
Růstové tabulky (RT)



Informační obsah růstových tabulek

• Věrohodné zobrazení zákonitosti růstu lesních porostů

• Předpoklad (predikce) produkce dřeva s dostatečnou přesností



Druhy a koncepce růstových tabulek

• Normální růstové tabulky 

• Růstové tabulky pro optimální porosty

• Růstové tabulky pro modelové porosty

• Růstové tabulky pro různou hustotu porostů

• Růstové tabulky pro velké oblasti

• Růstové tabulky pro růstové oblasti

• Lokální růstové tabulky

• Stanovištní růstové tabulky



Normální růstové tabulky  (Schwappach 1890)

• Udávají produkci dřeva při mýtní a předmýtních těžbách v 

normálních porostech pro různé hospodářské způsoby, 

dřeviny, stanoviště a věky

• Normální porost – porost s maximální zásobou (stupněm 

zakmenění) při zvoleném programu výchovy



Růstové tabulky pro optimální porosty (Losickij, 

Čuenkov 1980; Kairiukštisa, Juodvaľkisa 1980)

• Udávají potencionální produkční schopnost porostu při dané 

výškové bonitě

• Optimální porost 

▫ druhové složení, struktura a produkce porostu odpovídá 

edafickým a klimatickým podmínkám

▫ zásoba má optimální strukturu sortimentů

▫ zásoba zaručuje max. běžný přírůst a je dosažena



Růstové tabulky pro modelové porosty

• Zobrazují skutečný stav lesa

• Sestaveny jednak dle bonitních tříd,  jednak na 

typologickém základě

• Obsahují údaje jen pro hlavní porost

• Při tvorbě není využito kmenových analýz a dlouhodobých 

výzkumných ploch, proto jde spíš než o růstové tabulky o 

tabulky o stavu lesa



Růstové tabulky pro různou hustotu porostů (NDR 

1975)

• Např. varianta tabulek pro nižší stupně zakmenění



Růstové tabulky pro velké oblasti (Tjurin, Gerhardt)

• Vycházejí z předpokladu, že růstové procesy jsou výsledkem 

přírodních zákonitostí a porosty stejného věku a výšky 

rostou stejně bez ohledu na oblast výskytu

• Jsou překonané, neboť věk a výška lesního porostu nestačí 

zachytit jeho růstový proces

• Při tvorbě je třeba rozčlenit tabulky dle růstových typů a 

stupňů produkční úrovně

• V současnosti nejsou s takovéto tabulky sestavovány



Růstové tabulky pro růstové oblasti (Baur, 

Schwappach, Guttenberg, Mitscherlich)

• Předpokládají jednoznačný geograficky podmíněný průběh 

růstového procesu lesních porostů

• Růstové tabulky pro růstové oblasti nejsou potřebné, neboť 

rozdíly typické pro růstové oblasti lze vyjádřit:

▫ bonitními rozdíly

▫ rozdíly v produkční úrovni

▫ rozdíly v růstovém typu

▫ rozdíly v obhospodařování porostů



• Lokální růstové tabulky (Tretjakov)

• Jejich platnost je většinou ohraničena oblastí, z které 

pochází použitý experimentální materiál

• Z bývalého SSSR jsou stovky takových tabulek (tzv. 

Ukrajinská škola)

• Např. i tabulky pro porosty vzniklé zalesněním polí a luk



Stanovištní růstové tabulky (Assmann 1961;

Moosmayer 1967; Franz 1971)

• Na dobře vymezených stanovištních jednotkách lze 

předpokládat jednotnou produkční úroveň

• Z důvodů heterogenity stanovišť lesních porostů a možnosti 

využití horní výšky porostu jako nepřímého stanovištního 

ukazatele jsou tyto tabulky v praxi neuplatnitelné



Růstové tabulky na území dnešní ČR

• Donedávna byly používány tabulky od německých autorů 

(Schwappach, Eichhorn, Schober …)

• Vznikaly na přelomu 19. a 20. století

• Neposkytovaly vždy odpovídající taxační údaje pro naše 

růstové a hospodářské podmínky

• Na začátku 60. let 20. století bylo rozhodnuto o vytvoření RT 

pro hlavní dřeviny na území tehdejšího Československa



• V roce 1964 byl zahájen sběr empirického materiálu – tedy 

vlastní, velmi rozsáhlé proměřování stromů

• Za tímto účelem bylo založeno více než 2000 zkusných ploch

▫ trvalých výzkumných ploch (TVP)

▫ poloprovozních výzkumných ploch (PVP)

▫ zvláštních výzkumných ploch založených pro odvození plného 

zakmenění

▫ údajů HÚL (databáze lesních hospodářských plánů)

• Měření opakovaně provedená na těchto plochách zachytila 

velkou část období, kdy celá Evropa zaznamenala výrazné 

změny v růstu lesních dřevin



• 1975 první verze Růstové tabulky hlavních dřevin ČSSR 

(Halaj, Řehák)

• 1980 druhá verze Růstové tabulky hlavních dřevin ČSSR 

(Halaj, Petráš, Pánek, Grék) 

• Použitím údajů z celého Československa dosahovaly odchylek 

až ±25%, což překračovalo požadovanou hranici přesnosti 

porostních  veličin ±15 %

• Pro lesnickou praxi v České republice byly tedy nepoužitelné



• V roce 1987 započaly práce na nových RT – důraz byl od 

počátku kladen na spolupráci lesnického výzkumu a praxe 

HÚL

• Obnovené práce byly ovlivněny dvěma vlivy:

▫ a) Poznatky o výrazných změnách růstu lesních dřevin

▫ b) Nástupem využití výpočetní techniky 



• Místo modernizace klasických RT vznikl zcela nový nástroj pro 

lesnické plánování tvořený třemi částmi:

▫ A) Taxačními tabulkami

▫ B) Růstovými tabulkami

▫ C) Obecným růstovým modelem



• Systém uvedených tří částí je přílohou vyhl. Mze č. 84 ze 

dne 18. 3. 1996 o lesním hospodářském plánování

• V roce 1996 byly rovněž knižně publikovány Růstové a 

taxační tabulky hlavních dřevin České republiky 

(smrk, borovice, buk, dub) – Černý, Pařez, Malík

• Tyto tabulky obsahují kompletní přehled základních 

porostních veličin, včetně údajů běžného přírůstu a 

celkové produkce

• Obsahují i predikci (předpoklad či odhad) růstu porostu v 

následujících letech



Konstrukce růstových tabulek 

• Růstové tabulky byly vytvořeny pomocí obecného růstového 

modelu, který je schopen popsat vývoj jakéhokoliv 

stejnověkého nesmíšeného porostu vychovaného podle 

libovolného probírkového režimu a zároveň bere v úvahu 

očekávané změny růstu (vliv klimatu)

• Výchozí taxační data porostu, probírkový režim a scénář 

popisující předpokládané změny růstu tvoří vstupy, na jejichž 

základě je obecný růstový model schopen zpracovat predikci 

dalšího vývoje porostu



Výchozí data charakterizující porost 

(taxační tabulky) Režim (model) výchovy porostů 

– výchova na plné zakmenění

Scénář vývoje běžného 

přírůstu – změn prostředí

Růstové tabulky

Schéma konstrukce RT

Růstový model



• Obecný růstový model na rozdíl od klasických růstových 

tabulek vychází z hlubší analýzy procesu vývoje porostu a 

podstatně více se blíží realitě

• Vstupní soubor údajů pro aplikaci růstového modelu zahrnuje:

• Porostní údaje (základní taxační charakteristiky)

• Model výchovy (sled výchovných zásahů vyjadřujících 

procento nebo absolutní množství vytěženého objemu dřeva, 

resp. úroveň, na kterou má být porost výchovou přiveden)

• Pomocí obecného růstového modelu je možné predikovat 

vývoj porostu při různých výchovných režimech a pro různě 

zakmeněné porosty



• Růstový model zpracovaný pro hlavní dřeviny ČR operuje s 

periodickým střídáním dvou fází v hospodářském cyklu : 

• I) dynamické, růstové fáze charakteristické změnou věku a 

některých dalších základních konstrukčních veličin (porostní 

výšky , výčetní základny) 

• II) statické fáze, ve které se věk nemění, je provedena 

probírka a jsou dopočítány všechny odvozené veličiny

• Vývoj porostu se tak odráží ve změně hodnot celého 

souboru porostních veličin vypočítaných s krokem věku 5 let



• Růstové tabulky jsou členěny podle bonit*

• Vzhledem k tomu, že současný i budoucí vývoj porostů je 

ovlivněn změnami prostředí a na tyto změny reagují porosty 

různého věku různě, nevystačíme s tříděním vstupních údajů 

podle bonit, ale v rámci jednotlivých bonit je nutno 

vypracovat predikce vývoje pro jednotlivé věkové stupně

• Každou bonitu a věkový stupeň tedy reprezentuje jeden 

porost, pro který je zpracována predikce

• Soubor těchto tabulek tvoří vstupní údaje růstových tabulek



• *Bonita je míra na zhodnocení a porovnání produkční 

schopnosti lesních porostů

• Bonity absolutní nebo relativní

• Závisí na: 

• na vlastnostech stanoviště

• na způsobu obhospodařování porostu

• na genetických vlastnostech porostu

• Platí pro:

• jen pro konkrétní způsoby obhospodařování porostu

• jen pro jednu dřevinu (provenienci)



• Růstové tabulky popisují vývoj plně zakmeněných porostů

• Probírkový režim je stanoven tak, aby byl porost po celou 

dobu, pro níž je zpracována predikce, udržován na úrovni 

plného zakmenění



• Výsledkem predikce zpracované pomocí růstového modelu je 

soubor údajů charakterizující stav porostů jednotlivých 

bonit v jednotlivých pětiletých věkových horizontech ve 

věku od 20 do 130 let

• Pomocí objemových tabulek byly vypočteny porostní zásoby 

vyjádřené v objemu kmenovém, hroubí i stromovém



20 – 130 let s intervalem po 5 letech



• Růstové tabulky vyjadřují vývoj základních taxačních veličin 

porostu v průběhu doby obmýtní ve stejnorodých, 

stejnověkých, plně zakmeněných porostech lesních dřevin

• Pomocí růstových tabulek se dají zjistit v jednotlivých 

porostech pro konkrétní věk základní taxační údaje, 

především zásoby porostů, přírůsty výše probírek apod.



Taxační tabulky (TT) 

• Popisují vztahy mezi základními porostními veličinami plně 
zakmeněných stejnověkých nesmíšených porostů

• TT obsahují také výškový bonitní vějíř, vytvořený z databáze 
LHP. Jednotlivé výškové bonitní křivky spojují výšky porostů 
různého věku na stejném stanovišti

• S ohledem na dynamiku růstových podmínek mají bonitní 
křivky omezenou časovou platnost, a proto je i použití 
výškového bonitního vějíře taxačních tabulek časově 
omezené, zhruba do roku 2010

• TT nepopisují vývoj porostů a nelze je proto použít pro 
stanovení přírůstku a k odvození budoucího vývoje porostů



Výškový bonitní vějíř



• Výchozí taxační data porostů jednotlivých bonit a 

jednotlivých věkových stupňů vycházejí z TT

• Pro každou bonitu a věk je z výškového bonitního vějíře TT 

odečtena střední porostní výška

• Této výšce je z křivky plného zakmenění přiřazena zásoba 

kmenová s kůrou

• Střední tloušťky porostů odpovídají průměrným středním 

tloušťkám porostů v databázi LHP pro danou výškovou bonitu 

a věk

• Dřevina, věk, střední porostní výška, střední tloušťka a 

zásoba jsou dostatečnými vstupy charakterizujícími porost 

pro potřeby růstového modelu

• Pro predikci byly použity pouze ty věkové stupně, v nichž 

střední tloušťka přesáhla hranici 7 cm



• Míra plného zakmenění charakterizuje vývoj modelového 

porostu (zásoby, výčetní základny), jež je považován za 

optimální

• Prakticky by pak měl být každý porost v průběhu vývoje 

usměrňován výchovnými zásahy ke stavu plného zakmenění

• Míra plného zakmenění, jednotná pro celé území ČR, se stává 

tím nejobecnějším výchovným modelem

• Při konstrukci RT byla použita míra plného zakmenění, která 

je v současné době používána praxí hospodářské úpravy lesů a 

která je vyjádřena vztahem střední porostní výšky k zásobě 

kmenové s kůrou



Zásoba kmenová 

hroubí s kůrou



• RT jsou ve většině případů členěny do bonit určených 

průběhem výškového růstu

• Přitom se předpokládá, že křivky růstu porostní výšky (bonitní 

křivky) se shodují s křivkami porostů různého věku ve stejné 

bonitě

• Mladé porosty by tedy s věkem měli dorůstat stejných 

výšek, jakých dosáhly starší porosty na stejném stanovišti

• Bonita porostů v rámci jednoho stanoviště by se neměla s 

věkem měnit



• Skutečnost v současných porostech na území ČR je však jiná

• Mladší porosty "rostou jakoby na  lepších bonitách" než starší

• V rámci jednoho stanoviště dochází k poklesu bonit s věkem

• Příčinou uvedených jevů jsou změny v růstu porostů v 

posledních desetiletích

• Poměrně prudké zvyšování běžného přírůstu dokumentují 

údaje dlouhodobě sledovaných výzkumných ploch na území ČR

• Trend byl doložen i v evropském a světovém měřítku řadou 

výzkumných prací





• Praktickým důsledkem uvedených jevů je existence dvou 

soustav výškových křivek: 

• I) výškové křivky TT popisující rozložení výšek v porostech 

různého věku na stejném stanovišti 

• II) růstové křivky odvozené z růstových trendů zjištěných 

opakovaným měřením na výzkumných plochách

• Možností, jak se s uvedeným jevem vyrovnat, je rozšířit 

soubor proměnných, vysvětlujících růst porostů o 

charakteristiky růstového prostředí

• Tudy se ubírá výzkum v oblasti modelování lesa; výsledky 

zatím nejsou použitelné pro produkční výpočty v HÚL



• Řešení, které je určitým kompromisem, vyplývá z podrobné 

analýzy minulého vývoje běžného přírůstku výšky porostů v ČR

• Na základě provedené analýzy je možné vysvětlit 

rozporuplnost vývoje porostních výšek a také posoudit 

možný další vývoj

• Protože vývoj růstu porostů nelze spolehlivě předpovědět, je 

jediným řešením variantní přístup pomocí scénářů

• Soubor východisek pro zpracování růstových tabulek se tak 

rozšiřuje o scénář budoucího vývoje běžného přírůstu 

porostní výšky (vliv klimatu)



• Na základě posouzení nejrůznějších scénářů byl pro konstrukci 

růstových tabulek zvolen takový scénář, kdy běžný výškový 

přírůst setrvá do konce 20. století na současné úrovni a pak 

postupně klesá, aby zhruba v polovině 21. století dosáhl 

přírůstu z poloviny 19. století

• Pro výpočet zásoby hroubí, kmenové a stromové bylo použito 

standardních objemových tabulek zpracovaných pro 

dřeviny ČR a SR různými autory (Korsuň, Čermák, Hubač) ve 

formě analytických rovnic



… běžný výškový přírůst setrvá do konce 20. 

století na současné úrovni a pak postupně 

klesá, aby zhruba v polovině 21. století 

dosáhl přírůstu z poloviny 19. století 





Obsah a využití růstových tabulek

• Růstové tabulky hlavních dřevin ČR mají neobvyklou formu

• Ta vyplývá z nutnosti respektovat změny ve vývoji růstových 

podmínek a zpracovat proto samostatnou predikci nejen pro 

jednotlivé bonity, ale i pro jednotlivé věkové stupně

• Bonita je v tabulkách uvedena v relativním vyjádření: od 

nejlepší (označena +1) až po nejhorší bonitu (označena 9-)

• K tomuto označení je přiřazena absolutní výšková bonita 

(AVB), označená hodnotou střední výšky, kterou mají v dnešní 

době na stejném stanovišti současné 100-leté porosty



AVB



• Relativně složitá forma tabulek s množstvím porostních 

veličin je důvodem pro uspořádání RT do dvou 

samostatných tabulkových přehledů:

• I) zkrácené tabulky udávající v každé tabulce údaje celé 

bonity (tyto jsou v příloze vyhlášky č. 84/1996 Sb.)

• II) úplné RT obsahující všechny základní porostní veličiny



Zkrácená forma RT názorně ukazuje uspořádání RT:

• Oddíl vstupních údajů (levá část tabulek) 

• Oddíl predikovaných údajů (pravá část tabulek) pro celou 
bonitu jsou uvedeny v jedné tabulce

• Levá část tabulek odpovídá taxačním tabulkám a udává 
základní porostní charakteristiky současných porostů pro 
jednotlivé pětileté věkové stupně:
▫ Střední výška (m)

▫ Střední tloušťka (cm)

▫ Výčetní základna (m2*ha-1)

▫ Objem hroubí s kůrou (m3*ha-1)

▫ Počet stromů (ks*ha-1)

• Tato část tabulky nemá růstový charakter



• Pravá část tabulek jsou vlastní RT

• Uvádějí predikci vývoje vybraných taxačních veličin pro 

hlavní (střední výška, střední tloušťka, zásoba hroubí s kůrou) 

a podružný porost (objem hroubí s kůrou)

• Predikované údaje o vývoji porostu vycházejí z údajů 

taxačních tabulek



Vstupní údaje Predikce vývoje porostních veličin



• Úplná forma RT uvádí také:

▫ Běžný přírůst porostních zásob (m3/ha/rok)

▫ Celkovou produkci (m3/ha)

▫ Zásobu hroubí hlavního porostu (m3/ha)

▫ Zásobu hroubí podružného porostu (m3/ha) 

▫ Zásobu hroubí sdruženého porostu (m3/ha) 





• Proto se údaje v části označené "hlavní porost" v první řádku 

RT shodují s údaji taxačních tabulek, uvedených ve stejném 

řádku v levé části tabulek

• pozn.: přepočet údajů na vstupu do růstového modelu 

způsobil v některých případech nevýznamné drobné 

odchylky v číselných údajích mezi pravou a levou částí tohoto 

řádku



… údaje v části označené "hlavní porost" v první řádku RT shodují s údaji 

taxačních tabulek, uvedených ve stejném řádku v levé části tabulek



Příklad použití růstových tabulek

• Najdi údaje charakterizující zásobu hroubí hlavního porostu ve 

100 letech pro dnešní 60. letý SM porost se střední porostní 

výškou 22m, střední tloušťkou 22 cm a zásobou 433 m3/ha

• Tomuto se nejvíce blíží porost bonity 4(28). Údaje o dalším 

vývoji porostu najdeme v odpovídajícím sloupci pravé části 

tabulek (cesta k tomuto sloupci je zvýrazněna graficky). Ve 

sto letech bude zásoba hroubí 735 m3/ha



?





Standardizace růstových tabulek

• Ve světě existuje nespočet růstových tabulek, např. v 

bývalém SSSR jich pro borovici sestrojili více než 400

• Sjednocení pomocí růstových funkcí je hudbou budoucnosti. 

Přínosem by bylo alespoň sjednocení používaných bonitních 

mír

• Důležité je i sjednotit měrné jednotky. Používá se hroubí, 

kmenový objem, stromový objem s různým výkladem obsahu 

pojmu, objemy s kůrou a bez kůry



Růstové tabulky v praxi a ve vědě

• Růstové tabulky by se měly vždy členit na sdružený, 
podružný (probírkový) a hlavní porost

• Při používání růstových tabulek rozlišujeme tři základní druhy 
veličin: 

• Zatřiďovací veličiny – věk, výška

• Odhadované veličiny – lze je vyčíst z růstových tabulek (CPP, 
CBP, objem výchovných těžeb, zásoba, počet stromů…)

• Porovnávací veličiny – pro zjištění stupně zakmenění (zásoba, 
kruhová základna, počet stromů, přírůst, střední objem)



Použití růstových tabulek v HÚL

• Bonitování

• Odhad zásoby

• CPP 

• Porovnávání jednotek prostorového rozdělení lesa mezi sebou

• Dlouhodobé bilancování zdrojů dřeva

• Odhad a prognóza přírůstu

• Prognózy vzájemných vazeb vývoje zásob, přírůstu a těžby

• Stanovištně podmíněná produkce dřeva

• Plánování výchovných těžeb

• Porovnání potenciální a aktuální  produkce

• Využití vztahu mezi stupněm zakmenění dle počtu stromů, 

objemu a kruhové základny porostu

• Přezkoušení růstových funkcí
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• Prezentace Tvorba růstových tabulek, Karel Zeman

• Růstové a taxační tabulky hlavních dřevin České republiky (Černý, Pařez, Malík)
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