
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.

5. Mortalita kmenů
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ÚVod

Na inventarizačních plochách založených v prvním cyklu Ná-
rodní inventarizace lesů České republiky (NIL1, 2001–2004) bylo 
v rámci NIL2 (2011–2014) provedeno opakované terénní šetření. 
Jeho součástí byla identifikace jednotlivých kmenů (stromů) po-
lohově přesně zaměřených a  detailně popsaných během NIL1. 
Mortalitou nazýváme případy, kdy byl kmen při šetření NIL1 po-
psán jako živý, avšak následně, tj. v okamžiku šetření NIL2, byl 
klasifikován již jako souš, případně torzo kmene apod.

Takto definovaná mortalita se neshoduje s  nahodilou těž-
bou. Vykácení kmenů, které odumřely mezi inventarizačními 
cykly, není započítáváno do  odhadu mortality, nýbrž do  těžby 
dříví, viz příloha časopisu Lesnická práce (LP) – 3. Těžba dříví [2]. 
Odhad mortality je taktéž ovlivněn intenzitou a důsledností od-
straňování odumřelých kmenů (souší, zlomů, vývratů apod.) 
z lesních porostů. Čím je intenzita těžby a vyklízení odumřelých 
kmenů vyšší, tím nižší je odhad mortality v porovnání s její sku-
tečnou výší. Souvislost takto pojatého odhadu mortality s množ-
stvím nahodilých těžeb je tedy pouze nepřímá.

Mortalitě se v rámci článků o výsledcích NIL2 věnujeme sa-
mostatně, abychom poskytli odhady všech komponent změny 
zásoby dříví obsažených v bilanční rovnici (1), viz příloha LP 4. Pří-
růst dříví [3].

Výsledné odhady mortality jsou vyjádřeny v jednotkách ob-
jemu dříví (hroubí bez kůry) s členěním podle skupin dřevin, vě-
kových tříd (20 letý interval), kategorií vlastnictví lesa a  podle 
příslušnosti k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Výsledky 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 Mortality

Odhady mortality jsou získávány postupem, který je analo-
gický k odhadu těžby dříví, viz příloha LP 3. Těžba dříví [2]. I zde 
je základem opakované terénní šetření na inventarizačních plo-
chách kategorie pozemků Les založených v  NIL1. V  rámci NIL2 
byla na každé inventarizační ploše provedena identifikace jed-
notlivých kmenů (v běžné terminologii stromů), které byly polo-
hově zaměřeny během terénních prací NIL1. Na identifikaci kmenů 
navazuje posouzení jejich statusu, který umožňuje rozčlenění 
do skupin podle komponent změny zásoby dříví (těžba, mortalita, 
přírůst). Schéma pro určení statusu kmene je uvedeno v příloze 
LP 3. Těžba dříví [2, obrázek č. 1].

Mortalita je odhadována na základě objemu hroubí kmenů 
se statusem „mortalita“ a „dorost mortalita“. Definice a způsob 
odhadu komponent změny zásoby hroubí byly převzaty z práce 
Erikssonové [6].

Další informace o metodice vyhodnocení NIL2 jsou uvedeny 
ve sborníku XVIII. Sněmu lesníků na téma Národní inventarizace 
lesů [4, 5]. Detaily provedení pozemního sběru dat NIL2 jsou do-
stupné formou publikovaného pracovního postupu [6].

Mortalita Mezi Nil1 a Nil2

Odhad průměrné roční mortality kmenů (objem dříví, hroubí 
bez kůry) mezi šetřením NIL1 a NIL2 za celou ČR činí 1,34 ± 0,1 mil. m3   
b. k. (13,4 ± 1,0 mil. m3 b. k. za období deseti let). Průměrná roční 
mortalita kmenů přepočtená na hektar porostní půdy byla pro 
dané období odhadnuta na 0,5 ± 0,04 m3 b. k./ha.

V kartogramu na obrázku č. 1 naleznete odhady průměrné 
roční mortality kmenů celkem a  na  hektar porostní půdy pro 
jednotlivé kraje ČR. Kromě hlavního města Prahy (statisticky 
nevýznamný rozdíl odhadu mortality od  nuly) byly nejvyšší 
hodnoty zjištěny pro Plzeňský (0,85 m3 b. k./ha/rok),  Jihočeský 
(0,59 m3 b. k./ha/rok), Zlínský (0,58 m3 b. k./ha/rok) a Karlovarský 
(0,52  m3  b.  k./ha/rok) kraj. Nejnižší mortalita byla odhadnuta 
na Vysočině (0,27 m3 b. k./ha/rok), ve Středočeském (0,36 m3 
b. k./ha/rok) a Jihomoravském kraji (0,37 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.

Mortalita Mezi Nil1 a Nil2 
podle skupiN dřeViN

Odhady průměrné roční mortality kmenů podle skupin dřevin 
uvádí tabulky a grafy č. 1 (úhrny) a č. 2 (hodnoty na hektar porost-
ní půdy). 

Podíly skupin dřevin na  celkové mortalitě již neodpovídají 
podílům na přírůstu a zásobě dříví [2, 4]. Lze shrnout, že podíl 
jehličnanů na celkové mortalitě (67,9 %) je nižší než jejich podíl 
na zásobě (73,7 %), přírůstu (75,0 %) i těžbě dříví (85,5 %). V přípa-
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Tab. 1: Celková mortalita podle skupin dřevin, období NIL1 – NIL2

skupina
dřevin

bodový odhad 
[mil. m3 b. k./rok]

spodní mez  
[mil. m3 b. k./rok]

horní mez  
[mil. m3 b. k./rok]

podíl na celkové 
mortalitě [%]

smrk ztepilý 0,65 0,56 0,74 48,5

jedle bělokorá 0,02 0,01 0,03 1,4

borovice lesní 0,19 0,17 0,21 14,3

modřín evropský 0,03 0,03 0,04 2,6

ostatní jehličnany 0,02 0,01 0,02 1,1

jehličnany celkem 0,91 0,81 1,00 67,9

buk lesní 0,06 0,04 0,08 4,6

duby (všechny) 0,06 0,04 0,07 4,4

ostatní listnáče 0,31 0,28 0,34 23,0

listnáče celkem 0,43 0,39 0,47 32,1

bez rozlišení 1,34 1,23 1,44 100,0
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dě listnáčů je situace opačná – podíl na  mortalitě činí 32,1 %, 
zatímco podíly na  zásobě, přírůstu a  těžbě dříví činí 26,3 %, 
25,0 % a 14,5 %, viz přílohy LP 2. Zásoba dříví [1], 3. Těžba dříví [2] 
a 4. Přírůst dříví [3]. Předpokládáme, že tyto relace jsou převážně 
důsledkem vyšší intenzity odstraňování odumřelých jedinců 
jehličnatých dřevin (zejména smrku) z  lesních porostů (v rámci 
nahodilých těžeb).

Příspěvek smrku ztepilého k  celkové mortalitě je nižší 
(48,5 %) v porovnání s jeho podílem na celkové zásobě (54,4 %) 
a  přírůstu (57,4 %), výrazně nižší pak vzhledem k  jeho  podílu 
na celkové těžbě (69,1 %). Podíly buku (4,6 %) a dubu (všechny 
druhy, 4,4 %) na celkové mortalitě dosahují zhruba polovičních 
hodnot příspěvků těchto dřevin k celkové zásobě i přírůstu, a při-
bližně stejných hodnot jako v  případě těžby dříví. Příspěvek 
ostatních listnáčů k  celkové mortalitě (23 %) poměrně výrazně 
překračuje jejich podíl na  celkové zásobě (11,7 %), přírůstu 
(11,3 %) i těžbě dříví (7,1 %) [1, 2, 3].
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Obr. 1: Průměrná roční mortalita (hroubí b. k.) v krajích, období mezi NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014)

Graf 1: Podíl skupin dřevin na hektarové mortalitě podle příslušnosti k PUPFL

Tab. 2: Hektarová mortalita podle skupin dřevin, období NIL1 – NIL2

skupina
dřevin

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 mortalitě [%]

smrk ztepilý 0,24 0,21 0,27 48,5

jedle bělokorá 0,01 0,00 0,01 1,4

borovice lesní 0,07 0,06 0,08 14,3

modřín evropský 0,01 0,01 0,02 2,6

ostatní jehličnany 0,01 0,00 0,01 1,1

jehličnany celkem 0,34 0,30 0,37 67,9

buk lesní 0,02 0,01 0,03 4,6

duby (všechny) 0,02 0,02 0,03 4,4

ostatní listnáče 0,11 0,10 0,12 23,0

listnáče celkem 0,16 0,14 0,17 32,1

bez rozlišení 0,50 0,46 0,53 100,0
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V grafech č. 1 a č. 2 je velmi dobře patrná výrazně vyšší hek-
tarová mortalita na území mimo pozemky určené k plnění funkcí 
lesa (PUPFL). V porovnání s odhady zásoby a přírůstu, viz přílohy 
LP 2. Zásoba dříví  [1] a  4.  Přírůst dříví [3], byl pro kategorii Les 
mimo PUPFL odhadnut vyšší podíl ostatních listnatých dřevin 

a výrazně nižší zastoupení smrku na celkové mortalitě (viz gra-
fy č. 1 a 2). To zřejmě souvisí se současně nižším podílem smrku 
a  vyšším podílem ostatních listnáčů na  zásobě i  přírůstu dříví 
mimo PUPFL [1, 3].

Mezi jednotlivými kraji v rámci ČR je, stejně jako v případě 
zásoby, těžby i  přírůstu hroubí [1, 2, 3], značná variabilita 
v podílu i absolutní výši mortality jehličnanů a  listnáčů, viz 
kartogramy na obrázcích č. 3 a 4. Nejvyšší odhady průměrné 
roční mortality listnáčů byly zjištěny pro kraje Zlínský (0,30 m3 
b.  k./ha/rok), Ústecký (0,23  m3  b.  k./ha/rok) a  Liberecký (0,22  m3  

b. k./ha/rok). Nejnižší mortalita listnáčů byla zjištěna pro Kraj 
Vysočina (0,05 m3 b. k./ha/rok)  a Pardubický (0,09 m3 b. k./ha/rok). 
Nejvyšší mortalitu jehličnanů vykazují Plzeňský a  Jihočeský 
kraj (0,70  a 0,47 m3 b. k./ha/rok). 

Uvedené relace mezi kraji nepochybně souvisí s  tamním 
podílem dřevin na  zásobách i  přírůstech dříví. Výjimkou jsou 
kraje Vysočina a Plzeňský, které, ačkoli mají srovnatelný podíl 
zásoby jehličnanů (90 % a 84 %), obsadily pozice na opačných 
koncích rozpětí odhadů mortality (jehličnanů i celkem bez roz-
lišení dřevin). Tato zvláštnost je patrná též v  kartogramu 
na obr. č. 2, který je zpracován pro smrk ztepilý. Zde je relativ-
ně velmi vysoká mortalita pozorována kromě Plzeňského 
(0,59 m3 b. k./ha/rok) též v Jihočeském kraji (0,34 m3 b. k./ha/rok). 
Naopak Vysočina vykazuje poměrně nízkou mortalitu smrku 
(0,16 m3 b. k./ha/rok), nehledě na v rámci ČR prakticky největší 
podíl této dřeviny na zásobě, přírůstu i těžbě dříví v kraji.

Ústav pro hospodářskou Úpravu lesů brandýs nad labem

Graf 2: Hektarová mortalita podle skupin dřevin a příslušnosti k PUPFL

Obr. 2: Průměrná roční mortalita (hroubí b. k.) smrku ztepilého  v krajích, období mezi NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014)
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Mortalita Mezi Nil1 a Nil2 
podle VěkoVých tříd

Odhady průměrné roční mortality kmenů (objem hroubí bez 
kůry) členěné podle věkových tříd uvádí tabulky a grafy č. 3 (úhr-
ny) a č. 4 (mortalita na hektar porostní půdy). 

Z grafů i  tabulek je patrné, že nejvyšší mortalitu vykazuje 
třetí věková třída (41 až 60 let, 0,27 mil. m3 b. k./rok respektive 
0,10 m3 b. k./ha/rok, tj. 20,4 % podíl na celkové mortalitě). V ná-
sledujících věkových třídách mortalita postupně klesá až do lo-
kálního minima v sedmé věkové třídě (121 až 140 let, 0,08 mil. m3  
b. k./rok respektive 0,03 m3 b. k./ha/rok, tj. 6,1% podíl na celkové 
mortalitě). V  poslední věkové třídě (141 a  více let) je mortalita 
opět vyšší (0,14 mil. m3 b. k./rok respektive 0,05 m3 b. k./ha/rok, 
tj. 10,7% podíl na celkové mortalitě). 

Nejvyšší odhad mortality zjištěný pro třetí věkovou třídu (41 až 
60 let) lze logicky zdůvodnit zákonitostmi růstu jedinců a vývoje les-
ních porostů. Ne náhodou byl nejvyšší přírůst odhadnut pro před-
cházející tj. druhou věkovou třídu (21 až 40 let), viz příloha LP 4. Přírůst 
dříví [3]. Kulminace přírůstu je provázena vystupňováním konkurenč-
ního tlaku mezi jedinci, což se projevuje vyšší mortalitou.

Nízká úroveň mortality v sedmé věkové třídě (121 až 140 let) 
je zjevně dána faktem, že tato třída následuje po  věkové třídě 
101–120 let, v  níž probíhá nejvyšší intenzita těžeb zahrnujících 
též (přednostně) chřadnoucí a  již odumřelé jedince, viz příloha 
LP 3. Těžba dříví [2].

V grafech č. 3 a č. 4 je velmi patrný rozdíl odhadů mortality 
podle věkových tříd v rámci lesů na pozemcích určených k plně-
ní funkcí lesů (PUPFL) a  lesů mimo tyto pozemky. Maximální 
mortalita zjištěná ve třetí věkové třídě (41 až 60 let) na kategorii 
Les mimo PUPFL výrazně převyšuje odhady mortality v předchá-
zející i   následující třídě (viz graf č. 4). Hektarová mortalita pro 
tuto třídu je více než dvounásobná v porovnání s lesy na PUPFL, 
což lze vysvětlit nižší intenzitou těžeb (výchovných zásahů) v le-
sích mimo PUPFL, viz příloha LP 3. Těžba dříví [2]. 

Na rozdíl od lesů na PUPFL, nebyla v lesích mimo PUPFL od-
hadnuta nižší mortalita v  sedmé věkové třídě (121 až 140 let) 
v porovnání s okolními třídami. Toto patrně souvisí s rozdělením 
celkové těžby v  lesích mimo PUPFL podle věkových tříd. Mimo 
PUPFL byla maximální intenzita těžby zjištěna právě ve třetí vě-

Tab. 3: Celková mortalita 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 
mortalitě [%]

1–20 let 0,07 0,06 0,08 5,2

21–40 let 0,15 0,14 0,17 11,4

41–60 let 0,27 0,25 0,30 20,4

61–80 let 0,24 0,20 0,28 17,8

81–100 let 0,20 0,17 0,23 14,9

101–120 let 0,18 0,14 0,22 13,4

121–140 let 0,08 0,06 0,11 6,1

141 a více let 0,14 0,08 0,21 10,7

bez rozlišení 1,34 1,23 1,44 100,0

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

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

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 mortalitě 

[%]

1–20 let 0,03 0,02 0,03 5,2

21–40 let 0,06 0,05 0,06 11,4

41–60 let 0,10 0,09 0,11 20,4

61–80 let 0,09 0,07 0,10 17,8

81–100 let 0,07 0,06 0,08 14,9

101–120 let 0,07 0,05 0,08 13,4

121–140 let 0,03 0,02 0,04 6,1

141 a více let 0,05 0,03 0,08 10,7

bez rozlišení 0,50 0,46 0,53 100,0

Graf 4: Hektarová mortalita podle věkových tříd a příslušnosti k PUPFL
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Mortalitu lze podle kategorií vlastnictví lesa posuzovat také 
v relaci k přírůstu dříví, viz příloha LP 4. Přírůst dříví [3]. Při tako-
vém hodnocení dospějeme k  následujícím  poměrům mortality 
a přírůstu pro jednotlivé kategorie vlastnictví – státní lesy ve sprá-
vě LČR (4,4 %), státní lesy mimo správu LČR (14,2 %), obecní a měst-
ské lesy (4,2 %) a lesy soukromé a církevní (5,2 %). Relativně vyšší 
poměr mortality a  přírůstu v  případě soukromých a  církevních 
lesů patrně souvisí s vyšším podílem drobných lesních majetků fy-
zických osob, které taktéž spadají do této kategorie.

Mortalita Mezi Nil1 a Nil2, 
čleNěNí podle příslušNosti k pupFl

Odhady průměrné mortality kmenů celkem a na hektar po-
rostní půdy (v  rámci kategorie pozemků Les) členěné podle 
PUPFL jsou uvedeny v tabulkách č. 7 a 8.

Podíl lesů mimo PUPFL na celkové mortalitě činí 9,5 %, což 
je více než jejich podíl na celkových zásobách (6,3 %), přírůstu 
(5,0 %) a těžbě dříví (2,5 %) [1, 2, 3], avšak v relaci s podílem na cel-
kové ploše lesů v České republice (9,9 %) [8].

Mortalita na hektar porostní půdy lesů mimo PUPFL (0,80 m3 
b. k./ha/rok) představuje 161,8 % průměrné mortality na hektar 
porostní půdy všech lesů v České republice.

kové třídě (41 až 60 let, na PUPFL je maximum těžby posunuto až 
do  šesté věkové třídy). V  následujících věkových třídách těžba 
mimo PUPFL spíše stagnuje a později klesá.

Mortalita Mezi Nil1 a Nil2 
podle kategorií VlastNictVí

Odhady mortality kmenů v členění podle kategorií vlastnic-
tví jsou uvedeny v tabulkách a grafech č. 5 (roční úhrny) a č. 6 
(roční mortalita na hektar porostní půdy). 

Z tabulek a grafů v této sekci vystupuje informace o relativně 
vysoké mortalitě ve státních lesích mimo správu Lesů České re-
publiky, s. p., která činí 21,4 % odhadu celkové mortality v  ČR 
a téměř trojnásobně překračuje odhad hektarové mortality 
státních lesů ve  správě LČR. Mortalita v lesích mimo správu LČR 
dosahuje 234,6 % střední hodnoty mortality na hektar porostní 
půdy v ČR.

V grafu č. 6 je též patrná poměrně velká výběrová chyba (širší 
intervalový odhad) pro mortalitu ve státních lesích mimo správu 
LČR. Lze předpokládat, že se jedná o důsledek vysoké variability 
mortality pozorované na  jednotlivých plochách. V  rámci stát-
ních lesů mimo správu LČR zřejmě není situace z hlediska výše 
mortality jednotná. Předpokládáme, že v  části těchto lesů je 
hektarová mortalita na zhruba průměrné úrovni, zatímco jinde 
může dosahovat výrazně nadprůměrných hodnot překračují-
cích aktuální odhad pro tuto kategorii vlastnictví jako celek.

Tab. 5: Celková mortalita podle kategorií vlastnictví, období NIL1 – NIL2

kategorie 
vlastnictví

bodový odhad 
[mil. m3 b. k./rok]

spodní mez  
[mil. m3 b. k./rok]

horní mez 
[mil. m3 b. k./rok]

podíl na celkové 
mortalitě [%]

státní, LČR 0,55 0,51 0,59 41,0

státní, mimo LČR 0,29 0,20 0,37 21,4

státní 0,83 0,74 0,93 62,4
obecní a městské 0,18 0,16 0,20 13,4

soukromé a církevní 0,31 0,28 0,35 23,5

nezjištěno 0,01 0,01 0,01 0,7

bez rozlišení 1,34 1,23 1,44 100,0

Graf 5: Podíl kategorií vlastnictví na celkové mortalitě

Graf 6: Hektarová mortalita podle kategorií vlastnictví

Tab. 6: Hektarová mortalita podle kategorií vlastnictví, období NIL1 – NIL2

kategorie
vlastnictví

bodový odhad
[m3 b. k./ha/rok]

spodní mez  
[m3 b. k./ha/rok]

horní mez  
[m3 b. k./ha/rok]

poměr ke střední 
hektarové mortalitě 

[%]

státní, LČR 0,42 0,39 0,46 85,5

státní, mimo LČR 1,16 0,83 1,50 234,6

státní 0,54 0,48 0,60 109,4
obecní a městské 0,38 0,33 0,43 76,4

soukromé a církevní 0,48 0,43 0,52 95,9

nezjištěno 0,38 0,24 0,53 77,5

bez rozlišení 0,50 0,46 0,53 100,0
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shrNutí

Odhad mortality kmenů nacházejících se v kategorii Les na 
území ČR činí  1,34 ± 0,1 mil. m3 b. k./rok (13,4 ± 1,0 mil. m3 b. k. za  
období deseti let mezi NIL1 a  NIL2). Průměrná roční mortalita 
kmenů přepočtená na hektar porostní půdy byla pro dané ob-
dobí odhadnuta na 0,5 ± 0,04 m3 b. k./ha/rok. 

Podíl jehličnanů na celkové mortalitě činí 67,9 %, podíl listná-
čů pak 32,1 %. Pro porovnání – podíl na celkovém přírůstu dříví 
činí 75 % pro jehličnany a 25 % pro listnáče. Domníváme se, že 
tato relace (mezi mortalitou a přírůstem, jehličnany a listnáči) 
vypovídá spíše o zvýšené intenzitě vyklizování odumřelých je-
dinců jehličnatých dřevin (především smrku ztepilého) než o re-
lativně vyšší skutečné mortalitě listnáčů.

Nejvyšší mortalita byla zjištěna pro třetí věkovou třídu (41 až 
60 let) s  hodnotami 0,27 mil. m3  b.  k./rok respektive 0,10 m3     

b. k./ha/rok (20,4% podíl na celkové mortalitě). Nejnižší pak logic-
ky v první (1 až 20 let) a dále též v sedmé věkové třídě (121–140 let). 

Z hlediska kategorie vlastnictví byl získán relativně vysoký od-
had mortality pro státní lesy mimo správu podniku Lesy České re-
publiky, s. p. (0,29 ± 0,09 mil. m3 b. k./rok, 1,16 ± 0,33 m3 b. k./ha/rok). 
Odhad mortality v těchto lesích představuje 21,4 % úhrnu pro ce-
lou ČR respektive 234,6 % odhadu průměrné mortality na hektar 
porostní půdy bez rozlišení kategorie vlastnictví. 

Mortalita na hektar porostní půdy v lesích mimo pozemky ur-
čené k plnění funkcí lesů (PUPFL) je vyšší (0,80 ± 0,16 m3 b. k./ha/rok) 
v porovnání s lesy na PUPFL (0,48 ± 0,04 m3 b. k./ha/rok).

Z pohledu jednotlivých krajů stojí za zmínku relativně nízká 
úroveň mortality v Kraji Vysočina (celkové, jehličnanů i specificky 
smrku ztepilého), pro který byla dříve odhadnuta nejvyšší záso-
ba a přírůst dříví – bez rozlišení dřevin a zvlášť i jehličnanů [1, 3]. 
Nízká hodnota odhadu mortality kmenů na Vysočině vyniká ze-
jména při porovnání s kraji Plzeňským a Jihočeským, v nichž jsou 
taktéž významně zastoupeny jehličnaté dřeviny se zásobou 
na hektar porostní půdy překračující republikový průměr [1]. Od-

hady mortality v těchto krajích jsou však nejvyšší ze všech – bez 
rozlišení dřevin, pro jehličnany a specificky též pro smrk ztepilý.

Prezentované odhady mortality jsou systematicky podhod-
noceny zejména proto, že část mortality je v rámci NIL zhodno-
cena jako součást těžby dříví (nahodilé těžby, které prostředky 
NIL bohužel nelze jednoduše oddělit od  úmyslných těžeb).  
Obsah této přílohy podle našeho názoru dokladuje, že odhad 
mortality zjištěný NIL2 je dostatečně informativní, aby si zasloužil 
samostatné pojednání.
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Tab. 7: Celková mortalita podle příslušnosti k PUPFL , období NIL1 – NIL2

příslušnost 
k PUPFL

bodový odhad 
[mil. m3 b. k./rok]

spodní mez  
[mil. m3 b. k./rok]

horní mez 
[mil. m3 b. k./rok]

podíl na celkové 
mortalitě

[%]
kategorie Les 
na  PUPFL

1,21 1,11 1,31 90,5

kategorie Les
mimo PUPFL

0,13 0,10 0,15 9,5

bez rozlišení 1,34 1,23 1,44 100,0

 Tab. 8: Hektarová mortalita podle příslušnosti k PUPFL, období NIL1 – NIL2

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 střední 
hektarové mortalitě 

[%]
kategorie Les 
na  PUPFL

0,48 0,44 0,52 96,2

kategorie Les
mimo PUPFL

0,80 0,64 0,97 161,8

bez rozlišení 0,50 0,46 0,53 100,0
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Obr. 4: Průměrná roční mortalita listnáčů (hroubí b. k.) v krajích, období mezi NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014)

Obr. 3: Průměrná  roční mortalita jehličnanů (hroubí b. k.) v krajích, období mezi NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014)
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