
Výstupy NárodNí iNVeNtarizace lesů
 uskutečněné v letech 2011–2015

Národní inventarizace lesů (NIL) je nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji lesů.  
Jejím úkolem je podat souhrnné, dostatečně přesné a věcně správné údaje o stavu a vývoji lesů v České republice.

2. zásoba dříví
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ÚVod

V této příloze naleznete aktuální statistické odhady celkové 
zásoby dříví ve formě hroubí a střední zásoby na hektar porost-
ní půdy, členěné podle příslušnosti území k pozemkům urče-
ným k plnění funkcí lesa (PUPFL), podle dřevin, věkových tříd 
(dvacetiletý interval) a kategorie vlastnictví lesa. 

Mezi prvním (NIL1, 2001–2004) a  druhým (NIL2, 2011–2015) 
inventarizačním cyklem došlo k úpravám definice zásoby dříví. 
Podle nové definice nejsou do zásoby započítávány stojící souše. 
Přepočtové koeficienty na hmotu dříví bez kůry (b. k.) nově přes-
ně kopírují vyhlášku MZe č. 84/1996 Sb. – v rámci původních vý-
počtů NIL1 se vyhláškou stanovený koeficient pro listnaté dřevi-
ny (100/115) použil pouze pro dub (všechny druhy). Také způsob 
statistického vyhodnocení doznal změn, které přiblížily metodi-
ku NIL2 k současnému stavu poznání v této oblasti. Podrobnější 
informace o metodických úpravách mezi NIL1 a NIL2 byly publi-
kovány ve sborníku [1]  v němž je rámcově popsán i postup vy-
hodnocení odhadů zásoby NIL2 včetně potřebných definic [2].

Do přílohy byly zařazeny nově přepočítané odhady zásoby 
pro období NIL1 a  to z  důvodu  výše zmíněných změn, ale též 
s přihlédnutím ke zjištěným chybám šetření NIL1 (při opakované 
návštěvě inventarizačních ploch v  rámci NIL2 byly v některých 
případech zaznamenány zjevné chyby postupu NIL1). Přepočíta-
né odhady NIL1 usnadňují porovnání zásob dříví mezi oběma in-
ventarizačními cykly. Odhad změny zásoby dříví je z  hlediska 
provedení i  následné intepretace výsledků poměrně složitou 
úlohou. Proto tomuto tématu bude věnována samostatná přílo-
ha, v níž pojednáme o všech důležitých aspektech vyhodnocení 
změny zásoby dříví.

Prezentované odhady NIL2 vychází ze zjištění skutečného 
stavu na  celkem 39  431 inventarizačních plochách sítě NIL1, 
z nichž 15 426 bylo v rámci NIL2 (2011–2014) navštíveno v terénu 
(14 521 bylo klasifikováno jako kategorie pozemku Les).

Přesnost odhadů je vyjádřena intervalovými odhady (spodní 
a  horní mezí), které jsou konstruovány pro statistickou jistotu 
95 % (hladina významnosti α=0,05).

zásoba dříVí V období Nil1 
 (2001–2004)

Pro období NIL1 byly publikovány odhady zásoby dříví 
ve výši 900 mil. m3 b. k. (95% výběrová chyba ±10 mil. m3 b. k.) 
a 332,7 ±3,5 m3/ha b. k., viz první řádky tabulky č. 1 a č. 2. Porov-
nání se současnými odhady pro období NIL1 je komplikováno 
tím, že původní odhady NIL1 zahrnují hmotu hroubí stojících 
souší, zatímco odhady NIL2 nikoli. Dalším úskalím je odlišnost 
v přepočtu zásoby dříví listnáčů na hmotu bez kůry.

Tab. 1: Celková zásoba dříví ve formě hroubí, období NIL1 (2001–2004)

definice  
zásoby

metodika 
odhadu

bodový odhad
[mil. m3 b. k.]

spodní mez
[mil. m3  b. k.]

horní mez
[mil. m3  b. k.]

NIL1 NIL1 900,0 890,1 910,0

NIL2 NIL1 887,0 877,1 896,9

NIL2 NIL2 888,7 870,0 907,5

V tabulkách č. 1 (celková zásoba NIL1) a č. 2 (hektarová záso-
ba NIL1) jsou na druhém řádku uvedeny původní odhady bez za-
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Obr. 1. Zásoba dříví (hroubí b. k.), období NIL1 (2001–2004), členění podle krajů. V závorkách je uvedena relativní velikost (k hodnotě bodového odhadu) poloviny intervalového 
odhadu (95% statistická jistota).
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počtení souší – definice až na  způsob převodu na  hmotu bez 
kůry u  listnatých dřevin odpovídá současnému postupu NIL2. 
Na posledním řádku zmíněných tabulek jsou uvedeny metodi-
kou a definicí NIL2 přepočítané odhady celkové (888,7 mil. m3 b. k.) 
a hektarové zásoby hroubí (317,4 m3/ha b. k.). Kromě upravených 
definic a metodiky statistického vyhodnocení tyto odhady kom-
penzují i  chyby postupu NIL1 zjištěné v  průběhu šetření NIL2 
(např. chyby zařazení do  kategorie pozemků LES nebo NELES, 
opomenutí stromu nebo chybné zaměření stromu navíc).

Tab. 2: Hektarová zásoba dříví ve formě hroubí, období NIL1 (2001-2004)

definice  
zásoby

metodika 
odhadu

bodový odhad
[m3/ha b. k.]

spodní mez
[m3/ha b. k.]

horní mez
[m3/ha b. k.]

NIL1 NIL1 332,7 329,2 336,2

NIL2 NIL1 327,9 324,5 331,3

NIL2 NIL2 317,4 313,6 321,3

Relativně větší rozdíl původního odhadu hektarové zásoby 
dříví pro období NIL1 (327,9 m3/ha) a nově přepočteného odha-
du je z velké části dán odlišným způsobem převodu na hmotu 
bez kůry listnatých dřevin (koeficient 100/115 byl v rámci vyhod-
nocení NIL1 použit pouze pro duby, pro ostatní listnáče byl pou-
žit koeficient 100/110), v menší míře též korekcí chyb šetření NIL1. 
Odhad hektarové zásoby přepočtený metodikou statistického 
vyhodnocení NIL2 (nad nekorigovanými daty NIL1 a  s  převo-
dem na  hmotu bez kůry podle původního postupu NIL1) činí 
323,0 m3/ha b. k. Zbývající část rozdílu obou odhadů (4,9 m3/ha b. k., 
tj. 1,5 %) je dána odlišností metodiky statistického vyhodnocení 
NIL1 a NIL2. Ta se v konečném důsledku projevuje nahodile – porov-

náním intervalových odhadů tuto domněnku nelze vyvrátit (in-
tervalové odhady se překrývají, 95 % výběrové chyby činí přibliž-
ně ±3,7 m3/ha b. k.). Při důkladné revizi bodového odhadu podle 
metodiky NIL1 i  NIL2 nebyly odhaleny žádné nedostatky – ani 
na straně metodiky NIL1, ani na straně metodiky NIL2. Revize se 
týkala jak teorie statistického vyhodnocení, tak i vlastní práce se 
zdrojovými daty NIL.

V  rámci NIL2 přepočtené odhady zásoby se vztahují k celé 
rozloze přístupné a schůdné části území klasifikované jako kate-
gorie pozemků LES v  období NIL1 (NIL2 přepočtený odhad 
2 841,2 tis. ha). Hektarová zásoba dříví bez kůry je vztažena k roz-
loze přístupné a schůdné porostní půdy v tomto období (NIL2 
přepočtený odhad 2 799,8 tis. ha). 

zásoba dříVí V období Nil2 
(2011–2014)

V  této sekci jsou uvedeny odhady zásoby, které se vztahují 
k celé rozloze přístupné a schůdné části území klasifikované jako 
kategorie pozemků Les v období NIL2 (odhad NIL2 činí 2 869,4 tis. ha), 
případně k částem tohoto území vymezeným kategorií vlastnic-
tví lesa či příslušností k PUPFL. Hektarová zásoba bez kůry (b. k.) je 
vztažena k rozloze přístupné a schůdné porostní půdy v tomto 
období (NIL2 odhad 2 851,6 tis. ha), taktéž eventuálně členěné 
podle kategorie vlastnictví nebo PUPFL.

Odhad celkové zásoby dříví ve formě hroubí 935,8 ±19,6 mil. m3  
b. k. převyšuje celkovou zásobu pro období NIL1 (888,7 ±18,7 mil. m3 
b. k.). Odhad hektarové zásoby dříví v  období NIL2 vychází 
328,2 ±4,0 m3/ha b. k. 
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Obr. 2. Zásoba dříví (hroubí b. k.), období NIL2 (2011–2014), členění podle krajů. V závorkách je uvedena relativní velikost (k hodnotě bodového odhadu) poloviny intervalového 
odhadu (95% statistická jistota).
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K rozdílu hektarových a celkových zásob dříví mezi souhrn-
nými lesními hospodářskými plány a  osnovami (SLHPO) a  NIL 
bylo řečeno mnoho v  rámci diskuzí nad výsledky NIL1. Dispro-
porce mezi údaji NIL a  SLHPO zůstává zhruba ve  stejné výši 
i v případě NIL2 a odpovídajících ročníků SLHPO. Například záso-
ba dříví podle SLHPO k 31. 12. 2014 (689 mil. m3 b. k., viz Zpráva 
o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014) 
činí 73,6 % odhadu NIL2 [3].

Odhady celkové a  hektarové zásoby dříví v  členění podle 
NUTS3 (kraje) uvádí kartogram na  obr. č. 2. Nejnižší hektarová 
zásoba (221,4 m3/ha b. k.) je odhadnuta pro Ústecký kraj. Mezi 
další kraje s nízkou úrovní hektarových zásob patří Jihomorav-
ský (275,0 m3/ha b. k.), Středočeský (291,1 m3/ha b. k.) a Praha 
(248,2 m3/ha b. k.). Nejvyšší hektarové zásoby jsou tradičně od-
hadnuty pro Kraj Vysočina (407,8 m3/ha b. k.), za kterým následu-
jí kraje Zlínský (374,6 m3/ha b. k.) a Jihočeský (370,3 m3/ha b. k.). 

zásoba dříVí V období Nil2 
podle skupiN dřeViN

Odhady zásoby dříví členěné po skupinách dřevin jsou uvedeny 
v tabulkách a grafech č. 3 (celková zásoba) a č. 4 (hektarová zásoba).

Celkové zásobě dříví jednoznačně dominuje smrk ztepilý 
(509,1 mil. m3 b. k., tj. 54,4 %). Mezi další nejvýznamnější skupiny 
dřevin patří borovice lesní (podíl 12,8 %), ostatní listnaté dřeviny 
(bříza, olše, jasan, javor, habr atd., úhrnný podíl 11,7 %), buk (7,8 %) 
a dub (všechny druhy, úhrnem 6,8 %). Z grafu na obrázku č. 3. je 
zřejmý vyšší podíl na celkové zásobě dříví smrku, borovice, mod-
řínu a buku v rámci kategorie Les na PUPFL a naopak nižší podíl 
dubu a ostatních listnáčů (v porovnání s kategorií Les mimo PUPFL). 
Tento poměr zůstal mezi obdobím NIL1 a NIL2 zachován.

Zásoba jedle bělokoré a ostatních jehličnanů je v porovnání 
s ostatními skupinami dřevin velmi nízká. 

Tab. 3: Celková zásoba dříví podle skupin dřevin, období NIL2 (2011–2014)

skupina  
dřevin

bodový odhad 
[mil. m3 b. k.]

spodní mez 
[mil. m3 b. k.]

horní mez 
[mil. m3  b. k.]

podíl na celkové 
zásobě [%]

smrk ztepilý 509,1 494,2 524,1 54,4

jedle bělokorá 13,0 11,5 14,4 1,4

borovice lesní 119,4 113,9 124,9 12,8

modřín evropský 42,2 39,5 44,9 4,5

ostatní jehličnany 6,2 5,1 7,2 0,7

jehličnany celkem 689,8 672,6 707,1 73,7

buk lesní 72,6 67,8 77,4 7,8

duby (všechny) 63,4 59,7 67,1 6,8

ostatní listnáče 109,9 105,1 114,7 11,7

listnáče celkem 245,9 237,6 254,2 26,3

bez rozlišení 935,8 916,2 955,4 100,0

Tab. 4: Hektarová zásoba dříví podle skupin dřevin, období NIL2 (2011–2014)

skupina  
dřevin

bodový odhad 
[m3/ha b. k.]

spodní mez  
[m3/ha b. k.]

horní mez 
[m3/ha b. k.]

podíl na střední 
hektarové 
zásobě [%]

smrk ztepilý 178,5 174,3 182,7 54,4

jedle bělokorá 4,5 4,0 5,1 1,4

borovice lesní 41,9 40,1 43,7 12,8

modřín evropský 14,8 13,9 15,7 4,5

ostatní jehličnany 2,2 1,8 2,5 0,7

jehličnany celkem 241,9 237,6 246,2 73,7

buk lesní 25,5 23,9 27,1 7,8

duby (všechny) 22,2 21,0 23,5 6,8

ostatní listnáče 38,5 36,9 40,2 11,7

listnáče celkem 86,2 83,6 88,8 26,3

bez rozlišení 328,2 324,1 332,2 100,0

Ústav pro hospodářskou Úpravu lesů brandýs nad labem
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Obr. 3: Podíl skupin dřevin na hektarové zásobě dříví Obr. 4: Hektarová zásoba dříví podle skupin dřevin a příslušnosti k PUPFL
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zásoba dříVí V období Nil2 
podle VěkoVých tříd

Odhady zásoby dříví členěné podle věkových tříd jsou obsa-
ženy v tabulkách a grafech č. 5 (celková zásoba) a č. 6 (hektarová 
zásoba).

Tab. 5: Celková zásoba dříví podle věkových tříd, období NIL2 (2011–2014)

věková třída
bodový odhad 
[mil. m3 b. k.]

spodní mez 
[mil. m3  b. k.]

horní mez 
[mil. m3  b. k.]

podíl na celkové 
zásobě [%]

1–20 let 6,9 6,3 7,5 0,7

21–40 let 81,2 77,6 84,8 8,7

41–60 let 153,0 146,3 159,6 16,3

61–80 let 180,6 172,3 188,8 19,3

81–100 let 217,2 207,7 226,7 23,2

101–120 let 171,9 163,2 180,7 18,4

121–140 let 86,9 80,9 92,9 9,3

141 a více let 38,2 34,5 41,8 4,1

bez rozlišení 935,8 916,2 955,4 100,0

Nejvyšší podíl na  celkové zásobě dříví mají věkové třídy 
61–80 let (180,6 mil. m3 b. k., 19,3 %), 81–100 let (217,2 mil. m3 b. k., 
23,2 %) a 101–120 let (171,9 mil. m3 b. k., 18,4 %). 

Z grafu na obrázku č. 5 a 6 je mezi obdobím NIL1 a NIL2 pa-
trný nárůst zásoby v  posledních dvou až třech věkových tří-
dách. V grafu č. 6 je také zřejmý pokles podílu třídy 61–80 let 
na střední hektarové zásobě dříví. V období dalších 20 až 40 let 
se pokles zásoby dříví přenese do věkových tříd odpovídajících 
mýtní zralosti porostů hlavních hospodářských dřevin.

Pro věkové třídy od 60 let věku byla odhadnuta vyšší hektaro-
vá zásoba v porostech na PUPFL v porovnání s  lesními porosty 
mimo PUPFL, viz graf na obrázku č. 6.

Tab. 6: Hektarová zásoba dříví podle věkových tříd, období NIL2 (2011–2014)

věková třída
bodový odhad 
[m3/ha b. k.]

spodní mez  
[m3/ha b. k.]

horní mez 
[m3/ha b. k.]

podíl na střední 
hektarové 
zásobě [%]

1–20 let 2,4 2,2 2,6 0,7

21–40 let 28,5 27,3 29,7 8,7

41–60 let 53,6 51,5 55,8 16,3

61–80 let 63,3 60,6 66,0 19,3

81–100 let 76,2 73,1 79,2 23,2

101–120 let 60,3 57,4 63,2 18,4

121–140 let 30,5 28,4 32,5 9,3

141 a více let 13,4 12,1 14,7 4,1

bez rozlišení 328,2 324,1 332,2 100,0

Obr. 5: Podíl věkových tříd na hektarové zásobě dříví Obr. 6: Hektarová zásoba dříví podle podle věkových tříd a příslušnosti k PUPFL
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zásoba dříVí V období Nil2  
podle kategoriÍ VlastNictVí

Odhady zásoby dříví členěné podle kategorií vlastnictví lesa 
jsou obsaženy v tabulkách a grafech č. 7 (celková zásoba) a č. 8 
(hektarová zásoba).

Tab. 7: Celková zásoba dříví podle kategorií vlastnictví, období NIL2 (2011–2014)

kategorie
vlastnictví

bodový odhad 
[mil. m3 b. k.]

spodní mez 
[mil. m3 b. k.]

horní mez 
[mil. m3 b. k.]

podíl na celkové 
zásobě [%]

státní – LČR 447,4 432,3 462,6 47,8

státní – mimo LČR 79,9 73,4 86,4 8,5

státní 527,3 511,2 543,5 56,4

obecní a městské 162,5 153,9 171,1 17,4

soukromé a církevní 235,8 225,3 246,3 25,2

nezjištěno 10,1 7,8 12,3 1,1

bez rozlišení 935,8 916,2 955,4 100,0

Největší podíl na  celkové zásobě má stát respektive Lesy 
České republiky, s. p.  (LČR), následuje kategorie lesů soukro-
mých (fyzických i právnických osob) a církevních (církevní lesy 
mají v  rámci této kategorie minimální zastoupení – ukončení 
šetření NIL2 v síti NIL1 v roce 2014, tj. v roce, kdy byl postupně 
spouštěn proces navrácení majetku církvím a  náboženským 
společnostem) a  dále kategorie lesů obecních a  městských. 
Nejvyšší hektarová zásoba je odhadnuta pro lesy ve správě LČR 
(341,3  m3/ha b. k.), nejnižší pro ostatní lesy v  majetku státu 
(287,2  m3/ha b. k., jedná se o  lesy na  území národních parků, 
lesy ve správě Ministerstva obrany a ostatní lesy v majetku stá-
tu), viz tabulka a graf č. 8.

V grafu na obrázku č. 7 je poměrně dobře patrný pokles cel-
kové zásoby v lesích ve vlastnictví státu (LČR i mimo správu LČR), 

což souvisí s poklesem rozlohy lesa této kategorie. Současně je 
patrný nárůst podílu kategorie obecních a  městských lesů 
na celkové zásobě.

Tab. 8: Hektarová zásoba dříví podle kategorií vlastnictví, období NIL2 (2011–2014)

kategorie
vlastnictví

bodový odhad 
[m3/ha b. k.]

spodní mez 
[m3/ha b. k.]

horní mez 
[m3/ha b. k.]

poměr ke střední  
zásobě [%]

státní - LČR 341,3 335,2 347,3 104,5

státní - mimo LČR 287,2 274,.2 300,3 90,4

státní 331,8 326,3 337,3 101,5

obecní a městské 326,0 316,9 335,1 100,9

soukromé a církevní 321,6 313,9 329,3 99,1

nezjištěno 329,8 288,5 371,1 111,7

bez rozlišení 328,2 324,1 332,2 100,0

Obr. 7: Podíl kategorií vlastnictví na celkové zásobě dříví Obr. 8: Hektarová zásoba dříví podle kategorií vlastnictví
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zásoba dříVí V období Nil2  
podle příslušNosti k pupFl

Tabulky č. 9 a 10 obsahují odhady celkové a hektarové záso-
by dříví ve formě hroubí bez kůry (v rámci přístupné a schůdné 
části kategorie pozemků Les) na  pozemcích určených k  plnění 
funkcí lesa (PUPFL) a mimo tyto pozemky.

Tab. 9: Celková zásoba dříví podle příslušnosti lesa k PUPFL, období NIL2 (2011–2014)

příslušnost 
k PUPFL

bodový odhad
[mil. m3 b. k.]

spodní mez
[mil. m3 b. k.]

horní mez
[mil. m3 b. k.]

podíl na celkové  
zásobě [%]

kategorie Les 
na PUPFL

876,9 857,6 896,3 93,7

kategorie Les 
mimo PUPFL

58,8 54,6 63,0 6,3

bez rozlišení 935,8 916,2 955,4 100,0

Celková zásoba na PUPFL dosahuje 93,7 % veškeré zásoby 
přístupné a schůdné části kategorie Les. Podíl zásoby PUPFL 
k celkové zásobě je o 3,7 % vyšší než podíl PUPFL na celkové 
rozloze kategorie Les (90,1 %, viz příloha 1.  Plocha lesa, Lesnická 
práce, prosinec 2015).

Tab. 10: Hektarová zásoba dříví podle příslušnosti lesa k PUPFL, období NIL2 (2011–2014)
příslušnost 
k PUPFL

bodový odhad
[m3/ha b. k.]

spodní mez
[m3/ha b. k.]

horní mez
[m3/ha b. k.]

poměr ke střední 
hektarové zásobě [%]

v PUPFL 339,6 335,3 343,8 103,5

mimo PUPFL 218,6 208,3 229,0 68,9

bez rozlišení 328,2 324,1 332,2 100,0

Střední zásoba na  hektar porostní půdy (v  rámci přístupné 
a schůdné části kategorie pozemků Les) na PUPFL byla NIL2 od-
hadnuta na  339,6 ±4,2 m3/ha b. k. Odpovídající odhad mimo 
PUPFL činí 218,6 m3/ha b. k.

SHRNUTÍ

Revidované odhady zásoby dříví ve formě hroubí pro období 
NIL1 (2001–2004) činí 888,7 mil. m3 b. k. (celková zásoba dříví, 
95% výběrová chyba ±18,7 mil. m3 b. k.) a 317,7 ±3,7 m3/ha b. k. 
(střední zásoba na hektar porostní půdy). Rozdíl odhadu hekta-
rové zásoby oproti původním, po ukončení NIL1 publikovaným 
výsledkům je vysvětlitelný změnou definice zásoby hroubí (nově 
nejsou do zásoby zahrnuty souše), použitými přepočtovými ko-
eficienty na hmotu bez kůry v případě listnatých dřevin (při vy-
hodnocení NIL1 byl koeficient 100/115 použit pouze pro všechny 
druhy dubu, pro ostatní listnáče se použil faktor 100/110), opra-
vami při pozemním šetření NIL1 chybně zaznamenaných údajů 
a  úpravami metodiky statistického vyhodnocení NIL. Úpravy 
metodiky ovlivnily hodnoty odhadů jen nepatrně a předpoklá-
dáme, že pouze nahodile (intervalové odhady zpracované obě-
ma postupy se vzájemně překrývají).

Odhady pro období NIL2 (2011–2014, šetření v inventarizační síti 
NIL1) – celková zásoba dříví 935,8 ±19,6 mil. m3 b. k. a hektarová zá-
soba 328,2 ±4.0 m3/ha b. k. představují nárůst oproti období NIL1 
(+47,1 mil. m3 b. k., +10,5 m3/ha b. k.). Úskalí interpretace takto 
vyjádřených změn zásoby dříví spočívá v  rozdílné definici lesa 
a skutečném území lesa mezi šetřeními NIL1 a NIL2 (viz příloha 1.  
Plocha lesa, Lesnická práce, prosinec 2015). Proto bude tématu 
změny zásoby hroubí věnována samostatná příloha.

Odhady zásob získané v rámci NIL2 potvrzují a prohlubují vý-
sledky prvního cyklu NIL v ČR. Disproporce zásob dříví mezi aktuál-
ními údaji SLHPO a odhady NIL2 zůstává na přibližně stejné úrovni 
jako v  případě NIL1. Odhad hektarové zásoby v  kategorii Les 
na PUPFL (339,6 m3/ha b. k.) výrazně převyšuje odpovídající odhad 
mimo PUPFL (218,6 m3/ha b. k.). Mezi NIL1 a NIL2 byl zazname-
nán výrazný pokles hektarové a celkové zásoby ve věkové třídě 
61–80 let. Zároveň docházelo k  poklesu podílu zásoby dříví ve 
státních lesích na celkové zásobě.
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Obr. 10. Zásoba dříví listnáčů (hroubí b. k.), období NIL2 (2011–2014), členění podle krajů. V závorkách je uvedena relativní velikost (k hodnotě bodového odhadu) poloviny 
intervalového odhadu (95% statistická jistota).

Obr. 9. Zásoba dříví jehličnanů (hroubí b. k.), období NIL2 (2011–2014), členění podle krajů. V závorkách je uvedena relativní velikost (k hodnotě bodového odhadu) poloviny 
intervalového odhadu (95% statistická jistota).
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