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ŠLP Křtiny
• založení v roce 1923

• Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP) je organizační 
součástí Mendelovy univerzity v Brně, účelovým zařízením 
především její Lesnické a dřevařské fakulty. 

• Profesor Alois Zlatník zde postupně založil unikátní síť 
přírodních rezervací. 

• Během druhé světové války se ředitelství podniku přesunulo 
z Adamova do Brna, od roku 1967 sídlí ve Křtinách.

Alois Zlatník



ŠLP MASARYKŮV LES KŘTINY

• ŠLP Křtiny byl zřízen k 1. lednu roku 1923 díky iniciativě 
vyučujících lesnického odboru tehdejší Vysoké školy 
zemědělské v Brně, především profesorů Rudolfa Haši, Josefa 
Konšela, Augusta Bayera a dalších, a to převedením 
původního lesního velkostatku Adamov. 

• V roce 1934 byl podnik přejmenován na Masarykův les na 
počest prvního prezidenta Československé republiky.



ŠLP MASARYKŮV LES KŘTINY
MAPA



Metody měření stáří stromů

1. Určování stáří stromu prostřednictvím letokruhů

• Nejjednodušším způsobem jak určit stáří stromu je spočítat 
letokruhy na pařezu.

• Ale abychom mohly letokruhy spočítat je za potřeby aby 
strom byl pokácen, ale není použitelná vždy a všude. 

• Na druhou stranu nevyžaduje žádné pomůcky a je velmi 
přesná.



Dendrochronologie
• Dendrochronologie je vědecká metoda založená na analyzování 

letokruhů dřeva. Umožňuje určit stáří dřeva s přesností na kalendářní 
rok. 

• Nejstarší doložená pozorování letokruhů prováděl Leonardo da Vinci.

• Moderní dendrochronologii pak založil ve 20. století americký 
astronom Andrew Ellicott Douglass, zakladatel Laboratoře pro výzkum 
letokruhů.

• K prvním dendrochronologům v Evropě patřil německý botanik Bruno 
Huber.

Dendrologický vrták pro pořizování vzorků dřeva a odebrané vzorky



Metody měření stáří stromů
2. Určování stáří stromu z velikosti kmene

•Výhoda této metody je, že ji můžeme aplikovat na 
libovolný strom, aniž by došlo k jeho jakémukoli 
poškození.

•Nevýhodou této metody je, že tímto způsobem je ve 
vztahu k přímému počítání letokruhů méně přesné.



Naše práce na projektu



Praktická část

• Rozhovor s panem Boháčkem a paní Boháčkovou.

• Měření stáří stromů v praxi.

• Vyhledávání dalších informací.

• Zpracování informací.



Věk stromu pomocí vzorečků

• Za pomocí ověřených vzorců je možné vypočítat přibližný 
věk stromu

• S - stáří stromu

• O - obvod kmene [mm] měřený ve výšce 1,3 m nad zemí

• Borovice: S = (O / 13) - 6

• Buk: S = (O / 16) - 2,5

• Jedle: S = (O / 14) - 3

• Smrk: S = (O / 13) - 3,5



Naše vlastní měření :
• Buk     

• Skuteč.=87let       

• o=1095 mm

• S=(0:16)-2,5= 1095:16 -2,5=60 let

• Borovice

• Skuteč.=87let       

• o=1026 mm

• S=(0/13)-6=(1026:13)-6=73let

buk

borovice



Výpočet stáří z obvodu kmene

• 2. OBVOD KMENE STROMU - měří se pomocí pásma ve výšce 1,3 m

• POSTUP:

• 1. Označíme strom ve výšce 1,3 m od paty stromu.

• 2. Pomocí pásma změříme jeho obvod v cm.

• 3. STÁŘÍ STROMU - pokud známe obvod stromu, můžeme přibližně 
vypočítat stáří

• stromu



• POSTUP:

• 1. Obvod kmene stromu vydělíme 3.

• 2. Obvod kmene stromu vydělíme 2.

• 3. Číslo, které je uprostřed mezi těmito výsledky určuje

• přibližné STÁŘÍ STROMU.

Výpočet stáří z obvodu kmene



Výpočet stáří z obvodu kmene

Příklad: Urči přibližné stáří stromu, je-li jeho obvod 150 cm.

1. 150 : 3 = 50 

2. 150 : 2 = 75

• Rozdíl mezi odhady je 75-50 = 25 let.

• Polovina rozdílu je asi 13 let. Tuto hodnotu přičteme k menšímu 
odhadu  50+13=63.

• Přibližné stáří stromu je 63 roků.



Naše vlastní měření:
• Douglaska tisolistá

• Skutečné stáří 87 let

• obvod=180cm          72(palec) o.p.=72 let

• 180:3=60

• 180:2=90

• 90-60=30 let

• 30:2=15  

• 60+15=75     

• st=75 let

douglaska



Výsledky odhadu věku stromu 

• Odhad věku pomocí metod výpočtu ze vzorečku je přesnější 
u borovice (měkčích dřevin), než u buku (tvrdších dřevin)

• Výpočet z obvodu kmene byl v porovnání s výpočty ze 
vzorečků přibližně na stejné úrovni

• Vypočtený věk byl vždy nižší než skutečný



Závěr
• Nejdřív jsme si řekly a ukázaly různé skupiny stromů podle 

věku.

• Měřily jsme  průměrkou několik stromů v místě, kde by měli 
žít stromy 90 let. 

• Zkoušely jsme podle výpočtů zjistit staří stromů.

• Když jsme byly mezi stromy, které měli žít 90 let. Tak jsme 
zjistili, že to není tak úplně pravda. Našli jsme i stromy staré 
73 a 60 let.

• A nakonec jsme se paní Boháčkové a pana Boháčka ptaly na 
různé otázky typu: „jak dlouho se touto prací zabýváte“ a „co 
vám přijde na této práci nejzajímavější“. 



Děkujeme za pozornost


