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TEPLOTNÍ POMĚRY VRSTVY VZDUCHU OVLIVNĚNÉ 

SMRKOVÝM POROSTEM 
 

Klára Kamlerová 
 
Summary 
 
The aim of the paper was to characterize effects of a young Norway spruce 

stand on temperature conditions of the adjacent layer of air under extreme 
temperature decreases in December 2001. The air temperature was measured in 
a permanent sample plot (at about 620 m alt.), the Drahanská Upland (CR), in a 
Norway spruce stand of the 2nd generation (age 23 years) on a site of originally 
mixed stands. In the stand vertical profile, Pt100 (EMS Brno) platinum 
thermometers were placed at a height of 12, 10, 7.5, 4 and 2m above the soil 
surface. The lowest air temperatures (Ta) were measured in the region of tree 
crowns at a height of 7.5m, the highest ones above the stand at a level of 12m. 
The smallest amplitude Ta was found inside the stand under tree crowns (2m), the 
highest one in the region of crown tops (10m). On 13 December, the lowest air 
temperature at all was measured in the whole vertical profile (-17.8°C) for the 
winter period from November 2001 to February 2002. Regardless of a cloudless or 
a cloudy day, daily air temperature means (Tad) inside the stand were lower than 
above tree crowns. To the height of the foliage biomass maximum DM in the stand 
vertical profile (about 4m), Tad  changed with height minimally, at a height of 7.5m 
they reached their minimum in the vertical profile, in the region of crown tops and 
above the stand they increased with increasing height. The decrease in Tad  

related to the transition of a cyclone situation showed various values for particular 
levels of measurement.  

 
 
Úvod 
 
Pro rostliny je teplota prostředí v němž žijí a jehož klimatické podmínky svou 

přítomností a životními ději spoluvytvářejí, jedním ze základních faktorů 
mikroklimatických poměrů. V souvislosti s očekávanou změnou teplotních poměrů 
v budoucnu, s možným  prořeďováním korun a snížením zápoje porostů lze předpokládat  
změnu vertikálního teplotního profilu porostů a zvyšování přízemních teplot (Vinš et al. 
1996). Případné zvýšení teplotních výkyvů během zimy může komplikovat proces 
otužování dřevin nebo způsobit přechodnou, či předčasnou ztrátu otužilosti (Larcher 1988). 
V extrémních případech může dojít až k narušení rozkladných procesů ve vrstvě 
povrchového humusu s dalšími negativními následky na dřeviny (Vinš et al. 1996). Cílem 
tohoto příspěvku je proto charakterizovat teplotní poměry vrstvy vzduchu ovlivněné 
mladým smrkovým porostem při extrémních poklesech teplot vzduchu v prosinci roku 
2001. 
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Materiál a metodika 
 
Teplota vzduchu byla měřena na trvalé zkusné ploše na Drahanské vrchovině (ČR) 

asi 3 km západně od obce Němčice. Její poloha je určena souřadnicemi 49°26´ severní 
zeměpisné šířky, 16°41´ východní zeměpisné délky a nadmořskou výškou ca 620m n.m. 
Mateční horninou je kyselý granodiorit, překrytý vrstvou svahoviny. Podle klimatologické 
klasifikace podnebí ČR (Quitt 1971) leží výzkumná plocha v oblasti MT7. Délka hlavního 
vegetačního období je 140 až 160 dnů. Průměrná teplota v lednu je -2 až -3°C, v dubnu 6 
až 7°C, v červenci 16 až 17°C a v říjnu 7 až 8°C. Srážkový úhrn za vegetační období činí 
400 až 450mm, za zimní období 250 až 300mm. Průměrný počet zatažených dnů je 120 až 
150, jasných 40 až 50.   

 
Měření probíhalo ve smrkovém porostu (25m x 25m) druhé generace (23 let) na 

stanovišti původně smíšených porostů. V roce 1978 byly vysázeny tříleté sazenic smrku 
ztepilého (Picea abies [L.] Karst.) ve sponu 2,5m x 2m a od doby vzniku zde nebyl 
proveden žádný výchovný zásah. Na ploše pouze přirozeně zmlazoval smrk, bříza, jíva, 
osika, borovice, modřín a bez hroznatý (Janíček 1990). V roce 2001 byla průměrná výčetní 
tloušťka 6,1cm a porost byl zapojen. Rozložení biomasy jehličí ve vertikálním profilu 
porostu (Kučera et al. 2002) na studované ploše je na obr. 1.   

 
Teplota vzduchu ve vertikálním profilu porostu byla měřena platinovými teploměry 

Pt100 (EMS Brno), které byly umístěny ve výškách 12m, 10m, 7,5m, 4m a 2m nad 
povrchem půdy. Do automatické ústředny MiniCube (EMS Brno) byl zapisován 
desetiminutový průměr z jednominutových čtení (Ta). Průměrná denní teplota vzduchu 
(Tad) byla počítaná jako průměr všech hodnot Ta daného dne. 

 
 

Obr. 1. Rozložení biomasy 
jehličí ve vertikálním profilu 
porostu.   
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Obr. 2. Denní chod glo-
bálního záření (GR) dopada-
jícího na porost smrku 
ztepilého  ve vybraných 
dnech. 

 
 
 
 
 



 
Výsledky 
 
Vliv mladého smrkového porostu na teplotní poměry přilehlé vrstvy vzduchu byl 

hodnocen na příkladu severní a severovýchodní cyklonální situace spojené v prosinci roku 
2001 s extrémním poklesem teplot vzduchu. Analyzovány byly teplotní poměry uvnitř 
smrkového porostu a nad ním ve dnech 12. až 14.12.2001. Denní chod globálního záření 
ve vybraných dnech na studované lokalitě je na obr. 2. Intenzita globálního záření se 
pohybovala do 80W.m-2. Dne 12.12. (den zamračený) byla na území ČR Nc povětrnostní 
situace charakterizovaná řídící tlakovou výší vysunutou k severu do prostoru Skotsko – 
východní Atlantik. Frontální vlny a s nimi spojené níže postupovaly z Norského moře přes 
Skandinávii k jihu. Hřebeny mezi jednotlivými nížemi byly tvořeny jen vahou studeného 
vzduchu. 13.12. (den oblačný) a 14.12. (den jasný) byla na našem území situace 
charakterizovaná cyklonou v oblasti Balkán – Ukrajina – Polsko (Nec). Vývoj byl 
charakterizovaný vytvoře-ním hřebene vysokého tlaku v oblasti Britské ostrovy – 
Skandinávie a dalším postupem výškové cyklony k jihovýchodu.  
 

 
Denní průměry teplot vzduchu (Tad) pro hodnocené dny a hladiny měření jsou 

v tab. 1. Do výšky maxima sušiny biomasy listoví ve vertikálním profilu porostu (tj. do 4 
až 5m nad povrchem půdy) se Tad v jednotlivých dnech s výškou měnila minimálně. Na 
hladině 7,5m tj. ve výšce, ve které sušina biomasy jehličí v profilu koruny dosahovala 
85,5% z celkové biomasy jehličí porostu, byla Tad ve sledovaném vertikálním profilu 
nejnižší. V oblasti korunových vršků ve výšce 10m nad povrchem půdy (sušina biomasy 
jehličí ve vertikálním profilu porostu byla 96,4% z celkové biomasy jehličí v porostu) a 
nad porostem (12m) se Tad v jednotlivých dnech se vzrůstající výškou zvyšovala. Denní 
průměry teplot vzduchu uvnitř porostu tak byly ve všech hodnocených dnech nižší než nad 
korunami stromů.  

 
Tab. 1. Denní průměry 
teplot vzduchu (Tad) pro 
hodnocené dny a hladiny 
měření. 

Tad (°C) Ta 12m Ta 10m Ta 7,5m Ta 4m Ta 2m 

12.12.2001 -2,4 -2,6 -2,6 -2,4 -2,6 

13.12.2001 -14,4 -14,9 -15,1 -14,9 -14,9 

14.12.2001 -12,4 -12,9 -13,3 -13,2 -13,3 
 

Z 12. na 13.12. klesla průměrná denní teplota vzduchu pro jednotlivé hladiny 
měření až o 12,5°C (hladina 7,5m). S výškou měření se pokles Tad měnil. Do 7,5m nad 
povrchem půdy se hodnota poklesu Tad s výškou zvyšovala (z poklesu o 12,2°C pro 
hladinu 2m do již zmíněného maxima na hladině 7,5m). S vyšší hladinou měření se pokles 
Tad zmenšoval (nejmenší změna o 11,9°C pro hladinu 12m). Z 13. na 14.12. se průměrná 
denní teplota vzduchu zvýšila nejvíce o 1,9°C (hladina 10 a 12m).   
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Klára Kamlerová
opravdu to sedí s popisem porostu?



 
 
Obr. 3. Denní chod teploty vzduchu na jednotlivých hladinách měření v porostu 
smrku ztepilého ve vybraných dnech. 
 
Během zamračeného dne 12.12. hodnoty teploty vzduchu (Ta) v celém vertikálním 

profilu porostu pomalu rostly (obr. 3) a kolem 13 hodiny dosáhly nejvyšších hodnot pro 
tento den. Poté teplota vzduchu postupně klesala až 13.12. byla naměřena v celém 
vertikálním profilu kolem poledne vůbec nejnižší teplota vzduchu (-17,8°C) za celé zimní 
období od listopadu 2001 do února 2002. Nízké hodnoty Ta pak přetrvávaly uvnitř porostu 
i nad ním až do 18:00 hod, kdy teplota vzduchu začala stoupat. Zákonitosti denního chodu 
teploty vzduchu (Ta) na jednotlivých hladinách měření se výrazně projevily až za jasného 
počasí dne 14.12. Zatímco po východu Slunce (7:50 SEČ) prudce stoupala Ta nad 
porostem a v oblasti korunových vršků, uvnitř porostu se stále udržoval vzduch v noci 
ochlazený. Během dopoledne se teplota vzduchu postupně zvyšovala v celém vertikálním 
profilu porostu. Po 10 hodině, kdy se začal ohřívat i korunový prostor (hladina 7,5m), byly 
v oblasti korunových vršků dokonce vyšší teploty než nad porostem, kde byla výměna 
vzduchu intenzivnější. Maximální Ta byla naměřená kolem 13 hodiny na hladině 12m. 
Nejvyšší hodnoty Ta na jednotlivých hladinách měření se během dne nejdéle udržovaly 
v korunách stromů (ca od 11 do 14 hodiny). Ve spodních částech korun (hladina 4m) a níž 
k povrchu půdy se nástup nejvyšších hodnot opožďoval ca o 1 hodinu. Odpoledne teplota 
vzduchu postupně klesala v celém vertikálním profilu, po západu Slunce (15:40 SEČ) se 
korunový prostor i oblast nad ním rychle ochlazovali. Uvnitř porostu se však stále udržoval 
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vzduch ohřátý během dne a Ta na hladině 4 a 2m byla vyšší než v korunách stromů a těsně 
nad nimi. V noci se ve vertikálním profilu vytvořilo inverzní teplotní zvrstvení.  

 
Tab. 2. Základní statistka 
teplot vzduchu (Ta) na 
jednotlivých hladinách mě-
ření ve vybraných dnech. 

 
Statistické zpraco-

vání teplot vzduchu (Ta) 
v jednotlivých hladinách 
měření hodnocených dnů je 
uvedeno v tab. 2. V za-
mračeném dnu 12.12. byla 
nejnižší teplota vzduchu 
zaznamenána ve výšce 7,5 a 
10m (-7,3°C) a nejvyšší na 
hladině 12m (-1,0°C). 
Nejmenší amplituda Ta byla 
jako v jasných dnech na 
hladině měření 2m (5,7°C), 
nejvyšší v 10m (6,3°C). 
Rozložení Ta bylo pro 
všechny hladiny měření 
pravostranné, tj. hodnot 
vyšších než aritmetický 
průměr bylo víc než hodnot 
nižších a ploché. Smě-
rodatná odchylka se pro 
jednotlivé hladiny měření 
pohybovala kolem 1,5°C. 
13.12. byla nejnižší Ta 
zaznamenána také ve výšce 
7,5m (-17,8°C), nejvyšší na 

hladině 12 a 4m (-7,1°C). Nejmenší amplituda Ta byla na hladině měření 12m (9,9°C), 
nejvyšší v 7,5 a 4m (10,4°C). Rozložení teplot vzduchu bylo pro všechny hladiny měření 
mírně pravostranné a mírně špičaté. Směrodatná odchylka se pro jednotlivé hladiny měření 
pohybovala od 3,0°C (pro výšku 12m) do 3,3°C (pro 4 a 2m) a s výškou se zvyšovala. 
Také nejnižší teplota vzduchu pro jasný den 14.12. byla naměřena na hladině 7,5m a 
nejvyšší na hladině 12m. Nejmenší amplituda Ta byla na hladině měření 2m, nejvyšší v 
10m. Rozložení Ta bylo pro všechny hladiny měření mírně levostranné, tj. hodnot nižších 
než aritmetický průměr bylo víc než hodnot vyšších a mírně špičaté. Směrodatná odchylka 
se pro jednotlivé hladiny měření pohybovala od 1,1°C pro výšku 2m do 1,7°C pro hladinu 
měření 10m.  

Ta (°C) Ta 12m Ta 10m Ta 7,5m Ta 4m Ta 2m 

12.12.2001           

Stř. hodnota -2,4 -2,6 -2,6 -2,4 -2,6 

Chyba stř. hodnoty 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Směr. odchylka 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 

Rozptyl výběru 2,1 2,3 2,2 2,0 1,9 

Špičatost 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 

Šikmost -1,6 -1,6 -1,6 -1,7 -1,7 

Rozdíl max-min 6,0 6,3 6,1 5,9 5,7 

Minimum -7,0 -7,3 -7,3 -7,0 -7,1 

Maximum -1,0 -1,1 -1,2 -1,1 -1,4 
13.12.2001      

Stř. hodnota -14,4 -14,9 -15,1 -14,9 -14,9 

Chyba stř. hodnoty 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Směr. odchylka 3,0 3,1 3,2 3,3 3,3 

Rozptyl výběru 9,1 9,6 10,4 10,9 10,7 

Špičatost 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 

Šikmost 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 

Rozdíl max-min 9,9 10,3 10,4 10,4 10,3 

Minimum -17,0 -17,7 -17,8 -17,5 -17,6 

Maximum -7,1 -7,4 -7,4 -7,1 -7,2 
14.12.2001      

Stř. hodnota -12,4 -12,9 -13,3 -13,2 -13,3 

Chyba stř. hodnoty 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Směr. odchylka 1,5 1,7 1,3 1,1 1,1 

Rozptyl výběru 2,4 2,8 1,6 1,2 1,1 

Špičatost -0,1 0,1 -0,5 -0,6 -0,6 

Šikmost 1,0 1,1 0,8 0,6 0,6 

Rozdíl max-min 5,6 6,3 4,4 4,0 3,9 

Minimum -14,5 -15,1 -15,2 -15,0 -15,0 

Maximum -8,9 -8,8 -10,8 -11,0 -11,1 

 
 
Diskuse 
 
Odlišné teplotní poměry uvnitř porostu se vytvářejí zadržováním slunečního záření 

korunami stromů (Sapožnikovová 1952, Grace et al. 1987 aj.) a aktivním povrchem 
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v lesních porostech je tak úroveň stromů. Nejnižší teploty vzduchu byly v hodnocených 
dnech naměřeny v oblasti korun stromů na hladině 7,5m, nejvyšší pak nad porostem na 
hladině 12m. Matejka et al. (2000) uvádí pro 16-letý smrkový porost (průměrná výška ca 
6m, hustota porostu 2600 stromů/hektar) maximální teploty vzduchu na hladině 2m, a to 
bez ohledu zda se jedná o jasný nebo zamračený den. Vzhledem k tomu, že teplotní 
poměry uvnitř lesa jsou ovlivněny zejména hustotou korunového zápoje, je možné rozdíl 
v hladině výskytu maxima vysvětlit právě různým zapojením porostů. Petrík et al. 1986 
uvádí, že největší teplota vzduchu bývá v lese většinou na povrchu korun, pod korunami se 
teplota vzduchu snižuje. Také Spožnikovová (1952) pro dubový les uvádí, že maximum 
teploty je v korunách a minimum ve 3m.  

 
Matejka et al. (2000) pro výše popsaný porost dále uvádí, že denní amplituda byla 

vyšší na úrovni průměrné výšky stromů než nad porostem, a že v zamračených dnech byly 
amplitudy nízké. Také z našich výsledků vyplývá, že nejvyšší amplituda teplot vzduchu 
byla v oblasti korunových vršků (10m), nejmenší uvnitř porostu pod korunami stromů 
(2m), a to bez ohledu zda se jedná o jasný nebo zamračený den. Dokonale zapojený porost 
tak měl výrazný a zmírňující účinek na teplotní výkyvy.  

 
Z 12. na 13.12. klesla teplota vzduchu pro jednotlivé hladiny měření až o 12,5°C. 

Jak uvádí (Larcher 1988) zvýšení teplotních výkyvů během zimy může komplikovat 
proces otužování dřevin, nebo způsobit přechodnou, či předčasnou ztrátu otužilosti. 
Vzhledem k tomu, že mikroklima lesních společenstev je výsledkem interakcí fyzikálních 
meteorologických faktorů a vlastností porostů (např. Ross 1975, Jarvis, Leverenz 1983) a v 
budoucnosti se obě tyto složky budou měnit (Vinš et al. 1996), je třeba upozornit nejen na 
jednotlivé faktory, jejichž změna by se mohla významně projevit ve zdravotním stavu lesů, 
ale právě na jejich extrémní hodnoty a proměnlivost. 

 
 
Závěr 
 
Bez ohledu zda se jednalo o jasný nebo zamračený den byly denní průměry teplot 

vzduchu pro hodnocené dny uvnitř porostu nižší než nad korunami stromů. Do výšky 
maxima sušiny biomasy listoví ve vertikálním profilu porostu se denní průměry teplot 
vzduchu v jednotlivých dnech s výškou měnily minimálně. Ve výšce 7,5m denní průměry 
teploty vzduchu dosahovaly ve sledovaném vertikálním profilu svého minima. V oblasti 
korunových vršků a nad porostem se denní průměry teplot vzduchu se vzrůstající výškou 
zvyšovaly.  

 
Pokles průměrné denní teploty vzduchu spojený s přechodem severní a 

severovýchodní cyklonální situace v prosinci 2001, měl pro jednotlivé hladiny měření 
různou hodnotu. Do 7,5m se hodnota poklesu s výškou zvyšovala, od úrovně korunových 
vršků se pokles průměrné denní teploty vzduchu zmenšoval. 

 
Během hodnocených dnů byly nejnižší teploty vzduchu naměřeny v oblasti korun 

stromů na hladině 7,5m, nejvyšší pak nad porostem na hladině 12m. Nejmenší amplituda 
teplot vzduchu byla uvnitř porostu pod korunami stromů na hladině měření 2m, nejvyšší 
amplituda byla v oblasti korunových vršků. 13.12. byla naměřena v celém vertikálním 
profilu vůbec nejnižší teplota vzduchu (-17,8°C) za celé zimní období od listopadu 2001 
do února 2002. 
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