
Výstupy NárodNí iNVeNtarizace lesů
 uskutečněné v letech 2011–2015

Národní inventarizace lesů (NIL) je nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji lesů.  
Jejím úkolem je podat souhrnné, dostatečně přesné a věcně správné údaje o stavu a vývoji lesů v České republice.
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ÚVod

V poslední době je velice aktuální potřeba kvantifikace ob-
jemu biomasy především ze dvou důvodů. Prvním důvodem je 
nutnost stanovení množství uhlíku vázaného v lesních porostech 
pro potřeby emisních inventur, které jsou součástí tzv. Kjótského 
protokolu (Rámcová úmluva o změně klimatu, 1997).  Druhým dů-
vodem je zvýšené využívání biomasy jako obnovitelné suroviny 
pro energetické účely nebo pro další zpracování v průmyslu.  Tato 
příloha pojednává o biomase stromové (dále jen biomasa), kterou 
se rozumí celková biologická produkce stromu [10]. 

Příloha prezentuje odhad množství nadzemní biomasy, kte-
rý byl proveden na základě dat druhého cyklu Národní inventa-
rizace lesů ČR 2011-2015 (NIL2). Odhady jsou získány na základě 
údajů pozemního šetření provedeného na  7 772 inventarizač-
ních plochách sítě NIL2 nově založených v  letech 2011-2015. 
Z tohoto počtu bylo 7 153 ploch klasifikováno jako kategorie po-
zemku Les. Odhad biomasy nebyl v  rámci vyhodnocení NIL1 
(2001-2004) proveden.   

Uvedené odhady zahrnují nadzemní biomasu živých stromů 
vyšších než 10 cm. Zahrnuty jsou také živé keře, které mají vý-
četní tloušťku ≥ 7 cm a současně mají výšku ≥ 5 m. 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 pou-
ze pro borovici. Souše nejsou do nadzemní biomasy zahrnuty.   

Odhady jsou prezentovány jako celková hmotnost sušiny 
biomasy a střední hmotnost sušiny biomasy na hektar porostní 
půdy (obojí v rámci přístupné a schůdné části kategorie 
pozemků Les). 

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

Metodika

odhad NadzeMNí bioMasy jediNců hroubí  
(VýčetNí tloušťka ≥ 7 cM) 

Odhad biomasy byl proveden na úrovni každého jednotlivé-
ho stromu pomocí alometrických rovnic pro čtyři hlavní dřeviny 
– smrk ztepilý, borovice lesní, buk lesní a dub (zimní a letní). Za-
stoupení těchto dřevin podle NIL2 v ČR je 72,1 % [7], podíl těchto 
čtyř dřevin na  celkové zásobě činí 81,8 % [1]. Pro tyto dřeviny 
existuje celá řada alometrických rovnic, použity však byly rovni-
ce, které byly konstruovány a parametrizovány na základě vzor-
níků měřených na území ČR.  Ostatní druhy dřevin byly přiřazeny 
k těmto čtyřem dřevinám podle podobnosti hustoty dřeva a bio-
masa byla vypočtena podle alometrické rovnice dané dřeviny.

Pro odhad nadzemní biomasy skupiny dřevin smrk ztepilý 
byla použita alometrická rovnice podle VÚLHM 2016 [12]. Rov-
nice používá vstupní parametry D – výčetní tloušťka kmene a H 
– výška kmene (stromu).

Pro odhad nadzemní biomasy skupiny dřevin borovice lesní 
byla použita alometrická rovnice podle Cienciala (2006) používa-

jící vstupní parametry D – výčetní tloušťka, H – výška kmene 
(stromu) a Z – nadmořská výška (model DH/2pZ* str. 489) [3].  

Pro odhad celkové nadzemní biomasy skupiny dřevin buk 
lesní byla použita alometrická rovnice podle Vejpustková (2013) 
se vstupními parametry  D – výčetní tloušťka, H – výška kmene 
(stromu) a N – nadmořská výška (rovnice DH2N str.  20) [11]. 

 Pro odhad nadzemní biomasy skupiny dřevin dub byla pou-
žita alometrická rovnice podle Cienciala (2008) označená v člán-
ku na str. 115 jako Level 2. Rovnice používá vstupní parametry D 
– výčetní tloušťka a H – výška kmene (stromu) [2].

Výše uvedené alometrické rovnice nezahrnují biomasu pařezu. 
Objem každého pařezu byl samostatně vypočten podle dendro-
metrického modelu (Pařez, 1990) [8]. 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, borovice, buk a dub. 
Podíl objemu pařezu na  celkovém hroubí kmene se pohybuje 
od 1,5 do 3 % podle druhu dřeviny a výčetní tloušťky. Následně 
byla o zjištěný podíl navýšena biomasa kmene. Přepočet obje-
mu 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 pod-
le rovnice Petráše (1985), která používá parametry d – výčetní 
tloušťka a h – výčetní výška [9].  

odhad NadzeMNí bioMasy jediNců Nehroubí  
(VýčetNí tloušťka < 7 cM) 

Odhad biomasy jedinců nehroubí není možné provést po-
mocí výše uvedených alometrických rovnic vzhledem k tomu, že 
tyto rovnice používají proměnnou výčetní tloušťku, a především 
proto, že tyto rovnice byly parametrizovány na stromech přesa-
hující hranici hroubí. Pro výpočet nadzemní biomasy jedinců 
nehroubí byl použit regresní model Konopka (2010) používající 
parametr h – výška jedince (rovnice 2 str. 236) [5].  

NadzeMNí bioMasa
Tabulka č. 1 a  kartogram na  obrázku č. 1 uvádí celkovou 

a hektarovou hmotnost sušiny v nadzemní biomase v ČR a jed-
notlivých krajích. Celkové množství nadzemní biomasy v ČR je 
589,7 mil. t. Střední hmotnost biomasy na hektar porostní půdy 
v  ČR byla odhadnuta ve  výši 211,2 t/ha. Nejvyšší hektarové 
množství biomasy bylo zjištěno v Kraji Vysočina (244,0 t/ha) 
a  Zlínském kraji (237,2 t/ha). Nejméně biomasy na  hektar bylo 
shodně odhadnuto v  kraji Ústeckém a  Hlavním městě Praze 
(shodně 164 t/ha).  

Podle projektu CzechTerra 2015 je množství nadzemní bio-
masy 615,7 ± 27,8 mil. t (pro statistickou jistotu 95 %) [4]. Pro vý-
počet  biomasy byly rovněž použity alometrické rovnice. Rozdíly
odhadů biomasy podle NIL2 a  tohoto projektu jsou statisticky 
nevýznamné, intervalové odhady obou odhadů se překrývají.      
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Tab. 1: Celková a hektarová hmotnost sušiny nadzemní biomasy v ČR, porostní půda, období NIL2 (2011–2015) 

  bodový odhad [mil. t] spodní mez [mil. t] horní mez [mil. t] bodový odhad [t/ha] spodní mez [t/ha] horní mez [t/ha]

Hl. m. Praha 0,9 0,4 1,4 164,0 109,3 218,6

Středočeský 64,3 59,4 69,2 206,2 196,2 216,1

Jihočeský 90,4 85,0 95,9 219,4 211,1 227,7

Plzeňský 64,4 60,0 68,8 201,2 192,5 209,9

Karlovarský 29,9 26,8 32,9 192,3 178,9 205,7

Ústecký 29,7 26,6 32,9 164,0 151,6 176,5

Liberecký 33,0 29,8 36,2 207,5 193,1 221,8

Královéhradecký 29,5 26,2 32,8 205,9 191,4 220,4

Pardubický 29,9 26,7 33,2 220,1 206,1 234,2

Vysočina 50,2 45,8 54,5 244,0 232,3 255,8

Jihomoravský 43,6 39,6 47,6 205,1 193,0 217,1

Olomoucký 43,2 39,0 47,3 231,2 216,8 245,7

Zlínský 39,9 36,0 43,8 237,2 222,2 252,3

Moravskoslezský 40,8 36,9 44,6 210,1 197,0 223,2

ČR 589,7 575,2 604,1 211,2 207,9 214,5

Obr. 1: Celková a hektarová hmotnost sušiny nadzemní biomasy v krajích, období  NIL2 (2011–2015)
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NadzeMNí bioMasa jediNců hroubí a Nehroubí 
V tabulce č. 2 je uvedeno celkové a hektarové množství nad-

zemní biomasy jedinců hroubí (výčetní tloušťka ≥ 7 cm) a jedin-
ců nehroubí (výška ≥ 10 cm a  výčetní tloušťka < 7 cm). Podíl 

množství biomasy jedinců nehroubí na celkové nadzemní bio-
mase je pouze 1,1 %. Zásadní je tedy množství biomasy jedinců 
hroubí, které bylo odhadnuto ve výši 208,9 t/ha (583,1 mil. t). Od-
had biomasy jedinců nehroubí činí 2,4 t/ha (6,6 mil. t).      

Tab. 2: Celková a hektarová hmotnost sušiny nadzemní biomasy v ČR jedinců hroubí a nehroubí, období NIL2 (2011–2015) 

  bodový odhad [mil. t] spodní mez [mil. t] horní mez [mil. t] bodový odhad [t/ha] spodní mez [t/ha] horní mez [t/ha]

jedinci hroubí 583,1 568,7 597,5 208,9 205,5 212,2

jedinci nehroubí 6,6 6,2 7,0 2,4 2,2 2,5

celkem 589,7 575,2 604,1 211,2 207,9 214,5

NadzeMNí bioMasa jehličNatých a listNatých dřeViN

V  tabulce č. 3 a  grafu č. 1 jsou uvedeny odhady množství 
nadzemní biomasy jehličnatých a listnatých dřevin na celkové 
porostní půdě. Celková biomasa jehličnanů je 392,6 mil. t, bio-
masa listnáčů byla odhadnuta ve výši 197,1 mil. t.  Podíl jehlič-
natých dřevin na  celkové biomase je 66,6 %. Podíl jehličnanů 
na celkové zásobě podle NIL2 činí 73,7 % [1]. Oproti jejich podí-
lu na  celkové biomase je tedy nižší. To je patrně způsobeno 
vyšší hustotou dřeva listnatých dřevin a vyšším podílem větví 
listnáčů na stromovém objemu oproti jehličnanům.  

Jak je patrné z  kartogramů na  obrázcích č. 2 a  3, nejvyšší 
hektarové množství biomasy jehličnanů bylo zjištěno v  Kraji 
Vysočina (209,5 t/ha), nejnižší pak v kraji Ústeckém (64,5 t/ha). 
V  kraji Zlínském bylo odhadnuto nejvyšší množství biomasy 
listnaté (130,9 t/ha), naopak nejméně listnaté biomasy bylo zjiš-
těno v Kraji Vysočina (34,5 t/ha) a v kraji Plzeňském (36,8 t/ha).     

Tab. 3: Celková a hektarová hmotnost sušiny nadzemní biomasy jehličnatých a listnatých dřevin v ČR, období NIL2 (2011–2015)

 bodový odhad [mil. t] spodní mez [mil. t] horní mez [mil. t] bodový odhad [t/ha] spodní mez [t/ha] horní mez [t/ha]

biomasa jehličnanů 392,6 381,3 404,0 140,6 137,6 143,7

biomasa listnáčů 197,1 188,2 205,9 70,6 67,7 73,5

bez rozlišení 589,7 575,2 604,1 211,2 207,9 214,5

Graf 1: Hektarová hmotnost sušiny nadzemní biomasy jehličnatých a listnatých dřevin v ČR
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Obr. 2: Celková a hektarová hmotnost sušiny nadzemní biomasy jehličnanů v krajích, období NIL2 (2011–2015)

Obr. 3: Celková a hektarová hmotnost sušiny nadzemní biomasy listnáčů v krajích, období NIL2 (2011–2015)
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NadzeMNí bioMasa podle příslušNosti k pupFl
Tabulka č. 4 a graf č. 2 prezentují odhady nadzemní bio-

masy podle příslušnosti k pozemkům určeným k plnění funkcí 
lesa (PUPFL).  Hektarové množství biomasy na  PUPFL je 
215,5 t/ha, nižší hodnota byla odhadnuta na pozemcích mimo 
PUPFL (166,1 t/ha).  Podíl biomasy na pozemcích mimo PUPFL 

Graf 2:  Hektarová hmotnost sušiny nadzemní biomasy v ČR podle příslušnosti k PUPFL Graf 3: Hektarová hmotnost sušiny listnaté a jehličnaté nadzemní biomasy v ČR podle 
příslušnosti k PUPFL

Tab. 4: Celková a hektarová hmotnost sušiny nadzemní biomasy v ČR podle příslušnosti k PUPFL, období NIL2 (2011–2015) 

  bodový odhad [mil. t] spodní mez [mil. t] horní mez [mil. t] bodový odhad [t/ha] spodní mez [t/ha] horní mez [t/ha]

biomasa na PUPFL 549,1 535,1 563,1 215,5 212,2 218,9

biomasa mimo PUPFL 40,5 36,0 45,1 166,1 152,4 179,8

celkem 589,7 575,2 604,1 211,2 207,9 214,5

dosahuje 6,8 %. Je tedy o 3,1 % nižší oproti podílu těchto po-
zemků na celkové ploše lesa v ČR, který činí 9,9 % [6].  Jak je 
patrné z  grafu č. 3, na  pozemcích mimo PUPFL má více než 
dvoutřetinový podíl biomasa listnatá (75,5 %). V lesích na PUPFL 
naopak převažuje biomasa jehličnatá s podílem 69,7 % na cel-
kové biomase.  

NadzeMNí bioMasa podle kategorií NadMořské Výšky
Tabulka č. 5 a graf č. 4 uvádí odhady množství nadzemní bio-

masy podle kategorií nadmořské výšky. Nejvyšší hektarové 
množství biomasy bylo zjištěno v kategorii od 400 do 700 m n. m. 
(217,5 t/ha), nejnižší pak v kategorii nad 700 m n. m. (195,0 t/ha). 
Jak je patrné z grafu č. 5, podíl listnaté a jehličnaté biomasy se se 
stoupající nadmořskou výškou mění. V první výškové kategorii 
do 400 m n. m. převažuje listnatá biomasa s podílem 56,9 %, na-
opak v druhé (od 400 do 700 m n. m.) a třetí (nad 700 m n. m.) 
výškové kategorii má většinový podíl biomasa jehličnatá (72 % 
a 82,7 %).  

Tab. 5: Celková a hektarová hmotnost sušiny nadzemní biomasy podle kategorií nadmořské výšky v ČR, období NIL2 (2011–2015)

  bodový odhad [mil. t] spodní mez [mil. t] horní mez [mil. t] bodový odhad [t/ha] spodní mez [t/ha] horní mez [t/ha]

pod 400 m n. m. 145,3 137,1 153,6 207,7 200,4 215,1

od 400 do 700 m n. m. 351,7 339,9 363,4 217,5 213,3 221,7

nad 700 m n. m. 92,7 86,4 99,0 195,0 187,3 202,8

bez rozlišení 589,7 575,2 604,1 211,2 207,9 214,5
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Graf 5: Hektarová hmotnost sušiny nadzemní biomasy listnáčů a jehličnanů  
podle kategorií nadmořské výšky v ČR

Graf 4: Hektarová hmotnost sušiny nadzemní biomasy podle kategorií nadmořské 
výšky v ČR

záVěr

Celkové množství nadzemní biomasy podle NIL2 v  ČR je 
589,7 ± 14,4 mil. t. Střední množství biomasy na hektar porostní 
půdy bylo odhadnuto ve výši 211,2 ± 3,3 t/ha. Nejvyšší hektarové 
množství biomasy bylo zjištěno v Kraji Vysočina (244,0 ± 11,8 t/ha), 
nejnižší v kraji Ústeckém a Hlavním městě Praze (164 ± 12,4 t/ha 
a  164 ± 54,6 t/ha). Podíl biomasy jedinců nehroubí na  celkové 
nadzemní biomase je pouze 1,1 %.

Množství biomasy zjištěné podle projektu CzechTerra 2015 
a NIL2 nevykazuje statisticky významné rozdíly (615,7 ± 23,3 mil. t 
a 589,7 ± 14,4 mil. t).  

Hektarové množství biomasy v lesích na PUPFL je 215,5 ± 3,3 t/ha, 
výrazně nižší hodnota byla odhadnuta na pozemcích mimo PUPFL 
(166,1 ± 13,7 t/ha).

Celková biomasa jehličnanů je 392,6 ± 11,3 mil. t, biomasa 
listnáčů byla odhadnuta ve výši 197,1 ± 8,8 mil. t. Nejvyšší hekta-
rové množství biomasy jehličnanů bylo zjištěno v Kraji Vysočina 
(209,5 ± 12,7 t/ha), nejnižší pak odhadnuto v  kraji Ústeckém 
(64,5 ± 8,3 t/ha). V kraji Zlínském bylo odhadnuto nejvyšší množ-
ství biomasy listnaté (130,9 ± 15,4 t/ha), naopak nejméně listnaté 
biomasy bylo zjištěno v Kraji Vysočina (34,5 ± 6,6 t/ha) a v kraji 
Plzeňském (36,8 ± 5,4 t/ha).   

Nejvyšší hektarové množství biomasy bylo zjištěno v  kate-
gorii nadmořské výšky od 400 do 700 m n. m. (217,5 ± 4,2 t/ha), 
nejnižší pak v kategorii nad 700 m n. m. (195,0 ± 7,8 t/ha).  V první 
výškové kategorii do 400 m n. m.  převažuje listnatá biomasa s po-
dílem 56,9 %, naopak v druhé (od 400 do 700 m n. m.) a třetí (nad 
700 m n. m.) výškové kategorii má většinový podíl biomasa jeh-
ličnatá (72 % a 82,7 %).  
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