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QI102A085 - Optimalizace pČstebních opatĜení pro zvyšování biodiverzity v hospodáĜských lesích
(2010-2014, MZE/QI)

Abstrakt
Specializovaná mapa znázorĖuje horizontální strukturu jehliþnatých porostĤ v prĤbČhu jejich pĜestavby
na porosty rĤznovČké na pĜíkladu lesnického úseku Klokoþná (Lesní závod KonopištČ, Lesy ýR, s.p.).
PlnČ provozní systém hospodaĜení podle zásad podrostního nebo výbČrného hospodáĜského zpĤsobu
je zde aplikován od roku 1993. Výzkumné aktivity zde probíhají od roku 1999 a jsou zamČĜené na ty
þásti lesnického úseku, které jsou z hlediska pĜestavby nejpokroþilejší. Mapa byla vytvoĜena v
prostĜedí GIS za použití programu fGIS. V rámci trvalé výzkumné plochy jsme zamČĜili všechny stromy
s výþetní tloušĢkou nad 10 cm. Ke sbČru dat byla využita technologie Field-Map (IFER-Monitoring and
Mapping Solutions s.r.o.). U každého živého stromu byla zmČĜena korunová projekce s pomocí
minimálnČ pČti obvodových bodĤ koruny. Všechny stromy na ploše jsou oþíslovány. Koordináty všech
mČĜených entit jsou uloženy pro potĜeby dlouhodobých studií v zájmovém území. 

Abstract
Specialized map with expert content expresses horizontal structure of forest stand during its
transformation towards uneven-aged stands on the example of forest division Klokoþná (KonopištČ,
Lesy ýR, s. p.). The fully operational managing system according to axioms of shelterwood or
selection systems has been executing here since 1993. An investigation of this transformation process
has started in 1999 and it is focused on the places with a more distinct structural differences.Map was
recreated in GIS environment using software fGIS. Within the permanent research plot we mapped
all woody stems above 3 cm dbh using Field-Map (IFER-Monitoring and Mapping Solutions Ltd.). We
also mapped the crown projection of each live stem by measuring a minimum of five cardinal crown
radii per tree. The volume of dead wood above 10 cm was estimated by complete enumerations within
permanent plots. All trees within the research plots are enumerated. We regard the documentation of
the coordinates of all measured entities for the reasons of long-term studies in the area.

Klíþová slova þesky
Struktura lesa, pĜestavba lesních porostĤ, pČstování lesa, výbČrné principy

Klíþová slova anglicky
Forest structure, forest stands transormation, selection principles

UplatnČní
VytvoĜená mapa bude pĜedevším využívána pro úþely dlouhodobého výzkumu struktury a dynamiky
porostĤ v prĤbČhu jejich pĜestavby od porostĤ paseþných k porostĤm obhospodaĜovaným
nepaseþnými pĜírodČ blízkými principy.

Ekonomické parametry
Optimalizace pČstebních opatĜení zejména v dĤsledku minimalizace vstupĤ a maximalizace využívání
pĜírodních procesĤ v lesním hospodáĜství.

ZávČr
Lze pĜedpokládat, že podrobná analýza struktury a dynamiky porostĤ lesnického úseku Klokoþná
(Lesní závod KonopištČ, Lesy ýR, s.p.). pĜispČje k rozšíĜení znalostí o zvyšování stability a produkce
smrkových nestejnovČkých porostĤ v podmínkách stĜedních poloh ýeské republiky..

Literatura
REMEŠ J., KOZEL J., 2006: Structure, growth and increment of the stands in the course of stand
transformation in the Klokoþná Forest Range, J. For. Sci., 52: 537-546.
REININGER H., 1992: Zielstärkennutzung oder
die Plenterung des Altersklassenwaldes.
Österr. Agrarverlag, Wien: 163.
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QI102A085 - Optimalizace pČstebních opatĜení pro zvyšování biodiverzity v hospodáĜských lesích
(2010-2014, MZE/QI)

Abstrakt
Specializovaná mapa znázorĖuje horizontální strukturu jehliþnatých porostĤ v prĤbČhu jejich pĜestavby
na porosty rĤznovČké na pĜíkladu lesnického úseku Klokoþná (Lesní závod KonopištČ, Lesy ýR, s.p.).
PlnČ provozní systém hospodaĜení podle zásad podrostního nebo výbČrného hospodáĜského zpĤsobu
je zde aplikován od roku 1993. Výzkumné aktivity zde probíhají od roku 1999 a jsou zamČĜené na ty
þásti lesnického úseku, které jsou z hlediska pĜestavby nejpokroþilejší. Mapa byla vytvoĜena v
prostĜedí GIS za použití programu fGIS. V rámci trvalé výzkumné plochy jsme zamČĜili všechny stromy
s výþetní tloušĢkou nad 10 cm. Ke sbČru dat byla využita technologie Field-Map (IFER-Monitoring and
Mapping Solutions s.r.o.). U každého živého stromu byla zmČĜena korunová projekce s pomocí
minimálnČ pČti obvodových bodĤ koruny. Všechny stromy na ploše jsou oþíslovány. Koordináty všech
mČĜených entit jsou uloženy pro potĜeby dlouhodobých studií v zájmovém území. 

Abstract
Specialized map with expert content expresses horizontal structure of forest stand during its
transformation towards uneven-aged stands on the example of forest division Klokoþná (KonopištČ,
Lesy ýR, s. p.). The fully operational managing system according to axioms of shelterwood or
selection systems has been executing here since 1993. An investigation of this transformation process
has started in 1999 and it is focused on the places with a more distinct structural differences.Map was
recreated in GIS environment using software fGIS. Within the permanent research plot we mapped
all woody stems above 3 cm dbh using Field-Map (IFER-Monitoring and Mapping Solutions Ltd.). We
also mapped the crown projection of each live stem by measuring a minimum of five cardinal crown
radii per tree. The volume of dead wood above 10 cm was estimated by complete enumerations within
permanent plots. All trees within the research plots are enumerated. We regard the documentation of
the coordinates of all measured entities for the reasons of long-term studies in the area.

Klíþová slova þesky
Struktura lesa, pĜestavba lesních porostĤ, pČstování lesa, výbČrné principy

Klíþová slova anglicky
Forest structure, forest stands transormation, selection principles

UplatnČní
VytvoĜená mapa bude pĜedevším využívána pro úþely dlouhodobého výzkumu struktury a dynamiky
porostĤ v prĤbČhu jejich pĜestavby od porostĤ paseþných k porostĤm obhospodaĜovaným
nepaseþnými pĜírodČ blízkými principy.

Ekonomické parametry
Optimalizace pČstebních opatĜení zejména v dĤsledku minimalizace vstupĤ a maximalizace využívání
pĜírodních procesĤ v lesním hospodáĜství.

ZávČr
Lze pĜedpokládat, že podrobná analýza struktury a dynamiky porostĤ lesnického úseku Klokoþná
(Lesní závod KonopištČ, Lesy ýR, s.p.). pĜispČje k rozšíĜení znalostí o zvyšování stability a produkce
smrkových nestejnovČkých porostĤ v podmínkách stĜedních poloh ýeské republiky..

Literatura
REMEŠ J., KOZEL J., 2006: Structure, growth and increment of the stands in the course of stand
transformation in the Klokoþná Forest Range, J. For. Sci., 52: 537-546.
REININGER H., 1992: Zielstärkennutzung oder
die Plenterung des Altersklassenwaldes.
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QI102A085 - Optimalizace pČstebních opatĜení pro zvyšování biodiverzity v hospodáĜských lesích
(2010-2014, MZE/QI)

Abstrakt
Specializovaná mapa znázorĖuje horizontální strukturu jehliþnatých porostĤ v prĤbČhu jejich pĜestavby
na porosty rĤznovČké na pĜíkladu lesnického úseku Klokoþná (Lesní závod KonopištČ, Lesy ýR, s.p.).
PlnČ provozní systém hospodaĜení podle zásad podrostního nebo výbČrného hospodáĜského zpĤsobu
je zde aplikován od roku 1993. Výzkumné aktivity zde probíhají od roku 1999 a jsou zamČĜené na ty
þásti lesnického úseku, které jsou z hlediska pĜestavby nejpokroþilejší. Mapa byla vytvoĜena v
prostĜedí GIS za použití programu fGIS. V rámci trvalé výzkumné plochy jsme zamČĜili všechny stromy
s výþetní tloušĢkou nad 10 cm. Ke sbČru dat byla využita technologie Field-Map (IFER-Monitoring and
Mapping Solutions s.r.o.). U každého živého stromu byla zmČĜena korunová projekce s pomocí
minimálnČ pČti obvodových bodĤ koruny. Všechny stromy na ploše jsou oþíslovány. Koordináty všech
mČĜených entit jsou uloženy pro potĜeby dlouhodobých studií v zájmovém území. 

Abstract
Specialized map with expert content expresses horizontal structure of forest stand during its
transformation towards uneven-aged stands on the example of forest division Klokoþná (KonopištČ,
Lesy ýR, s. p.). The fully operational managing system according to axioms of shelterwood or
selection systems has been executing here since 1993. An investigation of this transformation process
has started in 1999 and it is focused on the places with a more distinct structural differences.Map was
recreated in GIS environment using software fGIS. Within the permanent research plot we mapped
all woody stems above 3 cm dbh using Field-Map (IFER-Monitoring and Mapping Solutions Ltd.). We
also mapped the crown projection of each live stem by measuring a minimum of five cardinal crown
radii per tree. The volume of dead wood above 10 cm was estimated by complete enumerations within
permanent plots. All trees within the research plots are enumerated. We regard the documentation of
the coordinates of all measured entities for the reasons of long-term studies in the area.

Klíþová slova þesky
Struktura lesa, pĜestavba lesních porostĤ, pČstování lesa, výbČrné principy

Klíþová slova anglicky
Forest structure, forest stands transormation, selection principles

UplatnČní
VytvoĜená mapa bude pĜedevším využívána pro úþely dlouhodobého výzkumu struktury a dynamiky
porostĤ v prĤbČhu jejich pĜestavby od porostĤ paseþných k porostĤm obhospodaĜovaným
nepaseþnými pĜírodČ blízkými principy.

Ekonomické parametry
Optimalizace pČstebních opatĜení zejména v dĤsledku minimalizace vstupĤ a maximalizace využívání
pĜírodních procesĤ v lesním hospodáĜství.

ZávČr
Lze pĜedpokládat, že podrobná analýza struktury a dynamiky porostĤ lesnického úseku Klokoþná
(Lesní závod KonopištČ, Lesy ýR, s.p.). pĜispČje k rozšíĜení znalostí o zvyšování stability a produkce
smrkových nestejnovČkých porostĤ v podmínkách stĜedních poloh ýeské republiky..

Literatura
REMEŠ J., KOZEL J., 2006: Structure, growth and increment of the stands in the course of stand
transformation in the Klokoþná Forest Range, J. For. Sci., 52: 537-546.
REININGER H., 1992: Zielstärkennutzung oder
die Plenterung des Altersklassenwaldes.
Österr. Agrarverlag, Wien: 163.
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QI102A085 - Optimalizace pČstebních opatĜení pro zvyšování biodiverzity v hospodáĜských lesích
(2010-2014, MZE/QI)

Abstrakt
Specializovaná mapa znázorĖuje horizontální strukturu jehliþnatých porostĤ v prĤbČhu jejich pĜestavby
na porosty rĤznovČké na pĜíkladu lesnického úseku Klokoþná (Lesní závod KonopištČ, Lesy ýR, s.p.).
PlnČ provozní systém hospodaĜení podle zásad podrostního nebo výbČrného hospodáĜského zpĤsobu
je zde aplikován od roku 1993. Výzkumné aktivity zde probíhají od roku 1999 a jsou zamČĜené na ty
þásti lesnického úseku, které jsou z hlediska pĜestavby nejpokroþilejší. Mapa byla vytvoĜena v
prostĜedí GIS za použití programu fGIS. V rámci trvalé výzkumné plochy jsme zamČĜili všechny stromy
s výþetní tloušĢkou nad 10 cm. Ke sbČru dat byla využita technologie Field-Map (IFER-Monitoring and
Mapping Solutions s.r.o.). U každého živého stromu byla zmČĜena korunová projekce s pomocí
minimálnČ pČti obvodových bodĤ koruny. Všechny stromy na ploše jsou oþíslovány. Koordináty všech
mČĜených entit jsou uloženy pro potĜeby dlouhodobých studií v zájmovém území. 

Abstract
Specialized map with expert content expresses horizontal structure of forest stand during its
transformation towards uneven-aged stands on the example of forest division Klokoþná (KonopištČ,
Lesy ýR, s. p.). The fully operational managing system according to axioms of shelterwood or
selection systems has been executing here since 1993. An investigation of this transformation process
has started in 1999 and it is focused on the places with a more distinct structural differences.Map was
recreated in GIS environment using software fGIS. Within the permanent research plot we mapped
all woody stems above 3 cm dbh using Field-Map (IFER-Monitoring and Mapping Solutions Ltd.). We
also mapped the crown projection of each live stem by measuring a minimum of five cardinal crown
radii per tree. The volume of dead wood above 10 cm was estimated by complete enumerations within
permanent plots. All trees within the research plots are enumerated. We regard the documentation of
the coordinates of all measured entities for the reasons of long-term studies in the area.

Klíþová slova þesky
Struktura lesa, pĜestavba lesních porostĤ, pČstování lesa, výbČrné principy

Klíþová slova anglicky
Forest structure, forest stands transormation, selection principles

UplatnČní
VytvoĜená mapa bude pĜedevším využívána pro úþely dlouhodobého výzkumu struktury a dynamiky
porostĤ v prĤbČhu jejich pĜestavby od porostĤ paseþných k porostĤm obhospodaĜovaným
nepaseþnými pĜírodČ blízkými principy.

Ekonomické parametry
Optimalizace pČstebních opatĜení zejména v dĤsledku minimalizace vstupĤ a maximalizace využívání
pĜírodních procesĤ v lesním hospodáĜství.

ZávČr
Lze pĜedpokládat, že podrobná analýza struktury a dynamiky porostĤ lesnického úseku Klokoþná
(Lesní závod KonopištČ, Lesy ýR, s.p.). pĜispČje k rozšíĜení znalostí o zvyšování stability a produkce
smrkových nestejnovČkých porostĤ v podmínkách stĜedních poloh ýeské republiky..

Literatura
REMEŠ J., KOZEL J., 2006: Structure, growth and increment of the stands in the course of stand
transformation in the Klokoþná Forest Range, J. For. Sci., 52: 537-546.
REININGER H., 1992: Zielstärkennutzung oder
die Plenterung des Altersklassenwaldes.
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Mapa struktury porostu 630B
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QI102A085 - Optimalizace pČstebních opatĜení pro zvyšování biodiverzity v hospodáĜských lesích
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Abstrakt
Specializovaná mapa znázorĖuje horizontální strukturu jehliþnatých porostĤ v prĤbČhu jejich pĜestavby
na porosty rĤznovČké na pĜíkladu lesnického úseku Klokoþná (Lesní závod KonopištČ, Lesy ýR, s.p.).
PlnČ provozní systém hospodaĜení podle zásad podrostního nebo výbČrného hospodáĜského zpĤsobu
je zde aplikován od roku 1993. Výzkumné aktivity zde probíhají od roku 1999 a jsou zamČĜené na ty
þásti lesnického úseku, které jsou z hlediska pĜestavby nejpokroþilejší. Mapa byla vytvoĜena v
prostĜedí GIS za použití programu fGIS. V rámci trvalé výzkumné plochy jsme zamČĜili všechny stromy
s výþetní tloušĢkou nad 10 cm. Ke sbČru dat byla využita technologie Field-Map (IFER-Monitoring and
Mapping Solutions s.r.o.). U každého živého stromu byla zmČĜena korunová projekce s pomocí
minimálnČ pČti obvodových bodĤ koruny. Všechny stromy na ploše jsou oþíslovány. Koordináty všech
mČĜených entit jsou uloženy pro potĜeby dlouhodobých studií v zájmovém území. 

Abstract
Specialized map with expert content expresses horizontal structure of forest stand during its
transformation towards uneven-aged stands on the example of forest division Klokoþná (KonopištČ,
Lesy ýR, s. p.). The fully operational managing system according to axioms of shelterwood or
selection systems has been executing here since 1993. An investigation of this transformation process
has started in 1999 and it is focused on the places with a more distinct structural differences.Map was
recreated in GIS environment using software fGIS. Within the permanent research plot we mapped
all woody stems above 3 cm dbh using Field-Map (IFER-Monitoring and Mapping Solutions Ltd.). We
also mapped the crown projection of each live stem by measuring a minimum of five cardinal crown
radii per tree. The volume of dead wood above 10 cm was estimated by complete enumerations within
permanent plots. All trees within the research plots are enumerated. We regard the documentation of
the coordinates of all measured entities for the reasons of long-term studies in the area.

Klíþová slova þesky
Struktura lesa, pĜestavba lesních porostĤ, pČstování lesa, výbČrné principy

Klíþová slova anglicky
Forest structure, forest stands transormation, selection principles

UplatnČní
VytvoĜená mapa bude pĜedevším využívána pro úþely dlouhodobého výzkumu struktury a dynamiky
porostĤ v prĤbČhu jejich pĜestavby od porostĤ paseþných k porostĤm obhospodaĜovaným
nepaseþnými pĜírodČ blízkými principy.

Ekonomické parametry
Optimalizace pČstebních opatĜení zejména v dĤsledku minimalizace vstupĤ a maximalizace využívání
pĜírodních procesĤ v lesním hospodáĜství.

ZávČr
Lze pĜedpokládat, že podrobná analýza struktury a dynamiky porostĤ lesnického úseku Klokoþná
(Lesní závod KonopištČ, Lesy ýR, s.p.). pĜispČje k rozšíĜení znalostí o zvyšování stability a produkce
smrkových nestejnovČkých porostĤ v podmínkách stĜedních poloh ýeské republiky..

Literatura
REMEŠ J., KOZEL J., 2006: Structure, growth and increment of the stands in the course of stand
transformation in the Klokoþná Forest Range, J. For. Sci., 52: 537-546.
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die Plenterung des Altersklassenwaldes.
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