
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.

10. Mrtvé dříví
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ÚVod

V  posledních desetiletích se výrazně změnil pohled na  vý-
skyt mrtvého dříví v lesích. V současnosti již není ponechání mrt-
vého dříví považováno za výsledek špatného hospodaření, ale je 
bráno naopak jako součást trvale udržitelné péče o  naše lesy. 
Změnou tohoto pohledu vznikl také požadavek na hodnocení 
mrtvého dříví ponechávaného v lesích. Tato příloha prezentu-
je výsledky zatím nejrozsáhlejšího šetření mrtvého dříví v ČR 
v rámci druhého cyklu Národní inventarizace lesů uskutečněné 
v letech 2011–2015 (NIL2). 

Mrtvé dříví bylo v NIL2 evidováno ve čtyřech formách – sou-
še, pařezy, ležící mrtvé hroubí (dále v textu - ležící hroubí) a leží-
cí mrtvé nehroubí (dále v textu - ležící nehroubí). Za souše jsou 
považovány všechny stojící kmeny nebo jejich torza, na kterých 
se nevyskytuje živé pletivo. Přelomené kmeny do  výšky 1,3 m 
jsou již považovány za pařezy.  Ležícím mrtvým dřívím se v NIL 
rozumí ležící odlomené nebo odříznuté dříví, které nebude dále 
hospodářsky využito. Mrtvé dříví zpravidla volně leží na zemi, ale 
může být i opřené (nesmí jít o stojící kmen), nebo může jít o větve 
vycházející z ležícího kmene apod. Do mrtvého dříví zahrnu-
jeme i čerstvé těžební zbytky a odlomy, které nebudou hos-
podářsky využity.  Pařezem se pro účely NIL označuje zbytek 
nadzemní části kmene po smýcení nebo jeho přelomení pod 
výčetní výškou kmene.  Za pařezy se považuje i bazální část 
vývratu odřezaného do  jedné poloviny původní délky kme-
ne. Zbývající kmen (včetně větví) odřezaného vývratu patří 
do ležícího mrtvého dříví (není-li naprosto zřejmé, že odřeza-
ný vývrat bude dále zpracován).  Za pařez se považují i stojící 
kmeny vyšší než 1,3 m, které byly přeřezány pod jednou po-
lovinou původní výšky kmene [4]. 

V  prvním cyklu NIL se zaznamenával výskyt všech kusů 
hroubí s  průměrem nad 7 cm na  celé inventarizační ploše.  
U těchto kusů se evidoval průměr v polovině kusu, délka kusu do  
tloušťky 7 cm, druh rozptýlení a stupeň rozkladu. U kusů mrt-
vého dříví s tloušťkou pod 7 cm (nehroubí) se nezaznamenával 
jejich rozměr, ale pokryvnost nehroubí na inventarizační ploše 
v procentech.  

V této příloze uvedené odhady jsou získány na základě po-
zemního 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 hodnocení mrtvého dříví 
oproti prvnímu cyklu Národní inventarizace lesů ČR 2001-2004 
NIL1 [10].  Porovnání výsledků inventarizací je možné, jak v NIL1 
tak v NIL2 se odhaduje shodně defi ovaný parametr. Měření le-
žícího mrtvého dříví na  transektech použité v  NIL2 umožňuje 
přesnější zaevidování kusů ležícího hroubí i nehroubí oproti ce-
loplošnému způsobu evidence použitému v NIL1. Objem pařezů 
a ležícího nehroubí nebyl v NIL1 hodnocen.       

Odhady jsou prezentovány jako celkový objem mrtvého dříví 
nebo jako střední objem na hektar porostní půdy (v rámci pří-
stupné a schůdné části kategorie pozemku Les).

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

Metodika

Uvedené odhady charakteristik mrtvého dříví vychází z úda-
jů zjištěných v  rámci terénního šetření NIL2. Evidovány byly 
všechny stojící souše s výčetní tloušťkou od 7 cm na kruhu o po-
loměru 5 m, souše s výčetní tloušťkou od 27 cm byly zaznamená-
vány na  kruhu o  poloměru 12,62 m. Pokud se jednalo o  torzo 
souše, byl také odhadován podíl objemu zbývajícího torza vůči 
předpokládanému objemu celého původního  kmene. Stejně 
tak jsou evidovány všechny měřitelné pařezy, kdy platí stejné 
limity tloušťky (průměr pařezu) pro registraci pařezu jako u sto-
jících souší a živých kmenů [4]. U  každého pařezu se měří jeho 
tloušťka a dále posouzeno zda jde o pařez listnatý nebo jehličnatý. 

Ležící mrtvé dříví je měřeno na transektu, který se skládá ze čtyř 
ramen. Každé rameno má počátek na uhlopříčce inventarizačního 
čtverce ve vzdálenosti 3,06 m od středu inventarizační plochy, konec 
ramene je v rohu čtverce. Rameno transektu se skládá ze tří segmentů. 
Na  prvním segmentu, který má počátek ve  vzdálenosti 3,06 m od 
středu plochy se evidují kusy ležícího dříví od 2 cm tloušťky, na druhém 
segmentu se evidují kusy dříví od tloušťky 5 cm a na třetím se zazna-
menává hroubí od  tloušťky 7 cm. Ležící nehroubí se eviduje pouze 
na plochách rozšířeného šetření, které jsou rozmístěny v síti 4x4 km, 
ležící hroubí se zaznamenává na všech inventarizačních plochách po-
zemního šetření (síť 2x2 km). U ležícího hroubí se měří průměr v místě 
protnutí, eviduje se délka kusu, dřevina, úhel sklonu osy kusu vzhledem 
k vodorovné rovině a stupeň rozkladu.  U kusů  nehroubí se eviduje 
počet kusů v dané tloušťkové třídě, úhel sklonu osy kusu vzhledem  
k vodorovné rovině a zda jde o listnaté nebo jehličnaté dříví [4].  

Objem dřevní hmoty ležícího mrtvého dříví je počítán podle 
metodiky Kaiserových transektů [8] [7, s. 295]. Poněvadž nejsou mě-
ření na transektech prováděna v situacích, kdy se střed inventarizační 
plochy nebo výchozí bod ramene transektu nachází mimo katego-
rii pozemků Les, na nepřístupné nebo neschůdné části, případně 
mimo území ČR, bylo třeba provést kompenzaci tzv. okrajového 
efektu. Bez této úpravy základního postupu by množství ležícího 
mrtvého dříví bylo podhodnoceno přibližně o 3 %. Vlastní kompen-
zace byla provedena metodou Walkback podle Afflecka a kol. [5].

Odhad množství dříví ve formě pařezů a souší byl proveden 
s využitím kruhových segmentů proměnlivé velikosti a tomu odpo-
vídající definice tzv. lokální hustoty, viz [1] [4]. Objem dříví pařezů byl 
počítán jako objem válce s  podstavou odpovídající měřené 
tloušťce v místě úřezu a výšce dle tloušťkových tříd a skupin dře-
vin - jehličnany a listnáče. Odvození střední výšky pro uvedené 
kategorie bylo provedeno na  základě dat inventarizační sítě 
NIL1. Objem souší byl stanoven pomocí objemových tabulek 
ÚLT s  použitím měřené tloušťky ve  výčetní výšce a  modelové 
výšky stromu (model specifický pro danou lokalitu a dřevinu). 
Výška souší nebyla v terénu měřena z důvodu rizika značného 
snížení odhadu objemu vlivem odlomených vrcholů nebo ce-
lých částí korun. Objem souše dle  ÚLT tabulek byl dále reduko-
ván procentem normálního objemu (okulární odhad provedený 
v terénu), což má vliv zejména v případě torz starých souší.
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 Odhady objemů ležícího mrtvého hroubí prezentované v  této 
příloze reprezentují  ležící mrtvé hroubí od délky 1 m. Ležící hroubí 
kratší než 1 m je sledováno pouze v síti 4x4 a odhad objemu nebyl 
zatím proveden a není zahrnut v celkovém objemu.



objeM MrtVého dříVí 

Tabulka č. 1 uvádí celkový a  hektarový objem mrtvého 
dříví podle jednotlivých forem tak, jak jsou v NIL2 sledovány.  
Celkový objem mrtvého dříví v  ČR bez rozlišení forem činí 69,2 
mil. m3. Střední objem mrtvého dříví na hektar porostní půdy je 
24,8 m3/ha. Nejvyšší podíl na celkovém objemu mrtvého dříví 
má ležící hroubí (34,8 %) a ležící nehroubí (30,2 %). Ležící mrtvé 
dříví (hroubí i nehroubí) zaujímá 65,0 % z  celkového objemu 
mrtvého  dříví.  Podíl  souší  a  pařezů  na  celkovém objemu 
mrtvého dříví je podobný (18,1 % a 16,9 %). Podíl jednotlivých 
forem mrtvého dříví podle kategorií lesa je uvedena v grafu č. 1. 

V rámci NIL1 byl zjištěn celkový objem souší ve výši 13,02 mil. m3 
b.k. (bez kůry).  Hektarová zásoba souší podle NIL1 dosahuje 
4,8 m3 b.k./ha [10]. V NIL1 však nebyl redukován objem torz souší 
o chybějící části tak, jak tomu je v NIL2. Zásoba souší podle NIL2 
bez provedené redukce a po přepočtu na hmotu bez kůry činí 
5,6 ± 0,6 m3/ha b.k. (celková zásoba 15,63 ± 1,76 mil. m3 b. k.). 
Objem souší byl také zjišťován v rámci projektu CzechTerra 2015, 
který uvádí střední hektarovou zásobu hroubí souší v kůře ve 
výši 5,2 m3/ha [6].  

Tab. 1: Objem mrtvého dříví v ČR podle forem, porostní půda, období NIL2 (2011–2015) 

Graf 1: Podíl jednotlivých forem mrtvého dříví na jeho celkovém objemu podle 
kategorií lesa, období NIL2 (2011–2015)  

zásoba souší 

V tabulce č. 2 a v kartogramu na obrázku č. 1 je uvedena cel-
ková a střední hektarová zásoba hroubí souší v krajích. Symbol 
NA v tabulkách znamená, že údaj nebyl vyhodnocen z důvodu 
nedostatečného počtu pozorování.  Jednoznačně nejvyšší střední 
hektarová zásoba byla odhadnuta v kraji Plzeňském (9,5 m3/ha), 
v tomto kraji je také nejvyšší celková zásoba souší (3,04 mil. m3). 
Nejnižší hektarová zásoba (vyjma Hl. města Prahy) byla zjištěna 
v kraji Pardubickém (2,1 m3/ha), v tomto kraji je také nejnižší cel-
ková zásoba souší (0,28 mil. m3). 

Tab. 2: Zásoba souší v krajích, období NIL2 (2011–2015) 
bodový odhad  

[mil. m3 s k.]
spodní mez  
[mil. m3 s k.]

horní mez  
[mil. m3 s k.]

bodový odhad  
[m3/ha s k.]

spodní mez  
[m3/ha s k.]

horní mez  
[m3/ha s k.]

Hl. m. Praha 0,01 NA NA 1,3 NA NA
Středočeský 0,88 0,6 1,1 2,8 2,1 3,6
Jihočeský 2,11 1,6 2,6 5,1 3,9 6,4
Plzeňský 3,04 1,9 4,2 9,5 6,0 13,0
Karlovarský 0,72 0,5 0,9 4,7 3,3 6,0
Ústecký 0,63 0,4 0,9 3,5 2,3 4,7
Liberecký 0,65 0,4 0,9 4,1 2,7 5,4
Královéhradecký 0,44 0,3 0,6 3,1 1,9 4,3
Pardubický 0,28 0,2 0,4 2,1 1,3 2,8
Vysočina 0,65 0,5 0,8 3,1 2,3 4,0
Jihomoravský 0,75 0,5 1,0 3,5 2,5 4,6
Olomoucký 0,78 0,6 1,0 4,2 3,0 5,3
Zlínský 0,66 0,4 0,9 3,9 2,6 5,3
Moravskoslezský 0,95 0,7 1,2 4,9 3,6 6,2
ČR 12,54 11,1 14,0 4,5 4,0 5,0
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Uváděná množství mrtvého dříví jsou získána měřeními jak 
v kůře (převážná většina případů), tak i bez kůry. Srážka na ob-
jem bez kůry nebyla žádným způsobem provedena ani v terénu, 
ani při kancelářském zpracování.

bodový odhad 
[mil. m3 s k.]

spodní mez [mil. 
m3 s k.]

horní mez [mil. 
m3 s k.]

bodový odhad 
[m3/ha s k.]

spodní mez [m3/
ha s k.]

horní mez [m3/
ha s k.]

12,5 11,1 14,0 4,5 4,0 5,0

11,7 11,3 12,1 4,2 4,1 4,3

24,1 22,7 25,5 8,6 8,2 9,1

souše

pařezy 

ležící hroubí (délka ≥ 1 m)

ležící nehroubí 20,9 19,7 22,0 7,5 7,2 7,8

celkem 69,2 24,8



zásoba souší  
podle druhu VlastNictVí 

Tabulka č. 3 a graf č. 2 uvádí celkovou a střední hektarovou 
zásobu hroubí souší s kůrou podle druhu vlastnictví. Několika-
násobně vyšší, oproti ostatním druhům vlastnictví, je střední 
hektarová zásoba ve státních lesích mimo LČR (13,7 m3/ha s k.), 
které zahrnují i lesy v podstatné části národních parků. Nejmen-
ší zásoba souší pak byla zjištěna v obecních a městských lesích 
(2,8 m3/ha s k.). 

Obr. 1: Zásoba souší v krajích, období NIL2 (2011–2015)

Graf 2: Hektarová zásoba souší podle druhu vlastnictví, období NIL2 (2011–2015)  

Tab. 3: Zásoba souší podle druhu vlastnictví, období NIL2 (2011–2015)

bodový 
odhad  

[mil. m3 s k.]

spodní  
mez  

[mil. m3  s k.]

horní  
mez  

[mil. m3  s k.]

bodový 
odhad  

[m3 /ha s k.]

spodní  
mez  

[m3 /ha s k.]

horní  
mez  

[m3 /ha s k.]

státní LČR  4,7 4,2 5,3 3,8 3,3 4,2

státní mimo LČR  3,8 2,5 5,0 13,7 9,3 18,1

obecní a městské 1,4 1,1 1,7 2,8 2,3 3,4

soukromé a církevní 2,6 2,2 3,0 3,6 3,0 4,1
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zásoba souší  
podle kategorií lesa  

Tabulka č. 4 a graf č. 3 uvádí celkovou a střední hektarovou zásobu 
hroubí souší v kůře podle kategorií lesa. Kategorie lesa byla převzata 
z platného lesního hospodářského plánu nebo osnovy a je vztažena 
ke středu inventarizační plochy. Nejvyšší hektarová zásoba souší byla 
zjištěna v lesích ochranných (10,7 m3/ha s k.). Nejnižší je objem souší 
v  lesích hospodářských 3,2 m3/ha s k.. Z  jednotlivých podkategorií 
lesa mají nejvyšší zásobu souší lesy zvláštního určení na území národ-
ních parků a přírodních rezervací (32,5 ± 12,2 m3/ha s k). 

Tab. 4: Zásoba souší podle kategorií lesa, období NIL2 (2011–2015)

bodový 
odhad  

[mil. m3 s k.]

spodní  
mez  

[mil. m3  s k.]

horní  
mez  

[mil. m3  s k.]

bodový 
odhad  

[m3 /ha s k.]

spodní  
mez  

[m3 /ha s k.]

horní  
mez  

[m3 /ha s k.]

lesy hospodářské 6,1 5,4 6,7 3,2 2,9 3,5
lesy ochranné 0,5 0,3 0,7 10,7 7,2 14,1
lesy zvláštního určení 5,1 3,8 6,4 8,3 6,3 10,3
kategorie nezjištěna 0,9 0,6 1,2 3,6 2,6 4,7
bez rozlišení 12,5 11,1 14,0 4,5 4,0 5,0

Graf 3: Hektarová zásoba souší podle kategorií lesa, období NIL2 (2011–2015)  

objeM pařezů

Tabulka č. 5 uvádí celkový a střední hektarový objem jehlič-
natých a listnatých pařezů (v kůře) od 7 cm tloušťky. Podíl jehlič-
natých pařezů na celkovém objemu pařezů činí 85,5 %. Tento po-
díl odpovídá podílu jehličnanů  na celkové zásobě hroubí (73,7 %) 
[2] a je totožný s jejich podílem na celkové těžbě dříví podle NIL2 
(85,5 %)[3]. Národní inventarizace a  monitoring lesů Slovenské 
republiky 2005–2006 (NIML) uvádí hektarový objem pařezů od 
tloušťky 7 cm ve výši 5,2 m3/ha s k. [3]. 

Tab. 5: Objem listnatých a jehličnatých pařezů, období NIL2 (2011–2015)

bodový 
odhad  

[mil. m3 s k.]

spodní  
mez  

[mil. m3  s k.]

horní  
mez  

[mil. m3  s k.]

bodový 
odhad  

[m3 /ha s k.]

spodní  
mez  

[m3 /ha s k.]

horní  
mez  

[m3 /ha s k.]

jehličnaté pařezy 10,0 9,6 10,4 2,9 2,6 3,2

listnaté pařezy 1,7 1,6 1,8 9,6 6,5 12,7
bez rozlišení 11,7 11,3 12,1 7,5 5,7 9,4

objeM ležícího hroubí 

Tabulka č. 6 a  kartogram na  obrázku č. 2 uvádí celkový 
a střední hektarový objem ležícího hroubí  (s kůrou, délka ≥ 1 m) 
v jednot-livých krajích. Nejvyšší hektarový objem ležícího hroubí 
byl zjištěn v kraji  Libereckém (14,7 m3/ha s k.) a Plzeňském (12,0 
m3/ha s k.). Nejnižší pak v Kraji Vysočina (3,0 m3/ha s k.). 

NIL1 udává nižší průměrnou hektarovou zásobu ležícího 
mrtvého hroubí oproti NIL2 ve výši 6,8 ± 0,3 m3/ha s k.. Také 
v NIL1 byl odhadnut nejnižší objem v kraji Vysočina (2,7 m3/ha s k.). 
V kraji Libereckém (9,4 m3/ha s k.) a Plzeňském (9,5 m3/ha s k.) byl 
NIL1 zjištěn třetí a druhý nejvyšší objem ležícího hroubí. Nejvyšší 
objem ležícího hroubí byl NIL1 zjištěn v kraji Karlovarském (10,7 
m3/ha s k.), který má podle NIL2 třetí nejvyšší objem mrtvého 
dříví (11,1 m3/ha s k.) [10]. 

Výrazně nižší celkový i hektarový objem ležícího hroubí uvádí 
oproti NIL2 projekt CzechTerra 2015 (15,4 mil. m3 s k. a 5,5 m3/ha s k.), 
který používá postup měření shodný s NIL1 [6]. 

Tab. 6: Objem ležícího hroubí v krajích, období NIL2 (2011–2015)
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bodový odhad
[mil. m3 s k.]

spodní mez
[mil. m3 s k.]

horní mez
[mil.  m3 s k.]

bodový odhad 
[m3/ ha s k.]

spodní mez 
m3/ha s k.]

horní mez
[m3/ha s k.]

Hl. m. Praha 0,03 NA NA 6,1 NA NA
Středočeský 1,62 1,4 1,9 5,2 4,5 5,9
Jihočeský 4,10 3,4 4,8 9,9 8,3 11,6
Plzeňský 3,85 3,1 4,6 12,0 9,7 14,4
Karlovarský 1,72 1,5 2,0 11,1 9,7 12,5
Ústecký 1,61 1,4 1,9 8,9 7,7 10,2
Liberecký 2,34 1,9 2,8 14,7 12,3 17,2
Královéhradecký 1,04 0,8 1,3 7,3 5,9 8,7
Pardubický 0,67 0,5 0,8 4,9 4,0 5,8
Vysočina 0,62 0,5 0,7 3,0 2,5 3,6
Jihomoravský 1,50 1,2 1,8 7,1 6,0 8,2
Olomoucký 1,58 1,3 1,8 8,5 7,3 9,7
Zlínský 1,71 1,5 2,0 10,2 8,8 11,5
Moravskoslezský 1,68 1,3 2,1 8,7 6,8 10,5
ČR 24,09 22,7 25,5 8,6 8,2 9,1



 objeM ležícího hroubí  
podle druhu VlastNictVí

Tabulka č. 7 a graf č. 4 uvádí celkový a střední hektarový 
objem ležícího hroubí (délka ≥ 1 m) v  kůře podle druhu 
vlastnictví. Významně vyšší je oproti ostatním kategoriím 
vlastnictví střední hektarový objem ve státních lesích mimo LČR 
(16,7 m3/ha s k.). Nejnižší objem ležícího mrtvého hroubí byl 
zjištěn v  lesích obecních a městských (5,9 m3/ha s k.) a dále 
soukromých a církevních (6,7 m3/ha s k.). 

Graf 4: Hektarová zásoba ležícího hroubí  podle druhu vlastnictví, období NIL2 
(2011–2015)  

Obr. 2: Objem ležícího hroubí v krajích, období NIL2 (2011–2015)

Tab. 7: Objem ležícího hroubí podle druhu vlastnictví, období NIL2 (2011–2015) 
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bodový 
odhad

[mil. m3 s k.]

spodní
 mez

[mil. m3 s k.]

horní 
mez 

[mil. m3 s k.]

bodový 
odhad

[m3/ha s k.]

spodní 
mez 

[m3/ha s k.]

horní 
mez 

[m3/ha s k.]

státní LČR 11,4 10,4 12,4 9,1 8,3 9,9

státní mimo LČR 4,6 3,9 5,4 16,7 14,2 19,2

obecní a městské 3,0 2,7 3,3 5,9 5,3 6,4

soukromé a církevní 4,8 4,3 5,3 6,7 6,1 7,3

bez rozlišení 24,1 22,7 25,5 8,6 8,2 9,1

0 25 50 km

mrtvé dříví v m /ha s k.
0 - 6.0 
6.1 - 8.0 
8.1 - 9.0 
9.1 - 11.0 
11.1 a více

LEŽÍCÍ MRTVÉ DŘÍVÍ - HROUBÍ

členění NUTS3 (kraje), období NIL2 (2011-2016)

© ÚHÚL, publikováno 15. 9. 2016

NUTS1 (ČR):
24.1 ± 1.4 mil. m³ s k.
8.6 ± 0.5 m³/ha s k.

3



Graf 5: Hektarová zásoba ležícího hroubí podle kategorií lesa, období NIL2 
(2011–2015)  

Graf 6: Hektarová zásoba ležícího hroubí podle kategorií nadmořské výšky, období 
NIL2 (2011–2015)  

objeM ležícího hroubí  
podle kategorií lesa  

Tabulka č. 8 a graf č. 5 uvádí celkovou a střední hektarovou 
zásobu ležícího hroubí s kůrou podle kategorií lesa. Výrazně nej-
vyšší hektarová zásoba ležícího hroubí (délka ≥ 1 m) byla 
zjištěna v  lesích ochranných (28,9 m3/ha s  k.). Nejnižší je objem 
ležícího hroubí v lesích hospodářských (6,7 m3/ha s k.). Z jed-
notlivých podkategorií lesa mají nejvyšší zásobu ležícího hroubí 
lesy zvláštního určení na území národních parků a národních 
přírodních rezervací (31,9 ± 6,1 m3/ha s k.). Vysoký objem mrtvé-
ho hroubí byl také zjištěn v lesích ochranných na mimořádně 
nepříznivých stanovištích (29,4 ± 12,1 m3/ha s k.). 

Tab. 9: Objem ležícího  hroubí  podle kategorií nadmořské výšky, období NIL2 
(2011–2015)

Tab. 8: Objem ležícího hroubí podle kategorií lesa, období NIL2 (2011–2015)

objeM ležícího hroubí 
podle kategorií NadMořské Výšky

Tabulka č. 9 a graf č. 6 uvádí celkový a střední hektarový ob-
jem ležícího hroubí v kůře (délka ≥ 1 m) podle kategorií 
nadmořské výšky. Téměř trojnásobně vyšší (18,6 m3/ha s  k.) je 
hektarový objem mrtvého hroubí v nadmořské výšce nad 700 m 
n. m. oproti první (pod 400 m n. m. – 6,6 m3/ha s k.) i druhé (od  
400 do  700 m n. m. – 6,6 m3/ha s  k.) kategorii nadmořské výšky. 
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bodový 
odhad [mil. 

m3 s k.]

spodní mez 
[mil. m3 s k.]

horní 
mez 

[mil. m3 s k.]

bodový 
odhad [m3/

ha s k.]

spodní mez 
[m3/ha s k.]

horní 
mez 

[m3/ha s k.]
lesy hospodářské 12,7 11,9 13,4 6,7 6,4 7,1

lesy ochranné 1,4 0,8 2,0 28,9 17,7 40,1

lesy zvláštního určení 8,5 7,5 9,5 13,9 12,4 15,4

kategorie nezjištěna 1,5 1,3 1,8 6,2 5,3 7,2

bez rozlišení 24,1 22,7 25,5 8,6 8,2 9,1

bodový spodní  
odhad 

[mil. m3 s k.]
mez 

[mil. m3 s k.]

horní 
mez 

[mil. m3 s k.]

bodový 
odhad 

[m3/ha s k.]

spodní mez 
[m3/ha s k.]

horní 
mez 

[m3/ha s k.]

pod 400 m n. m. 4,6 4,1 5,1 6,6 6,0 7,2

od 400 do 700 m n. m. 10,6 10,0 11,3 6,6 6,2 7,0

nad 700 m n. m. 8,8 7,7 10,0 18,6 16,4 20,8

bez rozlišení 24,1 22,7 25,5 8,6 8,2 9,1



 Graf 7: Hektarová zásoba ležícího  hroubí podle přibližovací vzdálenosti, období NIL2 
(2011–2015)   

objeM ležícího hroubí  
podle přibližoVací VzdáleNosti 
Na odVozNí Místo 

Tabulka č. 10 a graf č. 7 uvádí celkový a střední hektarový 
objem ležícího hroubí v kůře (délka ≥ 1 m) podle přibližovací 
vzdálenosti na odvozní místo. Výrazně vyšší oproti hektarovému 
průměru za ČR je objem ležícího hroubí na území, kde přibližo-
vací vzdálenost přesahuje 1 000 m (31,7 m3/ha s k.).  

Tab. 10: Objem ležícího hroubí  podle kategorií přibližovací vzdálenosti, období NIL2 
(2011–2015)
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bodový
odhad

[mil. m3 s k.]

spodní
mez

[mil. m3 s k.]

horní 
mez

[mil. m3 s k.]

bodový
odhad 

[m3/ha s k.]

spodní 
mez 

[m3/ha s k.]

horní 
mez

[m3/ha s k.]
do 99 m 5,9 5,2 6,7 6,2 5,5 6,9
100 – 499 m 14,2 13,3 15,0 8,8 8,4 9,3
500 – 999 m 3,2 2,5 3,8 15,7 12,8 18,6
 nad 1000 m 0,8 0,2 1,3 31,7 9,3 54,1
bez rozlišení 24,1 22,7 25,5 8,6 8,2 9,1



Obr. 3: Objem ležícího nehroubí  v krajích, období NIL2 (2011–2015)

objeM ležícího Nehroubí 

V tabulce č. 11 a v kartogramu na obrázku č. 3 jsou uvedeny 
odhady objemu ležícího nehroubí (tloušťka 2 až 6,9 cm) v  jed-
notlivých krajích. Nejvyšší hektarový objem nehroubí byl odhad-
nut v kraji Olomouckém (9,7  m3/ha s k.), nejnižší objem, tak jako 
u hroubí, byl zjištěn v Kraji Vysočina (6,1 m3/ha s k.).  

 Objem ležícího mrtvého nehroubí nebyl doposud v ČR kro-
mě NIL2 vyhodnocen.  Výsledky první NIML  Slovenské republi-
ky 2005-2006 uvádí vyšší hektarový objem ležícího nehroubí  
8,4 m3/ha s k. oproti NIL2 [9]. Spodní limit pro registraci nehroubí 
ve slovenské inventarizaci je však pouze 1 cm. Lze tedy konstato-
vat, že objem zjištěného nehroubí podle těchto inventarizací je 
obdobný. 

Tab. 11: Objem ležícího nehroubí  v krajích, období NIL2 (2011–2015)

bodový odhad  
[mil. m3 s k.]

spodní mez  
[mil. m3 s k.]

horní mez  
[mil. m3 s k.]

bodový odhad  
[m3/ha s k.]

spodní mez  
[m3/ha s k.]

horní mez  
[m3/ha s k.]

Hl. m. Praha 0,07 NA NA 6,8 2,2 11,3
Středočeský 2,74 2,3 3,1 8,0 7,3 8,8
Jihočeský 2,67 2,3 3,1 7,0 6,2 7,7
Plzeňský 2,42 2,1 2,8 8,0 7,2 8,8
Karlovarský 1,11 0,9 1,3 6,7 5,7 7,8
Ústecký 1,31 1,0 1,6 7,0 6,0 8,1
Liberecký 1,23 0,9 1,5 8,6 7,0 10,1
Královéhradecký 1,09 0,8 1,4 7,6 6,1 9,1
Pardubický 1,18 0,9 1,5 7,8 6,1 9,5
Vysočina 1,23 0,9 1,5 6,1 4,9 7,3
Jihomoravský 1,37 1,1 1,6 6,3 5,5 7,0
Olomoucký 1,74 1,4 2,1 9,7 8,5 11,0
Zlínský 1,39 1,1 1,7 8,2 6,7 9,7
Moravskoslezský 1,33 1,0 1,6 7,0 5,9 8,1
ČR 20,87 19,7 22,0 7,5 7,2 7,8
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Jiří Nechvíle – Měření ležícího mrtvého dříví. 

shrNutí

Národní inventarizace lesů sleduje mrtvé dříví ve formě sou-
ší, pařezů, ležícího mrtvého hroubí a nehroubí. Celkový objem 
mrtvého dříví podle NIL2 dosahuje 69,2 mil. m3 s k.. Střední ob-
jem mrtvého dříví na hektar porostní půdy je 24,8 m3/ha s  k. 
Nejvyšší podíl na  celkovém objemu mrtvého dříví má ležící 
mrtvé hroubí (34,8 %) a  ležící nehroubí (30,2 %). Podíl souší 
a pařezů na celkovém objemu je podobný (18,1 %  a 16,9 %). 

Celková zásoba souší podle NIL2 činí 12,54 ± 1,4 mil. m3 s k. 
Střední hektarová zásoba souší byla odhadnuta ve  výši 4,5  
± 0,5 m3/ha s  k.. V  rámci NIL1 byl zjištěn celkový objem souší 
ve výši 13,02 mil. m3 b.k.. Hektarová zásoba souší podle NIL1 do-
sahuje 4,8 m3 b.k./ha [10]. V NIL1 však nebyl redukován objem 
torz souší o chybějící části tak, jak tomu je v NIL2. Zásoba souší 
podle NIL2 bez provedené redukce a po přepočtu na hmotu bez 
kůry činí 5,6 ± 0,6 m3/ha b.k.. Nejvyšší hektarová zásoba souší 
byla odhadnuta v kraji Plzeňském (9,5 ± 3,5 m3/ha s k.), nejnižší 
pak v  Pardubickém kraji (2,1 ± 0,7 m3/ha s  k.). Nejvyšší zásoba 
souší je ve  státních lesích mimo LČR (13,7 ± 4,4 m3/ha s  k.), 
nejnižší v obecních a městských lesích (2,8 ± 0,5 m3/ha s k.). 
Z  hlediska kategorií lesů je nejvyšší zásoba souší v  lesích 
ochranných (10,7 ± 3,4 m3/ha s k.), nejnižší zásoba byla zjištěna 
v lesích hospodářských (3,2 ± 0,3 m3/ha s k.).  

Celkový objem pařezů od 7 cm tloušťky činí 11,7 ± 0,4 mil. m3 s k., 
střední hektarový objem pařezů je 7,5 ± 0,1 m3/ha s k.. Podíl jeh-
ličnatých pařezů na celkovém objemu pařezů je 85,5 % a je zcela 
totožný s podílem jehličnanů na těžbě podle NIL2 [2]. 

Celkový objem ležícího hroubí podle NIL2 je 24,1 ± 1,4 mil. 
m3 s k. a převyšuje objem zjištěný v NIL1 (18,32 mil. m3 s k.). 
Také  střední  hektarový  objem  ležícího  hroubí  podle  NIL2 
(8,6 ± 0,5 m3/ha s k.) převyšuje  hodnotu  zjištěnou  v  NIL1 (6,8 
± 0,3 m3/ha s k.). Nejvyšší hektarový objem ležícího hroubí byl 
zjištěn v Li-bereckém kraji (14,7 ± 2,5 m3/ha s k.), nejnižší v Kraji 
Vysočina (3,0 ± 0,5 m3/ha s  k.). Z hlediska druhu vlastnictví byl 
nejvyšší hektarový objem zjištěn ve státních lesích mimo LČR 
(16,7 ± 2,5 m3/ha s k.). V lesích hospodářských byl zjištěn nejniž-
ší objem ležícího hroubí (6,7 ± 0,4 m3/ha), nejvyšší objem byl 
odhadnut v lesích ochranných (28,9 ± 11,2 m3/ha s k.).  

Celkový objem ležícího nehroubí je podle NIL2  20,87  ± 1,15 
mil. m3 s k., hektarový objem činí 7,5 ± 0,3 m3/ha s k. Nejvyšší 
hektarový objem ležícího nehroubí byl zjištěn v Olomouckém 
kraji (9,7 ± 1,2 m3/ha s k.), nejnižší pak v Kraji Vysočina (6,1 ± 1,2 
m3/ha s k.). 
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