
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
Charakteristiky obnovy jsou jedním z nejdůležitějších ukaza-

telů stavu a především budoucího vývoje lesa. Druhové složení 
a podíl přirozené obnovy předurčuje na dlouhou dobu budoucí 
druhové složení lesních porostů, jejich stabilitu a ekonomickou 
využitelnost. Tato příloha poskytuje informaci o potenciálu, kte-
rý v sobě lesy v  podobě obnovy mají. Na  základě uvedených 
charakteristik obnovy lesa lze mimo jiné hodnotit dopady státní 
lesnické politiky a posoudit dlouhodobou snahu o úpravu dře-
vinné skladby v ČR. 

Pro správnou interpretaci odhadů prezentovaných v této pří-
loze je nejprve nutné vysvětlit obsah termínu obnova tak, jak je 
defi ován v  pracovních postupech  druhého cyklu Národní in-
ventarizace lesů ČR 2011–2014 (NIL2) [1]. V rámci NIL2 jsou na in-
ventarizačních plochách evidováni tzv. jedinci nehroubí. Jedná se 
o živé stromky o minimální výšce 10 cm, jejichž výčetní tloušťka 
nedosahuje 7 cm.  Zaznamenáni jsou tedy všichni jedinci nehroubí 
bez ohledu na to, zda jsou využitelní pro vznik následného porostu. 
Při pozemním šetření je pak na základě porostních a stanovištních 
podmínek zjištěno, zda jsou jedinci nehroubí na dané inventari-
zační ploše obnovou ve smyslu lesnickém (jedinci již tvoří následný 
porost nebo se pod mateřským porostem vyskytují vhodní jedinci 
v  dostatečném počtu, odpovídajícím prostorovém rozmístění 
a ve vhodných podmínkách). V opačném případě se jedná o jedin-
ce, kteří nejsou schopni vytvořit následný porost.    

Uvedené odhady jsou získány na základě pozemního šetření 
provedeného na 7 772 inventarizačních plochách sítě NIL2 nově 
založených v letech 2011-2015. Z tohoto počtu bylo 7 153 ploch 
klasifi ováno jako kategorie pozemku Les. NIL2 používá odlišný 
metodický postup pro výpočet zastoupení v  rámci obnovy 
oproti prvnímu cyklu Národní inventarizace lesů ČR 2001-2004 
NIL1 [1,4].  Porovnání výsledků inventarizací je tedy možné pou-
ze s vědomím použití odlišných metodických postupů vyhodno-
cení. Rozdíl je také v defi ování obnovy, kdy NIL1 za obnovu po-
važuje všechny jedince nehroubí.   

Odhady jsou prezentovány v kusech jedinců na hektar po-
rostní půdy (přístupné a schůdné části kategorie pozemku Les) 
nebo jako zastoupení v procentech podle uvažovaných katego-
rií (např. podle skupin dřevin, výškových tříd atd.).  

Členění údajů je uvedeno podle původu obnovy (přirozená 
nebo umělá), skupin dřevin, druhu vlastnictví a  kategorií nad-
mořské výšky.  

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

Metodika odhadu   

výšky 10 cm do 50 cm. Na segmentu o poloměru 1 m se  eviduje 
pouze přirozená obnova v rozmezí výšky 0,51–1,3 m. Na nej-
větším kruhu se evidují všichni jedinci umělé obnovy od výšky 
10 cm a jedinci přirozené obnovy od výšky 1,3 m, horní limit je 
v obou případech výčetní tloušťka 7 cm. Pokud se vyskytli 
jedinci vegetativního původu do výšky 1,3 m vyrůstající z jed-
noho pařezu, byl zaznamenán pouze nejvyšší jedinec z této 
skupiny. Jedinci vegetativního původu vyšší než 1,3 m rostoucí 
z jednoho pařezu jsou evidování všichni. U každého jedince ne-
hroubí jsou zaznamenány jeho charakteristiky - jako například 
dřevina, věk, poškození, výšková třída, původ atd.  U přibližně 
20 % náhodně vybraných vzorníků je změřena přesná výška 
a korunová projekce. 

Odhad plochy porostní půdy obnovy byl proveden na zákla-
dě počtu lokalit pro šetření jedinců nehroubí vyhovujícím někte-
ré z podmínek: 1) na kruhových segmentech pro výběr jedinců 
nehroubí příslušné lokality (východ nebo západ) byl zaregistrován 
alespoň jeden jedinec umělé obnovy; 2) na kruhových segmen-
tech pro výběr jedinců nehroubí příslušné lokality byl zaregistro-
ván alespoň jeden jedinec přirozeného původu s tím, že jak tento 
jedinec, tak i  lokalita jsou vhodné k přirozené obnově; 3) střed 
lokality pro šetření jedinců nehroubí se nachází v některé z růs-
tových fází: nezajištěná kultura nebo nálet, zajištěná kultura 
nebo nárost, mlazina, tyčkovina. 

Odhady zastoupení jedinců nehroubí podle zvolených člení-
cích kritérií vychází z plochy korunových projekcí všech zaregis-
trovaných jedinců. Ty jsou získány na základě dendrometrického 
modelu zkonstruovaného pro vybrané dřeviny na základě cel-
kového počtu 14 813 vzorníků jedinců nehroubí s přesně změ-
řenou výškou a korunovou projekcí.  Pro účely vyhodnocení je 
korunová projekce ztotožněna s produkční plochou jedince. Za-
stoupení jedinců uvažované kategorie nepřímo vyjadřuje jejich 
podíl na porostní půdě obnovy.  

charakteristiky obNoVy
Plocha porostní půdy s obnovou podle NIL2  zaujímá 1 472,8 

± 40,4 tis. ha. Podíl porostní půdy s obnovou vzhledem k celkové 
porostní půdě činí 53,6 ± 1 %.  Obnova na volné ploše se vysky-
tuje na  12,9 % plochy porostní půdy, obnova pod clonou pak 
zaujímá 40,6 % porostní půdy.  Umělá obnova se vyskytuje na 
125,7 ± 34,5 tis. ha, přirozená na 347,1 ± 17,4 tis. ha.  V obnově 
zcela převládají jedinci generativního původu s  podílem 96 %, 
pouze 4 % jedinců obnovy mají vegetativní původ.   

Průměrný počet jedinců obnovy na  jeden hektar porostní 
půdy s obnovou činí 31,1 ± 2,0 tis. ks/ha. 

počet jediNců Nehroubí
V tabulce č. 1 je uveden celkový počet jedinců nehroubí  v ČR 

na porostní půdě v členění podle toho, zda jsou či nejsou sou-
částí obnovy.  Celkový počet jedinců nehroubí přesahuje 58,3 mi-
liard kusů, z  toho je 46,6 miliard jedinců obnovou ve  smyslu 
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Počet jedinců přirozené obnovy na hektar přirozené obnovy 
je 118,5 ± 6,8 tis. ks/ha, počet jedinců umělé obnovy na hektar 
umělé obnovy byl odhadnut ve výši 3,8 ± 0,2 tis. ks/ ha.

Uvedené odhady charakteristik obnovy vychází z  údajů 
zjištěných v rámci terénního šetření NIL2. Jedinci nehroubí byli 
evidováni na dvou lokalitách umístěných 6,31 m na západ a na 
východ od středu inventarizační plochy. Každá lokalita se skládá 
ze tří kruhových segmentů o  poloměru 0,25 m, 1 m a  3 m.  Na 
nejmenším segmentu se evidují jedinci přirozené obnovy od 



NIL2 (80 %) a 11,8 miliard jedinců nelze považovat za obnovu 
(20 %).  Na jednom hektaru porostní půdy se nachází průměrně 
21 tis. jedinců nehroubí, z toho je 16,7 tis. jedinců obnovy a 4,2 tis. 
jedinců není obnovou.  Oproti výsledkům NIL1 je hektarový 
počet jedinců nehroubí podle NIL2 dvojnásobně vyšší, NIL1 
uvádí hektarový počet ve výši 10,9 tis. ks./ha [4]. Jedním z dů-
vodů tohoto rozdílu může být odlišný metodický postup, kdy 
v NIL1 byli evidováni všichni jedinci nehroubí na kruhu o polo-
měru 2 m. Tato relativně velká plocha obnovního kruhu neu-
možňovala dostatečně přesně spočítat všechny jedince nehroubí  
především v hustých náletech a nárostech. Druhým důvodem 
pak může být skutečný nárůst počtu jedinců nehroubí v  této 
výškové třídě. 

Tab. 1: Počet jedinců nehroubí v ČR podle příslušnosti k obnově, porostní půda, 
období NIL2 (2011–2015)

bodový 
odhad 

[mld. ks]

spodní  
mez  

[mld. ks]

horní  
mez  

[mld. ks]

bodový 
odhad  

[tis. ks/ha]

spodní  
mez  

[tis. ks/ha]

horní  
mez  

[tis. ks/ha]

jedinci nehroubí 58,3 54,6 62,0 21,0 19,7 22,2

obnova 46,6 43,3 49,8 16,7 15,6 17,8

není obnova 11,8 10,0 13,6 4,2 3,6 4,9

počet jediNců Nehroubí 
podle VýškoVých tříd 

Tabulka č. 2 a graf č. 1 uvádí počet jedinců nehroubí podle 
příslušnosti k obnově v jednotlivých výškových třídách na hek-
tar porostní půdy. V první výškové třídě se nachází nejvyšší po-
čet jedinců nehroubí ze všech tříd, a to 17,1 tis. ks/ha. NIL1 uvádí 
v této třídě výrazně nižší počet jedinců  nehroubí 8,3 ± 0,4 tis. 
ks/ha [4]. Ve druhé výškové třídě (0,51 – 1,3 m) bylo v NIL2  za-
znamenáno 2,4 tis. ks jedinců na  hektar porostní půdy, NIL1 
uvádí hodnotu 1,5 ± 0,8 tis. ks/ha. Ve třetí a čtvrté výškové třídě 
podle NIL2  bylo zaznamenáno shodně 0,7 tis. ks/ha.  NIL1 uvá-
dí počet jedinců ve třídě nad 1,3 m ve výši 1,2 ± 0,05 tis. ks/ha, 
který odpovídá součtu odhadů počtu jedinců třetí a čtvrté 
výškové třídy podle NIL2 (1,4 tis. ks/ha). Počet jedinců nekla-
sifikovaných jako obnova se vzrůstající výškovou třídou logicky 
výrazně klesá, od výšky 1,3 m nebyli zaznamenáni žádní jedinci 
nehroubí, kteří nejsou obnovou.  
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Graf 1:  Počet jedinců nehroubí v ČR podle výškových tříd a příslušnosti k obnově, 
porostní půda, období NIL2 (2011–2015)

Tab. 2: Počet jedinců nehroubí v ČR podle výškový tříd a příslušnosti k obnově, porostní půda, období NIL2 (2011–2015)

Jedinci nehroubí Jedinci obnovy Není obnova

výšková třída
bodový odhad 

[tis. ks/ha]
spodní mez 
[tis. ks/ha]

horní mez  
[tis. ks/ha]

bodový odhad 
[tis. ks/ha]

spodní mez 
[tis. ks/ha]

horní mez  
[tis. ks/ha]

bodový odhad 
[tis. ks/ha]

spodní mez 
[tis. ks/ha]

horní mez 
[tis. ks/ha]

0,1 m <= h < 0,5 m 17,1 15,9 18,4 13,2 12,2 14,3 3,9 3,3 4,5

 0,5 m <= h < 1,3 m 2,4 2,2 2,6 2,1 1,9 2,2 0,3 0,3 0,4

 1,3 m <= h <  2,5 m 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,0 0,0 0,0

2,5 m <= h, d13 < 7 cm 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,0 0,0 0,0

bez rozlišení  21,0 19,7 22,2 16,7 15,6 17,8 4,2 3,6 4,9
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půVod obNoVy lesa 

V tabulce č. 3 a v kartogramech na obrázcích č. 1 a 2 je uve-
deno zastoupení jedinců obnovy podle jejich původu.  V rámci 
ČR převládá umělá obnova s podílem 76,4 %, přirozená obnova 
má zastoupení 23,6 %. Nejvyšší zastoupení přirozené obnovy 
vyjma Hl. m. Prahy je v  kraji Karlovarském (32,4 %) a  Olomouc-
kém (32,1 %). Nejnižší zastoupení přirozené obnovy byl odhad-
nut v kraji Jihočeském (16,5 %) a Plzeňském (19 %).  Tyto kraje 
mají  naopak  nejvyšší  zastoupení  umělé  obnovy,  a  to  83,5 % 
a 81 %. Nejnižší zastoupení umělé obnovy byl zjištěn v  kraji 
Karlovarském (67,6 %) a  Olomouckém (67,9 %). 

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky 
(ZZ) v  roce 2014 uvádí téměř stejné zastoupení přirozené 
a umělé obnovy (22,1 % a 77,9 %) [3] v ČR v porovnání s NIL2. 
Naopak velký rozdíl je v  zastoupení přirozené obnovy mezi 
NIL1 (80,9 ± 0,8 %) [4] a NIL2. Důvodem rozdílu je patrně odlišný 
metodický přístup, kdy NIL1 posuzuje původ obnovy na úrovni 
porostu jedinců na  obnovním kruhu, NIL2 na  úrovni jedince. 
Část rozdílu je dána i tím, že v NIL1 byly obnovou všichni jedin-
ci nehroubí přirozeného původu, zatímco v NIL2 pouze jejich 
část (viz vysvětlení v úvodu). 

Tab. 3: Zastoupení jedinců obnovy podle původu v krajích, období NIL2 (2011–2015)

přirozená umělá
bodový 
odhad 

[%]

spodní  
mez 
[%]

horní 
mez 
[%]

bodový 
odhad 

[%]

spodní 
mez 
[%]

horní 
mez 
[%]

Hl. m. Praha 43,5 27,8 59,1 56,5 40,9 72,2

Středočeský 27,2 24,4 30,1 72,8 69,9 75,6

Jihočeský 16,5 14,3 18,7 83,5 81,3 85,7

Plzeňský 19,0 16,0 22,0 81,0 78,0 84,0

Karlovarský 32,4 27,5 37,3 67,6 62,7 72,5

Ústecký 23,6 19,7 27,5 76,4 72,5 80,3

Liberecký 24,9 21,2 28,6 75,1 71,4 78,8

Královéhradecký 24,2 19,9 28,5 75,8 71,5 80,1

Pardubický 24,0 19,6 28,4 76,0 71,6 80,4

Vysočina 23,3 19,2 27,3 76,7 72,7 80,8

Jihomoravský 20,2 16,8 23,5 79,8 76,5 83,2

Olomoucký 32,1 28,1 36,0 67,9 64,0 71,9

Zlínský 28,0 23,4 32,6 72,0 67,4 76,6

Moravskoslezský 20,7 17,2 24,1 79,3 75,9 82,8

ĆR 23,6 22,6 24,5 76,4 75,5 77,4
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zastoupeNí skupiN dřeViN 
V obNoVě podle půVodu

V tabulce č. 4 a v grafu č. 2 je prezentováno zastoupení 
skupin dřevin v obnově podle původu. S podílem 61,2 % pře-
važují listnaté dřeviny, nejvyšší zastoupení z listnatých dřevin 
má buk lesní (14 %). Zastoupení jehličnanů v  obnově byl 
odhadnut na  38,8 %, kdy s podílem 32,6 % dominuje smrk 
ztepilý. V rámci přirozené a umělé obnovy je zastoupení sku-
pin dřevin ve většině případů vyrovnané. Větší rozdíly v za-
stoupení mezi přirozenou a umělou obnovu byly odhadnuty 
pro borovici lesní (zastoupení 1,6 % v přirozené a 4,2 % v umě-
lé obnově), olše (zastoupení 0,1 % přirozená, 2,1 % umělá) 

a  břízy (zastoupení 2,7 %  a  6,5 %) a jasany  (zastoupení  8,7 % 
a 3,2 %).

V porovnání s dřevinnou skladbou prezentovanou v příloze 
Lesnické práce č. 7 [2] je podíl listnatých dřevin v  obnově 
významně vyšší (61,2 %) oproti jejich celkovému zastoupení 
(41,1 %). Naopak zastoupení jehličnanů v obnově (38,8 %) je 
výrazně nižší oproti zastoupení jehličnanů na dřevinné skladbě 
v  ČR (58,9 %). Smrk ztepilý má výrazně nižší zastoupení v obno-
vě (32,6 %) oproti zastoupení na dřevinné skladbě všech 
porostů (44,1 %). To platí i pro borovici lesní, která má zastou-
pení v obnově 3,6 % a v dřevinné skladbě 9,8 %. Z listnatých 
dřevin má naopak výrazně vyšší zastoupení v  obnově skupina 
dřevin ostatní listnaté tvrdé (10 %) oproti zastoupení v na dře-
vinné skladbě porostů, který činí 3,3 %. 
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Tab. 4: Zastoupení skupin dřevin v obnově podle původu, celá ČR, období NIL2 (2011–2015)
Původ obnovy

skupina dřevin
bez rozlišení přirozená umělá

bodový odhad 
[%]

spodní mez  
[%]

horní mez  
[%]

bodový odhad 
[%]

spodní mez  
[%]

horní mez 
[%]

bodový odhad 
[%]

spodní mez 
[%]

horní mez 
[%]

jehličnany 38,8 37,5 40,1 36,1 33,8 38,4 39,7 38,2 41,1
smrk ztepilý 32,6 31,4 33,9 32,3 30,0 34,5 32,7 31,4 34,1
jedle bělokorá 0,9 0,7 1,1 1,4 0,8 1,9 0,8 0,5 1,0
borovice lesní 3,6 3,1 4,1 1,6 1,1 2,1 4,2 3,7 4,8
modřín evropský 0,9 0,7 1,1 0,6 0,3 0,9 1,0 0,8 1,2
ostatní jehličnaté 0,8 0,6 1,0 0,3 0,1 0,5 0,9 0,7 1,2
listnáče 61,2 59,9 62,5 63,9 61,6 66,2 60,3 58,9 61,8
buk lesní 14,0 13,1 14,9 14,4 12,8 16,0 13,9 12,9 14,9
duby 5,9 5,3 6,5 7,5 6,3 8,7 5,4 4,8 6,0
habr obecný 5,7 5,1 6,3 6,5 5,4 7,6 5,4 4,8 6,1
javory 7,7 7,1 8,4 11,0 9,6 12,4 6,7 6,0 7,4
jasany 4,5 4,0 5,0 8,7 7,3 10,1 3,2 2,7 3,7
olše 1,6 1,3 1,9 0,1 0,0 0,3 2,1 1,7 2,5
břízy 5,6 5,1 6,1 2,7 2,2 3,3 6,5 5,9 7,1
ostatní list. tvrdé 10,0 9,3 10,7 8,9 7,7 10,1 10,3 9,5 11,1
ostatní list. měkké 6,1 5,5 6,7 4,1 3,3 4,9 6,8 6,1 7,5
celkem 100,0 100,0 100,0

Ústav pro hospodářskou Úpravu lesů brandýs nad labem

www.uhul.cz   Informace o lesích

ZZ 2014 uvádí zastoupení skupin dřevin v  umělé obnově 
[3].  Jehličnany mají podle ZZ 2014 výrazně vyšší zastoupení 
61,4 % oproti NIL2, která uvádí zastoupení ve výši 39,7 %.  
zastoupení listnatých dřevin v  umělé  obnově  podle ZZ 2014  je 

naopak nižší (38,6 %) oproti NIL2 (60,3 %). zastoupení smrku 
ztepilého v umělé obnově činí podle ZZ 44,2 %, NIL2 uvádí 
zastoupení 37,7 %. NIL2 uvádí nižší zastoupení buku lesního 
v umělé obnově (13,9 %) oproti údajům ZZ 2014 (20 %). 

zastoupeNí skupiN dřeViN 
V obNoVě podle krajů 

V tabulce č. 5 a v kartogramech na obrázcích č. 3 a 4 jsou uve-
deny odhady zastoupení jehličnatých a  listnatých dřevin v ob-
nově v jednotlivých krajích. Symbol NA v tabulkách znamená, že 
údaj nebyl vyhodnocen z důvodu nedostatečného počtu pozo-
rování. Nejvyšší zastoupení jehličnanů v obnově má kraj Plzeň-
ský (57,1 %) a Kraj Vysočina (57,0 %). Nejnižší zastoupení jehlič-
nanů pak mají kraje Jihomoravský (15,6 %) a Zlínský (20,3 %).  
V těchto kra-

Graf 2:  Zastoupení skupin dřevin v obnově podle původu, celá  ČR, období NIL2 (2011–2015)

V těchto krajích byl naopak odhadnut nejvyšší zastoupení 
listnatých dřevin (84,4 % a  79,7 %). Nejnižší zastoupení listnáčů 
vykazuje kraj Plzeňský (42,9 %) a Vysočina (43 %). 

Tab. 5: Zastoupení jehličnatých a listnatých dřevin v obnově podle krajů, období NIL2 
(2011–2015)

Jehličnaté Listnaté

bodový 
odhad 

[%]

spodní 
mez 
[%]

horní 
mez 
[%]

bodový 
odhad 

[%]

spodní 
mez 
[%]

horní 
mez 
[%]

Hl. m. Praha NA NA NA NA

Středočeský 35,5 31,9 39,0 64,5 61,0 68,1

Jihočeský 54,3 50,9 57,7 45,7 42,3 49,1

Plzeňský 57,1 52,9 61,2 42,9 38,8 47,1

Karlovarský 51,4 45,3 57,5 48,6 42,5 54,7

Ústecký 28,6 23,9 33,3 71,4 66,7 76,1

Liberecký 35,2 30,2 40,2 64,8 59,8 69,8

Královéhradecký 32,8 27,3 38,2 67,2 61,8 72,7

Pardubický 49,9 44,0 55,9 50,1 44,1 56,0

Vysočina 57,0 51,9 62,2 43,0 37,8 48,1

Jihomoravský 15,6 12,3 19,0 84,4 81,0 87,7

Olomoucký 30,7 26,0 35,3 69,3 64,7 74,0

Zlínský 20,3 16,2 24,3 79,7 75,7 83,8

Moravskoslezský 26,0 22,0 30,1 74,0 69,9 78,0

ĆR 38,8 37,5 40,1 61,2 59,9 62,5
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Zlínském (0,2 %). Významné rozdíly jsou pak v podílu buku v jed-
notlivých krajích, jehož zastoupení se pohybuje v  rozmezí 
od 7,3 % v kraji Plzeňském po 32,9 % v kraji Zlínském. Duby mají 
nejvyšší zastoupení ve Středočeském kraji (11,7 %), nejnižší pak 
v kraji Moravskoslezském (2,2 %). 

Zastoupení  vybraných  skupin dřevin v obnově  podle  krajů 
je  uvedeno v tabulce č. 6  a  v  kartogramech  na  obrázcích  č.  5  
až 8. Podíl smrku ztepilého se pohybuje od 11,7 % v kraji Jihomo-
ravském až po  53,4 % v  Kraji Vysočina. Borovice lesní má nej-
vyšší zastoupení v kraji Libereckém (10,1 %), nejnižší pak v kraji 

Tab. 6: Zastoupení smrku ztepilého, borovice lesní, buku lesního a dubů v obnově podle krajů, období NIL2 (2011-2015)

smrk ztepilý borovice lesní buk lesní duby

bodový  
odhad  

[%]

spodní 
mez 
[%]

horní 
mez 
[%]

bodový 
odhad 

[%]

spodní 
mez 
%]

horní 
mez 
[%]

bodový 
odhad 

[%]

spodní 
mez 
[%]

horní 
mez 
[%]

bodový 
odhad 

[%]

spodní 
mez 
[%]

horní 
mez 
[%]

Hl. m. Praha NA NA NA NA NA NA NA NA
Středočeský 26,9 23,5 30,2 6,7 4,9 8,5 9,6 7,6 11,7 11,7 9,6 13,8
Jihočeský 47,1 43,7 50,5 5,0 3,5 6,5 9,2 7,2 11,1 4,8 3,5 6,0
Plzeňský 48,0 43,8 52,1 5,5 3,7 7,3 7,3 5,2 9,4 5,6 3,9 7,3
Karlovarský 47,9 41,9 53,9 0,9 NA 1,8 8,3 5,2 11,4 3,0 1,3 4,7
Ústecký 21,7 17,4 25,9 1,5 0,4 2,5 11,5 8,4 14,5 6,6 4,5 8,7
Liberecký 23,6 19,2 27,9 10,1 6,8 13,3 20,0 15,9 24,0 2,8 1,5 4,2
Královéhradecký 28,0 23,0 33,1 2,9 0,9 4,9 11,4 7,8 15,0 7,5 4,5 10,5
Pardubický 41,9 36,2 47,7 3,3 1,6 5,1 12,4 8,6 16,3 4,2 2,0 6,4
Vysočina 53,4 48,2 58,5 1,5 0,5 2,4 8,9 5,9 11,9 3,1 1,4 4,8
Jihomoravský 11,7 8,7 14,6 2,6 1,3 3,9 12,7 9,5 15,8 10,1 7,5 12,8
Olomoucký 26,9 22,5 31,3 0,7 0,1 1,4 26,0 21,7 30,3 4,6 2,5 6,8
Zlínský 17,6 13,8 21,4 0,2 0,0 0,4 32,9 27,8 37,9 3,8 1,9 5,7
Moravskoslezský 23,2 19,3 27,1 0,5 0,1 0,8 25,4 21,2 29,5 2,2 1,0 3,3
ĆR 32,6 31,4 33,9 3,6 3,1 4,1 14,0 13,1 14,9 5,9 5,3 6,5

zastoupeNí přirozeNé a uMělé 
obNoVy podle kategorií VlastNictVí 

V tabulce č. 7 a grafu  č. 3 je uvedeno zastoupení přirozené 
a  umělé obnovy v  členění podle kategorií vlastnictví. Výrazný 
rozdíl je v podílu přirozené obnovy mezi státními lesy ve správě 
LČR (27 %), lesy obecními a městskými a lesy soukromými a cír-
kevními. Nejnižší zastoupení přirozené obnovy bylo odhadnuto 
u obecních a městských (20 %) a u lesů soukromých a církevních 
lesů (20,4 %), kde je naopak nejvyšší zastoupení obnovy umělé 
(80 % a 79,6 %).  

Graf 3: Zastoupení přirozené a umělé obnovy podle kategoriích vlastnictví v ČR, 
období NIL2 (2011–2015)

Tab. 7: Zastoupení přirozené a umělé obnovy podle kategorií vlastnictví, období NIL2 
(2011–2015) 

přirozená umělá
bodový 
odhad 

[%]

spodní 
mez 
[%]

horní 
mez 
[%]

bodový 
odhad 

[%]

spodní 
mez 
[%]

horní 
mez 
[%]

státní LČR  27,0 25,5 28,6 73,0 71,4 74,5
státní mimo LČR  23,7 20,7 26,7 76,3 73,3 79,3
obecní a městské 20,0 17,9 22,1 80,0 77,9 82,1
soukromé a církevní 20,4 18,6 22,2 79,6 77,8 81,4
bez rozlišení  23,6 22,6 24,5 76,4 75,5 77,4
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zastoupeNí skupiN dřeViN 
V obNoVě podle kategorií  
NadMořské Výšky 

Odhad zastoupení skupin dřevin v  obnově podle kategorií 
nadmořské výšky je uveden v tabulce č. 8 a grafu č. 4.  Patrné je 
odlišné zastoupení dřevin v závislosti na nadmořské výšce. Za-
stoupení jehličnanů se s  vzrůstající nadmořskou výškou zvyšuje 
z  20,4 % v nejnižší kategorii až po 61,1 % v kategorii nad 700 m 
n. m. Zastoupení listnáčů se vzrůstající nadmořskou výškou 
naopak klesá ze 79,6 % na  38,9 %. V  porovnání s  dřevinnou 
skladbou všech porostů v nadmořské výšce pod 400 m n. m [2] 
je zastoupení jehličnanů v obnově o 16 % nižší (35,7 % a 20,4 %). 
Ve druhé výškové kategorii 400 až 700 m n. m. je zastoupení 
jehličnanů nižší o  21 % (63 % a  41,9 %).  V kategorii nad 700 m n. 
m. je také zastoupení jehličnanů v obnově výrazně nižší (61,1 %) 
oproti jejich zastoupení v  dřevinné skladbě (79,2 %).   

Graf 4: Zastoupení skupin dřevin v obnově podle kategorií nadmořské výšky, celá ČR, 
období NIL2 (2011–2015)

Graf 5: Zastoupení skupin dřevin v umělé obnově podle druhu vlastnictví, celá  ČR, 
období NIL2 (2011–2015)

Tab. 8: Zastoupení skupin dřevin v obnově podle kategorií 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 20,4 18,4 22,4 41,9 40,2 43,7 61,1 58,0 64,2
smrk ztepilý 12,0 10,4 13,5 36,3 34,7 38,0 56,6 53,4 59,7
jedle bělokorá 0,4 0,1 0,7 1,0 0,7 1,3 1,5 0,7 2,2
borovice lesní 6,8 5,6 8,0 2,9 2,4 3,4 0,3 0,0 0,6
modřín evropský 0,7 0,4 1,0 1,1 0,9 1,4 0,6 0,2 1,0
ostatní jehličnaté 0,5 0,2 0,8 0,6 0,3 0,8 2,2 1,2 3,1
listnáče 79,6 77,6 81,6 58,1 56,3 59,8 38,9 35,8 42,0
buk lesní 8,4 7,1 9,8 15,4 14,2 16,7 19,2 16,6 21,7
duby 11,4 10,0 12,9 4,7 4,1 5,4 0,1 0,0 0,3
habr obecný 12,6 11,0 14,2 3,8 3,1 4,4 0,0 NA NA
javory 10,3 8,9 11,7 7,6 6,7 8,4 3,5 2,5 4,6
jasany 8,3 7,0 9,6 3,6 3,0 4,2 1,0 0,3 1,6
olše 1,6 1,0 2,2 1,7 1,3 2,2 1,2 0,5 1,8
břízy 5,7 4,7 6,6 6,3 5,6 7,0 2,9 2,0 3,8
ostatní list. tvrdé 9,9 8,5 11,2 10,2 9,2 11,2 9,4 7,7 11,0
ostatní list. měkké 11,4 9,9 12,9 4,7 4,0 5,4 1,7 1,0 2,3
celkem 100,0 100,0 100,0

zastoupeNí skupiN dřeViN uMělé 
obNoVy podle VlastNictVí 

V tabulce č. 9 a grafu č. 5 jsou uvedeny odhady zastoupení 
skupin dřevin umělé obnovy podle druhu vlastnictví.  Zastou-
pení jehličnanů a  listnáčů v  obnově podle druhu vlastnictví 
nevykazuje výrazný rozdíl.  Větší rozdíl je však v  zastoupení 
buku lesního, kdy obě kategorie státních lesů (státní LČR  
– 19,1 %, státní mimo LČR – 17,4 %) mají přibližně dvojnásobně 
vyšší zastoupení buku v umělé obnově v porovnání s oběma 
kategoriemi nestátních vlastníků (obecní a  městské – 8,2 %, 
soukromé a církevní  - 9,1 %).  Rozdíl vykazuje také zastoupení 
skupiny dřevin ostatní listnaté tvrdé, kdy podíl ve státních le-
sích pod správou LČR činí 7,3 % (státní mimo LČR – 7,7 %) a po-
díl v  kategorii obecní a  městské dosahuje 13,2 % (soukromé 
a církevní 13,5 %).   
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shrNutí
Plocha porostní půdy s obnovou lesa zaujímá 1 472,8 ± 40,4 tis. 

ha, což je 53,6 ± 1 % porostní půdy celkem. Obnova na volné ploše 
se vyskytuje na 12,9% plochy porostní půdy, obnova pod clonou 
zaujímá 40,6 % porostní půdy. V obnově zcela převládají jedinci 
generativního původu s podílem 96 %, pouze 4 % jedinců obnovy 
mají vegetativní původ.   

Průměrný počet jedinců nehroubí na hektar porostní půdy v ČR činí 
21,0 ± 1,3 tis. ks/ha. Z tohoto počtu je 16,7 ± 1,1 tis. ks/ha jedinců obno-
vou, jak ji chápe lesnická praxe, přičemž 4,2 ± 0,7 tis. ks/ha takovou ob-
novou není.  Nejvyšší počet jedinců nehroubí na hektar porostní půdy 
se vyskytuje  ve výškové třídě 0,1–0,5 m, a to 17,1 ± 1,3 tis. ks/ha. Ve výš-
kové třídě 0,51–1,3 m bylo odhadnuto 2,4 ± 0,2 tis. ks/ha jedinců ne-
hroubí. Ve výškových třídách 1,3–2,5 m a 2,51 m – d1,3 7 cm byl odhadnut 
stejný počet jedinců, a to 0,7 ± 0,1 tis. ks/ha jedinců nehroubí. 

Podíl přirozené obnovy podle NIL2 činí 23,6 ± 1 %, zastoupení 
obnovy umělé je 76,4 ± 1 %. Zpráva o stavu lesa a lesního hospo-
dářství České republiky (ZZ) 2014 uvádí téměř stejné zastoupení 
přirozené a umělé obnovy (22,1 % a 77,9 %) [3]. Nejvyšší zastoupe-
ní přirozené obnovy byl zaznamenán v Karlovarském (32,4 ± 5 %) 
a Olomouckém kraji (32,1 ± 4 %). Nejvyšší zastoupení umělé 
obnovy má kraj Jihočeský (83,5 ± 2,2 %) a Plzeňský (81 ± 3 %). 

Nejvyšší  zastoupení  z  jehličnatých  dřevin  v obnově má  smrk 
ztepilý 32,6 ± 1,2 % a borovice lesní 3,6 ± 0,5 %, z listnatých dřevin 
pak  buk  lesní  s  podílem 14 ± 1 % a ostatní listnaté tvrdé dřeviny 
10,0 ± 0,7 %. Nejvyšší zastoupení jehličnatých dřevin v obnově 
bylo zjištěno v kraji Plzeňském (57,1 ± 4,2 %) a v Kraji Vysočina (57 
± 5,2 %). Listnaté dřeviny jsou pak nejvíce zastoupeny v kraji 
Jihomoravském (84,4 ± 3,4 %) a Zlínském (79,7 ± 4,2 %). V porov-
nání s dřevinnou skladbou [2] je podíl listnatých dřevin v obnově 
významně vyšší (61,2 ± 1,4 %) oproti jejich celkovému zastoupení 

Zastoupení jehličnatých dřevin v umělé obnově činí 39,7 ± 1,4 %,  
ipodíl  listnatých  dřevin  v  umělé  obnově  byl  odhadnut  ve  výši 

Tab. 9: Zastoupení skupin dřevin v umělé obnově podle druhu vlastnictví, období NIL2 (2011–2015) 

skupina dřevin
státní LČR státní mimo LČR obecní a městské soukromé a církevní

bodový odhad 
[%]

spodní mez 
[%]

horní mez  
[%]

bodový odhad 
[%]

spodní mez 
[%]

horní mez  
[%]

bodový odhad 
[%]

spodní mez 
[%]

horní mez  
[%]

bodový odhad 
[%]

spodní mez 
[%]

horní mez  
[%]

jehličnany 40,5 38,2 42,7 45,2 40,5 49,8 38,9 35,6 42,2 37,4 34,7 40,1
smrk ztepilý 33,3 31,2 35,5 36,9 32,4 41,5 32,2 29,1 35,3 31,0 28,4 33,5
jedle bělokorá 1,1 0,7 1,6 0,5 0,0 1,0 0,4 0,0 0,8 0,5 0,2 0,9
borovice lesní 3,3 2,6 4,1 6,6 4,2 9,0 5,1 3,7 6,5 4,2 3,1 5,4
modřín evropský 1,3 0,9 1,7 0,6 0,3 0,9 0,8 0,3 1,2 0,9 0,5 1,3
ostatní jehličnaté 1,3 0,8 1,9 0,6 -0,2 1,4 0,5 0,2 0,8 0,8 0,3 1,3
listnáče 59,5 57,3 61,8 54,8 50,2 59,5 61,1 57,8 64,4 62,6 59,9 65,3
buk lesní 19,1 17,4 20,9 17,4 14,1 20,7 8,2 6,4 9,9 9,1 7,6 10,6
duby 5,0 4,1 5,9 3,0 1,6 4,4 7,7 6,1 9,3 5,4 4,3 6,5
habr obecný 5,2 4,2 6,2 5,5 3,4 7,5 4,5 3,2 5,9 6,0 4,8 7,3
javory 6,1 5,1 7,1 6,0 4,1 8,0 7,8 6,2 9,4 7,2 5,9 8,5
jasany 2,1 1,5 2,7 3,0 1,5 4,4 4,4 3,0 5,7 4,2 3,2 5,2
olše 2,3 1,6 2,9 1,5 0,3 2,6 1,5 0,7 2,3 2,3 1,5 3,1
břízy 6,0 5,1 6,9 5,5 3,7 7,3 6,7 5,3 8,1 7,5 6,3 8,6
ostatní list. tvrdé 7,3 6,2 8,4 7,7 5,4 10,0 13,2 11,1 15,3 13,5 11,8 15,3
ostatní list. měkké 6,4 5,3 7,5 5,3 3,4 7,3 7,2 5,5 8,8 7,4 6,0 8,8
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0

60,3 ± 1,4 %. ZZ 2014 uvádí vyšší podíl jehličnatých dřevin v umělé 
obnově (61,4 %) oproti údajům NIL2 (39,7 %). Naopak zastoupení 
listnáčů  v  rámci  umělé  obnovy  je  podle  ZZ  2014  výrazně  nižší 
(38,6 %) v porovnání s NIL2 (60,3 %) [2].  

Zastoupení jehličnanů v obnově se se vzrůstající nadmořskou 
výškou zvyšuje z 20,4 ± 2 % v kategorii pod 400  m n.  m. až na 61,1 
± 3,1 % v kategorii nad 700  m n.  m. Zastoupení listnatých dřevin 
v obnově se naopak se vzrůstající nadmořskou výškou snižuje ze  
79,6 ± 2 % první kategorii nadmořské výšky až na 38,9 ± 3,1 % 
v kategorii nad 700  m n. m. 

Zastoupení buku lesního v umělé obnově ve státních lesích (státní 
LČR  – 19,1 %, státní mimo LČR – 17,4 %) je přibližně dvojnásobně vyšší 
oproti jeho zastoupení v  kategoriích nestátních vlastníků (obecní 
a městské – 8,2 %, soukromé a církevní  – 9,1 %).  
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(41,1 ± 1,4%). Naopak  jehličnanů v obnově (38,8 ± 1,4%) 
výrazně nižší oproti podílu jehličnanů v dřevinné skladbě lesů ČR 
58,9 ± 1,4 %. 
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Obr. 4:  Zastoupení listnáčů v obnově podle krajů, období NIL2 (2011–2015)

Obr. 3:  Zastoupení jehličnanů v obnově podle krajů, období NIL2 (2011–2015)
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Obr. 6:  Zastoupení borovice lesní v obnově podle krajů, období NIL2 (2011–2015)

Obr. 5:  Zastoupení smrku ztepilého v obnově podle krajů, období NIL2 (2011–2015)
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Obr. 8:  Zastoupení dubu v obnově podle krajů, období NIL2 (2011–2015)

Obr. 7:  Zastoupení buku lesního v obnově podle krajů, období NIL2 (2011–2015)
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