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Mapa reliéfu Boubínského pralesa v roce 2010
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2.1.1 Mapa hustoty živých kmen� v Boubínském pralese v roce 

1972  
Pr=ša E., Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 
Celoplošná mapa hustoty živých kmen= byla vytvo>ena z vektorové bodové mapy 

živých strom= Boubínského pralesa z roku 1972, která registruje všechny živé kmeny 
d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10 cm. Kruhovým fokálním filtrem „Density“ v programu 
Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 byly z mapy živých strom= vypoFítány lokální hustoty pro 
celou plochu Boubínského pralesa. Jelikož byla velikost kruhového filtru empiricky zvolena 
na r = 15 m a výpoFetní krok byl stanoven na 1 m, mapa zobrazuje pro každý FtvereFní 
metr skuteFnou hustotu živých strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Hustoty jsou 
uvád�ny v poFtech jedinc= na 1 hektar (ks/ha). Takto vytvo>ená datová vrstva byla pro 
pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 7 pixel=.  

 

Obr. 3. Rozložení lokální hustoty živých kmen=.
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2.1.2 Mapa rozložení kruhové vý�etní základny živých kmen� v 

Boubínském pralese v roce 1972  
Pr=ša E., Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 
Mapa rozložení kruhové výFetní základny živých kmen= byla vytvo>ena 

zpracováním digitální bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 1972, 

která registruje všechny živé kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10cm. Kruhovým 

fokálním filtrem byly v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 z mapy živých strom= 

vypoFítány lokální hodnoty kruhové výFetní základny živých strom= v celém Boubínském 

pralese. Jelikož byla velikost kruhového filtru empiricky zvolena na r = 15 m a výpoFetní 

krok byl nastaven na 1 m, mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr pralesa skuteFnou 

kruhovou výFetní základnu živých strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Hodnoty jsou 

uvád�ny ve FtvereFních metrech na 1 hektar (m2/ha). Takto vytvo>ená datová vrstva byla 

pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 7 pixel=. 

 

Obr. 4. Rozložení lokálních hodnot kruhové výFetní základny živých kmen=. 
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2.1.3 Mapa rozložení objemu živých kmen� v Boubínském pralese 

v roce 1972  
Pr=ša E., Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa rozložení objemu živých kmen= byla vytvo>ena zpracováním vektorové 

bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 1972. Pro každý kmen byl 

v programu PraleStat (http://www.pralestat.wz.cz/), vyvinutém na pracovišti odd�lení 

ekologie lesa VÚKOZ, v.v.i., vypoFítaný objem d>eva, který byl dopln�n do databáze 

digitální mapy strom=. Kruhovým fokálním filtrem byly v programu Spatial Analyst pro 

ArcGIS 9.3 z hodnot objem= jednotlivých kmen= vypoFítány plošné lokální hodnoty 

objemu živých strom= v celém Boubínském pralese. Jelikož byl polom�r kruhového filtru 

empiricky zvolen na r = 15 m a výpoFetní krok byl stanoven na 1 m, mapa zobrazuje pro 

každý FtvereFní metr pralesa skuteFný objem živých strom= v kruhovém okolí cca 700 

m2. Hodnoty jsou uvád�ny v metrech krychlových na 1 hektar (m3/ha). Takto vytvo>ená 

datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 

7 pixel=. 

 

Obr. 5. Rozložení lokálních hodnot objemu živých kmen=. 
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2.1.4 Mapa rozložení objemu tlejících kmen� v Boubínském pralese 

v roce 1972  
Pr=ša E., Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa rozložení objemu tlejících kmen= byla vytvo>ena zpracováním vektorové 

bodové mapy mrtvých strom= Boubínského pralesa z roku 1972. Pro každý kmen byl 

v programu PraleStat (http://www.pralestat.wz.cz/), vyvinutém na pracovišti odd�lení 

ekologie lesa VÚKOZ, v.v.i., vypoFítaný  objem d>eva, který byl dopln�n do databáze 

digitální mapy strom=. Kruhovým fokálním filtrem byly v programu Spatial Analyst pro 

ArcGIS 9.3 z hodnot objem= jednotlivých kmen= vypoFítány plošné lokální hodnoty 

objemu tlejících kmen= v celém Boubínském pralese. Jelikož byl polom�r kruhového filtru 

empiricky zvolen na r = 15 m a výpoFetní krok byl stanoven na 1 m, mapa zobrazuje pro 

každý FtvereFní metr pralesa skuteFný objem tlejících strom= v kruhovém okolí cca 700 

m2. Hodnoty jsou uvád�ny v metrech krychlových na 1 hektar (m3/ha). Takto vytvo>ená 

datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 

7 pixel=. 

 
 

Obr. 6. Rozložení lokálních hodnot objemu tlejících kmen=. 
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2.1.5 Mapa rozložení objemu všech kmen� v Boubínském pralese v 

roce 1972  
Pr=ša E., Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa rozložení celkového objemu byla vytvo>ena zpracováním vektorové bodové 

mapy živých i mrtvých strom= Boubínského pralesa z roku 1972, která registruje všechny 

kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10cm. Pro každý kmen byl v programu PraleStat 

(http://www.pralestat.wz.cz/), vyvinutém na pracovišti odd�lení ekologie lesa VÚKOZ, 

v.v.i., vypoFítaný objem d>eva, který byl dopln�n do databáze digitální mapy strom=. 

Kruhovým fokálním filtrem byly v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 z hodnot 

objem= jednotlivých kmen= vypoFítány plošné lokální hodnoty objemu živých i mrtvých 

strom= v celém Boubínském pralese. Mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr pralesa 

skuteFný objem živých i mrtvých strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Hodnoty jsou 

uvád�ny v metrech krychlových na 1 hektar (m3/ha). 

 
 

Obr. 7. Rozložení lokálních hodnot objemu všech kmen=. 
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2.1.6 Mapa rozložení podílu tlejících kmen� na celkovém objemu 

kmen� v Boubínském pralese v roce 1972  
Pr=ša E., Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa rozložení podílu tlejících kmen= na celkovém objemu kmen= byla vytvo>ena 

zpracováním vektorové bodové mapy živých i mrtvých strom= Boubínského pralesa 

z roku 1972, která registruje všechny kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10cm. Pro 

každý kmen byl v programu PraleStat (http://www.pralestat.wz.cz/) vypoFítaný objem 

d>eva, který byl dopln�n do databáze digitální mapy strom=. Kruhovým fokálním filtrem 

byly v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 z hodnot objem= jednotlivých kmen= 

odd�len� vypoFítány plošné lokální hodnoty objemu živých a mrtvých strom= v celém 

Boubínském pralese. Z t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán lokální podíl 

tlejícího d>eva na celkovém objemu strom=. Mapa tak zobrazuje pro každý FtvereFní metr 

pralesa skuteFné procentické zastoupení tlejícího d>eva v kruhovém okolí cca 700 m2. 

Tato datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým 

filtrem 7 x 7 pixel=.  

 
 

Obr. 8. Rozložení hodnot lokálního podílu tlejícího d>eva na celkové zásob�. 
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2.1.7 Mapa zastoupení buku lesního dle po�tu živých kmen� v 

Boubínském pralese v roce 1972  
Pr=ša E., Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Celoplošná mapa zastoupení buku lesního dle poFtu živých kmen= byla vytvo>ena 

z vektorové bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 1972, která 

registruje všechny živé kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10 cm. Kruhovým 

fokálním filtrem „Density“ v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 byly z mapy živých 

strom= odd�len� vypoFítány lokální hodnoty poFtu buk= a poFtu všech živých kmen=. Z 

t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán lokální podíl buku lesního na 

celkovém poFtu živých kmen= pro celou plochu Boubínského pralesa. Jelikož byla velikost 

kruhového filtru empiricky zvolena na r = 15 m a výpoFetní krok byl stanoven na 1 m, 

mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr skuteFné zastoupení buku dle poFtu živých 

strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Zastoupení je uvád�no procenticky (%). Takto 

vytvo>ená datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým 

filtrem 7 x 7 pixel=.  

 

Obr. 9. Rozložení lokálního zastoupení dle poFtu živých kmen=. 
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2.1.8 Mapa zastoupení buku lesního dle kruhové vý�etní základny 

živých kmen� v Boubínském pralese v roce 1972  
Pr=ša E., Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa zastoupení buku lesního dle kruhové výFetní základny živých kmen= byla 

vytvo>ena zpracováním digitální bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 

1972, která registruje všechny živé kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10cm. 

Kruhovým fokálním filtrem byly v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 odd�len� 

vypoFítány lokální hodnoty kruhové výFetní základny živých buk= a kruhové výFetní 

základny všech živých kmen=. Z t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán 

lokální podíl buku lesního na celkové kruhové výFetní základn� živých kmen= pro celou 

plochu Boubínského pralesa. Jelikož byla velikost kruhového filtru empiricky zvolena na r 

= 15 m a výpoFetní krok byl nastaven na 1 m, mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr 

pralesa skuteFné zastoupení buku dle kruhové výFetní základny živých strom= 

v kruhovém okolí cca 700 m2. Hodnoty jsou uvád�ny  procenticky (%). Takto vytvo>ená 

datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 

7 pixel=.  

 

Obr. 10. Rozložení lokálního zastoupení dle kruhové výFetní základny živých kmen=. 
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2.1.9 Mapa zastoupení buku lesního dle objemu živých kmen� v 

Boubínském pralese v roce 1972 
Pr=ša E., Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa zastoupení buku lesního dle objemu živých kmen= byla vytvo>ena 

zpracováním vektorové bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 1972. 

Pro každý kmen byl v programu PraleStat (http://www.pralestat.wz.cz/), vyvinutém na 

pracovišti odd�lení ekologie lesa VÚKOZ, v.v.i., vypoFítaný  objem d>eva, který byl 

dopln�n do databáze digitální mapy strom=. Kruhovým fokálním filtrem pak byly 

v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 z hodnot objem= jednotlivých kmen= 

vypoFítány odd�len� plošné lokální hodnoty objemu živých buk= a objemu všech živých 

strom=. Podílem t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán lokální podíl buku 

lesního na objemu živých strom= v celém Boubínském pralese. Jelikož byl polom�r 

kruhového filtru empiricky zvolen na r = 15 m a výpoFetní krok byl stanoven na 1 m, 

mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr pralesa skuteFné zastoupení buku dle objemu 

živých strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Zastoupení je vyjád>eno v procentech (%). 

Takto vytvo>ená datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena 

pr=m�rovým filtrem 7 x 7 pixel=. 

 

Obr. 11. Rozložení lokálního zastoupení dle objemu živých kmen=. 
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2.1.10 Mapa zastoupení smrku ztepilého dle po�tu živých kmen� v 

Boubínském pralese v roce 1972 
Pr=ša E., Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Celoplošná mapa zastoupení smrku ztepilého dle poFtu živých kmen= byla 

vytvo>ena z vektorové bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 1972, 

která registruje všechny živé kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10 cm. Kruhovým 

fokálním filtrem „Density“ v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 byly z mapy živých 

strom= odd�len� vypoFítány lokální hodnoty poFtu smrk= a poFtu všech živých kmen=. Z 

t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán lokální podíl smrku ztepilého na 

celkovém poFtu živých kmen= pro celou plochu Boubínského pralesa. Jelikož byla velikost 

kruhového filtru empiricky zvolena na r = 15 m a výpoFetní krok byl stanoven na 1 m, 

mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr skuteFné zastoupení smrku dle poFtu živých 

strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Zastoupení je uvád�no procenticky (%). Takto 

vytvo>ená datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým 

filtrem 7 x 7 pixel=.  

 

Obr. 12. Rozložení lokálního zastoupení dle poFtu živých kmen=. 
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2.1.11 Mapa zastoupení smrku ztepilého dle kruhové vý�etní 

základny živých kmen� v Boubínském pralese v roce 1972 
Pr=ša E., Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa zastoupení smrku ztepilého dle kruhové výFetní základny živých kmen= byla 

vytvo>ena zpracováním digitální bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 

1972, která registruje všechny živé kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10cm. 

Kruhovým fokálním filtrem byly v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 odd�len� 

vypoFítány lokální hodnoty kruhové výFetní základny živých smrk= a kruhové výFetní 

základny všech živých kmen=. Z t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán 

lokální podíl smrku ztepilého na celkové kruhové výFetní základn� živých kmen= pro celou 

plochu Boubínského pralesa. Jelikož byla velikost kruhového filtru empiricky zvolena na r 

= 15 m a výpoFetní krok byl nastaven na 1 m, mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr 

pralesa skuteFné zastoupení smrku dle kruhové výFetní základny živých strom= 

v kruhovém okolí cca 700 m2. Hodnoty jsou uvád�ny procenticky (%). Takto vytvo>ená 

datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 

7 pixel=.  

 

Obr. 13. Rozložení lokálního zastoupení dle kruhové výFetní základny živých kmen=. 
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2.1.12 Mapa zastoupení smrku ztepilého dle objemu živých kmen� 

v Boubínském pralese v roce 1972 
Pr=ša E., Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa zastoupení smrku ztepilého dle objemu živých kmen= byla vytvo>ena 

zpracováním vektorové bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 1972. 

Pro každý kmen byl v programu PraleStat (http://www.pralestat.wz.cz/) vypoFítaný  

objem d>eva, který byl dopln�n do databáze digitální mapy strom=. Kruhovým fokálním 

filtrem pak byly v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 z hodnot objem= jednotlivých 

kmen= vypoFítány odd�len� plošné lokální hodnoty objemu živých smrk= a objemu všech 

živých strom=. Podílem t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán lokální podíl 

smrku ztepilého na objemu živých strom= v celém Boubínském pralese. Jelikož byl 

polom�r kruhového filtru empiricky zvolen na r = 15 m a výpoFetní krok byl stanoven na 

1 m, mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr pralesa skuteFné zastoupení smrku dle 

objemu živých strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Zastoupení je vyjád>eno v 

procentech (%). Takto vytvo>ená datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu 

zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 7 pixel=. 

 

Obr. 14. Rozložení lokálního zastoupení dle objemu živých kmen=. 
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2.1.13 Mapa zastoupení jedle b�lokoré dle po�tu živých kmen� v 

Boubínském pralese v roce 1972 
Pr=ša E., Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Celoplošná mapa zastoupení jedle b�lokoré dle poFtu živých kmen= byla vytvo>ena 

z vektorové bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 1972, která 

registruje všechny živé kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10 cm. Kruhovým 

fokálním filtrem „Density“ v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 byly z mapy živých 

strom= odd�len� vypoFítány lokální hodnoty poFtu jedlí a poFtu všech živých kmen=. Z 

t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán lokální podíl jedle b�lokoré na 

celkovém poFtu živých kmen= pro celou plochu Boubínského pralesa. Jelikož byla velikost 

kruhového filtru empiricky zvolena na r = 15 m a výpoFetní krok byl stanoven na 1 m, 

mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr skuteFné zastoupení jedle dle poFtu živých 

strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Zastoupení je uvád�no procenticky (%). Takto 

vytvo>ená datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým 

filtrem 7 x 7 pixel=.  

 

Obr. 15. Rozložení lokálního zastoupení dle poFtu živých kmen=. 
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2.1.14 Mapa zastoupení jedle b�lokoré dle kruhové vý�etní 

základny živých kmen� v Boubínském pralese v roce 1972 
Pr=ša E., Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa zastoupení jedle b�lokoré dle kruhové výFetní základny živých kmen= byla 

vytvo>ena zpracováním digitální bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 

1972, která registruje všechny živé kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10cm. 

Kruhovým fokálním filtrem byly v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 odd�len� 

vypoFítány lokální hodnoty kruhové výFetní základny živých jedlí a kruhové výFetní 

základny všech živých kmen=. Z t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán 

lokální podíl jedle b�lokoré na celkové kruhové výFetní základn� živých kmen= pro celou 

plochu Boubínského pralesa. Jelikož byla velikost kruhového filtru empiricky zvolena na r 

= 15 m a výpoFetní krok byl nastaven na 1 m, mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr 

pralesa skuteFné zastoupení jedle dle kruhové výFetní základny živých strom= 

v kruhovém okolí cca 700 m2. Hodnoty jsou uvád�ny  procenticky (%). Takto vytvo>ená 

datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 

7 pixel=.  

 

Obr. 16. Rozložení lokálního zastoupení dle kruhové výFetní základny živých kmen=. 
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2.1.15 Mapa zastoupení jedle b�lokoré dle objemu živých kmen� v 

Boubínském pralese v roce 1972  
Pr=ša E., Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa zastoupení jedle b�lokoré dle objemu živých kmen= byla vytvo>ena 

zpracováním vektorové bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 1972. 

Pro každý kmen byl v programu PraleStat (http://www.pralestat.wz.cz/) vypoFítaný  

objem d>eva, který byl dopln�n do databáze digitální mapy strom=. Kruhovým fokálním 

filtrem pak byly v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 z hodnot objem= jednotlivých 

kmen= vypoFítány odd�len� plošné lokální hodnoty objemu živých jedlí a objemu všech 

živých strom=. Podílem t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán lokální podíl 

jedle b�lokoré na objemu živých strom= v celém Boubínském pralese. Mapa tak zobrazuje 

pro každý FtvereFní metr pralesa skuteFné zastoupení jedle dle objemu živých strom= 

v kruhovém okolí cca 700 m2. Zastoupení je vyjád>eno v procentech (%). Takto 

vytvo>ená datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým 

filtrem 7 x 7 pixel=. 

 

Obr. 17. Rozložení lokálního zastoupení dle objemu živých kmen=. 
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2.2.1 Mapa hustoty živých kmen� v Boubínském pralese v roce 

1996  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Celoplošná mapa hustoty živých kmen= byla vytvo>ena z vektorové bodové mapy 

živých strom= Boubínského pralesa z roku 1996, která registruje všechny živé kmeny 

d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10 cm. Kruhovým fokálním filtrem „Density“ v programu 

Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 byly z mapy živých strom= vypoFítány lokální hustoty pro 

celou plochu Boubínského pralesa. Jelikož byla velikost kruhového filtru empiricky zvolena 

na r = 15 m a výpoFetní krok byl stanoven na 1 m, mapa zobrazuje pro každý FtvereFní 

metr skuteFnou hustotu živých strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Hustoty jsou 

uvád�ny v poFtech jedinc= na 1 hektar (ks/ha). Takto vytvo>ená datová vrstva byla pro 

pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 7 pixel=.  

 

Obr. 18. Rozložení lokální hustoty živých kmen=. 
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2.2.2 Mapa rozložení kruhové vý�etní základny živých kmen� v 

Boubínském pralese v roce 1996  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa rozložení kruhové výFetní základny živých kmen= byla vytvo>ena 

zpracováním digitální bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 1996, 

která registruje všechny živé kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10cm. Kruhovým 

fokálním filtrem byly v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 z mapy živých strom= 

vypoFítány lokální hodnoty kruhové výFetní základny živých strom= v celém Boubínském 

pralese. Jelikož byla velikost kruhového filtru empiricky zvolena na r = 15 m a výpoFetní 

krok byl nastaven na 1 m, mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr pralesa skuteFnou 

kruhovou výFetní základnu živých strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Hodnoty jsou 

uvád�ny ve FtvereFních metrech na 1 hektar (m2/ha). Takto vytvo>ená datová vrstva byla 

pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 7 pixel=.  

 

Obr. 19. Rozložení lokálních hodnot kruhové výFetní základny živých kmen=. 
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2.2.3 Mapa rozložení objemu živých kmen� v Boubínském pralese 

v roce 1996  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa rozložení objemu živých kmen= byla vytvo>ena zpracováním vektorové 

bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 1996. Pro každý kmen byl 

v programu PraleStat (http://www.pralestat.wz.cz/), vyvinutém na pracovišti odd�lení 

ekologie lesa VÚKOZ, v.v.i., vypoFítaný objem d>eva, který byl dopln�n do databáze 

digitální mapy strom=. Kruhovým fokálním filtrem byly v programu Spatial Analyst pro 

ArcGIS 9.3 z hodnot objem= jednotlivých kmen= vypoFítány plošné lokální hodnoty 

objemu živých strom= v celém Boubínském pralese. Jelikož byl polom�r kruhového filtru 

empiricky zvolen na r = 15 m a výpoFetní krok byl stanoven na 1 m, mapa zobrazuje pro 

každý FtvereFní metr pralesa skuteFný objem živých strom= v kruhovém okolí cca 700 

m2. Hodnoty jsou uvád�ny v metrech krychlových na 1 hektar (m3/ha). Takto vytvo>ená 

datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 

7 pixel=. 

 

Obr. 20. Rozložení lokálních hodnot objemu živých kmen=. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa rozložení objemu živých kmen= v Boubínském pralese v roce 1996
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2.2.4 Mapa rozložení objemu tlejících kmen� v Boubínském pralese 

v roce 1996  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa rozložení objemu tlejících kmen= byla vytvo>ena zpracováním vektorové 

bodové mapy mrtvých strom= Boubínského pralesa z roku 1996. Pro každý kmen byl 

v programu PraleStat (http://www.pralestat.wz.cz/), vyvinutém na pracovišti odd�lení 

ekologie lesa VÚKOZ, v.v.i., vypoFítaný objem d>eva, který byl dopln�n do databáze 

digitální mapy strom=. Kruhovým fokálním filtrem byly v programu Spatial Analyst pro 

ArcGIS 9.3 z hodnot objem= jednotlivých kmen= vypoFítány plošné lokální hodnoty 

objemu tlejících kmen= v celém Boubínském pralese. Jelikož byl polom�r kruhového filtru 

empiricky zvolen na r = 15 m a výpoFetní krok byl stanoven na 1 m, mapa zobrazuje pro 

každý FtvereFní metr pralesa skuteFný objem mrtvých strom= v kruhovém okolí cca 700 

m2. Hodnoty jsou uvád�ny v metrech krychlových na 1 hektar (m3/ha). Takto vytvo>ená 

datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 

7 pixel=. 

 

Obr. 21. Rozložení lokálních hodnot objemu tlejících kmen=. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa rozložení objemu tlejících kmen= v Boubínském pralese v roce 1996 
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2.2.5 Mapa rozložení objemu všech kmen� v Boubínském pralese v 

roce 1996  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa rozložení celkového objemu byla vytvo>ena zpracováním vektorové bodové 

mapy živých i mrtvých strom= Boubínského pralesa z roku 1996, která registruje všechny 

kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10cm. Pro každý kmen byl v programu PraleStat 

(http://www.pralestat.wz.cz/), vyvinutém na pracovišti odd�lení ekologie lesa VÚKOZ, 

v.v.i., vypoFítaný objem d>eva, který byl dopln�n do databáze digitální mapy strom=. 

Kruhovým fokálním filtrem byly v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 z hodnot 

objem= jednotlivých kmen= vypoFítány plošné lokální hodnoty objemu živých i mrtvých 

strom= v celém Boubínském pralese. Mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr pralesa 

skuteFný objem živých i mrtvých strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Hodnoty jsou 

uvád�ny v metrech krychlových na 1 hektar (m3/ha).  

 

Obr. 22. Rozložení lokálních hodnot objemu všech kmen=. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa rozložení objemu všech kmen= v Boubínském pralese v roce 1996 
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2.2.6 Mapa rozložení podílu tlejících kmen� na celkovém objemu 

kmen� v Boubínském pralese v roce 1996  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa rozložení podílu tlejících kmen= na celkovém objemu kmen= byla vytvo>ena 

zpracováním vektorové bodové mapy živých i mrtvých strom= Boubínského pralesa 

z roku 1996, která registruje všechny kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10cm. Pro 

každý kmen byl v programu PraleStat (http://www.pralestat.wz.cz/) vypoFítaný objem 

d>eva, který byl dopln�n do databáze digitální mapy strom=. Kruhovým fokálním filtrem 

byly v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 z hodnot objem= jednotlivých kmen= 

odd�len� vypoFítány plošné lokální hodnoty objemu živých a mrtvých strom= v celém 

Boubínském pralese. Z t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán lokální podíl 

tlejícího d>eva na celkovém objemu strom=. Mapa tak zobrazuje pro každý FtvereFní metr 

pralesa skuteFné procentické zastoupení tlejícího d>eva v kruhovém okolí cca 700 m2. 

Tato datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým 

filtrem 7 x 7 pixel=.  

 

Obr. 23. Rozložení hodnot lokálního podílu tlejícího d>eva na celkové zásob�. 
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2.2.7 Mapa zastoupení buku lesního dle po�tu živých kmen� v 

Boubínském pralese v roce 1996 
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Celoplošná mapa zastoupení buku lesního dle poFtu živých kmen= byla vytvo>ena 

z vektorové bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 1996, která 

registruje všechny živé kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10 cm. Kruhovým 

fokálním filtrem „Density“ v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 byly z mapy živých 

strom= odd�len� vypoFítány lokální hodnoty poFtu buk= a poFtu všech živých kmen=. Z 

t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán lokální podíl buku lesního na 

celkovém poFtu živých kmen= pro celou plochu Boubínského pralesa. Jelikož byla velikost 

kruhového filtru empiricky zvolena na r = 15 m a výpoFetní krok byl stanoven na 1 m, 

mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr skuteFné zastoupení buku dle poFtu živých 

strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Zastoupení je uvád�no procenticky (%). Takto 

vytvo>ená datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým 

filtrem 7 x 7 pixel=.  

 

Obr. 24. Rozložení lokálního zastoupení dle poFtu živých kmen=. 
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2.2.8 Mapa zastoupení buku lesního dle kruhové vý�etní základny 

živých kmen� v Boubínském pralese v roce 1996  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa zastoupení buku lesního dle kruhové výFetní základny živých kmen= byla 

vytvo>ena zpracováním digitální bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 

1996, která registruje všechny živé kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10cm. 

Kruhovým fokálním filtrem byly v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 odd�len� 

vypoFítány lokální hodnoty kruhové výFetní základny živých buk= a kruhové výFetní 

základny všech živých kmen=. Z t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán 

lokální podíl buku lesního na celkové kruhové výFetní základn� živých kmen= pro celou 

plochu Boubínského pralesa. Jelikož byla velikost kruhového filtru empiricky zvolena na r 

= 15 m a výpoFetní krok byl nastaven na 1 m, mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr 

pralesa skuteFné zastoupení buku dle kruhové výFetní základny živých strom= 

v kruhovém okolí cca 700 m2. Hodnoty jsou uvád�ny  procenticky (%). Takto vytvo>ená 

datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 

7 pixel=. 

 

Obr. 25. Rozložení lokálního zastoupení dle kruhové výFetní základny živých kmen=. 
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2.2.9 Mapa zastoupení buku lesního dle objemu živých kmen� v 

Boubínském pralese v roce 1996 
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa zastoupení buku lesního dle objemu živých kmen= byla vytvo>ena 

zpracováním vektorové bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 1996. 

Pro každý kmen byl v programu PraleStat (http://www.pralestat.wz.cz/) vypoFítaný  

objem d>eva, který byl dopln�n do databáze digitální mapy strom=. Kruhovým fokálním 

filtrem pak byly v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 z hodnot objem= jednotlivých 

kmen= vypoFítány odd�len� plošné lokální hodnoty objemu živých buk= a objemu všech 

živých strom=. Podílem t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán lokální podíl 

buku lesního na objemu živých strom= v celém Boubínském pralese. Výsledná mapa 

zobrazuje pro každý FtvereFní metr pralesa skuteFné zastoupení buku dle objemu živých 

strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Zastoupení je vyjád>eno v procentech (%). Takto 

vytvo>ená datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým 

filtrem 7 x 7 pixel=. 

 

Obr. 26. Rozložení lokálního zastoupení dle objemu živých kmen=. 
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2.2.10 Mapa zastoupení smrku ztepilého dle po�tu živých kmen� v 

Boubínském pralese v roce 1996  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Celoplošná mapa zastoupení smrku ztepilého dle poFtu živých kmen= byla 

vytvo>ena z vektorové bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 1996, 

která registruje všechny živé kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10 cm. Kruhovým 

fokálním filtrem „Density“ v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 byly z mapy živých 

strom= odd�len� vypoFítány lokální hodnoty poFtu smrk= a poFtu všech živých kmen=. Z 

t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán lokální podíl smrku ztepilého na 

celkovém poFtu živých kmen= pro celou plochu Boubínského pralesa. Jelikož byla velikost 

kruhového filtru empiricky zvolena na r = 15 m a výpoFetní krok byl stanoven na 1 m, 

mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr skuteFné zastoupení smrku dle poFtu živých 

strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Zastoupení je uvád�no procenticky (%). Takto 

vytvo>ená datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým 

filtrem 7 x 7 pixel=.  

 

Obr. 27. Rozložení lokálního zastoupení dle poFtu živých kmen=. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa zastoupení smrku ztepilého dle poFtu živých kmen= v Boubínském pralese v roce 1996

2.2.10

0 100 200 300 m

°

Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T.

DENDROMETRIE
©  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2011

Podklad

oplocení pralesa

hrana lesní cesty

vodní tok

b�eh jezírka

Podíl smrku ztepilého
na po�tu živých
kmen� [%]

100

0



2.2.11 Mapa zastoupení smrku ztepilého dle kruhové vý�etní 

základny živých kmen� v Boubínském pralese v roce 1996  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa zastoupení smrku ztepilého dle kruhové výFetní základny živých kmen= byla 

vytvo>ena zpracováním digitální bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 

1996, která registruje všechny živé kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10cm. 

Kruhovým fokálním filtrem byly v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 odd�len� 

vypoFítány lokální hodnoty kruhové výFetní základny živých smrk= a kruhové výFetní 

základny všech živých kmen=. Z t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán 

lokální podíl smrku ztepilého na celkové kruhové výFetní základn� živých kmen= pro celou 

plochu Boubínského pralesa. Jelikož byla velikost kruhového filtru empiricky zvolena na r 

= 15 m a výpoFetní krok byl nastaven na 1 m, mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr 

pralesa skuteFné zastoupení smrku dle kruhové výFetní základny živých strom= 

v kruhovém okolí cca 700 m2. Hodnoty jsou uvád�ny  procenticky (%). Takto vytvo>ená 

datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 

7 pixel=.  

 

Obr. 28. Rozložení lokálního zastoupení dle kruhové výFetní základny živých kmen=. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa zastoupení smrku ztepilého dle kruhové výFetní základny živých kmen= v Boubínském pralese v roce 1996 

2.2.11

0 100 200 300 m

°

Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T.

DENDROMETRIE
©  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2011

Podklad

oplocení pralesa

hrana lesní cesty

vodní tok

b�eh jezírka

Podíl smrku ztepilého
na kruhové vý�etní základn�
živých kmen� [%]

100

0



2.2.12 Mapa zastoupení smrku ztepilého dle objemu živých kmen� 

v Boubínském pralese v roce 1996  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa zastoupení smrku ztepilého dle objemu živých kmen= byla vytvo>ena 

zpracováním vektorové bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 1996. 

Pro každý kmen byl v programu PraleStat (http://www.pralestat.wz.cz/) vypoFítaný  

objem d>eva, který byl dopln�n do databáze digitální mapy strom=. Kruhovým fokálním 

filtrem pak byly v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 z hodnot objem= jednotlivých 

kmen= vypoFítány odd�len� plošné lokální hodnoty objemu živých smrk= a objemu všech 

živých strom=. Podílem t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán lokální podíl 

smrku ztepilého na objemu živých strom= v celém Boubínském pralese. Výsledná mapa 

tak zobrazuje pro každý FtvereFní metr pralesa skuteFné zastoupení smrku dle objemu 

živých strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Zastoupení je vyjád>eno v procentech (%). 

Takto vytvo>ená datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena 

pr=m�rovým filtrem 7 x 7 pixel=. 

 

Obr. 29. Rozložení lokálního zastoupení dle objemu živých kmen=. 
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2.2.13 Mapa zastoupení jedle b�lokoré dle po�tu živých kmen� v 

Boubínském pralese v roce 1996 
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Celoplošná mapa zastoupení jedle b�lokoré dle poFtu živých kmen= byla vytvo>ena 

z vektorové bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 1996, která 

registruje všechny živé kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10 cm. Kruhovým 

fokálním filtrem „Density“ v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 byly z mapy živých 

strom= odd�len� vypoFítány lokální hodnoty poFtu jedlí a poFtu všech živých kmen=. Z 

t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán lokální podíl jedle b�lokoré na 

celkovém poFtu živých kmen= pro celou plochu Boubínského pralesa. Jelikož byla velikost 

kruhového filtru empiricky zvolena na r = 15 m a výpoFetní krok byl stanoven na 1 m, 

mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr skuteFné zastoupení jedle dle poFtu živých 

strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Zastoupení je uvád�no procenticky (%). Takto 

vytvo>ená datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým 

filtrem 7 x 7 pixel=.  

 

Obr. 30. Rozložení lokálního zastoupení dle poFtu živých kmen=. 
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2.2.14 Mapa zastoupení jedle b�lokoré dle kruhové vý�etní 

základny živých kmen� v Boubínském pralese v roce 1996 
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa zastoupení jedle b�lokoré dle kruhové výFetní základny živých kmen= byla 

vytvo>ena zpracováním digitální bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 

1996, která registruje všechny živé kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10cm. 

Kruhovým fokálním filtrem byly v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 odd�len� 

vypoFítány lokální hodnoty kruhové výFetní základny živých jedlí a kruhové výFetní 

základny všech živých kmen=. Z t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán 

lokální podíl jedle b�lokoré na celkové kruhové výFetní základn� živých kmen= pro celou 

plochu Boubínského pralesa. Mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr pralesa skuteFné 

zastoupení jedle dle kruhové výFetní základny živých strom= v kruhovém okolí cca 700 

m2. Hodnoty jsou uvád�ny  procenticky (%). Takto vytvo>ená datová vrstva byla pro 

pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 7 pixel=.  

 

Obr. 31. Rozložení lokálního zastoupení dle kruhové výFetní základny živých kmen=. 
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2.2.15 Mapa zastoupení jedle b�lokoré dle objemu živých kmen� v 

Boubínském pralese v roce 1996  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa zastoupení jedle b�lokoré dle objemu živých kmen= byla vytvo>ena 

zpracováním vektorové bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 1996. 

Pro každý kmen byl v programu PraleStat (http://www.pralestat.wz.cz/) vypoFítaný  

objem d>eva, který byl dopln�n do databáze digitální mapy strom=. Kruhovým fokálním 

filtrem pak byly v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 z hodnot objem= jednotlivých 

kmen= vypoFítány odd�len� lokální hodnoty objemu živých jedlí a objemu všech živých 

strom=. Podílem t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán lokální podíl jedle 

b�lokoré na objemu živých strom= v celém Boubínském pralese. Výsledná mapa 

zobrazuje pro každý FtvereFní metr pralesa skuteFné zastoupení jedle dle objemu živých 

strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Zastoupení je vyjád>eno v procentech (%). Takto 

vytvo>ená datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým 

filtrem 7 x 7 pixel=. 

 

Obr. 32. Rozložení lokálního zastoupení dle objemu živých kmen=. 
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2.3.1 Mapa vývoje hustoty živých kmen� v Boubínském pralese 

mezi lety 1972-1996  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Celoplošná mapa vývoje hustoty živých kmen= mezi lety 1972 - 1996 byla 

vytvo>ena porovnáním map hustoty živých kmen= z t�chto let. Ty byly vytvo>eny 

kruhovým fokálním filtrem „Density“ v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 

z vektorových map živých strom= (viz mapy 2.1.1 a 2.2.1). Mapa zobrazuje pro každý 

FtvereFní metr skuteFný rozdíl hustot živých strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Zm�ny 

hustoty jsou uvád�ny v poFtech jedinc= na 1 hektar (ks/ha). Datová vrstva byla pro 

pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 7 pixel=.  

 

Obr. 33. Rozložení zm�ny hodnot lokální hustoty živých kmen=. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa vývoje hustoty živých kmen= v Boubínském pralese mezi lety 1972-1996 

2.3.1

0 100 200 300 m

°

Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T.

DENDROMETRIE
©  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2011

Podklad

oplocení pralesa

hrana lesní cesty

vodní tok

b�eh jezírka

Zm�na hustoty živých
kmen� [ks/ha]

270

-422



2.3.2 Mapa vývoje kruhové vý�etní základny živých kmen� v 

Boubínském pralese mezi lety 1972-1996  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa vývoje kruhové výFetní základny živých kmen= mezi lety 1972 - 1996 byla 

vytvo>ena porovnáním map kruhové výFetní základny živých kmen= z let 1972 a 1996. Ty 

byly vytvo>eny zpracováním digitálních bodových map živých strom= Boubínského pralesa 

z t�chto let (viz mapy 2.1.2 a 2.2.2). Rozdílová mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr 

pralesa skuteFnou zm�nu kruhové výFetní základny živých strom= v kruhovém okolí cca 

700 m2. Hodnoty jsou uvád�ny ve FtvereFních metrech na 1 hektar (m2/ha). Datová 

vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 7 

pixel=.  

 

Obr. 34. Rozložení zm�ny lokálních hodnot kruhové výFetní základny živých kmen=. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa vývoje kruhové výFetní základny živých kmen= v Boubínském pralese mezi lety 1972-1996 
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2.3.3 Mapa vývoje objemu živých kmen� v Boubínském pralese 

mezi lety 1972-1996  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa vývoje objemu živých kmen= mezi lety 1972 - 1996 byla vytvo>ena 

porovnáním map objem= živých kmen= z let 1972 a 1996. Ty byly vytvo>eny 

zpracováním digitálních bodových map živých strom= Boubínského pralesa z t�chto let 

(viz mapy 2.1.3 a 2.2.3). Rozdílová mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr pralesa 

skuteFnou zm�nu objemu živých strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Hodnoty jsou 

uvád�ny v metrech krychlových na 1 hektar (m3/ha). Datová vrstva byla pro pot>eby 

kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 7 pixel=.  

 

Obr. 35. Rozložení zm�ny lokálních hodnot objemu živých kmen=. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa vývoje objemu živých kmen= v Boubínském pralese mezi lety 1972-1996
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2.3.4 Mapa vývoje objemu tlejících kmen� v Boubínském pralese 

mezi lety 1972-1996  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa vývoje objemu tlejících kmen= mezi lety 1972 - 1996 byla vytvo>ena 

porovnáním map objem= tlejících kmen= z let 1972 a 1996. Ty byly vytvo>eny 

zpracováním digitálních bodových map mrtvých strom= Boubínského pralesa z t�chto let 

(viz mapy 2.1.4 a 2.2.4). Rozdílová mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr pralesa 

skuteFnou zm�nu objemu tlejících strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Hodnoty jsou 

uvád�ny v metrech krychlových na 1 hektar (m3/ha). Datová vrstva byla pro pot>eby 

kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 7 pixel=.  

 

Obr. 36. Rozložení zm�ny lokálních hodnot objemu tlejících kmen=. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa vývoje objemu tlejících kmen= v Boubínském pralese mezi lety 1972-1996
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2.3.5 Mapa vývoje objemu všech kmen� v Boubínském pralese 

mezi lety 1972-1996  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa vývoje objemu všech kmen= mezi lety 1972 - 1996 byla vytvo>ena 

porovnáním map objem= všech kmen= Boubínského pralesa z let 1972 a 1996. Ty byly 

vytvo>eny zpracováním digitálních bodových map všech strom= s  d1,3 � 10cm z t�chto 

let (viz mapy 2.1.5 a 2.2.5). Rozdílová mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr pralesa 

skuteFnou zm�nu celkové zásoby v kruhovém okolí cca 700 m2. Hodnoty jsou uvád�ny v 

metrech krychlových na 1 hektar (m3/ha). Datová vrstva byla pro pot>eby 

kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 7 pixel=.  

 

Obr. 37. Rozložení zm�ny lokálních hodnot objemu všech kmen=. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa vývoje objemu všech kmen= v Boubínském pralese mezi lety 1972-1996 
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2.3.6 Mapa vývoje podílu tlejících kmen� na celkovém objemu 

kmen� v Boubínském pralese mezi lety 1972-1996  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa vývoje podílu tlejících kmen= na celkovém objemu kmen= mezi lety 1972 - 

1996 byla vytvo>ena porovnáním map podílu tlejících kmen= na celkovém objemu z let 

1972 a 1996. Ty byly vytvo>eny zpracováním digitálních bodových map všech strom= s 

d1,3 � 10cm z t�chto let (viz mapy 2.1.6 a 2.2.6). Rozdílová mapa zobrazuje pro každý 

FtvereFní metr pralesa skuteFnou zm�nu podílu tlejících kmen= na celkové zásob� 

v kruhovém okolí cca 700 m2. Hodnoty jsou uvád�ny v procentech (%). Datová vrstva 

byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 7 pixel=.  

 

Obr. 38. Rozložení zm�ny hodnot lokálního podílu tlejícího d>eva na celkové zásob�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa vývoje podílu tlejících kmen= na celkovém objemu kmen= v Boubínském pralese mezi lety 1972-1996 
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2.3.7 Mapa vývoje zastoupení buku lesního dle po�tu živých kmen� 

v Boubínském pralese mezi lety 1972-1996  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa vývoje zastoupení buku lesního dle poFtu živých kmen= mezi lety 1972 - 

1996 byla vytvo>ena porovnáním map zastoupení této d>eviny dle poFtu živých kmen= 

z let 1972 a 1996. Ty byly vytvo>eny zpracováním digitálních bodových map živých 

strom= Boubínského pralesa z t�chto let (viz mapy 2.1.7 a 2.2.7). Rozdílová mapa 

zobrazuje pro každý FtvereFní metr zm�nu zastoupení buku lesního poFítanou podle poFtu 

živých jedinc= v kruhovém okolí cca 700 m2. Zm�ny zastoupení jsou uvád�ny 

v procentech (%). Datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena 

pr=m�rovým filtrem 7 x 7 pixel=.  

 

Obr. 39. Rozložení zm�ny lokálního zastoupení dle poFtu živých kmen=. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa vývoje zastoupení buku lesního dle poFtu živých kmen= v Boubínském pralese mezi lety 1972-1996 
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2.3.8 Mapa vývoje zastoupení buku lesního dle kruhové vý�etní 

základny živých kmen� v Boubínském pralese mezi lety 1972-1996 
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa vývoje zastoupení buku lesního dle kruhové výFetní základny živých kmen= 

mezi lety 1972 - 1996 byla vytvo>ena porovnáním map zastoupení této d>eviny dle 

kruhové výFetní základny živých kmen= z let 1972 a 1996. Ty byly vytvo>eny 

zpracováním digitálních bodových map živých strom= Boubínského pralesa z t�chto let 

(viz mapy 2.1.8 a 2.2.8). Rozdílová mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr pralesa 

skuteFnou zm�nu podílu buku lesního na kruhové výFetní základn� živých strom= 

v kruhovém okolí cca 700 m2. Zm�ny zastoupení jsou uvád�ny v procentech (%). Datová 

vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 7 

pixel=.  

 

Obr. 40. Rozložení zm�ny lokálního zastoupení dle kruhové výFetní základny živých kmen=. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa vývoje zastoupení buku lesního dle kruhové výFetní základny živých kmen= v Boubínském pralese mezi lety 1972-1996
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2.3.9 Mapa vývoje zastoupení buku lesního dle objemu živých 

kmen� v Boubínském pralese mezi lety 1972-1996 
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa vývoje zastoupení buku lesního podle objemu živých kmen= mezi lety 1972 - 

1996 byla vytvo>ena porovnáním map zastoupení této d>eviny dle objemu živých kmen= 

z let 1972 a 1996. Ty byly vytvo>eny zpracováním digitálních bodových map živých 

strom= Boubínského pralesa z t�chto let (viz mapy 2.1.9 a 2.2.9). Rozdílová mapa 

zobrazuje pro každý FtvereFní metr pralesa zm�nu podílu buku lesního na objemu živých 

strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Hodnoty jsou uvád�ny v procentech (%).  Datová 

vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 7 

pixel=.  

 

Obr. 41. Rozložení zm�ny lokálního zastoupení dle objemu živých kmen=. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa vývoje zastoupení buku lesního dle objemu živých kmen= v Boubínském pralese mezi lety 1972-1996
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2.3.10 Mapa vývoje zastoupení smrku ztepilého dle po�tu živých 

kmen� v Boubínském pralese mezi lety 1972-1996 
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa vývoje zastoupení smrku ztepilého dle poFtu živých kmen= mezi lety 1972 - 

1996 byla vytvo>ena porovnáním map zastoupení této d>eviny dle poFtu živých kmen= 

z let 1972 a 1996. Ty byly vytvo>eny zpracováním digitálních bodových map živých 

strom= Boubínského pralesa z t�chto let (viz mapy 2.1.7 a 2.2.7). Rozdílová mapa 

zobrazuje pro každý FtvereFní metr zm�nu zastoupení smrku ztepilého poFítanou podle 

poFtu živých jedinc= v kruhovém okolí cca 700 m2. Zm�ny zastoupení jsou uvád�ny 

v procentech (%). Datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena 

pr=m�rovým filtrem 7 x 7 pixel=.  

 

Obr. 42. Rozložení zm�ny lokálního zastoupení dle poFtu živých kmen=. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa vývoje zastoupení smrku ztepilého dle poFtu živých kmen= v Boubínském pralese mezi lety 1972-1996
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2.3.11 Mapa vývoje zastoupení smrku ztepilého dle kruhové 

vý�etní základny živých kmen� v Boubínském pralese mezi lety 

1972-1996 
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa vývoje zastoupení smrku ztepilého dle kruhové výFetní základny živých 

kmen= mezi lety 1972 - 1996 byla vytvo>ena porovnáním map zastoupení této d>eviny 

dle kruhové výFetní základny živých kmen= z let 1972 a 1996. Ty byly vytvo>eny 

zpracováním digitálních bodových map živých strom= Boubínského pralesa z t�chto let 

(viz mapy 2.1.8 a 2.2.8). Rozdílová mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr pralesa 

skuteFnou zm�nu podílu smrku ztepilého na kruhové výFetní základn� živých strom= 

v kruhovém okolí cca 700 m2. Zm�ny zastoupení jsou uvád�ny v procentech (%). Datová 

vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 7 

pixel=.  

 

Obr. 43. Rozložení zm�ny lokálního zastoupení dle kruhové výFetní základny živých kmen=. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa vývoje zastoupení smrku ztepilého dle kruhové výFetní základny živých kmen= v Boubínském pralese mezi lety 1972-1996
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2.3.12 Mapa vývoje zastoupení smrku ztepilého dle objemu živých 

kmen� v Boubínském pralese mezi lety 1972-1996 
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa vývoje zastoupení smrku ztepilého podle objemu živých kmen= mezi lety 

1972 - 1996 byla vytvo>ena porovnáním map zastoupení této d>eviny dle objemu živých 

kmen= z let 1972 a 1996. Ty byly vytvo>eny zpracováním digitálních bodových map 

živých strom= Boubínského pralesa z t�chto let (viz mapy 2.1.9 a 2.2.9). Rozdílová mapa 

zobrazuje pro každý FtvereFní metr pralesa zm�nu podílu smrku ztepiléhona objemu 

živých strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Hodnoty jsou uvád�ny v procentech (%).  

Datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 

7 pixel=.  

 

Obr. 44. Rozložení zm�ny lokálního zastoupení dle objemu živých kmen=. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa vývoje zastoupení smrku ztepilého dle objemu živých kmen= v Boubínském pralese mezi lety 1972-1996
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2.3.13 Mapa vývoje zastoupení jedle b�lokoré dle po�tu živých 

kmen� v Boubínském pralese mezi lety 1972-1996  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa vývoje zastoupení jedle b�lokoré dle poFtu živých kmen= mezi lety 1972 - 

1996 byla vytvo>ena porovnáním map zastoupení této d>eviny dle poFtu živých kmen= 

z let 1972 a 1996. Ty byly vytvo>eny zpracováním digitálních bodových map živých 

strom= Boubínského pralesa z t�chto let (viz mapy 2.1.7 a 2.2.7). Rozdílová mapa 

zobrazuje pro každý FtvereFní metr zm�nu zastoupení jedle b�lokorépoFítanou podle 

poFtu živých jedinc= v kruhovém okolí cca 700 m2. Zm�ny zastoupení jsou uvád�ny 

v procentech (%). Datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena 

pr=m�rovým filtrem 7 x 7 pixel=.  

 

Obr. 45. Rozložení zm�ny lokálního zastoupení dle poFtu živých kmen=. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa vývoje zastoupení jedle b�lokoré dle poFtu živých kmen= v Boubínském pralese mezi lety 1972-1996 
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2.3.14 Mapa vývoje zastoupení jedle b�lokoré dle kruhové vý�etní 

základny živých kmen� v Boubínském pralese mezi lety 1972-1996 
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa vývoje zastoupení jedle b�lokoré dle kruhové výFetní základny živých kmen= 

mezi lety 1972 - 1996 byla vytvo>ena porovnáním map zastoupení této d>eviny dle 

kruhové výFetní základny živých kmen= z let 1972 a 1996. Ty byly vytvo>eny 

zpracováním digitálních bodových map živých strom= Boubínského pralesa z t�chto let 

(viz mapy 2.1.8 a 2.2.8). Rozdílová mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr pralesa 

skuteFnou zm�nu podílu jedle b�lokoré na kruhové výFetní základn� živých strom= 

v kruhovém okolí cca 700 m2. Zm�ny zastoupení jsou uvád�ny v procentech (%). Datová 

vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 7 

pixel=.  

 

Obr. 46. Rozložení zm�ny lokálního zastoupení dle kruhové výFetní základny živých kmen=. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa vývoje zastoupení jedle b�lokoré dle kruhové výFetní základny živých kmen= v Boubínském pralese mezi lety 1972-1996
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2.3.15 Mapa vývoje zastoupení jedle b�lokoré dle objemu živých 

kmen� v Boubínském pralese mezi lety 1972-1996 

 

Mapa vývoje zastoupení jedle b�lokoré podle objemu živých kmen= mezi lety 1972 

- 1996 byla vytvo>ena porovnáním map zastoupení této d>eviny dle objemu živých kmen= 

z let 1972 a 1996. Ty byly vytvo>eny zpracováním digitálních bodových map živých 

strom= Boubínského pralesa z t�chto let (viz mapy 2.1.9 a 2.2.9). Rozdílová mapa 

zobrazuje pro každý FtvereFní metr pralesa zm�nu podílu jedle b�lokoré na objemu 

živých strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Hodnoty jsou uvád�ny v procentech (%).  

Datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 

7 pixel=. 

 

Obr. 47. Rozložení zm�ny lokálního zastoupení dle objemu živých kmen=. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Mapa vývoje zastoupení jedle b�lokoré dle objemu živých kmen= v Boubínském pralese mezi lety 1972-1996
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2.4.1 Mapa hustoty živých kmen� v Boubínském pralese v roce 

2010  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Celoplošná mapa hustoty živých kmen= byla vytvo>ena z vektorové bodové mapy 

živých strom= Boubínského pralesa z roku 2010, která registruje všechny živé kmeny 

d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10 cm. Kruhovým fokálním filtrem „Density“ v programu 

Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 byly z mapy živých strom= vypoFítány lokální hustoty pro 

celou plochu Boubínského pralesa. Jelikož byla velikost kruhového filtru empiricky zvolena 

na r = 15 m a výpoFetní krok byl stanoven na 1 m, mapa zobrazuje pro každý FtvereFní 

metr skuteFnou hustotu živých strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Hustoty jsou 

uvád�ny v poFtech jedinc= na 1 hektar (ks/ha). Takto vytvo>ená datová vrstva byla pro 

pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 7 pixel=. 

 

Obr. 48. Rozložení lokální hustoty živých kmen=. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa hustoty živých kmen= v Boubínském pralese v roce 2010
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2.4.2 Mapa rozložení kruhové vý�etní základny živých kmen� v 

Boubínském pralese v roce 2010  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa rozložení kruhové výFetní základny živých kmen= byla vytvo>ena 

zpracováním digitální bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 2010, 

která registruje všechny živé kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10cm. Kruhovým 

fokálním filtrem byly v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 z hodnot kruhové výFetní 

základny jednotlivých strom= vypoFítány plošné lokální hodnoty výFetní základny živých 

strom= v celém Boubínském pralese. Jelikož byla velikost kruhového filtru empiricky 

zvolena na r = 15 m a výpoFetní krok byl nastaven na 1 m, mapa zobrazuje pro každý 

FtvereFní metr pralesa skuteFnou kruhovou výFetní základnu živých strom= v kruhovém 

okolí cca 700 m2. Hodnoty jsou uvád�ny ve FtvereFních metrech na 1 hektar (m2/ha). 

Takto vytvo>ená datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena 

pr=m�rovým filtrem 7 x 7 pixel=. 

 

Obr. 49. Rozložení lokálních hodnot kruhové výFetní základny živých kmen=. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Mapa rozložení kruhové výFetní základny živých kmen= v Boubínském pralese v roce 2010
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2.4.3 Mapa rozložení objemu živých kmen� v Boubínském pralese 

v roce 2010  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa rozložení objemu živých kmen= byla vytvo>ena zpracováním vektorové 

bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 2010. Pro každý kmen byl 

v programu PraleStat (http://www.pralestat.wz.cz/), vyvinutém na pracovišti odd�lení 

ekologie lesa VÚKOZ, v.v.i., vypoFítaný  objem d>eva, který byl dopln�n do databáze 

digitální mapy strom=. Kruhovým fokálním filtrem byly v programu Spatial Analyst pro 

ArcGIS 9.3 z hodnot objem= jednotlivých kmen= vypoFítány plošné lokální hodnoty 

objemu živých strom= v celém Boubínském pralese. Mapa zobrazuje pro každý FtvereFní 

metr pralesa skuteFný objem živých strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Hodnoty jsou 

uvád�ny v metrech krychlových na 1 hektar (m3/ha). Takto vytvo>ená datová vrstva byla 

pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 7 pixel=. 

 

Obr. 50. Rozložení lokálních hodnot objemu živých kmen=. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa rozložení objemu živých kmen= v Boubínském pralese v roce 2010
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2.4.4 Mapa rozložení objemu tlejících kmen� v Boubínském pralese 

v roce 2010  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa rozložení objemu tlejících kmen= byla vytvo>ena zpracováním vektorové 

bodové mapy mrtvých strom= Boubínského pralesa z roku 2010. Pro každý kmen byl 

v programu PraleStat (http://www.pralestat.wz.cz/), vyvinutém na pracovišti odd�lení 

ekologie lesa VÚKOZ, v.v.i., vypoFítaný  objem d>eva, který byl dopln�n do databáze 

digitální mapy strom=. Kruhovým fokálním filtrem byly v programu Spatial Analyst pro 

ArcGIS 9.3 z hodnot objem= jednotlivých kmen= vypoFítány plošné lokální hodnoty 

objemu tlejících kmen= v celém Boubínském pralese. Mapa zobrazuje pro každý FtvereFní 

metr pralesa skuteFný objem tlejících strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Hodnoty jsou 

uvád�ny v metrech krychlových na 1 hektar (m3/ha). Takto vytvo>ená datová vrstva byla 

pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 7 pixel=. 

 

Obr. 51. Rozložení lokálních hodnot objemu tlejících kmen=. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa rozložení objemu tlejících kmen= v Boubínském pralese v roce 2010 
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2.4.5 Mapa rozložení objemu všech kmen� v Boubínském pralese v 

roce 2010  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa rozložení celkového objemu byla vytvo>ena zpracováním vektorové bodové 

mapy živých i mrtvých strom= Boubínského pralesa z roku 2010, která registruje všechny 

kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10cm. Pro každý kmen byl v programu PraleStat 

(http://www.pralestat.wz.cz/), vyvinutém na pracovišti odd�lení ekologie lesa VÚKOZ, 

v.v.i., vypoFítaný objem d>eva, který byl dopln�n do databáze digitální mapy strom=. 

Kruhovým fokálním filtrem byly v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 z hodnot 

objem= jednotlivých kmen= vypoFítány plošné lokální hodnoty objemu živých i mrtvých 

strom= v celém Boubínském pralese. Mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr pralesa 

skuteFný objem všech strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Hodnoty jsou uvád�ny v 

metrech krychlových na 1 hektar (m3/ha).  

 

Obr. 52. Rozložení lokálních hodnot objemu všech kmen=. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa rozložení objemu všech kmen= v Boubínském pralese v roce 2010 
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2.4.6 Mapa rozložení podílu tlejících kmen� na celkovém objemu 

kmen� v Boubínském pralese v roce 2010  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa rozložení podílu tlejících kmen= na celkovém objemu kmen= byla vytvo>ena 

zpracováním vektorové bodové mapy živých i mrtvých strom= Boubínského pralesa 

z roku 2010, která registruje všechny kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10cm. Pro 

každý kmen byl v programu PraleStat (http://www.pralestat.wz.cz/) vypoFítaný objem 

d>eva, který byl dopln�n do databáze digitální mapy strom=. Kruhovým fokálním filtrem 

byly v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 z hodnot objem= jednotlivých kmen= 

odd�len� vypoFítány plošné lokální hodnoty objemu živých a mrtvých strom= v celém 

Boubínském pralese. Z t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán lokální podíl 

tlejícího d>eva na celkovém objemu strom=. Mapa tak zobrazuje pro každý FtvereFní metr 

pralesa skuteFné procentické zastoupení tlejícího d>eva v kruhovém okolí cca 700 m2. 

Tato datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým 

filtrem 7 x 7 pixel=.  

 

Obr. 53. Rozložení hodnot lokálního podílu tlejícího d>eva na celkové zásob�. 
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2.4.7 Mapa zastoupení buku lesního dle po�tu živých kmen� v 

Boubínském pralese v roce 2010  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Celoplošná mapa zastoupení buku lesního dle poFtu živých kmen= byla vytvo>ena 

z vektorové bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 2010, která 

registruje všechny živé kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10 cm. Kruhovým 

fokálním filtrem „Density“ v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 byly z mapy živých 

strom= odd�len� vypoFítány lokální hodnoty poFtu buk= a poFtu všech živých kmen=. Z 

t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán lokální podíl buku lesního na 

celkovém poFtu živých kmen= pro celou plochu Boubínského pralesa. Jelikož byla velikost 

kruhového filtru empiricky zvolena na r = 15 m a výpoFetní krok byl stanoven na 1 m, 

mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr skuteFné zastoupení buku dle poFtu živých 

strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Zastoupení je uvád�no procenticky (%). Takto 

vytvo>ená datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým 

filtrem 7 x 7 pixel=.  

 

Obr. 54. Rozložení lokálního zastoupení dle poFtu živých kmen=.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa zastoupení buku lesního dle poFtu živých kmen= v Boubínském pralese v roce 2010 

2.4.7

0 100 200 300 m

°

Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T.

DENDROMETRIE
©  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2011

Podklad

oplocení pralesa

hrana lesní cesty

vodní tok

b�eh jezírka

Podíl buku lesního
na po�tu živých
kmen� [%]

100

0



2.4.8 Mapa zastoupení buku lesního dle kruhové vý�etní základny 

živých kmen� v Boubínském pralese v roce 2010 
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa zastoupení buku lesního dle kruhové výFetní základny živých kmen= byla 

vytvo>ena zpracováním digitální bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 

2010, která registruje všechny živé kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10cm. 

Kruhovým fokálním filtrem byly v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 odd�len� 

vypoFítány lokální hodnoty kruhové výFetní základny živých buk= a kruhové výFetní 

základny všech živých kmen=. Z t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán 

lokální podíl buku lesního na celkové kruhové výFetní základn� živých kmen= pro celou 

plochu Boubínského pralesa. Jelikož byla velikost kruhového filtru empiricky zvolena na r 

= 15 m a výpoFetní krok byl nastaven na 1 m, mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr 

pralesa skuteFné zastoupení buku dle kruhové výFetní základny živých strom= 

v kruhovém okolí cca 700 m2. Hodnoty jsou uvád�ny  procenticky (%). Takto vytvo>ená 

datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 

7 pixel=.  

 

Obr. 55. Rozložení lokálního zastoupení dle kruhové výFetní základny živých kmen=. 
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2.4.9 Mapa zastoupení buku lesního dle objemu živých kmen� v 

Boubínském pralese v roce 2010 
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa zastoupení buku lesního dle objemu živých kmen= byla vytvo>ena 

zpracováním vektorové bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 2010. 

Pro každý kmen byl v programu PraleStat (http://www.pralestat.wz.cz/), vyvinutém na 

pracovišti odd�lení ekologie lesa VÚKOZ, v.v.i., vypoFítaný  objem d>eva, který byl 

dopln�n do databáze digitální mapy strom=. Kruhovým fokálním filtrem pak byly 

v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 z hodnot objem= jednotlivých kmen= 

vypoFítány odd�len� plošné lokální hodnoty objemu živých buk= a objemu všech živých 

strom=. Podílem t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán lokální podíl buku 

lesního na objemu živých strom= v celém Boubínském pralese. Jelikož byl polom�r 

kruhového filtru empiricky zvolen na r = 15 m a výpoFetní krok byl stanoven na 1 m, 

mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr pralesa skuteFné zastoupení buku dle objemu 

živých strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Zastoupení je vyjád>eno v procentech (%). 

Takto vytvo>ená datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena 

pr=m�rovým filtrem 7 x 7 pixel=. 

 

Obr. 56. Rozložení lokálního zastoupení dle objemu živých kmen=. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa zastoupení buku lesního dle objemu živých kmen= v Boubínském pralese v roce 2010
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2.4.10 Mapa zastoupení smrku ztepilého dle po�tu živých kmen� v 

Boubínském pralese v roce 2010  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Celoplošná mapa zastoupení smrku ztepilého dle poFtu živých kmen= byla 

vytvo>ena z vektorové bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 2010, 

která registruje všechny živé kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10 cm. Kruhovým 

fokálním filtrem „Density“ v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 byly z mapy živých 

strom= odd�len� vypoFítány lokální hodnoty poFtu smrk= a poFtu všech živých kmen=. Z 

t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán lokální podíl smrku ztepilého na 

celkovém poFtu živých kmen= pro celou plochu Boubínského pralesa. Jelikož byla velikost 

kruhového filtru empiricky zvolena na r = 15 m a výpoFetní krok byl stanoven na 1 m, 

mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr skuteFné zastoupení smrku dle poFtu živých 

strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Zastoupení je uvád�no procenticky (%). Takto 

vytvo>ená datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým 

filtrem 7 x 7 pixel=. 

 

Obr. 57. Rozložení lokálního zastoupení dle poFtu živých kmen=. 
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2.4.11 Mapa zastoupení smrku ztepilého dle kruhové vý�etní 

základny živých kmen� v Boubínském pralese v roce 2010  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa zastoupení smrku ztepilého dle kruhové výFetní základny živých kmen= byla 

vytvo>ena zpracováním digitální bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 

2010, která registruje všechny živé kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10cm. 

Kruhovým fokálním filtrem byly v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 odd�len� 

vypoFítány lokální hodnoty kruhové výFetní základny živých smrk= a kruhové výFetní 

základny všech živých kmen=. Z t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán 

lokální podíl smrku ztepilého na celkové kruhové výFetní základn� živých kmen= pro celou 

plochu Boubínského pralesa. Jelikož byla velikost kruhového filtru empiricky zvolena na r 

= 15 m a výpoFetní krok byl nastaven na 1 m, mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr 

pralesa skuteFné zastoupení smrku dle kruhové výFetní základny živých strom= 

v kruhovém okolí cca 700 m2. Hodnoty jsou uvád�ny  procenticky (%). Takto vytvo>ená 

datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 

7 pixel=.  

 

Obr. 58. Rozložení lokálního zastoupení dle kruhové výFetní základny živých kmen=. 
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2.4.12 Mapa zastoupení smrku ztepilého dle objemu živých kmen� 

v Boubínském pralese v roce 2010  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa zastoupení smrku ztepilého dle objemu živých kmen= byla vytvo>ena 

zpracováním vektorové bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 2010. 

Pro každý kmen byl v programu PraleStat (http://www.pralestat.wz.cz/), vyvinutém na 

pracovišti odd�lení ekologie lesa VÚKOZ, v.v.i., vypoFítaný  objem d>eva, který byl 

dopln�n do databáze digitální mapy strom=. Kruhovým fokálním filtrem pak byly 

v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 z hodnot objem= jednotlivých kmen= 

vypoFítány odd�len� plošné lokální hodnoty objemu živých smrk= a objemu všech živých 

strom=. Podílem t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán lokální podíl smrku 

ztepilého na objemu živých strom= v celém Boubínském pralese. Jelikož byl polom�r 

kruhového filtru empiricky zvolen na r = 15 m a výpoFetní krok byl stanoven na 1 m, 

mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr pralesa skuteFné zastoupení smrku dle objemu 

živých strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Zastoupení je vyjád>eno v procentech (%). 

Takto vytvo>ená datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena 

pr=m�rovým filtrem 7 x 7 pixel=. 

 

Obr. 59. Rozložení lokálního zastoupení dle objemu živých kmen=. 
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2.4.13 Mapa zastoupení jedle b�lokoré dle po�tu živých kmen� v 

Boubínském pralese v roce 2010 
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Celoplošná mapa zastoupení jedle b�lokoré dle poFtu živých kmen= byla vytvo>ena 

z vektorové bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 2010, která 

registruje všechny živé kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10 cm. Kruhovým 

fokálním filtrem „Density“ v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 byly z mapy živých 

strom= odd�len� vypoFítány lokální hodnoty poFtu jedlí a poFtu všech živých kmen=. Z 

t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán lokální podíl jedle b�lokoré na 

celkovém poFtu živých kmen= pro celou plochu Boubínského pralesa. Jelikož byla velikost 

kruhového filtru empiricky zvolena na r = 15 m a výpoFetní krok byl stanoven na 1 m, 

mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr skuteFné zastoupení jedle dle poFtu živých 

strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Zastoupení je uvád�no procenticky (%). Takto 

vytvo>ená datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým 

filtrem 7 x 7 pixel=.  

 

Obr. 60. Rozložení lokálního zastoupení dle poFtu živých kmen=. 
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2.4.14 Mapa zastoupení jedle b�lokoré dle kruhové vý�etní 

základny živých kmen� v Boubínském pralese v roce 2010  
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa zastoupení jedle b�lokoré dle kruhové výFetní základny živých kmen= byla 

vytvo>ena zpracováním digitální bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 

2010, která registruje všechny živé kmeny d>evin s výFetní tlouš[kou d1,3 � 10cm. 

Kruhovým fokálním filtrem byly v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 odd�len� 

vypoFítány lokální hodnoty kruhové výFetní základny živých jedlí a kruhové výFetní 

základny všech živých kmen=. Z t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán 

lokální podíl jedle b�lokoré na celkové kruhové výFetní základn� živých kmen= pro celou 

plochu Boubínského pralesa. Jelikož byla velikost kruhového filtru empiricky zvolena na r 

= 15 m a výpoFetní krok byl nastaven na 1 m, mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr 

pralesa skuteFné zastoupení jedle dle kruhové výFetní základny živých strom= 

v kruhovém okolí cca 700 m2. Hodnoty jsou uvád�ny  procenticky (%). Takto vytvo>ená 

datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena pr=m�rovým filtrem 7 x 

7 pixel=.  

 

Obr. 61. Rozložení lokálního zastoupení dle kruhové výFetní základny živých kmen=. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa zastoupení jedle b�lokoré dle kruhové výFetní základny živých kmen= v Boubínském pralese v roce 2010

2.4.14

0 100 200 300 m

°

Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T.

DENDROMETRIE
©  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2011

Podklad

oplocení pralesa

hrana lesní cesty

vodní tok

b�eh jezírka

Podíl jedle b�lokoré
na kruhové vý�etní základn�
živých kmen� [%]

100

0



2.4.15 Mapa zastoupení jedle b�lokoré dle objemu živých kmen� v 

Boubínském pralese v roce 2010 
Král K., Adam D., Hort L., Janík D., Šamonil P., Unar P., Vrška T. 

 

Mapa zastoupení jedle b�lokoré dle objemu živých kmen= byla vytvo>ena 

zpracováním vektorové bodové mapy živých strom= Boubínského pralesa z roku 2010. 

Pro každý kmen byl v programu PraleStat (http://www.pralestat.wz.cz/), vyvinutém na 

pracovišti odd�lení ekologie lesa VÚKOZ, v.v.i., vypoFítaný  objem d>eva, který byl 

dopln�n do databáze digitální mapy strom=. Kruhovým fokálním filtrem pak byly 

v programu Spatial Analyst pro ArcGIS 9.3 z hodnot objem= jednotlivých kmen= 

vypoFítány odd�len� plošné lokální hodnoty objemu živých jedlí a objemu všech živých 

strom=. Podílem t�chto dvou datových vrstev byl následn� vypoFítán lokální podíl jedle 

b�lokoré na objemu živých strom= v celém Boubínském pralese. Jelikož byl polom�r 

kruhového filtru empiricky zvolen na r = 15 m a výpoFetní krok byl stanoven na 1 m, 

mapa zobrazuje pro každý FtvereFní metr pralesa skuteFné zastoupení jedle dle objemu 

živých strom= v kruhovém okolí cca 700 m2. Zastoupení je vyjád>eno v procentech (%). 

Takto vytvo>ená datová vrstva byla pro pot>eby kartografického výstupu zhlazena 

pr=m�rovým filtrem 7 x 7 pixel=. 

 

Obr. 62. Rozložení lokálního zastoupení dle objemu živých kmen=. 
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Mapa porostní textury v Boubínském pralese v roce 2001
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