Ústav pro hospodářskou úpravu lesů brandýs nad labem

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.

3. Těžba dříví
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Úvod
Obsahem přílohy jsou statistické odhady celkové těžby dříví
ve formě hroubí a těžby na hektar porostní půdy v období mezi
prvním (NIL1, 2001–2004) a druhým (NIL2, 2011–2014) cyklem
Národní inventarizace lesů České republiky. V rámci NIL1 nemohla být těžba odhadnuta z důvodu absence opakování šetření
na inventarizačních plochách.
Odhady těžby jsou zde členěny podle skupin dřevin, věkových tříd (20 letý interval), kategorií vlastnictví lesa a podle příslušnosti k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Vychází se ze zjištění skutečného stavu na celkem 39 431 inventarizačních plochách sítě založené během NIL1, z nichž
15 426 bylo v rámci šetření NIL2 navštíveno v terénu (ověření kategorie pozemků zjištěné z leteckých snímků). Z uvedeného rozsahu terénního šetření NIL2 bylo 14 521 ploch klasifi ováno jako
kategorie pozemku Les.
Přesnost výsledků je vyjádřena intervalovými odhady (spodní a horní mezí), které jsou konstruovány pro statistickou jistotu
95 % (hladina významnosti α=0,05).

Metodika odhadu těžby dříví
Principem zde prezentovaného odhadu těžby je opakované
terénní šetření na inventarizačních plochách kategorie pozemků
Les založených v průběhu NIL1. Nejdůležitějším krokem je opakovaná identifi ace jednotlivých kmenů (v běžné terminologii
stromů), které byly v rámci NIL1 polohově zaměřeny. Po té je při
šetření NIL2 posouzen tzv. status kmene podle schématu na obrázku č. 1.
Do těžby dříví není započítána těžba tzv. starých souší tj.
stromů, které byly popsány jako souš již v rámci šetření NIL1. Zda
k odumření stromu došlo mezi šetřením NIL1 a okamžikem těžby, není při šetření NIL2 známo (pozorujeme zpravidla již jen pařez). Proto nelze z odhadu celkové těžby podle NIL vymezit část
odpovídající těžbě nahodilé.
Na základě zjištěného statusu kmene lze již vypočítat komponenty změny zásoby hroubí – těžbu, mortalitu a přírůst dříví.
Detailní defi ice a způsob odhadu jednotlivých komponent
změny byly převzaty z práce Erikssonové [3].
Odhady těžeb jsou zpracovány s použitím objemových tabulek ÚLT a přepočtových koeficientů na objem bez kůry
podle vyhlášky Mze č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském
plánování.
Při odhadu objemu těžby konkrétního kmene byly použity
výčetní tloušťka a celková výška zjištěné při šetření NIL1, neboť
v reálném okamžiku těžby nejsou tyto veličiny známy. Odhad
těžby je proto podhodnocen o přírůst mezi šetřením NIL1
a momentem těžby příslušných kmenů. Při rovnoměrné intenzitě těžeb v čase odpovídá střední délka této periody polovině
období mezi šetřením NIL1 a NIL2 na dané inventarizační ploše
– tzn. v průměru pět let. Odhady, které část přírůstu mezi šetřením NIL1 a momentem těžby zohlední, budou prezentovány
později.

Obr. 1: Schéma posouzení statusu kmene při terénním šetření NIL2 (2011–2014)
na inventarizačních plochách založených v rámci NIL1 (2001–2004)
Při vyhodnocení změny zásoby dříví a jejích komponent (těžba,
přírůst, mortalita) bylo rozhodnuto vyloučit faktory, které vyhodnocení či interpretaci znesnadňují. Jedním z těchto faktorů
je změna území spadajícího do kategorie pozemků Les. Proto se
pracovalo pouze nad územím – jemu odpovídající množinou inventarizačních ploch, které bylo bezchybně popsáno jako přístupná a schůdná část kategorie Les jak při šetření NIL1, tak
i NIL2. Zároveň se muselo jednat o inventarizační plochy,
na nichž bylo možno zhodnotit status kmenů (viz schéma na obrázku č. 1).
Na obrázku č. 2 je území vyhodnocení znázorněno jako část
průniku elips odpovídajících kategorii Les v období NIL1 a NIL2
(vyjma vyšrafovaných částí). Celkem se jedná o 2706,4 tis. ha
území lesa, což odpovídá 93,2 % plochy lesa podle stavu a defi ice NIL2.
Nominální délka období mezi šetřením NIL1 a NIL2 činí deset
let. V praxi šetření NIL však dochází na jednotlivých inventarizačních plochách k odchylkám od této standardní délky periody. Průměrný časový interval mezi šetřením NIL1 a NIL2 vyhodnocený
přes všechny inventarizační plochy se od nominální hodnoty liší
nepatrně (méně jak o 1 %). Odlišná situace existuje v okresech
a potažmo i některých krajích, kdy na délku periody nekorigovaný odhad může vycházet nezanedbatelně vyšší (maximum zjištěno pro Karlovarský kraj, 109 % korigovaného odhadu) nebo
nižší (minimum zjištěno pro Pardubický kraj, 92 % korigovaného
odhadu). Z uvedených důvodů byly všechny komponenty změny zásoby korigovány na nominální délku periody 10 let, a to
na úrovni jednotlivých inventarizačních ploch.
Odhady hektarových těžeb podle skupin dřevin a věkových
tříd jsou zde vztahovány vždy k rozloze porostní půdy v rámci
celého území pro vyhodnocení změny zásoby dříví a jejích komponent (v dané oblasti vyhodnocení – kraj, celá ČR). Součty odhadů přes všechny kategorie pak vychází shodné s nečleněným
odhadem těžby na hektar porostní půdy.
Jinak je tomu při členění podle kategorie vlastnictví a příslušnosti k PUPFL, kdy jsou odhady hektarových těžeb vztaženy k rozloze porostní půdy v rámci uvažované kategorie. Součet odhadů přes
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všechny kategorie se pak neshoduje s odhadem pro všechny kategorie dohromady. Je však umožněno vzájemné porovnání hektarových těžeb mezi kategoriemi vlastnictví či příslušnosti k PUPFL.

Těžba dříví mezi NIL1 a NIL2
Odhad celkové těžby dříví na území ČR mezi obdobím
NIL1 a NIL2 činí v průměru 19,61 ± 0,7 mil. m3 b. k. ročně tj.
196,1 ± 7 mil. m3 b. k. za desetiletou periodu mezi NIL1 a NIL2.
Roční těžba přepočtená na hektar porostní půdy byla odhadnuta na 7,29 ± 0,23 m3 b. k.
Stejně, jako v případě plochy lesa a zásoby dříví [1,4], jsou
i odhady těžeb podle NIL vyšší než uvádí každoroční Zprávy
o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky (ZZ) [5]. Údaje o těžbách pro ZZ jsou přebírány z výsledků dotazníkových šetření
Českého statistického úřadu (ČSÚ). Průměr odhadů celkových těžeb
podle ZZ za období od roku 2001 (počátek NIL1) do roku 2014
(ukončení šetření NIL2 v inventarizační síti NIL1) přepočtený na desetiletou periodu činí 157,9 mil. m3 b. k., což odpovídá 81 % odhadu
NIL2.
Pro porovnání situace v ČR s okolními zeměmi uvádíme údaj
o disproporci odhadů těžby podle třetího cyklu švýcarské národní
inventarizace lesů (LFI3, 2004–2006) a švýcarské lesnické statistiky (dotazníkové šetření, průměr reportovaných celkových těžeb
za období 1995–2005). Odhad celkové těžby na základě dotazníků dosahoval 86 % odhadu celkové těžby podle LFI3, viz monografie LFI3, tabulka 166 [2].
Na obrázku č. 3 jsou kartogramem zachyceny celkové a hektarové těžby dříví v jednotlivých krajích. Nejvyšší těžba dříví pře-

počtená na hektar porostní půdy byla odhadnuta v krajích
Moravskoslezském (9,6 m3 b. k./ha/rok) a Pardubickém (9,6 m3
b. k./ha/rok). Nepočítáme-li Prahu (2,2 m3 b. k./ha/rok), byla nejnižší těžba dříví na hektar porostní půdy odhadnuta v krajích Ústeckém (3,9 m3 b. k./ha/rok) a Jihomoravském (6,0 m3 b. k./ha).
Hodnoty v závorkách uváděné v kartogramech představují relativní velikost poloviny šířky intervalového odhadu vzhledem
k hodnotě (bodového) odhadu pro daný kraj.
Těžba dříví mezi NIL1 a NIL2 podle skupin dřevin
Odhady průměrné roční těžby dříví členěné podle skupin
dřevin jsou uvedeny v tabulkách a grafech č. 1 (úhrny) a č. 2 (těžba na hektar porostní půdy).

Tab. 1: Celková těžba dříví podle skupin dřevin, období NIL1–NIL2
skupina
dřevin

bodový odhad

spodní mez

horní mez

[mil. m b. k./rok] [mil. m b. k./rok] [mil. m b. k./rok]

podíl
na celkové
těžbě [%]

3

3

3

smrk ztepilý

13,55

12,96

14,14

69,1

jedle bělokorá

0,17

0,13

0,21

0,9

borovice lesní

2,32

2,15

2,50

11,9

modřín evropský

0,64

0,56

0,72

3,3

ostatní jehličnany

0,09

0,06

0,12

0,4

jehličnany celkem

16,78

16,12

17,43

85,5

buk lesní

0,85

0,73

0,97

4,3

duby (všechny)

0,60

0,52

0,68

3,1

ostatní listnáče

1,39

1,26

1,51

7,1

listnáče celkem
bez rozlišení

2,84

2,64

3,04

14,5

19,61

18,91

20,32

100,0

Obr. 2: Vennův diagram pro území kategorie pozemků Les v období NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014)
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Obr. 3: Průměrná roční těžba dříví (hroubí b. k.) v krajích, období mezi NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014)
V grafu č. 1 je dobře patrná výrazně nižší hektarová těžba dříví na pozemcích mimo PUPFL, kde je také výrazně nižší podíl těžby smrku a naopak vyšší podíl těžby ostatních listnatých dřevin.

Tab. 2: Hektarová těžba dříví podle skupin dřevin, období NIL1–NIL2
skupina
dřevin
smrk ztepilý

Graf 1: Podíl skupin dřevin na hektarové těžbě dříví podle příslušnosti k PUPFL
Podíl smrku ztepilého na celkové zásobě přesahuje 50 %,
viz LP – příloha 2. Zásoba dříví [1]. Jeho podíl na celkových těžbách je však téměř 70 %. U borovice lesní a modřínu evropského je podíl na zásobách i těžbách zhruba shodný – pohybuje se
v rozmezí od 12 % do 13 % (borovice) a od 3 % do 5 % (modřín).
Podíl těžby buku, dubu (všechny druhy) a ostatních listnatých
dřevin na celkových těžbách zaostává za jejich podíly na zásobách – dosahuje zhruba polovičních hodnot.

podíl na střední
hektarové těžbě
[m b. k./ha/rok] [m b. k./ha/rok] [m b. k./ha/rok]
[%]

bodový odhad
3

spodní mez
3

5,0

horní mez
3

4,8

5,2

69,1

jedle bělokorá

0,06

0,05

0,08

0,9

borovice lesní

0,86

0,8

0,93

11,9

modřín evropský

0,24

0,21

0,27

3,3

ostatní jehličnany

0,03

0,02

0,04

0,4

jehličnany celkem

6,23

6,02

6,45

85,5

buk lesní

0,32

0,27

0,36

4,3

duby (všechny)

0,22

0,19

0,25

3,1

ostatní listnáče
listnáče celkem

0,52
1,05

0,47
0,98

0,56
1,13

7,1
14,5

bez rozlišení

7,29

7,06

7,51

100,0

Celková těžba jehličnatých a listnatých dřevin v desetiletém období mezi NIL1 a NIL2 je odhadnuta na 167,8 (jehličnany) a 28,4 (listnáče) mil. m3 b. k. Průměr údajů ZZ za období
mezi lety 2001 a 2014 přepočtený na desetiletou periodu činí
141,2 mil. m3 b. k. (jehličnany) a 16,7 mil. m3 b. k. (listnáče), což
představuje 84 % a 59 % odhadů těžby NIL2, viz ZZ za příslušné
období [5]. Toto porovnání doplňujeme údajem o disproporci
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Graf 2: Hektarová těžba dříví podle skupin dřevin a příslušnosti k PUPFL.

Graf 3: Podíl věkových tříd na hektarové těžbě dříví podle příslušnosti k PUPFL

odhadů těžeb podle třetího cyklu švýcarské národní inventarizace (LFI3, 2004–2006), kdy odhad těžby podle dotazníkového
šetření činil 90 % (jehličnany) a 76 % (listnáče) odhadu LFI3, viz
monografie LFI3, tabulka 166 [2].

Tab. 4: Hektarová těžba dříví podle věkových tříd, období NIL1–NIL2

Mezi jednotlivými kraji v rámci ČR je – stejně jako v případě
zásoby hroubí [1], značná variabilita v podílu jehličnanů a listnáčů na celkových těžbách, viz kartogramy na obrázcích 4 a 5.
Vyšší podíly listnatých těžeb jsou odhadnuty zejména pro moravské kraje (Jihomoravský 37 %, Zlínský 29 %). Mezi kraje s téměř 100% podílem jehličnatých dřevin na celkových těžbách
patří Vysočina (95 %), Plzeňský (94 %) a Jihočeský (93 %). Popsaný stav prakticky kopíruje podíly jehličnanů a listnáčů na celkové zásobě daných krajů [1].
Těžba dříví mezi NIL1 a NIL2 podle věkových tříd
Odhady průměrné roční výše těžby členěné podle věkových
tříd uvádí tabulky a grafy č. 3 (úhrny) a č. 4 (těžba na hektar porostní půdy).

věková
třída

bodový odhad

[m3 b. k./ha/rok]

spodní mez

[m3 b. k./ha/rok]

horní mez

[m3 b. k./ha/rok]

podíl na střední
hektarové těžbě
[%]

1–20 let

0,20

0,18

0,22

2,7

21–40 let

0,33

0,30

0,36

4,5

41–60 let

0,77

0,72

0,83

10,6

61–80 let

1,14

1,06

1,23

15,7

81–100 let

1,68

1,56

1,80

23,1

101–120 let

1,94

1,80

2,08

26,6

121–140 let

0,94

0,85

1,04

13,0

141 a více let

0,27

0,22

0,33

3,8

bez rozlišení

7,29

7,06

7,51

100,0

Tab. 3: Celková těžba dříví podle věkových tříd, období NIL1–NIL2
věková
třída

bodový odhad

[mil. m3 b. k./rok]

spodní mez

[mil. m3 b. k./rok]

horní mez

[mil. m3 b. k./rok]

podíl na celkové
těžbě [%]

1–20 let

0,54

0,48

0,59

2,7

21–40 let

0,89

0,82

0,96

4,5

41–60 let

2,09

1,93

2,24

10,6

61–80 let

3,08

2,85

3,31

15,7

81–100 let

4,53

4,19

4,86

23,1

101–120 let

5,22

4,83

5,62

26,6

121–140 let

2,54

2,27

2,81

13,0

141 a více let

0,74

0,60

0,87

3,8

bez rozlišení

19,61

18,91

20,32

100,0

Graf 4: Hektarová těžba dříví podle věkových tříd a příslušnosti k PUPFL
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Z uvedených tabulek a grafů je zřejmé umístění nejvyššího
podílu těžeb do věkových tříd 81–100 let (23.1 %, 4,53 mil. m3
b. k. ročně) a 101–120 let (26,6 %, 5,22 mil. m3 b. k. ročně). Na území kategorie les mimo PUPFL jsou maximální těžby situovány
do věkových tříd 21-40 let (14,9 %) a 41–60 let (20,8 %). Podíl
hektarové těžby těchto tříd na celkové hektarové těžbě mimo
PUPFL je více než dvojnásobný v porovnání se situací v rámci
PUPFL.
V grafech č. 3 a 4 je dobře patrná nižší hodnota odhadu těžby
v kategorii Les mimo PUPFL. Výjimkou jsou první tři věkové třídy,
pro které jsou hektarové těžby na PUPFL a mimo PUPFL srovnatelné (graf č. 4).

Tab. 6: Hektarová těžba dříví podle kategorií vlastnictví, období NIL1–NIL2
kategorie
vlastnictví

poměr ke střední
hektarové těžbě
[m3 b. k./ha/rok] [m3 b. k./ha/rok] [m3 b. k./ha/rok]
[%]
7,47
7,14
7,79
102,5
bodový odhad

spodní mez

státní, mimo LČR

6,61

5,89

7,33

90,7

státní

7,33

7,04

7,62

100,6

státní, LČR

horní mez

obecní a městské

7,91

7,34

8,49

108,6

soukromé a církevní

6,77

6,33

7,21

93,0

nezjištěno

6,23

4,08

8,38

85,5

bez rozlišení

7,29

7,06

7,51

100,0

Těžba dříví mezi NIL1 a NIL2 podle kategorií vlastnictví
Odhady těžby dříví v členění podle kategorií vlastnictví jsou
uvedeny v tabulkách a grafech č. 5 (úhrny) a č. 6 (těžby na hektar
porostní půdy). Podíly jednotlivých kategorií vlastnictví na celkových těžbách kopírují strukturu zásob dříví. Z absolutního hlediska
má největší podíl na celkových těžbách stát (57 %, v průměru
11,26 mil. m3 b. k. ročně), přičemž z tohoto množství připadá největší podíl na Lesy České republiky, s. p. (LČR, 49% podíl na celkové těžbě dříví, v průměru 9,63 mil. m3 b. k. ročně).

Tab. 5: Celková těžba dříví podle kategorií vlastnictví, období NIL1–NIL2
kategorie
vlastnictví
státní, LČR

bodový odhad
9,63

státní, mimo LČR

spodní mez

horní mez

[mil. m b. k./rok] [mil. m b. k./rok] [mil. m b. k./rok]
3

3

9,13

3

10,14

podíl
na celkové
těžbě [%]
49,1

1,62

1,41

1,84

8,3

11,26

10,71

11,80

57,4

obecní a městské

3,74

3,42

4,06

19,1

soukromé a církevní

4,46

4,12

4,80

22,7

státní

nezjištěno
bez rozlišení

0,16

0,10

0,22

0,8

19,61

18,91

20,32

100,0

Graf 6: Hektarová těžba dříví podle kategorií vlastnictví
Nejvyšší těžba dříví na hektar porostní půdy v období mezi
NIL1 a NIL2 byla odhadnuta pro obecní a městské lesy (7,91 m3
b. k./ha/rok, 108,6 % střední hektarové těžby bez rozlišení kategorie vlastnictví), viz tabulka a graf č. 6. Vyloučíme-li kategorii
vlastnictví „nezjištěno“, byla nejnižší hektarová těžba odhadnuta pro státní lesy mimo LČR (6,61 m3 b. k./ha/rok, 90,7 % střední
hektarové těžby bez rozlišení kategorie vlastnictví ) a na druhém
místě pro lesy soukromé a církevní (6,77 m3 b. k./ha/rok, 93,0 %).

Těžba dříví mezi NIL1 a NIL2 podle příslušnosti k PUPFL
V tabulkách č. 7 a 8 jsou uvedeny odhady průměrné roční
těžby dříví celkem a na hektar porostní půdy (v rámci kategorie
pozemků Les) podle příslušnosti k pozemkům určeným k plnění
funkcí lesa (PUPFL).

Podíl těžby dříví na území kategorie pozemků Les mimo
PUPFL je se svými 2,5 % prakticky zanedbatelný a zdaleka nedosahuje podílu lesa mimo PUPFL na celkové zásobě dříví (6,3 %),
viz LP – příloha 2. Zásoba dříví [1], respektive na celkové ploše
kategorie pozemků Les (9,9 %), viz LP – příloha 1. Plocha lesa [4].

Graf 5: Podíl kategorií vlastnictví na celkové těžbě dříví

Hektarová těžba na území kategorie Les mimo PUPFL je
méně než poloviční (42,4 %) vzhledem k hektarové těžbě bez
rozlišení příslušnosti k PUPFL.
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Tab. 7: Celková těžba dříví podle příslušnosti k PUPFL
příslušnost
k PUPFL

bodový odhad

[mil. m b. k./rok]
3

kategorie
Les na PUPFL
kategorie Les
mimo PUPFL
bez rozlišení

spodní mez

horní mez

[mil. m b. k./rok] [mil. m b. k./rok]
3

3

podíl
na celkové
těžbě [%]

19,13

18,43

19,83

97,5

0,49

0,40

0,57

2,5

19,61

18,91

20,32

100,0

Tab. 8: Hektarová těžba dříví podle příslušnosti k PUPFL.
příslušnost
k PUPFL

bodový odhad

spodní mez

poměr ke střední
hektarové těžbě
[m b. k./ha/rok]
[%]

[m b. k./ha/rok]

7,55

7,31

7,78

103,6

3,09

2,61

3,56

42,4

7,29

7,06

7,51

100,0

kategorie
Les na PUPFL
kategorie Les
mimo PUPFL
bez rozlišení

3

Odhady těžby podle NIL2 jsou systematicky podhodnoceny
z důvodu zanedbání přírůstu mezi šetřením NIL1 a okamžikem
těžby a dále nezapočtením těžby tzv. starých souší (případy
kdy byly vytěženy stromy, které byly soušemi již v okamžiku
šetření NIL1). Úhrn těžby dříví je navíc podhodnocen zúžením
výpočtů na území pro vyhodnocení změny zásoby a jejích
komponent (těžba, přírůst a mortalita). Podle předběžných analýz předpokládáme, že úhrnné podhodnocení nepřekročí 10 %
současných odhadů.

horní mez

[m b. k./ha/rok]
3

Nejvyšší hektarová těžba (7,91 ± 0,57 m3 b. k./ha/rok) byla odhadnuta pro lesy v majetku měst a obcí, nejnižší pak pro lesy
v majetku státu mimo LČR (6,61 ± 0,72 m3 b. k./ha/rok) a lesy soukromé a církevní (6,77 ± 0,44 m3 b. k./ha/rok).

3

Shrnutí
Odhady těžby dříví na základě opakovaného šetření NIL2
(2011–2014) na inventarizačních plochách založených v rámci
NIL1 (2001–2004) – 196,1 ± 7,0 mil. m3 b. k. (celková těžba za desetiletou periodu mezi NIL1 a NIL2) a 7,29 ± 0,23 m3 b. k./ha
(průměrná roční těžba na hektar porostní půdy v tomto období),
jsou výrazně vyšší v porovnání s odhady České statistického úřadu (ČSÚ, dotazníková šetření). Na desetiletou periodu přepočtený průměr publikovaných odhadů celkové těžby podle ČSÚ
za období 2001 až 2014 činí 157,9 mil. m3 b. k., což odpovídá 81 %
odhadu celkové těžby podle NIL2, viz každoroční Zprávy o stavu
lesa a lesního hospodářství České republiky (ZZ) pro dané období [5]. Odpovídající odhady těžby jehličnatých (141,2 mil. m3 b. k.)
a listnatých (16,7 mil. m3 b. k.) dřevin podle ČSÚ činí 84 % (jehličnany) a 59 % (listnáče) příslušných odhadů NIL2.
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Největší podíl na těžbě dříví mají jehličnaté dřeviny (85,5 %,
167,8 ± 6,6 mil. m3 b. k. v průměru za deset let v období mezi
NIL1 a NIL2), podíl listnatých dřevin je výrazně nižší (14,5 % tj.
28,4 ± 2 mil. m3 b. k. za desetiletou periodu).
Největší podíl na celkové těžbě mají věkové třídy 81–100 let
(23,1 %, 4,53 mil. m3 b. k. ročně) a 101–120 let (26,6 %, 5,22 mil. m3
b. k. ročně). Na území kategorie Les mimo PUPFL jsou nejvyšší
těžby odhadnuty pro věkové třídy 21–40 let (14,9 %) a 41–60 let
(20,8 %). Mimo PUPFL je odhadnuta výrazně nižší hodnota hektarové těžby (3,09 ± 0,48 m3 b. k./ha/rok, tj. 42,4 % odhadu pro
kategorii pozemků Les jako celek). Podíl území kategorie Les
mimo PUPFL na celkové těžbě činí pouhých 2,5 % (4,9 ± 0,9 mil.
m3 b. k. za desetiletou periodu v období mezi NIL1 a NIL2).
K celkovým těžbám přispívá největším dílem těžba ve státních lesích (57 %) – v období mezi NIL1 a NIL2 se zde průměrně
těžilo 11,26 ± 0,55 mil. m3 b. k. ročně, z toho 9,63 ± 0,50 mil. m3
b. k. připadalo na společnost Lesy české republiky, s. p. (LČR, 49 %).
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Obr. 4: Průměrná roční těžba dříví jehličnanů (hroubí b. k.) v krajích, období mezi NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014)

Obr. 5: Průměrná roční těžba dříví listnáčů (hroubí b. k.) v krajích, období mezi NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014)
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