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ABSTRACT: Přesné měření biomasy stromů je stále aktuálním tématem lesnického výzkumu a praxe. 
Vedle klasického zjišťování biomasy na skáceném stromě existují různé metody měření stojícího 
stromu.  Na významu začínají nabývat především metody a technologie, které zaručují přesné a přitom 
jednoduché a časově nenáročné zaměření jednotlivých komponent nadzemní biomasy stromu. To je 
významné především u listnatých hospodářských dřevin, u kterých je významná i složka biomasy 
hroubí alokována v korunové části. Cílem této práce je zjištění přesnost měření vybraných 
dendrometrických veličin stojících stromů buku lesního (Fagus sylvatica) na bázi laseroveho 
dálkoměru a srovnání klasickým zaměřením téhož stromu ležícího.  Výsledky ukazují, že technologie 
měření stojícího stromu je plně srovnatelná s klasickým pozemním zaměřením, což naznačuje značné 
možnosti pro širší uplatnění metody v praxi. 

The accurate measuring of tree biomass is still actual theme in forest research and practice. 
There exist different methods of standing tree biomass measuring next to the classical 
methods on cut trees. The methods and technologies which ensures accurate, simple and time 
not consuming measuring of above-ground tree biomass are becoming more significant. This 
is important especially at broadleaved species where the biomass of timber to the top of 7 cm 
o.b is allocated in the crown parts. The aim of this work is to find out the accuracy of chosen 
standing European beech mensurational variables based on laser rangefinder and comparison 
to the classical measurement of identical cut trees. The results show that technology of 
standing tree measurement is fully comparable to the classical ground measurement which 
may lead to wider usage of this method in practice.  
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Úvod a problematika 

Zjišťování a měření biomasy stromů patří mezi základní činnosti v lesnickém výzkumu i 
praxi. Stanovuje se jednak biomasa celková, nadzemní části, kořenů i jednotlivých 
komponent stromu. Při zjišťování biomasy je kladen důraz na přesnost měření. 
Specializované studie i provozní metody zjišťování biomasy stromů v mýtním věku i 
sortimentace těžebního fondu jsou především založeny na změření pokácených vzorníkových 
stromů. Tyto postupy jsou velmi přesné; nevýhodou je však vysoká pracnost, časová 
náročnost a z ní vyplývající omezení rozsahu prací. Naopak metody využívající  měření 
stojícího stromu jsou méně časově náročné, ale jejich jistou nevýhodou je nižší dosahovaná 
přesnost. Velmi důležitý je také rozsah měřených veličin na stojícím stromě, který velmi 
ovlivňuje výběr použité technologie. 

Klasickým postupem je změření výšek, nasazení větví a korun pomocí různých typů 
výškoměrů a stanovení biomasy kmene či sortimentů přes výčetní tloušťku z tabulek. 
Tabulkové metody jsou však  málo přesné, neboť nevyužívají specifické informace, např. o 
průběhu křivky kmene, která je pro podrobnější měření a následnou sortimentaci mimořádně 



 

důležitá. Protože hmotové tabulky jsou prvotně určeny ke zjištění hmoty celých porostů, při 
jejich použití ke stanovení hmoty jednotlivých stromů se však vždy jedná o více či méně 
přesné odhady (Korf 1972).  Pokud je třeba měřit kmenový profil, jsou k dispozici různé typy 
dendrometrů, relaskopů, laserové přístroje či snímací kamery, které umožňují mapování 
kmene (Clark 2000). Kompletní zaměření biomasy stojících stromů je však možné jen při 
použití technologické sestavy zahrnující klíčové měřicí přístroje. Vedle prostého měření 
tloušťky na kmeni umožňují tyto technologické sestavy zjišťovat např. délku a průměr větví a 
měřit parametry koruny – její profil, projekci i objem. Pomocí technologie měření biomasy 
stojícího stromu lze tedy  zjistit prakticky všechny údaje týkající se jeho nadzemní biomasy.  

Tato studie využila moderní technologickou sestavu Field-Map pro zjištění přesnosti měření 
nadzemní biomasy stojících stromů buku lesního. Měření proběhlo v zimním období po 
opadu listí, což je nezbytné pro efektivní měření korun listnatých dřevin. 

Testování bylo založeno na srovnávání odchylek měření vybraných veličin stojícího stromu 
od referenčních výsledků získaných na stromě pokáceném. Studie diskutuje přesnost a 
použitelnost metody měření stojícího stromu v provozních podmínkách. 

 
Materiál a metody  

Vzorníkové stromy 

Stromy – vzorníky buku lesního, byly vybírány tak, aby zachycovaly široké spektrum 
dimenzí od stromů nejtenčích, rostoucích pod úrovní porostu, přes stromy z vedlejší a hlavní 
úrovně, až ke stromům nejsilnějším nadúrovňovým. Také habitus stromů byl rozdílný; 
vybírány byly stromy růstu víceméně solitérního až po jedince z plně zapojených porostů. 
Tato záměrná rozmanitost byla pro testování přesnosti technologie měření stojícího stromu 
velmi důležitá, neboť měla simulovat rozdílnost porosních podmínek, které se běžně 
vyskytují. Měření proběhlo na třech lokalitách v  České republice; bližší údaje uvádí tab. 1. 

Tab. 1 Základní údaje o lokalitách. Basic locality  information    

DBH (cm) H (m) Lokalita 
Locality 

Poloha (s.š., v.d.) 
Location (latitude, long) 

Nadm. výška (m) 
Altitude (m) 

Počet 
Count min. max. min. max. 

Jílové 49º 54´, 14º 27´  450 5 6 35 9.2 24.1 
Trhanov 49º 25´, 12º 47´ 700 7 26 39 29.6 33.9 

Horšovský 
Týn 49º 32´, 12º 38´ 750 7 31 62 25.2 29.1 
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Obr. 1 Dimenze vzorníkových stromů na jednotlivých lokalitách. Dimension of each locality sample trees. 

Technické vybavení 

K testování přesnosti měření stojícího stromu byla použita technologie Field – Map (IFER, 
Jílové u Prahy, Česká republika), která umožňuje mapování všech složek a úrovní lesního 
ekosystému od jednotlivých stromů až po celé porosty. K základním funkcím, které je možno 
využít pro měření biomasy, patří zaměřování pozice stromů, měření výšek, nasazení korun, 
vytyčování korunových projekcí a profilů, měření kmenových profilů a délky, tloušťky a 
nasazení větví. K měření ležícího stromu byly využity základní pomůcky, tzn. 50m pásmo pro 
měření délky stromů, 10m pásmo pro měření délky větví, elektronická průměrka a další 
nezbytné pomůcky (pily, sekery). 

Základem technologie Field - Map je vlastní software umožňující terénní mapování lesních 
ekosystémů. Technickou podporou  technologie Field - Map jsou geodetické přístroje, 
skládající se z kompasu Map Star a laserového dálkoměru Impulse (Forest Pro; objí firma 
Laser Technology Inc., USA) a terénního počítače Hammerhead (Walkabout Computers Inc., 
FL, USA) Dálkoměr má připevněn zaměřovací dalekohled s vlastním zařízením k 
vzdálenému měření tloušťky (IFER, Jílové u Prahy, Česká republika). Zvětšení dalekohledu 
je možné v rozsahu  v pěti velikostech od 1.5 do 5.  

Pro testování přesnosti měření byl použit tripod, který zaručuje minimální chvění přístroje při 
odečítání tloušťek. Pro provozní měření však dostačuje měření s monopodem. Hmotnost 
sestavy skládající se z výše uvedených přístrojů a bez externích baterií je při použití  tripodu 
cca 8 kg, při použití monopodu  cca 6 kg. Délka provozu terénního počítače s 1 externí baterií 
je dle povětrnostních podmínek cca 3 – 4 hodiny. Kompas a laserový dálkoměr jsou napájeny 
klasickými tužkovými bateriemi. 

 

  
 



 

 

Obr. 2 Detail sestavy Field – Map na monopodu. Detailed  Field – Map configuratin on monopod.  

Měření stojícího stromu 

K stanovení přesnosti měření stojícího stromu se použily tyto dendrometrické veličiny: výška 
stromu, výška nasazení větví, tloušťka větví 10 cm od nasazení na kmeni, délka větví. Z 
měření kmenového profilu se stanovil objem, který se porovnával s objemem kmenovým 
ležícího stromu. Vedle těchto testovaných veličin se pro účely základního projektu měřila 
horizontální projekce a vertikální profily korun, výška nasazení živé a mrtvé koruny.  

Vlastní měření znamenalo několik postupných operací. Sestava Field - Map byla umístila do 
vzdálenosti od měřeného stromu, která odpovídala cca 2/3 jeho výšky, a to optimálně tam, 
kde bylo možné vidět celý strom od paty až k vrcholu. V případě, že to porostní podmínky 
nedovolily, poloha stanoviště přístroje byla v průběhu měření měněna s tzv. přestaničením na 
jiný bod o známé poloze. Změna stanoviště přístroje patří k standardním možnostem sestavy 
Field-Map, což umožňuje měření i v těch nejsložitějších terénních a porostních podmínkách. 

Prvním krokem vlastního měření stromu bylo zaměření jeho polohy pomocí výtyčky umístěné 
v 1,3 m na kmeni (tzv. výčetní výška). Dále se zaměřila výška stromu a nasazení živé a mrtvé 
koruny. Místem nasazení bylo místo na kmeni, z kterého vyrůstala první výrazná větev 
koruny; zpravidla s tloušťkou vyšší než 4 cm. Pokud byl strom nahnutý, měřila se spolu 
s výškou i jeho celková délka,. 

Po této operaci následovalo zaměření horizontální projekce koruny. Pomocník s výtyčkou 
zachycoval lomové bodey svislého průmětu koruny a měřič tyto body zaměřoval. Dále byl 
zaměřen profil koruny, a to ze dvou na sebe kolmých směrů, tedy řez korunou vedený 
vertikálně. 

Po zaměření koruny  byl zaměřen kmenový profil. Pomocí dalekohledu uzpůsobeného 
k vzdálenému měření tloušťek se zaznamenávala  tloušťka kmene v intervalu ca. 1 m. 
Z těchto údajů se na obrazovce terénního počítače interaktivně vykresloval kmenový profil a 
zároveň se počítala hmota zaměřeného kmene (viz. obr. 4). 

  
 



 

 

Obr. 3 Záměrný kříž  dalekohledu pro odečítání tloušťky. Sighting cross for measurement of  tree 
diameter. 

Následující operací bylo změření tloušťky větví cca 10 cm od jejich nasazení na kmen. 
Tloušťka větví se získávala obdobně jako v případě kmenového profilu vzdáleným měřením 
tloušťky pomocí  dalekohledu. Délka větví byla zjištěna pomocí dvou bodů, které určovaly 
směr hlavní osy větve a  celkového zaměření délky větve po významných lomových bodech. 

V průběhu měření byl vyhotovován tužkou plánek vzorníkového stromu: nasazení koruny, 
tvar a délka větví s připojením identifikačních čísel. Tento plánek byl mimořádně důležitý, 
neboť se podle něho porovnávaly a dohledávaly větve změřené přístrojem v konfrontaci se 
situací ležícího stromu. Po skončení měření byl strom ještě vyfotografován z místa stanoviště 
přístroje.  

  
 



 

 
Obr. 4 Měřené veličiny stojícího stromu. Measured quantities of standing tree. 

Měření ležícího stromu 

Po zaměření stojícího stromu sestavou Field – Map se přistoupilo k  změření pokáceného 
vzorníkového stromu. Jako první se zjistila výška resp. délka stromu pomocí 50m pásma, 
určilo se nasazení koruny. Za nasazení koruny se považovalo místo na kmeni, z kterého 
vyrůstala první výraznější větev s minimální tloušťkou 4 cm. Nad touto větví muselo být již 
jasné zastoupení silných primárních větví. Ve většině případů se nasazení koruny 
ztotožňovalo s první výraznou větví primární struktury koruny.  Dále se pomocí průměrky po 
1m sekcích změřila tloušťka kmene ve dvou na sebe kolmých měřeních. První měření u paty 
stromu se umísťovalo na čele kmene, které bylo ve výšce pařezu (2/3 tloušťky pařezu). 
Vlastní objem kmene ležícího stromu se počítal součtem objemu sekcí komolého kužele dle 
tzv. Smaliánova vzorce (Korf 1952): 

V = (ko + kn)/2 * l´ (k1,n – plocha čel výřezu, l´ – délky výřezu) 

a byl porovnáván s výsledným kmenovým profilem stojícího stromu. Mimořádně důležité 
bylo dodržet stejný směr měření profilu jako u stojícího stromu. Proto byl stojící strom vždy 
ve směru měření označen. 

Dále se přikročilo k rekonstrukci koruny, sestavování jednotlivých větví a vyřazování těch 
větví, které se odlomily při pádu z okolních stromů. Délka a výška nasazení větví se měřily 
pásmem, tloušťka větví pomocí průměrky. Délky větví se měřily  po lomových bodech od 
místa nasazení po nejvzdálenější výhon větve. Časová náročnost měření ležícího stromu byla 
závislá přímo na míře rozbití koruny při dopadu a  velikosti vlastní koruny. 

  
 



 

  
 

Statistické vyhodnocení 

Za standardní metodu stanovení celkové biomasy a parametrů stromu se považovala klasická  
metoda s pokácením stromu a jeho následným změřením pásmem a průměrkou. S těmito 
parametry byla statisticky srovnávána data metody měření stojícího stromu pomocí sestavy 
Field - Map. Zjišťovala se přesnost dendrometrického měření stojícího stromu u těchto 
veličin: výška stromu, výška nasazení větví, tloušťka báze větví,  délka větví a objem stromu 
kmenový.  

Chyba měření stojícího stromu se stanovila jako odchylka od průměrné hodnoty souboru dat 
ležícího stromu. Pro porovnání přesnosti měření veličin stojícího stromu pomocí sestavy Field 
Map bylo dále použito statistického testování shody středních hodnot na hladině významnosti 
α = 0.05 a konstrukce regresního modelu. Byly odhadnuty klasické parametry souboru – 
průměr, rozptyl a směrodatná odchylka. Dále byl soubor dat testován pomocí modifikovaného 
Fischer – Snedecorův F – testu na shodu rozptylů při vyslovení  nulové hypotézy H0: σ1

2 = 
σ2

2.  Pro ověření nulové hypotézy o shodě průměrů obou sledovaných souborů H0: μ1 = μ2 byl 
použit párový dvouvýběrový test. Nakonec byla  pro soubor změřených veličin provedena 
regresní analýza a sestrojen lineární regresní model y = β0 + β1x. 

 
Výsledky  

Přesnost měření výšky stojícího stromu  

K porovnání přesnosti měření výšky obou zmiňovaných metod bylo použito 19 stromů, tedy 
souboru celkem 38 dat. Průměrná délka ležícího stromu byla 26.39 m, u stromu stojícího  to 
bylo 26.37 m. Průměrná absolutní diference experimentální metody byla tedy -0.02 m, což je 
méně jak -0.08 %.  Rozptyl souboru ležících stromů dosahuje 50.44, u stromů stojících 54.50. 
Směrodatná odchylka výšek ležících stromů je 7.11 a výšek stojícího stromu 7.38. Shoda 
středních hodnot - rozptylů s1,2

2 i průměrů x1,2 porovnávaných souborů byla prokázána.  
Koeficient determinace R2 dosahuje hodnoty 0.99. Navržený regresní model y = -0.08 + 1.03x  
je významný. Metoda stanovení výšky stojícího stromu pomocí sestavy Field - Map tedy 
dosahuje shodných výsledků jako metoda měření délky ležícího stromu.  
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Obr. 5 Regresní závislost výšky stromu stojícího a stromu pokáceného.  Regression dependence of   

standing and cut tree height. 

Přesnost měření výšky nasazení větví 

Ke stanovení přesnosti měření výšky nasazení větví byl k dispozici soubor 137 větví, tedy 
celkem 274 dat. Průměrné nasazení větví změřené na ležícím stromě bylo 19.44 m, u stromů 
stojících to bylo 19. 42 m. Průměrná diference metody stanovení nasazení výšky větví u  
stojícího stromu od měření nasazení výšky větví ležícího stromu byla tedy pouze  -0.02 m (-
0.10 %). Rozptyl souboru výšek nasazení větví ležících stromů dosahuje 23.93, u stromů 
stojících 24.10. Směrodatná odchylka výšek nasazení větví ležících stromů je 4.89 a výšek 
nasazení větví u stojících stromů 4.90. Shoda středních hodnot - rozptylů s1,2

2 i průměrů x1,2 
porovnávaných souborů byla prokázána.  Koeficient determinace R2 dosahuje hodnoty 0.99. 
Navržený regresní model y = 0.02 + 1.00x  je významný. Metoda stanovení výšky nasazení 
větví stojícího stromu pomocí sestavy Field - Map tedy dosahuje shodných výsledků jako 
metoda měření nasazení výšky větví u ležícího stromu. 
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Obr. 6 Regresní závislost výšky nasazení větví stromu stojícího a pokáceného. Regression dependence of  

of standing and cut tree branches height. 

Přesnost měření délky větví 

Ke stanovení přesnosti měření délky větví u stojícího stromu pomocí technologie Field – Map 
bylo k dispozici celkem 137 větví, tedy celkem 274 dat. Průměrná délka větve ležícího 
stromu byla 5.06 m, u metody experimentální to bylo 5.07 m. Průměrná absolutní diference 
metody stanovení délky větví u  stojícího stromu od měření délky větví ležícího stromu byla 
tedy  +0.01 m (+0.20 %). Rozptyl souboru délek větví ležících stromů dosahuje 7.19, u 
stromů stojících 8.48. Směrodatná odchylka délek větví ležících stromů je 2.68 a délek větví u 
stojících stromů 2.91. Shoda středních hodnot - rozptylů s1,2

2 i průměrů x1,2 porovnávaných 
souborů byla prokázána.  Koeficient determinace R2 dosahuje hodnoty 0.83. Navržený 
regresní model y = 0.07 + 0.99x  je významný. Metoda stanovení délky větví stojícího stromu 
pomocí sestavy Field - Map tedy dosahuje shodných výsledků jako metoda měření délky 
větví u ležícího stromu. 
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Obr. 7 Regresní závislost délky větví stromu stojícího a pokáceného. Regression dependence  of standing 

and cut tree branches lenght. 

Přesnost měření tloušťky větví 

K porovnání přesnosti měření tloušťky větví pomocí technologie Field – Map bylo opět 
k dispozici celkem 137 větví, tedy soubor celkem 274 dat. Průměrná tloušťka větví ležícího 
stromu byla 81.9 mm, u stromu stojícího to bylo 80.5 mm. Průměrná diference metody 
stanovení tloušťky větví u  stojícího stromu od měření tloušťky větví ležícího stromu byla -
1.4 mm (-1.7 %). Rozptyl souboru tloušťek větví ležících stromů dosahuje 1270.64, u stromů 
stojících 1008.40. Směrodatná odchylka tloušťek větví ležících stromů je 35.64 a tloušťek 
větví u stojících stromů 31.75. Shoda středních hodnot - rozptylů s1,2

2 i průměrů x1,2 
porovnávaných souborů byla prokázána.  Koeficient determinace R2 dosahuje hodnoty 0.87. 
Navržený regresní model y = 12.55 + 0.83x  je významný. Metoda stanovení tloušťky větví 
stojícího stromu pomocí sestavy Field - Map tedy dosahuje shodných výsledků jako metoda 
měření tloušťky větví u ležícího stromu. 
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Obr. 8 Regresní závislost tloušťky větví stromu stojícího a pokáceného.  Regression dependence of 

standing and cut tree branches diameter.  

Porovnání přesnosti měření objemu kmene stojícího stromu 

Porovnání přesnosti měření objemu kmene pomocí technologie Field – Map je specifické tím, 
že se jedná o veličinu syntetickou. Vznikla na základě měření profilu kmene a výšky stromu. 
Celkem bylo k analýze použito 19 stromů, což je celkem 38 dat. Průměrný objem kmene 
ležícího stromu byl 1.39 m3, u stojícího stromu to bylo 1.34 m3. Průměrná diference metody 
stanovení objemu kmene stojícího stromu od klasického měření ležícího stromu byla -0.05 m3 
(-3.5 %). Rozptyl souboru objemu kmenů ležících stromů dosahuje 1.03, u stromů stojících 
1.15. Směrodatná odchylka objemu kmenů ležících stromů je 1.01 a objemu kmenů stojících 
stromů 1.07. Shoda středních hodnot - rozptylů s1,2

2 i průměrů x1,2 porovnávaných souborů 
byla prokázána.  Koeficient determinace R2 dosahuje hodnoty 0.97. Navržený regresní model 
y = -0.11 + 1.04x   je významný. Metoda stanovení objemu kmene stojícího stromu pomocí 
sestavy Field - Map tedy dosahuje shodných výsledků jako klasická metoda měření ležícího 
stromu. 
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Obr. 9 Regresní závislost objemu stromu stojícího a pokáceného.  Regression dependence of standing and 

cut tree volume. 

 

Diskuse 

Přesnost měření pomocí technologie měření stojícího stromu byla u hodnocených veličin 
různá. Za nejpřesnější se dá považovat především měření výšky  stromu a výšky nasazení 
větví.  Průměrná odchylka měření výšky stojícího stromu od stromu ležícího byla -0.08 % , u 
výšky nasazení větví činila tato odchylka -0.10 %. Systém měření těchto dvou hodnocených 
veličin je v podstatě stejný, proto je i přesnost měření velmi podobná.U klasických 
výškoměrů Blume Leiss, Sunto, Vertex je dosahovaná přesnost měření +/- 2,5 % z výšky, u 
přístrojů Criterion Laser 400, Telerelaskop je to méně jak +/- 1 % výšky (Brack 1999, 2000, 
2001). Problémem v některých případech bylo určení vrcholu stromu, neboť u buku a 
všeobecně listnáčů je koruna většinou tvořena několika svisle vybíhajícími větvemi. Zdrojem 
dalších nesystematických chyb mohlo být u ležícího stromu sklopení bočních větví směrem 
k vrcholu a celkové rozbití koruny po dopadu. Vzhledem k nutnosti měření v době 
vegetačního klidu, byly větve křehké a snadno se lámaly, což znesnadňovalo pozdější 
bezchybnou rekonstrukci původního postavení větví. I přes tyto nedostatky je však přesnost 
výšky nasazení jednotlivých větví změřená pomocí technologie měření stojícího stromu velmi 
vysoká a dostačující pro přesné analýzy např. biomasy stromů, biomasy korun atp.. 

Další sledovanou veličinou bylo měření délky větví na stojícím stromě. Průměrná odchylka 
od délky větví zjištěných na pokáceném stromě byla +0.20 %. Koeficient determinace R2 
dosahoval 0.83. Je tedy vidět, že přesnost měření byla nižší, než v případě měření výšek. 
Měření délky větví na stojícím stromě bude vždy velmi složitým úkolem, neboť jeho přesnost 
ovlivňuje celá řada dalších faktorů které lze jen těžko eliminovat – vychýlení stromu od svislé 
osy, neprůběžnost osy větve, extrémní délky svislých větví. Tyto nepříznivé faktory jsou 
přitom právě nejvíce přítomny u listnatých dřevin jako je buk; u dřevin jehličnatých nelze tak 

  
 



 

velké problémy očekávat. K nepřesnostem jistě také přispívalo rozlámání větví při dopadu 
stromu a jejich následná náročná rekonstrukce, nedostatečné zachycení lomových bodů a 
nesprávný odhad azimutu větve. Porovnání s přesností měření ostatních metod a technologií 
přitom prakticky není možné, neboť testovaná technologie Field – Map je průkopníkem v této 
oblasti.  

Vedle délky větví se dále měřil průměr větví cca 10 cm od jejich nasazení na kmeni. 
Průměrná odchylka měření průměru větví stojícího stromu od měření na pokáceném stromě 
byla -1.70 % (tab. 15). Odchylky vznikají především v důsledku nepřímosti osy kmene 
v koruně stromu, což je typické pro staré listnaté dřeviny, a také v důsledku špatné 
viditelnosti báze větví v koruně stromu. I proto dosahuje koeficient determinace R2 měření 
tloušťky větví hodnoty 0.87. Základním předpokladem úspěšného měření tloušťek pomocí 
přístroje je používání pevného stativu, který minimalizuje chvění celé měřičské sestavy. Bez 
stabilní opory je  odečítání tloušťkové stupnice v dalekohledu ztíženo; to platí především při 
používání větších zvětšení dalekohledu. 

Z přístrojů, které umožňují měření tloušťky je třeba zmínit relaskop a laserové přístroje – 
např. Criterion. Přesnost měření vzdálené tloušťky je u relaskopu závislá na odstupové 
vzdálenosti a dimenzi stromu – průměrně bývá uváděn údaj +/- 2.5 % skutečné tloušťky. U 
přístrojů Criterion je přesnost uváděna +/- 1 % tloušťky (Brack 1999, 2000, 2001). Údaje, 
které by se vztahovaly k měření vzdálené tloušťky chybí. Princip měření tloušťky větví na 
stojícím stromě je u testované technologie Field – Map ojedinělý, neboť umožňuje měření 
tloušťky bez ohledu na polohu a směr větve. V průběhu měření tedy není třeba měnit polohu 
dalekohledu. 

Poslední veličinou, u které se zjišťovala přesnost měření pomocí technologie měření stojícího 
stromu, byl objem kmenový. Průměrná odchylka objemu kmene stojících stromů od objemu 
kmene ležícího stromu byla -3.5 %.  Specifikem měření objemu kmene je skutečnost, že se 
jedná o veličinu, která vzniká kombinací výšky stromu a měření kmenového profilu. 
Kmenový profil je však pro konečný výsledek zásadní. Ostatní použitelné metody stanovení 
objemu kmene dosahují různé přesnosti. Např. u objemových tabulek porostů ÚLT je uváděna 
u buku přesnost +/- 3 %, u metody JHK je to +/-2,5 % (Korf 1972).  Wiant (1992) uvádí, že 
chyba vzniklá použitím nevhodných objemových tabulek nebo funkcí může činit více jak 30 
%. Také je třeba zdůraznit význam počtu změřených bodů profilu. Goulding (1979) uvádí, že 
při malém počtu změřených bodů kmenového profilu může být chyba stále vyšší jak 8 %. 
Chyby měření jednotlivých tloušťek kmenového profilu vznikají především při náklonu 
stromu a nepřímosti osy kmene. Především u listnatých stromů, tedy i buku, není přímost osy 
kmene u dospělých stromů většinou splněna. V důsledku toho vznikají buď kladné nebo 
záporné odchylky tloušťky jednotlivých profilů a tedy v konečném důsledku i celého objemu 
kmene. Největších odchylek bylo dosaženo v koruně stromu, kde požadavek na průběžnost 
osy kmene není ve většině případů splněn. Nejdůležitější je však měření v plnodřevné části 
kmene, neboť je zde soustředěna většina zásoby  a také se zde dají očekávat nejkvalitnější 
sortimenty. 

Metoda nedestruktivního měření stojícího stromu prokázala v terénních podmínkách plnou 
srovnatelnost s metodou destruktivní. Vedle využití při klasickém stanovování nadzemní 
biomasy stromů se zdá být velmi perspektivní uplatnění této technologie při sortimentaci 
těžebního fondu, či prostém zjišťování zásoby porostů. V současnosti existují signály, že z 
důvodů ekonomických se bude zvyšovat zájem jak o jednoduché provozní metody přesného 
odhadu zásoby tak na to navazující přesný odhad sortimentní skladby porostů. A ne vždy 
bude z různých důvodů možné využívat kácení vzorníkových stromů (příliš cenné výřezy, 
termín sortimentace, rozsah a různorodost těžených porostů). Při těchto metodách se dá s 

  
 



 

výhodou využít  možnosti měřit vzdálené tloušťky stromů - tedy i profil kmene. Profil kmene 
se dá využít pro konstrukci morfologických křivek a následně pro modelování výtěžnosti 
jednotlivých sortimentů. Také měření tloušťky větví a jejich nasazení je neméně důležité, 
neboť tloušťka a výška suků je základní veličinou ovlivňující zařazení jednotlivých výřezů do 
tříd jakosti. Měření délky větví je spíše experimentální záležitostí, ale lze ji použít např. i při 
stanovení objemu kmene či hroubí silně zavětvených soliterních jedinců. 

Z hlediska časové náročnosti měření stojícího stromu, se jedná o metodu rychlou, která se 
může v provozních podmínkách plně uplatnit. Rychlost postupu záleží na množství měřených 
veličin a na dimenzích jednotlivých stromů. Časově nejnáročnější operací je měření 
kmenových profilů, které vyžaduje pevnou oporu přístroje. Významnou časovou úsporou pro 
provozní metody zjišťování zásob a sortimentaci bude omezení počtu měření tloušťek na 
kmeni na několik významných bodů. Tyto možnosti se v současné době dále testují. Měření 
ostatních veličin je již časově plně srovnatelné s klasickým zaměřováním ležícího stromu. 

Závěrem bychom rádi poděkovali Grantové agentuře České republiky (GAČR), z jejíž 
prostředků byl financován projekt „Bilance uhlíku“, v rámci něhož se uskutečnilo ověření 
přesnosti nedestruktivního stanovení biomasy stojícího stromu. 
 

Resumé  

Pro zjišťování celkové nadzemní biomasy stromu (Fagus sylavatica) se použily dvě zcela 
rozdílné metody, a to metoda měření stojícího stromu pomocí sestavy Field-Map a klasické 
zaměření pokáceného stromu pomocí manuálních pomůcek. Nejdříve se vybraný vzorníkový 
strom zaměřil pomocí sestavy Field – Map, tzn. zjistil se profil kmene a z něho se vypočetl 
objem, změřila výška stromu, délka a tloušťka větví. Poté se přistoupilo ke skácení stromu a 
jeho zaměření  pomocí klasických pomůcek – pásma a průměrky. Zjišťovaly se stejné 
veličiny jako u stojícího stromu.  

Za metodu standardní se považovalo zaměření ležícího stromu pomocí klasických manuálních 
pomůcek; metoda měření stojícího stromu byla považována za experimentální.Ve všech 
sledovaných veličinách, tj. objemu kmene, výšce stromu,  tloušťce a délce větví byla 
prokázána shodnost dat experimentální metody zaměřování stromu s metodou standardní. 
Především se ukázala vysoká míra shody měřených dat  u testované veličiny výšky stromu a 
výšky nasazení větví. Tloušťka a délka větví a také objem kmene naopak vykazují relativně 
nižší přesnost. Mezi hlavními faktory, jenž negativně ovlivňují přesnost měření stojícího 
stromu, patří v prvé řadě neprůběžnost  osy kmene a  větví. Přes tyto objektivní problémy, 
které jdou velmi těžko odstranit, prokázala metoda nedestruktivního měření stojícího stromu 
v terénních podmínkách plnou srovnatelnost s metodou destruktivního měření pokáceného 
stromu. To dává mimo jiné reálnou možnost uplatnit tuto metodu při zjišťování sortimentní 
skladby porostů. 

To find out the whole above-ground tree biomass (European beech) the two completely 
different methods were used: method of standing tree measurement by Field-mapping set and 
classical measurement of cut tree by manual instruments. The chosen sample tree was 
measured by Field- mapping set, i.e. the stem profile was assessed and from it the tree volume 
was counted, the tree height, branch length and diameter was measured. After this, the tree 
was cut down and it was measured by manual instruments (band dendrometer and calliper). 
The same quantities as at the standing tree were measured.  The classical measurement of cut 
tree by manual instruments was taken as standard one; the method of standing tree 
measurement by Field-mapping set was taken as experimental. The correspondence in all 

  
 



 

measured quantities i.e. trees volume, the tree height, branch length and diameter was reached 
by using   both methods. In particular, the high rate of correspondence was shown in 
measured quantities such as tree and branch height. The branch length and diameter and also 
stem volume showed relatively lower accuracy of correspondence. One of the main negative 
factor, which influences the accuracy of standing tree measurement, is no intersection of the 
stem and branch axis. Over these objective problems, which are hardly removable, the 
experimental method of non-destructive standing tree measurement in off-road conditions 
showed that is fully comparable to the classical destructive measurement of cut tree by 
manual instruments. This provides objective possibility of using this method in stand 
composition assortment.  
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