
Národní inventarizace lesů
v České republice 

Výsledky třetího cyklu 
2016–2020

3. ZMĚNA ZÁSOBY DŘÍVÍ

Autorský kolektiv:

Bc. Jan Máslo, Ing. Radim Adolt, Ph.D., Ing. Miloš Kučera, Ph.D., Ing. Ivo Kohn
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

2. 1. 2023, verze 1.5 



2 

ZMĚNA ZÁSOBY DŘÍVÍ 

Změna zásoby dříví patří mezi důležité indikátory trvale udržitelného obhospodařování lesů. 
Je výslednicí procesů přírůstu, těžby dříví a mortality kmenů. Tato kapitola podává informace o změně 
zásoby dříví v období mezi druhým (2011–2015) a třetím (2016–2020) cyklem Národní inventarizace 
lesů České republiky (NIL).  

Odhady změny zásoby dříví jsou vyjádřeny v jednotkách objemu dříví (hroubí bez kůry). 
Z interpretačního hlediska je důležité upozornit na to, že z důvodu časové organizace terénního šetření 
NIL se změny, ke kterým došlo v jednotlivých letech období mezi NIL 2 (2011–2015) a NIL 3 

(2016–2020), promítají do odhadu za celé období (2011–2020) různou vahou. Změny mezi lety 
2014–2015, 2015–2016 a 2016–2017 mají úhrnnou váhu 13/25 (tj. 52 %). Změny před rokem 2014 
a stejně tak i změny po roce 2017 ovlivňují výsledný odhad úhrnnými vahami 6/25 (tj. 24 %).  

Při vyhodnocení se pracovalo pouze s tzv. územím pro vyhodnocení komponent změny zásoby hroubí 
(Kučera a Adolt, 2019, s. 166, obr. 4.7b), jemuž odpovídá množina inventarizačních ploch, jejichž středy 

byly popsány jako přístupná a schůdná část kategorie pozemku les, a to jak při šetření NIL 2, tak 

i NIL 3. Zároveň se muselo jednat o inventarizační plochy, na nichž bylo možné zhodnotit tzv. status 

kmenů (Kučera a Adolt, 2019, s. 163, obr. 4.7a). Takto pojatá změna zásoby odráží vývoj na 
nezměněném území lesa. Není tudíž ovlivněna změnami území, které náleží do kategorie pozemku les, 
mezi oběma inventarizacemi.  



3 

ZMĚNA ZÁSOBY DŘÍVÍ V ČR 

V období mezi NIL 2 a NIL 3 byl pokles celkové zásoby dříví na území ČR odhadnut ve výši -4,55 ± 8,37 

mil. m3 b. k, pokles hektarové zásoby pak činí -1,64 ± 3,02 m3/ha b. k. Odhad poklesu celkové 
a hektarové zásoby dříví je vzhledem k šíři intervalových odhadů statisticky neprůkazný.  

Nejvyšší statisticky průkazný hektarový nárůst zásoby byl zaznamenán v kraji Ústeckém (+24,20 ± 6,22 

m3/ha b. k.) a Libereckém (+22,15 ± 9,98 m3/ha b. k.). Průkazný nárůst zásoby byl zjištěn také v kraji 

Královéhradeckém (+18,05 ± 10,37 m3/ha b. k.) a Plzeňském (+9,27 ± 7,57 m3/ha b. k.). Nejvyšší 
průkazný pokles zásoby byl zaznamenán ve čtyřech krajích – Olomouckém (-35,06 ± 15,26 m3/ha b. k.), 

v Kraji Vysočina (-30,46 ± 15,02 m3/ha b. k.), Jihomoravském (-27,60 ± 10,93 m3/ha b. k.) 

a Moravskoslezském (-18,28 ± 13,39 m3/ha b. k.). V ostatních krajích se jedná o neprůkazné změny 
zásoby – intervalové odhady zahrnují hodnotu nula.  

Kartogram 1 Změna celkové a hektarové zásoby dříví (hroubí bez kůry) v krajích, období mezi NIL 2 (2011–2015) 

a NIL 3 (2016–2020) 

ZMĚNA ZÁSOBY DŘÍVÍ PODLE SKUPIN DŘEVIN 

Za sledované období došlo k výraznému poklesu zásoby jehličnanů ve výši -20,82 ± 7,77 mil. m3 b. k., 

na čemž má dominantní podíl smrk ztepilý s poklesem zásoby -23,81 ± 7,10 mil. m3 b. k. Průkazný 
pokles nebyl odhadnut pro žádnou jinou dřevinu. U listnatých dřevin došlo k průkaznému nárůstu 
zásoby ve výši +16,27 ± 2,75 mil. m3 b. k. Nejvyšší podíl na nárůstu zásoby mají buk lesní (+5,37 ± 1,37 

mil. m3 b. k.), duby (+3,36 ± 1,27 mil. m3 b. k.) a javory (+2,98 ± 0,64 mil. m3 b. k.). 
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Tabulka 1 Změna celkové a hektarové zásoby dříví (hroubí bez kůry) podle skupin dřevin, období mezi NIL 2 

(2011–2015) a NIL 3 (2016–2020) 

Skupina dřevin Změna zásoby Změna hektarové zásoby 

[mil. m3 b. k.] ± [α = 0,05] [m3/ha b. k.] ± [α = 0,05] 

Jehličnany -20,82 7,77 -7,50 2,79 

Smrk ztepilý -23,81 7,10 -8,58 2,55 

Jedle bělokorá 0,96 0,57 0,35 0,20 

Borovice lesní 0,88 2,14 0,32 0,77 

Modřín evropský 0,85 0,88 0,31 0,32 

Ostatní jehličnaté 0,30 0,48 0,11 0,17 

Listnáče 16,27 2,75 5,86 0,98 

Buk lesní 5,37 1,37 1,94 0,49 

Duby 3,36 1,27 1,21 0,46 

Habr obecný 0,56 0,37 0,20 0,13 

Javory 2,98 0,64 1,07 0,23 

Jasany -0,63 × -0,23 × 

Olše 1,69 0,72 0,61 0,26 

Břízy 0,47 0,47 0,17 0,17 

Ostatní listnaté tvrdé 0,40 0,47 0,15 0,17 

Ostatní listnaté měkké 2,06 0,94 0,74 0,34 

Změna zásoby celkem -4,55 8,37 -1,64 3,02 

Graf 1 Změna hektarové zásoby dříví (hroubí bez kůry) podle skupin dřevin, období mezi NIL 2 (2011–2015) 

a NIL 3 (2016–2020) 
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Na území ČR došlo mezi NIL 2 a NIL 3 k průkaznému poklesu hektarové zásoby jehličnanů v pěti krajích 
– Olomouckém, v Kraji Vysočina, Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském. Průkazný nárůst 
byl naopak odhadnut pouze v případě tří krajů – Ústeckém, Královéhradeckém a Libereckém. Nejvyšší 
pokles hektarové zásoby byl zjištěn v kraji Olomouckém (-42,16 ± 14,36 m3/ha b. k.) a v Kraji Vysočina 
(-33,35 ± 14,82 m3/ha b. k.). Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v kraji Libereckém (+17,03 ± 7,85 m3/ha 

b. k.) a Královéhradeckém (+15,99 ± 7,67 m3/ha b. k.). 

V devíti krajích ČR došlo ke statisticky průkaznému nárůstu zásoby listnatých dřevin. Nejvyšší nárůst 
byl zaznamenán v kraji Ústeckém (+12,76 ± 4,22 m3/ha b. k.) a Moravskoslezském (+12,15 ± 3,70 m3/ha 

b. k.). Ve čtyřech krajích se jedná o neprůkazný nárůst. Statisticky neprůkazný pokles hektarové zásoby 
byl zaznamenán v kraji Jihomoravském (-2,07 m3/ha b. k.).  

Kartogram 2 Změna celkové a hektarové zásoby dříví jehličnanů (hroubí bez kůry) v krajích, období mezi  
NIL 2 (2011–2015) a NIL 3 (2016–2020) 
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Kartogram 3 Změna celkové a hektarové zásoby dříví listnáčů (hroubí bez kůry) v krajích, období mezi 
NIL 2 (2011–2015) a NIL 3 (2016–2020) 

Statisticky průkazný nárůst zásoby smrku byl odhadnut pouze v kraji Královéhradeckém (+13,90 ± 6,82 

m3/ha b. k.) a Libereckém (+9,50 ± 7,29 m3/ha b. k.). Statisticky průkazný pokles zásoby byl zjištěn v pěti 
krajích – Olomouckém (-40,41 ± 13,35 m3/ha b. k.), v kraji Vysočina (-33,44 ± 14,35 m3/ha b. k.), 

Moravskoslezském (-32,09 ± 12,35 m3/ha b. k.), Jihomoravském (-20,74 ± 8,05 m3/ha b. k.) 

a Středočeském (-10,81 ± 6,42 m3/ha b. k.).  

Hektarová zásoba borovice lesní statisticky průkazně vzrostla v Libereckém (+6,67 ± 2,42 m3/ha b. k.) 

a Královéhradeckém kraji (+2,36 ± 2,01 m3/ha b. k.). Ve všech ostatních krajích byla odhadnuta 
neprůkazná změna zásoby borovice. Nejvyšší pokles (vyjma hl. m. Prahy) byl odhadnut v kraji 

Jihomoravském (-4,34 ± 2,94 m3/ha b. k.; statisticky průkazný) a Pardubickém (-2,24 m3/ha b. k.; 

statisticky neprůkazný). 

Podle kartogramu pro změnu zásoby buku lesního je zřejmý statisticky průkazný nárůst zásoby buku 
v sedmi krajích. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v kraji Moravskoslezském (+3,78 ± 2,33 m3/ha b. k.) 

a Ústeckém (+3,74 ± 1,71 m3/ha b. k.). V žádném kraji nedošlo ke statisticky průkaznému poklesu 

zásoby této dřeviny.  

Průkazný nárůst hektarové zásoby dubů byl zjištěn v sedmi krajích, přičemž nejvyšší nárůst byl 
zaznamenán v kraji Ústeckém (+2,34 ± 1,70 m3/ha b. k.) a Středočeském (+2,32 ± 1,33 m3/ha b. k.). 

K neprůkaznému poklesu došlo v kraji Královéhradeckém (-1,09 m3/ha b. k.). 
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Kartogram 4 Změna celkové a hektarové zásoby dříví smrku ztepilého (hroubí bez kůry) v krajích, období mezi 
NIL 2 (2011–2015) a NIL 3 (2016–2020) 

 

Kartogram 5 Změna celkové a hektarové zásoby dříví borovice lesní (hroubí bez kůry) v krajích, období mezi  
NIL 2 (2011–2015) a NIL 3 (2016–2020) 
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Kartogram 6 Změna celkové a hektarové zásoby dříví buku lesního (hroubí bez kůry) v krajích, období mezi  
NIL 2 (2011–2015) a NIL 3 (2016–2020) 

 

Kartogram 7 Změna celkové a hektarové zásoby dříví dubů (hroubí bez kůry) v krajích, období mezi NIL 2 (2011–
2015) a NIL 3 (2016–2020) 
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ZMĚNA ZÁSOBY DŘÍVÍ PODLE VĚKOVÝCH TŘÍD 

Pouze ve dvou nejstarších věkových třídách – sedmé (121–140 let) a osmé (141+) – byl zjištěn průkazný 
nárůst zásoby dříví, a to ve výši +6,3 ± 5,6 mil. m3 b. k. a +9,1 ± 3,0 mil. m3 b. k. Ke statisticky průkaznému 
poklesu zásoby došlo v první (1–20 let; -1,9 ± 1,0 mil. m3 b. k.) a třetí (41–60 let; -6,8 ± 6,4 mil. m3 b. k.) 

věkové třídě. Nejvyšší neprůkazný pokles byl zaznamenán v páté věkové třídě (81–100 let) ve výši  
-7,8 ± 8,7 mil. m3 b. k. 

Tabulka 2 Změna celkové a hektarové zásoby dříví (hroubí bez kůry) podle věkových tříd, období mezi NIL 2 

(2011–2015) a NIL 3 (2016–2020) 

Věková třída Změna zásoby Změna hektarové zásoby 

  [mil. m3 b. k.] ± [α = 0,05] [m3/ha b. k.] ± [α = 0,05] 

1–20 -1,9 1,0 -0,7 0,4 

21–40 1,9 3,7 0,7 1,3 

41–60 -6,8 6,4 -2,5 2,3 

61–80 -3,0 8,2 -1,1 2,9 

81–100 -7,8 8,7 -2,8 3,1 

101–120 -2,3 8,1 -0,8 2,9 

121–140 6,3 5,6 2,3 2,0 

141+ 9,1 3,0 3,3 1,1 

Změna zásoby celkem -4,6 8,4 -1,6 3,0 

Graf 2 Změna hektarové zásoby dříví (hroubí bez kůry) podle věkových tříd, období mezi NIL 2 (2011–2015)  

a NIL 3 (2016–2020) 
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ZMĚNA ZÁSOBY DŘÍVÍ PODLE DRUHU VLASTNICTVÍ 

Nejvyšší nárůst (průkazný) hektarové zásoby dříví v období mezi NIL 2 a NIL 3 byl odhadnut ve státních 
lesích pod správou NP (+16,1 ± 10,8 m3/ha b. k.). U těchto lesů byla zároveň odhadnuta nejnižší výše 
těžby (2,8 m3/ha b. k.).  

Nejvyšší statisticky průkazný pokles hektarové zásoby byl odhadnut ve státních lesích pod správou VLS 

s. p. (-26,8 ± 18,3 m3/ha b. k.). Vysoký pokles v lesích právnických osob a družstev (-12,1 ± 14,7 m3/ha 

b. k.) je statisticky neprůkazný. 

Tabulka 3 Změna celkové a hektarové zásoby dříví (hroubí bez kůry) podle druhu vlastnictví, období mezi  
NIL 2 (2011–2015) a NIL 3 (2016–2020)  

Druh vlastnictví Změna zásoby Změna hektarové zásoby 

  [mil. m3 b. k.] ± [α = 0,05] [m3/ha b. k.] ± [α = 0,05] 

Státní – LČR 0,5 5,2 0,4 4,5 

Státní – VLS -3,5 2,4 -26,8 18,3 

Státní – NP 1,5 1,0 16,1 10,8 

Státní – ostatní 0,1 × 2,9 × 

Obecní a městské -2,1 3,8 -4,2 7,5 

Církevní -0,8 2,1 -6,0 15,3 

Právnické osoby a 
družstva 

-1,4 1,8 -12,1 14,7 

Fyzické osoby 1,0 3,7 1,7 6,4 

Nezjištěno 0,2 0,5 13,6 × 

Změna zásoby celkem -4,6 8,4 -1,6 3,0 

Graf 3 Změna hektarové zásoby dříví (hroubí bez kůry) podle druhu vlastnictví, období mezi NIL 2 (2011–2015)  

a NIL 3 (2016–2020) 
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ZMĚNA ZÁSOBY DŘÍVÍ PODLE NADMOŘSKÉ VÝŠKY 

V nadmořské výšce od 400 do 700 m n. m. došlo v období mezi druhým a třetím cyklem NIL 
k průkaznému poklesu celkové zásoby ve výši -9,1 ± 6,9 mil. m3 b. k. Naopak v polohách nad 700 
m n. m. došlo k průkaznému nárůstu zásoby ve výši +7,0 ± 2,9 mil. m3 b. k. V nižších polohách pod 400 
m n. m. došlo k neprůkaznému poklesu zásoby o -2,5 ± 3,7 mil. m3 b. k.  

Tabulka 4 Změna celkové a hektarové zásoby dříví (hroubí bez kůry) podle nadmořské výšky, období mezi 
NIL 2 (2011–2015) a NIL 3 (2016–2020) 

Nadmořská výška Změna zásoby Změna hektarové zásoby 

[mil. m3 b. k.] ± [α = 0,05] [m3/ha b. k.] ± [α = 0,05] 

< 400 m n. m. -2,5 3,7 -3,6 5,4 

≥ 400 < 700 m n. m. -9,1 6,9 -5,6 4,3 

≥ 700 m n. m. 7,0 2,9 14,7 6,0 

Změna zásoby celkem -4,6 8,4 -1,6 3,0 

Graf 4 Hektarová změna zásoby dříví (hroubí bez kůry) podle nadmořské výšky, období mezi NIL 2 (2011–2015) 

a NIL 3 (2016–2020) 
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