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Soucasné prístupy a otázky ve výzkumu prirozených lesu 
(co a proc studovat)

• design sberu dat by mel odpovídat rešené otázce (také záleží co studuji)
• poznání dynamiky vývoje
• kolobeh dendromasy
• rychlost životního cyklu
• rychlost dekompozice
• role jednotlivých drevin
• vztahy organizmu (mezi sebou)
• vztahy organizmu a prostredí

Velikost a výber plochy

• Ovlivnení výsledku – nebezpecí jedné malé plochy !
• Statistická inventarizace (sít ploch)
• Celoplošné merení
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Maximální odchylky hektarového ukazatele „kruhová výcetní základna“ 
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Prehled celoplošne zkoumaných pralesovitých rezervací 
a monitorovaných lokalit ponechaných samovolnému vývoji



733324015939100175358,45CELKEM

103482862188992008199719756S, 6A, 6B, 6V, 7G, 7R, 7V6.-7.74,50Žofín

61226795962199519746N, 6K, 6S, 6B, 6D, 6A, 6O, 6G6.17,46Žákova hora

21497190200019735A, 5B, 5S5.1,50V Klucí

2109744543199919761Z, 1C, 1J, 2C, 3J, 3K1.-3.10,45Velká Pleš

21175662884199819745J, 6A, 6B, 6D, 6V6.16,21Stožec

215220355520053B, 4B, 4D4.13,50Sidonie

512174178342007199419745B, 5F, 5D, 5U, 5V5.19,03Salajka

511576140732009199519725B, 5F, 5D, 5U, 5V5.22,84Razula

511576760012006199419731L, 1G1.22,25Ranšpurk

42196027650199519735D, 5S, 3L5.19,34Polom

3101795349520041Z, 2S, 2N(1.)-2.4,59Podyjí - Lipina

23523324282009/14(1953), 19955B5.6,92Mionší

30339327902010199619726S, 6K, 6O, 7G6.-(7.)8,86Milešice

311642720172013199819783S, 3K, 3A, 3L, 4O3.-4.25,29Kohoutov
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5252012177(1991), 19945B, 5A, 5O, 6V, 6R, 6G, 1G5.-6.19,78Diana

52950540912006199419731L, 1G1.17,32Cahnov-Soutok

58233838164802010199619726S, 6N, 6R,7K, 7V6.-7.46,62Boubín

21828222199919748K, 9S8.-9.1,23Bílá Opava

Pocet 
pudních 

sond

Pocet 
transektu

Pocet        
TTP

Akt. pocet 
stromu
ležících

Akt. 
pocet 

stromu
stojících

Druhá
revize

První
revize

Základní
mereníZastoupení SLTLVSSledovaná

plocha [ha]Název lokality

Prehled zkoumaných pralesovitých rezervací



1 x 1,0 ha1082009166,1Javorina

1 x 1,0 ha79200930,8Libický luh -
Havrany

1 x 1,0 ha69200850,4Lovetínská rokle

2 x 0,5 ha49200834,6Hedvíkovská rokle

1 x 1,0 ha49200738,3Klet

1 x 1,0 ha33200651,2Kostelecké bory

2 x 0,5 ha1042006146,6Tajga

2 x 0,5 ha87200566,8Doutnác

1 x 1,0 ha32200271,6Poledník
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Prehled monitorovaných lokalit 
ponechaných samovolnému vývoji



1984, 20041,5Roštýnská obora

2007-2008-200915,4NP Ceské Švýcarsko -
požárište

20061,3Holý kopec

19764,2Doutnác - step

200828,7Borkovická blata

SBER DATSLEDOVANÁ PLOCHA 
[ha]NÁZEV LOKALITY

Prehled ostatních lokalit



Monitoring prirozených lesu 
ponechaných samovolnému vývoji

Mapa rozvržení síte inventarizacních ploch 
a plocha jádrového území (Segment 
Poledník)

Požadavky na metodiku:
- Komplexnost
- Transparentnost
- Proveditelnost
- Opakovatelnost
- Modularita
- Kompatibilita

Použité metody:

- Statistické šetrení v síti kruhových zkusných ploch

- Podrobné šetrení na jádrovém území



Základní principy

• metoda statistického výberového šetrení v pravidelné síti trvalých kruhových 
inventarizacních ploch

• v CR je umístení stredu IP odvozováno od síte celorepublikové používané 
pro projekt národní inventarizace lesu - vzdálenosti stredu IP jsou tedy 
násobným zlomkem základní 2 km síte

• výber velikosti síte (vzdálenost stredu IP) závisí na požadované presnosti 
a možnostech casových a ekonomických

Zpusob odvození rozmeru
inventarizacní síte

• v prípade monitoringu dynamiky prirozených lesu, která predpokládá velikosti 
lokalit ponechaných samovolnému vývoji okolo 40-60 ha, se  volí mezi sítí o 
rozteci 62.5 m, 88.5 m a 125 m 



Príklad nastavení monitorovací síte – lokalita Doutnác
(NPR Karlštejn, CHKO Ceský kras)

• monitorovaná plocha: 67,78 ha

• roztec inventarizacní síte: 88,5 m

• pocet inventarizacních ploch:  87

• hustota vzorkování: 1 plocha/0,8 ha

• rozloha inventarizacní plochy: 500 m2

• intenzita vzorkování: 6,5%



• základní jednotkou, na které probíhá vlastní merení, je inventarizacní plocha

≥ 20 cm499.9R3 = 12.6 

≥ 12 cm153.8 R2 = 7 

≥ 7 cm18.8 R1 = 3 

prahové výcetní
tloušt ky (cm)

plocha 
kruhu (m2)

polomer 
kruhu (m)

tab.:Parametry jednotlivých soustredných kruhu a 
prahové výcetní tlouštky

• skládá se ze trí ruzne velkých soustredných inventarizacních kruhu , ve 
kterých probíhá vlastní merení a sber dat stromového inventáre

• strom, který svou výcetní tlouštkou odpovídá limitu soustredného kruhu, ve kterém se 
nachází, je považován za zaujatý strom. Je zmerena jeho pozice na ploše a do 
databáze jsou vloženy odpovídající popisné atributy.

• jednotlivé inventarizacní kruhy mají definovány prahové výcetní tlouštky 
hodnocených stromu

Sber dat



• pro hodnocení obnovy se využívají 1-3 obnovní kruhy o polomeru r = 2 m

• pozice obnovních kruhu se urcuje subjektivne na základe druhového 
složení, vyspelosti a distribuce obnovy na inventarizacní ploše

druh dreviny, výcetní tlouštka, délka, vývrat, stupen rozkladu, 
puvod

ležící stromy

druh dreviny, puvod parezy

výšková trída, druh kere, pokryvnost kere

puvod, rozmístení, pokryvnost výškové trídy, smíšení drevin, 
poškození, podíl poškozených jedincu, druh dreviny, zastoupení
dreviny, prumerná tlouštka, prumerná výška, prumerný pocet 
jedincu na  m2

obnova

výcetní tlouštka, výška, druh dreviny, status stromu, dvoják, zlom, 
souše, sociální postavení, vek

stojící stromy

sklon, expozice, reliéf, lesní vegetacní stupen, edafická kategorieplocha

Vybrané atributyObjekt

tab: Typy objektu a vybrané atributy merené a popisované na inventarizacních plochách



• sber dat v terénu je prováden pomocí technologie 
Field-Map, kterou vyvinul IFER - Ústav pro výzkum 
lesních ekosystému, s.r.o.

Technické a programové vybavení

• pri merení je používána sestava kompasového 
modulu, laserového dálkomeru (výškomeru) a 
terénního tabletu. (pro opakování minohledacka).



• sber dat probíhá v programovém prostredí Field-Map (www.fieldmap.cz)



Zpracování dat

• zpracování dat probíhá pomocí SW aplikace Field-Map Inventory Analyst
(IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystému, s.r.o.)

• uživatelum je umožnena volba výstupu a jejich trídení dle atributu (napr. 
objem, kruh.výc.zákl., pocet) a klasifikátoru (napr. druh dreviny, tl.stupne 
atd.)



Podrobné šetrení v jádrovém území

ØPopis horizontální a vertikální struktury vegetacního  krytu

Ø Parametry jádrového území:
• Mapování a popis jednotlivých objektu ekosystému

- Stromy
- Odumrelé drevo
- Obnova
- Kere
- Kameny

• Velikost zpravidla 1 ha (100 x 100 m)
• Orientace po spádnici
• Transekt protínající jádrové území

- Vertikální profil terénu & korunové
profily



• volitelná (požadovaná) presnost 

Výsledky poskytují:

Hlavní znaky:

• zachycení aktuálního stavu se statisticky vyjádritelnou presností

• možnost sledování hlavních trendu po opakovaných mereních

Monitoring dynamiky vývoje prirozených lesu 
– „na záver“

• casová efektivita

• opakovatelnost

• charakteristiku lokality jako celku



VÝZKUM DYNAMIKY VÝVOJE 
PRALESOVITÝCH REZERVACÍ CR 

(sber a zpracování dat – drevinné patro)



Metodika výzkumu

I. Prípravné práce
• historický vývoj, ovlivnení clovekem (literární 

rešerše)
• prírodní podmínky šetreného objektu 

II. První mapování
• merení situace stromu (stojící i ležící stromy) 
• konstrukce mapy stromu v merítku 1:1000

III. Dendrometrie
• prumerkování naplno (stromy s výc. tl.10 cm 

a vetší, stojící i ležící, živé i odumrelé)
• merení výšek stromu
• klasifikace stromu

IV. Typologie
• typologické mapování
• pedologie - pudní sondy 
• fytocenologie - snímky na všech lesních typech

V. Struktura textura porostu
• struktura porostu - transekty
• textura porostu - mapování vývojových stadií a fází
• mapování dynamiky vývoje prirozeného zmlazení
• smerové foto

• VI. Doplnková šetrení
• mapování kerového patra a pod.



• zamerení situace lesního porostu bylo provedeno technologií  Field-Map (IFER)
• zaznamenáványny všechny stojící a ležící stromy s výcetní tlouštkou presahující 

100mm, plochy zmlazení s minimální výškou 0,1 m a parezy nižší než 1,5  
• transekt 90m x10m

• dendrometrické výpocty provádeny programem PraleStat

Dendrometrická šetrení

druh objektutopografické objekty

horizontální projekce korun, vertikální projekce korun, vertikální projekce 
plošného zmlazení, vertikální profil terénu 

transekt

druh dreviny, puvod parezy

druhové zastoupení, hustota jedincu na m2, výškaplošné zmlazení

císlo stromu,  výcetní tloušt ka, délka, druh dreviny, stupen rozkladu, puvod ležící mrtvé stromy

císlo stromu, postavení kmene, císlo kmene, výcetní tloušt ka, výška, druh 
dreviny, charakter kmene, sociální postavení

stojící stromy

Vybrané atributyObjekt

Tab.: Typy zamerovaných objektu a vybrané atributy merené a popisované



• sber dat v terénu je prováden pomocí 
technologie Field-Map, kterou vyvinul IFER -
Ústav pro výzkum lesních ekosystému, s.r.o.

Technické a programové vybavení

• pri merení je používána sestava 
kompasového modulu, laserového dálkomeru 
(výškomeru) a terénního notebooku



obr.: detail situace obr.: atributy ležícího mrtvého kusu



• sber dat probíhá v programovém prostredí Field-Map (www.fieldmap.cz)

obr.:celková situace



Databáze stromu

Fytocenologický snímek a pudní sonda Porostní profil

Metodika: DIGITÁLNÍ MAPA A SOUVISEJÍCÍ DATABÁZE
Hranice vývojových stadií a fází a

prirozeného zmlazení





Zpracování dendrometrických merení

• SW aplikace PraleStat – vyvinul Martin Ambrož &

• vyrovnaná výška se urcuje podle Näslundovy regresní 
funkce 

• urcení objemu kmenu je z duvodu srovnatelnosti s puvodními daty provedeno pomocí  
hmotových tabulek Lesprojektu z roku 1952

• pri výpoctech objemu pahýlu a zlomu jsou použity matematické modely tvaru kmene 
(Petráš, 1989-1990)  

• aplikace umožnuje filtrování vstupních dat (príklad –
„vyber nahnilé bukové deadwoody na stanovišti SLT 
5K v roce 1994“)

• umožnuje sériové nacítání databází a jejich výpocet

• podrobný zpusob výpoctu parametru kmenu v programu Pralestat je k nalezení na 
www.pralestat.wz.cz

Vybrané vlastnosti:



Ukázka tabulkového výstupu SW aplikace Pralestat



• absolutní presnost 

Výsledky poskytují:

Hlavní znaky:

• podrobné zachycení vnitrní dynamiky ekosystému – výsledkem 
napr. vývojové schéma kolobehu dendromasy

• možnost analýzy vybraného fenoménu ad hoc – napr. prostorové 
analýzy, bodové prostorové procesy

Metodika podrobného výzkumu dynamiky vývoje 
prirozených lesu – „na záver“

• vysoká casová nárocnost

• opakovatelnost

• zachycení životního cyklu (cásti životního cyklu) stromu od jeho
zrození až po dekompozici



BOUBÍN 1960

BOUBÍN 1996

Výsledky - príklady
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N

Mapa vývojových stadií

Legenda:
3D – stadium dorustání (4.6 %)

3Dd – stad. dorustání, fáze dožívání (1.8 %)

3O – stadium optima (46.2 %)

3Ot – stad. optima, terminální fáze (6.0 %)

3R - stadium rozpadu (39.6 %)

3Rz – stad. rozpadu, fáze zmlazování (1.8%)

• v nejvýše položené cásti nad 
cestou  dominuje stadium optima, 
nebot na suchých kamenitých 
stanovištích jsou rustové procesy 
pomalejší než v nižších, vlhkostne i 
teplotne príznivejších cástech 



Prostorová struktura

Acer campestre Sambucus nigra Quercus robur Carpinus betulus Populus tremula

- transekt

• transekt prochází ruznými 
vývojovými stádii 

• na úpatí svahu zasahuje 
transekt do stadia optima  v 
deluviu opušteného meandru 
Dyje

Polykormonální struktura

• porost je v z.ú. témer výhradne výmladkového puvodu, více než polovina stojících kmenu  tvorí polykormony

• 29% všech kmenu tvorí dvoukmenný polykormon, 14% tvorí tríkmenný polykormon, 7% ctykmenný polykormon
a 2% kmenu tvorí polykormon s peti a více kmeny. 



Plochy prirozeného zmlazení

• v území bylo zaznamenáno 33 ploch 
zmlazení

• celková plocha zmlazení je 4796 m2 

(10% z.ú.)
• celkove bylo zaznamenáno 11 255 

jedincu
• dominantními drevinami obnovy jsou 

BB, HB
• hustota jedincu na m2 dosahuje max. 

5 jedincu
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Kolobeh dendromasy



Obr.    Zastoupení drevin (%) - živé stromy - celá plocha
Fig .   The representation of living trees by species in % on the whole area

Vysvetlivky / Legend:

BB - javor babyka / hedge maple (Acer campestre )

JL - jilm / elm (Ulmus sp.)

DB - dub letní / pedunculate  oak (Quercus robur )

JS - jasan / ash (Fraxinus sp.)

HB - habr obecný / European hornbeam (Carpinus betulus )

LP - lípa / linden (Tilia sp.)

HR - hrušen obecná / w ild pear (Pyrus communis )

TP - topol bílý / w hite poplar (Populus alba)

OL - olše lepkavá / black alder (Alnus glutinosa )

OSTATNÍ / OTHER: 

JB - jablon lesní / crab apple (Malus sylvestris )

OS - topol osika / European aspen (Populus tremula )

Hloh - hloh jednosemenný / haw thorn (Crataegus monogyna )

RS - rešetlák pocistivý / buckthorn (Rhamnus catharticus )

OR - orešák cerný / black w alnut (Juglans nigra )

KS - jírovec madal / horse chestnut (Aesculus hippocastanum )
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DLE POCTU STROMU
BY TREE NUMBERS

DLE VÝCETNÍ ZÁKLADNY
BY STAND BASAL AREA

DLE ZÁSOBY
BY TIMBER VOLUME

Obr.  Pocet stromu ve vývojových stadiích (na 1ha)
Fig.   Number of trees per 1 ha in developmental stages    

Obr.    Výcetní základna ve vývojových stadiích (na 1ha)
Fig.    Stand basal area per 1 ha in developmental stages    

Obr.    Zásoba ve vývojových stadiích (na 1ha)
Fig.    Timber volume per 1 ha in developmental stages    
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Možné sumární výstupy



Dekuji Vám za pozornost !!
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