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.

4. Přírůst dříví
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Úvod

přístup více odpovídá tradičnímu vnímáním přírůstu lesnickou
praxí u nás i v okolních evropských státech.

Příloha předkládá aktuální statistické odhady celkového přírůstu dříví a středního přírůstu na hektar porostní půdy za období mezi prvním (NIL1, 2001–2004) a druhým (NIL2, 2011–2014)
cyklem Národní inventarizace lesů České republiky.

Odhady objemu hroubí kmenů (stromů) jsou zpracovány
s použitím objemových tabulek ÚLT a přepočtových koeficientů na objem bez kůry podle vyhlášky Ministerstva zemědělství
č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování. Při odhadu
objemu vytěžených nebo odumřelých kmenů byly použity veličiny výčetní tloušťka a celková výška zjištěné při šetření NIL1,
neboť v okamžiku těžby, respektive mortality, nejsou jejich
hodnoty známy.

Odhady přírůstu jsou členěny podle skupin dřevin, věkových
tříd (20 letý interval), kategorií vlastnictví lesa a podle příslušnosti k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Zde uváděné údaje NIL2 jsou získány na základě opakovaného šetření na celkem 39 431 inventarizačních plochách sítě NIL1,
z nichž 15 426 bylo v rámci NIL2 (2011–2014) navštíveno v terénu.
Z uvedeného rozsahu terénního šetření NIL2 bylo 14 521 ploch
klasifikováno jako kategorie pozemku Les.
Přesnost odhadů je vyjádřena intervaly spolehlivosti (spodní
a horní mezí), které jsou konstruovány pro statistickou jistotu
95 % (hladina významnosti α=0,05).

Metodika odhadu přírůstu dříví
Základním metodickým principem zde prezentovaného odhadu přírůstu je opakované terénní šetření na inventarizačních
plochách kategorie pozemků Les založených v průběhu NIL1.
Nejdůležitějším krokem je opakovaná identifikace jednotlivých
kmenů (v běžné terminologii stromů), které byly v rámci NIL1 polohově zaměřeny. Po té je při šetření NIL2 posouzen jejich status,
na jehož základě lze vypočítat komponenty změny zásoby hroubí – těžbu, mortalitu a přírůst dříví. Schéma pro určení statusu
kmene lze nalézt v příloze časopisu Lesnická práce (LP) – 3. Těžba
dříví [2, obrázek č. 1].
Zatímco těžba a mortalita jsou odhadovány na základě objemu hroubí kmenů s konkrétním statusem (kmeny se statusem
„těžba“ a „dorost vytěžen“ vstupují do odhadu těžby, kmeny se
statusem „mortalita“ a „dorost mortalita“ vstupují do odhadu
mortality), přírůst včetně všech jeho součástí je vyjádřen a odhadnut nepřímo – jako komponenta bilanční rovnice:

𝒱0 + 𝒫  =  𝒱𝑆  + 𝒯  +  ℳ

(1)

Symboly 𝒱0 a 𝒱𝑆 v rovnici (1) značí zásobu dříví ve formě hroubí v okamžiku NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014).
Symboly 𝒯  a ℳ jsou použity pro objem hroubí kmenů (stromů) se statusem těžba a mortalita. Přírůst je v bilanční rovnici označen symbolem 𝒫. Detailní definice a způsob odhadu
komponent změny zásoby hroubí byly převzaty z práce Erikssonové [6].
Na rozdíl od originální metodiky jsme se rozhodli neodhadovat samostatně „dorost“ (angl. „ingrowth“, přesněji „eligibility“, viz citovaná práce), ale pojmout tuto komponentu změny
zásoby hroubí jako součást přírůstu. Dorost je definován jako
úhrnná zásoba kmenů, jejichž výčetní tloušťka dosáhla registrační hranice hroubí (7 cm s kůrou) mezi prvním a druhým inventarizačním šetřením. Přesněji řečeno, jedná se o úhrnnou
zásobu uvedených kmenů (stromů), kterou tyto kmeny měly
v okamžiku dosažení registrační hranice hroubí. Námi zvolený

Odhady přírůstu (též těžby a mortality) tedy nezahrnují
přírůst, ke kterému došlo v období mezi šetřením NIL1 a momentem těžby, respektive mortality, příslušných kmenů. Při
rovnoměrné intenzitě těžeb a mortality v čase odpovídá střední délka této periody polovině období mezi šetřením NIL1
a NIL2 na dané inventarizační ploše (v průměru tedy pět let).
Odhady, které část přírůstu mezi šetřením NIL1 a momentem
těžby či mortality zohlední, budou prezentovány později.
Při vyhodnocení změny zásoby dříví a jejích komponent
(těžba, přírůst, mortalita) mezi obdobím NIL1 a NIL2 bylo rozhodnuto vyloučit faktory, které vyhodnocení či interpretaci
znesnadňují. Jedním z nich je změna území spadajícího do kategorie pozemků Les. Proto se pracovalo pouze nad územím,
jemuž odpovídá množina inventarizačních ploch, které byly
bezchybně popsány jako přístupné a schůdné v rámci kategorie
Les – jak při šetření NIL1, tak i NIL2. Zároveň se muselo jednat
o inventarizační plochy, na nichž bylo možné zhodnotit status
kmenů. Celkem se jedná o 2706,4 tis. ha území, které reprezentuje 93,2 % plochy lesa podle stavu a definice NIL2, viz příloha
LP 3. Těžba dříví [2, obrázek č. 2]. Odhad úhrnu přírůstu dříví je
z tohoto důvodu podhodnocen.
Uváděné přírůsty odpovídají definici celkového průměrného
periodického přírůstu za časový úsek mezi šetřením NIL1 a NIL2.
Hektarové přírůsty členěné podle skupin dřevin a věkových
tříd jsou 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 přírůstu na hektar porostní půdy. Zdůvodnění
tohoto postupu je dvojí:
■■ Dřevina i věk jsou veličiny zjišťované na úrovni jedinců,
přísně vzato se jedná o atributy kmenů, nikoli lesních
porostů.
■■ Porosty dřevin na území ČR naplňující definici kategorie
pozemků Les nelze paušálně označit za stejnověké monokultury jedné dřeviny ani směsi výhradně některé ze zde uvažovaných skupin dřevin.
Při členění podle kategorie vlastnictví a příslušnosti k PUPFL
jsou odhady hektarových přírůstů vztaženy k rozloze porostní
půdy v rámci uvažované kategorie. Na rozdíl od dřeviny či věku
jsou kategorie vlastnictví a příslušnosti k PUPFL též atributem
daného inventarizačního bodu, respektive jasně ohraničené
části území ČR (nikoli pouze kmenů). Součet odhadů přes
všechny kategorie těchto členění se pak neshoduje s nečleněným odhadem. Je však umožněno vzájemné porovnání hekta-
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rových přírůstů mezi kategoriemi vlastnictví, případně mezi kategoriemi příslušnosti k PUPFL.
Členění odhadu přírůstu podle věkových tříd vychází ze zařazení jednotlivých šetřených kmenů do věkové třídy. Každému
kmeni byl pro tento účel přiřazen věk, který odpovídal jeho stáří
v polovině období (ohraničeného na časový úsek mezi šetřením
NIL1 a NIL2 na dané inventarizační ploše), během kterého na něm
probíhal přírůst. Nejjednodušší případ představují tzv. přežívající
kmeny (viz posouzení statusu kmenů), jejichž přírůst byl zařazen
do věkové třídy podle stáří daného kmene uprostřed periody
mezi šetřením NIL1 a NIL2. Tento postup, byť se jedná o určitou
aproximaci, poskytuje realistické odhady přírůstu po věkových třídách – zejména proto, že odhady přírůstu ve věkových třídách nejsou ovlivněny přesuny kmenů mezi třídami.
Další informace o metodice vyhodnocení NIL2 s ohledem
na vyhodnocení charakteristik spojených se zásobou dříví a jejími změnami jsou uvedeny ve sborníku XVIII. Sněmu lesníků
na téma Národní inventarizace lesů [3, 4]. Detaily provedení pozemního sběru dat v rámci NIL2 jsou dostupné formou publikovaného pracovního postupu [5].

Přírůst dříví mezi NIL1 a NIL2
Odhad průměrného ročního přírůstu dříví (hroubí) mezi
šetřením NIL1 a NIL2 za celou ČR činí 24,97 ± 0,55 mil. m3 b. k.

(249,7 ± 5,5 mil. m3 b. k. za období deseti let). Průměrný roční
přírůst přepočtený na hektar porostní půdy byl pro dané období odhadnut na 9,28 ± 0,12 m3 b. k./ha.

Tyto hodnoty jsou výrazně vyšší, než uvádí Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky publikované
v letech 2001 až 2014 (ZZ) vydávané Ministerstvem zemědělství. Průměrný celkový běžný přírůst (periodický) podle
ZZ v tomto období přepočtený na periodu 10 let činí
209 mil. m3 b. k., tj. 84 % odhadu NIL2. Průměrný celkový
běžný přírůst na hektar porostní půdy má podle ZZ hodnotu 8,1 m3 b. k./ha/rok, tj. 88 % odhadu NIL2. Rozdíl odhadu
podle NIL2 a údajů ZZ je vyšší za území ČR jako celek než
na hektar porostní půdy. To je dáno vyšší celkovou rozlohou
území, nad kterým byl přírůst počítán (2706,4 tis. ha), v porovnání s plochou PUPFL – viz například ZZ za rok 2014
(2666,4 tis. ha).
V kartogramu na obrázku č. 1 jsou uvedeny průměrné
roční přírůsty dříví celkem a na hektar porostní půdy v jednotlivých krajích ČR. Nejvyšší hodnoty byly odhadnuty v krajích
Vysočina (10,8 m3 b. k./ha/rok), Zlínském (10,7 m3 b. k./ha/rok)
a Jihočeském (10,5 m3 b. k./ha/rok). Nepočítáme-li Prahu
(5,4 m3 b. k./ha/rok), byl nejnižší přírůst zjištěn v krajích Ústeckém (7,5 m3 b. k./ha/rok) a Jihomoravském (7,7 m3 b. k./ha/rok).
Hodnoty v závorkách uváděné v kartogramech představují
relativní velikost poloviny šířky intervalového odhadu vzhledem k hodnotě (bodového) odhadu pro daný kraj.

Obr. 1: Průměrný roční přírůst dříví (hroubí b. k.) v krajích, období mezi NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014)
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Přírůst dříví mezi NIL1 a NIL2
podle skupin dřevin
Odhady průměrného ročního přírůstu dříví členěné podle
skupin dřevin jsou obsaženy v tabulkách a grafech č. 1 (úhrny)
a č. 2 (hodnoty na hektar porostní půdy).
Podíly uvažovaných skupin dřevin na celkovém přírůstu přibližně odpovídají členění zásoby dříví [1]. Příspěvek smrku ztepilého k celkovému přírůstu je poněkud vyšší (57 %) v porovnání
s celkovou zásobou (54 %), avšak výrazně nižší vzhledem k podílu na celkové těžbě (69,1 %), viz přílohy LP 2. Zásoba dříví a 3. Těžba dříví [1, 2]. Podíly buku, dubu (všechny druhy) a ostatních listnatých dřevin na celkovém přírůstu výrazně převyšují podíly
těchto dřevin na celkových těžbách – dosahují téměř dvojnásobných hodnot. Je možné učinit dílčí závěr, že příspěvek jehličnanů
k celkovému přírůstu dříví (75 %) je o více než deset procent nižší, než jejich podíl na celkových těžbách (86 %). U listnatých dřevin je relace opačná – 15% podíl na celkových těžbách versus
25% podíl na celkovém přírůstu.

bodový odhad
spodní mez
[mil. m3 b. k./rok] [mil. m3 b. k./rok]

smrk ztepilý
jedle bělokorá
borovice lesní
modřín evropský
ostatní jehličnany
jehličnany celkem
buk lesní
duby (všechny)
ostatní listnáče
listnáče celkem
bez rozlišení

14,34
0,36
2,81
1,00
0,23
18,74
1,90
1,52
2,81
6,23
24,97

13,92
0,32
2,67
0,93
0,19
18,26
1,77
1,43
2,67
6,00
24,43

horní mez
podíl na celkovém
[mil. m3 b. k./rok]
přírůstu [%]

14,76
0,40
2,96
1,07
0,27
19,22
2,03
1,62
2,96
6,47
25,52

Mezi jednotlivými kraji v rámci ČR je, stejně jako v případě
zásoby a těžby hroubí [1, 2], značná variabilita v podílu i absolutní
výši přírůstu jehličnanů a listnáčů, viz kartogramy na obrázcích
č. 2 a 3. Nejvyšší odhady průměrného ročního přírůstu listnáčů
byly zjištěny pro kraje Zlínský (4,6 m3 b. k./ha, tj. 43 % přírůstu
v kraji) a Jihomoravský (3,6 m3 b. k./ha, tj. 47 %), za nimiž následují kraje Moravskoslezský (3,4 m3 b. k./ha, tj. 35,4 %) a Ústecký
(3,3 m3 b. k./ha, tj. 44 % přírůstu dříví v kraji). Podíly listnáčů
na přírůstu v těchto krajích převyšují odpovídající podíly na
těžbách, což je nejvíce patrné v případě Moravskoslezského kraje, kde podíl listnatých dřevin na těžbách nedosahuje 13 % [2].

Tab. 2: Hektarový přírůst dříví podle skupin dřevin, období NIL1–NIL2

Tab. 1: Celkový přírůst dříví podle skupin dřevin, období NIL1–NIL2
skupina
dřevin

V grafu č. 1 je patrný nižší hektarový přírůst mimo pozemky
určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Pro kategorii Les mimo PUPFL
je odhadnut výrazně vyšší podíl ostatních listnatých dřevin
a dubu (též listnatých dřevin jako celku) a výrazně nižší podíl
všech jehličnanů (zejména smrku) na celkovém přírůstu (viz grafy č. 1 a 2). Příspěvek buku k celkovému přírůstu dříví je na území
mimo PUPFL výrazně nižší, což odpovídá zjištěním při vyhodnocení zásoby dříví i těžby [1, 2].

57,4
1,4
11,3
4,0
0,9
75,0
7,6
6,1
11,3
25,0
100,0

Graf 1: Podíl skupin dřevin na hektarovém přírůstu dříví podle příslušnosti k PUPFL

skupina
dřevin
smrk ztepilý
jedle bělokorá
borovice lesní
modřín evropský
ostatní jehličnany
jehličnany celkem
buk lesní
duby (všechny)
ostatní listnáče
listnáče celkem
bez rozlišení

bodový odhad
[m3 b. k./ha/rok]

spodní mez
[m3 b. k./ha/rok]

horní mez
[m3 b. k./ha/rok]

podíl na středním
hektarovém
přírůstu [%]

5,33
0,13
1,05
0,37
0,08
6,96
0,71
0,56
1,04
2,32
9,28

5,20
0,12
0,99
0,35
0,07
6,84
0,66
0,53
0,99
2,24
9,16

5,45
0,15
1,10
0,40
0,10
7,09
0,75
0,60
1,10
2,39
9,40

57,4
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Graf 2: Hektarový přírůst dříví podle skupin dřevin a příslušnosti k PUPFL
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Mezi kraje s velmi vysokým podílem jehličnanů na celkovém
ročním přírůstu patří Vysočina (9,7 m3 b. k./ha, tj. 90 % přírůstu
v kraji), Jihočeský (9,0 m3 b. k./ha, tj. 86 %) a Plzeňský (7,9 m3 b. k./ha,
tj. 86 %). Podíly jehličnanů na přírůstu v těchto krajích zaostávají
za jejich podíly na těžbách. Ty činí 95 % (Vysočina), 94 % (Jihočeský
kraj) a 93 % (Plzeňský kraj) – viz příloha LP 3. Těžba dříví [2].

Přírůst dříví mezi NIL1 a NIL2
podle věkových tříd
Odhady průměrného ročního přírůstu dříví (hroubí bez kůry)
členěné podle věkových tříd uvádí tabulky a grafy č. 3 (roční úhrny) a č. 4 (roční přírůsty na hektar porostní půdy). Z hlediska
interpretace výsledků je třeba upozornit, že výsledné odhady
nejsou dány čistě intenzitou růstového procesu v rámci dané věkové třídy. Kromě rychlosti růstu je odhad podmíněn i výchozím
počtem jedinců věkové třídy, na nichž přírůst probíhá. Tento
aspekt nejlépe vystihuje mezi lesníky užívaný obrat „dřevo roste
na dřevě“.

1–20 let

bodový odhad
[mil. m3 b. k./rok]

spodní mez
[mil. m3 b. k./rok]

2,20

2,07

horní mez
podíl na celkovém
[mil. m3 b. k./rok]
přírůstu [%]

2,33

V lesích mimo PUPFL je podíl přírůstu v první třech, zejména
však ve druhé věkové třídě, výrazně vyšší než v lesích na PUPFL.
Tato skutečnost souvisí s vyšším podílem zásoby dříví mladších
jedinců v lesích mimo PUPFL.

Tab. 4: Hektarový přírůst dříví podle věkových tříd, období NIL1–NIL2

Tab. 3: Celkový přírůst dříví podle věkových tříd, období NIL1–NIL2
věková třída

Nejvyšší podíl na přírůstu dříví má druhá (5,82 ± 0,3 mil. m3
b. k. ročně, tj. 23,3% podíl na celkovém přírůstu) a třetí věková třída (5,22 ± 0,36 mil. m3 b. k. ročně, tj. 20,9% podíl). Není překvapením, že podíl první věkové třídy na celkovém přírůstu (8,8 %)
výrazně převyšuje její podíl na celkových zásobách dříví (0,7 %)
a těžbě (2,7 %). V grafu č. 4 je dobře patrný průběh odhadů přírůstu podle věkových tříd, který (ne náhodou) připomíná tvar přírůstové křivky.

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 středním
hektarovém
přírůstu [%]

8,8

1–20 let

0,82

0,77

0,86

8,8

2,16

2,06

2,27

23,3
20,9

21–40 let

5,82

5,52

6,12

23,3

21–40 let

41–60 let

5,22

4,86

5,58

20,9

41–60 let

1,94

1,81

2,07

61–80 let

4,89

4,45
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Graf 3: Podíl věkových tříd na hektarovém přírůstu dříví podle příslušnosti k PUPFL

Graf 4: Hektarový přírůst dříví podle věkových tříd a příslušnosti k PUPFL
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Přírůst dříví mezi NIL1 a NIL2
podle kategorií vlastnictví

Tab. 6: Hektarový přírůst dříví podle kategorií vlastnictví, období NIL1–NIL2

Odhady přírůstu dříví v členění podle kategorií vlastnictví
jsou uvedeny v tabulkách a grafech č. 5 (roční úhrny) a č. 6 (roční
přírůsty na hektar porostní půdy). Podíly jednotlivých kategorií
vlastnictví na celkových přírůstech přibližně kopírují strukturu
zásob i těžby dříví [1, 2].
Největší podíl na celkovém přírůstu má stát (58 %, přírůst
v průměru 14,44 mil. m3 b. k. ročně). Z tohoto množství připadá
největší část na Lesy České republiky, s. p. (LČR, 50% podíl na celkovém přírůstu dříví, v průměru 12,44 mil. m3 b. k. ročně).

horní mez
[m b. k./ha/rok]

poměr ke střednímu
hektarovému
přírůstu [%]

9,46

9,81

103,9

7,76

8,55

87,9

9,40

9,24

9,56

101,3

obecní a městské

9,04

8,77

9,31

97,5

soukromé a církevní

9,11

8,87

9,36

98,3

10,23

9,05

11,40

110,2

9,28

9,16

9,40

100,0

kategorie
vlastnictví

bodový odhad
[m3 b. k./ha/rok]

spodní mez
[m3 b. k./ha/rok]

státní, LČR

9,64

státní, mimo LČR

8,15

státní

nezjištěno
bez rozlišení

3

Tab. 5: Celkový přírůst dříví podle kategorií vlastnictví, období NIL1–NIL2
kategorie
vlastnictví

spodní mez
horní mez
podíl na celkovém
bodový odhad
přírůstu [%]
[mil. m3 b. k./rok] [mil. m3 b. k./rok] [mil. m3 b. k./rok]

státní, LČR

12,44

12,01

12,86

49,8

2,00

1,83

2,18

8,0

14,44

13,98

14,89

57,8

obecní a městské

4,27

4,04

4,51

17,1

soukromé a církevní

6,00

5,72

6,29

24,0

nezjištěno

0,26

0,20

0,32

1,0

24,97

24,43

25,52

100,0

státní, mimo LČR
státní

bez rozlišení

Graf 6: Hektarový přírůst dříví podle kategorií vlastnictví
na hektar porostní půdy [1, 2]. Odhad průměrného ročního
přírůstu na hektar porostní půdy má pro kategorii soukromých a církevních lesů hodnotu srovnatelnou s lesy obecními
a městskými.

Přírůst dříví mezi NIL1 a NIL2
podle příslušnosti k PUPFL
Odhady průměrného ročního přírůstu dříví celkem a na hektar porostní půdy (v rámci kategorie pozemků Les) členěné podle
PUPFL jsou uvedeny v tabulkách č. 7 a 8.

Graf 5: Podíl kategorií vlastnictví na celkovém přírůstu dříví
Tab. 7: Celkový přírůst dříví podle příslušnosti k PUPFL
Mezi odhady průměrného ročního přírůstu na hektar porostní
půdy (tabulka a graf č. 6) vidíme nejvyšší hodnotu u státních lesů
ve správě LČR (9,64 m3 b. k./ha ročně, tj. 104 % vzhledem k hektarovému přírůstu bez rozlišení vlastnictví). Naopak nejnižší přírůst
byl odhadnut u státních lesů mimo správu LČR (8,15 m3 b. k./ha
ročně, tj. 87,9 % vzhledem k hektarovému přírůstu bez rozlišení
vlastnictví). Stejná relace mezi uvedenými podkategoriemi
státních lesů je zřejmá při porovnání zásob dříví a těžby

příslušnost
k PUPFL
kategorie Les
na PUPFL
kategorie Les
mimo PUPFL
bez rozlišení

bodový odhad
spodní mez
horní mez
podíl na celkovém
[mil. m3 b. k./rok] [mil. m3 b. k./rok] [mil. m3 b. k./rok]
přírůstu [%]

23,73

23,19

24,27

95,0

1,24

1,13

1,36

5,0

24,97

24,43

25,52

100,0
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Podíl lesa mimo PUPFL na celkovém přírůstu dříví činí 5 %.
Na rozdíl od těžby dříví (2,5% podíl) je příspěvek kategorie Les
mimo PUPFL k celkovém přírůstu srovnatelný s podílem na celkové zásobě (6,3 %), viz LP – přílohy 2. Zásoba dříví a 3. Těžba
dříví [1, 2]. Průměrný přírůst na hektar porostní půdy mimo PUPFL
je na úrovni 85,1 % přírůstu bez rozlišení příslušnosti k PUPFL.

Tab. 8: Hektarový přírůst dříví podle příslušnosti k PUPFL
příslušnost
k PUPFL

bodový odhad
[m3 b. k./ha/rok]

spodní mez
[m3 b. k./ha/rok]

horní mez
[m3 b. k./ha/rok]

poměr ke střednímu
hektarovému
přírůstu [%]

9,36

9,24

9,49

100,9

7,89

7,40

8,39

85,1

9,28

9,16

9,40

100,0

kategorie Les
na PUPFL
kategorie Les
mimo PUPFL
bez rozlišení

Shrnutí
Odhady přírůstu dříví na základě opakovaného šetření NIL2
(2011–2014) na inventarizačních plochách založených v rámci
NIL1 (2001–2004) činí 24,97 ± 0,55 mil. m3 b. k. (průměrný celkový
roční přírůst v období mezi NIL1 a NIL2) a 9,28 ± 0,12 m3 b. k./ha
(průměrný roční přírůst na hektar porostní půdy). Tato čísla jsou
vyšší v porovnání s odhady publikovanými v časové řadě Zpráv
o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky (ZZ). Průměrná hodnota ročního přírůstu podle ZZ za období 2001 až 2014 činila 20,9 mil. m3 b. k., respektive 8,1 m3 b. k. na hektar porostní
půdy, tj. 84 % a 88 % odhadu NIL2 – viz údaje příslušných ZZ [8].
Největší podíl na celkovém přírůstu dříví mají jehličnaté
dřeviny (75 %, v průměru období mezi NIL1 a NIL2 šlo o 18,74
± 0,48 mil. m3 b. k. ročně). Podíl listnatých dřevin je výrazně
nižší (25 %, v průměru období mezi NIL1 a NIL2 se jednalo
o 6,23 ± 0,23 mil. m3 b. k. ročně).
K celkovému přírůstu největším dílem přispívají věkové třídy
21–40 let (5,82 mil. m3 b. k. ročně) a 41–60 let (5,22 mil. m3 b. k.
ročně).
Z hlediska kategorií vlastnictví byl největší přírůst odhadnut
ve státních lesích (58 %) – roční průměr v období mezi NIL1 a NIL2
činil 14,44 ± 0,46 mil. m3 b. k., z toho 12,44 ± 0,43 mil. m3 b. k. připadalo na lesy ve správě společnosti Lesy České republiky, s. p. (LČR,
50% podíl na celkovém přírůstu). Kromě případů nezjištěného
vlastnictví byl nejvyšší hektarový přírůst (9,64 ± 0,18 m3 b. k./ha/rok)
odhadnut pro lesy ve správě LČR, nejnižší pak pro lesy v majetku
státu mimo správu LČR (8,15 ± 0,39 m3 b. k./ha/rok).
Pro kategorii Les mimo PUPFL byla odhadnuta nižší hodnota
přírůstu na hektar porostní půdy (7,89 ± 0,49 m3 b. k./ha ročně,
tj. 85 % vzhledem k odhadu pro kategorii pozemků Les jako celek). Les mimo PUPFL se na celkovém přírůstu dříví podílí 5 %
(v průměru 1,24 ± 0,11 mil. m3 b. k. ročně).
Odhady přírůstu dříví podle NIL2 jsou systematicky podhodnoceny z důvodu zanedbání přírůstu mezi šetřením NIL1
a okamžikem těžby a mortality. Celkový přírůst dříví je navíc
podhodnocen zúžením výpočtů na území pro vyhodnocení

změny zásoby a jejích komponent (93,2 % plochy lesa podle
stavu a definice NIL2). Podle předběžných analýz předpokládáme, že úhrnné podhodnocení nepřekročí 10 % současných
odhadů.
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Obr. 2: Průměrný roční přírůst dříví jehličnanů (hroubí b. k.) v krajích, období mezi NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014)

Obr. 3: Průměrný roční přírůst dříví listnáčů (hroubí b. k.) v krajích, období mezi NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014)
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