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Anotace akce:

Národní inventarizace lesů (NIL) je nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji lesů. Jejím úkolem 
je podat souhrnné údaje o stavu a vývoji lesů v České republice jak z pohledu trvalé udržitelnosti 
životního prostředí, tak z hlediska hospodářského využití. V roce 2005 byly uveřejněny výsledky 
prvního cyklu NIL, díky tomu, že se jednalo o první kolo, bylo možné vyhodnotit pouze stav. Nyní, po 
deseti letech, přináší Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem výstupy z druhého 
kola NIL, které proběhlo v letech 2011 až 2014. Díky opakovanému šetření je tak možné podat 
spolehlivou a nezávislou informaci jak o stavu, tak vývoji lesů v České republice.

Seminář je určen vlastníkům lesa (či jejich zástupcům), správcům všech typů lesních majetků: 
obecních, soukromých, církevních i státních, osobám ze státní správy, z lesních družstev, zájmových 
skupin, podnikatelských subjektů v lesnictví a dřevařství a dalším, kteří se o problematiku lesů v ČR 
zajímají.

.

odborný garant:
Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
Ředitel ÚHÚL
Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem
Tel.: 321 021 001, e-mail: Vasicek.Jaromir@uhul.cz

organizační garant:
PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.
tajemník ČLS
Tel.: 603 584 550, e-mail: tajemnik@cesles.cz



ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!

XIX. Sněm lesníků - Národní inventarizace lesů 2
9. 11. 2016 3

ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!

obsah:

XIX. Sněm lesníků – Národní inventarizace lesů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Mgr. Patrik Mlynář

Průběh vyhodnocení Národní inventarizace lesů 2 a možnosti využití dat NIl . . . . . . . . . .  6
Ing. Miloš Kučera, Ph.D. 

aktualizované výstupy NIl2 - Hospodářská úprava lesů (zásoba, těžba, Přírůst)  . . . . . . . . . . . . .  7
Ing. Radim Adolt, Ph.D.

výstupy NIl2 - zastoupení dřevin a věková struktura lesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
Ing. Miloš Kučera, Ph.D.

výstupy NIl2 - obnova lesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Ing. Radim Adolt, Ph.D.

Hodnocení zdravotního stavu lesů z družicových dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
Ing. Petr Lukeš, Ph.D.

výstupy NIl2 – Mrtvé dříví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
Ing. Miloš Kučera, Ph.D.

výstupy NIl2 - Škody zvěří na lesních porostech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87
Ing. Radim Adolt, Ph.D.

optimalizace plánování mýtních těžeb jako prostředek 
k jejich dlouhodobé vyrovnanosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
prof. Ing. Robert Marušák, Ph.D., Ing. Jan Kašpar, Ph.D.

Sledování stavu lesních ekosystémů - průběh projektu, 
změny oproti NIl2, příprava NIl3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
Ing. Miloš Kučera, Ph.D.

Možnosti využití dat NIl pro oblastní plány rozvoje lesů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
Ing. Radim Adolt, Ph.D.
 

XIX. Sněm lesníků - Národní inventarizace lesů 2
9. 11. 2016



ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!

XIX. Sněm lesníků - Národní inventarizace lesů 2
9. 11. 2016



ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!

XIX. Sněm lesníků - Národní inventarizace lesů 2
9. 11. 2016 5

XIX. Sněm lesníků – Národní inventarizace lesů

vystoupení náměstka ministra zemědělství Mgr. Patrika Mlynáře

Vážené dámy,

vážení pánové,

dovolte mi přivítat Vás všechny jménem Ministerstva zemědělství na semináři České lesnické společnosti, která ve 
spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, připravila v rámci XIX. Sněmu lesníků 
prezentaci nových výsledků Národní inventarizace lesů. Před rokem na tomto místě byly prezentovány první výsledky 
druhého cyklu Národní inventarizace lesů v České republice. Cílem tohoto semináře je představit další dílčí výstupy.

Z pohledu MZe je v současné době stěžejním úkolem právě dokončení vyhodnocení dat terénního měření, validace 
získaných výsledků, jejich prezentace a odborná interpretace.

Proto MZe mimo jiné v současné době připravuje zadání oponentského posudku matematicko-statistických metod 
a postupů využitých při zpracování dat NIL a výpočtu jejích hlavních výstupů, prezentovaných zde v loňském roce. 
Cílem MZe je spolu s v minulosti prováděnou nezávislou kontrolou terénního sběru dat, dokladovat nezávislou 
odbornou autoritou správnost provádění NIL, jak v oblasti terénního sběru dat, tak i v oblasti jejich zpracování 
a  vyhodnocení.    

V přípravě je také prezentace výsledků NIL pro širokou odbornou veřejnost prostřednictvím populární „Zprávy o  stavu 
lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2015“ (tzv. „Zelené zprávy“), ve které bude nově publikována celá 
kapitola věnující se dosaženým výstupům NIL. Naším cílem je v dalších letech při prezentaci výstupů NIL plynule 
navázat na plně kompatibilní výsledky získané z projektu „Kontinuálního sledování stavu lesních ekosystémů“ 
a  docílit tak průběžného poskytování aktuálních informací o vývoji našich lesů.    

Široké možnosti uplatnění dosažených výsledků NIL se nově předpokládají v rámci příprav na realizaci plnění úkolů 
rezortních strategií, projednávaného Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu a také v souvislosti 
s  připravovanou obnovou Oblastních plánů rozvoje lesů. Zde se nabízí a často jsou již částečně realizovány možnosti 
využití výsledků např. při stanovení produkčních potenciálů jednotlivých lesních stanovišť, optimalizaci těžebních 
možností v rámci jednotlivých regionů ČR, případně přímo stanovení určitých doporučených limitů pro tyto oblasti 
z pohledu trvale udržitelného lesního hospodářství.

Na závěr mi dovolte konstatovat, že dle mého názoru lze valnou většinu doposud získaných výsledků NIL 
interpretovat ve vztahu k vývoji našich lesních porostů a lesnímu hospodářství jednoznačně kladně a věřím, že nové 
zde představené výsledky tento pozitivní trend také potvrdí.                 

Děkuji Vám za pozornost

Mgr. Patrik Mlynář

náměstek ministra pro řízení Sekce lesního hospodářství

Ministerstvo zemědělství
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PrůběH  vyHodNoceNí  NárodNí  INveNtarIzace  leSů  Čr (NIl2 )
a  MožNoStI  využItí  dat  NIl2

Ing. Miloš Kučera, Ph.d.
vedoucí oddělení Národní inventarizace lesů,

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem,
e-mail: Kucera.Milos@uhul.cz

Sběr údajů probíhal v rámci NIL2 souběžně ve dvou inventarizačních sítích. Na podzim roku 2014 byl ukončen 
pozemní sběr dat v rámci opakovaného šetření na plochách sítě NIL1 založené v letech 2001-2004. V listopadu 
roku následujícího bylo ukončeno pozemní šetření na nově zakládaných plochách v nové síti NIL2. Od ukončení 
pozemního sběru dat probíhají intenzivní práce na vyhodnocení zjištěných údajů. Vyhodnocení dat NIL2 je 
rozděleno do čtyř fází:

v první fázi byly vyhodnoceny údaje zjištěné opakovaným šetřením na plochách sítě NIL1. Jedná se o hlavní a patrně 
nejočekávanější výstupy NIL2, které byly prezentovány 10. 11. 2015 na XVIII. Sněmu lesníků a následně publikovány 
jako přílohy lesnické práce v období prosinec 2015 až květen 2016.  Jednalo se o tyto tematické přílohy: Plocha lesa, 
Zásoba dříví, Těžba dříví, Přírůst dříví, Mortalita kmenů a Změna zásoby. 

v rámci druhé fáze byly především vyhodnocovány údaje zjištěné na nově založených inventarizačních plochách 
sítě NIL2 a také upřesněny odhady těžby, přírůstu a mortality. Prezentace výstupů druhé fáze vyhodnocení je 
obsahem tohoto semináře (XIX. Sněm lesníků – NIL2). Hlavní výstupy byly (budou) taktéž publikovány formou 
příloh Lesnické práce v období červen až prosinec 2016. Jedná se o tyto tematické přílohy: Dřevinná skladba, 
Věková struktura lesa, Obnova lesa, Mrtvé dříví, Škody zvěří na lesních porostech a Biomasa (prosinec 2016). 
Všechny doposud publikované výstupy jsou dostupné na webovém portálu NIL http://uhul-nil/web/ke-stazeni. 

třetí fáze vyhodnocení bude probíhat v roce 2017, během této fáze budou vyhodnoceny výstupy z následujících 
tematických oblastí: Zdravotní stav lesa, Krajinné charakteristiky, Lesní dopravní síť, Půdní charakteristiky, Množství 
uhlíku v lesním ekosystému. Tyto výstupy budou prezentovány především na webovém portálu NIL a také formou 
odborných článků. 

v poslední čtvrté fázi budou vyhodnocována data NIL pouze na základě konkrétních požadavků od Ústavu pro 
hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem a  ostatních subjektů. Záměrem je průběžně poskytovat výstupy NIL 
v garantované kvalitě pro potřeby státní správy a výzkumu.   
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aktualizované výstupy NIl2 - Hospodářská úprava lesů
(zásoba, těžba, Přírůst) 

Ing. radim adolt, Ph.d., Ing. lukáš Kratěna, Ing. Ivo Kohn, Ing. Jiří závodský, 
Ing.  Miloš  Kučera, Ph.d., Mgr. Klára Piškytlová, Ing. Jiří Fejfar, Ph.d.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

V období od října podzimu 2015 do května 2016 byly postupně publikovány odhady zásoby dříví v našich lesích, její 
změny a také odhady komponent změny zásoby – přírůstu, těžeb dříví a mortality [1 - 7].
Odhady těžby dříví a mortality do tohoto okamžiku zveřejněné nezohledňovaly přírůst dřevní hmoty na stromech 
mezi NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014) vytěžených nebo odumřelých. Jinými slovy to znamená, že odhady 
těžeb i mortality byly dosud založeny na dimenzích stromů (výčetní tloušťka a výška) v okamžiku šetření NIL1, 
nikoli na dimenzích stromů v momentě jejich těžby, respektive mortality. Tak došlo k podhodnocení skutečné výše 
těžeb, mortality a následně přírůstu dříví. Na druhou stranu byl dosavadním postupem jasně vymezen spodní 
limit pro odhady těchto veličin. Odhad se zohledněním dimenzí v okamžiku těžby, respektive mortality, může být 
nad shodnými daty logicky pouze vyšší. Je však nutno zmínit, že při aktualizaci odhadů zde vycházíme z několika 
předpokladů, jejichž významné porušení by pravděpodobně mělo negativní vliv na výsledek: 

a) Předpokládáme, že těžba, respektive mortalita, nastala v polovině periody mezi šetřením dané inventarizační 
plochy v rámci prvního (NIL1) a druhého (NIL2) inventarizačního cyklu. Kladné a záporné hodnoty odchylek 
skutečného okamžiku těžby (mortality) od středu časového intervalu mezi šetřením NIL1 a NIL2 se ve výsledku 
vzájemně kompenzují.   

b) Výškovou křivku pro danou dřevinu v konkrétním porostním segmentu (z hlediska porostních charakteristik 
typická část dané inventarizační plochy) odhadnutou pro okamžik šetření NIL1 je možno považovat za stadiální 
- mezi okamžikem šetření NIL1 a okamžikem těžby respektive odumření stromu nedošlo ke změně parametrů 
výškové křivky.

c) Odchylka měřené výšky stromu od této křivky pozorovaná v okamžiku šetření NIL1 (pro výčetní tloušťku 
změřenou při šetření NIL1) se od odchylky v okamžiku těžby respektive mortality prakticky neliší (predikce 
výčetní tloušťky pro okamžik těžby). Vzhledem k výškové křivce podprůměrně respektive nadprůměrně 
vysoké stromy si zachovávají po delší období tento svůj charakter.    

d) Přírůst výčetní tloušťky na těžených respektive odumřelých stromech je možno bez prakticky významné 
systematické chyby predikovat podle modelu parametrizovaného pro danou dřevinu (skupinu dřevin) na 
základě kmenů přežívajících mezi šetřeními NIL1 a NIL2.

Uvedené předpoklady rámcově vypovídají o postupu, kterým byly dimenze těžených a odumřelých kmenů získány:

1) Na základě dvojic výčetních tlouštěk - při šetření NIL1 a NIL2 (křížově) změřených na identických stromech 
(kmenech), na základě věku v období NIL1 a NIL2 byl pro vybrané dřeviny parametrizován GADA (Generalized 
Algebraic Difference Approach) model. Ten nepřímo zohledňuje růstové (stanovištní a konkurenční) podmínky 
dané inventarizační plochy respektive jejího porostního segmentu a jedince.  

•	 Postup modelování vycházel z teorie, kterou publikovali Cieszewski Bailey [8].

•	 Pro 13 nejzastoupenějších dřevin byl parametrizován GADA model vycházející z Hossfeldovy   
funkce, v článku Ercanliho a kol. označený jako M4 [10].

•	 Jedná se o model, který dovoluje funkční změnu asymptoty i tvaru růstové funkce v závislosti na nepřímém 
zhodnocení růstových podmínek (hodnocení růstových podmínek probíhá na základě výčetní tloušťky 
dosažené pro daný věk).

•	 V současnosti se touto metodikou konstruují flexibilní a biologicky dobře opodstatnitelné bonitní vějíře.

•	 Ačkoli je tento postup většinou používán pro modelování vývoje výšek nad- a úrovňových jedinců (horní 
výška), lze jej úspěšně použít k modelování vývoje výčetních tlouštěk [8]. 

•	 Model zpracovaný pro smrk ztepilý je vizualizován na obrázku č. 1.
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2) Model dle bodu 1) byl použit k predikci výčetní tloušťky mezi NIL1 a NIL2 vytěžených a odumřelých kmenů ve 
věku odpovídající polovině periody mezi oběma šetřeními. Predikce (stejně jako parametrizace modelu) byla 
prováděna na úrovni jedince. 

3) Pro takto získanou výčetní tloušťku jedince byla odečtena jeho výška podle Michajlovovy výškové křivky 
parametrizované (kalibrované) pro danou dřevinu, inventarizační plochu, porostní segment a stav NIL1 [6]. 
Takto získaná výška byla korigována odchylkou mezi v NIL1 skutečně změřenou výškou jedince a výškou 
podle výškové křivky (pro výčetní tloušťku změřenou při šetření NIL1).

4) Následně byl na základě aktualizované výčetní tloušťky a výšky (u vybraných dřevin též věku) predikován 
objem hroubí s kůrou podle tzv. objemových tabulek ÚLT. Objem kmene bez kůry byl získán s použitím 
vyhláškových koeficientů (100/110 - jehličnany, 100/115 - listnáče).

5) Takto získaný objem nahradil v dříve publikovaném postupu odhadů objem stromu (kmene) odpovídající 
dimenzím měřeným při šetření NIL1 [2, 3, 7].       

Graf 1: Model pro predikci (budoucí) hodnoty výčetní tloušťky (měřené) na základě výčetní tloušťky v daném věku (zjištěn 
postupem NIL). Model je zpracován pro smrk ztepilý. V grafu je ukázáno pouhé jedno procento všech pro smrk získaných 
dvojic (NIL1 a NIL2) tlouštěk a věků.

Aktualizované odhady těžby a přírůstu lze nalézt v kartogramech na obrázcích č. 1 a č. 2. Graf č. 2 obsahuje 
aktualizované odhady hektarového přírůstu dříví podle dřevin a příslušnosti k pozemkům určeným k plnění funkcí 
lesa (PUPFL). Graf č. 3 je členěn podle kategorie vlastnictví. Grafy č. 4 a 5 jsou zpracovány pro aktualizované odhady 
těžby dříví v tomtéž členění.

Původní odhad těžby nezohledňující dimenze kmene v samotný okamžik těžby je na úrovni 89,9 % aktualizovaného 
odhadu (21,82 ± 0,77 mil. m3 b. k./rok). V případě přírůstu je původní odhad na úrovni 91,3 % aktualizovaného 
odhadu (27,34 ± 0,59 mil. m3 b. k./rok).

Odhady zásoby dříví, ať už v období NIL1 nebo NIL2, nejsou aktualizací odhadů těžeb, zásob, mortality ani přírůstu 
nijak dotčeny. Z toho přímo vyplývá, že se nemění ani odhad změny zásoby dříví mezi NIL1 a NI2. Tyto vztahy jsou 
zřejmé a lze je zdůvodnit na základě bilanční rovnice uvedené v příloze Lesnické Práce č. 4, Přírůst dříví [3].
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Aktualizované odhady přírůstu i těžby dříví dále zvýrazňují dříve komentované rozdíly mezi údaji Zprávy o stavu lesa 
a lesního hospodářství v České republiky (Zelená zpráva) [2, 3, 4]. 

Graf 2: Hektarový přírůst dříví podle skupin dřevin a příslušnosti k PUPFL (aktualizovaný odhad)

Graf 3: Hektarový přírůst dříví podle kategorií vlastnictví (aktualizovaný odhad)
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Graf 4: Hektarová těžba dříví podle skupin dřevin a příslušnosti k PUPFL (aktualizovaný odhad)

Graf 5: Hektarová těžba dříví podle kategorie vlastnictví (aktualizovaný odhad)
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Obr. 1: Přírůst dříví (hroubí b. k.) v krajích, období mezi NIL1 (2001-2004) a NIL2 (2011-2014)

Obr. 2: Těžba dříví (hroubí b. k.) v krajích, období mezi NIL1 (2001-2004) a NIL2 (2011-2014)
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1.    záSoba dříví

ÚVOD
V této příloze naleznete aktuální statistické odhady celkové zásoby dříví ve formě hroubí a střední zásoby na hektar 
porostní půdy, členěné podle příslušnosti území k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa (PUPFL), podle dřevin, 
věkových tříd (dvacetiletý interval) a kategorie vlastnictví lesa.

Mezi prvním (NIL1, 2001–2004) a  druhým (NIL2, 2011–2015) inventarizačním cyklem došlo k  úpravám definice 
zásoby dříví. Podle nové definice nejsou do zásoby započítávány stojící souše. Přepočtové koeficienty na hmotu dříví 
bez kůry (b. k.) nově přesně kopírují vyhlášku MZe č. 84/1996 Sb. – v rámci původních výpočtů NIL1 se vyhláškou 
stanovený koeficient pro listnaté dřeviny (100/115) použil pouze pro dub (všechny druhy). Také způsob statistického 
vyhodnocení doznal změn, které přiblížily metodiku NIL2 k současnému stavu poznání v této oblasti. Podrobnější 
informace o metodických úpravách mezi NIL1 a NIL2 byly publikovány ve sborníku [1]  v němž je rámcově popsán 
i postup vyhodnocení odhadů zásoby NIL2 včetně potřebných definic [2].

Do přílohy byly zařazeny nově přepočítané odhady zásoby pro období NIL1 a  to z  důvodu  výše zmíněných změn, 
ale též s přihlédnutím ke zjištěným chybám šetření NIL1 (při opakované návštěvě inventarizačních ploch v rámci 
NIL2 byly v  některých případech zaznamenány zjevné chyby postupu NIL1). Přepočítané odhady NIL1 usnadňují 
porovnání zásob dříví mezi oběma inventarizačními cykly. Odhad změny zásoby dříví je z hlediska provedení 
i  následné intepretace výsledků poměrně složitou úlohou. Proto tomuto tématu bude věnována samostatná příloha, 
v níž pojednáme o všech důležitých aspektech vyhodnocení změny zásoby dříví.

Prezentované odhady NIL2 vychází ze zjištění skutečného stavu na  celkem 39  431 inventarizačních plochách sítě 
NIL1, z nichž 15 426 bylo v rámci NIL2 (2011–2014) navštíveno v terénu (14 521 bylo klasifikováno jako kategorie 
pozemku Les).

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

ZÁSOBA DŘíVí V OBDOBí NIL1 (2001–2004)
Pro období NIL1 byly publikovány odhady zásoby dříví ve výši 900 mil. m3 b. k. (95% výběrová chyba ±10 mil. m3 b. k.) 
a 332,7 ±3,5 m3/ha b. k., viz první řádky tabulky č. 1 a č. 2. Porovnání se současnými odhady pro období NIL1 je 
komplikováno tím, že původní odhady NIL1 zahrnují hmotu hroubí stojících souší, zatímco odhady NIL2 nikoli. 
Dalším úskalím je odlišnost v přepočtu zásoby dříví listnáčů na hmotu bez kůry.

Tab. 1: Celková zásoba dříví ve formě hroubí, období NIL1 (2001–2004)

V tabulkách č. 1 (celková zásoba NIL1) a č. 2 (hektarová zásoba NIL1) jsou na druhém řádku uvedeny původní odhady 
bez započtení souší – definice až na  způsob převodu na  hmotu bez kůry u  listnatých dřevin odpovídá současnému 
postupu NIL2. Na posledním řádku zmíněných tabulek jsou uvedeny metodikou a definicí NIL2 přepočítané odhady 
celkové (888,7  mil. m3 b. k.) a hektarové zásoby hroubí (317,4 m3/ha b. k.). Kromě upravených definic a metodiky 
statistického vyhodnocení tyto odhady kompenzují i  chyby postupu NIL1 zjištěné v  průběhu šetření NIL2 (např. 
chyby zařazení do   kategorie pozemků LES nebo NELES, opomenutí stromu nebo chybné zaměření stromu navíc).
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Obr. 1. Zásoba dříví (hroubí b. k.), období NIL1 (2001–2004), členění podle krajů. V závorkách je uvedena relativní velikost 
(k hodnotě bodového odhadu) poloviny intervalového odhadu (95% statistická jistota).

Tab. 2: Hektarová zásoba dříví ve formě hroubí, období NIL1 (2001-2004)

Relativně větší rozdíl původního odhadu hektarové zásoby dříví pro období NIL1 (327,9 m3/ha) a nově přepočteného 
odhadu je z velké části dán odlišným způsobem převodu na hmotu bez kůry listnatých dřevin (koeficient 100/115 byl 
v rámci vyhodnocení NIL1 použit pouze pro duby, pro ostatní listnáče byl použit koeficient 100/110), v menší míře 
též korekcí chyb šetření NIL1. Odhad hektarové zásoby přepočtený metodikou statistického vyhodnocení NIL2 (nad 
nekorigovanými daty NIL1 a s převodem na  hmotu bez kůry podle původního postupu NIL1) činí 323,0  m3/ ha b. k. 
Zbývající část rozdílu obou odhadů (4,9 m3/ha b. k., tj. 1,5 %) je dána odlišností metodiky statistického vyhodnocení 
NIL1 a NIL2. Ta se v konečném důsledku projevuje nahodile – porovnáním intervalových odhadů tuto domněnku 
nelze vyvrátit (intervalové odhady se překrývají, 95 % výběrové chyby činí přibližně ±3,7 m3/ha b. k.). Při důkladné 
revizi bodového odhadu podle metodiky NIL1 i  NIL2 nebyly odhaleny žádné nedostatky – ani na straně metodiky 
NIL1, ani na  straně metodiky NIL2. Revize se týkala jak teorie statistického vyhodnocení, tak i  vlastní práce se 
zdrojovými daty NIL.

V rámci NIL2 přepočtené odhady zásoby se vztahují k celé rozloze přístupné a schůdné části území klasifikované 
jako kategorie pozemků LES v období NIL1 (NIL2 přepočtený odhad 2 841,2 tis. ha). Hektarová zásoba dříví bez kůry 
je vztažena k rozloze přístupné a schůdné porostní půdy v tomto období (NIL2 přepočtený odhad 2 799,8 tis. ha).
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ZÁSOBA DŘíVí V OBDOBí NIL2 (2011–2014)
V  této sekci jsou uvedeny odhady zásoby, které se vztahují k  celé rozloze přístupné a  schůdné části území 
klasifikované jako kategorie pozemků Les v období NIL2 (odhad NIL2 činí 2 869,4 tis. ha), případně k částem tohoto 
území vymezeným kategorií vlastnictví lesa či příslušností k PUPFL. Hektarová zásoba bez kůry (b. k.) je vztažena 
k rozloze přístupné a schůdné porostní půdy v tomto období (NIL2 odhad 2 851,6 tis. ha), taktéž eventuálně členěné 
podle kategorie vlastnictví nebo PUPFL.

Odhad celkové zásoby dříví ve formě hroubí 935,8 ±19,6 mil. m3  b. k. převyšuje celkovou zásobu pro období NIL1 
(888,7 ±18,7 mil. m3  b. k.). Odhad hektarové zásoby dříví v  období NIL2 vychází 328,2 ±4,0 m3/ha b. k.

K rozdílu hektarových a celkových zásob dříví mezi souhrnnými lesními hospodářskými plány a osnovami (SLHPO) 
a NIL bylo řečeno mnoho v rámci diskuzí nad výsledky NIL1. Disproporce mezi údaji NIL a SLHPO zůstává zhruba 
ve  stejné výši i v případě NIL2 a odpovídajících ročníků SLHPO. Například zásoba dříví podle SLHPO k 31. 12. 2014 
(689 mil. m3 b. k., viz Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014 činí 73,6 % odhadu 
NIL2 [3].

Odhady celkové a  hektarové zásoby dříví v  členění podle NUTS3 (kraje) uvádí kartogram na  obr. č. 2. Nejnižší 
hektarová zásoba (221,4 m3/ha b. k.) je odhadnuta pro Ústecký kraj. Mezi další kraje s nízkou úrovní hektarových 
zásob patří Jihomoravský (275,0 m3/ha b. k.), Středočeský (291,1 m3/ha b. k.) a Praha (248,2 m3/ha b. k.). Nejvyšší 
hektarové zásoby jsou tradičně odhadnuty pro Kraj Vysočina (407,8 m3/ha b. k.), za kterým následují kraje Zlínský 
(374,6 m3/ha b. k.) a Jihočeský (370,3 m3/ha b. k.).

Obr. 2. Zásoba dříví (hroubí b. k.), období NIL2 (2011–2014), členění podle krajů. V závorkách je uvedena relativní velikost 
(k  hodnotě bodového odhadu) poloviny intervalového odhadu (95% statistická jistota). 
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Tab. 3: Celková zásoba dříví podle skupin dřevin, 
období NIL2 (2011–2014)

Tab. 4: Hektarová zásoba dříví podle skupin dřevin, 
období NIL2 (2011–2014)

ZÁSOBA DŘíVí V OBDOBí NIL2 PODLE SKUPIN DŘEVIN
Odhady zásoby dříví členěné po skupinách dřevin jsou uvedeny v tabulkách a grafech č. 3 (celková zásoba) a č. 4 
(hektarová zásoba).

Celkové zásobě dříví jednoznačně dominuje smrk ztepilý (509,1 mil. m3 b. k., tj. 54,4 %). Mezi další nejvýznamnější 
skupiny dřevin patří borovice lesní (podíl 12,8 %), ostatní listnaté dřeviny (bříza, olše, jasan, javor, habr atd., úhrnný 
podíl 11,7 %), buk (7,8 %) a  dub (všechny druhy, úhrnem 6,8 %). Z  grafu na  obrázku č. 3. je zřejmý vyšší podíl 
na  celkové zásobě dříví smrku, borovice, modřínu a  buku v  rámci kategorie Les na  PUPFL a  naopak nižší podíl 
dubu a ostatních listnáčů (v porovnání s kategorií Les mimo PUPFL). Tento poměr zůstal mezi obdobím NIL1 a NIL2 
zachován.

Zásoba jedle bělokoré a ostatních jehličnanů je v porovnání s ostatními skupinami dřevin velmi nízká.

Obr. 3: Podíl skupin dřevin na hektarové zásobě dříví Obr. 4: Hektarová zásoba dříví podle skupin dřevin 
a  příslušnosti k PUPFL
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ZÁSOBA DŘíVí V OBDOBí NIL2 PODLE VĚKOVÝCH TŘíD
Odhady zásoby dříví členěné podle věkových tříd jsou obsaženy v tabulkách a grafech č. 5 (celková zásoba) a č. 6 
(hektarová zásoba).

Tab. 5: Celková zásoba dříví podle věkových tříd, 
období NIL2 (2011–2014)

Nejvyšší podíl na  celkové zásobě dříví mají věkové třídy 61–80 let (180,6 mil. m3 b. k., 19,3 %), 81–100 let (217,2 mil. 
m3 b. k., 23,2 %) a 101–120 let (171,9 mil. m3 b. k., 18,4 %).

Z grafu na obrázku č. 5 a 6 je mezi obdobím NIL1 a NIL2 patrný nárůst zásoby v  posledních dvou až třech věkových 
třídách. V grafu č. 6 je také zřejmý pokles podílu třídy 61–80 let na střední hektarové zásobě dříví. V období dalších 
20 až 40 let se pokles zásoby dříví přenese do  věkových tříd odpovídajících mýtní zralosti porostů hlavních 
hospodářských dřevin.

Pro věkové třídy od 60 let věku byla odhadnuta vyšší hektarová zásoba v porostech na PUPFL v porovnání s lesními 
porosty mimo PUPFL, viz graf na obrázku č. 6.

Obr. 5: Podíl věkových tříd na hektarové zásobě dříví

Obr. 6: Hektarová zásoba dříví podle podle 
věkových tříd a příslušnosti k PUPFL

Tab. 6: Hektarová zásoba dříví podle věkových tříd, období 
NIL2 (2011–2014)
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ZÁSOBA DŘíVí V OBDOBí NIL2 PODLE KATEGORIí VLASTNICTVí
Odhady zásoby dříví členěné podle kategorií vlastnictví lesa jsou obsaženy v  tabulkách a  grafech č. 7 (celková 
zásoba) a č. 8 (hektarová zásoba).

Největší podíl na  celkové zásobě má stát respektive Lesy České republiky, s. p.  (LČR), následuje kategorie lesů 
soukromých (fyzických i  právnických osob) a  církevních (církevní lesy mají v  rámci této kategorie minimální 
zastoupení – ukončení šetření NIL2 v síti NIL1 v roce 2014, tj. v roce, kdy byl postupně spouštěn proces navrácení 
majetku církvím a  náboženským společnostem) a  dále kategorie lesů obecních a  městských. Nejvyšší hektarová 
zásoba je odhadnuta pro lesy ve správě LČR (341,3  m3/ha b. k.), nejnižší pro ostatní lesy v  majetku státu (287,2  m3/ ha 
b. k., jedná se o  lesy na  území národních parků, lesy ve správě Ministerstva obrany a ostatní lesy v majetku státu), 
viz tabulka a graf č. 8.

V grafu na obrázku č. 7 je poměrně dobře patrný pokles celkové zásoby v  lesích ve vlastnictví státu (LČR i mimo 
správu LČR), což souvisí s poklesem rozlohy lesa této kategorie. Současně je patrný nárůst podílu kategorie obecních 
a  městských lesů na celkové zásobě.

Tab. 7: Celková zásoba dříví podle kategorií 
vlastnictví, období NIL2 (2011–2014)

Obr. 7: Podíl kategorií vlastnictví na celkové zásobě dříví

Tab. 8: Hektarová zásoba dříví podle kategorií 
vlastnictví, období NIL2 (2011–2014)

Obr. 8: Hektarová zásoba dříví podle kategorií vlastnictví
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ZÁSOBA DŘíVí V OBDOBí NIL2 PODLE PŘíSLUŠNOSTI K PUPFR
Tabulky č. 9 a 10 obsahují odhady celkové a hektarové zásoby dříví ve formě hroubí bez kůry (v rámci přístupné 
a schůdné části kategorie pozemků Les) na  pozemcích určených k  plnění funkcí lesa (PUPFL) a mimo tyto pozemky.

Celková zásoba na PUPFL dosahuje 93,7 % veškeré zásoby přístupné a schůdné části kategorie Les. Podíl zásoby 
PUPFL k celkové zásobě je o 3,7 % vyšší než podíl PUPFL na celkové rozloze kategorie Les (90,1 %, viz příloha 1.  
Plocha lesa, Lesnická práce, prosinec 2015).

Tab. 9: Celková zásoba dříví podle příslušnosti lesa 
k PUPFL, období NIL2 (2011–2014)

Tab. 10: Hektarová zásoba dříví podle příslušnosti lesa 
k PUPFL, období NIL2 (2011–2014)

Střední zásoba na hektar porostní půdy (v rámci přístupné a schůdné části kategorie pozemků Les) na PUPFL byla 
NIL2 odhadnuta na  339,6 ±4,2 m3/ha b. k. Odpovídající odhad mimo PUPFL činí 218,6 m3/ha b. k.

Revidované odhady zásoby dříví ve formě hroubí pro období NIL1 (2001–2004) činí 888,7 mil. m3 b. k. (celková zásoba 
dříví, 95% výběrová chyba ±18,7 mil. m3 b. k.) a 317,7 ±3,7 m3/ha b. k. (střední zásoba na hektar porostní půdy). Rozdíl 
odhadu hektarové zásoby oproti původním, po ukončení NIL1 publikovaným výsledkům je vysvětlitelný změnou 
definice zásoby hroubí (nově nejsou do  zásoby zahrnuty souše), použitými přepočtovými koeficienty na  hmotu 
bez kůry v případě listnatých dřevin (při vyhodnocení NIL1 byl koeficient 100/115 použit pouze pro všechny druhy 
dubu, pro ostatní listnáče se použil faktor 100/110), opravami při pozemním šetření NIL1 chybně zaznamenaných 
údajů a úpravami metodiky statistického vyhodnocení NIL. Úpravy metodiky ovlivnily hodnoty odhadů jen nepatrně 
a předpokládáme, že pouze nahodile (intervalové odhady zpracované oběma postupy se vzájemně překrývají).

Odhady pro období NIL2 (2011–2014, šetření v inventarizační síti NIL1) – celková zásoba dříví 935,8 ±19,6 mil. m3 b. k. 
a hektarová zásoba 328,2 ±4.0 m3/ha b. k. představují nárůst oproti období NIL1 (+47,1 mil. m3 b. k., +10,5 m3/ha b. k.). 
Úskalí interpretace takto vyjádřených změn zásoby dříví spočívá v  rozdílné definici lesa a skutečném území lesa mezi 
šetřeními NIL1 a NIL2 (viz příloha 1. Plocha lesa, Lesnická práce, prosinec 2015). Proto bude tématu změny zásoby 
hroubí věnována samostatná příloha.

Odhady zásob získané v  rámci NIL2 potvrzují a  prohlubují výsledky prvního cyklu NIL v  ČR. Disproporce zásob 
dříví mezi aktuálními údaji SLHPO a odhady NIL2 zůstává na přibližně stejné úrovni jako v  případě NIL1. Odhad 
hektarové zásoby v  kategorii Les na PUPFL (339,6 m3/ha b. k.) výrazně převyšuje odpovídající odhad mimo PUPFL 
(218,6 m3/ha b. k.). Mezi NIL1 a NIL2 byl zaznamenán výrazný pokles hektarové a celkové zásoby ve věkové třídě 
61–80 let. Zároveň docházelo k  poklesu podílu zásoby dříví ve  státních lesích na celkové zásobě.
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Obr. 9. Zásoba dříví jehličnanů (hroubí b. k.), období NIL2 (2011–2014), členění podle krajů. V závorkách je uvedena 
relativní velikost (k hodnotě bodového odhadu) poloviny intervalového odhadu (95% statistická jistota).

Obr. 10. Zásoba dříví listnáčů (hroubí b. k.), období NIL2 (2011–2014), členění podle krajů. V závorkách je uvedena relativní 
velikost (k hodnotě bodového odhadu) poloviny intervalového odhadu (95 % statistická jistota).
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2.  těžba dříví

ÚVOD
Obsahem přílohy jsou statistické odhady celkové těžby dříví ve formě hroubí a těžby na hektar porostní půdy v období 
mezi prvním (NIL1, 2001–2004) a  druhým (NIL2, 2011–2014) cyklem Národní inventarizace lesů České republiky. 
V rámci NIL1 nemohla být těžba odhadnuta z důvodu absence opakování šetření na inventarizačních plochách.

Vychází se ze zjištění skutečného stavu na  celkem 39  431 inventarizačních plochách sítě založené během NIL1, 
z   nichž 15  426 bylo v  rámci šetření NIL2 navštíveno v  terénu (ověření kategorie pozemků zjištěné z  leteckých 
snímků). Z uvedeného rozsahu terénního šetření NIL2 bylo 14 521 ploch klasifikováno jako kategorie pozemku Les.

Přesnost výsledků je vyjádřena intervalovými odhady (spodní a horní mezí), které jsou konstruovány pro statistickou 
jistotu 95 % (hladina významnosti α=0,05).

METODIKA ODHADU TĚŽBY DŘíVí
Principem zde prezentovaného odhadu těžby je opakované terénní šetření na inventarizačních plochách kategorie 
pozemků Les založených v průběhu NIL1. Nejdůležitějším krokem je opakovaná identifikace jednotlivých kmenů 
(v  běžné terminologii stromů), které byly v rámci NIL1 polohově zaměřeny. Po té je při šetření NIL2 posouzen tzv. 
status kmene podle schématu na obrázku č. 1.

Do  těžby dříví není započítána těžba tzv. starých souší tj. stromů, které byly popsány jako souš již v rámci šetření 
NIL1. Zda k odumření stromu došlo mezi šetřením NIL1 a okamžikem těžby, není při šetření NIL2 známo (pozorujeme 
zpravidla již jen pařez). Proto nelze z odhadu celkové těžby podle NIL vymezit část odpovídající těžbě nahodilé.

Na základě zjištěného statusu kmene lze již vypočítat komponenty změny zásoby hroubí – těžbu, mortalitu a přírůst 
dříví. Detailní definice a  způsob odhadu jednotlivých komponent změny byly převzaty z práce Erikssonové [3].

Odhady těžeb jsou zpracovány s použitím objemových tabulek ÚLT a  přepočtových koeficientů na objem bez kůry 
podle vyhlášky Mze č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.

Při odhadu objemu těžby konkrétního kmene byly použity výčetní tloušťka a celková výška zjištěné při šetření NIL1, 
neboť v  reálném okamžiku těžby nejsou tyto veličiny známy. Odhad těžby je proto podhodnocen o přírůst mezi 
šetřením NIL1 a  momentem těžby příslušných kmenů. Při rovnoměrné intenzitě těžeb v  čase odpovídá střední 
délka této periody polovině období mezi šetřením NIL1 a NIL2 na dané inventarizační ploše - tzn. v průměru pět let. 
Odhady, které část přírůstu mezi šetřením NIL1 a  momentem těžby zohlední, budou prezentovány později.

Obr. 1: Schéma posouzení statusu kmene při terénním šetření NIL2 (2011–2014)  na inventarizačních plochách založených 
v rámci NIL1 (2001–2004)

Při vyhodnocení změny zásoby dříví a jejích komponent (těžba, přírůst, mortalita) bylo rozhodnuto vyloučit faktory, 
které vyhodnocení či interpretaci znesnadňují. Jedním z těchto faktorů je změna území spadajícího do kategorie 
pozemků Les. Proto se pracovalo pouze nad územím – jemu odpovídající množinou inventarizačních ploch, které 
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bylo bezchybně popsáno jako přístupná a schůdná část kategorie Les, jak při šetření NIL1, tak i   NIL2. Zároveň se 
muselo jednat o  inventarizační plochy, na nichž bylo možno zhodnotit status kmenů (viz schéma na obrázku č. 1).

Na obrázku č. 2 je území vyhodnocení znázorněno jako část průniku elips odpovídajících kategorii Les v období NIL1 
a NIL2 (vyjma vyšrafovaných částí). Celkem se jedná o 2 706,4 tis. ha území lesa, což odpovídá 93,2 % plochy lesa 
podle stavu a definice NIL2.

Nominální délka období mezi šetřením NIL1 a NIL2 činí deset let. V praxi šetření NIL však dochází na jednotlivých 
inventarizačních plochách k odchylkám od této standardní délky periody. Průměrný časový interval mezi šetřením 
NIL1 a NIL2 vyhodnocený přes všechny inventarizační plochy se od nominální hodnoty liší nepatrně (méně jak o 1 %). 
Odlišná situace existuje v okresech a potažmo i některých krajích, kdy na délku periody nekorigovaný odhad může 
vycházet nezanedbatelně vyšší (maximum zjištěno pro Karlovarský kraj, 109 % korigovaného odhadu) nebo nižší 
(minimum zjištěno pro Pardubický kraj, 92 % korigovaného odhadu). Z uvedených důvodů byly všechny komponenty 
změny zásoby korigovány na  nominální délku periody 10 let, a to na úrovni jednotlivých inventarizačních ploch.

Odhady hektarových těžeb podle skupin dřevin a věkových tříd jsou zde vztahovány vždy k  rozloze porostní půdy 
v rámci celého území pro vyhodnocení změny zásoby dříví a jejích komponent (v dané oblasti vyhodnocení – kraj, 
celá ČR). Součty odhadů přes všechny kategorie pak vychází shodné s  nečleněným odhadem těžby na  hektar 
porostní půdy.

Jinak je tomu při členění podle kategorie vlastnictví a  příslušnosti k  PUPFL, kdy jsou odhady hektarových těžeb 
vztaženy k  rozloze porostní půdy v  rámci uvažované kategorie. Součet odhadů přes všechny kategorie se pak 
neshoduje s  odhadem pro všechny kategorie dohromady. Je však umožněno vzájemné porovnání hektarových 
těžeb mezi kategoriemi vlastnictví či příslušnosti k PUPFL.

TĚŽBA DŘíVí MEZI NIL1 A NIL2
Odhad celkové těžby dříví na  území ČR mezi obdobím NIL1 a NIL2 činí v průměru 19,61 ± 0,7 mil. m3 b.  k. ročně tj. 
196,1 ± 7 mil. m3 b. k. za desetiletou periodu mezi NIL1 a NIL2.  Roční těžba přepočtená na hektar porostní půdy byla 
odhadnuta na 7,29 ± 0,23 m3 b. k.

Stejně, jako v  případě plochy lesa a  zásoby dříví [1,4], jsou i  odhady těžeb podle NIL vyšší než uvádí každoroční 
Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky (ZZ) [5]. Údaje o těžbách pro ZZ jsou přebírány z výsledků 

Obr. 2: Vennův diagram pro území kategorie pozemků Les v období NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014)
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dotazníkových šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ). Průměr odhadů celkových těžeb podle ZZ za období od  
roku 2001 (počátek NIL1) do roku 2014 (ukončení šetření NIL2 v inventarizační síti NIL1) přepočtený na desetiletou 
periodu činí 157,9 mil. m3 b. k., což odpovídá 81 % odhadu NIL2.

Pro porovnání situace v  ČR s  okolními zeměmi uvádíme údaj o disproporci odhadů těžby podle třetího cyklu 
švýcarské národní inventarizace lesů (LFI3, 2004–2006) a švýcarské lesnické statistiky (dotazníkové šetření, průměr 
reportovaných celkových těžeb za období 1995–2005). Odhad celkové těžby na základě dotazníků dosahoval 86 % 
odhadu celkové těžby podle LFI3, viz monografie LFI3, tabulka 166 [2].

Na  obrázku č. 3 jsou kartogramem zachyceny celkové a  hektarové těžby dříví v  jednotlivých krajích. Nejvyšší 
těžba dříví přepočtená na  hektar porostní půdy byla odhadnuta v  krajích Moravskoslezském (9,6 m3 b. k./ha/rok) 
a Pardubickém (9,6 m3 b. k./ha/rok). Nepočítáme-li Prahu (2,2 m3 b. k./ha/rok), byla nejnižší těžba dříví na hektar 
porostní půdy odhadnuta v  krajích Ústeckém (3,9 m3 b. k./ha/rok) a  Jihomoravském (6,0 m3 b. k./ha). Hodnoty 
v závorkách uváděné v kartogramech představují relativní velikost poloviny šířky intervalového odhadu vzhledem 
k hodnotě (bodového) odhadu pro daný kraj.

TĚŽBA DŘíVí MEZI NIL1 A NIL2 PODLE SKUPIN DŘEVIN

Odhady průměrné roční těžby dříví členěné podle skupin dřevin jsou uvedeny v tabulkách a grafech č. 1 (úhrny) 
a č.  2 (těžba na hektar porostní půdy).

Podíl smrku ztepilého na  celkové zásobě přesahuje 50 %, viz LP – příloha 2. Zásoba dříví [1]. Jeho podíl na celkových 
těžbách je však téměř 70 %. U borovice lesní a modřínu evropského je podíl na zásobách i těžbách zhruba shodný 
– pohybuje se v rozmezí od 12 % do 13 % (borovice) a od 3 % do 5 % (modřín). Podíl těžby buku, dubu (všechny 
druhy) a ostatních listnatých dřevin na celkových těžbách zaostává za jejich podíly na zásobách – dosahuje zhruba 
polovičních hodnot.

Obr. 3:  Průměrná roční těžba dříví (hroubí b. k.) v krajích, období mezi NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014)



ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!

XIX. Sněm lesníků - Národní inventarizace lesů 2
9. 11. 201624

V grafu č. 1 je dobře patrná výrazně nižší hektarová těžba dříví na pozemcích mimo PUPFL, kde je také výrazně nižší 
podíl těžby smrku a naopak vyšší podíl těžby ostatních listnatých dřevin.

Celková těžba jehličnatých a listnatých dřevin v desetiletém období mezi NIL1 a  NIL2 je odhadnuta na  167,8 
(jehličnany) a  28,4 (listnáče) mil. m3 b. k. Průměr údajů ZZ za  období mezi lety 2001 a 2014 přepočtený na desetiletou 
periodu činí 141,2 mil. m3 b. k. (jehličnany) a 16,7 mil. m3 b. k. (listnáče), což představuje 84 % a 59 % odhadů těžby 
NIL2, viz ZZ za příslušné období [5]. Toto porovnání doplňujeme údajem o disproporci odhadů těžeb podle třetího 
cyklu švýcarské národní inventarizace (LFI3, 2004–2006), kdy odhad těžby podle dotazníkového šetření činil 90 % 
(jehličnany) a 76 % (listnáče) odhadu LFI3, viz monografie LFI3, tabulka 166 [2].

Mezi jednotlivými kraji v rámci ČR je – stejně jako v případě zásoby hroubí [1], značná variabilita v podílu jehličnanů 
a  listnáčů na celkových těžbách, viz kartogramy na obrázcích 4 a 5. Vyšší podíly listnatých těžeb jsou odhadnuty 
zejména pro moravské kraje (Jihomoravský 37 %, Zlínský 29 %). Mezi kraje s téměř 100% podílem jehličnatých dřevin 
na  celkových těžbách patří Vysočina (95 %), Plzeňský (94 %) a  Jihočeský (93 %). Popsaný stav prakticky kopíruje 
podíly jehličnanů a listnáčů na celkové zásobě daných krajů [1].

Graf 1: Podíl skupin dřevin na hektarové těžbě dříví 
podle příslušnosti k PUPFL

Tab. 2: Hektarová těžba dříví podle skupin dřevin, období 
NIL1–NIL2

Tab. 1: Celková těžba dříví podle skupin dřevin, období NIL1–NIL2
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Graf 2: Hektarová těžba dříví podle skupin dřevin 
a příslušnosti k PUPFL.

Graf 3: Podíl věkových tříd na hektarové těžbě dříví podle 
příslušnosti k PUPFL

Tab. 3: Celková těžba dříví podle věkových tříd, období 
NIL1–NIL2

Tab. 4: Hektarová těžba dříví podle věkových tříd, období 
NIL1–NIL2

TĚŽBA DŘíVí MEZI NIL1 A NIL2 PODLE VĚKOVÝCH TŘíD

Odhady průměrné roční výše těžby členěné podle věkových tříd uvádí tabulky a  grafy č. 3 (úhrny) a  č.  4 (těžba 
na hektar porostní půdy).

Z  uvedených tabulek a  grafů je zřejmé umístění nejvyššího podílu těžeb do  věkových tříd 81–100 let (23,1 %, 
4,53  mil.  m3 b. k. ročně) a 101–120 let (26,6 %, 5,22 mil. m3 b. k. ročně). Na území kategorie les mimo PUPFL jsou 
maximální těžby situovány do  věkových tříd 21–40 let (14,9 %) a  41–60 let (20,8 %). Podíl hektarové těžby těchto 
tříd na celkové hektarové těžbě mimo PUPFL je více než dvojnásobný v  porovnání se  situací v  rámci PUPFL.

V grafech č. 3 a 4 je dobře patrná nižší hodnota odhadu těžby v kategorii Les mimo PUPFL. Výjimkou jsou první tři 
věkové třídy, pro které jsou hektarové těžby na PUPFL a mimo PUPFL srovnatelné (graf č. 4).
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TĚŽBA DŘíVí MEZI NIL1 A NIL2 PODLE KATEGORIí VLASTNICTVí

Odhady těžby dříví v členění podle kategorií vlastnictví jsou uvedeny v tabulkách a grafech č. 5 (úhrny) a č. 6 (těžby 
na  hektar porostní půdy). Podíly jednotlivých kategorií vlastnictví na  celkových těžbách kopírují strukturu zásob 
dříví. Z absolutního hlediska má největší podíl na celkových těžbách stát (57 %, v  průměru 11,26 mil. m3 b. k. ročně), 
přičemž z tohoto množství připadá největší podíl na Lesy České republiky, s. p. (LČR, 49% podíl na celkové těžbě dříví, 
v průměru 9,63 mil. m3 b. k. ročně).

Nejvyšší těžba dříví na hektar porostní půdy v období mezi NIL1 a NIL2 byla odhadnuta pro obecní a městské lesy 
(7,91 m3 b. k./ha/rok, 108,6 % střední hektarové těžby bez rozlišení kategorie vlastnictví), viz tabulka a  graf č. 6. 
Vyloučíme-li kategorii vlastnictví „nezjištěno“, byla nejnižší hektarová těžba odhadnuta pro státní lesy mimo LČR 
(6,61 m3 b. k./ha/rok, 90,7 % střední hektarové těžby bez rozlišení kategorie vlastnictví ) a na druhém místě pro lesy 
soukromé a církevní (6,77 m3 b. k./ha/rok, 93,0 %).

Graf 4: Hektarová těžba dříví podle věkových tříd 
a příslušnosti k PUPFL

Graf 5: Podíl kategorií vlastnictví na celkové těžbě dříví

Tab. 5: Celková těžba dříví podle kategorií vlastnictví, 
období NIL1–NIL2

Tab. 6: Hektarová těžba dříví podle kategorií vlastnictví, 
období NIL1–NIL2
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TĚŽBA DŘíVí MEZI NIL1 A NIL2 PODLE PŘíSLUŠNOSTI K PUPFL

V  tabulkách č. 7 a  8 jsou uvedeny odhady průměrné roční těžby dříví celkem a na hektar porostní půdy (v rámci 
kategorie pozemků Les) podle příslušnosti k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Podíl těžby dříví na  území kategorie pozemků Les mimo PUPFL je se svými 2,5 % prakticky zanedbatelný a  zdaleka 
nedosahuje podílu lesa mimo PUPFL na celkové zásobě dříví (6,3 %), viz LP – příloha 2. Zásoba dříví [1], respektive 
na celkové ploše kategorie pozemků Les (9,9 %), viz LP – příloha 1. Plocha lesa [4].

Hektarová těžba na  území kategorie Les mimo PUPFL je méně než poloviční (42,4 %) vzhledem k  hektarové těžbě 
bez rozlišení příslušnosti k PUPFL.

SHRNUTí
Odhady těžby dříví na  základě opakovaného šetření NIL2 (2011–2014) na inventarizačních plochách založených 
v  rámci NIL1(2001–2004) – 196,1 ± 7,0 mil. m3 b. k. (celková těžba za desetiletou periodu mezi NIL1 a NIL2) a 7,29 
± 0,23 m3 b. k./ha (průměrná roční těžba na hektar porostní půdy v tomto období), jsou výrazně vyšší v porovnání 
s  odhady Českého statistického úřadu (ČSÚ, dotazníková šetření). Na  desetiletou periodu přepočtený průměr 
publikovaných odhadů celkové těžby podle ČSÚ za období 2001 až 2014 činí 157,9 mil. m3 b. k., což odpovídá 81  % 
odhadu celkové těžby podle NIL2, viz každoroční Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky (ZZ) 
pro dané období [5]. Odpovídající odhady těžby jehličnatých (141,2 mil. m3 b. k.) a  listnatých (16,7 mil. m3 b. k.) 
dřevin podle ČSÚ činí 84 % (jehličnany) a 59 % (listnáče) příslušných odhadů NIL2.

Největší podíl na těžbě dříví mají jehličnaté dřeviny (85,5 %, 167,8 ± 6,6 mil. m3 b. k. v průměru za deset let v období 
mezi NIL1 a NIL2), podíl listnatých dřevin je výrazně nižší (14,5 % tj. 28,4 ± 2 mil. m3 b. k. za desetiletou periodu).

Největší podíl na  celkové těžbě mají věkové třídy 81–100 let (23,1 %, 4,53 mil. m3 b. k. ročně) a  101–120 let 
(26,6  %, 5,22 mil. m3 b. k. ročně). Na území kategorie Les mimo PUPFL jsou nejvyšší těžby odhadnuty pro věkové 
třídy 21– 40  let (14,9 %) a 41–60 let (20,8 %). Mimo PUPFL je odhadnuta výrazně nižší hodnota hektarové těžby 
(3,09  ±  0,48 m3 b. k./ha/rok, tj. 42,4 % odhadu pro kategorii pozemků Les jako celek). Podíl území kategorie Les 
mimo PUPFL na celkové těžbě činí pouhých 2,5 % (4,9 ± 0,9 mil. m3 b. k. za desetiletou periodu v období mezi NIL1 
a NIL2).

Tab. 7: Celková těžba dříví podle příslušnosti k PUPFL

Tab. 8: Hektarová těžba dříví podle příslušnosti k PUPFL.

Graf 6: Hektarová těžba dříví podle kategorií vlastnictví
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K celkovým těžbám přispívá největším dílem těžba ve stát-ních lesích (57 %) – v období mezi NIL1 a NIL2 se zde 
průměrně těžilo 11,26 ± 0,55 mil. m3 b. k. ročně, z toho 9,63 ± 0,50 mil. m3 b. k. připadalo na společnost Lesy české 
republiky, s. p. (LČR, 49 %).

Nejvyšší hektarová těžba (7,91  ± 0,57 m3 b. k./ha/rok) byla odhadnuta pro lesy v majetku měst a  obcí, nejnižší pak 
pro lesy v majetku státu mimo LČR (6,61 ±  0,72 m3 b. k./ha/rok) a lesy soukromé a církevní (6,77 ± 0,44 m3 b.  k./ ha/
rok).

Odhady těžby podle NIL2 jsou systematicky podhodnoceny z  důvodu zanedbání přírůstu mezi šetřením NIL1 
a  okamžikem těžby a  dále nezapočtením těžby tzv. starých souší (případy kdy byly vytěženy stromy, které 
byly soušemi již v  okamžiku šetření NIL1). Úhrn těžby dříví je navíc podhodnocen zúžením výpočtů na  území 
pro vyhodnocení změny zásoby a  jejích komponent (těžba, přírůst a  mortalita). Podle předběžných analýz 
předpokládáme, že úhrnné podhodnocení nepřekročí 10 % současných odhadů.
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3.  PřírůSt dříví

ÚVOD
Příloha předkládá aktuální statistické odhady celkového přírůstu dříví a středního přírůstu na hektar porostní půdy 
za období mezi prvním (NIL1, 2001–2004) a   druhým (NIL2, 2011–2014) cyklem Národní inventarizace lesů České 
republiky.

Odhady přírůstu jsou členěny podle skupin dřevin, věkových tříd (20 letý interval), kategorií vlastnictví lesa a podle 
příslušnosti k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Zde uváděné údaje NIL2 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 klasifikováno 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 PŘíRŮSTU DŘíVí
Základním metodickým principem zde prezentovaného odhadu přírůstu je opakované terénní šetření na  inven-
tarizačních plochách kategorie pozemků Les založených v  průběhu NIL1. Nejdůležitějším krokem je opakovaná 
identifikace jednotlivých kmenů (v běžné terminologii stromů), které byly v rámci NIL1 polohově zaměřeny. Po té je 
při šetření NIL2 posouzen jejich status, na jehož základě lze vypočítat komponenty změny zásoby hroubí – těžbu, 
mortalitu a přírůst dříví. Schéma pro určení statusu kmene lze nalézt v příloze časopisu Lesnická práce (LP) – 3. Těžba 
dříví [2, obrázek č. 1].

Zatímco těžba a mortalita jsou odhadovány na základě objemu hroubí kmenů s  konkrétním statusem (kmeny se 
statusem „těžba“ a „dorost vytěžen“ vstupují do odhadu těžby, kmeny se statusem „mortalita“ a  „dorost mortalita“ 
vstupují do  odhadu mortality), přírůst včetně všech jeho součástí je vyjádřen a odhadnut nepřímo – jako komponenta 
bilanční rovnice:

            𝒱0+ 𝒫= 𝒱�+ 𝒯+ ℳ       (1)

Symboly 𝒱0  a 𝒱�  v rovnici (1) značí zásobu dříví ve formě hroubí v okamžiku NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014). 
Symboly 𝒯 a ℳ  jsou použity pro objem hroubí kmenů (stromů) se statusem těžba a mortalita. Přírůst je v bilanční 
rovnici označen symbolem 𝒫. Detailní definice a  způsob odhadu komponent změny zásoby hroubí byly převzaty 
z práce Erikssonové [6].

Na  rozdíl od  originální metodiky jsme se rozhodli neodhadovat samostatně „dorost“ (angl. „ingrowth“, přesněji 
„eligibility“, viz citovaná práce), ale pojmout tuto komponentu změny zásoby hroubí jako součást přírůstu. Dorost 
je definován jako úhrnná zásoba kmenů, jejichž výčetní tloušťka dosáhla registrační hranice hroubí (7 cm s kůrou) 
mezi prvním a druhým inventarizačním šetřením. Přesněji řečeno, jedná se o  úhrnnou zásobu uvedených kmenů 
(stromů), kterou tyto kmeny měly v  okamžiku dosažení registrační hranice hroubí. Námi zvolený přístup více 
odpovídá tradičnímu vnímáním přírůstu lesnickou praxí u nás i v okolních evropských státech.

Odhady objemu hroubí kmenů (stromů) jsou zpracovány s  použitím objemových tabulek ÚLT a  přepočtových 
koeficientů na  objem bez kůry podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č.  84/1996  Sb., o  lesním hospodářském 
plánování. Při odhadu objemu vytěžených nebo odumřelých kmenů byly použity veličiny výčetní tloušťka a celková 
výška zjištěné při šetření NIL1, neboť v  okamžiku těžby, respektive mortality, nejsou jejich hodnoty známy.

Odhady přírůstu (též těžby a   mortality) tedy nezahrnují přírůst, ke  kterému došlo v  období mezi šetřením NIL1 
a  momentem těžby, respektive mortality, příslušných kmenů. Při rovnoměrné intenzitě těžeb a  mortality v  čase 
odpovídá střední délka této periody polovině období mezi šetřením NIL1 a NIL2 na dané inventarizační ploše 
(v   průměru tedy pět let). Odhady, které část přírůstu mezi šetřením NIL1 a momentem těžby či mortality zohlední, 
budou prezentovány později.

Při vyhodnocení změny zásoby dříví a  jejích komponent (těžba, přírůst, mortalita) mezi obdobím NIL1 a NIL2 bylo roz-
hodnuto vyloučit faktory, které vyhodnocení či interpretaci znesnadňují. Jedním z nich je změna území spadajícího 
do kategorie pozemků Les. Proto se pracovalo pouze nad územím, jemuž odpovídá množina inventarizačních ploch, 
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které byly bezchybně popsány jako přístupné a  schůdné v  rámci kategorie Les – jak při šetření NIL1, tak i  NIL2. 
Zároveň se muselo jednat o inventarizační plochy, na nichž bylo možné zhodnotit status kmenů. Celkem se jedná 
o 2 706,4 tis. ha území, které reprezentuje 93,2 % plochy lesa podle stavu a definice NIL2, viz příloha LP 3. Těžba dříví 
[2, obrázek č. 2]. Odhad úhrnu přírůstu dříví je z tohoto důvodu podhodnocen.

Uváděné přírůsty odpovídají definici celkového průměrného periodického přírůstu za časový úsek mezi šetřením 
NIL1 a NIL2.

Hektarové přírůsty členěné podle skupin dřevin a věkových tříd jsou vztahovány vždy k rozloze porostní půdy v rámci 
celého území pro vyhodnocení změny zásoby dříví a jejích komponent (v  dané oblasti vyhodnocení – kraj, celá ČR). 
Součty odhadů přes všechny kategorie pak vychází shodné s  nečleněným odhadem přírůstu na  hektar porostní 
půdy. Zdůvodnění tohoto postupu je dvojí:

•	 Dřevina i  věk jsou veličiny zjišťované na úrovni jedinců, přísně vzato se jedná o  atributy kmenů, nikoli lesních 
porostů.

•	 Porosty dřevin na území ČR naplňující definici kategorie pozemků Les nelze paušálně označit za stejnověké 
monokultury jedné dřeviny ani směsi výhradně některé ze zde uvažovaných skupin dřevin.

Při členění podle kategorie vlastnictví a příslušnosti k PUPFL jsou odhady hektarových přírůstů vztaženy k rozloze 
porostní půdy v  rámci uvažované kategorie. Na  rozdíl od dřeviny či věku jsou kategorie vlastnictví a příslušnosti 
k  PUPFL též atributem daného inventarizačního bodu, respektive jasně ohraničené části území ČR (nikoli pouze 
kmenů). Součet odhadů přes všechny kategorie těchto členění se pak neshoduje s nečleněným odhadem. Je však 
umožněno vzájemné porovnání hektarových přírůstů mezi kategoriemi vlastnictví, případně mezi kategoriemi 
příslušnosti k PUPFL.

Členění odhadu přírůstu podle věkových tříd vychází ze zařazení jednotlivých šetřených kmenů do věkové třídy. 
Každému kmeni byl pro tento účel přiřazen věk, který odpovídal jeho stáří v  polovině období (ohraničeného 
na časový úsek mezi šetřením NIL1 a NIL2 na dané inventarizační ploše), během kterého na něm probíhal přírůst. 
Nejjednodušší případ představují tzv. přežívající kmeny (viz posouzení statusu kmenů), jejichž přírůst byl zařazen 
do  věkové třídy podle stáří daného kmene uprostřed periody mezi šetřením NIL1 a NIL2. Tento postup, byť se jedná 
o určitou aproximaci, poskytuje realistické odhady přírůstu po věkových třídách – zejména proto, že odhady přírůstu 
ve věkových třídách nejsou ovlivněny přesuny kmenů mezi třídami.

Další informace o metodice vyhodnocení NIL2 s ohledem na vyhodnocení charakteristik spojených se zásobou dříví 
a jejími změnami jsou uvedeny ve  sborníku XVIII. Sněmu lesníků na téma Národní inventarizace lesů [3, 4]. Detaily 
provedení pozemního sběru dat v rámci NIL2 jsou dostupné formou publikovaného pracovního postupu [5].

PŘíRŮST DŘíVí MEZI NIL1 A NIL2
Odhad průměrného ročního přírůstu dříví (hroubí) mezi šetřením NIL1 a NIL2 za celou ČR činí 24,97 ± 0,55 mil. m3 b. 
k. (249,7 ± 5,5 mil. m3 b. k. za období deseti let). Průměrný roční přírůst přepočtený na hektar porostní půdy byl pro 
dané období odhadnut na 9,28 ± 0,12 m3 b. k./ha.

Tyto hodnoty jsou výrazně vyšší, než uvádí Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky publikované 
v  letech 2001 až 2014 (ZZ) vydávané Ministerstvem zemědělství. Průměrný celkový běžný přírůst (periodický) podle 
ZZ v  tomto období přepočtený na  periodu 10 let činí 209 mil. m3 b. k., tj. 84 % odhadu NIL2. Průměrný celkový běžný 
přírůst na hektar porostní půdy má podle ZZ hodnotu 8,1 m3 b. k./ha/rok, tj. 88 % odhadu NIL2. Rozdíl odhadu podle 
NIL2 a  údajů ZZ je vyšší za  území ČR jako celek než na hektar porostní půdy. To je dáno vyšší celkovou rozlohou 
území, nad kterým byl přírůst počítán (2 706,4 tis. ha), v porovnání s  plochou PUPFL – viz například ZZ za rok 2014 
(2 666,4 tis. ha).

V kartogramu na  obrázku č. 1 jsou uvedeny průměrné roční přírůsty dříví celkem a na  hektar porostní půdy 
v  jednotlivých krajích ČR. Nejvyšší hodnoty byly odhadnuty v  krajích Vysočina (10,8  m3  b.  k./ha/rok), Zlínském 
(10,7  m3 b.  k./ha/rok) a  Jihočeském (10,5 m3 b. k./ha/rok). Nepočítáme-li Prahu (5,4 m3 b.  k./ha/rok), byl nejnižší 
přírůst zjištěn v krajích Ústeckém (7,5 m3 b. k./ha/rok) a Jihomoravském (7,7 m3 b. k./ha/rok). Hodnoty v závorkách 
uváděné v   kartogramech představují relativní velikost poloviny šířky intervalového odhadu vzhledem k hodnotě 
(bodového) odhadu pro daný kraj.
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Obr. 1: Průměrný roční přírůst dříví (hroubí b. k.) v krajích, období mezi NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014)

PŘíRŮST DŘíVí MEZI NIL1 A NIL2 PODLE SKUPIN DŘEVIN
Odhady průměrného ročního přírůstu dříví členěné podle skupin dřevin jsou obsaženy v tabulkách a grafech č. 1 
(úhrny) a č. 2 (hodnoty na hektar porostní půdy).

Podíly uvažovaných skupin dřevin na  celkovém přírůstu přibližně odpovídají členění zásoby dříví [1]. Příspěvek 
smrku ztepilého k celkovému přírůstu je poněkud vyšší (57 %) v porovnání s celkovou zásobou (54 %), avšak výrazně 
nižší vzhledem k podílu na celkové těžbě (69,1 %), viz přílohy LP 2. Zásoba dříví a 3. Těžba dříví [1, 2]. Podíly buku, 
dubu (všechny druhy) a ostatních listnatých dřevin na   celkovém přírůstu výrazně převyšují podíly těchto dřevin 
na celkových těžbách – dosahují téměř dvojnásobných hodnot. Je možné učinit dílčí závěr, že příspěvek jehličnanů 
k celkovému přírůstu dříví (75 %) je o více než deset procent nižší, než jejich podíl na celkových těžbách (86 %). 
U listnatých dřevin je relace opačná – 15 % podíl na  celkových těžbách versus 25 % podíl na celkovém přírůstu.

V grafu č. 1 je patrný nižší hektarový přírůst mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Pro kategorii Les 
mimo PUPFL je odhadnut výrazně vyšší podíl ostatních listnatých dřevin a  dubu (též listnatých dřevin jako celku) 
a   výrazně nižší podíl všech jehličnanů (zejména smrku) na celkovém přírůstu (viz grafy č. 1 a 2). Příspěvek buku 
k celkovému přírůstu dříví je na území mimo PUPFL výrazně nižší, což odpovídá zjištěním při vyhodnocení zásoby 
dříví i těžby [1, 2].

Mezi jednotlivými kraji v rámci ČR je, stejně jako v případě zásoby a těžby hroubí [1, 2], značná variabilita v podílu 
i absolutní výši přírůstu jehličnanů a  listnáčů, viz kartogramy na obrázcích č. 2 a 3. Nejvyšší odhady průměrného 
ročního přírůstu listnáčů byly zjištěny pro kraje Zlínský (4,6 m3 b. k./ha, tj. 43 % přírůstu v kraji)  a Jihomoravský (3,6  m3 
b. k./ha, tj. 47 %), za nimiž následují kraje Moravskoslezský (3,4 m3 b. k./ha, tj. 35,4 %) a Ústecký (3,3 m3 b.  k./ ha, tj. 
44 % přírůstu dříví v kraji). Podíly listnáčů na  přírůstu v  těchto krajích převyšují odpovídající podíly na  těžbách, což 
je nejvíce patrné v případě Moravskoslezského kraje, kde podíl listnatých dřevin na těžbách nedosahuje 13 % [2].

Mezi kraje s velmi vysokým podílem jehličnanů na celkovém ročním přírůstu patří Vysočina (9,7 m3 b. k./ha, tj. 90 % 
přírůstu v kraji), Jihočeský (9,0 m3 b. k./ha, tj.  86  %) a Plzeňský (7,9 m3 b. k./ha, tj. 86 %). Podíly jehličnanů na přírůstu 
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Tab. 1: Celkový přírůst dříví podle skupin dřevin, období 
NIL1–NIL2

Tab. 2: Hektarový přírůst dříví podle skupin dřevin, období 
NIL1–NIL 2

Graf 1: Podíl skupin dřevin na hektarovém přírůstu dříví 
podle příslušnosti k PUPFL

Graf 2: Hektarový přírůst dříví podle skupin dřevin 
a  příslušnosti k PUPFL

v těchto krajích zaostávají za jejich podíly na těžbách. Ty činí 95 % (Vysočina), 94 % (Jihočeský kraj) a 93 % (Plzeňský 
kraj) – viz příloha LP 3. Těžba dříví [2].

PŘíRŮST DŘíVí MEZI NIL1 A NIL2 PODLE VĚKOVÝCH TŘíD
Odhady průměrného ročního přírůstu dříví (hroubí bez kůry) členěné podle věkových tříd uvádí tabulky a grafy č. 3 
(roční úhrny) a č. 4 (roční přírůsty na  hektar porostní půdy). Z hlediska interpretace výsledků je třeba upozornit, že 
výsledné odhady nejsou dány čistě intenzitou růstového procesu v rámci dané věkové třídy. Kromě rychlosti růstu je 
odhad podmíněn i výchozím počtem jedinců věkové třídy, na nichž přírůst probíhá. Tento aspekt nejlépe vystihuje 
mezi lesníky užívaný obrat „dřevo roste na dřevě“.

Nejvyšší podíl na přírůstu dříví má druhá (5,82 ± 0,3 mil. m3 b. k. ročně, tj. 23,3% podíl na celkovém přírůstu) a třetí 
věková třída (5,22 ± 0,36 mil. m3 b. k. ročně, tj. 20,9% podíl). Není překvapením, že podíl první věkové třídy na celkovém 
přírůstu (8,8 %) výrazně převyšuje její podíl na celkových zásobách dříví (0,7 %) a těžbě (2,7 %). V grafu č. 4 je dobře 
patrný průběh odhadů přírůstu podle věkových tříd, který (ne náhodou) připomíná tvar přírůstové křivky.
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V lesích mimo PUPFL je podíl přírůstu v první třech, zejména však ve druhé věkové třídě, výrazně vyšší než v lesích 
na PUPFL. Tato skutečnost souvisí s vyšším podílem zásoby dříví mladších jedinců v lesích mimo PUPFL.

Tab. 3: Celkový přírůst dříví podle věkových tříd, období 
NIL1–NIL2

Graf 4: Hektarový přírůst dříví podle věkových tříd 
a příslušnosti k PUPFL

Tab. 4: Hektarový přírůst dříví podle věkových tříd, 
období NIL1–NIL2

Graf 3: Podíl věkových tříd na hektarovém přírůstu dříví 
podle příslušnosti k PUPFL

PŘíRŮST DŘíVí MEZI NIL1 A NIL2 PODLE KATEGORIí VLASTNICTVí
Odhady přírůstu dříví v členění podle kategorií vlastnictví jsou uvedeny v tabulkách a grafech č. 5 (roční úhrny) a č. 
6 (roční přírůsty na hektar porostní půdy). Podíly jednotlivých kategorií vlastnictví na celkových přírůstech přibližně 
kopírují strukturu zásob i těžby dříví [1, 2].

Největší podíl na celkovém přírůstu má stát (58 %, přírůst v průměru 14,44 mil. m3 b. k. ročně). Z tohoto množství 
připadá největší část na Lesy České republiky, s. p. (LČR, 50% podíl na celkovém přírůstu dříví, v průměru 12,44 mil. 
m3 b. k. ročně).

Mezi odhady průměrného ročního přírůstu na hektar porostní půdy (tabulka a graf č. 6) vidíme nejvyšší hodnotu 
u  státních lesů ve  správě LČR (9,64 m3  b. k./ha ročně, tj. 104 % vzhledem k  hektarovému přírůstu bez rozlišení 
vlastnictví). Naopak nejnižší přírůst byl odhadnut u státních lesů mimo správu LČR (8,15 m3 b. k./ha ročně, tj. 87,9 % 
vzhledem k hektarovému přírůstu bez rozlišení vlastnictví). Stejná relace mezi uvedenými podkategoriemi státních 
lesů je zřejmá při porovnání zásob dříví a  těžby na  hektar porostní půdy [1, 2]. Odhad průměrného ročního přírůstu 
na  hektar porostní půdy má pro kategorii soukromých a  církevních lesů hodnotu srovnatelnou s  lesy obecními 
a  městskými.
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Tab. 5: Celkový přírůst dříví podle kategorií vlastnictví, 
období NIL1–NIL2

Tab. 6: Hektarový přírůst dříví podle kategorií 
vlastnictví, období NIL1–NIL2

Graf 5: Podíl kategorií vlastnictví na celkovém přírůstu 
dříví

Graf 6: Hektarový přírůst dříví podle kategorií vlastnictví

PŘíRŮST DŘíVí MEZI NIL1 A NIL2 PODLE PŘíSLUŠNOSTI K PUPFL
Odhady průměrného ročního přírůstu dříví celkem a na hektar porostní půdy (v rámci kategorie pozemků Les) 
členěné podle PUPFL jsou uvedeny v tabulkách č. 7 a 8.

Podíl lesa mimo PUPFL na  celkovém přírůstu dříví činí 5 %. Na rozdíl od těžby dříví (2,5 % podíl) je příspěvek kategorie 
Les mimo PUPFL k celkovém přírůstu srovnatelný s podílem na celkové zásobě (6,3 %), viz LP – přílohy 2. Zásoba dříví 
a 3. Těžba dříví [1, 2]. Průměrný přírůst na hektar porostní půdy mimo PUPFL je na úrovni 85,1 % přírůstu bez rozlišení 
příslušnosti k PUPFL.

Tab. 7: Celkový přírůst dříví podle příslušnosti k PUPFL Tab. 8: Hektarový přírůst dříví podle příslušnosti k PUPFL
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SHRNUTí
Odhady přírůstu dříví na základě opakovaného šetření NIL2 (2011–2014) na inventarizačních plochách založených 
v  rámci NIL1 (2001–2004) činí 24,97 ± 0,55 mil. m3 b. k. (průměrný celkový roční přírůst v období mezi NIL1 a NIL2) 
a 9,28 ± 0,12 m3 b. k./ha (průměrný roční přírůst na hektar porostní půdy). Tato čísla jsou vyšší v porovnání s odhady 
publikovanými v časové řadě Zpráv o stavu lesa a  lesního hospodářství České republiky (ZZ). Průměrná hodnota 
ročního přírůstu podle ZZ za období 2001 až 2014 činila 20,9 mil. m3 b. k., respektive 8,1 m3 b. k. na  hektar porostní 
půdy, tj. 84 % a 88 % odhadu NIL2 – viz údaje příslušných ZZ [8].

Největší podíl na   celkovém přírůstu dříví mají jehličnaté dřeviny (75 %, v  průměru období mezi NIL1 a  NIL2 šlo 
o 18,74 ± 0,48 mil. m3 b. k. ročně). Podíl listnatých dřevin je výrazně nižší (25 %, v  průměru období mezi NIL1 a  NIL2 
se jednalo o 6,23 ± 0,23 mil. m3 b. k. ročně).

K celkovému přírůstu největším dílem přispívají věkové třídy 21–40 let (5,82 mil. m3 b. k. ročně) a 41–60 let (5,22 mil. 
m3 b. k. ročně).

Z hlediska kategorií vlastnictví byl největší přírůst odhadnut ve státních lesích (58 %) – roční průměr v období mezi 
NIL1 a NIL2 činil 14,44 ± 0,46 mil. m3 b. k., z toho 12,44 ± 0,43 mil. m3 b. k. připadalo na lesy ve správě společnosti Lesy 
České republiky, s. p. (LČR, 50 % podíl na  celkovém přírůstu). Kromě případů nezjištěného vlastnictví byl nejvyšší 
hektarový přírůst (9,64 ± 0,18 m3 b. k./ha/rok) odhadnut pro lesy ve správě LČR,  nejnižší pak pro lesy v majetku státu 
mimo správu LČR (8,15 ±  0,39 m3 b. k./ha/rok).

Pro kategorii Les mimo PUPFL byla odhadnuta nižší hodnota přírůstu na hektar porostní půdy (7,89 ± 0,49 m3 b. k./
ha ročně, tj. 85 % vzhledem k  odhadu pro kategorii pozemků Les jako celek). Les mimo PUPFL se na   celkovém 
přírůstu dříví podílí 5 % (v průměru 1,24 ± 0,11 mil. m3 b. k. ročně).

Odhady přírůstu dříví podle NIL2 jsou systematicky podhodnoceny z  důvodu zanedbání přírůstu mezi šetřením 
NIL1 a okamžikem těžby a mortality. Celkový přírůst dříví je navíc podhodnocen zúžením výpočtů na území pro 
vyhodnocení změny zásoby a jejích komponent (93,2 % plochy lesa podle stavu a definice NIL2). Podle předběžných 
analýz předpokládáme, že úhrnné podhodnocení nepřekročí 10 % současných odhadů.
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Obr. 2: Průměrný roční přírůst dříví jehličnanů (hroubí b. k.) v krajích, období mezi NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014)

Obr. 3: Průměrný roční přírůst dříví listnáčů (hroubí b. k.) v krajích, období mezi NIL1 (2001–2004) a NIL2 (2011–2014)
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výStuPy NIl2 - zaStouPeNí dřevIN a věKová StruKtura leSa

Ing. Miloš Kučera, Ph.d.
vedoucí oddělení Národní inventarizace lesů,

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

1.    zaStouPeNí dřevIN

ÚVOD
V  této příloze jsou publikovány odhady zastoupení skupin dřevin zjištěné na  základě terénního šetření druhého 
cyklu Národní inventarizace lesů ČR 2011–2015 (NIL2). Odhady zastoupení dřevin jsou vyjádřeny formou 
procentuálních podílů bez uvedení rozlohy v  hektarech, což by mohlo vytvářet mylný dojem, že na uvedených 
rozlohách se vyskytují (čisté) porosty jmenovaných skupin dřevin. Celkovou plochu lesů (přesněji porostní půdy) 
je možné členit podle typu porostu daného konkrétní směsí dřevin – viz popis strukturovaných 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 šetření 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. Zastoupení 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 zastoupení 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 
vyhodnocení ztotožněna s produkční plochou. Korunové projekce byly změřeny na 32 860 vzornících kmenů hroubí 
(celkový počet kmenů 92 776) a 14 813 vzornících jedinců nehroubí (celkový počet jedinců 75 018). U jedinců bez 
zaměřené korunové projekce byla její plocha odhadnuta pomocí dendrometrického modelu. Do výpočtu zastoupení 
dřevin vstupují pouze živí jedinci s minimální výškou 10 cm. Zastoupení konkrétní dřeviny 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 inventarizační ploše) k  odhadu úhrnu produkční plochy (korunových 
projekcí) za zpracovávané území (ČR nebo kraj).

ZASTOUPENí SKUPIN DŘEVIN
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 CzechTerra 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].  Nejvíce 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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Tab. 1: Zastoupení skupin dřevin v ČR v kategorii Les, období NIL2 (2011–2015)

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 intervalu 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  Plzeňský (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 
Jihomoravském (66,1 %), Ústeckém (61,6 %) a Zlínském (60,8 %). Naopak nejnižší podíl listnáčů je v kraji Vysočina 
(23,7  %) a Jihočeském (24,9 %).

Zastoupení vybraných skupin dřevin je dále uvedeno v kartogramech na obrázcích č. 3 až 8 na konci této přílohy, 
interpretace je z prostorových důvodů ponechána na čtenářích.
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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 tabulce 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 trojnásobně vyšší než mimo PUPFL, naopak listnatých dřevin je dvakrát 
více v lesích mimo PUPFL. Zásadní je rozdíl v zastoupení smrku ztepilého. 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 naopak 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)

ZASTOUPENí SKUPIN DŘEVIN PODLE NADMOŘSKÉ VÝŠKY
Zastoupení skupin dřevin podle nadmořské výšky je uvedeno v tabulce č. 3 a grafu č. 2, který nejlépe ukazuje rozdíly 
v dřevinné skladbě podle intervalu nadmořské výšky. S nadmořskou výškou stoupá podíl jehličnatých dřevin, od první 
výškové třídy, 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 výškové 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 %).

       Graf 2:  Zastoupení skupin dřevin 
       podle nadmořské výšky, 
       období NIL2 (2011–2015)

Graf 1:  Zastoupení skupin dřevin podle příslušnosti 
k PUPFL, období NIL2 (2011–2015)
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tab. 3: Zastoupení skupin dřevin podle 
nadmořské výšky, období NIL2 (2011–2015)

ZASTOUPENí SKUPIN DŘEVIN PODLE VĚKOVÝCH TŘíD
Zastoupení skupin dřevin podle věkových tříd je uvedeno v tabulce č. 4 a grafu č. 3. Z uvedených údajů je patrné 
rozdílné zastoupení 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 zvyšující se podíl buku a dubu 
s rostoucím věkem, nejvyšší zastoupení mají tyto dřeviny ve třech nejstarších věkových třídách.

SHRNUTí
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  listnatých dřevin má nejvyšší 
zastoupení buk lesní (10,3 %) a duby (7,9 %). Ostatní dřeviny mají zastoupení do 5 %. Zpráva o stavu lesa a lesního 

Graf 3:  Zastoupení skupin dřevin v  ČR podle věkových 
tříd, období NIL2 (2011–2015)

Tab. 4:  Zastoupení skupin dřevin v  ČR podle věkových tříd, 
období NIL2 (2011–2015)
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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 
Czech Terra 2015 (59,1 % a 40,6 %) [2].

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 obrací a do sedmé věkové třídy převažují 
jehličnany, s nejvyšším podílem 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  krajích  Jihomoravském (66,1 %), Ústeckém (61,6 %) a Zlínském (60,8 %).
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Obr. 3:  Zastoupení smrku ztepilého v krajích podle NIL2 (2011–2015), kategorie pozemku Les

Obr. 4: Zastoupení borovice lesní v krajích podle NIL2 (2011–2015), kategorie pozemku Les
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Obr. 5: Zastoupení buku lesního v krajích podle NIL2 (2011–2015), kategorie pozemku Les

Obr. 6: Zastoupení dubu v krajích podle NIL2 (2011–2015), kategorie pozemku Les
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Obr. 7: Zastoupení habru obecného v krajích podle NIL2 (2011–2015), kategorie pozemku Les

Obr. 8: Zastoupení břízy v krajích podle NIL2 (2011–2015), kategorie pozemku Les
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2.    věKová StruKtura leSa

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 mimo 
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 pozemkům 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 
inventarizačních 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, kategorií) 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 
výstupy 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 kategorii 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 odhady, 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 nacházel v přístupné a schůdné části kategorie 
pozemku Les a  zároveň 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. Korunové 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 korunové projekce byla její plocha odhadnuta pomocí dendrometrického 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 celkové 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 inventarizačních ploch stanovován na základě podílu jejich příspěvku (vztaženo 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 jedince 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 odnože) k  datu měření.  U  mladších jedinců byl určován spočtením přeslenů nebo letorostů, u starších 
stromů pak spočtením letokruhů 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).
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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 
inventarizace 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 
třídy (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)

Graf 1: Zastoupení věkových stupňů v ČR 
v kategorii Les, období NIL2 (2011–2015)

Zastoupení věkových kategorií v jednotlivých krajích je uvedeno v tabulce č. 2 a v kartogramech na obrázcích č.  1 
až  6. Symbol 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 zastoupení má tato třída v kraji Jihočeském (17,6 %), Karlovarském (18 %) a Plzeňském (18,4 %). Zastoupení 
druhé věkové třídy v krajích je výrazně 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 Moravskoslezském (24,3 %). Velké rozdíly jsou také 
v  zastoupení věkové kategorie 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 zastoupení pak mají kraje Pardubický (4,1 %) a Vysočina 
(4,4 %).

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 zastoupení 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 věkové kategorii se pravděpodobně jedná o statisticky neprůkazný rozdíl – 
intervalové odhady se překrývají. 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 %). 
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Tab. 2: Zastoupení věkových tříd a kategorií v krajích v kategorii Les, období NIL2 (2011–2015)

Zastoupení věkových kategorií v jednotlivých krajích je uvedeno v tabulce č. 2 a v kartogramech na obrázcích č. 1 až 6. 
Symbol 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 zastoupení má tato třída v kraji Jihočeském (17,6 %), Karlovarském (18 %) a Plzeňském (18,4 %). Zastoupení 
druhé věkové třídy v krajích je výrazně 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 Moravskoslezském (24,3 %). Velké rozdíly jsou také 
v zastoupení věkové kategorie 81-120 let, kdy nejvyšší podíl této kategorie má Kraj Vysočina (28,8 %) a naopak nejnižší 

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

Tab. 4: Zastoupení věkových kategorií podle druhu vlastnictví, období NIL2 (2011–2015)
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Graf 2: Zastoupení věkových kategorií podle 
příslušnosti k PUPFL, období NIL2 (2011–2015)

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

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 %). 

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

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

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 zastoupení pak mají kraje Pardubický (4,1 %) a Vysočina (4,4 %). 
To stejné platí i o nejstarší věkové kategorii, která má podíl v lesích na PUPFL 6,5 % a mimo PUPFL 2,6 %.
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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 jehličnatých a listnatých je podobné – rozdíl 
do 1,9 %. Výrazný je však rozdíl v zastoupení 5. a 6. věkové třídy, kdy podíl ve skupině 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 skupinách dřevin (smrk 
ztepilý 18,6 %, borovice lesní 12,7%, duby 16,2 %). 

Tab. 5: Zastoupení věkových tříd podle skupin dřevin 
listnatých a jehličnatých, období NIL2 (2011-2015)

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

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

Ústav pro hospodářskou Úpravu lesů brandýs nad labem

www.uhul.cz   Informace o lesích

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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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 věkových 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]. 

Lesy mimo PUPFL mají výrazně vyšší podíl prvních dvou věkových 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 věkových 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 jehličnanů s podílem první věkové třídy 17,1 ± 1 % a druhé věkové třídy s podílem 19,4 ± 1,1 %.  Významný 
je rozdíl zastoupení první věkové třídy buku lesního (27,8 ± 3,1 %) v porovnání s podílem této třídy v rámci ostatních 
skupin dřevin (smrk ztepilý 18,6 ± 1,2 %, borovice 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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výStuPy NIl2 - obNova leSa
Ing. radim adolt, Ph.d.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Kroměříž

ÚVOD
Charakteristiky obnovy jsou jedním z nejdůležitějších ukazatelů 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, který 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 dřevinné skladby v ČR.

Pro správnou interpretaci odhadů prezentovaných v této příloze je nejprve nutné vysvětlit obsah termínu obnova 
tak, jak je definován v  pracovních postupech  druhého cyklu Národní inventarizace lesů ČR 2011–2014 (NIL2) 
[1]. V  rámci NIL2 jsou na  inventarizačních 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 inventarizační 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 jedince, 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 klasifikováno 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 pouze s  vědomím 
použití odlišných metodických postupů vyhodnocení. Rozdíl je také v  definování obnovy, kdy NIL1 za  obnovu 
považuje všechny jedince nehroubí.  

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

Členění údajů je uvedeno podle původu obnovy (přirozená nebo umělá), skupin dřevin, druhu vlastnictví a  kategorií 
nadmořské 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
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  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 největším 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 jednoho 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 nehroubí 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 základě počtu lokalit pro šetření jedinců nehroubí vyhovujícím 
některé z podmínek: 

1)  na kruhových segmentech pro výběr jedinců nehroubí příslušné lokality (východ nebo západ) byl zaregistrován 
alespoň jeden jedinec umělé obnovy; 
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2)  na kruhových segmentech pro výběr jedinců nehroubí příslušné lokality byl zaregistrován 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 růstových fází: nezajištěná kultura nebo nálet, 
zajištěná kultura nebo nárost, mlazina, tyčkovina.

Odhady zastoupení jedinců nehroubí podle zvolených členících kritérií vychází z plochy korunových projekcí všech 
zaregistrovaných jedinců. Ty jsou získány na  základě dendrometrického modelu zkonstruovaného pro vybrané 
dřeviny na  základě celkového počtu 14  813 vzorníků jedinců nehroubí s  přesně změřenou výškou a  korunovou 
projekcí. Pro účely vyhodnocení je korunová projekce ztotožněna s produkční plochou jedince. Zastoupení 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 vyskytuje 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 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.

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 součástí obnovy. Celkový počet jedinců nehroubí přesahuje 58,3 miliard kusů, z  toho je 46,6 miliard jedinců 
obnovou ve  smyslu 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 důvodů tohoto rozdílu může být odlišný metodický postup, kdy v NIL1 
byli evidováni všichni jedinci nehroubí na  kruhu o  poloměru 2 m. Tato relativně velká plocha obnovního kruhu 
neumožňovala 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)

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 hektar porostní půdy. V první výškové třídě se nachází nejvyšší počet 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 zaznamenáno 2,4 tis. ks jedinců na hektar porostní půdy, NIL1 uvádí hodnotu 
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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)

PŮVOD OBNOVY LESA
V tabulce č. 3 a v kartogramech na obrázcích č. 1 a 2 je uvedeno 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 Olomouckém (32,1 %). Nejnižší zastoupení 
přirozené obnovy bylo odhadnuto 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 bylo zjištěno 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 jedinci nehroubí přirozeného původu, zatímco v NIL2 pouze jejich část (viz vysvětlení v úvodu).

1,5  ±  0,8 tis.  ks/ha. Ve třetí a čtvrté výškové třídě podle NIL2 bylo zaznamenáno shodně 0,7 tis. ks/ha. NIL1uvádí 
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 neklasifikovaných 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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Tab. 3: Zastoupení jedinců obnovy podle původu v krajích, období NIL2 (2011–2015)

Obr. 1:  Zastoupení přirozené obnovy v krajích podle NIL2 (2011–2015)
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Obr. 2:  Zastoupení umělé obnovy v krajích podle NIL2 (2011– 2015)

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  % 
převažují 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 skupin dřevin ve většině případů vyrovnané. Větší rozdíly v  zastoupení mezi přirozenou a  umělou 
obnovou byly odhadnuty pro borovici lesní (zastoupení 1,6 % v přirozené a 4,2 % v umělé 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 obnově (32,6 %) oproti zastoupení na dřevinné skladbě všech porostů (44,1 %). To platí i pro borovici 
lesní, která má zastoupení 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 dřevinné skladbě porostů, 
který činí 3,3 %.

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 %).
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Tab. 4: Zastoupení skupin dřevin v obnově podle původu, celá ČR, období NIL2 (2011–2015)

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

ZASTOUPENí SKUPIN DŘEVIN V OBNOVĚ PODLE KRAJŮ
V  tabulce č. 5 a  v  kartogramech na  obrázcích č. 3 a  4 jsou uvedeny odhady zastoupení jehličnatých a  listnatých 
dřevin v  obnově v  jednotlivých krajích. Symbol NA  v  tabulkách znamená, že údaj nebyl vyhodnocen z  důvodu 
nedostatečného počtu pozorování. Nejvyšší zastoupení jehličnanů v obnově má kraj Plzeňský (57,1 %) a Kraj Vysočina 
(57,0 %). Nejnižší zastoupení jehličnanů pak mají kraje Jihomoravský (15,6 %) a Zlínský (20,3 %). V těchto krajích byl 

Tab. 5: Zastoupení jehličnatých a listnatých dřevin 
v obnově podle krajů, období NIL2 (2011–2015)
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naopak odhadnut nejvyšší zastoupení listnatých dřevin (84,4 % a 79,7 %). Nejnižší zastoupení listnáčů vykazuje kraj 
Plzeňský (42,9 %) a Vysočina (43 %).

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 Jihomoravském až po  53,4 % v Kraji Vysočina. Borovice 
lesní má nejvyšší zastoupení v kraji Libereckém (10,1 %), nejnižší pak v kraji Zlínském (0,2 %). Významné rozdíly 
jsou pak v podílu buku v jednotlivých 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 %).

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

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 církevními. 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)

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



ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!

XIX. Sněm lesníků - Národní inventarizace lesů 2
9. 11. 201660

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. Zastoupení 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 %).

Tab. 8: Zastoupení skupin dřevin v obnově podle kategorií nadmořské výšky, období NIL2 (2011–2015)

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

Tab. 7: Zastoupení přirozené a umělé obnovy podle 
kategorií vlastnictví, období NIL2 (2011–2015)
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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.  
Zastoupení 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 lesích pod správou LČR činí 7,3 % (státní mimo LČR – 7,7 %) a podíl v  kategorii obecní a  městské 
dosahuje 13,2 % (soukromé a církevní 13,5 %). 

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

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 obnovou, jak ji chápe lesnická praxe, přičemž 4,2 ± 0,7 tis. ks/ha takovou obnovou 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 výškové třídě 0,51–1,3 m bylo odhadnuto 2,4 ± 0,2 tis. ks/ha jedinců nehroubí. Ve výškových třídách 1,3–2,5 m 
a 2,51 m – d1,37 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 hospodářství České republiky (ZZ) 2014 uvádí téměř stejné zastoupení přirozené a umělé obnovy (22,1 % 
a 77,9 %) [3]. Nejvyšší zastoupení 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 porovnání 
s  dřevinnou skladbou [2] je podíl listnatých dřevin v obnově významně vyšší (61,2 ± 1,4 %) oproti jejich celkovému 
zastoupení (41,1 ± 1,4%). Naopak zastoupení 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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Zastoupení jehličnatých dřevin v  umělé  obnově činí 39,7 ± 1,4 %, podíl listnatých dřevin v  umělé obnově byl  
odhadnut ve výši 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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Obr. 3:  Zastoupení jehličnanů v obnově podle krajů, období NIL2 (2011–2015)

Obr. 4:  Zastoupení listnáčů v obnově podle krajů, období NIL2 (2011–2015)
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Obr. 5:  Zastoupení smrku ztepilého v obnově podle krajů, období NIL2 (2011–2015)

Obr. 6:  Zastoupení borovice lesní v obnově podle krajů, období NIL2 (2011–2015)
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Obr. 7:  Zastoupení buku lesního v obnově podle krajů, období NIL2 (2011–2015)

Obr. 8:  Zastoupení dubu v obnově podle krajů, období NIL2 (2011–2015)
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HodNoceNí zdravotNíHo Stavu leSů z družIcovýcH dat

Ing. Petr lukeš, Ph.d.
Specializované pracoviště fotogrammetrie a DPZ, ÚHÚL pobočka Frýdek-Místek

abstrakt
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů v současnosti vyvíjí metodiku hodnocení zdravotního stavu lesů a jejich 
trendů na základně dat dálkového průzkumu Země. Metodika se opírá o analýzu časových řad vegetačních indexů 
- matematické kombinace dvou či více spektrálních kanálů, v jejichž vlnových délkách satelitní senzor snímá. 
Typický vegetační index je navržen tak, aby citlivě reagoval na požadovanou vlastnost, např. změnu listové biomasy, 
nárůst defoliace či na pokles obsahu chlorofylu v listoví, z čehož můžeme usuzovat na zhoršení zdravotního stavu 
lesa. V metodice používáme dva typy satelitních dat: archivní data MODIS s prostorovým rozlišením 500 m na 
pixel a nová data Sentinel-2 s vysokým prostorovým rozlišením 20 m na pixel. V současné době jsou na mapovém 
portálu ÚHÚL dostupné analýzy časových řad vegetačního indexu senzoru MODIS od roku 2000 do současnosti, 
které zobrazují středně a dlouhodobé trendy zdravotního stavu lesů a jejich aktuální anomálii. Tyto však nemají 
dostatečné prostorové rozlišení a shrnují tak v sobě směsnou informaci několika typů povrchů, lesních porostů 
různých struktur či druhového složení. Proto se budoucí výstupy metodiky zaměří na data Sentinel-2 s vysokým 
prostorovým rozlišením. Pro zpracování dat Sentinel-2 je na ÚHÚL aktuálně vyvíjen unikátní zpracovatelský 
řetězec, který slouží k předzpracování surových dat do podoby bezešvých mozaik České republiky s odstraněným 
vlivem atmosféry a s hodnocením kvality jednotlivých pixelů.  Data Sentinel-2 obsahují spektrální kanály citlivé 
jak na změnu biomasy (např. snímáním kontrastu odrazivosti vegetace v červeném a blízkém infračerveném 
záření), tak i na obsah fotochemických pigmentů (hodnocením tvaru křivky odrazivosti v tzv. oblasti ”red edge” 
na pomezí červeného a  blízkého infračerveného spektra). Vhodný vegetační index citlivý na změnu zdravotního 
stavu bude nalezen využitím rozsáhlé databáze pozemních měření (např. indexu listové plochy, šetření defoliace 
porostů). Výstupy této služby (webového mapového portálu) by měly sloužit jak pro zefektivnění přijímání lesnicko-
hospodářských opatření, tak i pro přerozdělování dotací a příspěvků pro vlastníky lesa a v neposlední řadě pro 
kontrolní a monitorovací činnosti.

Klíčová slova
NIL; dálkový průzkum Země; Sentinel-2; zdravotní stav; vegetační index; kvantitativní produkty DPZ; časová řada; 
pozemní šetření

1. Úvod 
Metody dálkového průzkum Země (DPZ) představují objektivní způsob hodnocení nejen aktuálního stavu krajiny, 
ale i jejich dlouhodobých trendů. Na Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) jsou s úspěchem využívána data 
leteckého DPZ. Ta nabízejí velmi vysoký prostorový detail vhodný zejména pro účely Národní inventarizace lesů 
[1], stanovení okrajů lesa, základní vylišení druhové skladby, či růstových fází lesa. Výhodou leteckého DPZ je velmi 
vysoké prostorové rozlišení (velikost pixelu menší než 1 m), které umožňuje zkoumat les do úrovně jednotlivých 
porostů, či dokonce individuálních stromů. Nevýhodou je naopak, již ze samotného principu sběru dat, komplikovaná 
aktualizace a omezená spektrální informace obsažená v těchto datech. Na ÚHÚL přebíráme data od Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), který snímá jednou za rok polovinu území České republiky. Data tak nejsou 
schopna zachytit dynamický vývoj lesních porostů a změny zdravotního stavu lesů.

Satelitní DPZ má typicky nižší prostorové rozlišení (desítky až stovky metrů), jeho jednoznačnou výhodou je 
ale možnost opakovaného sběru dat v řádu několika dní a tvorba dlouhodobého archivu pozorování. Pro účely 
monitoringu zdravotního stavu vegetace jsou používána optická satelitní data, která jsou citlivá na oblačnost – pokud 
je zkoumané území zakryto mrakem, či jeho vrženým stínem, informaci není možno použít. Rovněž je nutno díky 
změnám v odrazivosti lesního porostu po čas vegetační sezóny hodnotit území ve stejné fenologické fázi (typicky 
vrchol vegetační sezóny při plném olistění stromů v červenci a srpnu). Toto klade velký důraz na dostupnost dat 
s  častou frekvencí opětovného snímání území, abychom zvýšili šanci na pořízení bezoblačných dat v požadovaném 
časovém úseku. Vzhledem ke značně fragmentární krajině střední Evropy a průměrné velikosti lesního porostu 
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0,5  –  1 ha je také vhodné pracovat se satelitními daty s dostatečným prostorovým rozlišením, aby pixel obrazu 
obsahoval čistou informaci o lesním porostu, nikoliv smíšenou informaci několika tříd pokryvu.

Metodika hodnocení zdravotního stavu lesů České republiky, která je momentálně vyvíjena na ÚHÚL, je založena na 
zcela nových satelitních datech DPZ senzoru Sentinel-2, které poprvé nabídnou kombinaci vysokého prostorového 
rozlišení (pro čistou informaci na úrovni lesního porostu) a časového rozlišení (pro tvorbu konzistentního 
bezoblačného archivu pozorování). Metodika tak není založena na hodnocení absolutních hodnot odrazivosti 
lesního porostu, či odvozených vegetačních indexů, ale na zkoumání jejich krátkodobých a dlouhodobých změn 
v  čase. Toto je umožněno díky analýze tzv. časové řady vegetačních indexů. Cílem je:

1.  vytvořit konzistentní datovou řadu pozorování Sentinel-2 pro Českou republiku, 

2.  nalézt vhodný vegetační index, či jiný indikátor odvozený z dat Sentinel-2,  který by byl dostatečně citlivý na 
změny zdravotního stavu lesa,

3.  provést analýzu časových řad tohoto indexu (indikátoru) pro hodnocení dlouhodobých trendů zdravotního 
stavu lesů (např. dlouhodobý trend růstu defoliace a počtu suchých jedinců v lesním porostu), či jejich 
prudkou změnu (např. kůrovcová kalamita, sucho).  

Výsledný produkt bude klasifikován do čtyř tříd ohrožení lesa pro vhodnou administrativní jednotku (předběžně 
na úrovni katastru) s aktualizací jednou za rok. Nedílnou součástí metodiky bude v neposlední řadě i její robustní 
validace oproti nezávislým datům pozemního šetření. Klasifikaci lesních porostů do jednotlivých tříd bude možno 
využít i jako nástroj pro nasměrování dotační politiky (příspěvky či dotace) na hospodaření v lesích a diferenciaci 
hospodaření zejména ve vazbě na adaptační opatření.

2. Satelitní data ModIS a Sentinel-2
Vyvíjená metodika hodnocení zdravotního stavu lesů (dále jen metodika) využívá dva typy satelitních dat DPZ: 
archivní data středního prostorového rozlišení MODIS [2] a data nového satelitního systému Sentinel-2 [3]. Oba 
datové zdroje jsou volně přístupné skrze datové portály NASA, resp. ESA (Tab. 1).

Tab.1: Přehled použitých satelitních dat

Satelitní systém Sentinel-2 ModIS

Poskytovatel
Evropská vesrmírná agentura (ESA), 
zdarma přes portál Scihub

Národní úřad pro letectví 
a  kosmonautiku (NASA), zdarma přes 
různé datové portály

archiv dat od prosinec 2015 únor 2000

Prostorové rozlišení 10 m / pixel (0,01 ha) a 20 m / pixel (0,04 
ha) v závislosti na kanálu

250 m (6,25 ha), 500 m (25 ha), 1 km 
(100 ha) v závislosti na produktu

doba opětovného 
snímkování shodného 
území

10 dní (se Sentinel-2b v roce 2017 dále 
zlepší až na 3 dny)

1 den (8 či 16 dní pro bezoblačné 
mozaiky)

Spektrální charakteristika

12 pásem ve viditelném, blízkém 
a  středním infračerveném pásmu, 
speciální pásma umístěna v oblasti 
„red edge“ pro zisk chlorofylu a dalších 
kvantitativních parametrů vegetace

36 pásem ve viditelném, blízkém 
a  středním infračerveném pásmu 
a  termálním pásmu

   

   

Data senzoru MODIS mají velmi vysoké časové i spektrální rozlišení a nabízí tak možnost práce s bezoblačnými daty 
v hustých časových řadách. Velikost pixelu je ovšem pouze 250 m – 1 km, v závislosti na použitém produktu  (Tab.  1). 
S daty MODIS tak není možno pracovat na úrovni lesních porostů, ale spíše na větších územích (Obr. 1). Výhodou 
těchto dat je naopak bohatý archiv pozorování od roku 2000, který je možné použít pro vývoj metodiky analýzy 
časových řad a retrospektivní analýzu trendu zdravotního stavu vegetace od roku 2000 do současnosti. Pro účely 
analýzy časových řad byla použita data MODIS v úrovni zpracování MCD43A4 - odrazivost povrchu normalizovaná 
na shodný úhel pozorování.
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Obr. 1: Porovnání prostorového rozlišení senzoru 
MODIS (zelený čtverec) a Sentinel-2 (červený čtverec) 
v kontextu lesního hospodářského plánu.

Sentinel-2 je součástí systému družic pro pozorování země Sentinel v rámci aktivit pozorování Země Copernicus. 
Systém Sentinel-2 se bude skládat z dvojice shodných satelitů – Sentinel-2a a Sentinel-2b. První ze satelitů – Sentinel-
2a byl úspěšně vypuštěn Evropskou vesmírnou agenturou dne 23. června 2015 a po několikaměsíčním testovací fázi 
jsou data rutinně k dispozici od začátku prosince 2015, testovací poté již od července 2015. Druhý satelit („dvojče“) 
Sentinel-2b bude vypuštěn v roce 2017 a dále tak zlepší časové rozlišení systému z deseti na tři dny. Veškerá data 
Sentinel-2 jsou rutinně stahována a archivována na ÚHÚL ve Frýdku-Místku. V následných krocích je provedeno 
základní předzpracování snímků (např. atmosférické korekce snímků a tvorba bezešvé bezoblačné mozaiky České 
republiky). Rutinně tvoříme bezoblačné mozaiky tzv. L1C produktu - geometricky korigovaná data, hodnoty pixelu 
v digitálních číslech i L2A produktu - geometricky i atmosféricky korigovaná data s hodnotami pixelu znázorňující 
procentuální odrazivosti povrchu (Obr. 2 a 3). Do budoucna se jeví jako perspektivní využití prostorovo-časové 
syntézy všech dat Sentinel-2 pro automatizovanou tvorbu tzv. L3 produktu, tj. výpočtu nejlepšího pixelu pro zvolené 
časové období. K tomu je již dostupný nástroj ESA - Sen2Three, jehož budoucí nasazení testujeme.

Obr. 2: Zpracovatelský řetězec L1C dat (geometricky korigovaných) a L2A dat (geometricky a atmosféricky korigovaných).
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Obr. 3: Ukázka L2A mozaiky České republiky z dat Sentinel-2. Hodnoty pixelů znázorňují odrazivost povrchu neovlivněnou 
stavem atmosféry v době snímkování. Snímky pořízené v časovém rozestupu několika týdnů jsou vzájemně porovnatelné 
díky odstranění vlivu atmosféry a korekci polohy slunce v době snímání různých scén mozaiky.

3. Hodnocení zdravotního stavu lesů z dat dPz

3.1 VEGETAČNí INDEXY A KVANTITATIVNí PRODUKTY DPZ
Satelitní hodnocení zdravotního stavu lesa typicky využívá pozorování ve viditelném, blízkém infračerveném 
a  středním infračerveném pásmu, kdy se za pomoci jednoduchých matematických transformací obrazu zkoumá 
kontrast mezi viditelným a blízkým, resp. středním infračerveným zářením. Je známo, že zvětšující se kontrast mezi 
viditelným a blízkým infračerveným zářením koreluje s množstvím biomasy v porostu [4], zatímco střední infračervené 
vlnové délky reagují na množství vody v listoví [5]. Na tomto principu jsou založeny tzv. vegetační indexy. Nejznámější 
z nich – normalizovaný diferenční vegetační index (NDVI) byl vyvinut v polovině 70. let a od té doby úspěšně použit 
v mnoha studiích zabývajících se hodnocením stavu vegetace [6, 7]. Nevýhodou použití vegetačního indexu pro 
hodnocení zdravotního stavu lesa (resp. vegetace obecně) ovšem je, že vztah mezi indexem a cílovým parametrem, 
např. množstvím biomasy, je druhově a časově závislý a není tak univerzálně přenositelný v prostoru a čase.

Data Sentinel-2 mají vzhledem ke své charakteristice (vhodné prostorové i spektrální rozlišení) potenciál pro zisk 
tzv. kvantitativních parametrů vegetace, např. indexu listové plochy (LAI), množství chlorofylu (Cab) a vody v listoví 
(Cw), či k určení frakce fotosynteticky aktivního záření absorbované porostem (fAPAR). K tomu se typicky využívají 
metody inverze modelu přenosu záření v porostu [8, 9]. Jejich popis je nad rámec tohoto textu a proto se spokojme 
s  konstatováním, že tyto parametry je možné získat pomocí nástrojů dodávaných ESA (software SNAP 4.0 a výše, 
resp. rozšíření Biophysical processor v něm obsažené). Pro účely hodnocení zdravotního stavu vegetace do budoucna 
plánujeme využít i potenciál těchto produktů a zkoumat jejich změnu v časové řadě.

3.2 VALIDACE OPROTI DATŮM POZEMNí PRAVDY
Klíčovým aspektem metodiky je její validace oproti objektivním datům pozemního šetření. Zde bude využito několika 
zdrojů včetně vlastního sběru dat indexu listové plochy. Data tzv. pozemní pravdy (anglicky „ground truth“) je možno 
použít jak pro validaci metodiky, tak pro samotný výběr nejcitlivějšího vegetačního indexu na zkoumanou hodnotu 
pozemní pravdy.
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3.2.1 Index listové plochy
Index listové plochy (anglicky „leaf area index“ – LAI) je bezrozměrná veličina, která znázorňuje poměr plochy 
listoví k horizontální projekční ploše porostu. Jedná se tak o veličinu, která má korelaci s listovou biomasou a přímo 
souvisí s defoliací. Index listové plochy se dá určit in situ pomocí několika metod, nejrozšířenější se stala metoda 
využívající analýzu digitálních hemisférických fotografií [10]. Pro každý porost se pořídí několik (6 až 12) fotografií 
v  předem stanoveném odběrovém schématu, ty se poté ve speciálním softwaru analyzují na úhlovou distribuci 
mezer v  porostu (anglicky „canopy gap fraction“), která je použita k zisku hodnoty LAI.

Na ÚHÚL proběhla na podzim 2015 kampaň zaměřená na sběr digitálních hemisférických fotografií v síti Národní 
inventarizace lesů (NIL-2) pro oblast Moravskoslezských Beskyd. K tomu byla použita sestava skládající se z digitálního 
fotoaparátu Nikon D5500, hemisférického objektivu typu rybí oko Sigma 4.5mm/f2.8 EX DC Circular Fisheye, stativu 
Vanguard Espod CX203AP a dvouosé vodováhy. Fotografie byly pořizovány vždy se shodnou orientací, v horizontální 
poloze, cca 1 m nad zemí. Všechny fotografie byly pořízeny ve formátu NEF a následně zpracovány v dodávaném 
software Nikon View NX2. Celkově bylo pro každou navštívenou plochu pořízeno 12 fotografií, vždy 3 fotografie na 
každou ze světových stran v rozestupu 3 m od středu plochy NIL-2 (Obr. 4). V roce 2016 proběhla další intenzivní 
kampaň cílená na sběr LAI pro listnaté i jehličnaté porosty v severozápadních Čechách. Celkově bylo vzorkováno 63 
ploch které budou analyzovány na podzim 2016. 

Obr. 4: Vzorkovací schéma sběru digitálních hemisférických fotografií v síti NIL-2. Hvězda – střed plochy NIL2, body – místa 
pořízení hemisférické fotografie.

Šetření LAI z roku 2015 bylo vztaženo k satelitním datům systému MODIS a Sentinel-2. Cílem bylo zjistit, zda jsou 
tato satelitní pozorování citlivá na změny hustoty listové biomasy vyjádřené hodnotou LAI. Na obr. 5 je znázorněn 
rozptylogram mezi LAI a hodnotou indexu NDVI pro data MODIS, resp. Red-Edge inflection point pro data Sentinel-2. 
Byla pozorována středně silná korelace mezi hodnotami LAI a absolutní hodnotou vegetačního indexu NDVI (R2 = 
0,34) s kladným sklonem křivky (Obr. 5). Toto je v souladu s očekávaným chováním, neboť rostoucí hustota biomasy 
dle předchozích studií vede k růstu vegetačního indexu NDVI. Je tedy možno potvrdit, že satelitní pozorování 
nižšího prostorového rozlišení (v našem případě 500 m) mají středně silnou závislost na měnící se hustotě listové 
biomasy pozorované na úrovni jednotlivých stromů. Změny indexu NDVI tedy přímo reagují na změnu v hustotě 
listové biomasy. Výhodou systému Sentinel-2 je, že obsahují několik spektrálních pásem v oblasti tzv. ”red-edge” 
přechodu od viditelného do blízké infračerveného záření. Potvrzujeme vyšší přesnost dat Sentinel-2 oproti datům 
MODIS (R2 = 0,47, Obr. 5).
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Obr. 5: Rozpylogram mezi hodnotami indexu listové plochy (osa x) a indexem NDVI senzoru MODIS (osa y, levý graf) resp 
REIP senzoru Sentinel-2 (osa y, pravý graf).

3.2.2 Hodnoty defoliace z monitoringu ICP Forest
Druhým typem dat, která byly využita, jsou hodnoty defoliace, které se šetří na plochách monitoringu ICP Forest [11] 
poskytnutých Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Pro účely validace metodiky byly použity 
data první úrovně, které obsahuji informaci o procentuální defoliaci koruny zjišťovanou školeným personálem pro 
306 lesních ploch v České republice. Údaje o defoliaci pro jednotlivé stromy na ploše byly zprůměrovány pro zisk 
reprezentativní hodnoty defoliace na úrovni porostu a její dynamiky mezi roky 2000 a 2014.

V kontrastu k hodnotám LAI nebyla pozorována významnější závislost mezi in-situ hodnotou defoliace a vegetačními 
indexy MODIS. Nejsilnější korelace byla pozorována pro index EVI, korelační koeficient byl však poměrně slabý (R2 
= 0,14). Závislost mezi hodnotami defoliace a satelitními pozorováními měla očekávaný průběh (tj. negativní sklon 
křivky), kdy se zvyšující se hodnotou defoliace klesá hodnota vegetačního indexu. Celkově však byla pozorovaná 
závislost slabá a rozptyl hodnot značný (Obr. 6). Detailní analýzy pro data Sentinel-2 budou provedeny.

Obr. 6: Rozpylogram mezi hodnotami defoliace (osa x) a indexem EVI (osa y) pro data MODIS.
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3.2.3 Objem nahodilé těžby z dat lesní výroby
Posledním typem dat pro validaci metodiky jsou data o objemu nahodilé těžby na úrovni jednotlivých lesních 
porostů z údajů lesního provozu pro čtyři lesní správy – Bruntál, Jablunkov, Vítkov a Železná Ruda (poskytnuto Lesy 
ČR) a statistických údajů Lesní ochranné služby na úrovni okresů. Zde byl zkoumán vztah mezi objemem nahodilé 
těžby a změnou produktů analýzy časových řad. Data lesního provozu od Lesů ČR o objemu nahodilých těžeb jsou 
ÚHÚL k dispozici od roku 2001 do roku 2015 na úrovni etáže porostu s měsíčním časovým krokem. Tato data byla 
vztažena na digitální vektorový lesní hospodářský plán (LHP) pro jednoznačnou identifikaci objemu nahodilé těžby 
v prostoru.   

Dále byl zkoumán vztah mezi hodnotami změn vegetačních indexů mezi roky 2002 a 2015 a celkovým objemem 
nahodilé těžby v daném časovém období ze statistických dat Lesní ochranné služby prezentované na úrovni 
okresu. Opět byla pozorována poměrně slabá, avšak očekávaná závislost mezi objemem nahodilé těžby a změnami 
vegetačního indexu NDVI (R2 = 0.15). Se zvyšujícím se objemem těžby se kumulativní suma indexu NDVI mění 
z  kladných na záporné hodnoty (Obr. 7). Námi pozorovaný vztah není ovšem citlivý na nízké objemy nahodilé těžby 
(do 1 mil. m3 mezi léty 2002 a 2015 – kumulativní součet). Očekáváme, že tato data budou vztažena k pozorováním 
senzoru Sentinel-2 pro vegetační sezóny 2015 až 2017.

Obr. 7: Rozptylogram mezi objemem nahodilé těžby (osa x) a změnou indexu NDVI (osa y) na úrovni okresu.

3.3 ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD     

Po vytvoření archivu bezoblačných pozorování satelitních dat MODIS a Sentinel-2 (viz kapitola 2) a nalezení 
vhodného indikátoru citlivého na požadovanou vlastnost vegetace (viz kapitola 3) je možno přistoupit k dalšímu 
kroku – analýze časových řad vegetačních indexů a dalších ukazatelů z dat odvozených. Cílem analýzy časových 
řad je výpočet dlouhodobého trendu v časové řadě obsaženém, či detekce anomálie. Anomálie je výrazná odchylka 
v  daném čase pozorování oproti očekávané hodnotě. Typicky při detekci anomálie volíme jisté „trénovací období“, 
oproti kterému porovnáváme nová pozorování. Zatímco výpočet dlouhodobých trendů je vhodný pro studium 
postupného poklesu zdravotního stavu lesa, detekcí anomálie můžeme již krátce po snímání dat („near real time“) 
identifikovat prudký pokles zdravotního stavu nebo plošnou těžbu.

Vzhledem k absenci dlouhodobé časové řady dat Sentinel-2 (k dispozici máme mozaiky pro léto 2015 a 2016) byla 
zatím provedena retrospektivní analýza časových řad vegetačních indexů ze senzoru MODIS. Zde byl v prvém 
kroku vybrán z celoročních pozorování časový úsek odpovídající vrcholu vegetační sezóny (období mezi 1.7 
a  31.8). Pro toto časové období byl vypočítán průměr vybraného vegetačního indexu. Tímto jsou nejen sjednocena 
pozorování na stejnou fenologickou fázi vegetace, ale rovněž jsou výpočtem průměru několika (až několika desítek) 
pozorování do značné míry odstraněna potenciální odlehlá pozorování. Důležité je rovněž v tomto kroku pracovat 
jen s bezoblačnými daty, toto zajistí aplikování masky oblačnosti, která je obsažena v produktech MODIS, a rovněž 
výstupem atmosférických korekcí dat Sentinel-2 (Obr. 8).
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Obr. 8: Ukázka jednoho z výstupu atmosférických korekcí dat Sentinel-2 - klasifikace scény a detekce oblačnosti. Maska 
oblačnosti slouží k vyloučení pixelů, jejichž odrazivost je ovlivněna přítomností mraku, či jeho vrženého stínu.

V metodice je dále hodnocena kumulativní suma rozdílů vegetačního indexu v daném časovém období, tedy:

  

                                        [1]

kde VIks je kumulativní suma vegetačního indexu, VIrok je hodnota vegetačního indexu v daném roce a VIrok-1 je 
hodnota vegetačního indexu v roce předešlém.

Výhodou tohoto přístupu je, že se zkoumají nikoliv absolutní hodnoty vegetačních indexů, které jsou závislé na 
druhové skladbě a čase, ale jejich rozdíly v čase pro časově shodné období, které jsou na druhové skladbě nezávislé.

3.4 DATA NIL A DATA Z NĚJ ODVOZENÁ A JEJICH VYUŽITí V NAVRHOVANÉ METODICE
Pro další zpřesnění výstupů metodiky použijeme některé datové zdroje odvozené z dat NIL (Obr. 9). Pro vymaskování 
oblastí mimo les využijeme datovou sadu OLIL - okraje lesních porostů. Ta je vytvořena nad daty leteckého DPZ ve 
velmi vysokém prostorovém rozlišení pomocí manuální delineace porostů. Výsledné závislosti mezi produktem DPZ 
(vegetační index či kvantitativní produkt) mohou vykazovat rozdílné vlastnosti pro jehličnaté a listnaté porosty. 
I  když je tato druhová závislost značně eliminována studiem rozdílů produktů DPZ v čase (viz 3.3), můžeme 
použitím mapy druhové skladby dále zpřesnit detekci akutního stresu. Mapa druhové skladby je založena na řízené 
klasifikaci leteckých dat DPZ za využití dat NIL-2 pro trénování a testování klasifikátoru typu ”random forest”. Díky 
tomu vykazuje uživatelskou přesnost > 90%. Využití mapy druhové skladby bude rovněž možno vyhodnotit trendy 
zdravotního stavu jehličnatých a listnatých porostů samostatně. Pro zpřesnění map druhové skladby se rovněž jeví 
perspektivní využít pozorování dat Sentinel-2 ve dvou kontrastních fázích vegetačního cyklu - letním a zimním 
snímku a zahrnutí této spektrální informace do klasifikátoru. Pro vylišení plánované, či nahodilé těžby od prudkého 
zhoršení zdravotního stavu lesa, dosud nevytěženého, je důležité identifikovat oblasti nedávné těžby, resp. obnovy 
lesa. K tomu využijeme dalšího z produktů linky leteckého DPZ - detekce těžby na základě rozdílových snímků. 
Nalezení vhodného vegetačního indexu citlivého na změny listové biomasy pak bude dosaženo za využití analýzy 
hemisferických fotografií pořízených v síti NIL-2 (viz. kapitola 3.2.1).

VIks= ∑ VIrok-1-VIrok               rok=2
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Obr. 9: Data Národní inventarizace lesa, resp. data z nich odvozená jako vstup metodiky hodnocení zdravotního stavu lesů.

3.5 VÝSTUPY MODIS
V současné době (listopad 2016) jsou na mapovém portálu ÚHÚL (geoportal.uhul.cz/dpzmap) k dispozici 
retrospektivní analýzy zdravotních trendů lesa mezi roky 2000 a 2015 vytvořené nad daty MODIS s aplikovanou 
maskou hranic lesa OLIL (Obr. 10). Ty zobrazují střednědobé trendy zdravotního stavu v pětiletém kroku a anomálii 
vegetace v roce 2015. Absolutní hodnoty kumulativní sumy vegetačního indexu (viz. vzorec 1) jsou klasifikovány do 
čtyř tříd - výrazné zhoršení, mírné zhoršení, mírné zlepšení a výrazné zlepšení zdravotního stavu. Kromě toho jsou 
k dispozici rovněž absolutní hodnoty vegetačního indexu NDII, pro který byla analýza provedena. Tento výstup je 
vhodný pro studium trendů na nižších prostorových úrovních, nikoliv na úrovni jednotlivých lesních porostů. 

Obr. 10: Ukázka dlouhodobých trendů zdravotního stavu lesů mezi roky 2000 a 2015 analyzovaných nad daty nižšího 
prostorového rozlišení MODIS.
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3.6 UKÁZKA BUDOUCíCH VÝSTUPŮ SENTINEL-2
V současné době jsou vytvořeny tři bezešvé mozaiky dat L1C a L2A pro léto 2015, jaro 2016 a léto 2016. Dále probíhá 
analýza hemisferických fotograií pořízených v roce 2016 a hledány ukazatele, které jsou dostatečně citlivé na změny 
zdravotního stavu lesů (t.j. změna listové biomasy, růst objemu nahodilé těžby, růst defoliace). K tomu využijeme nejen 
běžné vegetační indexy, ale i informace pásma “red edge” a kvantitativních produktů DPZ, resp. jejich změnu v čase. 
Díky vysokému prostorovému rozlišení tak bude výstup metodiky z dat Sentinel-2 přímo vztažitelný na požadovanou 
prostorovou úroveň jednotlivých lesních porostů. Ukázka možného mapového výstupu je znázorněna na obr. 11 - 
kromě trendů zdravotního stavu lesů založených na analýze časových řad se zde můžeme opřít o data detekce těžby 
a obnovy lesních porostů ve velmi vysokém prostorovém rozlišení. Kromě samotných trendů  zdravotního stavu 
plánujeme poskytovat i zdrojová data analýzy (vegetační index, kvantitativní produkt) a mozaiku České republiky 
v  pravých barvách v prostorovém rozlišení 10 m na pixel.

Obr. 11: Ukázka možného výstupu připravovaného produktu hodnocení zdravotního stavu lesů z dat Sentinel-2.

4. ZÁVĚR
Metodika hodnocení zdravotního stavu lesů ČR je založena na zcela novém typu dat DPZ – časových řadách 
satelitních pozorování ve vysokém prostorovém i časovém rozlišení. To s sebou přináší nové možnosti tzv. analýzy 
časových řad. Ta přinese výrazné zpřesnění výsledných produktů díky normalizaci na shodnou fázi vegetační 
sezóny, možnosti automatizované atmosferické korekce dat a hodnocení kvality zkoumaných pixelů (přítomnost 
oblačnosti). Díky tomu budeme schopni identifikovat akutní i dlouhodobý stres vegetace, provést včasnou 
detekci těžeb, případně zpřesnit mapy druhové skladby. Na druhou stranu tyto přístupy kladou na koncového 
uživatele značné nároky na výpočetní kapacitu a datové úložiště. Z hlediska zamezení izolovaného zpracování dat 
a jejich duplicity bychom uvítali vytvoření národního přístupového bodu dat Sentinel-2, kde by se systematicky 
zpracovávala a dále distribuovala veškerá data senzorů Sentinel-2 (viz. kapitola 3).

Validace metodiky analýzy časových řad pro retrospektivní analýzu zdravotních trendů lesa z dat nižšího 
prostorového rozlišení prokázala citlivost vegetačního indexu NDVI, NDII, resp. EVI na měnící se hustotu biomasy. 
Výsledné vztahy však projevovali střední až nižší míru korelace (R2 mezi 0,14 a 0,34). Důvodem může být nesoulad 
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v  prostorovém rozlišení senzoru MODIS (6,25 ha) a typické velikosti zkoumaného lesního porostu (0,5 - 1 ha). 
V  datech nižšího prostorového rozlišení je pak směsná informace z několika porostů, případně různých tříd 
krajinného pokryvu. Nižší citlivost na statistická data nahodilých těžeb na úrovni okresů pak může být způsobena 
značnou agregací data až na úroveň okresů. To má za následek nižší míru korelace mezi daty pozemní pravdy a 
daty DPZ. V další fázi hodnocení se tak zaměříme na analýzu dat pozemního šetření LAI a údajů o nahodilé těžbě na 
úrovni jednotlivých lesních porostů na datech vyššího prostorového rozlišení Sentinel-2 (viz. Obr. 1).

Metodika je založena na porovnání rozdílů časových řad pozorování vegetačních indexů. K tomu musí přirozeně 
existovat dostatečně dlouhý archiv pozorování. Z tohoto pohledu jsou velmi cenná data senzoru MODIS, jejichž 
pozorování sahají až do roku 2000. Pro data senzoru Sentinel-2, která jsou k dispozici od prosince 2015 tak potřebná 
pozorování minimálně dvou vegetačních sezón. Prvé výstupy metodiky tak očekáváme až pro vegetační sezóny 
2016 a 2017, v případě dostupnosti dat krátce po vypuštění družice Sentinel-2a, i pro vegetační sezónu 2015 
a  2016. K robustní validaci metodiky tak budou potřeba data lesní výroby pro tyto roky. Kromě běžně používaných 
vegetačních indexů, jako např. NDVI, či EVI, které využívají principu hodnocení kontrastu mezi viditelným a blízkým 
infračerveným zářením, mají data Sentinel-2 potenciál zisku kvantitativních parametrů, a to díky několika kanálům 
na rozmezí viditelného a blízkého infračerveného záření (tzv. „red edge“). Očekáváme, že využitím těchto kanálů 
pro tvorbu vegetačního indexu budeme schopni hodnotit nejen množství biomasy, ale i barevné změny na listoví.
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výStuPy NIl2 – Mrtvé dříví

Ing. Miloš Kučera, Ph.d.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

ÚVOD
V  posledních desetiletích se výrazně změnil pohled na výskyt mrtvého dříví v  lesích. V  současnosti již není 
ponechání  mrtvého 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 prezentuje 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 – souše, pařezy, ležící mrtvé hroubí (dále v textu – ležící hroubí) 
a ležící 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 zahrnujeme i čerstvé těžební zbytky a odlomy, které nebudou hospodářsky 
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 
kmene. Zbývající kmen (včetně větví) odřezaného vývratu patří do ležícího mrtvého dříví (není-li naprosto zřejmé, že 
odřezaný vývrat bude dále zpracován). Za pařez se považují i stojící kmeny vyšší než 1,3  m, které byly přeřezány pod 
jednou polovinou 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 mrtvého 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 pozemního šetření 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. 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 definovaný parametr. Měření ležícího mrtvého dříví na transektech použité v  NIL2 umožňuje 
přesnější zaevidování kusů ležícího hroubí i nehroubí oproti celoplošnému 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 přístupné a schůdné části kategorie pozemku Les).

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.

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

Uvedené odhady charakteristik mrtvého dříví vychází z údajů zjištěných v  rámci terénního šetření NIL2. Evidovány 
byly všechny stojící souše s výčetní tloušťkou od 7 cm na kruhu o poloměru 5 m, souše s výčetní tloušťkou od 27  cm 
byly zaznamenávány 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  stojících 
souší a  živých kmenů [4]. U každého pařezu se měří jeho tloušťka a dále se posuzuje, 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. 
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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 zaznamenává 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 pozemního 
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 měření na transektech prováděna v situacích, kdy se střed inventarizační plochy nebo výchozí bod ramene 
transektu nachází mimo kategorii 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 kompenzace 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 odpovídající 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 dřevin - 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 celých částí korun. Objem 
souše dle ÚLT tabulek byl dále redukován procentem normálního objemu (okulární odhad provedený v terénu), 
což má vliv zejména v případě torz starých souší.

Uváděná množství mrtvého dříví jsou získána měřeními jak v kůře (převážná většina případů), tak i bez kůry. Srážka 
na objem bez kůry nebyla žádným způsobem provedena ani v terénu, ani při kancelářském zpracování.

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.

Graf 1: Podíl jednotlivých forem mrtvého dříví na jeho celkovém objemu podle kategorií lesa, období NIL2 (2011–2015)
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Tab. 1: Objem mrtvého dříví v ČR podle forem, porostní půda, 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.]

souše 12,5 11,1 14,0 4,5 4,0 5,0

pařezy 11,7 11,3 12,1 4,2 4,1 4,3

ležící hroubí (délka ≥ 1 m) 24,1 22,7 25,5 8,6 8,2 9,1

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

celkem 69,2   24,8   

ZÁSOBA SOUŠí
V tabulce č. 2 a v kartogramu na obrázku č. 1 je uvedena celková 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 celková zásoba souší (0,28 mil. m3).

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

Tab. 3: Zásoba souší podle druhu vlastnictví, období NIL2 (2011–2015)
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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. 
Několikanásobně 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. Nejmenší 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)
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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 národních parků a přírodních rezervací (32,5 ± 12,2 m3/ha s k).

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

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

OBJEM PAŘEZŮ
Tabulka č. 5 uvádí celkový a střední hektarový objem jehličnatých a listnatých pařezů (v kůře) od 7 cm tloušťky. Podíl 
jehličnatých pařezů na celkovém objemu pařezů činí 85,5 %. Tento podíl 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].

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 jednotlivých 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. 5: Objem listnatých a jehličnatých pařezů, 
období NIL2 (2011–2015)
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Tab. 6: Objem ležícího hroubí 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 0,03 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

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

Tab. 7: Objem ležícího hroubí 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 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

Graf 4: Hektarová zásoba ležícího hroubí podle druhu vlastnictví, 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 nejvyšší 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  jednotlivých 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 mrtvého hroubí byl také zjištěn v lesích ochranných na mimořádně nepříznivých 
stanovištích (29,4 ± 12,1 m3/ha s k.).

OBJEM LEŽíCíHO HROUBí PODLE KATEGORIí NADMOŘSKÉ VÝŠKY
Tabulka č. 9 a graf č. 6 uvádí celkový a střední hektarový objem ležícího hroubí v kůře 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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Tab. 8: Objem ležícího hroubí 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 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

Tab. 9: Objem ležícího hroubí podle kategorií nadmořské 
výšky, 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.]

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

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

Tab. 10: Objem ležícího hroubí  podle kategorií 
přibližovací vzdálenosti, 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.]

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
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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   jednotlivých krajích. Nejvyšší hektarový objem nehroubí byl odhadnut 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 kromě NIL2 vyhodnocen.  Výsledky první NIML  Slovenské 
republiky 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 konstatovat, že objem zjištěného nehroubí 
podle těchto inventarizací je obdobný.

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

Obr. 3: Objem ležícího nehroubí  v krajích, období NIL2 (2011–2015)
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SHRNUTí
Národní inventarizace lesů sleduje mrtvé dříví ve formě souší, pařezů, ležícího mrtvého hroubí a nehroubí. Celkový 
objem mrtvého dříví podle NIL2 dosahuje 69,2 mil. m3 s k. Střední objem 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 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. 
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 jehličnatých 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 ± 1,40 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 Libereckém 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 nejnižší 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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výstupa NIl2 - Škody zvěří na lesních porostech

Ing. radim adolt, Ph.d.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Kroměříž

ÚVOD
Škody zvěří způsobené na lesních porostech jsou diskutovaným a aktuálním tématem s ohledem na rozdílné zájmy 
subjektů zainteresovaných v  této problematice. Nepřekračování únosné míry poškození lesních porostů zvěří 
je nutností pro budoucí zachování lesa z  hlediska ekologického i  ekonomického. Jedním z  mnoha cílů Národní 
inventarizace lesů (NIL) je poskytnout spolehlivé a  dostatečně přesné informace o  rozsahu škod zvěří v  lesích, 
na jejichž základě bude možné přijímat potřebná opatření k této problematice.

V této příloze jsou publikovány odhady zastoupení jedinců poškozených zvěří, zjištěné na základě terénního šetření 
druhého cyklu Národní inventarizace lesů ČR 2011-2015 (NIL2). Odhady jsou získány na základě údajů pozemního 
šetření 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. Škody zvěří jsou v rámci NIL2 vyjadřovány skrze 
zastoupení různě definovaných kategorií poškození jedinců. Definice zastoupení podle NIL2 významově odpovídá 
zastoupení tak, jak jej známe z  hospodářské úpravy lesů. Zastoupení zvěří poškozených jedinců tedy (nepřímo) vyja-
dřuje jejich podíl na porostní půdě v rámci zkoumaného území (ČR nebo kraj). V principu se jedná o postup shodný 
s  postupem použitým pro vyhodnocení zastoupení dřevin, věkové struktury a  charakteristik obnovy, které byly 
publikovány dříve [2, 3, 4]. Zde prezentovaná zastoupení zvěří poškozených jedinců se podle typu odhadu vztahují:

•	 na veškerou porostní půdu – poškození zvěří (všechny druhy) a poškození loupáním, ohryzem nebo 
vytloukáním,

•	 na porostní půdu obnovy – poškození obnovy,

•	 na  porostní půdu obnovy do  výšky 1,3 m – okus jedinců do výšky 1,3 m.

Odhady zastoupení poškozených jedinců jsou vyjádřeny formou procentuálních podílů bez uvedení. Zastoupení 
poškozených jedinců je prezentováno v členění podle kategorií druhu a intenzity poškození, nadmořské výšky, 
věkových tříd, druhu vlastnictví, původu obnovy a  podle skupin dřevin. Za  poškození zvěří z  hlediska NIL je 
považováno poškození kmene loupáním, ohryzem, vytloukáním, vystruhováním a dále poškození terminálu jedince 
okusem. Boční okus nebyl v NIL2 hodnocen.   

V rámci prvního cyklu Národní inventarizace lesů 2001–2004  (NIL1) byly škody zvěří hodnoceny

•	 prostým podílem na celkovém počtu jedinců,

•	 počtem poškozených jedinců na hektar porostní půdy.

Prostý podíl počtu poškozených jedinců je silně ovlivněn stavem porostů s  vysokými hektarovými počty jedinců 
(mladá porostní stádia, přirozená obnova).

Druhý způsob hodnocení použitý v rámci NIL1 neumožňuje srovnání odhadů získaných pro různé celkové hustoty 
jedinců – např. různé růstové fáze lesa (věkové třídy) či stav téhož území po několika letech, kdy došlo k celkové 
změně hektarové hustoty jedinců.

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

METODIKA
Na  všech evidovaných stromech byl v  průběhu terénního šetření NIL2 zaznamenán druh poškození zvěří a  jeho 
rozsah. Loupání a  ohryz byl zaznamenáván na  všech evidovaných živých jedincích hroubí a  nehroubí. U  kmenů 
hroubí byl také určen rozsah poškození vztažený k  obvodu kmene (poškození do 1/8 a nad 1/8 obvodu kmene). Okus 
byl evidován pouze na jedincích nehroubí. Na jedincích nehroubí do výšky 1,3 m bylo zaznamenáváno poškození 
terminálu okusem v každém ze čtyř posledních vegetačních období. Výskyt vytloukání a vystruhování byl hodnocen 
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na všech jedincích nehroubí bez určení rozsahu poškození [1].  Za poškození silné je v NIL2 považováno následující 
poškození:

•	 kmeny hroubí - poškození loupáním nebo ohryzem v rozsahu nad 1/8 obvodu kmene,

•	 jedinci nehroubí - poškození terminálu okusem ve vegetačním období, které předchází terénnímu 
šetření nebo okus způsobený v  probíhající vegetační sezoně nebo opakovaný okus v posledních čtyřech 
vegetačních obdobích. Dále pak jakékoliv poškození loupáním, ohryzem nebo vytloukáním. 

Za  slabé poškození je považováno loupání nebo ohryz kmenů hroubí v  rozsahu do  1/8 obvodu kmene a  staré, 
neopakované poškození terminálu okusem u jedinců nehroubí (okus není z probíhající nebo z poslední vegetační 
sezony, která přecházela šetření).

POŠKOZENí ZVĚŘí
V tabulce č. 1 a v kartogramech na obrázcích č. 1 a 2 je uvedeno zastoupení jedinců poškozených zvěří podle rozsahu 
poškození na porostní půdě.

Zastoupení jedinců poškozených zvěří v  ČR činí 10,7 ± 0,6 %, z  toho je 7,9 ± 0,4 % silně poškozených jedinců 
a  2,9  ±  0,2 % jedinců jsou poškozena slabě. Výrazně odlišné je zastoupení poškozených jedinců v  jednotlivých 

Tab. 1: Zastoupení jedinců poškozených zvěří podle rozsahu poškození, období NIL2 (2011–2015)

Tab. 2: Zastoupení jedinců poškozených zvěří podle druhu a intenzity poškození, období NIL2 (2011−2015)
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krajích. Nejvyšší zastoupení poškozených jedinců má kraj Karlovarský (21,8 %) a Ústecký (15,4 %). Tyto kraje mají 
také nejvyšší zastoupení jedinců se silným poškozením (15,8 % a 12,1 %). Nejnižší míru poškození pak vykazuje 
Kraj Vysočina (4,6 %) a  kraj Pardubický (5,8 %). Symbol NA  v  tabulkách a kartogramech znamená, že údaj nebyl 
vyhodnocen z důvodu nedostatečného počtu pozorování.

Lesní porosty na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) vykazují vyšší zastoupení jedinců poškozených 
zvěří (11,0 ± 0,6 %) oproti porostům mimo PUPFL (7,5 ± 2,4 %).     

V tabulce č. 2 a v kartogramech na obrázcích č. 3 a 4 je uveden odhad zastoupení jedinců poškozených zvěří podle 
druhu poškození. První sloupec udává zastoupení poškozených jedinců hroubí a nehroubí loupáním, ohryzem 
nebo vytloukáním (zastoupení na porostní půdě celkem). V druhém sloupci je uvedeno zastoupení jedinců obnovy 
(zastoupení na porostní půdě obnovy) – bez rozlišení intenzity poškození, poškozených okusem, loupáním, ohryzem 
nebo vytloukáním. Třetí sloupec pak obsahuje zastoupení jedinců obnovy silně poškozených zvěř.

Zastoupení jedinců poškozených loupáním, ohryzem nebo vytloukáním činí v  ČR 8,2 ± 0,6 %. Výrazně nejvyšší 
zastoupení takto poškozených jedinců má kraj Karlovarský (19,3 %), nejnižší míru poškození vykazuje Kraj Vysočina 
(3,0 %) a kraj Zlínský (3,4 %).

Zastoupení jedinců obnovy poškozených zvěří činí v ČR 20,0 ± 0,8 %. V Karlovarském kraji je nejvyšší zastoupení 
poškozených jedinců obnovy (31,1 %), vysoký podíl poškození byl také zjištěn v  kraji Olomouckém (29,5 %) 
a Zlínském (24,2 %). Nejnižší zastoupení poškozených jedinců obnovy vyjma Hl. města Prahy mají kraje Pardubický 
(14,4 %) a Vysočina (15,4 %).  Nejvyšší podíl silného poškození mají kraje Karlovarský (29,6 %) a Olomoucký (27,2 %). 
Nejnižší podíl silně poškozených jedinců je v kraji Pardubickém (13,0 %) a Vysočině (14,1 %).

V rámci NIL1 a NIL2 probíhalo v terénu zjišťování poškození kmenů hroubí loupáním, ohryzem nebo vytloukáním 
(dále jen loupáním) stejným způsobem. Pro porovnání škod způsobených loupáním a okusem mezi NIL1 a NIL2 jsme 
provedli odhad podílu takto poškozených jedinců v období NIL2.

Podíl jedinců poškozených loupáním je podle NIL1 a  NIL2 téměř shodný (11,4 % a  10,7 ± 0,8 %). Podíl jedinců 
poškozených okusem (všichni jedinci nehroubí) podle NIL1 činí 28,8 %, podíl poškození podle NIL2 je mírně nižší 
(25,7 ± 2 %) [5].  V obou případech je rozdíl statisticky nevýznamný.

POŠKOZENí ZVĚŘí  V RÁMCI SKUPIN DŘEVIN
Tabulka č.  3 a graf č. 1 uvádí zastoupení jedinců poškozených zvěří podle druhu poškození v rámci dané skupiny 
dřevin. První sloupec uvádí zastoupení poškozených jedinců hroubí a nehroubí loupáním, ohryzem nebo vytlou-
káním na celkové porostní půdě dané skupiny dřevin. Druhý sloupec obsahuje poškození obnovy (část jedinců 
nehroubí, kteří jsou obnovou ve smyslu lesnickém) okusem, loupáním, ohryzem nebo vytloukáním na porostní půdě 
obnovy dané skupiny dřevin. Ve třetím sloupci je uvedeno zastoupení zvěří poškozených jedinců hroubí i nehroubí 

Tab. 3: Zastoupení jedinců poškozených zvěří v rámci skupin dřevin, období NIL2 (2011−2015)
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Graf 1: Zastoupení jedinců poškozených zvěří v rámci skupin dřevin, období NIL2 (2011-2015)

POŠKOZENí ZVĚŘí PODLE DRUHU VLASTNICTVí
V  tabulce č. 4 a  grafu č. 2 jsou uvedeny odhady zastoupení jedinců poškozených zvěří podle druhu vlastnictví. 
V grafu č. 2 je také navíc uvedeno zastoupení poškozených jedinců obnovy do výšky 1,3 m.

Nejvyšší míra poškození jedinců hroubí a nehroubí zvěří byla zjištěna u státních lesů mimo LČR (16,3 %) a  ve  státních 
lesích ve správě LČR (12,9 %). Výrazně nižší podíl poškozených jedinců byl zjištěn v obecních a městských lesích 
(7,1  %) a také v soukromých a církevních lesích (7,6 %).

Také zastoupení jedinců hroubí a  nehroubí poškozených loupáním, ohryzem nebo vytloukáním je nejvyšší 
ve státních lesích mimo LČR (13,1 %). Vyšší podíl takto poškozených jedinců oproti průměru za ČR je také ve státních 
lesích pod správou LČR (10,3 %). Poškození u nestátních vlastníků je výrazně nižší (obecní a městské 4,8 %, soukromé 
a církevní 5,2 %) oproti lesům státním.

Zastoupení poškozených jedinců obnovy podle druhu vlastnictví nevykazuje významné rozdíly, podíly poškozených 
jedinců obnovy jsou velice podobné.

na   celkové porostní půdě dané skupiny dřevin. V grafu č. 1 je také uvedeno zastoupení jedinců obnovy do výšky 
1,3  m poškozených okusem (na  porostní půdě odpovídající jedincům obnovy dané skupiny dřevin do výšky 1,3 m). 

Jehličnaté dřeviny mají vyšší zastoupení zvěří poškozených jedinců (12,8 %) oproti dřevinám listnatým (8,0 %). Nejvíce 
poškozenou dřevinou je smrk ztepilý, zastoupení poškozených jedinců v rámci porostní půdy této dřeviny je 16,1 %. 
Nejnižší poškození bylo odhadnuto pro modřín evropský (1,7 %) a borovici lesní (2,3 %).

Loupáním, ohryzem nebo vytloukáním jsou výrazně více poškozeny jehličnaté dřeviny (11,5 %) oproti listnatým 
(3,6  %). Nejvíce poškozenou dřevinou tímto druhem poškození je smrk ztepilý (14,6 %), z  listnatých dřevin pak 
ostatní listnaté (5,0 %). 

Listnaté dřeviny mají vyšší zastoupení poškozených jedinců obnovy (21,6 %) oproti dřevinám jehličnatým (17,4 %).  
Nejvyšší poškození v rámci skupiny dřevin bylo zjištěno u jedle bělokoré (35,6 %) a modřínu evropského (26,6 %). 
Odhad zastoupení poškození obou dřevin je vzhledem k  jejich nižší četnosti výskytu poměrně nepřesný (široký 
intervalový odhad). Z listnatých dřevin má nejvyšší zastoupení poškozených jedinců obnovy skupina ostatní listnaté 
dřeviny (23,4 %).
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Tab. 4: Zastoupení jedinců poškozených zvěří podle druhu vlastnictví, období NIL2 (2011-2015)

Graf 2: Zastoupení jedinců poškozených zvěří podle druhu 
vlastnictví, období NIL2 (2011–2015)

Graf 3: Zastoupení jedinců poškozených zvěří ve věkových 
třídách, období NIL2 (2011-2015)

POŠKOZENí ZVĚŘí  PODLE VĚKOVÝCH TŘíD
Tabulka č. 5 a graf č. 3 uvádí zastoupení jedinců jakkoliv poškozených zvěří a  jedinců poškozených pouze loupáním, 
ohryzem nebo vytloukáním v rámci věkových tříd.

Nejvyšší poškození zvěří bylo zaznamenáno v první a  třetí věkové třídě (17,8 % a 13,9 %). Se stoupajícím věkem 
výrazně klesá zastoupení poškozených jedinců až na  podíl 1,7 % v  nejstarší věkové třídě. Zastoupení jedinců 
poškozených loupáním, ohryzem nebo vytloukáním je nejvyšší ve třetí věkové třídě (13,9 %). Od této věkové třídy 
podíl poškozených jedinců opět výrazně klesá. Loupání a ohryz jsou od čtvrté věkové třídy jediným zaznamenaným 
druhem poškození zvěří.

Tab. 5: Zastoupení jedinců poškozených zvěří v rámci 
věkových tříd, období NIL2 (2011–2015)

Graf 4: Zastoupení jedinců poškozených zvěří 
v kategoriích nadmořské výšky, období NIL2 (2011–2015)
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POŠKOZENí ZVĚŘí PODLE NADMOŘSKÉ VÝŠKY
V tabulce č. 6 a grafu č. 4 je uvedeno zastoupení jedinců poškozených zvěří podle druhu poškození v  rámci kategorií 
nadmořské výšky. Celkové poškození zvěří se s  nadmořskou výškou zvyšuje, výrazně nejvyšší poškození bylo 
odhadnuto v kategorii nad 700 m n. m. (20,1 %), nejnižší pak v polohách pod 400 m n. m. (6,4 %). To samé platí 
i pro poškození loupáním, ohryzem nebo vytloukáním, kdy zastoupení takto poškozených jedinců v kategorii nad 
700  m  n. m. (17,2 %) několikanásobně převyšuje podíl poškozených jedinců v první a druhé kategorii nadmořské 
výšky (3,5  % a 7,6 %). Naopak poškození obnovy v  jednotlivých kategoriích nadmořské výšky je velice podobné. 
Poškození okusem (viz graf ) se vzrůstající nadmořskou výškou klesá.

Tab. 6: Zastoupení jedinců poškozených zvěří v rámci kategorií nadmořské výšky, období NIL2 (2011–2015)

POŠKOZENí OBNOVY PODLE PŮVODU (UMĚLÁ, PŘIROZENÁ)
V tabulce č. 7 je uvedeno zastoupení jedinců poškozených zvěří podle původu obnovy. Podíl poškozených jedinců 
je v rámci přirozené obnovy výrazně vyšší (37,7 %) než podíl poškození u obnovy umělé (14,5 %). Naopak umělá 
obnova je desetinásobně více poškozena loupáním, ohryzem nebo vytloukáním (12,1 %) než obnova přirozená 
(1,2  %).

Tab. 7: Zastoupení jedinců obnovy poškozených zvěří podle původu (umělá přirozená), období NIL2 (2011−2015)

POŠKOZENí OBNOVY OKUSEM VE VÝŠKOVÉ TŘíDĚ DO 1,3 M
V tabulce č. 8 je uvedeno zastoupení jedinců do výšky 1,3 m poškozených zvěří podle původu obnovy (zastoupení 
na  porostní půdě jedinců dané kategorie obnovy do  výšky 1,3 m). Zastoupení jedinců poškozených okusem je 
35,9 %. Zastoupení poškozených jedinců je v rámci přirozené obnovy vyšší (37,2 %) oproti poškození okusem 
u  umělé obnovy (28,6 %). Zastoupení slabě poškozených jedinců je téměř shodné, rozdíl je v silném okusu, kdy 
podíl takto poškozených jedinců je v přirozené obnově vyšší (32,9 %) oproti poškození obnovy umělé (24,1 %).

Tab. 8: Zastoupení jedinců obnovy do výšky 1,3 m poškozených okusem podle původu (umělá přirozená), období NIL2 
(2011–2015)
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ZÁVĚR
Národní inventarizace lesů hodnotí škody zvěří na kmenech hroubí a jedincích nehroubí od výšky 10 cm. Evidováno 
je poškození kmene loupáním, ohryzem, vytloukáním a okus terminálu jedince. U  loupání a ohryzu na kmenech 
hroubí je hodnocen také rozsah poškození (do 1/8 nebo nad 1/8 obvodu kmene). Poškození okusem na jedincích 
nehroubí je hodnoceno za  4 poslední vegetační sezony. Poškození zvěří je vyjadřováno jako zastoupení jedinců 
s  daným typem poškození na  porostní půdě respektive její podmnožině dané typem odhadu a  jeho případným 
členěním.

Zastoupení jedinců poškozených zvěří v ČR je 10,7 ± 0,6 %. Nejvyšší podíl poškozených jedinců byl odhadnut v kraji 
Karlovarském (21,8 ± 2,9 %) a Ústeckém (15,4 ± 3,5 %). Nejnižší míra poškození byla odhadnuta v Kraji Vysočina (4,6  ± 
1,0 %) a v kraji Pardubickém (5,8 ± 1,4 %).

Zastoupení jedinců poškozených loupáním, vytloukáním nebo ohryzem v ČR činí 8,2 ± 0,6 %. Nejvyšší zastoupení 
poškozených jedinců bylo zjištěno v kraji Karlovarském (19,3 ± 2,7 %), nejnižší poškození v Kraji Vysočina (3,0 ±  0,8  %) 
a kraji Zlínském (3,4 ± 0,8 %).

Zastoupení jedinců obnovy poškozených zvěří činí v ČR 20,0 ± 0,8 %. Vysoké zastoupení poškozených jedinců v  rámci 
obnovy bylo zjištěno v kraji Karlovarském (31,1 ± 4,3 %), Olomouckém (29,5 ± 3,5 %) a  Zlínském (24,2  ±  3,7  %). 
Nejnižší poškození obnovy bylo odhadnuto v kraji Pardubickém (14,4 ± 3,1 %) a v Kraji Vysočina (15,4 ± 2,9 %).

Prostý podíl jedinců poškozených loupáním je podle NIL1 a NIL2 téměř shodný (11,4 % a  10,7 ± 0,8 %). Podíl jedinců 
nehroubí poškozených okusem podle NIL1 činí 28,8 %, podíl poškození podle NIL2 je mírně nižší (25,7 ± 2 %) [5].

Jehličnaté dřeviny mají vyšší zastoupení poškozených jedinců (12,8 ± 0,8) oproti dřevinám listnatým (8,0 ± 0,8  %). 
Nejvyšší zastoupení poškozených jedinců v rámci skupiny dřevin má smrk ztepilý (16,1 ± 1,0 %). Nejnižší míra 
poškození byla odhadnuta v rámci skupiny dřevin modřín evropský (1,7 ± 0,6 %) a borovice lesní (2,3 ± 0,6 %).

Lesy ve vlastnictví státu vykazují vyšší míru poškození zvěří (státní lesy mimo LČR – 16,3 ± 2 %, státní ve správě  LČR 
– 12,9  ± 0,8 %) oproti lesům nestátním (obecní a městské – 7,1 ± 0,8 %, soukromé a církevní – 7,6 ± 1 %).

Nejvyšší zastoupení poškozených jedinců bylo odhadnuto v  první (17,8 ± 1,4 %), druhé (11,1 ± 1,6 %) a  třetí 
(13,9  ±  1,6  %) věkové třídě. Zastoupení jedinců poškozených loupáním, ohryzem nebo vytloukáním je nejvyšší 
ve třetí věkové třídě (13,9 ± 1,6 %).

Poškození zvěří se zvyšuje se stoupající  nadmořskou výškou. Výrazně nejvyšší poškození bylo zaznamenáno 
ve výškové třídě nad 700 m n. m. (20,1 ± 2,0 %), nejnižší pak v polohách pod 400 m n. m. (6,4 ± 0,8 %). Ve středních 
polohách (od 400 do 700 m n. m.) činí zastoupení poškozených jedinců 9,9 ± 0,6 %.
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Přirozená obnova je podle NIL2 poškozena zvěří (37,7 ± 2,0 %) více než obnova umělá (14,5 ± 0,8 %). Naopak umělá 
obnova je desetinásobně více poškozena loupáním, ohryzem nebo vytloukáním (12,1 ± 0,8 %) než obnova přirozená 
(1,2 ± 0,4 %).

Celkem 35,9 ± 1,8 % jedinců obnovy do výšky 1,3 m je poškozeno okusem. Vyšší poškození obnovy okusem v  této 
výškové třídě bylo zaznamenáno v rámci přirozené obnovy (37,2 ± 2,0 %) oproti obnově umělé (28,6 ± 4,3 %).
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Obr. 1: Zastoupení jedinců poškozených zvěří v krajích podle NIL2 (2011-2015), kategorie pozemku Les

Obr. 2: Zastoupení silně a slabě poškozených jedinců zvěří v krajích podle NIL2 (2011-2015), kategorie pozemku Les
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Obr. 3: Zastoupení jedinců poškozených loupáním, ohryzem nebo vytloukáním v krajích podle NIL2 (2011−2015), 
kategorie pozemku Les

Obr. 4: Zastoupení jedinců obnovy poškozených zvěří v krajích podle NIL2 (2011−2015), kategorie pozemku Les
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optimalizace plánování mýtních těžeb jako prostředek k zajištění 
jejich dlouhodobé vyrovnanosti

róbert Marušák, Jan Kašpar
Katedra hospodářské úpravy lesů, Fakulta lesnická a dřevařská, ČZU v Praze

abstrakt
Mýtní těžby jsou v hospodářských lesích nezbytnou součástí obnovy porostů, zdrojem ekonomických přínosů pro 
samotné lesní majetky a tím i prostředkem k zajištění trvalosti hospodaření. Trvalost a vyrovnanost mýtních těžeb 
byla jedním z hlavních cílů moderního plánovitého lesního hospodářství v zemích Evropy již od 18. stol. Hospodářská 
úprava lesa zavedla pro tyto účely těžební ukazatelé, které v různé obměně používáme dodnes. V současné době 
se jedná o těžební procento a normální paseku. Oba dva vycházejí z teorie normálního lesa a podmínky vyrovnané 
věkové struktury. Vzhledem k tomu, že takové celky prakticky neexistují, využití a aplikace těchto těžebních 
ukazatelů je v mnoha případech diskutabilní a nezaručují trvale udržitelné hospodaření v pravém smyslu slova. 
Z tohoto důvodu je v současnosti, kdy je k dispozici výkonná výpočetní technika, možné ale zároveň i potřebné 
posunout se směrem od jednoduchého výpočtu těžebních ukazatelů k optimalizaci stanovení výše mýtní těžby. 
Metody optimalizace nám totiž dokáží odvodit nejenom reálnou výši těžeb, ale umožní zároveň brát v úvahu různé 
druhy podmínek a omezení, s kterými těžební ukazatelé vůbec nepočítají.

V prezentovaném příspěvku se využila data prvního cyklu národní inventarizace lesů ČR rozdělených podle 
jednotlivých krajů a odvodily se těžební možnosti mýtních těžeb pro následujících 30 let pomocí v současnosti 
používaných těžebních ukazatelů. Dosažené výsledky dokazují, že v mnoha krajích ČR může z důvodu „nevhodných“ 
věkových struktur dojít k významných výpadkům v dodávkách dřevní suroviny na trh v budoucích desetiletích. 
Dosažené výsledky tak potvrzují potřebu hledání alternativních cest stanovení výše mýtních těžeb. Jednou 
z takových možností, která je v příspěvku prezentována, jsou metody matematického programování. Pro účely 
stanovení výše těžeb podle jednotlivých krajů byl sestaven základní lineární model, pomocí kterého je možné při 
stanovování výše mýtních těžeb reagovat na současnou věkovou strukturu porostů, legislativní limity hospodaření, 
cíle vlastníka lesa ale i plnění mimoprodukčních funkcí lesa s ohledem na dlouhodobou vyrovnanost a trvalost 
produkce dříví. Použitým modelem se ve srovnání s těžebními ukazateli dosáhla vyrovnanější a trvalejší mýtní 
těžba v dlouhodobém horizontu. Prezentovaný přístup k stanovení výše mýtní těžby je z praktického hlediska ještě 
důležitější aplikovat na jednotlivých lesních majetcích, kde problémy s trvalosti můžou být podstatně větší. Pro 
tyto účely bude k dispozici praktická aplikace na stránkách www.eforman.cz.
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Sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů – průběh projektu, 
změny oproti NIl2, příprava NIl3

Ing. Miloš Kučera, Ph.d., 

vedoucí oddělení Národní inventarizace lesů, ÚHÚL Brandýs nad Labem

Podle platného lesního zákona musí být každá další inventarizace lesů vyhlášena nařízením vlády. V současné 
době není pokračování Národní inventarizace lesů ČR podloženo příslušným nařízením vlády, proto z metodických 
a  technologických důvodů pokračuje měření na inventarizačních plochách v rámci projektu Sledování stavu a vývoje 
lesních ekosystémů (SLE). Prováděním tohoto projektu je pověřen ÚHÚL. Po vydání příslušného nařízení vlády 
k  provedení inventarizace lesů bude projekt pokračovat jako standardní NIL. Z důvodu srozumitelnosti se v tomto 
příspěvku bude o projektu SLE mluvit jako o třetí Národní inventarizaci lesů (NIL3).  

HLAVNí METODICKÉ PRINCIPY NIL3
V rámci NIL3 jsou plně uplatněny metodické a technologické postupy připravené během druhé Národní inventarizace 
lesů 2011-2015 (NIL2). NIL3 je koncipována jako kontinuální inventarizace s pětiletým intervalem opakovaného 
šetření. Souběžně bude probíhat pozemní sběr dat na inventarizačních plochách i zjišťování údajů metodami 
dálkového průzkumu Země. Šetření bude probíhat výhradně v nové  inventarizační síti založené v průběhu NIL2. 
Inventarizační plochy založené v NIL1 již nebudou dále součástí inventarizačního šetření. Je však možné jejich využití 
pro jiná šetření.  

PRŮBĚH NIL3 (SLE)
V průběhu NIL2 (2011-2015) bylo nově založeno celkem 7 772 inventarizační ploch v nové inventarizační síti. 
Na těchto plochách bude v rámci NIL3 (2016-2021) provedeno opakované šetření. Souběžně budou v období 
2016- 2021 založeny a měřeny nové inventarizační plochy v obdobném počtu. V roce 2021 tak bude provedeno 
kompletní založení a změření všech ploch nové inventarizační sítě. Počínaje rokem 2022 bude v rámci kontinuální 
inventarizace (NIL4?) probíhat již pouze opakované šetření v pětiletých intervalech na inventarizačních plochách. 
Vyhodnocení zjištěných údajů je možné provádět průběžně již od roku 2017. Maximální přesnost výstupů bude 
dosažena po změření všech inventarizačních ploch v rámci NIL3, tedy od roku 2022.  

V roce 2016 byl změřen odpovídající počet ploch (1/5) určený pro šetření v rámci NIL3. 

TECHNOLOGICKÉ ZMĚNY OPROTI NIL2
V NIL3 je plně využito přístrojové vybavení použité v NIL2. Nadále se tedy pro sběr dat využívá technologie Field-
Map. Zatím neproběhl a není ani pro rok 2017 plánován nákup nových přístrojů. Taktéž zjišťování údajů metodami 
DPZ probíhá na technologii vyvinuté a zakoupené pro NIL2. Jedinou vyjimkou je obnova části vozidel. 

METODICKÉ ZMĚNY OPROTI NIL2
Na základě analýzy prvního a druhého cyklu NIL došlo k zásadním metodickým změnám. Většina metodických změn 
již byla zohledněna v průběhu NIL2, některé pak v NIL3. Jedná se o následující změny:

1.  Změna inventarizační sítě
Jak již bylo uvedeno, šetření v rámci NIL2 probíhalo souběžně ve dvou inventarizačních sítích. Tedy v síti založené 
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v  NIL1 (opakované měření) a v síti nové (založena ½ cílového počtu inventarizačních ploch). Hlavním důvodem 
založení nové sítě byl přechod z cyklické na kontinuální podobu inventarizace. Dále také nutnost rozlišit inventarizační 
plochy podle úrovní detailu šetření. Další šetření NIL tak bude probíhat již pouze v nově založené inventarizační síti. 

2.  Změna typu inventarizace
Druhou zásadní změnou je přechod z cyklické (periodické) podoby inventarizace na kontinuální (průběžnou) formu 
inventarizace. Hlavním přínosem této změny je možnost poskytovat aktuálnější výstupy NIL oproti periodické 
inventarizaci. Vedlejšími, ale důležitými efekty jsou: plné využití přístrojového vybavení, stabilizace odborného 
týmu, možnost pružněji reagovat na aktuální požadavky na sběr dat a nové výstupy NIL. 

3.  Změna délky intervalu opakovaného šetření
Interval opakovaného šetření byl mezi NIL1 a NIL2 nastaven na 10 let.  Vzhledem k velké dynamice změn v lesích 
v  posledních letech (kalamity, změna druhové skladby atd.) se délka intervalu 10 let ukazuje jako dlouhá a posky-
tování výstupů NIL jednou za 10 let za nedostatečné. Interval přeměření inventarizačních ploch byl také zkracován 
v dalších evropských inventarizacích. Výsledkem zkrácení intervalu přeměření z 10 na 5 let by mělo být přesnější 
zachycení dynamiky změn v lesních ekosystémech. 

4.  Rozšíření terénního šetření na nelesní porosty dřevin
V evropských inventarizacích dochází k rozšíření záběru inventarizace lesů z lesních porostů i na porosty dřevin 
rostoucí mimo Les. Je to reakce na požadavek kvantifikovat objemy biomasy (uhlíku) nejen v lese ale i na pozemcích 
mimo Les. Dalším důvodem šetření mimo Les je poskytnout informace o stavu krajiny a jejích změnách jako celku. 
Především jde o zachycení změn v druhu využití pozemků (LULUCF). Cílem je poskytnout kompletní informace pro 
účely národních a mezinárodních reportů.  

Konkrétně jde rozšíření pozemního šetření na kategorie pozemku OLwTC (ostatní porosty dřevin na pozemcích 
s městským nebo zemědělským využitím) a TOL (porosty dřevin na ostatních pozemcích). Šetření na kategorii 
pozemku OWL (Nelesní porosty dřevin) již probíhá od druhé NIL. Celkový počet ploch měřených mimo Les v rámci 
NIL3 je odhadován na 1 000. 

Na těchto nelesních kategoriích pozemků probíhá redukovaný rozsah šetření. Bude však možné poskytnout všechny 
důležité výstupy za tyto nelesní kategorie pozemků (plocha, zásoba, těžba, přírůst, dřevinná skladba). 

5.  Odhad objemu využitelného dříví
Nově jsou během terénního šetření zjišťovány údaje na úrovni inventarizační plochy a jednotlivého kmene, které 
pomohou identifikovat plochy (kmeny), ze kterých není možné hospodářsky využívat dříví. Cílem je provést 
odhad plochy lesa, ze kterého je možné hospodářsky využívat dříví. Dále také popsat důvody, které využívání dříví 
znemožňují nebo výrazně omezují. Na úrovni konkrétního vytěženého (odlomeného kmene - mortalita) kmene je 
pak nově stanoveno, zda byl hospodářsky využit (vyklizen) nebo se stal ležícím mrtvým dřívím (nebyl vyklizen – 
ponechán k zetlení).  Bude tak možné poskytnout údaje o množství dříví, které bylo hospodářsky využito nebo bylo 
ponecháno v lese. 

6.  Změny vyplývající z racionalizace práce 
Poslední skupinou změn jsou úpravy rozsahu šetření vyplývající z požadavku na racionalizaci a smysluplnost 
terénního sběru dat. U některých zjišťovaných údajů, u kterých není předpoklad velkých nebo těžko zachytitelných 
změn, bylo rozhodnuto provádět opakované šetření v kontinuální NIL v desetiletém intervalu. Jedná se například 
o  odběr půdních vzorků, šetření lesní dopravní sítě, okrajů lesa, popis fytocenóz. 

PŘíPRAVA NIL3
Projekt SLE je plnohodnotným pokračováním NIL a po vyhlášení další NIL bude pokračovat jako NIL3. Třetí NIL je tedy 
plně připravena a již spuštěna v podobě projektu SLE. Zbývá tedy vyřešit pokračování NIL z hlediska legislativního. 
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Možnosti využití dat NIl pro oblastní plány rozvoje lesů.

Ing. radim adolt, Ph.d.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Kroměříž

Počátky národní inventarizace lesů v České republice (NIL) sahají na přelom tisíciletí. Po téměř 15 letech vývoje 
a  úspěšném zvládnutí obou inventarizačních cyklů (NIL1 2001-2004, NIL2 2011-2015) můžeme konstatovat 
následující:

a) NIL poskytuje širokou škálu informací, z nichž mnohé, pro les a lesní hospodářství poměrně zásadního 
významu, buďto v minulosti nebyly dostupné vůbec, nebo nebyly na srovnatelné kvalitativní úrovni.

b) Výsledky NIL se bohužel zejména v těch nejzásadnějších veličinách výrazně liší od dosavadních informací 
o lese pocházejících z tradičních zdrojů (lesní hospodářské plány a osnovy, lesní hospodářská evidence, 
dotazníková šetření). 

c) Provedením NIL2 bylo ověřeno, že opakováním NIL v pravidelných cyklech lze získávat unikátní a dosud jinými 
prostředky nedostupné údaje o změnových veličinách. Díky opakování NIL můžeme kvantifikovat jednotlivé 
komponenty bilančních rovnic popisující důležité procesy probíhající v našich lesích. Statistickými testy 
můžeme objektivně posuzovat směr a intenzitu vývoje důležitých parametrů lesního prostředí od produkce 
dříví až po ukazatele biodiverzity či mikrobiálního života v půdě.

Provedení NIL v kontinuálním režimu může zajistit trvalý přísun takových informací, bez nichž nelze vývoj lesů 
prostředky státní lesnické politiky se srovnatelnou efektivitou usměrňovat. Dostupnost přesných a aktuálních 
informací je však pouze nezbytnou, nikoli postačující, podmínkou pro formulaci, implementaci a vyhodnocení 
dopadů státní lesnické politiky.

Jen několik málo let před spuštěním prvního cyklu Národní inventarizace lesů bylo v ÚHÚL zahájeno zpracování 
oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL), definovaných v legislativě jako nástroj státní lesnické politiky. OPRL schválené 
pro první ze zpracovaných přírodních lesních oblastí (PLO) se blíží ke konci svého dvacetiletého období platnosti.  

OPRL jsou do lesnické praxe promítány převážně (nikoli výhradně) skrze proces zpracování a schvalování lesních 
hospodářských plánů a osnov (LHPO). Pro tato díla jsou jednotlivá témata OPRL (funkce lesů, lesnická typologie, 
ochrana lesů, zpřístupnění lesů, rámcové směrnice hospodaření, zdroje reprodukčního materiálu) nepostradatelným 
podkladem.

Samotné OPRL byly od svého vzniku informačně postaveny jednak na terénní práci specialistů ÚHÚL (převážně 
s  povahou mapování), ale též na informacích, jejichž zdrojem jsou LHPO. Jiný významnější zdroj informací o lese 
nebyl do nedávna prakticky dostupný. Nepřesnosti terénního mapovaní OPRL i samotných LHPO nejsou podchyceny 
matematicky exaktně. Získávaná informace má převážně charakter zjištěného stavu. Změny vzhledem k předchozímu 
období – jsou-li vůbec explicitně vyhodnocovány  - jsou získávány jako rozdíl dvou zjištěných stavů, nikoli přímým 
pozorováním změnových veličin, jako je tomu v případě NIL. 

V současnosti se množina pro OPRL využitelných datových zdrojů poměrně rozšířila. Zdaleka nejvyšší informační 
potenciál ve vztahu k lesům představuje právě NIL. Směřování informačního toku NIL pro využití v OPRL by vedlo 
k  velmi pozitivním synergiím. OPRL by v NIL získalo nástroj, s jehož pomocí lze spolehlivě analyzovat současný 
stav, ale také vhodně definovat stav v budoucnu žádoucí (prostřednictvím cílových parametrů, s nimiž NIL tradičně 
pracuje). V neposlední řadě – a to je zde obzvlášť důležité – přináší NIL možnost průběžně vyhodnocovat, zda se 
k  cílovému stavu navrženými opatřeními blížíme nebo nikoli, případně jak rychle může být cílů dosaženo. Tato 
zpětná vazba dává možnost opatření korigovat tak, aby bylo možno vytčené cíle reálně a efektivně plnit. Tato zpětná 
vazba v tradičním pojetí OPRL i SLHPO zcela chybí.

Uvedení těchto myšlenek do praxe (kromě jiného) si žádá vhodný prostorový rámec, nad kterým lze (regionální) plán 
rozvoje lesů:

1) prostředky NIL definovat a průběžně vyhodnocovat,

2) skrze organizační strukturu státní správy lesů implementovat a na základě výsledků průběžného monitoringu 
NIL korigovat.
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Takovým rámcem pravděpodobně nemůže být přírodních lesní oblast. Odhady NIL nejsou nad některými PLO 
dostatečně přesné ve všech potřebných tématech. Situace se dále zhorší s požadavkem na častější aktualizaci 
výstupů NIL (periodické vyhodnocení plnění regionálního plánu). PLO pravděpodobně nejsou vhodným rámcem 
ani z hlediska organizačního. Zejména proto, že oblastí je celkem 41, což je pro administraci ale i vlastní formulaci 
a  vyhodnocování plánů rozvoje lesů poněkud mnoho.

Alternativami, které se zde nabízí, jsou kraje (NUTS3) a tzv. obvody přírodních lesních oblastí (agregace PLO 
s  podobným podmínkami do větších územních jednotek).  V obou případech jde celkem o 14 jednotek, což se jeví 
jako administrativně dobře zvládnutelné. Výhoda krajů jako rámce pro tuto potenciálně dodatečnou komponentu 
OPRL je v jednodušší administrativě. Výhoda obvodů PLO je ve větší homogenitě přírodních podmínek a z toho 
plynoucí větší adresnosti navrhovaných opatření.

Předkládaná idea nemá za cíl propagaci zásadních změn současného konceptu OPRL jako podkladového díla pro 
LHPO. Naopak, je zcela nezbytné tuto funkcionalitu OPRL zachovat, nejlépe i se stávající prostorovým rámcem PLO. 
Vazba mezi OPRL a LHPO je dobře formalizovaná, což je dobrý výchozí stav pro implementaci možných opatření 
plánu regionálního rozvoje lesů.   
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