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Struktura prezentace

9. Listopadu 2016, Hradec Králové

1.Publ ikované výs ledky k  zásobám dř ív í

2.Aktua l izované výs ledky

3.Metodika  aktua l izovaného odhadu 

4.Komentář  a  závěr
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Publikované výsledky k zásobám

9. Listopadu 2016, Hradec Králové

1. Zásoba dříví NIL2 (2011-2014)

• revidovaný odhad NIL1 (2001-2004) činí 888,7 ±18,7 mil. m3 b. k.a 317,7 ±3,7 m3 b. k./ha 
• odhad NIL2 (2011-2014) činí  935.8±19,6mil.m3 b.k. respektive 328.2±4.0m3/hab. k. 
• viz příloha časopisu Lesnická práce, leden 2016

2. Těžba dříví (na území pro vyhodnocení komponent změny zásoby)

• v průměru období mezi NIL1 (2001-2004) a NIL2 (2011-2014) 
• celková těžba 19,6 ±0,7 mil. m3 b. k./rok
• těžba na hektar porostní půdy 7.29 ±0.23 m3 b. k./ha/rok
• viz příloha časopisu Lesnická práce, únor 2016

3. Přírůst dříví (na území pro vyhodnocení komponent změny zásoby)

• v průměru období mezi NIL1 (2001-2004) a NIL2 (2011-2014) 
• celkový přírůst 25,0 ±0,6 mil. m3 b. k./rok
• přírůst na hektar porostní půdy 9,28 ±0,12 m3 b. k./ha/rok
• viz příloha časopisu Lesnická práce, březen 2016
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Publikované výsledky k zásobám

9. Listopadu 2016, Hradec Králové

4. Mortalita dříví (na území pro vyhodnocení komponent změny zásoby)

• v průměru období mezi NIL1 (2001-2004) a NIL2 (2011-2014) 
• celková mortalita 1,3±0,1mil. m3 b. k./rok 
• těžba na hektar porostní půdy 0,50 ±0,04 m3 b. k./ha/rok
• viz příloha časopisu Lesnická práce, duben 2016

5. Změna zásoby dříví (na území pro vyhodnocení komponent změny zásoby)

• v průměru období mezi NIL1 (2001-2004) a NIL2 (2011-2014) 
• celková změna zásoby dříví + 4,0 ±0,8 mil. m3 b. k./rok 
• změna zásoby dříví na hektar porostní půdy + 1,49 ±0,28 m3 b. k./ha/rok
• viz příloha časopisu Lesnická práce, květen 2016
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Aktualizované výsledky

9. Listopadu 2016, Hradec Králové

Důvody pro  aktua l izac i

1. Původní odhady těžby ( 𝓣) a mortality ( 𝓜) používají dimenze kmenů (stromů) pro stav šetření NIL1.

2. Do těchto odhadů tedy není tedy zahrnut přírůst mezi okamžikem šetření NIL1 a momentem těžby 

( δ𝑡), respektive mortality ( δ𝑚).

3. Odhad přírůstu  𝒫 je následně taktéž podhodnocen.

4. Odhad zásob NIL1  𝒱𝑵𝑰𝑳𝟏 ani NIL2  𝒱𝑵𝑰𝑳𝟐 se zohledněním uvedených přírůstů nemění.

5. Nemění se tedy ani odhad změny zásoby mezi NIL1 a NIL2.

 𝒱𝑵𝑰𝑳𝟏 + (  𝒫 +  δ𝑡 +  δ𝑚) =  𝒱𝑵𝑰𝑳𝟐 + (  𝒯 +  δ𝑡) + (  ℳ +  δ𝑚) (1)
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Aktualizované výsledky

9. Listopadu 2016, Hradec Králové

1. Zásoba dříví NIL2 (2011-2014)

• beze změny
• viz příloha časopisu Lesnická práce, leden 2016

2. Těžba dříví (na území pro vyhodnocení komponent změny zásoby)

• v průměru období mezi NIL1 (2001-2004) a NIL2 (2011-2014) 
• celková těžba 21.8 ±0,8 mil. m3 b. k./rok
• těžba na hektar porostní půdy 8.10 ±0.24 m3 b. k./ha/rok
• původní odhad je na úrovni 89.9%aktualizovaného

3. Přírůst dříví (na území pro vyhodnocení komponent změny zásoby)

• v průměru období mezi NIL1 (2001-2004) a NIL2 (2011-2014) 
• celkový přírůst 27,3 ±0,6 mil. m3 b. k./rok
• přírůst na hektar porostní půdy 10,15 ±0,12 m3 b. k./ha/rok
• původní odhad je na úrovni 91,6%aktualizovaného
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9. Listopadu 2016, Hradec Králové

4. Mortalita dříví (na území pro vyhodnocení komponent změny zásoby)

• v průměru období mezi NIL1 (2001-2004) a NIL2 (2011-2014) 
• celková mortalita 1,5±0,1mil. m3 b. k./rok 
• těžba na hektar porostní půdy 0,56 ±0,04 m3 b. k./ha/rok
• původní odhad je na úrovni 89,3%aktualizovaného

5. Změna zásoby dříví (na území pro vyhodnocení komponent změny zásoby)

• beze změny
• viz příloha časopisu Lesnická práce, květen 2016

Aktualizované výsledky









původní odhad aktualizovaný odhad

Průměrná roční těžba dříví na hektar porostní půdy v období mezi NIL1 (2001-2004) a NIL2 (2011-2014), 
členění podle dřevin a příslušnosti k PUPFL [m3 b.k./rok]
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9. Listopadu 2016, Hradec Králové

dřevina
odhad 

[m3 b.k./rok]

výběrová 

chyba  

[m3 b.k./rok]

min  

[m3 b.k./rok]

max  

[m3 b.k./rok]

přesnost 

[%]

podíl na 

těžbě [%]

jehličnany, smrk ztepilý 15131742 331582 14481840 15781643 4.3 69.4

jehličnany, jedle bělokorá 195538 22010 152399 238676 22.1 0.9

jehličnany, borovice lesní 2538924 96163 2350444 2727403 7.4 11.6

jehličnany, modřín evropský 693830 43766 608048 779613 12.4 3.2

jehličnany, ostatní jehličnaté 99544 16647 66916 132173 32.8 0.5

jehličnany 18659578 367312 17939646 19379510 3.9 85.5

listnáče, buk lesní 940607 68726 805903 1075311 14.3 4.3

listnáče, dub (všechny druhy) 670262 44386 583266 757259 13.0 3.1

listnáče, ostatní listnaté 1547060 68271 1413249 1680872 8.7 7.1

listnáče 3157930 111999 2938412 3377447 7.0 14.5

celková těžba dříví 21817508 393331 21046578 22588437 3.5 100.0

Průměrná roční těžba dříví v období mezi NIL1 (2001-2004) a NIL2 (2011-2014),
členění podle dřevin [m3 b.k./rok], aktualizovaný odhad



původní odhad aktualizovaný odhad

Průměrná roční těžba dříví na hektar porostní půdy v období mezi NIL1 (2001-2004) a NIL2 (2011-2014), 
členění podle věkových tříd a příslušnosti k PUPFL [m3 b.k./rok]
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9. Listopadu 2016, Hradec Králové

Průměrná roční těžba dříví v období mezi NIL1 (2001-2004) a NIL2 (2011-2014),
členění podle věkových tříd [m3 b.k./rok], aktualizovaný odhad

věková třída
odhad 

[m3 b.k./rok]

výběrová 

chyba  

[m3 b.k./rok]

min  

[m3 b.k./rok]

max  

[m3 b.k./rok]

přesnost 

[%]

podíl na 

těžbě [%]

1 – 20 let 547455 26180 496143 598768 9.4 2.5

21 – 40 let 1091850 45124 1003407 1180294 8.1 5.0

41 – 60 let 2496125 95513 2308919 2683331 7.5 11.4

61 – 80 let 3472308 130945 3215657 3728960 7.4 15.9

81 – 100 let 5020153 190597 4646582 5393723 7.4 23.0

101 – 120 let 5619727 218703 5191069 6048384 7.6 25.8

121 – 140 let 2778323 150894 2482571 3074076 10.6 12.7

141 a více let 791566 74406 645730 937402 18.4 3.6

celková těžba dříví 21817508 393331 21046578 22588437 3.5 100.0



Průměrná roční těžba dříví v období mezi NIL1 (2001-2004) a NIL2 (2011-2014), 
členění podle kategorie vlastnictví [m3 b.k./rok]

původní i aktualizovaný odhadaktualizovaný odhad
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9. Listopadu 2016, Hradec Králové

Průměrná roční těžba dříví v období mezi NIL1 (2001-2004) a NIL2 (2011-2014),
členění podle kategorie vlastnictví [m3 b.k./rok], aktualizovaný odhad

kategorie vlastnictví
odhad 

[m3 b.k./rok]

výběrová 

chyba  

[m3 b.k./rok]

min  

[m3 b.k./rok]

max  

[m3 b.k./rok]

přesnost 

[%]

podíl na 

těžbě [%]

státní, LČR 10734580 282917 10180063 11289097 5.2 49.2

státní, mimo LČR 1801766 119948 1566668 2036863 13.1 8.3

státní 12536345 304286 11939946 13132745 4.8 57.5

obecní a městské 4147401 181011 3792620 4502182 8.6 19.0

soukromé a církevní 4955948 192412 4578821 5333076 7.6 22.7

nezjištěno 177813 35157 108905 246721 38.8 0.8

celková těžba dříví 21817508 393331 21046578 22588437 3.5 100.0
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9. Listopadu 2016, Hradec Králové

Průměrná roční těžba dříví v období mezi NIL1 (2001-2004) a NIL2 (2011-2014),
členění podle příslušnosti k PUPFL [m3 b.k./rok], aktualizovaný odhad

příslušnost k PUPFL
odhad 

[m3 b.k./rok]

výběrová 

chyba  

[m3 b.k./rok]

min  

[m3 b.k./rok]

max  

[m3 b.k./rok]

přesnost 

[%]

podíl na 

těžbě [%]

PUPFL 21272319 391004 20505950 22038687 3.6 97.5

mimo PUPFL 545189 46591 453871 636507 16.8 2.5

celková těžba dříví 21817508 393331 21046578 22588437 3.5 100.0









původní odhad aktualizovaný odhad

Průměrný roční přírůst dříví na hektar porostní půdy v období mezi NIL1 (2001-2004) a NIL2 (2011-2014), 
členění podle dřevin a příslušnosti k PUPFL [m3 b.k./rok]
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9. Listopadu 2016, Hradec Králové

Průměrný roční přírůst dříví v období mezi NIL1 (2001-2004) a NIL2 (2011-2014),
členění podle dřevin [m3 b.k./rok], aktualizovaný odhad

dřevina
odhad 

[m3 b.k./rok]

výběrová 

chyba  

[m3 b.k./rok]

min  

[m3 b.k./rok]

max  

[m3 b.k./rok]

přesnost 

[%]

podíl na 

přírůstu 

[%]

jehličnany, smrk ztepilý 16006204 230796 15553844 16458563 2.8 58.5

jehličnany, jedle bělokorá 390653 22751 346061 435245 11.4 1.4

jehličnany, borovice lesní 3047436 78495 2893586 3201287 5.1 11.1

jehličnany, modřín evropský 1051971 37445 978578 1125364 7.0 3.8

jehličnany, ostatní jehličnaté 240893 21320 199105 282681 17.4 0.9

jehličnany 20737157 260031 20227497 21246817 2.5 75.9

listnáče, buk lesní 1999006 68449 1864846 2133165 6.7 7.3

listnáče, dub (všechny druhy) 1599699 50088 1501528 1697871 6.1 5.9

listnáče, ostatní listnaté 3003440 77375 2851785 3155095 5.1 11.0

listnáče 6602145 123827 6359444 6844846 3.7 24.1

celkový přírůst dříví 27339302 296686 26757798 27920806 2.1 100.0



původní odhad aktualizovaný odhad

Průměrný roční přírůst dříví na hektar porostní půdy v období mezi NIL1 (2001-2004) a NIL2 (2011-2014), 
členění podle věkových tříd a příslušnosti k PUPFL [m3 b.k./rok]



www.uhul.cz I Informace o lesích

9. Listopadu 2016, Hradec Králové

Průměrný roční přírůst dříví v období mezi NIL1 (2001-2004) a NIL2 (2011-2014),
členění podle věkových tříd [m3 b.k./rok], aktualizovaný odhad

věková třída
odhad 

[m3 b.k./rok]

výběrová 

chyba  

[m3 b.k./rok]

min  

[m3 b.k./rok]

max  

[m3 b.k./rok]

přesnost 

[%]

podíl na 

přírůstu 

[%]

1 – 20 let 2213652 67330 2081684 2345619 6.0 8.1

21 – 40 let 6077554 157441 5768969 6386138 5.1 22.2

41 – 60 let 5678243 187347 5311042 6045444 6.5 20.8

61 – 80 let 5344724 226027 4901711 5787736 8.3 19.5

81 – 100 let 4033342 239839 3563258 4503427 11.7 14.8

101 – 120 let 2709208 197358 2322386 3096030 14.3 9.9

121 – 140 let 946917 130063 691993 1201841 26.9 3.5

141 a více let 335662 61167 215775 455550 35.7 1.2

celkový přírůst dříví 27339302 296686 26757798 27920806 2.1 100.0



aktualizovaný odhad

Průměrný roční přírůst dříví v období mezi NIL1 (2001-2004) a NIL2 (2011-2014), 
členění podle kategorie vlastnictví[m3 b.k./rok]

původní i aktualizovaný odhad
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9. Listopadu 2016, Hradec Králové

Průměrný roční přírůst dříví v období mezi NIL1 (2001-2004) a NIL2 (2011-2014),
členění podle kategorie vlastnictví [m3 b.k./rok], aktualizovaný odhad

kategorie vlastnictví
odhad 

[m3 b.k./rok]

výběrová 

chyba  

[m3 b.k./rok]

min  

[m3 b.k./rok]

max  

[m3 b.k./rok]

přesnost 

[%]

podíl na 

přírůstu 

[%]

státní, LČR 13607982 233438 13150444 14065520 3.4 49.8

státní, mimo LČR 2209453 95493 2022287 2396619 8.5 8.1

státní 15817435 246863 15333584 16301286 3.1 57.9

obecní a městské 4705981 128960 4453219 4958743 5.4 17.2

soukromé a církevní 6533777 153758 6232410 6835143 4.6 23.9

nezjištěno 282109 33157 217120 347098 23.0 1.0

celkový přírůst dříví 27339302 296686 26757798 27920806 2.1 100.0
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9. Listopadu 2016, Hradec Králové

Průměrný roční přírůst dříví v období mezi NIL1 (2001-2004) a NIL2 (2011-2014),
členění podle příslušnosti k PUPFL [m3 b.k./rok], aktualizovaný odhad

příslušnost k PUPFL
odhad 

[m3 b.k./rok]

výběrová 

chyba  

[m3 b.k./rok]

min  

[m3 b.k./rok]

max  

[m3 b.k./rok]

přesnost 

[%]

podíl na 

přírůstu 

[%]

v PUPFL 26021503 292054 25449078 26593928 2.2 95.2

mimo PUPFL 1317799 61244 1197761 1437837 9.1 4.8

celkový přírůst dříví 27339302 296686 26757798 27920806 2.1 100.0
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Metodika aktualizovaných odhadů

9. Listopadu 2016, Hradec Králové

1. Aktualizace výčetní tloušťky (d13)
• Predikce d13 pomocí GADA modelu (citace viz sborník) vývoje d13 parametrizovaného na základě přeživších kmenů (mezi NIL1 a NIL2)
• Predikce provedena pro věk jednotlivého kmene v okamžiku odpovídajícím polovině periody mezi  šetřením NIL1 a NIL2 na dané ploše.
• Predikce je založena na  již dosažené a známé hodnotě tloušťky jedince ve věku odpovídajícím šetření NIL1.

2. Aktualizace výšky (h)
• Predikce výšky pro aktualizovanou d13 na základě výškové křivky parametrizované pro okamžik šetření NIL1.
• Korekce takto získané výšky známou hodnotou rezidua (odchylky od výškové křivky) pozorovanou pro stav šetření NIL1.

3. Opakování dřívějšího postupu odhadu s aktualizovanými d13 a h
• Pro aktualizovanou d13 a h je získán objem dle objemových tabulek ÚLT.
• Objem je převeden na hmotu bez kůry pomocí vyhláškových koeficientů. 
• Vyjádření tzv. lokálních hustot pro odhad těžby, mortality a přírůstu podle metodiky Erikssonové (citacevizpřílohaLP, únor 2016).
• Odhady úhrnu a hektarových hodnot podle standardní metodiky vyhodnocení NIL2, inventarizační síť NIL1.



GADA model pro predikci 
(budoucí) hodnoty výčetní 
tloušťky (měřené) na 
základě výčetní tloušťky 
v daném věku (zjištěn 
postupem NIL). 

Model je zpracován pro 
smrk ztepilý. V grafu je 
ukázáno pouhé jedno 
procento všech pro smrk 
získaných dvojic (NIL1 a 
NIL2) tlouštěk a věků.



Rezidua (chyby) predikce d13

GADA modelu pro okamžik 
šetření NIL2. 

Pozorované modelové chyby 
jsou, až na výjimku oblasti 
nad 200 let, do několika 
milimetrů. 

Pozorovaný  rozptyl reziduí  
(𝜎 = 2,24 𝑐𝑚) je třeba 
interpretovat v kontextu 
použití modelu pro (podle 
předpokladu) poloviční 
periodu růstu, ale také se 
zohledněním chyb dvojího
měření d13 průměrkou, 
případně též chyb 
identifikace kmenů.



Rezidua (chyby) predikce d13

GADA modelu pro okamžik 
šetření NIL2. 

Pozorované modelové chyby 
jsou v celém rozsahu d13 do 
několika milimetrů. 

Pozorovaný  rozptyl reziduí  
(𝜎 = 2,24 𝑐𝑚) je třeba 
interpretovat v kontextu 
použití modelu pro (podle 
předpokladu) poloviční 
periodu růstu, ale také se 
zohledněním chyb dvojího 
měření d13 průměrkou, 
případně též chyb 
identifikace kmenů.



Princip predikce výšky 
stromu v okamžiku těžby 
respektive mortality na 
základě modelem GADA 
aktualizované hodnoty d13

(pro věk odpovídající věku 
jedince v polovině periody 
mezi šetřením NIL1 a NIL2 
na dané inventarizační 
ploše).

Rezidum výškové křivky pro 
daného jedince (𝜀𝑡), jež bylo 
pozorováno pro okamžik 
NIL1 je přeneseno do 
okamžiku těžby respektive 
mortality tj. předpokládáme 
𝜀𝑡 = 𝜀𝑡+𝛿
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Metodika aktualizovaných odhadů

9. Listopadu 2016, Hradec Králové

1. Předpoklady o časovém umístění těžby respektive mortality 
• Těžba respektive mortalita nastala vpolovině periody mezi šetřením dané inventarizační plochy vrámci prvního (NIL1) a druhého 

(NIL2) inventarizačního cyklu.
• Kladné a záporné hodnoty odchylek skutečného okamžiku těžby (mortality) od středu časového intervalu mezi šetřením NIL1 a NIL2 se 

ve výsledku vzájemně kompenzují.   

2. Předpoklady o vztahu výšky a výčetní tloušťky 
• Výškovou křivku jemožno považovat za v daném časovém intervalu čase neměnnou -pro danou dřevinu vkonkrétním 

porostním segmentu (z hlediska porostních charakteristik typická část dané inventarizační plochy),  křivka odhadnuta pro okamžikNIL1.
• Odchylka měřené výšky stromu od výškové křivkypozorovaná v okamžiku šetření NIL1 se od odchylky v okamžiku 

těžby (mortality) prakticky neliší.
• Vzhledem k výškové křivce podprůměrně respektive nadprůměrně vysoké stromy si zachovávají po delší období tento svůj charakter.

3. Předpoklady o vývoji výčetní tloušťky
• Přírůst výčetní tloušťky na těžených respektive odumřelých stromech je možno bez prakticky významné chyby 

predikovat podle modelu parametrizovaného pro danou dřevinu (skupinu dřevin) na základě kmenů přežívajících mezi 
šetřeními NIL1 a NIL2.
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1. Navýšení odhadů těžby, mortality a přírůstu odpovídá očekávání
• Hodnota navýšení okolo 10 % (vzhledem k aktualizovanému odhadu) je srovnatelná se situací v Německu (navýšení 14 %,prezentace

Gerald Kaendler, FVA Baden Wuertenbergv rámci semináře „NFI Exchange“ –brožurka + prezentace na nil.uhul.cz).
• Odhad  těžby 21,3 mil. m3 b. k./rok byl získán již dříve pomocí modelu EFDM (EuropeanForestryDynamics  Model) s konstatováním, 

že skutečný odhad může být zanedbáním některých faktorů o 5 a ž 10 % vyšší (zpráva EFDM za Českou republiku).

2. Nezaměňovat těžbu a „removals“ (terminologie FAO FRA)
• NIL2 neodhaduje množství z lesa vyklizeného respektive na trh umístěného dříví.
• Část těženého dříví je ponechána -ať už úmyslně nebo neúmyslně -v lesních porostech. 
• NIL toto nevyužité hroubí eviduje jako součást ležícího mrtvého dříví.
• Z rozdílu množství mrtvého dříví mezi NIL1 (18.32 mil. m3 s k.) a NIL2 (26.82 mil. m3 s k.) lze získat hrubý odhad maximálního 

množství dříví ponechaného po těžbě v lesních porostech (850 tis. m3 s k./rok ). 
• Část rozdílu mezi množstvím ležícího mrtvého dříví podle NIL1 a NIL2 je dána změnou pracovního postupu v terénu, kdy 

předpokládáme, že postup NIL2 umožňuje přesnější odhad (jednodušší a v širším spektru podmínek proveditelnější měření  a z toho 
vyplývající nižší míra opomenutých nebo neměřitelných kusů).

• Z hlediska HÚL je podstatným parametrem etát, který musí být porovnáván s těžbou -nikoli množstvím z lesa 
vyvezeného/na trh umístěného dříví.
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3. Odhady úhrnů těžby, mortality a přírůstu jsou podhodnoceny    

• Vlivem omezení odhadů na tzv. území pro vyhodnocení komponent změny. 

• Rozloha tohoto území činí 2706,4 tis. haz toho 2692,4 tis. hačiní porostní půda. Celkový plocha kategorie pozemků Les v období 

NIL1 činila 2889,8 tis. ha, z toho 2779,8 tis. ha přístupná a schůdná porostní půda.

• Při hrubém postupu lze uvažovat navýšení odhadů o další 3,2 % (těžba 22.5 a přírůst  28.2 mil. m3 b. k./rok ) 

• Dalším důvodem podhodnocení je zanedbání těžby stromů popsaných jako souš při šetření NIL1.

• Celkový objem souší NIL1 13,02 mil. m3 b. k., odpovídající odhad NIL2 činí 15.63 mil. m3 b. k. Odhad mortality činí  15 mil. m3 b. k.

za období mezi NIL1 a NIL2. Pokud by nedocházelo k padnutí souší  (jejich přechod do populace mrtvého dříví) a mortalita by měla

pouze charakter vzniku souší, činila by těžba souší 1,24mil. m3 b. k./rok.

• Vyklizení též části ležícího mrtvého dříví ve formě hroubí –není součástí odhadu těžby podle NIL, ale patří do removals.

• Těžbu na pozemcích, které se staly lesem v období mezi NIL1 a NIL2 lze zanedbat.

• Těžba pravděpodobně probíhá i na části území popsaném jako nepřístupné nebo neschůdné (možnost bezpečné práce s přístroji versus

dosah těžebních technologií).
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4. Odhady zásob, těžeb, mortalit a přírůstů mohou být vychýleny
• Použití objemových tabulek ÚLT.

• Použití přepočtových koeficientů na hmotu bez kůry podle vyhlášky Mzeč. 84/1996 Sb.

• Přepokládáme, že chyby mohou být v řádu několika málo procenta jejich orientace se může měnit v závislosti na konkrétní 

subpopulaci kmenů (např. dřevina, genotyp, region apod.).

• V první fázi bude přínosem publikovat odhady s k. (s kůrou).

• Plán zpracování nových objemových tabulek včetně přepočtů na hmotu bez kůry. 
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XIX. Sněm Lesníků, Národní Inventarizace lesů, druhý cyklus (2011-2015)
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Radim Adolt

Analytické Centrum NIL (ACNIL) 
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

pobočka Kroměříž


