
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.

8. Věková struktura lesa
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ÚVod 

V této příloze jsou prezentovány odhady veličin zjištěné na 
základě terénního šetření druhého cyklu Národní inventarizace 
lesů ČR 2011-2015 (NIL2), které popisují věkovou strukturu lesa 
v  ČR. Odhady zastoupení věkových kategorií  jsou uváděny ve  
formě procentuálních podílů bez uvedení rozlohy v hektarech. 
Důvodem je možná zavádějící intepretace výsledků, kdy 
například rozloha první věkové třídy podle NIL2 neodpovídá 
ploše porostů dané věkové třídy ve  smyslu hospodářské 
úpravy, ale pouze odpovídá ploše, kterou reprezentují jedinci 
první věkové třídy vyskytující se ve  všech porostech (smíšených, 
různověkých). V rámci vyhodnocení NIL2 bude prezentován mi-
mo jiné výstup plošného zastoupení růstových fází porostů 
(kultura, mlazina, tyčkovina atd.), který poskytne informace 
o skutečné ploše porostů v členění podle růstových fází.  Věková 
struktura lesa je uvedena v členění podle příslušnosti k pozem-
kům určeným k plnění funkcí lesa (PUPFL), podle kategorií 
vlastnictví a vybraných skupin dřevin.   

Odhady jsou získány na  základě údajů pozemního šetření, 
které bylo provedeno na  7  772 nově založených inventarizač-
ních plochách sítě NIL2 v období 2011-2015. Z tohoto počtu bylo 
7 153 ploch zařazeno do kategorie pozemku Les podle definice 
NIL2 [3]. Výpočet zastoupení podle věkových tříd (stupňů, ka-
tegorií) je proveden novou metodikou odlišnou od  postupu 
použitého v NIL1 2001-2004.  Výpočet v rámci NIL2 nepoužívá 
subjektivně zjišťovaný zápoj porostní vrstvy, na základě kterého 
byl konstruován odhad zastoupení podle NIL1. Prezentované vý-
stupy jsou uváděny v členění podle věkových stupňů (interval 
10 let), věkových tříd (interval 20 let) nebo věkových kategorií, 
do kterých byly sloučeny některé věkové třídy. Důvodem použití 
odlišných kategorií věku je stanovení optimální hranice (detailu) 
členění výstupu, kdy lze ještě prezentovanou veličinu v dané ka-
tegorii statisticky vyhodnotit a poskytnout tak korektní odhad. 

Přesnost odhadů je vyjádřena intervaly spolehlivosti (horní 
a  spodní mez), které jsou konstruovány pro statistickou jistotu 
95 % (hladina významnosti α = 0,05). Prezentované bodové od-
hady, a především jejich porovnávání je nutné vždy posuzovat 
s ohledem na šířku intervalového odhadu.  

Metodika odhadu 
VěkoVé struktury lesa 

Odhad zastoupení věkových kategorií lesa vychází z  údajů 
zjištěných v rámci terénního šetření NIL2. Odhad byl proveden 
na základě inventarizačních ploch sítě NIL2, jejichž střed se na-
cházel v přístupné a schůdné části kategorie pozemku Les a zá-
roveň alespoň část inventarizační plochy (kruh r = 12,62 m) byla 
vylišena jako druh pozemku porostní půda mimo holiny. Podíl 
věkových kategorií je vyhodnocen za porostní půdu bez holin. 
Podíl holiny na porostní půdě v ČR činí podle NIL2 0,5 ± 0,2 %.     

Vstupními údaji pro výpočet zastoupení věkových kategorií 
je druh dřeviny, věk a plocha korunové projekce jedince, která je 
pro účely vyhodnocení ztotožněna s produkční plochou.  Koru-
nové projekce byly změřeny na 32 860 vzornících kmenů hroubí 
(celkový počet kmenů 92  776) a  14  813 vzornících jedinců ne-

hroubí (celkový počet jedinců 75 018). U jedinců bez zaměřené ko-
runové projekce byla její plocha odhadnuta pomocí dendromet-
rického modelu. Do  výpočtu zastoupení dřevin vstupují pouze 
živí jedinci s minimální výškou 10 cm.  Zastoupení jedinců dané 
věkové kategorie je vypočteno jako jejich podíl na odhadu celko-
vé plochy porostní půdy bez holin pro hodnocené území (ČR 
nebo kraj). Příspěvek jedinců věkové kategorie k odhadu plochy 
porostní půdy bez holin je na  úrovni jednotlivých inventarizač-
ních ploch stanovován na základě podílu jejich příspěvku (vztaže-
no k dané inventarizační ploše) k odhadu úhrnu produkční plochy 
(korunových projekcí) za zpracovávané území (ČR nebo kraj).

Věk byl v rámci šetření NIL2 určován na úrovni každého je-
dince hroubí a  nehroubí, nikoli na  úrovni porostu. Věkem se 
v NIL rozumí počet kalendářních let (počet vegetačních období), 
které uplynuly od vzklíčení semene (popř. od zakořenění odno-
že) k  datu měření.  U  mladších jedinců byl určován spočtením 
přeslenů nebo letorostů, u starších stromů pak spočtením leto-
kruhů na blízkých pařezech nebo vývrtem podobného kmene 
mimo inventarizační plochu. Pouze ve  výjimečných případech 
byl věk stanoven na základě údajů lesního hospodářského plánu 
(osnovy) nebo odhadem (u starých stromů). 

zastoupeNí VěkoVých stupňů 

Zastoupení věkových stupňů v ČR je uvedeno v  tabulce č. 1. 
a grafu č. 1.   Nejvyšší podíl byl odhadnut pro druhý (12,1 %) a třetí 
věkový stupeň (10,9 %). Nejnižší zastoupení do  5 % mají logicky 
nejstarší věkové stupně dvanáctý až patnáctý. Výrazně nižší podíl 
5,8 % má oproti sousedním věkovým stupňům 7. stupeň. Podle 
výsledků NIL1 2001-2004 měl výrazně nižší zastoupení 6. věkový 
stupeň (6,8 %), který se přesunul v NIL2 do 7. stupně, a obě inven-
tarizace tuto skutečnost zachytily [4]. Zpráva o stavu lesa a lesního 
hospodářství ČR 2014 (ZZ) uvádí zastoupení na úrovni věkových 
tříd [2]. V  porovnání s  NIL2 je podíl první věkové třídy podle ZZ 
(16,9 %) nižší o 5,3 % oproti NIL2 (22,2 %). Stejný rozdíl ve prospěch 
NIL2 je také ve druhé věkové třídě, kdy ZZ uvádí podíl 14,9 % a NIL2 
20,1 %.  NIL2 naopak uvádí nižší zastoupení 4. (12,8 %) a 6. (8,8 %) 
věkové třídy oproti údajům ZZ (16,2 % a 12,3 %).  Ostatní věkové tří-
dy (3., 5. a 7.) podle NIL2 a ZZ vykazují rozdíl v zastoupení do 2 %. 

Tab. 1: Zastoupení věkových stupňů v ČR v kategorii Les, období NIL2 (2011–2015)
věkový stupeň bodový odhad [%] spodní mez [%] horní mez [%]
1. (1–10) 10,0 9,1 10,9
2. (11–20) 12,1 11,3 13,0
3. (21–30) 10,9 10,2 11,6
4. (31–40) 9,2 8,6 9,8
5. (41–50) 7,9 6,9 8,9
6. (51–60) 7,9 7,1 8,6
7. (61–70) 5,8 5,2 6,5
8. (71–80) 7,0 6,4 7,5
9. (81–90) 7,5 6,9 8,2
10. (91–100) 6,6 6,0 7,1
11. (101–110) 5,2 4,7 5,6
12. (111–120) 3,7 3,3 4,1
13. (121–130) 2,8 2,4 3,1
14. (131–140) 1,5 1,2 1,7
15. (141 a více) 1,9 1,6 2,2
celkem 100,0
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Zastoupení věkových kategorií v  jednotlivých krajích je uve-
deno v tabulce č. 2 a v kartogramech na obrázcích č. 1 až 6. Sym-
bol NA v tabulkách znamená, že údaj nebyl vyhodnocen z důvodu 
nedostatečného počtu pozorování. 

Nejvyšší zastoupení má první věková třída ve  Středočeském 
(28,3 %) a Moravskoslezském kraji (26,1 %), naopak nejnižší zastou-
pení má tato třída v kraji Jihočeském (17,6 %), Karlovarském (18 %) 
a Plzeňském (18,4 %). Zastoupení druhé věkové třídy v krajích je vý-
razně odlišné. Zatímco v  krajích Ústeckém (26,6 %), Libereckém 
(24,5 %) a Zlínském (23,2 %) je podíl této třídy přes 23 %, v krajích 
Vysočina (16,1 %), Středočeském (16,3 %) a  Moravskoslezském 
(16,9 %) nedosahuje ani 17 %.   Zastoupení věkové kategorie 41-80 let 
se pohybuje ve většině krajů okolo 30 %. Výrazně nižší je však podíl 
této věkové kategorie v kraji Libereckém (21,9 %) a Moravskoslez-
ském (24,3 %).  Velké rozdíly jsou také v zastoupení věkové katego-
rie 81-120 let, kdy nejvyšší podíl této kategorie má Kraj Vysočina 
(28,8 %) a naopak nejnižší kraj Ústecký s podílem 15 %. Nejvyšší 
podíl v nejstarší věkové kategorii má kraj Liberecký (7,7 %) a kraje 
Jihočeský a  Olomoucký se stejným podílem (7,6 %). Nejnižší za-
stoupení pak mají kraje Pardubický (4,1 %) a Vysočina (4,4 %). 
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Graf 1: Zastoupení věkových stupňů v ČR v kategorii Les, období NIL2 (2011–2015)
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Hl. m. Praha 38,6 20,9 56,2 17,1 NA NA 31,3 13,8 48,8 3,2 NA NA 9,8 NA NA
Středočeský 28,3 25,8 30,8 16,3 14,2 18,4 29,6 26,9 32,4 21,2 18,7 23,6 4,6 3,3 5,8
Jihočeský 17,6 14,6 20,5 20,4 17,4 23,4 31,6 28,9 34,3 22,9 20,5 25,3 7,6 6,1 9,1
Plzeňský 18,4 16,1 20,8 20,5 18,1 22,9 29,3 26,4 32,2 25,5 22,8 28,2 6,2 4,7 7,7
Karlovarský 18,0 14,3 21,6 22,0 18,2 25,9 30,2 26,1 34,2 23,2 19,3 27,0 6,7 4,6 8,7
Ústecký 26,4 19,5 33,3 26,6 22,5 30,6 26,7 20,1 33,4 15,0 12,0 18,0 5,3 3,6 7,0
Liberecký 22,8 19,3 26,2 24,5 21,0 28,1 21,9 18,5 25,3 23,2 19,6 26,7 7,7 5,4 9,9
Královéhradecký 22,3 17,0 27,5 17,8 14,3 21,4 30,2 24,4 36,0 22,9 18,9 26,9 6,8 4,6 9,0
Pardubický 23,2 19,7 26,8 17,7 14,3 21,0 30,8 26,7 35,0 24,1 20,3 28,0 4,1 2,3 5,9
Vysočina 19,8 17,0 22,7 16,1 13,3 18,9 30,8 27,2 34,4 28,8 25,4 32,3 4,4 2,9 5,9
Jihomoravský 23,3 19,9 26,8 21,1 17,9 24,4 26,4 22,0 30,7 24,6 20,9 28,3 4,6 3,2 6,0
Olomoucký 23,5 20,5 26,6 16,9 13,8 20,0 28,1 24,3 31,9 23,9 20,5 27,3 7,6 5,4 9,8
Zlínský 21,6 18,0 25,2 23,2 19,0 27,3 27,3 21,4 33,2 21,7 15,7 27,7 6,2 3,8 8,7
Moravskoslezský 26,1 22,6 29,6 21,2 18,0 24,4 24,3 20,7 27,9 20,9 17,7 24,1 7,5 5,4 9,7
ĆR 22,2 21,2 23,2 20,1 19,2 21,0 28,6 27,5 29,7 23,0 22,0 23,9 6,1 5,6 6,6

Tab. 2: Zastoupení věkových tříd a kategorií v krajích v kategorii Les, období NIL2 (2011–2015)

zastoupeNí VěkoVých kategorií 
podle příslušNosti k pupFl

Podle údajů NIL 2 se 9,9 % území kategorie Les nachází 
mimo  PUPFL [3].  Věková  struktura  v  lese na  PUPFL  a  mimo 
PUPFL je odlišná. Podíl první věkové třídy mimo PUPFL (27,5 %) 
výrazně převyšuje podíl v lesích na PUPFL (21,7 %). Také za-
stoupení druhé věkové třídy a třetí věkové kategorie mimo 
PUPFL je vyšší (28,3 % a 31,5 %) oproti lesům na PUPFL (19,3 % 
a 28,3 %), ve třetí věko-vé kategorii se pravděpodobně jedná 
o statisticky neprůkazný rozdíl – intervalové odhady se překrý-
vají. Výrazný je rozdíl v zastoupení věkové kategorie 81-120 let, 
kdy v lesích mimo PUPFL (10,1 %) je nižší zastoupení této 
kategorie oproti lesům na PUPFL (24,2 %).  

To stejné platí i o nejstarší věkové kategorii, která má podíl v le-
sích na PUPFL 6,5 % a mimo PUPFL 2,6 %. 

Tab. 3: Zastoupení věkových kategorií podle příslušnosti k PUPFL, období NIL2 
(2011–2015)

Věková 
třída, 
kategorie

PUPFL mimo PUPFL
bodový 
odhad  

[%]

spodní 
mez  
[%]

horní  
mez  
[%]

bodový 
odhad  

[%]

spodní 
mez  
[%]

horní  
mez  
[%]

1–20 21,7 20,7 22,6 27,5 22,6 32,3
21–40 19,3 18,4 20,3 28,3 24,8 31,8
41–80 28,3 27,2 29,4 31,5 26,5 36,5
81–120 24,2 23,2 25,2 10,1 7,7 12,5
121+ 6,5 5,9 7,0 2,6 1,7 3,6
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zastoupeNí VěkoVých kategorií 
podle druhu VlastNictVí

Věková struktura podle druhu vlastnictví je uvedena v tabulce 
č. 4 a grafu č. 4. a 5. Výstupy jsou prezentovány pro tři hlavní 
kategorie vlastnictví  - státní lesy, obecní a městské, soukromé 
a církevní. 

Podíly jednotlivých věkových kategorií podle druhu vlastnictví 
nevykazují výrazné rozdíly – intervalové odhady se překrývají. 
Výrazněji odlišný je pouze odhad podílu první věkové kategorie 
v  soukromých a církevních lesích (24,5 %) oproti lesům státním 
(21,5 %) a obecním a městským (21 %).  

Ústav pro hospodářskou Úpravu lesů brandýs nad labem

Graf 2: Zastoupení věkových kategorií podle příslušnosti k PUPFL, období NIL2 (2011–2015)

Graf 4: Zastoupení věkových kategorií podle druhu vlastnictví, období NIL2 (2011–2015)

Graf 3: Zastoupení věkových kategorií podle příslušnosti k PUPFL, období NIL2 (2011–2015)

Graf 5: Zastoupení věkových kategorií podle druhu vlastnictví, období NIL2 (2011–2015)
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Tab. 4: Zastoupení věkových kategorií podle druhu vlastnictví, období NIL2 (2011–2015)

Věková třída, 
kategorie

státní obecní a městské soukromé a církevní
bodový odhad 

[%]
spodní mez  

[%]
horní mez  

[%]
bodový odhad 

[%]
spodní mez  

[%]
horní mez  

[%]
bodový odhad 

[%]
spodní mez  

[%]
horní mez  

[%]
1–20 21,5 20,2 22,8 21,0 18,9 23,2 24,5 22,4 26,6
21–40 20,2 18,9 21,4 19,8 17,9 21,8 20,4 18,7 22
41–80 28,3 26,9 29,8 29,7 27,4 32 28,3 25,9 30,8
81–120 23,4 22,2 24,6 23,3 21,2 25,5 21,6 19,7 23,6
121+ 6,6 5,9 7,3 6,1 4,9 7,3 5,2 4,3 6
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zastoupeNí VěkoVých tříd 
podle skupiN dřeViN 

Zastoupení věkových tříd v rámci vybraných skupin dřevin 
je uvedeno v tabulkách č. 4. a 5. a v grafu č. 6. První věková třída 
má  v  rámci  listnatých  dřevin  významně  vyšší  zastoupení 
(29,3 %) oproti první věkové třídě u jehličnanů, která má podíl 
17,1 %. Zastoupení 2., 3. a 4. věkové třídy ve skupině dřevin je-
hličnatých a listnatých je podobné – rozdíl do 1,9 %. Výrazný je 
však rozdíl v zastoupení  5. a 6. věkové třídy, kdy podíl ve sku-
pině jehličnanů činí 16,7 % a 11,3 % a je výrazně vyšší oproti 
zastoupení těchto tříd v listnatých dřevinách (10,5 % a 5,4 %).  
Významně vyšší je zastoupení první věkové třídy buku lesního 
(27,8 %) oproti zastoupení této věkové třídy v ostatních skupi-
nách dřevin (smrk ztepilý 18,6 %, borovice lesní 12,7%, duby 
16,2 %).  

jehličnaté listnaté
Věková 
třída

bodový 
odhad [%]

spodní 
mez [%]

horní mez 
[%]

bodový 
odhad [%]

spodní 
mez [%]

horní mez 
[%]

1–20 17,1 16,0 18,1 29,3 27,4 31,3
21–40 19,4 18,3 20,6 21,1 19,4 22,7
41–60 15,8 14,8 16,8 15,8 14,2 17,3
61–80 13,6 12,7 14,6 11,7 10,3 13,1
81–100 16,7 15,7 17,8 10,5 9,3 11,6
101–120 11,3 10,4 12,2 5,4 4,7 6,1
121–140 4,6 4,1 5,2 3,7 3,1 4,3
141+ 1,4 1,0 1,7 2,7 2,1 3,2
celkem 100,0 100,0

Tab. 6: Zastoupení věkových tříd podle skupin dřevin smrk ztepilý, borovice lesní, buk lesní a duby, období NIL2 (2011-2015) 

smrk ztepilý borovice lesní buk lesní duby

Věková třída
bodový 
odhad  

[%]

spodní 
mez  
[%]

horní  
mez  
[%]

bodový 
odhad  

[%]

spodní 
mez 
[%]
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mez 
[%]

bodový 
odhad 

[%]
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mez
[%]

horní  
mez  
[%]

bodový 
odhad 

[%]

spodní 
mez  
[%]

horní 
mez 
[%]

1–20 18,6 17,4 19,8 12,7 10,6 14,8 27,8 24,7 31,0 16,2 12,4 20,0

21–40 18,9 17,8 20,1 20,1 17,6 22,6 14,5 12,6 16,4 18,0 12,0 24,0

41–60 16,1 15,0 17,2 14,7 12,6 16,8 12,2 10,4 14,1 11,6 9,5 13,8

61–80 13,9 12,8 15,0 12,7 10,8 14,6 9,9 7,5 12,3 15,0 12,3 17,8

81–100 16,8 15,7 18,0 16,2 14,2 18,2 13,5 11,5 15,4 17,0 13,6 20,5

101–120 10,4 9,4 11,3 14,5 12,5 16,5 9,0 7,2 10,7 11,6 9,4 13,9

121–140 4,1 3,6 4,7 6,6 5,2 8,0 6,7 4,2 9,2 6,4 4,9 7,9

141+ 1,1 0,8 1,5 2,5 1,6 3,4 6,4 4,7 8,0 4,0 2,8 5,3

celkem 100,0 100,0 100,0 100,0

Graf 6 : Zastoupení věkových tříd podle skupin dřevin, období NIL2 (2011–2015)

shrNutí

Nejvyšší zastoupení v  ČR mají tři nejmladší věkové stupně 
(interval 10 let), první s  podílem 10 ± 0,9 %, druhý s podílem 
12,1 ± 0,8 % a třetí s podílem 10,9 ± 0,7 %. V porovnání s údaji ZZ 
2014, která uvádí věkovou strukturu v členění podle věkových tříd 

(interval 20 let), vykazuje NIL2 vyšší zastoupení mladších věko-
vých tříd – první a  druhé. Podle NIL2 je podíl v  těchto třídách 
22,2 ± 1 % a 20,1 ± 0,9 %, podle ZZ pak 16,9 % a 14,9 %.  Naopak 
NIL2 uvádí nižší zastoupení 4. (12,8 ± 0,8 %) a 6. (8,8 ± 0,6) věkové 
třídy oproti údajům ZZ (16,2 % a 12,3 %) [2].  
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Tab. 5: Zastoupení věkových tříd podle skupin dřevin listnatých a jehličnatých, období 
NIL2 (2011-2015)
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Lesy mimo PUPFL mají výrazně vyšší podíl prvních dvou vě-
kových tříd (27,5 ± 4,8 % a 28,3 ± 3,5 %) v porovnání s lesy na PUPFL 
(21,7 ± 1 % a 19,3 ± 1 %). Naproti tomu zastoupení nejstarších vě-
kových kategorií 81-120 let a 121 a více let je vyšší v lesích na 
PUPFL (24,2 ± 1 % a 6,5 ± 0,6 %) oproti porostům mimo PUPFL 
(10,1 ± 2,4 % a 2,6 ± 1 %). 

Věková struktura lesa se mezi uvažovanými kategoriemi  
vlastnictví prakticky neliší.

Výrazně vyšší zastoupení mají první dvě věkové třídy ve skupině 
listnatých dřevin (29,3 ± 1,9 % a 21,1 ± 1,7 %) oproti skupině jehlič-
nanů s podílem první věkové třídy 17,1 ± 1 % a druhé věkové třídy 
s podílem 19,4 ± 1,1 %.  Významný je rozdíl zastoupení první věko-
vé třídy buku lesního (27,8 ± 3,1 %) v porovnání s podílem této třídy 
v rámci ostatních skupin dřevin (smrk ztepilý 18,6 ± 1,2 %, borovi-
ce lesní 12,7 ± 2,1 %, duby 16,2 ± 3,8 %).

Odlišnosti jsou také ve věkové struktuře v jednotlivých krajích, 
kdy byl odhadnut například velmi nízký podíl věkové kategorie 81–
120 let v Ústeckém kraji (15,0 ± 2,9 %) oproti Kraji Vysočina, který má 
podíl této kategorie nejvyšší (28,8 ± 3,5 %).  Ústecký kraj má naopak 
ze všech krajů nejvyšší podíl věkové třídy 21–40 let (26,6 ± 4,1 %). 
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Obr. 1: Zastoupení věkové třídy 1–20 let v krajích podle  NIL2 (2011–2015), kategorie 
pozemku Les

Obr. 4: Zastoupení věkové kategorie 81–120 let v krajích podle  NIL2 (2011–2015), 
kategorie pozemku Les

Obr. 3: Zastoupení věkové kategorie 41–80 let v krajích podle  NIL2 (2011–2015), 
kategorie pozemku Les

Obr. 6: Zastoupení věkových kategorií  v krajích podle  NIL2 (2011−2015),  
kategorie pozemku Les

Obr. 2: Zastoupení věkové třídy 21–40 let v krajích podle  NIL2 (2011–2015), 
kategorie pozemku Les

Obr. 5: Zastoupení věkové kategorie 121 a více let v krajích podle  NIL2 (2011–2015), 
kategorie pozemku Les
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