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.

6. Změna zásoby dříví
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Úvod

Součet odhadů přes všechny kategorie vychází shodný s nečleněným odhadem na hektar porostní půdy.

Předkládaná příloha podává informace o změně zásoby dříví
v období mezi prvním a druhým cyklem Národní inventarizace
lesů České republiky (NIL). Změna zásoby dříví patří mezi důležité indikátory trvale udržitelného obhospodařování lesů (TUH).
Je výslednicí procesů přírůstu, těžby dříví a mortality kmenů, jejichž odhady byly publikovány v předchozích přílohách časopisu
Lesnická práce (LP) [2, 3, 4].

Při členění podle kategorie vlastnictví a příslušnosti k PUPFL
jsou odhady na hektar porostní půdy vztaženy k rozloze porostní
půdy v rámci uvažované kategorie. Součet odhadů přes všechny
kategorie se pak neshoduje s nečleněným odhadem. Je však
umožněno vzájemné porovnání hektarových změn zásoby
dříví mezi kategoriemi vlastnictví i mezi kategoriemi příslušnosti k PUPFL.

Odhady jsou vyjádřeny v jednotkách objemu dříví (hroubí bez
kůry) přepočteného na rok období mezi šetřením NIL1 a NIL2
a variantně i na hektar porostní půdy.

V rámci přílohy LP věnované odhadu přírůstu dříví byla uvedena následující bilanční rovnice [3]:

Členění údajů je provedeno podle skupin dřevin, věkových
tříd (20 letý interval), kategorií vlastnictví lesa a podle příslušnosti
k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Symboly 𝒱0 a 𝒱𝑆 v rovnici (1) značí zásobu dříví v okamžiku šetření NIL1 a NIL2. Symboly 𝒯  a ℳ jsou použity pro objem kmenů
(stromů) se statusem těžba a mortalita. Přírůst je v bilanční rovnici
označen symbolem 𝒫. Rovnici (1) můžeme upravit do tvaru:

Prezentované 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
klasifi ováno 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 změny zásoby
dříví mezi NIL1 a NIL2

𝒱0 + 𝒫  =  𝒱𝑆  + 𝒯  +  ℳ 

(1)

𝒱𝑆  − 𝒱0 = 𝒫  −  𝒯  − ℳ,  

(2)

kde 𝒱𝑆−𝒱0 odpovídá změně zásoby mezi NIL2 a NIL1. Rovnice (2) vyjadřuje v úvodu této přílohy zmíněný fakt, že změna
zásoby je výslednicí přírůstu, těžby dříví a mortality. Odhady publikované v této a předchozích přílohách rovnici (2) bezezbytku
vyhovují, viz jednotlivé přílohy LP [2, 3, 4].
Další informace o metodice vyhodnocení NIL2 jsou uvedeny
ve sborníku XVIII. Sněmu lesníků na téma Národní inventarizace
lesů [5, 6]. Detaily provedení pozemního sběru dat NIL2 jsou dostupné formou publikovaného pracovního postupu [7].

Odhad změny zásoby dříví staví na vyjádření rozdílu zásob zjištěných na jednotlivých inventarizačních plochách při druhém (NIL2,
2011–2014) a prvním inventarizačním šetření (NIL1, 2001–2004).

Změna zásoby dříví
mezi NIL1 a NIL2

Zásoba dříví ve formě hroubí byla pro jednotlivé stojící
kmeny (v běžné terminologii stromy) získána podle objemových tabulek ÚLT a přepočtových koeficientů na objem bez
kůry podle vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.

V ročním průměru období mezi NIL1 a NIL2 vzrůstala zásoba
dříví na území celé ČR o +4,02 ± 0,76 mil. m3 b. k. respektive
o +1,49 ± 0,28 m3 b. k. na hektar porostní půdy.

Při vyhodnocení se pracovalo pouze nad územím, jemuž odpovídá množina inventarizačních ploch, které byly bezchybně
popsány jako přístupné a schůdné v rámci kategorie Les, a to jak
při šetření NIL1, tak i NIL2. Zároveň se muselo jednat o inventarizační plochy, na nichž bylo možné zhodnotit tzv. status kmenů,
viz například příloha LP 3. Těžba dříví [2]. Celkem se jednalo
o 2 706,4 tis. ha území, které reprezentuje 93,2 % plochy lesa
podle stavu a defi ice NIL2 [2, obrázek č. 2].
Nominální délka období mezi šetřením NIL1 a NIL2 činí deset
let. V praxi šetření NIL2 však došlo na jednotlivých inventarizačních plochách k odchylkám od této standardní délky periody.
Proto byly odhady změny zásoby i jejích komponent (přírůst,
těžba a mortalita) přepočteny na jeden rok a to na úrovni jednotlivých inventarizačních ploch.
Průměrná roční změna zásoby dříví na hektar porostní půdy
členěná podle skupin dřevin a věkových tříd je vztahována vždy
k rozloze porostní půdy v rámci celého území vyhodnocení.

V kartogramu na obrázku č. 1 jsou uvedeny odhady průměrné roční změny zásoby dříví celkem a na hektar porostní půdy
pro jednotlivé kraje ČR. Změny hektarové zásoby se pohybují
v rozmezí od -0,7 m3 b. k./ha/rok v Pardubickém až po +3,5 m3
b. k./ha/rok v Libereckém kraji. Pokles zásoby dříví byl odhadnut
též pro Moravskoslezský kraj (-0,5 m3 b. k./ha/rok). V obou krajích
je pokles statisticky nevýznamný – intervalový odhad změny zásoby obsahuje též hodnotu 0 m3 b. k./ha/rok.
V kartogramech tuto situaci poznáme podle hodnot uváděných v závorkách za bodovým odhadem pro konkrétní kraj (či
celou ČR). Ta je relativním vyjádřením poloviny šířky intervalového odhadu vzhledem k hodnotě bodového odhadu. Pokud je
v závorkách uvedeno 100 % nebo více, má polovina šířky intervalového odhadu přinejmenším stejnou velikost jako bodový
odhad. Intervalový odhad (v jeho středu se nachází bodový odhad) potom nutně obsahuje nulu a nelze tedy vyloučit, že v dané
oblasti ve skutečnosti nedošlo k žádné změně zásoby dříví.
Druhý nejvyšší nárůst zásoby dříví byl odhadnut pro Ústecký
kraj (+3,2 m3 b. k./ha/rok) – stejně jako v případě Libereckého
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Obr. 1: Průměrná roční změna zásoby dříví (hroubí b. k.) v krajích, období mezi NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014)
kraje se jedná o statisticky významnou změnu. Zásoba dříví
průkazně vzrostla ve všech krajích, vyjma dříve uvedených Pardubického a Moravskoslezského (statisticky nevýznamný pokles), a vyjma krajů Olomouckého a Plzeňského (statisticky nevýznamný nárůst).

kde tato dřevina zaujímá velmi nízký podíl na celkové zásobě
i přírůstu dříví. Listnáče přispívají k celkovému nárůstu zásoby
73,8 %, což je velmi vysoký poměr vzhledem k jejich relativně
nízkému podílu na zásobách (26,3 %), přírůstu (25 %) a těžbě dříví (14,9 %), viz publikované přílohy LP [1, 2, 3].

Změna zásoby dříví mezi NIL1
a NIL2 podle skupin dřevin

Podíl ostatních listnáčů na akumulaci zásoby dříví je ve všech
lesích bez rozlišení PUPFL téměř trojnásobný (27,7 %) v porovnání
s jejich podílem na přírůstu (11,3 %) a zásobě dříví NIL2 (11,7 %). Příspěvky dubu (všechny druhy, 21,5 %) a buku (24,6 %) překračují jejich podíly na zásobách, přírůstech i těžbách více než trojnásobně.

Odhady členěné podle dřevin uvádí tabulky a grafy č. 1 (úhrny) a č. 2 (hodnoty na hektar porostní půdy). Na první pohled je
zřejmé, že podíly skupin dřevin na změně zásoby neodpovídají
podílům na zásobě, přírůstu, těžbě dříví ani mortalitě [1, 2, 3, 4].
Příspěvek smrku ztepilého ke změně zásoby je velmi malý.
Na celkovém nárůstu zásoby dříví mezi NIL1 a NIL2 se smrk podílel pouhými 3,5 %. Odhadnutá změna (nárůst) zásoby smrku je
navíc statisticky nevýznamná (intervalový odhad obsahuje
nulu). V tabulce a zejména v grafu č. 2 je patrné značné rozpětí
intervalového odhadu změny hektarové zásoby smrku v porovnání s ostatními dřevinami (bez rozlišení PUPFL). Příčinu tohoto
jevu spatřujeme v relativně vyšší variabilitě změny hektarové zásoby napříč územím ČR, což může souviset s vysokým podílem
nahodilých těžeb smrku v některých krajích (Moravskoslezský,
Olomoucký), ale i obecně v celé ČR.
Pro všechny listnaté dřeviny byl naopak odhadnut statisticky
významný nárůst zásoby – s výjimkou buku v lesích mimo PUPFL,

Tab. 1: Změna celkové zásoby dříví podle skupin dřevin, období NIL1 – NIL2
skupina
dřevin
smrk ztepilý
jedle bělokorá

bodový odhad
spodní mez
horní mez
podíl na změně
[mil. m3 b. k./rok] [mil. m3 b. k./rok] [mil. m3 b. k./rok] celkové zásoby [%]

+0,14
+0,17

-0,49
+0,12

+0,77
+0,22

3,5
4,3

borovice lesní

+0,30

+0,10

+0,50

7,4

modřín evropský

+0,32

+0,22

+0,42

8,0

ostatní jehličnany

+0,12

+0,08

+0,17

3,1

jehličnany celkem

+1,06

+0,35

+1,76

26,2

buk lesní

+0,99

+0,84

+1,14

24,6

duby (všechny)

+0,86

+0,76

+0,97

21,5

ostatní listnáče
listnáče celkem

+1,12
+2,97

+0,96
+2,72

+1,27
+3,22

27,7
73,8

bez rozlišení

+4,02

+3,26

+4,79

100,0
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V grafech č. 1 a č. 2 je zřejmá téměř trojnásobná hodnota
průměrného ročního nárůstu celkové zásoby dříví na hektar porostní půdy mimo PUPFL – vzhledem k odhadu pro všechny lesy
bez rozlišení příslušnosti k PUPFL. V lesích na PUPFL byl odhadnut
pokles zásoby smrku, byť se jednalo o statisticky nevýznamnou
změnu, viz intervalový odhad v grafu č. 2 (černá svislá úsečka se
zvýrazněnými okraji) přecházející ze záporné do kladné části svislé osy. Mimo PUPFL docházelo v ročním průměru ke statisticky významnému navyšování zásoby smrku o 1,1 m3 b. k./ha, viz graf č. 2.

Graf 1: Podíl skupin dřevin na změně hektarové zásoby dříví podle příslušnosti
k PUPFL
Tab. 2: Změna hektarové zásoby dříví podle skupin dřevin, období NIL1 – NIL2
skupina
spodní mez
horní mez
bodový odhad
podíl na změně
[m3 b. k./ha/rok] [m3 b. k./ha/rok] [m3 b. k./ha/rok] hektarové zásoby [%]
dřevin
smrk ztepilý
+0,05
-0,18
+0,28
3,5
jedle bělokorá
+0,06
+0,05
+0,08
4,3
borovice lesní
+0,11
+0,04
+0,18
7,4
modřín evropský
+0,12
+0,08
+0,16
8,0
ostatní jehličnany
+0,05
+0,03
+0,06
3,1
jehličnany celkem
+0,39
+0,13
+0,65
26,2
buk lesní
+0,37
+0,31
+0,42
24,6
duby (všechny)
+0,32
+0,28
+0,36
21,5
ostatní listnáče
+0,41
+0,36
+0,47
27,7
listnáče celkem
+1,10
+1,01
+1,19
73,8
bez rozlišení
+1,49
+1,21
+1,78
100,0

Kartogramy na obrázcích č. 2 až č. 8 zobrazují odhady změny
zásoby dříví pro jehličnany, listnáče a vybrané dřeviny. V kartogramu na obrázku č. 2. je zachycen statisticky významný nárůst
zásoby smrku v Libereckém kraji (+1,8 m3 b. k./ha/rok), na Vysočině
(+1,7 m3 b. k./ha/rok) a v kraji Karlovarském (+1,5 m3 b. k./ha/rok).
Statisticky významný pokles zásoby byl zjištěn v kraji Moravskoslezském (-2,7 m3 b. k./ha/rok) a Středočeském (-0,7 m3 b. k./ha/rok).
V ostatních krajích jsou odhady změny zásoby smrku statisticky
nevýznamné.
V Moravskoslezském kraji došlo k nejvyššímu nárůstu zásoby
dříví ostatních listnatých dřevin (+0,9 m3 b. k./ha/rok), a dále ke
statisticky průkaznému zvýšení zásoby buku (+0,9 m3 b. k./ha/
rok), viz kartogramy na obrázcích č. 6 a č. 8.
Zásoba borovice lesní statisticky významně vzrostla ve Středočeském, Plzeňském a Libereckém kraji (hodnoty v rozmezí od
+0,4 do +0,6 m3 b. k./ha/rok). Statisticky významný pokles zásoby borovice byl zjištěn v Pardubickém kraji (-0,5 m3 b. k./ha/rok).
Ve třech nejvýchodnějších krajích – Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém se jedná o stagnaci či mírný pokles zásoby borovice lesní.
Podle kartogramu pro změnu zásoby buku lesního je zřejmý statisticky významný nárůst zejména ve východní části státu – v Olomouckém (+0,6 m3 b. k./ha/rok), Moravskoslezském
(+0,9 m3 b. k./ha/rok) a zejména ve Zlínském kraji, který téměř celou rozlohou spadá do Karpatské soustavy (+1,1 m3 b. k./ha/rok).
Další interpretaci kartogramů si z prostorových důvodů dovolujeme ponechat na čtenářích.

Změna zásoby dříví mezi NIL1
a NIL2 podle věkových tříd
Odhady změny zásoby dříví podle věkových tříd jsou uvedeny v tabulkách č. 3 (průměrné roční změny) a č. 4 (průměrná roční
změna přepočtená na hektar porostní půdy). Graf č. 3 zachycuje
průměrné roční změny zásoby dříví podle věkových tříd přepočtené na hektar porostní půdy.
Nejvyšší nárůst zásoby dříví (statisticky významný) byl ve sledovaném období odhadnut pro sedmou věkovou třídu (121
až 140 let). V průměru činí nárůst zásoby sedmé věkové třídy
+2,36 mil. m3 b. k./rok respektive +0,87 m3 b. k./ha/rok.

Graf 2: Změna hektarové zásoby dříví podle skupin dřevin a příslušnosti k PUPFL

Ke statisticky významnému poklesu došlo v první (1 rok až
20 let) a čtvrté věkové třídě (61 až 80 let). Pokles ve věku 1–20let
může souviset se zjištěným nárůstem zásoby dříví ve dvou nejstarších třídách. Pokles zásoby ve čtvrté věkové třídě byl ko-
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Obr. 2: Průměrná roční změna zásoby dříví smrku ztepilého (hroubí b. k.) v krajích, období mezi NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014)

Tab. 3: Změna celkové zásoby dříví podle věkových tříd, období NIL1 – NIL2
bodový odhad
[mil. m3 b. k./rok]

spodní mez
[mil. m3 b. k./rok]

1–20 let

-0,13

-0,21

-0,05

-3,2

21–40 let

+0,52

+0,15

+0,89

12,9

41–60 let

+1,00

+0,38

+1,61

24,7

61–80 let

-2,78

-3,64

-1,91

-69,0

věková třída

horní mez
podíl na změně
[mil. m3 b. k./rok] celkové zásoby [%]

81–100 let

+0,59

-0,41

+1,58

14,6

101–120 let

+1,22

+0,35

+2,09

30,3

121–140 let

+2,36

+1,79

+2,92

58,6

141 a více let

+1,25

+0,98

+1,53

31,2

bez rozlišení

+4,02

+3,26

+4,79

100,0

mentován již v příloze LP 2. Zásoba dříví [1]. Nabízí se otázka, co
je jeho příčinou. Dochází zde k vyšší intenzitě těžby překračující
možnosti přírůstu, nebo jde o důsledek nevyrovnané věkové
struktury našich lesů? Podle dříve publikovaných odhadů pro
tuto třídu činí těžba 3,08 mil. m3 b. k./rok a nedosahuje tak hodnoty přírůstu (4,89 mil. m3 b. k./rok). Při shodných celkových zásobách do čtvrté třídy nově vstupujících a z ní vystupujících
kmenů by mělo docházet k akumulaci +1,81 mil. m3 b. k./rok
a nikoli k poklesu zásoby dříví, jehož příčinu proto spatřujeme

v nevyrovnané věkové struktuře. Pro doplnění uvádíme, že již
ve výsledcích prvního cyklu NIL byl zjištěn nižší podíl šestého
věkového stupně (51 až 60 let, v období mezi NIL1 a NIL2 vstupuje bezezbytku do čtvrté věkové třídy) a současně vyšší podíl
osmého stupně (71 až 80 let, celý přechází do páté věkové třídy), a to jak z hlediska plošného zastoupení, tak i z hlediska zásoby dříví, viz monografie NIL1 [8, grafy 7.2.2a, 7.2.2b a 7.3.2
na stranách 94, 95 a 100].

Tab. 4: Změna hektarové zásoby dříví podle věkových tříd, období NIL1 – NIL2
bodový odhad
[m3 b. k./ha/rok]

spodní mez
[m3 b. k./ha/rok]

1–20 let

-0,05

-0,08

-0,02

-3,2

21–40 let

+0,19

+0,05

+0,33

12,9

41–60 let

+0,37

+0,14

+0,60

24,7

61–80 let

-1,03

-1,35

-0,71

-69,0

81–100 let

+0,22

-0,15

+0,59

14,6

101–120 let

+0,45

+0,13

+0,78

30,3

121–140 let

+0,87

+0,66

+1,08

58,6

141 a více let

+0,47

+0,36

+0,57

31,2

bez rozlišení

+1,49

+1,21

+1,78

100,0

věková třída

horní mez
podíl na změně
[m3 b. k./ha/rok] hektarové zásoby [%]
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Graf 3: Změna hektarové zásoby dříví podle věkových tříd a příslušnosti k PUPFL

Změna zásoby dříví mezi NIL1 a NIL2
podle kategorií vlastnictví
Tyto odhady jsou obsaženy v tabulkách č. 5 (průměrné roční
změny zásoby celkem) a č. 6 (průměrná roční změna přepočtená
na hektar porostní půdy), obsah uvedených tabulek zobrazují
grafy č. 4 a č. 5.

Tab. 5: Změna celkové zásoby dříví podle kategorií vlastnictví, období NIL1 – NIL2
kategorie
vlastnictví
státní, LČR

bodový odhad
spodní mez
horní mez
podíl na změně
[mil. m3 b. k./rok] [mil. m3 b. k./rok] [mil. m3 b. k./rok] celkové zásoby [%]

+2,26

+1,73

+2,78

56,1

státní, mimo LČR

+0,09

-0,14

+0,32

2,3

státní

+2,35

+1,78

+2,92

58,4

obecní a městské

+0,35

+0,02

+0,69

8,8

soukromé a církevní

+1,23

+0,86

+1,59

30,5

nezjištěno

+0,09

+0,02

+0,16

2,3

bez rozlišení

+4,02

+3,26

+4,79

100,0

Graf 4: Podíl kategorií vlastnictví na změně celkové zásoby dříví
Druhou nejnižší akumulaci zásoby na hektar porostní půdy
vykazují lesy měst a obcí, u nichž byla zároveň zjištěna nejvyšší
intenzita těžby dříví, viz příloha LP 3. Těžba dříví [2].

Tab. 6: Změna hektarové zásoby dříví podle kategorií vlastnictví, období NIL1 – NIL2
kategorie
vlastnictví

bodový odhad
[m3 b. k./ha/rok]

státní, LČR

+1,75

spodní mez
[m3 b. k./ha/rok]

+1,34

poměr ke střední
horní mez
změně hektarové
[m3 b. k./ha/rok]
zásoby [%]

+2,15

117,0

státní, mimo LČR

+0,38

-0,55

+1,31

25,2

státní

+1,53

+1,16

+1,90

102,3

obecní a městské

+0,75

+0,04

+1,46

50,1

soukromé a církevní

+1,87

+1,32

+2,42

124,9

nezjištěno

+3,61

+1,00

+6,22

241,8

bez rozlišení

+1,49

+1,21

+1,78

100,0

Nepočítáme-li kategorii „nezjištěno“ byla absolutně nejvyšší
hodnota nárůstu zásoby na hektar porostní půdy (+1,87 m3
b. k./ha/rok) zjištěna v lesích soukromých vlastníků a církví (církevní lesy se na tomto výsledku podílely minimálně, vzhledem
k jejich rozloze před zahájením procesu restitucí).
Relativně vysoký nárůst celkové i hektarové zásoby dříví byl
odhadnut pro lesy ve správě LČR (v ročním průměru za celé období +2,26 mil. m3 b. k., respektive +1,75 m3 b. k./ha).
V ostatních lesích v majetku státu je odhad změny zásoby
dříví na hektar porostní půdy podstatně nižší. Vzhledem k jeho
statistické nevýznamnosti (intervalový odhad obsahuje nulu)
zde můžeme mluvit o stagnaci zásoby dříví. V těchto lesích byla
zároveň odhadnuta nejvyšší mortalita, viz příloha LP 5. Mortalita
kmenů [4].

Graf 5: Změna hektarové zásoby dříví podle kategorií vlastnictví
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Změna zásoby dříví mezi NIL1
a NIL2 podle příslušnosti k PUPFL
V tabulkách č. 7 a č. 8 jsou uvedeny odhady změny zásoby
dříví na kategorii pozemků Les členěné podle příslušnosti k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa (PUPFL). Celková změna
zásoby dříví na pozemcích mimo PULFL není v porovnání s PUPFL
nijak zajímavá. V tabulce č. 8 je však zřejmé, že po přepočtu na hektar porostní půdy je nárůst zásoby dříví mimo PUPFL více než dvounásobný oproti odhadu bez rozlišení příslušnosti k PUPFL.
V porovnání s průměrem všech lesů byla na pozemcích
mimo PUPFL odhadnuta méně než poloviční intenzita těžby dříví (42 %), zatímco přírůst dosahoval 85 % průměru [2, 3].

Tab. 7: Změna celkové zásoby dříví podle příslušnosti k PUPFL , období NIL1 – NIL2
příslušnost
k PUPFL
kategorie Les
na PUPFL
kategorie Les
mimo PUPFL
bez rozlišení

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

podíl na změně
celkové zásoby [%]

3,39

2,64

4,15

84,3

0,63

0,51

0,75

15,7

4,02

3,26

4,79

100,0

Tab. 8: Změna hektarové zásoby dříví podle příslušnosti k PUPFL, období NIL1 – NIL2
příslušnost bodový odhad
[m3 b. k./ha/rok]
k PUPFL
kategorie Les
+1,34
na PUPFL
kategorie Les
+4,00
mimo PUPFL
bez rozlišení
+1,49

spodní mez
[m3 b. k./ha/rok]

horní mez
[m3 b. k./ha/rok]

poměr ke střední změně
hektarové zásoby [%]

+1,04

+1,63

89,6

+3,29

+4,72

267,9

+1,21

+1,78

100,0

Shrnutí
V ročním průměru období mezi NIL1 a NIL2 docházelo v lesích
na území ČR k nárůstu zásoby dříví o +4,02 ± 0,76 mil. m3 b. k. (celkem), respektive o +1,49 ± 0,28 m3 b. k. na hektar porostní půdy.
Největší podíl na celkovém nárůstu zásoby mají listnaté dřeviny (73,8 %). V průměru šlo o +2,97 ± 0,25 mil. m3 b. k. ročně. Podíl jehličnatých dřevin je podstatně nižší (26,2 %, +1,06 ± 0,71 mil. m3
b. k. ročně). Z celorepublikového pohledu je důležitou informací
stagnující zásoba smrku ztepilého (změna +0,05 ± 0,23 mil. m3 b. k.
ročně). V některých krajích byl sice odhadnut nárůst (Liberecký,
Vysočina a Ústecký), avšak na většině území ČR zásoba smrku
stagnovala. Na území Moravskoslezského a Středočeského kraje dokonce došlo ke statisticky průkaznému poklesu zásoby
smrku.

b. k./ha/rok) a také ve státních lesích pod správou Lesů České republiky, s. p. (LČR, +1,75 ± 0,41 m3 b. k./ha/rok). Ve státních lesích
mimo správu LČR zásoba dříví stagnovala (statisticky nevýznamný nárůst o +0,38 ± 0,93 m3 b. k./ha/rok). Druhá nejnižší akumulace zásoby dříví byla odhadnuta v lesích měst a obcí (+0,75 ± 0,71 m3
b. k./ha/rok).
Průměrný roční nárůst zásoby dříví v lesích mimo PUPFL (přibližně 10 % rozlohy všech lesů na území ČR) přepočtený na hektar porostní půdy (+4,0 ± 0,71 m3 b. k./ha) více než dvojnásobně
(268 %) přesahuje nárůst hektarové zásoby dříví všech lesů bez
rozlišení PUPFL [9].
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Autoři

V první (1 až 20 let) a čtvrté (61 až 80 let) věkové třídě došlo
ke statisticky významným poklesům zásoby dříví (hodnoty -0,13
± 0,08 mil. m3 b. k./rok a -2,78 ± 0,86 mil. m3 b. k./rok). Pokles v kategorii do 20 let věku souvisí s nárůstem zásoby starších věkových tříd. Ve čtvrté věkové třídě jde o důsledek nevyrovnané
věkové struktury lesů.
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Ing. Jiří Závodský, Ing. Zbyněk Čech

Z hlediska kategorií vlastnictví byla největší akumulace zásoby dříví zjištěna v lesích soukromých a církevních (+1,87 ± 0,55 m3

Chřiby, od Kazatelny ke kapli sv. Klimenta
Autor Ing. Jiří Smejkal
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Obr. 3: Průměrná roční změna zásoby dříví jehličnanů (hroubí b. k.) v krajích, období
mezi NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014)

Obr. 6: Průměrná roční změna zásoby dříví buku lesního (hroubí b. k.) v krajích,
období mezi NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014)

Obr. 4: Průměrná roční změna zásoby dříví listnáčů (hroubí b. k.) v krajích, období
mezi NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014)

Obr. 7: Průměrná roční změna zásoby dříví dubu (všechny druhy, hroubí b. k.) v
krajích, období mezi NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014)

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

Obr. 8: Průměrná roční změna zásoby ostatních listnáčů (hroubí b. k.) v krajích,
období mezi NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014)
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