
Nadzemní biomasa a zásoba uhlíku  

V poslední době vzniká velice aktuální potřeba kvantifikace množství biomasy a uhlíku především ze dvou 

důvodů. Prvním je požadavek stanovení množství uhlíku vázaného v lesních porostech pro potřeby emisních 

inventur, které jsou součástí tzv. Kjótského protokolu (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, 1997). Druhým 

důvodem je zvýšené využívání biomasy jako obnovitelné suroviny pro energetické účely nebo pro další 

zpracování v průmyslu. Tato kapitola pojednává o biomase stromové (dále jen biomasa), kterou se rozumí 

celková biologická produkce stromu.  

Odhady publikované v této kapitole byly zpracovány na základě údajů pozemního šetření druhého cyklu Národní 

inventarizace lesů ČR (2011–2015), provedeného na celkovém počtu 7 772 inventarizačních ploch (nově 

založených). Z tohoto počtu bylo 7 153 ploch klasifikováno jako kategorie pozemku les podle FAO.  

Do nadzemní biomasy jsou zahrnuty všechny nadzemní části stromu, tedy kmen (kmeny) stromu včetně 

předpokládaného pařezu, kůra, silné i slabé větve, jehličí a listí. Biomasa plodů je zahrnuta pouze  

u borovice. Souše nejsou do nadzemní biomasy zahrnuty.  

Odhady jsou prezentovány jako celková hmotnost sušiny biomasy a střední hmotnost sušiny biomasy na hektar 

porostní půdy (v rámci přístupné a schůdné části kategorie pozemku les). Odhad zásoby uhlíku vychází ze 

zjištěné nadzemní biomasy a je vyjádřen v tunách (celková zásoba uhlíku) a tunách na hektar porostní půdy 

(hektarová zásoba uhlíku).  

 

Odhad nadzemní biomasy jedinců hroubí (výčetní tloušťka ≥ 7 cm)  

Biomasa byla stanovena na úrovni každého jednotlivého stromu pomocí alometrických rovnic pro čtyři hlavní 

hospodářské dřeviny – smrk ztepilý, borovici lesní, buk lesní a dub (zimní a letní). Zastoupení těchto dřevin na 

území ČR dosahuje podle NIL2 výše 70,7 %, jejich poddíl na celkové zásobě činí 81,5 %. Pro tyto dřeviny existuje 

celá řada alometrických rovnic, použity však byly rovnice, které byly konstruovány  

a parametrizovány na základě vzorníků měřených na území ČR. Ostatní druhy dřevin byly přiřazeny k těmto 

hlavním hospodářským dřevinám podle podobnosti hustoty dřeva. Biomasa byla vypočtena podle alometrické 

rovnice dané dřeviny. 

 Pro stanovení nadzemní biomasy skupiny dřevin smrk ztepilý byla aplikována alometrická 

rovnice podle Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM, 2016). Rovnice 

používá vstupní parametry: D – výčetní tloušťka kmene a H – výška kmene.  

 Pro nadzemní biomasu skupiny dřevin borovice lesní byla aplikována alometrická rovnice podle 

Ciencialy a kol. (2006, s. 489, model DH/2pZ) používající vstupní parametry: D – výčetní tloušťka, 

H – výška kmene a Z – nadmořská výška.  

 Pro odhad nadzemní biomasy skupiny dřevin buk lesní byla použita alometrická rovnice podle 

Vejpustkové a kol. (2013, s. 20, rovnice DH2N) se vstupními parametry: D – výčetní tloušťka,  

H – výška kmene a N – nadmořská výška.  

 Pro odhad nadzemní biomasy skupiny dřevin dub byla aplikována alometrická rovnice podle 

Ciencialy a kol. (2008, s. 115, Level 2) se vstupními parametry: D – výčetní tloušťka a H – výška 

kmene.  



Výše uvedené alometrické rovnice nezahrnují biomasu pařezu. Objem každého pařezu byl samostatně vypočten 

podle dendrometrického modelu (Pařez, Žlábek a Kopřiva, 1990, s. 479–508). Tyto tabulky uvádí podíl objemu 

pařezů na celkovém objemu hroubí středního kmene porostu v závislosti na střední tloušťce porostu. Tabelovány 

jsou hodnoty pro čtyři hlavní dřeviny – smrk ztepilý, borovici lesní, buk lesní a dub (zimní a letní). Podíl objemu 

pařezu na celkovém hroubí kmene se pohybuje od 1,5 do 3 % podle druhu dřeviny a výčetní tloušťky. Přepočet 

objemu pařezu na biomasu byl proveden pomocí průměrné hustoty dřeva (zvlášť pro každou ze čtyř uvažovaných 

dřevin). 

Alometrické rovnice pro buk a dub nezahrnují biomasu listí. Biomasa listí buku a dubu na úrovni stromu byla 

vypočtena podle rovnice Petráše, Košúta a Oszlányiho (1985, s. 121–136), která používá vstupní parametry:  

d – výčetní tloušťka a h – výčetní výška.  

 

Odhad nadzemní biomasy jedinců nehroubí (výčetní tloušťka < 7 cm)  

Odhad biomasy jedinců nehroubí není možné provést pomocí výše uvedených alometrických rovnic vzhledem 

k tomu, že tyto rovnice používají proměnnou výčetní tloušťku, a především proto, že tyto rovnice byly 

parametrizovány na stromech přesahujících hranici hroubí. Pro výpočet nadzemní biomasy jedinců nehroubí byl 

aplikován regresní model podle Konopky a kol. (2010, s. 236, rovnice 2) používající vstupní parametr: h – výška 

jedince.  

 

Odhad zásoby uhlíku v nadzemní biomase jedinců hroubí a nehroubí 

Zásoba uhlíku byla stanovena pomocí převodních koeficientů na základě odhadnutého množství nadzemní 

biomasy jedinců hroubí a nehroubí. Pro jehličnany byl použit koeficient 0,51 a pro listnáče 0,49. Tyto koeficienty 

vychází z experimentálně zaznamenaných hodnot množství uhlíku v nadzemní biomase, které byly zjištěny 

analýzou vzorníků buku a smrku na území ČR.  

 

Nadzemní biomasa 

Kartogram 1 uvádí celkovou a hektarovou hmotnost sušiny v nadzemní biomase v ČR a jednotlivých krajích. 

Celkové množství nadzemní biomasy v ČR bylo pro období NIL2 odhadnuto ve výši 619,6 ± 15,1 mil. t. Střední 

hmotnost biomasy na hektar porostní půdy v ČR byla odhadnuta na 221,0 ± 3,5 t/ha. Nejvyšší hektarové množství 

biomasy bylo zjištěno v Kraji Vysočina (252,6 ± 11,9 t/ha) a Zlínském kraji (248,0 ± 15,7 t/ha). Nejméně biomasy 

na hektar porostní půdy bylo odhadnuto v kraji Ústeckém (174,8 ± 13,2 t/ha).  

Podle projektu CzechTerra (2015) je množství nadzemní biomasy 615,7 ± 23,3 mil. t (statistická jistota 90 %), 

respektive 615,7 ± 27,8 mil. t (statistická jistota 95 %). Pro výpočet biomasy byly v rámci tohoto projektu rovněž 

použity alometrické rovnice.  

 

 

  



Kartogram 1: Celková a hektarová hmotnost sušiny nadzemní biomasy v krajích, období NIL2 (2011–2015)  

 

 

ZÁSOBA UHLÍKU V NADZEMNÍ BIOMASE  

Kartogram 2 uvádí celkovou a hektarovou zásobu uhlíku v nadzemní biomase v ČR a v jednotlivých krajích. 

Celková zásoba uhlíku v ČR byla odhadnuta ve výši 311,7 ± 7,6 mil. t. Střední zásoba uhlíku na hektar porostní 

půdy činí v rámci celého území ČR 111,2 ± 1,7 t/ha. Nejvyšší hektarová zásoba uhlíku byla zjištěna v Kraji Vysočina 

(128,1 ± 6,1 t/ha) a Zlínském kraji (123,7 ± 7,8 t/ha). Nejnižší hektarová zásoba uhlíku byla zaznamenána v kraji 

hl. m. Praha (84,2 ± 26,9 t/ha) a v kraji Ústeckém (87,0 ± 6,5 t/ha).  

 



Kartogram 2: Celková a hektarová zásoba uhlíku v krajích, období NIL2 (2011–2015) 

 

 

 

 

Nadzemní biomasa a zásoba uhlíku jehličnatých a listnatých dřevin 

V tabulce 4 a grafu 1 jsou uvedeny odhady množství nadzemní biomasy a zásoby uhlíku jehličnatých a listnatých 

dřevin na celkové porostní půdě. Celková biomasa jehličnanů činí 407,2 ± 11,7 mil. t. Biomasa listnáčů byla 

odhadnuta ve výši 212,3 ± 9,5 mil. t. Podíl jehličnatých dřevin na celkové biomase dosahuje 65,7 %. Podíl 

jehličnanů na celkové zásobě činí podle NIL2 73,5 % a oproti jejich podílu na celkové biomase je tedy o 7,8 p. b. 

nižší. To je patrně způsobeno vyšší hustotou dřeva listnatých dřevin a vyšším podílem drobných větví listnáčů na 

stromovém objemu v porovnání s jehličnany. Větve pod hranicí hroubí nejsou do zásoby dříví zahrnuty.  

Podíl jehličnanů a listnáčů na celkové zásobě uhlíku logicky dobře koresponduje s jejich podíly na celkové 

biomase. Minimální rozdíly jsou způsobeny použitím odlišných koeficientů pro odhad zásoby uhlíku (jehličnany 

0,51; listnáče 0,49). Celková zásoba uhlíku vázaného v nadzemní biomase jehličnanů činí 207,7 ± 6,0 mil. t (74,1 

± 1,6 t/ha), v listnatých dřevinách je uloženo 104,0 ± 4,6 mil. t uhlíku (37,1 ± 1,5 t/ha).  

 



Tabulka 4: Celková a hektarová hmotnost sušiny nadzemní biomasy a zásoba uhlíku jehličnatých a listnatých 

dřevin v ČR, období NIL2 (2011–2015) 

 
Celkové 

množství 
[mil. t] 

Spodní 
mez 

Horní 
mez 

Hektarové 
množství 

[t/ha] 

Spodní 
mez 

Horní 
mez 

Podíl na 
celkovém 
množství 

[%] 

Biomasa - jehličnany 407,2 395,5 419,0 145,3 142,1 148,4 65,7 

Biomasa - listnáče 212,3 202,9 221,8 75,7 72,7 78,8 34,3 

Celková biomasa 619,6 604,4 634,7 221,0 217,5 224,5 100,0 

Zásoba uhlíku - jehličnany 207,7 201,7 213,7 74,1 72,5 75,7 66,6 

Zásoba uhlíku - listnáče 104,0 99,4 108,7 37,1 35,6 38,6 33,4 

Celková zásoba uhlíku 311,7 304,1 319,3 111,2 109,5 112,9 100,0 

 

 

 

 

 

Graf 1: Hektarová hmotnost sušiny nadzemní biomasy a zásoba uhlíku jehličnatých a listnatých dřevin v ČR, 

období NIL2 (2011–2015) 



Jak je patrné z kartogramů č. 3 a 4, nejvyšší hektarové množství biomasy jehličnanů bylo zjištěno v Kraji Vysočina 

(217,1 ± 13,0 t/ha), nejnižší naopak v kraji Ústeckém (67,0 ± 8,7 t/ha). V kraji Zlínském bylo odhadnuto nejvyšší 

hektarové množství listnaté biomasy (138,6 ± 16,1 t/ha), naopak nejméně listnaté biomasy bylo zjištěno v Kraji 

Vysočina (37,9 ± 7,2 t/ha) a v kraji Plzeňském (39,5 ± 5,7 t/ha).      

 

Kartogram 3: Celková a hektarová hmotnost sušiny nadzemní biomasy jehličnanů v krajích, období NIL2  
(2011–2015) 

 

  



Kartogram 4: Celková a hektarová hmotnost sušiny nadzemní biomasy listnáčů v krajích, období NIL2 (2011–

2015) 

 

 


