako první mapa z toho období byla zvolena mapa s názvem: „Mapa 

                                                 
96 MARKOVÁ, Kateřina a Lenka ŘECHTÁČKOVÁ. Zdroje archivních leteckých snímků. [online]. 

2005 [cit. 2014-05-08]. Dostupné z: http://lfgm.fsv.cvut.cz/~hodac/studenti/referaty/sk5.pdf 

97 http://geoportal.cuzk.cz/ 

98 RICK. Historie leteckého snímkování území ČR. [online]. 2010 [cit. 2014-05-08]. Dostupné z: 

http://www.rick.cz/geo04.html 
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revíru Kašperské Hory“ a je uložena v SOA Plzeň – pobočka Nepomuk – fond OL – i. č. 202 

a má rozměry 530 x 435 mm.99 

Autor této mapy je neznámý, ale mapa je datována do roku 1901. Jedná se o porostní 

mapu revíru Kašperské Hory a zobrazuje stav porostů po nálezu hospodářsko-úpravnické 

revize, která proběhla v roce 1901. Na počátku 20. století mělo město pozemkový majetek 

o celkové rozloze 5484 ha, z čehož na lesy připadalo 4700 ha. Lesy byly rozděleny do pěti 

revírů. Na mapě jsou znázorněny hájovny patřící městu a ruiny hradu Kašperk. Na mapě jsou 

pro lepší orientaci zakresleny i všechny kostely.100 

 
Obr. 20: Mapa revíru Kašperské Hory 1901101 

                                                 
99 FENCL, Petr. Svědectví map - lesnické mapy: Das Zeugnis der Karten - Waldkarten = The testimony 

of maps - forest maps. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2011, 1 atlas ([17] s., 45 mapových listů). ISBN 

978-80-86874-31-9. Mapa č. 31 

100 FENCL, Petr. Svědectví map - lesnické mapy: Das Zeugnis der Karten - Waldkarten = The testimony 

of maps - forest maps. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2011, 1 atlas ([17] s., 45 mapových listů). ISBN 

978-80-86874-31-9. Mapa č. 31 

101 Tamtéž, Mapa č. 31 
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Pro potřeby znalce je tato mapa důležitá, protože rozsah lesů se v této oblasti 

za posledních 100 let změnil minimálně. Z této mapy lze již vyčíst stáří porostu a tak 

přepočítat stáří k dnešnímu datu. Nechybí zde ani měřítko mapy a popis jednotlivých porostů 

číslem a písmenem. 

Další mapa z počátku 20. století má název: „Přehledná mapa velkostatku Chýnov“. Je 

uložena v SOA Třeboň – fond VS Chýnov – i. č. 133 a má rozměry 700 x 575 mm. Mapa 

vznikla roku 1902 a bylo použito měřítko 1 : 43 200 což značí, že pravděpodobně vznikla 15 

násobným zmenšením katastrální mapy, která je standardně v měřítku 1: 2 880.102 

Autorem mapy je geometr Ing. Alois Vorel a mapa zobrazuje celé panství 

Schwarzenbergů a jedná se o generalizovanou katastrální mapu. Mapa zobrazuje celkem 4648 

ha, což byla celková rozloha panství. Lesní hospodářství převažovalo a lesů bylo celkem 

zhruba 2800 ha, z toho důvodu stál v čele správy lesmistr.103 

 
Obr. 21: Přehledná mapa velkostatku Chýnov 1902104 

                                                 
102 FENCL, Petr. Svědectví map - lesnické mapy: Das Zeugnis der Karten - Waldkarten = The testimony 

of maps - forest maps. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2011, 1 atlas ([17] s., 45 mapových listů). ISBN 

978-80-86874-31-9. Mapa č. 32 

103 Tamtéž, Mapa č. 32 

104 Tamtéž, Mapa č. 32 
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Znalec může tuto mapu využít pro rekonstrukci a rozsah lesů, protože podklad vznikal 

generalizací katastrálních map. Mapa zobrazuje mimo rozsahu polí, lesů a sídel také silniční 

a železniční síť, která v té době procházela danou oblastí. Bohužel, stáří porostů chybí a tak 

nelze tuto mapu využít pro ocenění na základě stáří porostu. 

Další mapa, která je dostupná pro badatelskou činnost, je mapa s názvem: „Mapa 

porostů lesa Spáleného“ a je uložena v SOA Plzeň – pob. Nepomuk – fond OL – i. č. 214 

a má rozměry 400 x 345 mm.105 

Autor této mapy, která vznikla roku 1909 je neznámý. Předmětem této mapy je katastr 

obce Luby, která se nachází jižně od města Klatov. Les patřil do majetku královského města 

Klatovy, které založil roku 1288 Přemysl Otakar II. V letech 1751 – 1849 byly Klatovy 

dokonce krajským městem. Mapa je ve své podstatě porostní mapou daného lesa. Ten je 

rozdělen do jednotlivých (hlavních, vedlejších) průseků, které byly využity pro lesní cesty. 

Les je rozdělen na 12 hlavních oddělení číslovaných 70 – 81 a jednotlivá pododdělení, která 

jsou značena písmeny. Porosty jsou zařazeny do 5 věkových tříd, dělených po 20 letech.106 

 
Obr. 22: Mapa porostů lesa Spáleného107 

                                                 
105 FENCL, Petr. Svědectví map - lesnické mapy: Das Zeugnis der Karten - Waldkarten = The testimony 

of maps - forest maps. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2011, 1 atlas ([17] s., 45 mapových listů). ISBN 
978-80-86874-31-9. Mapa č. 35 

106 Tamtéž, Mapa č. 35 

107 Tamtéž, Mapa č. 35 
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Znalec tuto mapu může využít jako klasickou porostní mapu, protože zná stáří 

jednotlivých oddělení a pododdělení. Stáří je na mapě jednak uvedeno v 5ti věkových třídách 

a u nejmladších porostů je i uveden rok výsadby. 

Poslední mapa uzavírající ukázku map ze souboru Svědectví map je mapa s názvem: 

„Přehledná mapa revíru Svatá Anna“. Originál této mapy je uložen v SOA Praha – fond VS 

Dobříš – i. č. 239 a má rozměr 450 x 370 mm.108 

Také zde je autor mapy neznámý, ale mapa vznikla roku 1929. Mapa má dekadické 

měřítko 1 : 20 000 a již moderní rozdělení na oddělení a porosty. Barevně je na mapě odlišeno 

zda se jedná o stromy jehličnaté nebo listnaté, dokazuje také počátky velmi pečlivého těžebně 

pěstebního rozpracování porostů. Na mapě je zdůrazněno i množství nezalesněných území 

(holin). Jednotlivé oddělení jsou očíslována a na pravém okraji mapy jsou uvedeny místní 

názvy těchto oddělení. Velkostatek Dobříš, pod který tato mapa spadá, měl koncem 19. století 

rozlohu 24 286 ha, z toho na lesy připadalo 18 444 ha. V současné době jsou lesy v majetku 

Ing. Jeroma Colloreda Mannsfelda. Mansfeldové se zde objevují už roku 1630, kdy získali 

místní hrad, který později přepracovali na honosný zámek.109 

Mapa se určitě dá použít pro potřeby znalecké, měřítko je dostatečně přesné, aby 

na základě něho mohlo být rekonstruováno do současné podoby. Zámek byl roku 1942 

konfiskován nacisty. Po 2. světové válce byl zkonfiskován ve prospěch československého 

státu. Tudíž byly lesy a rybníky zestátněny. Zámek byl součástí restitučního řízení a v roce 

1997 byl rodu Colloredo – Mansfeldů navrácen. Na Dobříšsku získal Jerome Colloredo 

Mannsfeld v restituci přibližně 8 000 ha lesů, pozemků a nemovitostí. Organizačně je Lesní 

a rybniční správa rozdělena na 4 polesí (Vlastec, Lhota, Trhoň a Svatá Anna). Z tohoto 

pohledu je proto mapa nesmírně důležitá a její ukázku můžeme vidět na následujícím 

obrázku.110 

                                                 
108 FENCL, Petr. Svědectví map - lesnické mapy: Das Zeugnis der Karten - Waldkarten = The testimony 

of maps - forest maps. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2011, 1 atlas ([17] s., 45 mapových listů). ISBN 
978-80-86874-31-9. Mapa č. 38 

109 Tamtéž, Mapa č. 38 

110 KONOPÁSKOVÁ, Tereza. Rod Colloredo-Mansfeld a zámek Dobříš. bakalářská práce. Plzeň, 2012. 

64 s., Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Katedra filozofie. Vedoucí diplomové práce PhDr. 

ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D. Th.D. str. 34-36, str. 41 
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Obr. 23: Přehledná mapa revíru Svatá Anna 1929111 

 

5.4 MAPY POUŽÍVANÉ OD 2. POLOVINY 20. STOLETÍ 

Po 1. světové válce došlo v Evropě k velkým změnám ve vnímání úlohy státu 

a vznikla s tím související potřeba zjistit věrohodné údaje o zdrojích a stavu národního 

hospodářství pro jejich optimální využití. Jedním z důležitých údajů je i informace o stavu 

lesů jako zdroje dříví. Proto bylo potřeba určit zásoby na území celého státu. Jedním z prvních 

států, kde takováto inventarizace lesů proběhala, bylo Norsko. Došlo k tomu již v roce 1919. 

V Československu začala národní inventarizace až po 2. světové válce s projektem 

pod názvem: „Inventarizace lesů 1950“. V následujících letech pak tento projekt pokračoval 

                                                 
111 FENCL, Petr. Svědectví map - lesnické mapy: Das Zeugnis der Karten - Waldkarten = The testimony 

of maps - forest maps. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2011, 1 atlas ([17] s., 45 mapových listů). ISBN 
978-80-86874-31-9. Mapa č. 38 
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dalšími inventarizacemi v intervalu deseti let a vždy se přitom vycházelo z lesních 

hospodářských plánů. (LHP)112 

„Lesní hospodářský plán (LHP) je v podstatě periodickým inventurním zachycením 

stavu lesa a stanovením mezí jeho využívání prostřednictvím tzv. závazných ustanovení: 

� Maximální celková výše těžeb, která je nepřekročitelná 

� Minimální plošný rozsah naléhavé výchovy v porostech do 40 let věku 

� Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin“113 

Lesní hospodářský plán je nástrojem pro zabezpečení trvanlivého výnosu z lesa. 

Problematikou zabezpečení trvalého a rovnoměrného výnosu z lesa se zabývá hospodářská 

úprava lesa. 

První etapa skutečné inventarizace probíhala v letech 2001 – 2004. V roce 2001 došlo 

k venkovnímu šetření. Došlo k zásadní změně, která odlišuje Národní inventarizaci lesů 

v České republice (NIL ČR) od předchozích souhrnných lesních hospodářských plánů 

a desetiletých inventarizací. Vychází totiž ze speciálního terénního šetření, a nemá tedy stejný 

základ s hospodářskými plány. Většina údajů, které jsou v rámci Národní inventarizaci lesů 

používány pro výpočty, byla zjištěna venkovním šetřením v síti 2x2 km. Zároveň s produkční 

funkcí lesa se sbírané informace týkaly i dalších vlastností lesního prostředí s ohledem 

na životní prostředí v jeho ekosystémových vazbách. Inventarizací byl pověřen Ústav 

pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem (ÚHÚL).114 

V roce 2003 byla založena Evropská síť národních inventarizací lesů (European 

National Forest Inventories Network – ENFIN), která sdružuje jednotlivé národní 

inventarizace lesů. Cílem je porovnání a vyhodnocení zpracovaných dat z jednotlivých zemí. 

V rámci vyhodnocení naměřených dat z nasnímané lokality se získaná data rozdělí 

do kategorií. V rámci kategorie LES je u nich dále zjišťována růstová fáze lesa, dřevinné 

                                                 
112 ADOLT, Radim a kol. Použití fotogrammetrie při 2. etapě Národní inventarizace lesů. [online]. [cit. 

2014-05-08]. Dostupné z: http://www.cad.cz/gis/80-gis/2259-pouziti-fotogrammetrie-pri-2-etape-narodni-

inventarizace-lesu.html 

113 Hospodářská úprava lesů. Lesy České republiky, s. p. , [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-05-08]. 

Dostupné z: https://www.lesycr.cz/pece-o-les/hospodarska-uprava-lesu/Stranky/default.aspx 

114 ADOLT, Radim a kol. Použití fotogrammetrie při 2. etapě Národní inventarizace lesů. [online]. [cit. 
2014-05-08]. Dostupné z: http://www.cad.cz/gis/80-gis/2259-pouziti-fotogrammetrie-pri-2-etape-narodni-
inventarizace-lesu.html 
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skladby atd. Druhá etapa (cyklus) NIL probíhá od roku 2011 a měl by být ukončen v roce 

2015. Výsledky z tohoto šetření pak budou publikovány v roce 2015.115 

 
Obr. 24: Nasnímaná data z inventarizace lesů116 

S moderní výpočetní technikou jde také analýza a zpracování naměřených dat 

mnohem snadněji a rychleji. Pokud bychom analyzovali snímky stejné oblasti v různých 

letech v porovnání s zvektorizovaným rastrem na základě dat ZABAGEDu (Základní báze 

geografických dat), tak bychom mohli dostat následující data, která jsou patná z následujícího 

snímku. Na obrázku níže vidíme, že mezi roky 1937 došlo k velkému nárůstu lesních ploch 

na sledovaném území o zhruba 6%. Toto rozšíření lesní půdy bylo na úkor orné půdy. Využití 

půdy jako trvalý travní porost je ve sledovaném období na konci sledovaného období téměř 

shodné s počáteční hodnotou.  

Ne vždy je ale nad požadovanou lokalitou dostupné takové množství snímků jak 

bychom potřebovaly, nebo v konkrétním roce, který bychom potřebovali. Vždy je nutné si 

                                                 
115 ADOLT, Radim a kol. Použití fotogrammetrie při 2. etapě Národní inventarizace lesů. [online]. [cit. 

2014-05-08]. Dostupné z: http://www.cad.cz/gis/80-gis/2259-pouziti-fotogrammetrie-pri-2-etape-narodni-
inventarizace-lesu.html 

116 Tamtéž 
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uvědomit, že i LHP popř. LHO se schvaluje na 10 let dopředu, kdy tato doba je dostatečně 

krátká na to, aby v lese nedošlo k větším škodám, ale dostatečně dlouhá pro zohlednění 

proměnlivosti lesa (např. větrné kalamity).117 

 
Obr. 25: Změna využití krajiny 118 

V poslední době se velice zvýšila obliba využívání dat z DPZ, ať už se jedná o data 

získaná z družic, letadel, laseru nebo při využití bezpilotních letounů.  

Družicové měření se v současnosti ve spolupráci Ministerstva obrany, Ministerstva 

zemědělství a ČÚZK provádí v dvouletých cyklech. O zkoumání Země pomocí družic 

můžeme hovořit od roku 1972, kdy byla vypuštěna družice LANDSAT I, která měla za úkol 

zkoumání přírodních zdrojů. Výhodou družicových snímků je to, že pořizují data nepřetržitě 

                                                 
117 Péče o les má svá přísná pravidla. Lesy České republiky, s. p. , [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-05-

08]. Dostupné z: http://www.lesycr.cz/o-nas/casopis-lesu-zdar/Stranky/pece-o-les-ma-sva-prisna-

pravidla.aspx?retUrl=%2Fo-nas%2Fcasopis-lesu-

zdar%2FStranky%2Farticlelist.aspx%3Frubric%3DZpr%25C3%25A1vy%26Page%3D9 

118 ELZNICOVÁ, Jitka. Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny. 

[online]. [cit. 2014-05-08]. Dostupné z: http://gis.fzp.ujep.cz/files/Prednaska10_1GIS2_0.pdf 
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v digitální podobě a v různé kvalitě. V současnosti mají družicové snímky již velmi vysoké 

rozlišení a je možné je využít k digitálnímu mapování a tvorbě 3D modelů. Družicové snímky 

velmi vysokého rozlišení mají prostorovou rozlišovací schopnost řádu jednoho metru. Snímky 

je možné využít pro mapování v měřítkách 1 : 25 000 až 1: 5 000. Nevýhodou je však vyšší 

cena takto získaných dat.119 

Letecká fotogrammetrie prošla za posledních pár desítek let nebývalým rozmachem. 

Přešlo se od analogových kamer k digitálním a zvýšil se možný počet pořízených snímků. 

Také doba, po kterou lze provádět snímkování, je mnohem delší, což souvisí s množství 

moderních letadel např. CESSNA C-172, Zlín Z-143 aj. podle požadavků na co snímky 

potřebujeme můžeme nastavit parametry snímkování. Snímky jsou pořizovány v podélním 

i příčným překrytem v tzv. blocích. Nevýhodou je nemožnost snímkování za každého počasí 

a mnohdy se musí čekat několik dnů na vhodné počasí bez mraků.120 

Laserové skenování je nejmodernější technologie pro snímání prostorových dat 

o území. Výhodou je velká hustota naměřených dat a možnost použití za zhoršených 

povětrnostních podmínek a dokonce použití i v nočních hodinách. Laserový skener vysílá 

pulzy a díky přítomnosti GPS a inerciální měřící jednotky známe přesně polohu každého 

pulzu. Můžeme tak změřit velikost porostu a využít naměřená data pro tvorbu digitálního 

modelu terénu resp. reliéfu. Laserový skener je možno umístit na letadlo nebo vrtulník. V roce 

2005 byla tato metoda použita pro zpracování modelu porostu za účelem sledování růstu 

a vývoje lesa. Nevýhodou je menší přesnost pro zachycení detailu jako jsou např. pařezy, 

skalní výchozy aj. 121 

Poslední moderní metodou, které zaznamenala velký rozvoj je využití bezpilotních 

letounu k nasnímání dané oblasti. Tato metoda je operativnější v malopološném sběru dat 

oproti využití klasické fotogrammetrie. Bezpilotní letouny jsou vybaveny pokročilými 

technologiemi jako jsou navigační, telemetrické a gyrostabilizační systémy. Proto dokáží tyto 

letouny pořizovat na menších územích v rámci pár hektarů, kvaltitní snímky, které lze využít 

                                                 
119 INTROVIČOVÁ, Sabina. Klíčové kroky při tvorbě standardizace využití leteckých snímků 

(dálkového průzkumu země) pro potřeby forenzní ekotechniky: les a dřeviny. In ExFoS - Expert Forensic Science 

XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, Brno 2012, 388 s., str. 348-349 

120 Tamtéž, str. 347-348 

121 Tamtéž, str. 348 
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pro tvorbu ortofotopam či digitálních modelech povrchu. Výhodou jsou také nízké provozní 

náklady a možnost nasazení několikrát za sebou v krátkém časovém horizontu. 

 
Obr. 26: Letecký dron122 

Je možné také využití digitálních modelů terénu resp. reliéfu a na základě analýzy 

těchto dat pak určovat výšku porostu a další změny v krajině, které jsou nezbytně nutné 

pro daný znalecký posudek. Například: „Digitální model reliéfu České republiky 5. generace 

(DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského 

povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti 

(TIN) bodů o souřadnicích X, Y, H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém 

referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m 

v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Model vznikl z dat pořízených metodou 

leteckého laserového skenování výškopisu území České republiky v letech 2009 až 2013. DMR 

5G je určen k analýzám terénních poměrů lokálního charakteru a rozsahu, např. 

při projektování pozemkových úprav, plánování a projektování dopravních, 

vodohospodářských a pozemních staveb, modelování přírodních jevů lokálního charakteru, 

apod. DMR 5G je základní zdrojovou databází pro tvorbu vrstevnic určených pro mapy 

                                                 
122 INTROVIČOVÁ, Sabina, JANATA Přemysl, Současný stav a trendy vývoje používání dálkového 

průzkumu země pro potřeby forenzní ekotechniky: les a dřeviny. In ExFoS - Expert Forensic Science XXIII. 

mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, Brno 2014, 367 s. str. 331 
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velkých měřítek a počítačové vizualizace výškopisu v územně orientovaných informačních 

systémech vysoké úrovně podrobnosti.“123 

Ovšem při využití jakékoliv moderní metody stále platí to co je napsáno v zákoně č. 

36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. „A i v jeho novelách stále platí § 10 odst. 1: Znalec je 

povinen svou činnost vykonávat osobně. Předpokládá se tudíž, že provede místní šetření 

ve zkoumané lokalitě. V průběhu šetření si znalec zpravidla zhotoví i vlastní fotodokumentaci 

zkoumaného objektu nebo lokality (ze země). V některých případech se jeví mnohem 

výhodnější vyfotografovat danou lokalitu ze vzduchu z důvodů lepšího rozeznání působení 

biotických či abiotických činitelů a určení případných škod nebo současného zdravotního 

stavu zkoumaných objektů.“ 124 

 

Výběr map seřazený dle data jejich vzniku: 

Mapy vzniklé v druhé polovině 20. století nespadají do kategorie archiválií, protože 

svým charakterem a obsahem jsou už dosti blízké mapám vznikajícím v současnosti. Jako 

výběr byla vybrána mapa s názvem: „Lesní hospodářský celek MNV Klatovy, porostní 

mapa.“ Originál je uchován v SOA Plzeň – pob. Nepomuk – fond OL – i. č. 459/1 o rozměru 

490 x 470 mm.125 

Autorem této mapy, která vznikla roku 1953, byl tehdejší „Lesprojekt – závod 

pro úpravu lesního hospodářství v Brandýse nad Labem n. p.“ jeho úkolem bylo v roce 1953 

učinit historický průzkum lesů, aby byla zjištěna původní druhová skladba a mohly se tak 

postupně nahrazovat smrkové monokultury. Tehdejší zaměstnanci pracovali s mapami 

obdobnými jaké jsou uvedeny v této diplomové práci a v čtyřdílné edici s názvem Svědectví 

map. Výsledky tohoto průzkumu lesů jsou uloženy s českých archivech a odborné knihovně 

Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem. Dnes se jimi zabývá odborná 

skupina soustředěná při Národním zemědělské muzeu v Praze. 

                                                 
123 http://geoportal.cuzk.cz/ 

124 INTROVIČOVÁ, Sabina, JANATA Přemysl, Současný stav a trendy vývoje používání dálkového 

průzkumu země pro potřeby forenzní ekotechniky: les a dřeviny. In ExFoS - Expert Forensic Science XXIII. 

mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, Brno 2014, 367 s. str. 332 

125 FENCL, Petr. Svědectví map - lesnické mapy: Das Zeugnis der Karten - Waldkarten = The testimony 
of maps - forest maps. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2011, 1 atlas ([17] s., 45 mapových listů). ISBN 
978-80-86874-31-9. Mapa č. 40 
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Obsah mapy je pro znalce využitelný, protože jeho obsah je do velké míry shodný 

s dnešním obsahem porostních map, které jsou součástí lesního hospodářského plánu. 

Celková plocha zobrazená na mapě je 953 ha. Ukázka mapy je na následujícím obrázku. 

 
Obr. 27: Lesní hospodářský celek MNV Klatovy, porostní mapa 1953126 

Další mapou je mapa vzniklá pod dohledem Školního lesního podniku (ŠLP) 

Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity – Masarykův les ve Křtinách. Mapa má rozměr 

490 x 470 mm a je uložena v archivu ŠLP Křtiny – MZA (Moravský zemský archiv) Brno.127 

Jedná se vlastně o dvě mapy, kde první z nich je porostní mapa a druhá mapa 

zobrazuje typ půd nacházející se pod lesním pozemkem. Porostní mapa obsahuje rozdělení 

do věkových tříd, najdeme v ní zakmenění, popis oddělení a dílů a další prvky polohopisu 

pro lepší orientaci. Typologická mapa obsahuje graficky označené půdní jednotky (typ, 

                                                 
126 FENCL, Petr. Svědectví map - lesnické mapy: Das Zeugnis der Karten - Waldkarten = The testimony 

of maps - forest maps. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2011, 1 atlas ([17] s., 45 mapových listů). ISBN 

978-80-86874-31-9. Mapa č. 40 

127 Tamtéž, Mapa č. 44 
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subtyp, varieta, forma. Pro potřeby znalce tak není problém se v této mapě vzniklé roku 1993 

orientovat.128 

 
Obr. 28: Porostní mapa Olomoučany 1993129 

 
Obr. 29: Půdní mapa Olomoučany 1993130 

                                                 
128 FENCL, Petr. Svědectví map - lesnické mapy: Das Zeugnis der Karten - Waldkarten = The testimony 

of maps - forest maps. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2011, 1 atlas ([17] s., 45 mapových listů). ISBN 
978-80-86874-31-9. Mapa č. 44 

129Tamtéž. Mapa č. 44 

130 Tamtéž, Mapa č. 44 
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V současnosti mapy vznikají v digitální podobě jako součást lesního hospodářského 

plánu, který mimo porostních map obsahuje i textovou část LHO a hospodářskou knihu. 

Porostní mapa vzniká v měřítku 1 : 10 000 a obsah je velice obdobný jako u map 

z roku 1993. Jak vypadá vzorový LHP můžeme zjistit zde: 

http://www.mutejovice.cz/informace-pro-obcany/lesni-hospodarsky-plan-obce-mutejovice/ 
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6  ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo chronologické seřazení historických lesnických map, které 

mohly být využity ve své době soudními znalci při oceňování. Z dostupných mapových 

materiálů bylo zjištěno, že mapy obsahují cenné informace o zobrazovaném území, velikosti 

a skladby lesů a navíc je u mnohých z nich možno vyčíst různorodé informace i jiného 

charakteru (vzdálenosti okolních sídel, existující infrastruktura aj). 

V první kapitole jsme se seznámili se stručným vývojem jednak mapových materiálů 

a také s vývojem soudního znalectví. V rámci soudního znalectví se od 16. století začali 

profilovat soudní experti, kteří dávali svá stanoviska v soudních řízeních. Na přelomu 

16. a 17. století je doložen také vznik první lesnické mapy. O velký význam mapových 

materiálů se zasloužil vznik katastru, který byl potřebný pro výpočet daně. 

Další kapitola se zabývá vymezením pojmu FEld, funkcemi lesa, typologií lesů, 

strukturou a skladbou lesů. Podstatnou částí této kapitoly je historický průzkum a jeho 

význam v příslušných typech znaleckých posudků. Důležité je pro každého znalce využívání 

archivních materiálů, které jsou nepostradatelným zdrojem potřebných informací. 

Mezi obory znalecké činnosti, kterými se zabývá FEld patří – lesní hospodářství, 

odvětví dříví, těžba a myslivost, obor ochrana přírody, obor bezpečnost práce v lesním 

hospodářství a  obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování lesních 

pozemků, lesních porostů, dřevin a škod na nich. Znalecké posudky se dle zadání dělí 

na jednoduché, středně složité a složité. Součástí této kapitoly je i výčet základního vybavení 

znalce pro konkrétní typ znaleckého posudku z kategorie TZP zadání složité. 

Poslední kapitola je nejobsáhlejší a dochází v ní k samotnému chronologickému 

seřazení dostupných mapových podkladů používaných při ohodnocování lesa. V úvodu každé 

podkapitoly je uveden vývoj z oblasti geodézie v daném časovém horizontu a poté následuje 

výběr historických lesnických map z čtyřdílné publikační řady Svědectví map, který je řazen 

chronologicky. U každé uvedené mapy je okomentováno jak by se daná mapa dala využít 

pro potřeby znaleckého posudku. U nejstarších map ovšem často chybí směrová růžice, avšak 

pokud má znalec dobré znalosti místního terénu, pak se dá i takováto mapa použít 

pro znalecký posudek. 

Z celkového počtu 142 lesnických map a plánů, které jsou součástí souboru Svědectví 

map bylo pro tuto práci vybráno 17 mapových ukázek. V rámci této práce došlo k nafocení 



68 

všech map pomocí fotoaparátu Nikon D5100 a veškeré mapy jsou tak dostupné na přiloženém 

DVD. 

Lesnické mapy, které jsou vyhotovovány v desetiletých cyklech pro stejnou oblast, 

jsou zdrojem cenných informací, jak se les v poslední době vyvíjí a je možné plánovat celé 

lesní hospodaření na několik let dopředu. Naopak z historických lesnickým map je možné 

poukázat na rozvoj v lesním hospodářství pod různými správami, kdy se většinou jednalo 

o různé šlechtické rody (Schwarzenbergové, Colloredo-Mansfeld aj.) a efekt industrializace 

(zvětšování měst, výstavba silnic, železnic a přehrad atd.).  
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