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Anotace 
V naší práci jsme se zaměřily na měření stáří stromů. Měření jsme si vyzkoušeli, udělali jsme 

rozhovor s panem Boháčkem a paní Boháčkovou, kteří nám přiblížili metody měření. A dále 

jsme zjišťovali informace na wikipedii a jiných stránkách. 
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Annotation 
In our work we focused on measuring the age of trees. We tried the measurements, we 

interviewed Mr. Boháček and Mrs. Boháček, who introduced the methods of measurement. 

And we also found information on wikipedia and other sites. 

Key words - tree age, measurements, christening, christening christening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

• Úvod 

Zabývali jsme se tematickým celkem příroda. V naší práci jsme se rozhodli zaměřit na Měření 

stáří stromů. 

Zašli jsme do lesa ŠLP Křtiny za účelem rozhovoru s panem Boháčkem a paní Boháčkovou, 

kteří nám poskytli informace k našemu tématu. Toto téma jsme poté dále rozpracovali a 

zjišťovali si další informace o tomto tématu. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

• Teoretická část 

•  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 ze správy 

Lichtenštejnů do správy státu, resp. Vysoké školy zemědělské. Prvním vedoucím správního 

výboru byl zvolen Josef Opletal. V roce 1934 byl podnik přejmenován na Masarykův les na 

počest prvního prezidenta Československé republiky. 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. V letech 1948–1989 

Masarykovo jméno z názvu muselo zmizet. Roku 2000 se veškeré pozemky staly majetkem 

univerzity. Lesy ŠLP se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 574 m; nejvyšším vrcholem je 

Proklest v Konické vrchovině, nejnižším koryto Svitavy u Brna. 

 

    Mapy ŠLP Křtiny 

•  ŠLP Křtiny 

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP) je organizační součástí Mendelovy univerzity 

v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Od svého založení 

v roce 1923 ŠLP naplňuje tři základní poslání: 



• v prvé řadě poskytuje v rámci pedagogické a vědecké činnosti praktické zázemí 

posluchačům studijních programů lesnictví, krajinářství i dřevařství a vytváří podmínky 

vysokoškolským učitelům k řešení pedagogických, výzkumných a ověřovacích úkolů, 

• zabezpečuje řádné obhospodařování univerzitního majetku, a to s prestiží patřit mezi 

vedoucí subjekty resortu, 

• v neposlední řadě slouží široké veřejnosti, přičemž využívá svého nadstandardního 

rekreačního vybavení a bohatství, které poskytují rekreační a ostatní funkce lesa, 

realizuje také cílené projekty, jako je Lesní škola Jezírko či kulturní a společenská činnost 

na zámku Křtiny. 

Lesní pozemky MENDELU v Brně mají rozlohu 10.265 ha (celková výměra všech pozemků činí 

10.492 ha), vytvářejí souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj moravské 

metropole Brna, sahající až k městu Blansku. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 

575 m a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek, která předurčila zřízení 

výukového pracoviště univerzity. Na tomto relativně malém území, kde převládají smíšené 

porosty, ve kterých připadá 46 % na dřeviny jehličnaté a 54 % na dřeviny listnaté, je 

zmapováno 116 lesních typů ve 4 lesních vegetačních stupních. Limitující je průměrná roční 

teplota 7,5 °C a průměrné roční srážky, dosahující pouze 610 mm. Terén je velmi členitý 

s výraznými hlubokými údolími a žleby, zvláště řeky Svitavy a Křtinského potoka. Geologické 

podloží je tvořeno granodioritem, kulmskými drobami a vápencem, i proto se třetina 

podniku nachází v CHKO Moravský kras. 

Zdejšími hlavními dřevinami jsou smrk, borovice, modřín, z listnatých dřevin pak buk a dub. 

Do lesních porostů se postupně vrací i jedle, která projevuje známky regenerace. 

Mimořádné růstové vlastnosti má modřín, jehož místní populace je označována jako modřín 

adamovský. Smíšené porosty buku s modřínem patří mezi nejproduktivnější, neboť 

v dospělosti jejich porostní zásoba přesahuje i 1.000 m3.ha-1. Tradice ŠLP spočívá především 

v užití jemnějších způsobů obhospodařování lesních porostů, s minimálními holosečnými 

prvky a s využitím přirozené obnovy. Toto podrostní hospodářství se daří s úspěchem 

realizovat u buku a dubu, na kyselých stanovištích i v porostech smrkových. Lze se setkat 

i s pozoruhodným pokusem o převod na les výběrný. 

Na ŠLP je dlouhodobě řešena řada výzkumných úkolů a naplňována je široká pedagogická 

spolupráce. Tato činnost je napojena i na mezinárodní programy, a to v rámci Evropské unie, 

Ruska, Číny, Latinské Ameriky ad. Pro tento účel jsou využívány lesnické a dřevařské 

demonstrační objekty. Pro lesnický a krajinářský studijní program jsou to výzkumné plochy 

probírkové v porostech bukových, smrkových, jedlových a smíšených, provenienční plochy 

modřínu opadavého, smrku ztepilého, jedle bělokoré a borovice pokroucené, také tři 

genové základny (buk, dub a jedle) a semenné sady modřínu opadavého, borovice lesní, 

smrku ztepilého, topolu osika a jilmu horského. Vždy je k práci a studiu možné využít dosud 

získané a publikované údaje a výsledky. Velká péče je věnována modernizaci stávajících, ale 

hlavně budování nových výukových zařízení dřevařské prvo- a druhovýroby pro posluchače 



studijního programu dřevařství, jedná se např. o vytvoření centra racionálního zpracování 

dřevní hmoty jako obnovitelné suroviny. Zásadou a cílem je zpracování vlastní suroviny 

a vkládání přidané hodnoty do výrobku. 

Zcela výjimečné postavení má ŠLP v naplňování estetické a výchovné funkce lesů. K tomu 

účelu byly v minulosti uchovány bez zásahu celé porosty s přirozenou skladbou dřevin. 

Z nich postupně vzniklo dnešních 19 přírodních rezervací o celkové rozloze 862 ha, tj. cca 8 

% rozlohy podniku. Pohodě i studiu slouží arboreta v Řícmanicích, Habrůvce a ve Křtinách. 

Přírodní krásy zdejší oblasti jsou dlouhodobě záměrně doplňovány, a tak vznikly objekty 

a místa, která zpříjemňují vycházky občanů blízkých měst a obcí v lesním prostředí. Na 

vyvýšeninách jsou udržovány výhledy, v komplexu souvislých lesů zase lesní palouky, kolem 

kterých jsou vysazovány cizokrajné dřeviny. Podchycovány jsou prameny a budovány lesní 

studánky. Na vybraných místech jsou umístěny památníky Lesnického Slavína. Tento soubor 

více než sedmdesáti památníků, studánek a pamětních desek, věnovaný význačným 

lesníkům, umělcům tvořícím o přírodě, ale i zvěři, stromům a lesům samotným, je 

skutečným světovým unikátem. 

Obhospodařování lesních porostů vyžaduje jejich dobré dopravní zpřístupnění, proto je 

v návaznosti na prostorové rozdělení lesů postupně stavebně realizována moderně 

koncepčně řešená lesní dopravní síť. Důsledně se vkládáním lesních cest na terénní předěly 

oddělují lanovkové a traktorové terény. V členitém pahorkatinném terénu je hustota 

pevných odvozních cest 20,1 m.ha-1. Pro zajištění vhodného místního materiálu na opravu 

a stavbu lesních cest ve svém areálu ŠLP vlastní a provozuje kamenolom ve Vranově u Brna. 

K řešení mechanizace pěstebních a těžebních prací významně přispívá výzkumná stanice ve 

Křtinách, která je součástí ŠLP. Výsledky jejího výzkumu a následné výroby, jsou to 

především lesní lanovky LARIX typu 550, 3T, Kombi a Hydro, motorový lanovkový vozík 

MOKO, dále pak rýhové sázecí stroje, školkařské stroje, zraňovače půdy, navijáky, kladky 

a řetězové úvazky, se v lesnické praxi velmi dobře osvědčily a jsou významným obchodním 

artiklem doma i v zahraničí. 

K dalšímu zpracování vytěženého surového dříví zbudoval ŠLP pilu v Olomučanech, moderně 

vybavenou dvěmi pásovými pilami, rámovou pilou na pořez slabší kulatiny, manipulační 

linkou Baljer-Zembrod a třemi sušárnami řeziva. V zařízení dřevařské druhovýroby 

v Josefově se produkují hranoly, přířezy, spárovka, palubka, nekonečný vlys, obalový 

materiál a palety, zahradní program a nábytek na objednávku. V neposlední řadě na 

středisku v Brně–Útěchově se s využitím softwaru kanadské firmy MiTek vyrábějí dřevěné 

vazníky a konstrukce pomocí technologie styčníkových desek. 

Výrobou sazenic lesních dřevin a vzrostlé zeleně k zalesňování a ozeleňování pro potřeby 

podniku i pro cizí se zabývá školkařské středisko Olomučany. V Adamově se nacházejí 

samostatná střediska pro sortimentaci, vagonování, dopravu dříví a opravy lesní 



mechanizace a automobilů, včetně mycí linky, pneuservisu a vlastní čerpací stanice. Ve 

Křtinách je sídlo stavebního střediska, které provádí práce při opravách a výstavbě cest, dále 

všechny zednické, stavební a odborné řemeslné práce. Specielně vytvořené středisko lesní 

výroby je schopno na objednávku cizích subjektů provádět veškeré těžební a pěstební práce, 

včetně úpravy a ochrany krajiny. 

Způsobem obhospodařování lesních porostů, estetickou úpravou lesů, četnými účelovými, 

demonstračními objekty, moderní výrobou a širokou databází výsledků výzkumu se stal ŠLP 

cílem četných domácích i zahraničních exkurzí, praxí a stáží studentů, praktických lesníků 

i dalších návštěvníků. To je v souladu se skutečností, že na základě plnění požadovaných 

norem je ŠLP od roku 1997 držitelem ekologického certifikátu FSC podle certifikačního 

systému firmy Woodmark, od roku 2003 certifikátu PEFC, dále pak certifikátů C-o-C a IKEA. 

Především je však v současnosti Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny na základě zákona 

o vysokých školách č. 111/1998 Sb. pro své vybavení a dlouhodobé výsledky důležitým 

objektem pro pedagogickou činnost a vědecké bádání nejen posluchačů Lesnické 

a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, ale i studentů a odborníků z České 

republiky, Evropské unie a dalších států celého světa. 

 

•  Dendrochronologie 

Dendrochronologie je vědecká metoda datování založená na analyzování letokruhů dřeva. 

Umožňuje určit stáří dřeva s přesností na kalendářní rok. Nejdelší známá souvislá řada jde 

asi 11 000 let do minulosti. Metoda posloužila také pro přesnější kalibraci radiokarbononové 

metody. 

 

Nejstarší doložená pozorování letokruhů prováděl Leonardo da Vinci, jenž pravděpodobně 

jako první pochopil spojitost mezi jejich šířkou a množstvím srážek během vegetačního 

období stromů. Moderní dendrochronologii pak založil ve 20. století americký astronom 

Andrew Ellicott Douglass, zakladatel Laboratoře pro výzkum letokruhů (Laboratory of Tree-

Ring Research) při Arizonské univerzitě, který pozoroval souvislost mezi šířkou letokruhů a 

cyklem slunečních skvrn. K prvním dendrochronologům v Evropě patřil německý botanik 

Bruno Huber. 

 

•  Dendrochronologie v Česku 

V Česku dendrochronologický výzkum probíhal od 70. let 20. století, významný byl zejména 

výzkum vlivu emisí na růst stromů. V současnosti se dendrochronologií zabývá několik 

dendrochronologických laboratoří a zahrnována je velká šíře dendrochronologických aplikací 

od datování archeologických a historických nálezů přes paleoekologii a paleoklimatologii až 



po datování svahových procesů. Jde o laboratoř dendrochronologie působící na Mendelově 

zemědělské a lesnické univerzitě v Brně ,laboratoř archeobotaniky a paleoekologie na 

Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích,  dendrochronologickou laboratoř Botanického 

ústavu AV ČRdendrochronologickou laboratoř Archeologického ústavu AV ČR, Laboratoř 

dendrochronologie na Přírodovědecké fakultě UKa Laboratoř dendrogeomorfologie na 

Ostravské univerzitě 

 

 

Dendrologický vrták pro pořizování vzorků dřeva a odebrané vzorky 

Letokruhy jsou vrstvy, které lze pozorovat na příčném řezu kmenem stromu. Vznikají v 

důsledku pravidelného dorůstání cévnatiny (kambium), jehož rychlost závisí na ročním 

období. Letokruhy jsou obvykle výraznější v mírných klimatických oblastech, kde jsou větší 

rozdíly mezi teplými a chladnými částmi roku. Světlejší vnitřní část letokruhu vzniká na jaře, 

kdy růst je po zimním období klidu rychlejší a dřevní hmota je v důsledku toho řidší. Tmavší a 

hustší část na vnější straně letokruhu pak odpovídá pomalejšímu růstu v letním období. 

Celková rychlost růstu je v přímé souvislosti s klimatickými podmínkami daného roku: 

dlouhé teplé a vlhké růstové období se projevuje širokými letokruhy, naopak v suchém roce 

obvykle vznikají letokruhy úzké. Střídající se příznivé a nepříznivé počasí v jednom roce 

(například suché období uprostřed léta) může vést dokonce k tomu, že během jednoho roku 

naroste více než jedna vrstva letokruhů. Stromy rostoucí současně ve stejné oblasti a v 

podobných klimatických podmínkách tak zpravidla mívají velice blízkou posloupnost 

letokruhů; z toho lze sestavit chronologické řady pro příslušné druhy stromů a různé oblasti 

světa. Dřevo použité ve starých stavbách pak lze pomocí těchto řad poměrně přesně 

datovat. Toto porovnávání se provádělo dříve ručně, dnes se k němu využívají počítače. 

 

•  Příklady použití 

Dendrochronologická analýza významně přispěla k vyvrácení hypotézy o nálezu obrazu H. 

Bosche na zámku v Opočně. Prokázalo se, že dub, ze kterého byly vyrobeny desky, na 

kterých je obraz namalován, byl prokazatelně poražen až po Boschově smrti.  

 

 



 

 

 

 

• Praktická část 

• Metody měření stáří stromů 

   

• 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. 

- Můžeme počet letokruhů však zjistit i u vzrostlého stromu. Používá se k tomu tzv. 

přírůstkový vrták. S jeho pomocí se získá vzorek dřeva ve tvaru podlouhlého válečku, na 

kterém se pak letokruhy dají spočítat. Nevýhodou je potřeba speciálního nástroje, a i když 

malé, tak přeci jen poškození stromu. Naopak výhodou je, podobně jako u počítání 

letokruhů na pařezu, vysoká přesnost. 

 

• Určování stáří stromu z velikosti kmene 

Tímto způsobem je ve vztahu k přímému počítání letokruhů méně přesné. Můžeme ho 

aplikovat na libovolný strom, aniž by došlo k jeho poškození. I zde se počítá, byť skrytě, s tzv. 

ročním přírůstkem. Skrytě proto, že nemáme možnost ho vizuálně zkontrolovat a tak, aby 

bylo možné ho využít pro stanovení vzorečků, se pro jeho určení vycházelo ze statistických 

údajů. A právě toto je důvodem snížené přesnosti této metody. Principem statistiky totiž je, 

jak známo, že, ať je algoritmus jejího zpracování jakkoli dokonalý, tak zevšeobecňuje a každý 

dendrolog vám řekne, že paušalizovat vytváření letokruhů dost dobře nejde. První je 

jednoduchá, ovšem ne zrovna přesná, druhá je složitější, ale zato přesnější. Ještě je vhodné 

dodat, že při určování věku extrémně starých stromů mohou být silně zkreslené. 

- Platí poučka, že stáří stromu zhruba odpovídá obvodu jeho kmene v palcích. Ten se zjišťuje 

přibližně ve výšce 1,3 m nad zemí (jednoduše ve výšce hrudníku) a lze k tomu použít 

například provázek, který se nejdříve ovine kolem stromu a následně změří metrem. Při 

použití metrické soustavy je nutné zjištěný údaj přepočítat podle následujícího vzorečku: 

 



S - stáří stromu 

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

S = O / 25,4 

 

Tato metoda nezohledňuje žádné specifické vlastnosti konkrétního druhu stromu. Výhodou 

tak je především její univerzálnost, nevýhodou pak malá přesnost. 

- Druhá metoda umožní určit věk stromu buď pomocí tabulky nebo vzorečku, který je pro 

každý druh stromu jiný. Je to dáno tím, že se snaží zohlednit rozdílné vlastnosti jednotlivých 

druhů jako je různá tloušťka kůry. Díky tomuto přístupu je možné dosáhnout větší přesnosti 

oproti předchozí metodě. Následují vzorečky pro konkrétní druhy stromů: 

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 

K dispozici je na základě výše uvedených vzorečků zpracovaná přehledná tabulka, s jejíž 

pomocí můžete určit stáří stromu jak podle jeho obvodu, tak i průměru. Kvůli nesouměrnosti 

tvaru kmene je však pro dosažení co největší přesnosti vždy lepší používat obvod. 

Zatím pouze pro borovici je přesnější jeden ze dvou vzorečků. To, který použít se odvíjí od 

rozměru konkrétního kmene: 

S - stáří borovice 

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

když obvod kmene je menší nebo roven 650 mm: S = (O / 14) - 5,5 

když obvod kmene je větší než 650 mm: S = (O / 6,3) – 61 

 

Naše vlastní měření : 

Buk      
Skuteč.=87let        



o=1095 
S=(0:16)-2,5= 1095:16 -2,5=60 let 
 
 
Borovice 
Skutečný věk=87let        
Vypočtený věk: 
o=1026 mm 
S=(0/13)-6=(1026:13)-6=73let 
 
Hodnocení měření: 
Změřili jsme menší věk o 14 let než je ve skutečnosti. 

• Prostřednictvím letokruhů: 

 

Nejjednodušším způsobem jak určit stáří stromu je spočítat letokruhy buď na pařezu nebo přímo na 
kmeni. 

Počet letokruhů však lze zjistit i u vzrostlého stromu. Používá se k tomu tzv. přírůstkový vrták. S jeho 
pomocí se získá vzorek dřeva ve tvaru podlouhlého válečku, na kterém se pak letokruhy spočítají. 

Výhodou této metody je že je velmi přesná. 

Naopak nevýhodou této metody je že jí nelze použít aniž by byl strom pokácen tudíž není použitelná 
vždy a všude. 

 

 

 

• Z velikosti kmene 

I zde se počítá, byť skrytě, s tzv. ročním přírůstkem. Skrytě proto, že nemáme možnost ho vizuálně 
zkontrolovat a tak, aby bylo možné ho využít pro stanovení vzorečků, se pro jeho určení vycházelo ze 
statistických údajů. A právě toto je důvodem snížené přesnosti této metody. 
 
Výhoda této metody je že ho 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. 
 



 

 

 

•  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. 
Příklad: Urči přibližné stáří stromu, je-li jeho obvod 150 cm. 
150 : 3 = 50 150 : 2 = 75 
Rozdíl mezi odhady je 25 let. 
Polovina je asi 13 let. Tuto hodnotu přičteme k menšímu odhadu. 
Přibližné stáří stromu je 63 roků. 

Naše vlastní měření: 

Opravdový věk – 87 let 

o=180cm                        
t=57cm 
180:3=60 
180:2=90 
90-60=30 
30:2=15             
60+15=75 let 
Vypočtený výsledek - 75 let 
Hodnocení měření: 
Zjistily jsme že daný vypočet je menší o 12 let než opravdový věk. 



• TLOUŠŤKA KMENE (průměr)  

měří se pomocí průměrky (velké posuvné měřidlo) 
ve výšce 1,3 m 
POSTUP: 
1. Označíme strom ve výšce 1,3 m od paty stromu. 
2. Měření 1. provedeme ve směru S --- J (sever --- jih) 
 
3. Měření 2. provedeme ve směru V -- Z (východ -- západ) 
4. Výsledkem je aritmetický průměr. 
(měření 1. + měření 2.) : 2 = tloušťka kmene (cm) 
TLOUŠŤKU (PRŮMĚR) kmene stromu lze také zjistit, 
pokud změříme obvod jeho kmene. 
OBVOD kmene - měří se pomocí pásma ve výšce 1,3 m. 
Tloušťku kmene (průměr) pak vypočítáme pomocí 
kalkulačky: 
(obvod kmene) : 3,14 = (průměr kmene) 
Příklad: Urči pomocí kalkulačky přibližnou tloušťku kmene, je-li jeho obvod 150 cm. 
150 : 3,14 = 47,77 
Přibližná tloušťka kmene je zaokrouhleně 48 cm 

Naše vlastní měření: 

Douglaska 
Opravdový věk – 87 let 
sever - jih = 39cm 
východ -  západ = 39cm 
(39 + 39) : 2 = 39cm 
obvod = 3,14 x 39 = 122,46cm                 
122,5:3=40,8 
122,5:2=61,3 
40,8-61,3=20,5 
20,5:2=10,3         
40,8+10,3=51,1 let 
Vypočtený výsledek - 51,1 let 
Hodnocení měření: 
Zjistily jsme že daný vypočet je menší o 28 let než opravdový věk. 

Douglaska 2 
Opravdový věk – 87 let 
východ - západ = 55cm 
sever -  jih = 55cm 
 (55 +  55) : 2 = 55cm 
obvod = 3,14 x 55 = 172,7cm 
172,7:3=57,6 
172,7:2=86,4 
86,4-57,6=28,8 
28,8:2=14,4 
57,6+14,4=72 



Vypočtený výsledek - 72 let 
Hodnocení měření: 
Zjistily jsme že daný vypočet je menší o 15 let než opravdový věk. 

 
Smrk 
Opravdový věk – 87 let 
sever – jih = 44cm 
západ-východ = 42cm 
(44 + 42) : 2 = 43cm 
obvod = 3,14 x 43 = 135 
135:3=45 
135:2=67,5 
57,5-45=22,5 
22,5:2=11,3 
45+11,3=56,3 
Vypočtený výsledek - 56,3 let 
Hodnocení měření: 
Zjistily jsme že daný vypočet je menší o 30,7 let než opravdový věk. 

 
 

                                            

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rozhovor s panem Boháčkem 
Nejdřív se nám pan Boháček snažil vysvětlit, že nejdůležitější věc je, že strom se měří 

v takzvané výčetní výšce a to je 1,30 m. Začali jsme měření v lese nad Křtinskou školou. 

 



Na mapě jsou věkové kategorie porostu znázorněny pomocí barevných oblastí tyto 

oblasti jsou odstupňovány po 20. letech první je žlutý, pak červená barva do 40. let 

zelená do 60.let modrá do 80.let hnědá do 100.let  černá jsou dorosty šedá do 120.let 

fialová do 140.let, nad 140.let je taková špinavě zelená. 

 

 

• Měření věku pomocí průměru – Douglaska tisolistá 

Nejdřív se měří východ-západ a potom sever-jih. Vezmeme si metr a naměříme si výčetní 

výšku (1,30). Pak průměrku a v naměřené výšce změříme průměr stromu východ-západ. 

Potom ještě jednou změříme tentokrát sever-jih. Při obou měření jsme změřily 55cm. Tenhle 

strom byl pěkně kulatý, někdy jsou stromy i trochu šišaté, když na něj působí nějaké ty vlivy. 

Poté dosadíme do vzorce. 

 

• Měření obvodu 

Nejdřív jsme zase provedli první měření ve výšce 1,30. Vzaly jsme si ohebné meřítko. 

Jakékoliv klidně i krejčířský metr. A změřily jsme obvod stromu. U jednoho stromu to bylo 

122 a teď 145cm. Poté dosadíme do vzorce. 

 

• Rozhovor s paní Boháčkovou 

Já jsem také odchovanec Křtinské školy, a protože jsem se tady narodila, a chtěla bych tady 

umřít. Takže Křtinskou školu mám v sobě jako svůj poklad. 

Jsem ráda že pro vás mohu něco udělat jestli to potom co jsme teď dělali se třeba za 30.let 

nebo za 50.let vrátí. 

Takže jsem vyrůstala na venkově, kde jsme neměli zážitkové programy, internet a film,  ale 

jenom les, povinnosti, kozu, králíky, slepice, knihy, knihovnu a školu. 

Měli jsme nádherný domov a povinnosti, protože jsme vyrůstali v rodinách, kde bylo mnohem 

více sourozenců a museli jsme se buď o ně starat a nebo se starat o králíky nebo o něco jsme 

se pořád starali a taky jsme se staraly o Křtinskou školu, protože když se začalo vařit, tak se 

udělala zahrada a já jsem chodila zalévat, plít, prostě pomáhat a potom o prázdninách jsme 

pomáhali kuchařkám, třeba jsme strouhali mrkev a nakládali jsme ji. 

Pomáhali jsme si, jako v rodině nebylo to takové jako dnes  odcizené, kdo má peníze, tak se 

nají a kdo nemá peníze, tak jim je to jedno. A ty jsi se mě ptala, jak dlouho se touto prací 

zabývám. 



Tak já jsem původně chtěla studovat přírodu, protože jsem se celkem dobře učila, ale naše 

maminka říkala ne. Ty se dobře učíš, tak v Adamově je učiliště ty půjdeš na učiliště. My jsme 

vycházeli v osmé třídě čili 1958. A tím mě vlastně ta maminka nastartovala k učení,  protože 

já jsem asi trpěla nějakou fobií, že představa, že budu zavřená v nějaké místnosti, v hale je 

pro mě hrozná, tak už v těch 14., 15.letech jsem se rozhodla teda studovat. A příroda byla asi 

ten podmět. Gymnázium jsem udělala, potom jsem na tu přírodovědu nedostala, ale za rok mě 

vlastně ponoukli ti učitelé samy, abych šla a podala si novou přihlášku. A dostala jsem se na 

lesnickou fakultu, a tím jsem se dostala tady k dědovi, který se mnou studoval a vůbec 

k lidem, kteří v tom ročníku byli takovým velikým mým  zázemím. My jsme měli výhodu, že 

tam bylo dost žen, ale  v lesnictví je převaha mužů. Od roku 1968, kdy jsem končila, 

pracovala jsem v lesnictví až do teď.  Ze začátku přišli děti, tak jsme byli  v laboratoři lesa 

v Olomučanech. Nějaký rok a potom  už pořád jen v ŠLP. Takže nejsem jen odchovanec Křtin 

ale i ŠLP, a do teď i v tom důchodu  vlastně cítím, že  ŠLP  je můj  mateřský podnik. 

 

 

 

 

• Diskuse  

 

Udělali jsme rozhovor s panem Boháčkem a paní Boháčkovou. A provedli několik měření, 

které si teď můžeme porovnat. Nejdřív jsme měřily obvod Douglasku Tisolistou která má 

přesný věk 87 let. Ale my jsme vypočítaly 75 let. Což je rozdíl 12 let mezi přesným věkem a 

vypočteným. Našli jsme si starší měření jiných žáku, kde měli přesný věk 116, a vypočtený 72 

let. To je rozdíl 44 let. Takže naše měření bylo o dost přesnější. Nejspíš to může být tím že 

oni měřily stromy jinde, kde na ty stromy působily úplně jiné podmínky počasí, povrchu a 

tak dále…   

Potom jsme měřily věk stromu podle vzorečků. Buk jeho přesný věk je taktéž 87 let, my jsme 

vypočítaly 60 let. Rozdíl mezi vypočítaným a přesným věkem je tedy 27 let. Tentokrát 

výpočet nebyl tolik přesný jak u obvodu Douglasky. Pak jsme měřily podle vzorečků ještě 

Borovici, vypočítaly jsme 73 let. Tady byl rozdíl 14 let, to už bylo poněkud přesnější.  

Podmínky pro borovici byly nejspíš příznivější než pro buk. Taktéž přírůsty borovice jsou 

větší než u buku, jelikož buk je tvrdší než borovice. A tudíž mu trvá déle než vyroste do téhož 

průměru jako borovice. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Závěr 
 

• S paní Boháčkovou a panem Boháčkem jsme zjistili, že ne všechny stromy jsou 

stejně staré. 

• Nejdřív jsme si řekly a ukázaly různé skupiny stromů podle věku. 

• Zkoušely jsme měřit několik stromů v místě, kde by měli žít stromy 90 let.  

• 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. 

• Zkoušely jsme si měřit s průměrkou. 

• Zkoušely jsme podle výpočtů zjistit staří stromů. 

• A pak jsme se paní Boháčkové a pana Boháčka ptaly na různé otázky typu: „jak 

dlouho se touto prací zabýváte“ a „co vám přídě na této práci nejzajímavější“.  

• Naučily jsme se, že když chceme vědět jak je starý strom tak že nemusíme složitě 

počítat letokruhy, ale můžeme si to vypočítat pomocí vzorečků. 

• Takže kdyby jsme chtěly vědět stáří stromů stačí si ho vypočítat. 

• Dozvěděly jsme se spoustu zajímavých věcí. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zdroje 
 

 

http://www.velkykluk.cz/ruzne/urcovani_stari_stromu/index.htm 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dendrochronologie 

http://www.slpkrtiny.cz/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koln%C3%AD_lesn%C3%AD_podnik_Masaryk%C5%A

Fv_les_K%C5%99tiny 
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