
ABSTRAKT  

Tato práce se zabývá vlivem mikroklimatických podmínek (teplota vzduchu  

u vzrostných vrcholů, teplota kmene a půdy) na fenologii dřeva stromů (Picea abies) a keřů 

(Pinus mugo), rostoucích na stejné lokalitě v ekotonu horní hranice lesa (HHL). Fenologický 

a mikroklimatický výzkum probíhal v Krkonoších v nadmořské výšce 1 370 m n. m. ve 

vegetačním období roku 2017, s cílem porovnat průběh tvorby dřeva v závislosti na 

mikroklimatu, zjistit teplotní prahy růstu dřeva a odlišnosti v morfologii buněk stromů a keřů. 

Na základě analýzy mikroklimatu stromů a keřů byly stanoveny jednotlivé proměnné 

(průměrná, průměrná minimální, průměrná maximální teplota, denní amplituda teplot 

vzduchu, kmene a půdy) charakterizující vegetační období. V rozmezí dubna až října probíhal 

v intervalu 6 – 11 dní odběr mikrovývrtů stromů a keřů, které byly následně laboratorně 

zpracovávány a zkoumány. Byly rozlišovány následující fenofáze vývoje dřeva: kambiální, 

zvětšující se, lignifikující, dospělé buňky a buňky předchozího letokruhu. Mezi stromy a keři 

byly následně identifikovány rozdíly v počtu buněk jednotlivých fenofází. Dále byly 

vypočteny teplotní prahové hodnoty pro jednotlivé fenologické fáze, které byly následně 

porovnány s prahovými teplotami uváděnými v literatuře.  

Výsledky ukazují, že průměrná teplota vzduchu u vzrostného vrcholu a kmene je 

mírně vyšší u stromů, větší rozdíl byl zaznamenán u teploty půdy z důvodu zástinu půdy 

korunami keřů. Teplotní maxima u vzrostného vrcholu a kmene keřů jsou vyšší než u stromů, 

poněvadž keře profitují z radiačního oteplení u aktivního povrchu, naopak teplotní minima  

u vzrostného vrcholu a kmene keřů jsou nižší z důvodu nočního radiačního ochlazování. 

Teplotní mikroklima stromů a keřů je však podobné. Prahové hodnoty teploty vzduchu 

počátku kambiální aktivity byly zjištěny o 2,1 °C vyšší u stromů, naopak prahové teploty 

půdy vyšší o 0,9 °C u keřů. Prahové hodnoty teploty vzduchu a půdy fenofáze zvětšujících se 

buněk byla o 3 – 3,5 °C vyšší u keřů. Rozkolísanost prahových hodnot a mikroklima se tedy 

nezdá být zásadním faktorem pro existenci keřů vysoko nad HHL. Keře během vegetační 

sezóny vytvořily výrazně méně buněk (až o 25) oproti stromům, které mají navíc větší buňky. 

Stromy tudíž potřebují více času pro diferenciaci a zrání buněk a jejich vegetační sezóna, 

období růstu (130 dní), je delší než u keřů (105 dní). Kratší doba pro dokončení dřeva ve 

vegetační sezóně je pravděpodobně nejvýznamnější faktor zvýhodňující keře oproti stromům, 

keře tak mohou expandovat do vyšších nadmořských výšek. 
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