
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.
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ÚVod

V  této příloze jsou publikovány odhady zastoupení sku-
pin dřevin zjištěné na  základě terénního šetření druhého 
cyklu Národní inventarizace lesů ČR 2011–2015 (NIL2).  Odha-
dy zastoupení dřevin jsou vyjádřeny formou procentuálních 
podílů bez uvedení rozlohy v hektarech, což by mohlo vytvá-
řet mylný dojem, že na  uvedených rozlohách se vyskytují 
(čisté) porosty jmenovaných skupin dřevin. Celkovou plochu 
lesů (přesněji porostní půdy) je možné členit podle typu po-
rostu daného konkrétní směsí dřevin – viz popis strukturova-
ných porostních typů NIL2 [1]. Odhad rozlohy porostní půdy 
podle typu dřevinné skladby lesních porostů není obsahem 
této přílohy. Zastoupení dřevin je prezentováno v  členění 
podle příslušnosti k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa 
(PUPFL), podle kategorií nadmořské výšky a věkových tříd.    

Odhady jsou získány na základě údajů pozemního šetře-
ní provedeného na 7 772 inventarizačních plochách sítě NIL2 
nově založených v  letech 2011–2015. Z  tohoto počtu bylo 
7 153 ploch klasifikováno jako kategorie pozemku Les. Za-
stoupení dřevin je vyhodnoceno novou metodikou odlišnou od  
postupu použitého v  rámci vyhodnocení NIL1 (2001–2004). 
Vypočet v rámci NIL2 nepoužívá subjektivně zjišťovaný zápoj 
porostní vrstvy, na kterém byl konstruován odhad zastoupe-
ní NIL1. 

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

Metodika odhadu zastoupeNí 
dřeViN

Odhad zastoupení dřevin vychází z údajů zjištěných v rámci 
terénního šetření NIL.  Odhad byl proveden s využitím údajů 
inventarizačních ploch sítě NIL2, jejichž střed se nacházel 
v přístupné a  schůdné  části  kategorie pozemku Lesa a zároveň 
alespoň část inventarizační plochy (kruh r = 12,62 m) byla 
mapována jako porostní půda mimo holiny.   

Vstupními údaji pro výpočet zastoupení je druh dřeviny 
a plocha korunové projekce jedince, která je pro účely vyhod-
nocení ztotožněna s produkční plochou.  Korunové projekce 
byly změřeny na 32 860 vzornících kmenů hroubí (celkový po-
čet kmenů 92 776) a 14 813 vzornících jedinců nehroubí (cel-
kový počet jedinců 75 018). U jedinců bez zaměřené korunové 
projekce byla její plocha odhadnuta pomocí dendrometrické-
ho modelu. Do výpočtu zastoupení dřevin vstupují pouze živí 
jedinci s minimální výškou 10 cm.  Zastoupení konkrétní dře-
viny je vypočteno jako její podíl na  odhadu celkové plochy 
porostní půdy bez holin pro hodnocené území (ČR nebo kraj). 
Příspěvek dřeviny k odhadu plochy porostní půdy bez holin je 
na  úrovni jednotlivých inventarizačních ploch stanovován 
na základě podílu jejího příspěvku (vztaženo k dané inventa-
rizační ploše) k odhadu úhrnu produkční plochy (korunových 
projekcí) za zpracovávané území (ČR nebo kraj).

zastoupeNí skupiN dřeViN  

Tab. 1: Zastoupení skupin dřevin v ČR v kategorii Les, období NIL2 (2011–2015)

skupina dřevin
bodový odhad 

[%]
spodní mez  

[%]
horní mez  

[%]
jehličnany 58,9 57,6 60,3
smrk ztepilý 44,1 42,9 45,3
jedle bělokorá 0,9 0,7 1,1
borovice lesní 9,8 9,2 10,4
modřín evropský 3,3 2,8 3,7
ostatní jehličnaté 0,9 0,7 1,0
listnáče 41,1 39,7 42,4
buk lesní 10,3 9,6 11,0
duby 7,9 7,0 8,7
habr obecný 2,6 1,4 3,8
javory 4,2 3,0 5,5
jasany 1,5 0,3 2,7
olše 2,4 2,1 2,8
břízy 4,3 3,9 4,8
ostatní list. tvrdé 3,3 2,5 4,0
ostatní list. měkké 4,6 3,9 5,4
celkem 100,0

Zastoupení jehličnatých a  listnatých dřevin v  jednotlivých 
krajích je uvedeno v kartogramech na obrázcích č. 1 a 2.  Pro každý 
kraj je uveden bodový odhad včetně spodní a horní meze interva-
lu spolehlivosti. Jak je patrné z kartogramu na obrázku č. 1, podíl 
jehličnanů v jednotlivých krajích se významně liší. Nejvyšší podíl 
jehličnanů mají kraje Vysočina (76,3 %), Jihočeský (75,1 %) a Plzeň-
ský (72,8 %). Nejnižší podíl jehličnanů kromě Hlavního města 
Prahy (13,7 ± 13,3 % – odhad na hranici statistické průkaznosti) je 
v  Jihomoravském kraji (33,9 %), Ústeckém (38,4 %) a  Zlínském 
kraji (39,2 %). 

Nejvyšší zastoupení listnatých dřevin má Hlavní město Praha 
(86,3 %), podíl listnáčů nad 60 % byl pak zjištěn v kraji Jihomorav-
ském (66,1 %), Ústeckém (61,6 %) a Zlínském (60,8 %).  Naopak nej-
nižší podíl listnáčů je v kraji Vysočina (23,7 %) a Jihočeském (24,9 %). 

Zastoupení vybraných skupin dřevin je dále uvedeno v kar-
togramech na obrázcích č. 3 až 8 na konci této přílohy, interpre-
tace je z prostorových důvodů ponechána na čtenářích. 
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        Zastoupení skupin dřevin v ČR uvádí tabulka č. 1. S podílem 
58,9 % převládají jehličnaté dřeviny, listnaté dřeviny zaujímají 
podíl 41,1%. Téměř shodné zastoupení jehličnanů ve výši 59,1 % 
a listnáčů ve výši 40,6 % bylo odhadnuto v rámci projektu Czech-
Terra 2015 [2]. Naopak Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství 
2014 uvádí výrazně vyšší podíl zastoupení jehličnanů (72,5  %) 
a tedy i výrazně nižší podíl listnáčů (26,3 %) oproti NIL2 [3].  Nejví-
ce zastoupenými jehličnany podle NIL2 jsou smrk ztepilý  (44,1 %) 
a borovice lesní (9,8 %). Buk lesní a duby s podíly 10,3 % a 7,9 % 
jsou nejvíce zastoupenými listnáči. Zbývající skupiny dřevin mají 
zastoupení do  5 %. NIL1 (2001–2004) uvádí podíl jehličnanů 
ve  výši 67,2 % a  listnáčů 32,8 %, byl však použit jiný metodický 
postup odhadu zastoupení zatížený subjektivními vlivy. Proto 
nelze z rozdílů odhadů zastoupení podle NIL1 a NIL2 spolehlivě 
hodnotit změnu druhové skladby lesů. 
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Obr. 1: Zastoupení jehličnatých dřevin v krajích podle NIL2 (2011–2015),  kategorie pozemku Les 

Obr. 2: Zastoupení listnatých dřevin v krajích podle NIL2 (2011–2015), kategorie pozemku Les 
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zastoupeNí skupiN dřeViN  
podle příslušNosti k pupFl

Podle NIL2 se 9,9  % území kategorie Les nachází mimo PUPFL [4].  
Zastoupení skupin dřevin na PUPFL a mimo PUPFL je uvedeno v ta-
bulce č. 2 a v grafu č. 1. Jak je patrné z grafu, zastoupení dřevin na  
PUPFL a mimo PUPFL je velmi odlišné. Podíl jehličnanů je na PUPFL troj-
násobně vyšší než mimo PUPFL, naopak listnatých dřevin je dvakrát 
více v lesích mimo PUPFL. Zásadní je rozdíl v zastoupení smrku ztepi-
lého. Jeho podíl na PUPFL činí 46,9  % a mimo PUPFL pouze 14,5  %. 
Na  PUPFL je několikanásobně vyšší zastoupení javoru, olše, břízy, 
a ostatních listnatých dřevin měkkých i tvrdých. Výrazně vyšší je nao-
pak zastoupení buku v lesích na PUPFL (11,1 %) v porovnání s porosty 
mimo PUPFL (1,9 %). Symbol NA v tabulkách znamená, že údaj nebyl 
vyhodnocen z důvodu   nedostatečného počtu pozorování.

Tab. 2: Zastoupení skupin dřevin podle příslušnosti k PUPFL, období NIL2 (2011–2015)

skupina dřevin

PUPFL mimo PUPFL
bodový 
odhad 

[%]

spodní 
mez  
[%]

horní  
mez  
[%]

bodový 
odhad 

[%]

spodní 
mez  
[%]

horní  
mez  
[%]

jehličnany 62,5 61,1 64,0 21,1 18,2 23,9
smrk ztepilý 46,9 45,7 48,2 14,5 11,9 17,0
jedle bělokorá 1,0 0,8 1,2 0,1 0,0 0,2
borovice lesní 10,2 9,6 10,9 5,2 3,9 6,6
modřín evropský 3,5 3,0 4,0 0,8 0,4 1,2
ostatní jehličnaté 0,9 0,7 1,1 0,5 0,0 0,9
listnáče 37,5 36,0 38,9 78,9 76,1 81,8
buk lesní 11,1 10,3 11,8 1,9 1,1 2,7
duby 7,9 7,0 8,8 7,2 5,5 8,9
habr obecný 2,6 1,3 3,9 3,1 2,0 4,2
javory 3,2 2,6 3,8 14,8 2,1 27,5
jasany 1,5 1,0 2,0 1,2 NA NA
olše 1,4 1,2 1,7 12,8 10,2 15,4
břízy 3,7 3,3 4,2 10,2 8,4 12,0
ostatní list. tvrdé 2,3 1,5 3,0 13,5 10,0 17,0
ostatní list. měkké 3,7 2,9 4,5 14,3 11,8 16,9
celkem 100,0 100,0

zastoupeNí skupiN dřeViN 
podle NadMořské Výšky

Zastoupení skupin dřevin podle nadmořské výšky je uvede-
no v tabulce č. 3 a grafu č. 2, který nejlépe ukazuje rozdíly v dře-
vinné skladbě podle intervalu nadmořské výšky. S nadmořskou 
výškou stoupá podíl jehličnatých dřevin, od první výškové tří-
dy, která má podíl jehličnanů 35,7 % až po třetí výškovou třídu 
s  podílem 79,2 %.  U  listnatých dřevin je trend opačný, jejich 
podíl činí 64,3 % v první výškové třídě a 20,8 % ve třetí výško-
vé třídě.  S ohledem na přirozenou dřevinnou skladbu se podíl 
smrku ztepilého v první výškové třídě pod 400 m n. m. jeví jako 
vysoký (17,7 %). 

Tab. 3: Zastoupení skupin dřevin podle nadmořské výšky, období NIL2 (2011–2015)

skupina dřevin

pod 400 m n. m.  od 400 do 700 m n. m. nad 700 m n. m.

bodový 
odhad 

[%]

spodní 
mez  
[%]

horní 
mez 
 [%]

bodový 
odhad 

[%]

spodní 
mez  
[%]

horní 
mez  
[%]

bodový 
odhad 

[%]

spodní 
mez  
[%]

horní 
mez  
[%]

jehličnany 35,7 33,7 37,8 63,0 61,3 64,7 79,2 75,2 83,1

smrk ztepilý 17,7 16,2 19,3 47,3 45,9 48,7 72,1 68,1 76,1

jedle bělokorá 0,4 0,2 0,6 1,1 0,8 1,3 1,1 0,7 1,4

borovice lesní 14,2 12,9 15,5 10,1 9,2 10,9 2,4 1,8 3,0

modřín evropský 2,5 1,8 3,2 4,0 3,3 4,6 2,0 1,3 2,6

ostatní jehličnaté 0,9 0,6 1,2 0,6 0,4 0,8 1,6 1,0 2,2

listnáče 64,3 62,2 66,3 37,0 35,3 38,7 20,8 16,9 24,8

buk lesní 6,9 5,9 7,8 10,8 9,8 11,9 13,4 11,8 15,1

duby 18,0 16,3 19,7 5,7 4,5 6,9 0,3 0,0 0,6

habr obecný 8,4 6,7 10,1 0,9 NA NA 0,0 0,0 0,0

javory 6,6 2,1 11,1 3,9 3,0 4,9 1,7 1,0 2,3

jasany 2,7 NA NA 1,3 0,6 1,9 0,4 0,0 0,7

olše 2,7 2,0 3,3 2,7 2,2 3,2 1,1 0,6 1,6

břízy 4,2 3,5 4,9 4,7 4,0 5,3 3,3 2,4 4,2

ostatní list. tvrdé 6,9 5,7 8,0 2,8 2,1 3,4 NA NA NA

ostatní list. měkké 7,9 6,7 9,2 4,2 3,0 5,5 1,1 0,4 1,8
celkem 100,0 100,0 100,0

Ústav pro hospodářskou Úpravu lesů brandýs nad labem

Graf 1: Zastoupení skupin dřevin podle příslušnosti k PUPFL, období NIL2 (2011–2015) Graf 2: Zastoupení skupin dřevin podle nadmořské výšky, období NIL2 (2011–2015)
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zastoupeNí skupiN dřeViN 
podle VěkoVých tříd

Zastoupení skupin dřevin podle věkových tříd je uvedeno v ta-
bulce č. 4 a grafu č. 3. Z uvedených údajů je patrné rozdílné zastou-
pení skupin dřevin v závislosti na příslušnosti k věkové třídě. Poměr 
mezi jehličnany a listnáči se postupně se vzrůstajícím věkem mění. 
V první věkové třídě mají převahu listnaté dřeviny s podílem 55,9 %. 
Od druhé věkové třídy již převládají jehličnany s podílem 56,9 %, 
který se zvyšuje až na 74,7 % v šesté věkové třídě a poté postupně 
klesá až na 41,6 % v poslední, osmé věkové třídě. Patrný je také zvy-
šující se podíl buku a dubu s rostoucím věkem, nejvyšší zastoupení 
mají tyto dřeviny ve třech nejstarších věkových třídách. 

Tab. 4: Zastoupení skupin dřevin v ČR podle věkových tříd, období NIL2 (2011–2015)

 Věková třída

jehličnaté listnaté

Celkembodový 
odhad 

[%]

spodní 
mez  
[%]

horní 
mez  
[%]

bodový 
odhad 

[%]

spodní 
mez 
[%]

horní 
mez  
[%]

1–20 44,1 37,6 50,5 55,9 49,5 62,4 100,0

21–40 56,9 53,6 60,1 43,1 39,9 46,4 100,0

41–60 58,5 55,6 61,5 41,5 38,5 44,4 100,0

61–80 60,9 57,2 64,6 39,1 35,4 42,8 100,0

81–100 71,7 65,7 77,7 28,3 22,3 34,3 100,0

101–120 74,7 71,9 77,5 25,3 22,5 28,1 100,0

121–140 64,0 59,5 68,5 36,0 31,5 40,5 100,0

141+ 41,6 34,3 49,0 58,4 51,0 65,7 100,0
bez rozlišení věku 58,9 57,6 60,3 41,1 39,7 42,4 100,0

shrNutí

Zcela odlišná je dřevinná skladba na  pozemcích určených 
k plnění funkcí lesa (PUPFL) a mimo tyto pozemky, kdy na PUPFL je 
trojnásobně vyšší zastoupení jehličnanů (62,5 %) oproti lesům 
mimo PUPFL (21,1 %). 

Se vzrůstající nadmořskou výškou stoupá podíl jehličnatých dřevin 
(pod 400 m n. m., 35,7  %, nad 700 m n. m., 79,2  %) a naopak klesá podíl 
listnáčů (pod 400  m n. m.., 64,3  %, nad 700 m n. m., 20,8  %).  Podíl smrku 
ztepilého v první výškové třídě pod 400 m n. m. se s ohledem na jeho 
zastoupení v přirozené dřevinné skladbě jeví jako vysoký (17,7 %).

Rozdílné zastoupení skupin dřevin je patrné také v  závislosti 
na  věku jedinců. V  první věkové třídě převažují listnaté dřeviny 
(55,9 %), od druhé věkové třídy se poměr jehličnanů a listnáčů ob-
rací a do sedmé věkové třídy převažují jehličnany, s nejvyšším po-
dílem v v šesté věkové třídě (74,7 %).  

Nejvyšší zastoupení jehličnanů je v kraji Vysočina a Jihočeském 
(76,3 % a  75,1 %), listnaté dřeviny jsou nejvíce zastoupeny v  kra-
jích  Jihomoravském (66,1 %), Ústeckém (61,6  %) a Zlínském (60,8 %).  
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V  lesích České republiky převládají jehličnaté dřeviny s  podílem 
58,9 %, podíl listnatých dřevin činí 41,1 %. Nejvyšší zastoupení mezi 
jehličnany má smrk ztepilý (44,1 %) a borovice lesní (9,8  %). Z listna-
tých dřevin má nejvyšší zastoupení buk lesní (10,3 %)  a duby (7,9 %). 
Ostatní dřeviny mají zastoupení do 5 %. Zpráva o stavu lesa a lesního 
hospodářství v  roce 2014 uvádí oproti NIL2 výrazně vyšší podíl 
jehličnanů (72,5 %) a nižší zastoupení listnáčů (26,3 %) [3]. Zastoupení 
těchto skupin dřevin podle NIL2 (tabulka č. 1) je naopak velice 
podobné s výsledky projektu CzechTerra 2015 (59,1 % a 40,6 %) [2].
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Obr. 4: Zastoupení borovice lesní v krajích podle NIL2 (2011–2015), kategorie pozemku Les

Obr. 3: Zastoupení smrku ztepilého v krajích podle NIL2 (2011–2015), kategorie pozemku Les
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Obr. 6: Zastoupení dubu v krajích podle NIL2 (2011–2015), kategorie pozemku Les

Obr. 5: Zastoupení buku lesního v krajích podle NIL2 (2011–2015), kategorie pozemku Les
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Obr. 8: Zastoupení břízy v krajích podle NIL2 (2011–2015), kategorie pozemku Les

Obr. 7: Zastoupení habru obecného v krajích podle NIL2 (2011–2015), kategorie pozemku Les
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