
ZMĚNA ZASTOUPENÍ SKUPIN DŘEVIN V ČR  

V rámci subpopulace jedinců hroubí došlo v období mezi NIL1 a NIL2 ke statisticky významnému 

nárůstu zastoupení listnáčů ve výši 2,4 ± 0,3 p. b. Na tomto nárůstu měl nejvyšší podíl buk lesní (0,9  

± 0,2 p. b.), javory (0,6 ± 0,1 p. b.) a ostatní listnaté tvrdé dřeviny (0,4 ± 0,1 p. b.). Analogicky došlo 

v tomto období ke statisticky významnému poklesu zastoupení jehličnanů (-2,4 ± 0,3 p. b.). Nejvyšší 

pokles zastoupení byl zaznamenán v případě dvou hlavních hospodářských dřevin – smrku ztepilého  

(-1,7 ± 0,3 p. b.) a borovice lesní (-0,9 ± 0,2 p. b.). Pokles zastoupení jehličnanů také koresponduje 

s poklesem podílu zásoby jehličnanů mezi NIL1 a NIL2 ze 76,1 % na 73,5 %, tj. o 2,6 p. b.  

Národní inventarizace lesů tedy potvrzuje trend postupného snižování podílu jehličnatých dřevin ve 

prospěch dřevin listnatých. Je nutné zdůraznit, že se jedná o změnu zastoupení jedinců hroubí, kteří 

jsou již ve stádiu zajištěnosti, a jsou tedy pevnou součástí porostů.  

V případě, že do výpočtu změny dřevinné skladby zahrneme i plochy, u kterých mezi NIL1  

a NIL2 došlo ke změně kategorie pozemku (sukcese, úbytek lesa), nebo změně přístupnosti  

a schůdnosti, činí pokles jehličnanů, resp. nárůst listnáčů 3,1 ± 0,4 p. b. 

 

Tabulka 1: Změna zastoupení skupin dřevin v ČR, období mezi  NIL1 (2001-2004) a  NIL2 (2011-2014)  

Skupina dřevin 
Změna 

zastoupení 
[p. b.] 

Spodní 
mez 

Horní 
mez 

jehličnany -2,4 -2,7 -2,1 

smrk ztepilý -1,7 -2,0 -1,4 

jedle bělokorá 0,1 0,0 0,1 

borovice lesní -0,9 -1,1 -0,7 

modřín evropský 0,0 -0,2 0,1 

ostatní jehličnaté 0,1 0,1 0,2 

listnáče 2,4 2,1 2,7 

buk lesní 0,9 0,7 1,1 

duby 0,4 0,2 0,5 

habr obecný 0,1 0,0 0,2 

javory 0,6 0,5 0,7 

jasany 0,1 0,1 0,2 

olše -0,1 -0,2 -0,1 

břízy -0,1 -0,3 0,0 

ostatní list. tvrdé 0,4 0,3 0,6 

ostatní list. měkké 0,0 -0,1 0,2 

 

  



Graf 1: Změna zastoupení skupin dřevin v ČR, období mezi NIL1 (2001-2004) až  NIL2 (2011-2014)  

 

 


