
Obnova lesa 
Charakteristiky obnovy jsou jedním z nejdůležitějších ukazatelů stavu a především budoucího vývoje lesa. Stav 

obnovy předurčuje na dlouhou dobu budoucí druhové složení lesních porostů, jejich stabilitu a tím i míru, do 

které budou lesy schopny plnit všechny své funkce. Tato kapitola poskytuje informaci o potenciálu, který mají 

lesy ve formě obnovy. Na základě uvedených charakteristik obnovy lesa lze mimo jiné hodnotit dopady státní 

lesnické politiky a posoudit dlouhodobou snahu o úpravu dřevinné skladby v ČR.  

Pro správnou interpretaci odhadů prezentovaných v této příloze je nejprve nutné vysvětlit význam termínu 

obnova. V rámci druhého cyklu Národní inventarizace lesů (NIL2, 2011–2015) byli na inventarizačních plochách 

evidováni tzv. jedinci nehroubí. Jedná se o živé stromky s minimální výškou 10 cm, jejichž výčetní tloušťka 

nedosahuje 7 cm. Zaznamenáni byli všichni jedinci nehroubí bez ohledu na to, zda byli využitelní pro vznik 

následného porostu. Při pozemním šetření bylo na základě porostních a stanovištních podmínek zjištěno, zda 

jsou jedinci nehroubí na dané inventarizační ploše obnovou ve smyslu lesnickém (pod mateřským porostem se 

vyskytují vhodní jedinci v dostatečném počtu, odpovídajícím prostorovém rozmístění a ve vhodných podmínkách, 

nebo již tvoří následný porost). V opačném případě se jedná o jedince, kteří nejsou schopni vytvořit následný 

porost. 

Odhady charakteristik obnovy byly získány na základě pozemního šetření provedeného na počtu 7 772 

inventarizačních ploch sítě NIL2 nově založených v letech 20112015. Z tohoto počtu bylo 7 153 ploch 

klasifikováno jako kategorie pozemku les v rámci klasifikace Globálního hodnocení lesních zdrojů (FRA – Forest 

Resources Assessment) používané Organizací spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO – Food and 

Agriculture Organization of the United Nations).  

 

Základní Charakteristiky obnovy 
Plocha porostní půdy s obnovou byla podle NIL2 odhadnuta ve výši 1 499,6 ± 40,1 tis. ha. Podíl porostní půdy 

s obnovou zaujímá 53,2 ± 1,0 % celkové plochy porostní půdy. Obnova na volné ploše dosahuje 12,8 % plochy 

porostní půdy, obnova pod clonnou pak zaujímá 40,4 % porostní půdy. Umělá obnova se vyskytuje na ploše 

1 148,2 ± 34,2 tis. ha, přirozená obnova  pak na ploše 351,4 ± 17,2 tis. ha. V obnově zcela převládají jedinci 

generativního původu s podílem  96 %, pouze 4 % jedinců obnovy mají vegetativní původ.  

Průměrný počet jedinců obnovy přepočtený na hektar přístupné a schůdné části porostní půdy obnovy činí 31,0 

± 2,0 tis. ks/ha. Počet jedinců přirozené obnovy přepočtený na hektar obnovy (bez rozlišení původu obnovy) je 

28,1 ± 2,0 tis. ks/ha. Počet jedinců umělé obnovy byl odhadnut ve výši 2,9 ± 0,1 tis. ks/ ha. 

 

Počet jedinců nehroubí 
V tabulce 1 je uveden celkový počet jedinců nehroubí v ČR na porostní půdě v členění podle toho, zda jsou či 

nejsou součástí obnovy. Celkový počet jedinců nehroubí byl odhadnut ve výši 58,3 ± 3,7 mld. kusů, přičemž 46,6 

± 3,2 mld. jedinců je obnovou ve smyslu NIL2 (80 %), zatímco 11,8 ± 1,8 mld. jedinců za obnovu považovat nelze 

(20 %). Na jednom hektaru přístupné a schůdné porostní půdy v rámci kategorie pozemku les se nachází 

průměrně 21,0 ± 1,3 tis. jedinců nehroubí, z nichž 16,7 ± 1,1 tis. jedinců je obnovou, kdežto 4,2 ± 0,6 tis. jedinců 

obnovou není. Mezi kraji jsou až dvojnásobné rozdíly v hektarovém počtu jedinců obnovy. Nejvyšší hustota 

obnovy (vyjma kraje hl. m. Prahy) byla zjištěna v kraji Středočeském (23,3 ± 3,8 tis. ks/ha) a Ústeckém (22,7  

± 5,6 tis. ks/ha). Nejnižší hustota obnovy byla odhadnuta v kraji Plzeňském (8,5 ± 2,3 tis. ks/ha), Jihočeském (11,8 



± 2,5 tis. ks/ha) a Kraji Vysočina (11,8 ± 3,2 tis. ks/ha). Jedná se zároveň o kraje s nejvyšším zastoupením 

jehličnanů.  

Oproti výsledkům NIL1 je hektarový počet jedinců nehroubí podle NIL2 dvojnásobně vyšší. NIL1 uvádí hektarový 

počet ve výši 10,9 tis. ks/ha (Vašíček a kol., 2007, s. 132). Jedním z důvodů tohoto rozdílu může být odlišný 

metodický postup, jelikož v NIL1 byli evidováni všichni jedinci nehroubí na kruhu o poloměru 2 m. Tato relativně 

velká plocha obnovního kruhu neumožňovala dostatečně přesně spočítat všechny jedince nehroubí především 

v hustých náletech a nárostech. Druhým možným vysvětlením může být i skutečný nárůst počtu jedinců 

nehroubí.  

Tabulka 1: Počet jedinců nehroubí podle příslušnosti k obnově v ČR, období NIL2 (20112015)  

 Bodový odhad 
[mld. ks] 

Spodní mez Horní mez 
Bodový odhad 

[tis. ks/ha] 
Spodní 

mez 
Horní 
mez 

Jedinci nehroubí 58,3 54,6 62,0 21,0 19,7 22,2 

Obnova 46,6 43,3 49,8 16,7 15,6 17,8 

Není obnova 11,8 10,0 13,6 4,2 3,6 4,9 

 

Kartogram 1: Počet jedinců nehroubí a obnovy v krajích, období NIL2 (20112015)  

 

 

  



Obnova lesa podle původu  
V kartogramech 2 a 3 je uvedeno zastoupení a počet jedinců obnovy podle jejich původu v jednotlivých krajích. 

V ČR převládá umělá obnova s podílem 76,8 ± 1,0 %, zatímco podíl přirozené obnovy činí 23,2 ± 1,0 %. Nejvyšší 

zastoupení přirozené obnovy vyjma kraje hl. m. Prahy bylo zjištěno v kraji Karlovarském (32,6 ± 5,0 %)  

a Olomouckém (31,1 ± 3,9 %). Nejnižší podíl přirozené obnovy byl odhadnut v kraji Jihočeském (16,1 ± 2,2 %)  

a Plzeňském (18,6 ± 3,0 %). Tyto kraje mají naopak nejvyšší podíl obnovy umělé (83,9 ± 2,2 % a 81,4 ± 3,0 %). 

Nejnižší podíl umělé obnovy byl zjištěn v kraji Karlovarském (67,4 ± 5,0 %) a Olomouckém (68,9 ± 3,9 %).  

Hektarové počty jedinců přirozené obnovy jsou v jednotlivých krajích významně odlišné. Nejvyšší hustota jedinců 

přirozené obnovy byla zjištěna v Ústeckém kraji (156,4 ± 29,3 tis. ks/ha), přibližně poloviční hodnoty pak byly 

zaznamenány v kraji Karlovarském (82,4 ± 19,6 tis. ks/ha) a Plzeňském (82,7 ± 20,6 tis. ks/ha). Rozdíly v hustotě 

jedinců umělé obnovy nejsou tak výrazné jako u obnovy přirozené. Pohybují se v rozmezí od 3,0 ± 0,5 tis. 

ks/ha  kraji Karlovarském po 5,0 ± 0,9 tis. ks/ha v kraji Moravskoslezském.  

 

 

Kartogram 2: Zastoupení a hektarové počty jedinců přirozené obnovy v krajích, období NIL2 (2011–2015) 

 

 

  



Kartogram 3: Zastoupení a hektarové počty jedinců umělé obnovy v krajích, období NIL2 (2011–2015) 

 

 

 

Zastoupení skupin dřevin v obnově podle původu 
V rámci obnovy převažují listnaté dřeviny (61,0 ± 1,3 %) nad jehličnatými (39,0 ± 1,3 %). Nejvyšší zastoupení 

v obnově bylo zaznamenáno u smrku ztepilého (32,8 ± 1,2 %) a buku lesního (14,2 ± 0,9 %). V rámci přirozené  

a umělé obnovy je zastoupení skupin dřevin ve většině případů vyrovnané. Větší rozdíly v zastoupení mezi 

přirozenou a umělou obnovu byly odhadnuty u borovice lesní (1,5 ± 0,5 % vs. 4,3 ± 0,6 %), olše (0,1 ± 0,1 % vs. 

2,1 ± 0,4 %) a břízy (3,0 ± 0,6 % vs. 6,6 ± 0,6 %).  

V porovnání s dřevinnou skladbou prezentovanou v kapitole 4.2 je podíl listnatých dřevin v obnově významně 

vyšší (61,0 ± 1,3 %) oproti jejich celkovému zastoupení (42,3 ± 1,0 %). Podíl jehličnanů v obnově (39,0 ± 1,3 %) je 

oproti jejich podílu na dřevinné skladbě (57,7 ± 1,0 %) naopak výrazně nižší. Stejně tak smrk ztepilý má výrazně 

nižší zastoupení v obnově (32,8 ± 1,2 %) oproti podílu na celkové dřevinné skladbě (43,0 ± 1,0 %), což platí i pro 

borovici lesní (3,6 ± 0,5 % vs. 9,8 ± 0,6 %). Z listnatých dřevin má naopak výrazně vyšší zastoupení v obnově 

skupina dřevin ostatní listnaté tvrdé (9,8 ± 0,7 %), jejíž podíl na dřevinné skladbě porostů činí  

4,0 ± 0,3 %. 

  



Tabulka 2: Zastoupení skupin dřevin v obnově podle původu v ČR, období NIL2 (20112015)  

 Původ obnovy 

skupina dřevin 
Bez rozlišení Přirozená Umělá 

Zastoupení 
[%] 

Spodní 
mez 

Horní 
mez 

Zastoupení 
[%] 

Spodní 
mez 

Horní 
mez 

Zastoupení 
[%] 

Spodní 
mez 

Horní 
mez 

jehličnany 39,0 37,7 40,3 36,9 34,6 39,3 39,6 38,2 41,1 

smrk ztepilý 32,8 31,5 34,0 33,1 30,8 35,4 32,7 31,3 34,1 

jedle bělokorá 0,9 0,7 1,1 1,4 0,8 1,9 0,7 0,5 1,0 

borovice lesní 3,6 3,2 4,1 1,5 1,0 2,0 4,3 3,7 4,8 

modřín evropský 0,9 0,7 1,1 0,6 0,3 0,9 1,0 0,8 1,2 

ostatní jehličnaté 0,8 0,6 1,0 0,3 0,1 0,4 0,9 0,7 1,2 

listnáče 61,0 59,7 62,3 63,1 60,7 65,4 60,4 58,9 61,8 

buk lesní 14,2 13,3 15,1 15,0 13,3 16,6 13,9 12,9 14,9 

duby 5,9 5,4 6,5 7,6 6,3 8,9 5,4 4,8 6,0 

habr obecný 5,6 5,0 6,2 6,3 5,2 7,4 5,4 4,8 6,0 

javory 7,6 6,9 8,2 10,5 9,2 11,9 6,7 6,0 7,4 

jasany 4,3 3,8 4,8 8,1 6,7 9,4 3,2 2,7 3,7 

olše 1,6 1,3 2,0 0,1 0,0 0,2 2,1 1,7 2,5 

břízy 5,8 5,3 6,3 3,0 2,4 3,6 6,6 6,0 7,2 

ostatní list. tvrdé 9,8 9,1 10,5 8,4 7,2 9,6 10,2 9,4 11,0 

ostatní list. měkké 6,2 5,6 6,8 4,1 3,3 4,9 6,8 6,1 7,5 

celkem 100,0   100,0   100,0   

 

  



Graf 1: Zastoupení skupin dřevin v obnově podle původu v ČR, období NIL2 (20112015) 

 

 

 

Zastoupení skupin dřevin obnovy v krajích  
V kartogramech 4 a 5 jsou uvedeny odhady zastoupení a hustoty jehličnatých a listnatých dřevin obnovy 

v jednotlivých krajích. Nejvyšší zastoupení jehličnanů v obnově bylo odhadnuto v kraji Plzeňském (57,2 ± 4,1 %) 

a Kraji Vysočina (57,3 ± 5,1 %). Nejnižší zastoupení jehličnanů pak bylo zjištěno v kraji Jihomoravském (15,5  

± 3,3 %) a Zlínském (20,6 ± 4,1 %). V těchto dvou krajích byl naopak odhadnut nejvyšší podíl listnatých dřevin 

(84,5 ± 3,3 % a 79,4 ± 4,1 %). Nejnižší zastoupení listnáčů v obnově vykazuje kraj Plzeňský (42,8 ± 4,1 %) a kraj 

Vysočina (42,7 ± 5,1 %). 

  



Kartogram 4: Zastoupení a hektarová hustota jehličnanů na hektar obnovy v krajích, období NIL2 (2011–2015) 

 

Kartogram 5: Zastoupení a hektarová hustota listnáčů na hektar obnovy v krajích, období NIL2 (2011–2015) 

 



 

Zastoupení vybraných skupin dřevin v obnově podle krajů je uvedeno v kartogramech 6 – 9. Podíl smrku ztepilého 

se pohybuje od 11,6 ± 2,9 % v kraji Jihomoravském až po 53,5 ± 5,1 % v Kraji Vysočina. Co se borovice lesní týče, 

nejvyšší zastoupení bylo zaznamenáno v kraji Libereckém (10,0 ± 3,3 %), nejnižší zastoupení pak v kraji Zlínském 

(0,2 ± 0,2 %). Významné rozdíly v jednotlivých krajích jsou patrné v zastoupení buku lesního, které se pohybuje 

v rozmezí od 7,4 ± 2,2 % v kraji Plzeňském po 33,0 ± 5,1 % v kraji Zlínském. Duby mají nejvyšší zastoupení ve 

Středočeském kraji (11,7 ± 2,1 %), nejnižší pak v kraji Moravskoslezském (2,2 ± 1,1 %).  

 

 

Kartogram 6: Zastoupení a hektarová hustota smrku ztepilého na hektar obnovy v krajích, období NIL2 (2011–

2015) 

 

 

  



Kartogram 7: Zastoupení a hektarová hustota borovice lesní na hektar obnovy v krajích, období NIL2 (2011–2015) 

 

Kartogram 8: Zastoupení a hektarová hustota buku lesního na hektar obnovy v krajích, období NIL2 (2011–2015) 

 



 

Kartogram 9: Zastoupení a hektarová hustota dubů na hektar obnovy v krajích, období NIL2 (2011–2015) 

 

 

 

 

Zastoupení přirozené a umělé obnovy podle vlastnictví  
Nejvyšší zastoupení přirozené obnovy bylo odhadnuto ve státních lesích pod správou podniku Lesy České 

republiky, s. p. (LČR; 26,8 ± 1,6 %) a národních parků (NP; 26,4 ± 5,5 %). Nejnižší zastoupení přirozené obnovy 

bylo zjištěno ve státních lesích pod správou ostatních státních subjektů (16,9 ± 6,4 %), v lesích fyzických osob 

(19,1 ± 2,0 %) a obecních a městských lesích (19,7 ± 2,1 %). Nižší podíl přirozené obnovy u těchto kategorií patrně 

souvisí s nižší průměrnou velikostí lesních celků oproti státním lesům. Majetková roztříštěnost a malá velikost 

lesních porostů komplikuje (mnohdy i znemožňuje) systematickou podporu přirozené obnovy na malých 

parcelách.  

  



Tabulka 3: Zastoupení přirozené a umělé obnovy podle vlastnictví, období NIL2 (2011–2015)  

 
 Přirozená Umělá 

 Zastoupení 
[%] 

Spodní 
mez 

Horní 
mez 

Zastoupení 
[%] 

Spodní 
mez 

Horní 
mez 

Státní lesy ve správě LČR 26,8 25,2 28,4 73,2 71,6 74,8 

Státní lesy ve správě VLS 23,2 19,1 27,3 76,8 72,7 80,9 

Státní lesy ve správě NP 26,4 20,9 32,0 73,6 68,0 79,1 

Státní lesy ve správě ostatních státních subjektů 16,9 10,5 23,3 83,1 76,7 89,5 

Obecní a městské lesy 19,7 17,6 21,8 80,3 78,2 82,4 

Církevní lesy 21,5 9,6 33,4 78,5 66,6 90,4 

Lesy právnických osob a družstevní 22,9 18,2 27,6 77,1 72,4 81,8 

Lesy fyzických osob 19,1 17,1 21,1 80,9 78,9 82,9 

Vlastnictví nezjištěno 21,1 12,5 29,8 78,9 70,2 87,5 

Bez rozlišení 23,2 22,2 24,2 76,8 75,8 77,8 

 

Graf 2:  Zastoupení přirozené a umělé obnovy podle vlastnictví, období NIL2 (20112015) 

 


