
Měření stromové situace
- stromy živé, mrtvé, stojící, ležící, s tloušťkou ≥ 10cm



- NPR Boubínský prales v CHKO Šumava

- 3. nejstarší chráněné území v ČR a jedno z nejstarších v Evropě

- 1858 hrabě Schwarzenberg vyhlašuje ochranu porostů

- hlavní trend: původně smíšený smrko-jedlo-bukový les se mění na les 
se stanovištně oddělenými populacemi buku a smrku. Jedle z porostu 
téměř vymizela, nová generace neodrůstá.

- měření 1972 (Průša), 1996  & 2011 pralesní tým Modrá kočka 

Boubínský prales

Boubínský prales



Lesmistr Josef John v roce 1847 zakládá 8 výzkumných ploch   

- první dochovaná  stromová mapa v historii
- osm ploch dolnorakouského jitra (0.557 ha)



PROSTOR

ČAS

DŘEVINY

PŮDA

BIOMASA

OBNOVA
NARUŠENÍ

HOUBY

HMYZ KYTKY

K ČEMU TO JE?

PLOŠKOVITOST
změna

TLEJÍCÍ DŘEVO





CO SE MĚŘÍ?

17 tisíc 
stromů na

47 ha

- měříme všechny živé stromy od 10 cm výčetní tloušťky – DBH

(diameter at breast height)

- registrujeme také všechny tlející (mrtvé) stromy od 10 cm 
DBH – deadwoody a místa, na kterých vyrostly

- sledujeme jejich životní cyklus – od překročení hranice 10 cm 
DBH až po úplný rozpad deadwoodu



CO BUDEME DĚLAT?

- identifikujeme každý strom dle mapy z roku 2011, změříme aktuální DBH 
(tloušťku) a vyplníme další popisné atributy stromu do sw Field-Map

- aktualizujeme databázi pro tlející stromy

1. Aktualizace stavu stromů zaměřených v roce 2011

- zaměříme a popíšeme nové stromy, které 
dosáhly min. DBH 10 cm 

- zaměříme a popíšeme i nově padlé ležící 
stromy

- zaměříme a klasifikujeme místa, na kterých 
vyrostly dnes už ležící tlející stromy  

2. Zaměření nových stromů, které 
dorostly v období 2011 - 2019



Složení pracovní skupiny: mapér & strojník & výtyčka



Pracovní skupina

mapér & strojník & výtyčkář

J
A
K
?

- zodpovídá za sestavu Field-Map
- zodpovídá za vyplnění všech atributů stromů do databází 
- zodpovídá za zaměření nových jedinců 
- zodpovídá za noční nabití baterií v počítači a nabití baterií 
do kompasu a laseru 



terénní počítač & 3 baterie

Sestava FIELD MAP

tripod

6 AAA baterek do kompasu a zaměřovače

kompas & kompasový kabel (2x)

laserový zaměřovač & laserový kabel (2x)

šroubovák, křížák, nůž

pláštěnka nebo deštník na FM



Práce strojníka - 1. fáze
Aktualizace stavu stromů zaměřených v roce 2011

- přinese všechny komponenty sestavy Field-Map včetně nabitých 
baterií na plochu, kterou určí mapér

- sestaví Field-Map

- v počítači hledá stromy (buď v mapě, nebo v databázi), které hlásí 
mapér a vyplňuje  atributy, které mu hlásí mapér a výtyčkář

- zodpovídá za vyplnění všech atributů stromu do databází - tj. např. 
vyzývá mapéra, aby mu nahlásil atributy, které mu neřekl

- spolupracuje s mapérem při identifikaci všech stromů a 
deadwoodů, které má ve Field-Mapu



- zodpovídá za noční nabití baterií v počítači a nabití baterií do kompasu a 
laseru 

Práce strojníka - 2. fáze

Zaměření nových stromů, které dorostly v období 2011 - 2019

- polohopisně se připojí na situaci v terénu – provede tzv. STANIČENÍ

- STANIČENÍ se provádí na STROM nebo na KOLÍK

- polohopisně zaměřuje nové jedince (tzv. rekruty), kteří překročili 
tloušťku (DBH) 10cm a vyplní příslušné popisné atributy

- zálohuje projekt (alespoň) v poledne a večer

- zkontroluje správnost připojení – situace v terénu odpovídá pozici v mapě 
na počítači

- STANIČENÍ provádí při každé změně stanoviště, nebo po vypnutí FM!!!

- polohopisně zaměřuje a popisuje nově padlé mrtvé stromy (deadwoody)

- zaměří a popíše místa, na kterých rostly staré tlející stromy – růstová 
místa



STRUKTURA DATABÁZE – VRSTVY & ATRIBUTY

RŮSTOVÉ
MÍSTO DBH_mm_2011

DBH_mm_2019

HEIGHT_m_2011

EXISTENCE

TVAR_2011

TVAR_2019

ROZKLAD

ČETNOST

HEIGHT_m_2019

SPECIES

HORNÍ TLOUŠŤKA

POZNÁMKA

STANIČENÍ

ZÁMĚNA DRUHU

~ Jak byl strom tlustý v roce 2011?

~ Jak je strom tlustý teď?

~ Jak byl strom vysoký v roce 2011?

~ Jak je strom vysoký teď?

~ Co je to za druh stromu?

~ V databázi je chybný druh, správný je:

~ Co se stalo se stromem od minul. měření?

~ Jaký byl stav stromu v roce 2011?

~ Jaký je aktuální stav stromu?

~ Jak moc je mrtvý strom rozložený (shnilý)?

~ Má strom více samostatných kmenů?

~ Jakou má ulomený kmen tloušťku nahoře?

~ Na jaký bod jsem se staničil?

KMEN ID ~ Zadej číslo kmene.

STROM_ID ~ Jaké je identifikační číslo stromu?



STRUKTURA DATABÁZE

Projekce ležících 
kusů

Kolíky
Doplněk body
Doplněk linie
Měřické čtverce

STROM ID

KMEN ID

KUS ID

EXISTENCE

ROZKLAD

KONTAKT SE ZEMÍ
DLE_VÝŠKOVÉ KŘIVKY

PRODLOUŽIT

POČÁTEČNÍ TLOUŠŤKA KUSU

KONCOVÁ TLOUŠŤKA KUSU

POZNÁMKA
STANIČENÍ

POZNÁMKA

POZNÁMKA

DOKONČEN

~ Leží kmen na zemi?

~ Prodluž kmen výpočtem!

~ Prodluž kmen o X tolik metrů!

~ Je ve čtverci vše hotovo?

STRUKTURA DATABÁZE – VRSTVY & ATRIBUTY



RŮSTOVÉ
MÍSTO DBH_mm_2011

DBH_mm_2019

HEIGHT_m_2011

EXISTENCE

TVAR_2011

TVAR_2019

ROZKLAD

ČETNOST

HEIGHT_m_2019

SPECIES

HORNÍ TLOUŠŤKA

POZNÁMKA

STANIČENÍ

ZÁMĚNA DRUHU

~ Jak byl strom tlustý v roce 2011?

~ Jak je strom tlustý teď?

~ Jak byl strom vysoký v roce 2011?

~ Jak je strom vysoký teď?

~ Co je to za druh stromu?

~ V databázi je chybný druh, správný je:

~ Co se stalo se stromem od minul. měření?

~ Jaký byl stav stromu v roce 2011?

~ Jaký je aktuální stav stromu?

~ Jak moc je mrtvý strom rozložený (shnilý)?

~ Má strom více samostatných kmenů?

~ Jakou má ulomený kmen tloušťku nahoře?

~ Na jaký bod jsem se staničil?

KMEN ID ~ Zadej číslo kmene.

STROM_ID ~ Jaké je identifikační číslo stromu?

STRUKTURA DATABÁZE – VRSTVY & ATRIBUTY



Struktura databáze: VRSTVA RŮSTOVÉ MÍSTO

ATRIBUTY

DBH_mm výčetní tloušťka z roku 2011, nemění se

Height_m výška z roku 2011, nemění se

Do vrstvy RŮSTOVÉ MÍSTO zaměřujeme a popisujeme:
A) všechny živé stromy, které mají výčetní tloušťku (DBH)≥ 10 cm
B) pozice, na kterých žily dnes už mrtvé (tlející) stromy s DBH ≥ 10 cm 

Strom_ID „rodné číslo“ stromu, nemění se, u nově zaměřeného 
jedince je automaticky přiřazováno sw

DBH_mm_new „nová“ výčetní tloušťka z roku 2019

Height_m_new nová výška z roku 2019, vyplňuje se na požadavek 
mapéra



VRSTVA RŮSTOVÉ MÍSTO

ATRIBUTY 

Species druh dřeviny,  zadáváme v 
případě zaměření nových 
jedinců (rekrutů), kteří dosáhli 
– překročili tloušťku (DBH) 10 
cm, nebo měníme při odhalení 
chyby z minulého censu

BK buk lesni

BR briza belokora

JD jedle belokora

JL jilm drsny

JR jerab ptaci

KL javor klen

OS topol osika

SM smrk ztepily

VR vrba

OO jiný druh (viz poznamka)

Rozbalovací seznam 

Záměna druhu napíšeme správný druh 
dřeviny

ATRIBUTY



RŮSTOVÉ
MÍSTO DBH_mm_2011

DBH_mm_2019

HEIGHT_m_2011

EXISTENCE

TVAR_2011

TVAR_2019

ROZKLAD

ČETNOST

HEIGHT_m_2019

SPECIES

HORNÍ TLOUŠŤKA

POZNÁMKA

STANIČENÍ

ZÁMĚNA DRUHU

~ Jak byl strom tlustý v roce 2011?

~ Jak je strom tlustý teď?

~ Jak byl strom vysoký v roce 2011?

~ Jak je strom vysoký teď?

~ Co je to za druh stromu?

~ V databázi je chybný druh, správný je:

~ Co se stalo se stromem od minul. měření?

~ Jaký byl stav stromu v roce 2011?

~ Jaký je aktuální stav stromu?

~ Jak moc je mrtvý strom rozložený (shnilý)?

~ Má strom více samostatných kmenů?

~ Jakou má ulomený kmen tloušťku nahoře?

~ Na jaký bod jsem se staničil?

KMEN ID ~ Zadej číslo kmene.

STROM_ID ~ Jaké je identifikační číslo stromu?

STRUKTURA DATABÁZE – VRSTVY & ATRIBUTY



VRSTVA RŮSTOVÉ MÍSTO

ATRIBUT 

EXISTENCE hodnocení jedince 
ve vztahu k 
minulému měření –

„Co se stalo se 

stromem od 

minulého měření?“

100 zustava beze zmeny

200 dorost

300 minule prehlednut

400 padl (je v lezicich)

500 zmizel nebo vytezen

600 minule zmeren navic

Rozbalovací seznam



RŮSTOVÉ
MÍSTO DBH_mm_2011

DBH_mm_2019

HEIGHT_m_2011

EXISTENCE

TVAR_2011

TVAR_2019

ROZKLAD

ČETNOST

HEIGHT_m_2019

SPECIES

HORNÍ TLOUŠŤKA

POZNÁMKA

STANIČENÍ

ZÁMĚNA DRUHU

~ Jak byl strom tlustý v roce 2011?

~ Jak je strom tlustý teď?

~ Jak byl strom vysoký v roce 2011?

~ Jak je strom vysoký teď?

~ Co je to za druh stromu?

~ V databázi je chybný druh, správný je:

~ Co se stalo se stromem od minul. měření?

~ Jaký byl stav stromu v roce 2011?

~ Jaký je aktuální stav stromu?

~ Jak moc je mrtvý strom rozložený (shnilý)?

~ Má strom více samostatných kmenů?

~ Jakou má ulomený kmen tloušťku nahoře?

~ Na jaký bod jsem se staničil?

KMEN ID ~ Zadej číslo kmene.

STROM_ID ~ Jaké je identifikační číslo stromu?

STRUKTURA DATABÁZE – VRSTVY & ATRIBUTY



ATRIBUTY 

TVAR (2019)

popisuje stav stromu, 
nebo definuje místo, na 
kterém jedinec vyrostl

živý neporušený

živý zlom

živý vývrat

živý DALB

živý ležící

tlej. souše

tlej. pahýl

tlej. pařez

tlej. jáma vývratová

tlej. jáma po pařezu

tlej. pata kmene

živé 
stromy

tlející 
stromy

}
TVAR (2011)

stav stromu v 
roce 2011
(pro orientaci)

VRSTVA RŮSTOVÉ MÍSTO

Rozbalovací seznam



živý neporušený živý zlom

živý strom bez poškození
živý strom s „ulomenou“ částí 
kmene či koruny, „bez vrcholu“

VRSTVA RŮSTOVÉ MÍSTO - ATRIBUT TVAR – jednotlivé typy



živý vývrat živý ležící

DALB – dead above, live below

jedinec, který v dolní části žije, ale ve 
výšce 1.3 m je suchý – mrtvý, nebo 
ulomený (např. pařez s živými 
výmladky)

<1,3m

VRSTVA RŮSTOVÉ MÍSTO - ATRIBUT TVAR – jednotlivé typy



tlející souše tlejícící pahýl

stojící mrtvý strom v celé výšce stojící mrtvý strom s „ulomenou“ 
částí kmene, vyšší než 1.3 m 

VRSTVA RŮSTOVÉ MÍSTO - ATRIBUT TVAR – jednotlivé typy



tlející pařez

tlející jáma vývratová

tlející jáma po pařezu

mrtvý pařez, výška 
menší než 1.3m 
(vyšší je Pahýl)

jáma vzniklá vyvrácením 
stromu i s kořeny, jedná 
se o místo původního 
růstu stromu

jáma po vyhnilých 
kořenech stromu, v 
našich podmínkách 
řídký jev

„místa, kde vyrostl dnes už tlející ležící kmen“

VRSTVA RŮSTOVÉ MÍSTO - ATRIBUT TVAR – jednotlivé typy



tlejícící pata kmene

v případě, že nelze dohledat 
původní místo růstu stromu, 
ztotožňujeme je s místem počátku 
tlustého konce ležícího kmene

VRSTVA RŮSTOVÉ MÍSTO - ATRIBUT TVAR – jednotlivé typy

„tlející kmeny, o kterých nevíme, kde vyrostly“





RŮSTOVÉ
MÍSTO DBH_mm_2011

DBH_mm_2019

HEIGHT_m_2011

EXISTENCE

TVAR_2011

TVAR_2019

ROZKLAD

ČETNOST

HEIGHT_m_2019

SPECIES

HORNÍ TLOUŠŤKA

POZNÁMKA

STANIČENÍ

ZÁMĚNA DRUHU

~ Jak byl strom tlustý v roce 2011?

~ Jak je strom tlustý teď?

~ Jak byl strom vysoký v roce 2011?

~ Jak je strom vysoký teď?

~ Co je to za druh stromu?

~ V databázi je chybný druh, správný je:

~ Co se stalo se stromem od minul. měření?

~ Jaký byl stav-tvar stromu v roce 2011?

~ Jaký je aktuální stav-tvar stromu?

~ Jak moc je mrtvý strom rozložený (shnilý)?

~ Má strom více samostatných kmenů?

~ Jakou má ulomený kmen tloušťku nahoře?

~ Na jaký bod jsem se staničil?

KMEN ID ~ Zadej číslo kmene.

STROM_ID ~ Jaké je identifikační číslo stromu?

STRUKTURA DATABÁZE – VRSTVY & ATRIBUTY



ATRIBUT 

ROZKLAD popisuje stádium rozkladu stojícího mrtvého tlejícího 
jedince, tedy Souše nebo Pahýlu

Stupně 1 (čerstvý) – 5 (téměř rozpadlý)

VRSTVA RŮSTOVÉ MÍSTO



RŮSTOVÉ
MÍSTO DBH_mm_2011

DBH_mm_2019

HEIGHT_m_2011

EXISTENCE

TVAR_2011

TVAR_2019

ROZKLAD

ČETNOST

HEIGHT_m_2019

SPECIES

HORNÍ TLOUŠŤKA

POZNÁMKA

STANIČENÍ

ZÁMĚNA DRUHU

~ Jak byl strom tlustý v roce 2011?

~ Jak je strom tlustý teď?

~ Jak byl strom vysoký v roce 2011?

~ Jak je strom vysoký teď?

~ Co je to za druh stromu?

~ V databázi je chybný druh, správný je:

~ Co se stalo se stromem od minul. měření?

~ Jaký byl stav-tvar stromu v roce 2011?

~ Jaký je aktuální stav-tvar stromu?

~ Jak moc je mrtvý strom rozložený (shnilý)?

~ Má strom více samostatných kmenů?

~ Jakou má ulomený kmen tloušťku nahoře?

~ Na jaký bod jsem se staničil?

KMEN ID ~ Zadej číslo kmene.

STROM_ID ~ Jaké je identifikační číslo stromu?

STRUKTURA DATABÁZE – VRSTVY & ATRIBUTY



ATRIBUTY 

ČETNOST Má strom více 
samostatných kmenů?

SGL single – jediný kmen tvoří strom 
VTV rozvetveny – do výšky 2.50 m se kmen větví na několik kmenů 
s DBH > 10 cm
PLK polykormon – kmen sdílí s okolními kmeny společný 
„prakořen“, lukovité prohnutí, v bývalých pařezinách
MTC matecnice – ležící živý kmen, jehož větve získaly vertikální 
charakter kmene s DBH > 10cm

Rozbalovací seznam

„Tvoří jeden kmen jeden strom, 

nebo je to jinak?“

VRSTVA RŮSTOVÉ MÍSTO



VRSTVA RŮSTOVÉ MÍSTO – ATRIBUT ČETNOST – FOTO „POLYKORMON“ 



VRSTVA RŮSTOVÉ MÍSTO – ATRIBUT ČETNOST – FOTO „MATEČNICE“ 



RŮSTOVÉ
MÍSTO DBH_mm_2011

DBH_mm_2019

HEIGHT_m_2011

EXISTENCE

TVAR_2011

TVAR_2019

ROZKLAD

ČETNOST

HEIGHT_m_2019

SPECIES

HORNÍ TLOUŠŤKA

POZNÁMKA

STANIČENÍ

ZÁMĚNA DRUHU

~ Jak byl strom tlustý v roce 2011?

~ Jak je strom tlustý teď?

~ Jak byl strom vysoký v roce 2011?

~ Jak je strom vysoký teď?

~ Co je to za druh stromu?

~ V databázi je chybný druh, správný je:

~ Co se stalo se stromem od minul. měření?

~ Jaký byl stav-tvar stromu v roce 2011?

~ Jaký je aktuální stav-tvar stromu?

~ Jak moc je mrtvý strom rozložený (shnilý)?

~ Má strom více samostatných kmenů?

~ Jakou má ulomený kmen tloušťku nahoře?

~ Na jaký bod jsem se staničil?

KMEN ID ~ Zadej číslo kmene.

STROM_ID ~ Jaké je identifikační číslo stromu?

STRUKTURA DATABÁZE – VRSTVY & ATRIBUTY



ATRIBUTY 

Kmen_ID číslo kmene 2019 – např. strom je rozvětvený do dvou 
kmenů, první kmen má číslo 1 a druhý kmen „2“

HTL (Horni tloustka 2019) vyplňuje se u Pahýlů v případě, že se 
liší od tloušťky naměřené v roce 2011

Poznamka libovolný textový řetězec

VRSTVA RŮSTOVÉ MÍSTO

Staničení Na který KOLÍK nebo STROM jsem byl 
zastaničený, když jsem zaměřoval laserem?



RŮSTOVÉ
MÍSTO DBH_mm_2011

DBH_mm_2019

HEIGHT_m_2011

EXISTENCE

TVAR_2011

TVAR_2019

ROZKLAD

ČETNOST

HEIGHT_m_2019

SPECIES

HORNÍ TLOUŠŤKA

POZNÁMKA

STANIČENÍ

ZÁMĚNA DRUHU

~ Jak byl strom tlustý v roce 2011?

~ Jak je strom tlustý teď?

~ Jak byl strom vysoký v roce 2011?

~ Jak je strom vysoký teď?

~ Co je to za druh stromu?

~ V databázi je chybný druh, správný je:

~ Co se stalo se stromem od minul. měření?

~ Jaký byl stav-tvar stromu v roce 2011?

~ Jaký je aktuální stav-tvar stromu?

~ Jak moc je mrtvý strom rozložený (shnilý)?

~ Má strom více samostatných kmenů?

~ Jakou má ulomený kmen tloušťku nahoře?

~ Na jaký bod jsem se staničil?

KMEN ID ~ Zadej číslo kmene.

STROM_ID ~ Jaké je identifikační číslo stromu?

STRUKTURA DATABÁZE – VRSTVY & ATRIBUTY



STRUKTURA DATABÁZE

Projekce ležících 
kusů

Kolíky
Doplněk body
Doplněk linie
Měřické čtverce

STROM ID

KMEN ID

KUS ID

EXISTENCE

ROZKLAD

KONTAKT SE ZEMÍ
DLE_VÝŠKOVÉ KŘIVKY

PRODLOUŽIT

POČÁTEČNÍ TLOUŠŤKA KUSU

KONCOVÁ TLOUŠŤKA KUSU

POZNÁMKA
STANIČENÍ

POZNÁMKA

POZNÁMKA

DOKONČEN

~ Leží kmen na zemi?

~ Prodluž kmen výpočtem!

~ Prodluž kmen o X tolik metrů!

~ Je ve čtverci vše hotovo?

STRUKTURA DATABÁZE – VRSTVY & ATRIBUTY



VRSTVA Projekce_lezicich_kusů

ATRIBUTY 

Strom_ID číslo stromu   

Kmen_ID číslo kmene

Kus_ID Leží-li kmen nerozlámaný v jednom kusu, označujeme jej písmenem „a“. 
V případě, že kmen neleží celý v jednom kusu, ale je  rozlomený do 
několika částí, označujeme jednotlivé kusy písmeny  „a, b, c …“. 
Minimální délka kusu pro zaměření a popis  je 1 m. Kus s patou kmene 
(„tlustý konec“) označujeme vždy jako „a“. V případě, že ležící kus patří 
ke stojícímu Pahýlu či Zlomu, označujeme jej jako kus „b“, další kusy pak 
c, d, .. atd. 

Zaměřujeme a popisujeme  ležící kmeny (celé či ve fragmentech-
kusech) s DBH ≥ 10 cm.

Větve, třísky a úlomky nezaměřujeme (i když jsou silné) 

Zaměřujeme začátek a konec kmene – kusu. 



Jak zaměřovat do vrstvy Projekce_lezicich_kusu

Místo, označené 
červenou výtyčkou 
(terčem) zaměřujeme a 
popisujeme do vrstvy 
RUSTOVE MISTO, místa 
označená bílým terčem 
zaměřujeme a 
popisujeme do vrstvy 
Projekce_lezicich_kusu. 



STRUKTURA DATABÁZE

Projekce ležících 
kusů

Kolíky
Doplněk body
Doplněk linie
Měřické čtverce

STROM ID

KMEN ID

KUS ID

EXISTENCE

ROZKLAD

KONTAKT SE ZEMÍ
DLE_VÝŠKOVÉ KŘIVKY

PRODLOUŽIT

POČÁTEČNÍ TLOUŠŤKA KUSU

KONCOVÁ TLOUŠŤKA KUSU

POZNÁMKA
STANIČENÍ

POZNÁMKA

POZNÁMKA

DOKONČEN

~ Leží kmen na zemi?

~ Prodluž kmen výpočtem!

~ Prodluž kmen o X tolik metrů!

~ Je ve čtverci vše hotovo?

STRUKTURA DATABÁZE – VRSTVY & ATRIBUTY



TL1_2019a (Pocatecni tloustka)

TL2_2019a (Koncova tloustka)

tloušťka „tlustého“ konce kusu v mm 

tloušťka „tenkého“ konce kusu v mm 

VRSTVA Projekce_lezicich_kusů

Existence hodnocení jedince ve vztahu k minulému měření

100 zustava beze zmeny

200 nove zameren

300 minule prehlednut

400 totalni rozpad (stopa)

500 zmizel nebo vytezen

600 minule zmeren navic

Rozbalovací seznam„Co se stalo s ležícím kusem 

od minulého měření?“

ATRIBUTY 



STRUKTURA DATABÁZE

Projekce ležících 
kusů

Kolíky
Doplněk body
Doplněk linie
Měřické čtverce

STROM ID

KMEN ID

KUS ID

EXISTENCE

ROZKLAD

KONTAKT SE ZEMÍ
DLE_VÝŠKOVÉ KŘIVKY

PRODLOUŽIT

POČÁTEČNÍ TLOUŠŤKA KUSU

KONCOVÁ TLOUŠŤKA KUSU

POZNÁMKA
STANIČENÍ

POZNÁMKA

POZNÁMKA

DOKONČEN

~ Leží kmen na zemi?

~ Prodluž kmen výpočtem!

~ Prodluž kmen o X tolik metrů!

~ Je ve čtverci vše hotovo?

STRUKTURA DATABÁZE – VRSTVY & ATRIBUTY



ATRIBUTY 

Rozklad popisuje stádium rozkladu ležícího tlejícího kusu. Používají se 
stupně 1 (tvrdý) – 5 (téměř rozpadlý)) 

1 2 3 4 5

GC (Kontakt se zemí) popisuje kontakt tlejícího kusu se zemí 
(ANO-NE) dle principu „větší část bere“  

VRSTVA Projekce_lezicich_kusu



STRUKTURA DATABÁZE

Projekce ležících 
kusů

Kolíky
Doplněk body
Doplněk linie
Měřické čtverce

STROM ID

KMEN ID

KUS ID

EXISTENCE

ROZKLAD

KONTAKT SE ZEMÍ
DLE_VÝŠKOVÉ KŘIVKY

PRODLOUŽIT

POČÁTEČNÍ TLOUŠŤKA KUSU

KONCOVÁ TLOUŠŤKA KUSU

POZNÁMKA
STANIČENÍ

POZNÁMKA

POZNÁMKA

DOKONČEN

~ Leží kmen na zemi?

~ Prodluž kmen výpočtem!

~ Prodluž kmen o X tolik metrů!

~ Je ve čtverci vše hotovo?

STRUKTURA DATABÁZE – VRSTVY & ATRIBUTY



VRSTVA Projekce_lezicich_kusu

ATRIBUTY 

Dle VK (dle 
výškové křivky)

V případě, že byl kmen změřen v celé dohledatelné délce 

(resp. se všemi dohledatelnými kusy), volíme „NE“. V 
případě, že je zaměření celého ležícího kmene z 
praktických důvodů problematické – nebezpečné, 
pak zaměříme pouze „základovou část“ ležícího 
kmene, která nám určí směr  ležící části. Vlastní délka 
ležícího kmene se pak dodatečně dopočítá. V tomto 
případě se volí „ANO“. 

Prodloužit V případě, že byl kmen změřen téměř v celé délce, 
avšak zaměření koncového bodu je pro výtyčkáře
nebezpečné, pak lze nahlásit vzdálenost, která 
chybí do úplného konce ležícího kusu.  Udává se v 
metrech.



STRUKTURA DATABÁZE

Projekce ležících 
kusů

Kolíky (ke staničení)

Doplněk bod
Doplněk linie
Měřické čtverce

STROM ID

KMEN ID

KUS ID

EXISTENCE

ROZKLAD

KONTAKT SE ZEMÍ
DLE_VÝŠKOVÉ KŘIVKY

PRODLOUŽIT

POČÁTEČNÍ TLOUŠŤKA KUSU

KONCOVÁ TLOUŠŤKA KUSU

POZNÁMKA
STANIČENÍ

POZNÁMKA

POZNÁMKA

DOKONČEN

~ Leží kmen na zemi?

~ Prodluž kmen výpočtem!

~ Prodluž kmen o X tolik metrů!

~ Je ve čtverci vše hotovo?

STRUKTURA DATABÁZE – VRSTVY & ATRIBUTY



VRSTVA DOPLNĚK BOD

- do vrstvy BOD zaměřujeme
libovolné bodové jevy – např. rysí
doupě

VRSTVA DOPLNĚK LINIE

- do vrstvy BOD zaměřujeme libovolné LINIOVÉ (nebo
„ploškové“) jevy – např. plošný výskyt orchideje
sklenobýlu bezlistého

- opatřujeme poznámkou -
vysvětlivkou



VRSTVA KOLIK_ID

Vrstva KOLIK („kolíky“) obsahuje polohy geodeticky zaměřených
bodů v terénu. Ty jsou v terénu stabilizovány ocelovým roxorem
(tyčkou) zabitým do země a označeny dřevěným kolíkem s červeně
nastříkanou vrchní částí, na které je ID číslo KOLÍKU.

- Vrstvu KOLIK používáme pro STANIČENÍ – polohopisné připojení
Field-Mapu na situaci

VRSTVA MĚŘICKÉ ČTVERCE

- vrstva MERICKE_CTVERCE obsahuje informaci o tom, jestli je čtverec
dokončen, rozpracován nebo nenavštíven.



Děkujeme!


