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Abstrakt  

Bakalářská práce se zabývá stanovením obsahu chlorofylu v travinách krkonošské tundry, 

jmenovitě ve stéblech smilky tuhé (Nardus stricta), bezkolence modrého (Molinia caerulea) 

a třtiny chloupkaté (Calamagrostis villosa), pomocí chlorofylmetru CCM-300 (Opti-

Sciences, USA). V teoretické části práce je kladen důraz především na nedestruktivní 

metody určování obsahu chlorofylu, tj. chlorofylmetry. Hlavním cílem praktické části práce 

je zjistit vliv nastavení chlorofylmetru CCM-300 na naměřené hodnoty obsahu chlorofylu 

pro vybrané druhy a jak naměřené hodnoty ovlivňuje poloha na stéblu. Chlorofylmetrem 

naměřené hodnoty bezkolence modrého jsou porovnávány s indexy spočítanými ze spekter 

naměřených spektroradiometrem na úrovni listu a s obsahem chlorofylu stanoveného 

laboratorně. Výsledky této práce prokazují, že se obsah chlorofylu mění s polohou na stéble 

ve všech měřených druzích a nastavení síly signálu záření chlorofylmetru má minimální vliv 

na výsledné hodnoty. 

Klíčová slova: obsah chlorofylu, CCM-300, Krkonoše, tundra, smilka tuhá, bezkolenec 

modrý, třtina chloupkatá 

Abstract  

This bachelor thesis deals with the determination of chlorophyll content in selected grass 

species in the Krkonoše mountains tundra region, specifically in stalks of Nardus stricta, 

Calamagrostis villosa and Molinia caerulea, using Chlorophyll meter CCM-300 (Opti-

Sciences, USA). In the theoretical background, emphasis is put on non-destructive methods 

of chlorophyll content determination, i.e. chlorophyll meters. The main goal of the practical 

part is to establish the influence of chlorophyll meter CCM-300 settings on the measured 

values of chlorophyll content for selected species and to determine how the position on the 

stalk affects the measured values. Values measured by chlorophyll meter for Molinia 

caerulea are compared with vegetation indices calculated from spectra measured by the 

spectroradiometer at leaf level and with laboratory determined chlorophyll content. The 

results of the work show that chlorophyll content varies based on stalk position in all 

measured species and adjusting the chlorophyll meter's radiation signal gain has minimal 

effect on the resulting values. 

Keywords: chlorophyll content, CCM-300, Krkonoše Mts., tundra, Nardus stricta, 

Molinia caerulea, Calamagrostis villosa 
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CCM-200 CCM-200 Chlorophyll Content Meter; Opti-Sciences, Inc., Hudson, NH, USA 

CCM-300 CCM-300 Chlorophyll Content Meter; Opti-Sciences, Inc., Hudson, NH, USA 

CFR Chlorophyll Fluorescence Ratio/ poměr fluorescence 

DMF dimethylamid kyseliny mravenčí 

DMSO dimethylsulfoxid 

DPZ Dálkový Průzkum Země  

Dx4 Dualex 4 Scientific; FORCE-A, Orsay, France  

F735 fluorescence v dané vlnové délce 

FieldSpec 4  ASD FieldSpec 4 Wide-Res spectroradiometer; Analytic Spectral Devices,  

Boulder, USA 

FWHM  Full Width at Half Maximum/ spektrální pološířka 

KRNAP Krkonošský národní park 

PAR Photosynthetically Active Radiation/ fotosynteticky aktivní radiace 

NDVI Normalized Difference Vegetation Index/ normalizovaný diferenční vegetační  

index 

R700 odrazivost v dané vlnové délce 

REIP Red-Edge Innflection Point/ inflexní bod červeného okraje 

RMSE Root Mean Square Error/ střední kvadratická chyba 

SG Signal Gain/ síla signálu 

SPAD 502 SPAD 502 leaf chlorophyll (Soil Plant Analysis Development); Konica  

  Minolta Sensing, Inc., Sakai, Osaka, Japan 
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1 Úvod 

Obrazová data dálkového průzkumu Země (DPZ) nesou mnoho informací, mimo jiné 

i o stavu vegetace. Abychom tyto informace mohli z dat získat, musíme data správně 

interpretovat. K tomu je nezbytná kalibrace dat s informacemi získanými při pozemním 

průzkumu zájmové oblasti. Během terénního průzkumu lze měřit a zkoumat kvalitativní 

i kvantitativní charakteristiky vegetace jako druh vegetace, index listové plochy LAI (Leaf 

Area Index), frakce absorbovaného fotosynteticky aktivního záření fAPAR (Fraction of 

Absorbed Photosynthetically Active Radiation) nebo obsah vody, sušiny či chlorofylu 

v rostlině. Terénní průzkum lze provádět více způsoby, vždy však nejlépe ve stejný čas jako 

jsou pořizována obrazová data a nezbytná je přesná lokalizace míst odběru vzorků pomocí 

GPS.  

Tato práce se zaměřuje na měření chlorofylu, a to především pomocí přístroje chlorofylmetru 

CCM-300 (CCM-300 Chlorophyll Content Meter; Opti-Sciences, Inc., Hudson, NH, USA), 

jenž je na trhu od roku 2011. Díky principu měření založeném na fluorescenci, při kterém je 

chlorofyl měřen pouze z jedné strany listu a nemusí pokrýt celou měřící plošku přístroje, by 

měl být schopen měřit vzorky složitých tvarů a malých velikostí (CCM-300 manual), které 

chlorofylmetry založené na propustnosti záření listem (např. SPAD 502, atLEAF,...) měřit 

nedokážou nebo měří s nízkou přesností. Z tohoto důvodu přístroj CCM-300 jako jediný 

přichází v úvahu na měření travin. 

První část teoretické části práce se zaměřuje na fotosyntetický pigment chlorofyl, jeho vliv 

na tvar spektrální křivky odrazivosti vegetace a vegetační chlorofylové indexy. V další části 

jsou představeny metody, pomocí kterých se chlorofyl měří, a je vysvětlen rozdíl mezi 

destruktivními a nedestruktivními přístupy. Pozornost je věnována v první řadě 

chlorofylmetru CCM-300, u kterého je vysvětlen princip měření a popsaný doporučený 

postup používání podle výrobce. Jsou vyzdviženy přednosti tohoto přístroje, jimiž se liší od 

podobných přístrojů fungujících však na jiném principu. Tuto část uzavírá kapitola 

o vybraných travinách krkonošské tundry. 

Praktická část obsahuje samotné měření chlorofylu přístrojem CCM-300 na vybraných 

druzích trav z krkonošské tundry (smilka tuhá, bezkolenec modrý a třtina chloupkatá). Cílem 

práce je zjistit, jaký vliv mají různá nastavení přístroje na výsledné hodnoty obsahu 

chlorofylu a jak se liší obsah chlorofylu na různých polohách na stéblu. Dále jsou počítány 
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vegetační chlorofylové indexy z dat pořízených spektroradiometrem ASD FieldSpec 4 

Wide-Res (ASD FieldSpec 4 Wide-Res spectrometer; Analytic Spectral Devices, Boulder, 

USA; dále jen FieldSpec 4) v kombinaci s kontaktní sondou a následně porovnávány 

s měřeními přístrojem CCM-300. Výstupní hodnoty CCM-300 z měření bezkolence 

modrého byly také porovnávány s laboratorním měřením. 

Výsledky této bakalářské práce mohou napomoct k vytvoření metodiky pro stanovení 

obsahu chlorofylu v daných travinách nedestruktivní a rychlejší metodou, než je laboratorní 

rozbor. Tato znalost může usnadnit další výzkumy v oblasti ochrany přírody KRNAPu 

(Krkonošský národní park).   
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2 Úvod do problematiky stanovení obsahu chlorofylu na úrovni 

listu 

Jednou ze základních charakteristik zdravotního stavu rostlin je intenzita fotosyntézy. 

Fotosyntéza je soubor procesů, jimiž fotoautotrofní organizmy využívají a přeměňují energii 

záření na energii chemickou k zabudování oxidu uhličitého do organických sloučenin. 

Zásadní roli ve fotosyntéze mají fotosynteticky aktivní barviva, které absorbují 

elektromagnetické záření v rozsahu vlnových délek od 400 do 700 nm neboli tzv. 

fotosynteticky aktivní radiaci (PAR) (Procházka a kol. 1998). Množství pigmentů závisí na 

druhu rostliny, vývojovém stádiu, minerální výživě a podmínkách růstu (rozdíl mezi 

stinnými a slunnými listy). Obsah a složení pigmentů je tady důležitým ukazatelem stavu 

fotosyntetického aparátu (Gloser nedatováno). 

Fotosyntetické pigmenty se rozdělují na dvě skupiny barviv: zelené chlorofyly a žluto-

oranžovo-červené karotenoidy. Chlorofyly se v přírodě vyskytují v několika formách, 

přičemž u vyšších rostlin nalezneme dvě formy, chlorofyl a a chlorofyl b, obvykle v poměru 

3:1 (Gloser nedatováno) v závislosti na typu rostliny. Rozdíl mezi chlorofylem a 

a chlorofylem b je z chemického pohledu tvořen pouze rozdílnými skupinami na třetím 

atomu uhlíku. Chlorofyl a je nezbytný pro vlastní přeměnu energie ve fotosyntéze. Všechny 

ostatní pigmenty mají jen doplňkovou funkci, protože zachycují kvanta záření a energii 

svého excitovaného stavu předávají na chlorofyl a. Dalšími fotosyntetickými pigmenty jsou 

karotenoidy, mezi které patří karoteny a xantofyly. (Procházka a kol. 1998) 

Znalost obsahu chlorofylu má řadu významů. Může posloužit jako biologický parametr 

vegetace.  Množství chlorofylu může být považováno jako indikátor fotosyntetické aktivity 

a tím pádem i celkového zdravotního stavu rostlin. Dále pak může být indikátorem 

nutričního stavu rostlin, zejména dusíku, protože velká část dusíku rostlin je zabudována 

právě v molekulách chlorofylu (Zemek 2014). Spárování zjištěného obsahu chlorofylu 

z terénu se satelitními či leteckými snímky umožňuje lepší rozlišení jednotlivých druhů 

vegetace, a tudíž pak lze monitorovat jejich šíření, zdravotní stav či vývoj v průběhu 

fenologických fází.  

Stanovit množství chlorofylu v rostlinách lze různými způsoby. Jednou z možností mohou 

být destruktivní metody založené na extrakci pigmentů z pletiv a spektrofotometrickém 

stanovení jejich obsahu (Parry a kol. 2014). Ty jsou však velmi časově náročné. Naopak 
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snadný a rychlý odhad lze stanovit nedestruktivně pomocí analýzy dat, která se dají získat 

z optických přístrojů, chlorofylmetrů, nebo ze snímků dálkového průzkumu Země 

(Gholizadeh a kol. 2015). Pro vyhodnocení obsahu chlorofylu z obrazových dat lze využít 

klasifikaci obrazu, empirické modely nebo modely přenosu záření (Albrechtová a kol. 2017). 

Tyto metody však potřebují jako vstupní parametry spolehlivá trénovací data zjištěná přímo 

z terénu (Zemek 2014). Jak tato data správně v terénu měřit je klíčový problém studovaný 

v této práci. Tato kapitola konkrétně dále popisuje spektrální chování chlorofylu 

a destruktivní i nedestruktivní metody jeho měření.  

2.1 Spektrální chování chlorofylu 

Dopadající elektromagnetické záření na list, stejně tak jako na jakýkoliv jiný objekt na Zemi, 

může být pohlceno, propuštěno nebo odraženo. K jakému poměru mezi těmito interakcemi 

dojde závisí na vlnové délce, chemickém složení, fyzikálních vlastnostech a na úhlu dopadu 

záření (Zemek 2014). Závislost odraženého a samotným objektem vyzářeného 

(emitovaného) záření na vlnové délce je charakterizováno spektrální křivkou odrazivosti, jež 

popisuje spektrální chování daného povrchu, v našem případě povrchu stébla rostliny. 

Průběh křivky spektrální odrazivosti smilky tuhé je zobrazen na obr. 1. 

 

Obr. 1: Příklad spektrální křivky odrazivosti smilky tuhé naměřené ASD FieldSpec Wide-Res 4.  
Autor: vlastní zpracování 

Rozdíly v křivkách spektrální odrazivosti jsou dané jak druhem rostliny, tak i jednotlivými 

rostlinnými částmi (orgány) a jsou časově proměnné podle aktuálních vlastností rostliny 

v průběhu fenologických fází a vlivu prostředí. Obecně lze však průběh křivky spektrální 
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odrazivosti vegetace rozdělit na tři oblasti podle faktorů, které jejich velikost spektrální 

odrazivosti určují. Oblast pigmentační absorpce v pásmu PAR od 400 nm do 700 nm, oblast 

vysoké odrazivosti vlivem buněčné struktury mezi 700 a 1300 nm a oblast vodní absorpce 

od 1300 nm do 3000 nm (Kolář a kol. 1997). Jak už název první oblasti napovídá, množství 

chlorofylu a dalších pigmentačních látek má vliv na tvar spektrální křivky ve viditelné části 

spektra. Chlorofyl a pohlcuje modré světlo nejvíce na vlnových délkách 430 nm a červené 

na 662 nm a chlorofyl b na 453 nm a 642 nm (Ustin a kol. 2009). Mezi těmito absorpčními 

pásmy je maximum odrazivosti v okolí zeleného světla (540 nm), díky čemuž vidíme 

rostlinu zeleně. Protože karotenoidy absorbují záření pouze v modré části spektra, které se 

překrývá s vlnovými délkami absorbovanými chlorofylem, není vliv těchto žlutých 

pigmentů ve zdravém zeleném listu patrný. Projevují se až při úbytku chlorofylu, což se 

stává při stárnutí listu nebo v situacích, kdy je rostlina vystavena stresu (Kolář a kol. 1997). 

Spektrální chování vegetace je charakteristické prudkým nárůstem odrazivosti mezi 

červenou viditelnou a blízkou infračervenou částí spektra v intervalu vlnových délek 700-

800 nm. Tato oblast se označuje jako červený okraj (Red-edge) a má velký význam pro 

hodnocení malých změn mezi fyziologickými stavy rostliny. Při analýzách se zkoumá 

pozice inflexního bodu červeného okraje (REIP, Red-edge innflection point) ve spektrální 

křivce odrazivosti. Větší obsah chlorofylu v listech způsobuje rozšíření absorpčního pásma 

v červené oblasti spektra a posun REIP směrem do delších vlnových délek, a naopak úbytek 

chlorofylu se projeví posunem REIP směrem ke kratším vlnovým délkám. Tento jev pak 

signalizuje končící vegetační období rostliny nebo špatný fyziologický stav rostliny. 

(Albrechtová a kol. 2017) 

2.1.1 Chlorofylové vegetační indexy 

Vegetační indexy patří do skupiny optických indexů, jejichž účelem je jednou hodnotou 

vystihnout zkoumanou vlastnost pomocí kombinace různých spektrálních pásem. 

(Albrechtová a kol. 2017). U vegetace se takto dají získat informace o ekologických, 

biofyzikálních a biochemických parametrech jako je určení druhu, množství biomasy, 

listové plochy nebo obsahu různých látek jako vody či chlorofylu, a tím pádem mohou 

posloužit například k detekci rostlinných chorob. Pro jejich výpočet se obvykle používají 

jednoduché aritmetické operace, což je velkou výhodou při jejich používání. 



15 

Vegetační indexy využívají vlastnosti spektrálního chování vegetace, a to především rozdílu 

odrazivosti mezi červenou a blízkou infračervenou částí spektra. Na tomto principu je 

založena většina vegetačních indexů, mimo jiné i nejběžnější vegetační index NDVI 

(normalizovaný diferenční vegetační index), který se vypočte jako podíl rozdílu a součtu 

blízkého infračerveného a červeného pásma (Main a kol. 2011). 

Index NDVI byl vyvinut pro analýzu vegetace ze širokopásmových multispektrálních dat. 

Hodnoty NDVI odpovídají obsahu zelené hmoty v krajině a používají se pro hodnocení 

zdravotního stavu vegetace. Uspokojivě poslouží pro kvalitativní znázornění, které odliší 

všechny typy vegetace od ostatních povrchů. Pro detailnější kvantitativní hodnocení 

vegetace (např. množství biomasy či změna listové plochy) je již nedostatečný, neboť 

v relativně širokých spektrálních pásmech se vlivy různých vlastností vegetace mohou 

překrývat a díky tomu pak nelze říct, která konkrétní vlastnost ovlivnila změnu hodnoty 

indexu. Z tohoto důvodu byla publikována řada dalších indexů, často odvozených od těch 

jednodušších, které využívají hyperspektrální data s úzkými pásmy a snaží se tak o co 

nejpřesnější stanovení konkrétní vlastnosti vegetace kombinací jednotlivých vlnových 

délek. Cílem výzkumníků je nalézt a navrhnout vegetační indexy, které jsou nejen citlivé na 

zvolený parametr, ale také robustní napříč druhovými a listovými strukturami. (Main a kol. 

2011) 

Pro odhad chlorofylu byly vyvinuté četné spektrální indexy z odrazivosti na úrovni listu 

a porostu. Zemek a kol. (2014) dělí indexy pro určování chlorofylu do 7 kategorií: 

1. jednoduché poměrové indexy  

- dávají do poměru odrazivost na dvou vlnových délkách  

- př. Caster (1994), SR6 (Zarco-Tejada, Miller 1999) 

2. indexy založené na normalizaci rozdílu dvou spektrálních pásem 

- př. NDVI2 (Sims, Gamon 2002), PSNDb (Blackburn 1998) 

3. indexy ze tří spektrálních pásem 

- př. MTCI (Dash, Curran 2004) 

4. kombinované indexy 

- kombinace indexů, do kterých mohou vstupovat i další koeficienty 

- př. TCARI/OSAVI (Haboudane a kol. 2002), MCARI/OSAVI (Daughtry 2000)  

5. indexy založen na kontinuu křivky odrazivosti 

př. ANMB650-725  (Malenovský a kol. 2006) 
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6. inflexní bod křivky v oblasti červeného okraje v rozmezí 680-730 nm 

- př. REP_LI (Guyot, Baret 1988) 

7. další typy indexů 

- př.  Gitelson a kol. (2003) 

Vybrané vegetační indexy, které jsou citlivé na různé obsahy chlorofylu v rostlinách jsou 

vypsané v tab. 1. Indexy na úrovni listu byly vyvinuty ze spekter měřených 

spektroradiometrem v kombinaci s kontaktní sondou či integrační sférou (Albrechtová a kol. 

2017). Při analýzách obrazových dat však nikdy nenastanou ideální podmínky, tady jedna 

vrstva stejně orientovaných listů. Z tohoto důvodu byly vytvořeny indexy na úrovni porostu, 

které pracují se strukturními parametry rostlin jako celku a snaží se o minimalizaci vlivu 

dalších parametrů jako je hustota porostu, vliv prosvítající půdy a dalších nefotosyntetických 

složek povrchu (Haboudane a kol. 2002).  

Index Výpočet Úroveň Reference 

Carter4 R710/R760     list Caster (1994) 

Datt (R850-R710)/(R850-R680)              list Datt (1999) 

Datt2 R850/R710                           list Datt (1999) 

DD (Double Difference Index) (R749-R720)-(R701-R672)               list le Maire a kol. (2004) 

Gitelson 1/R700 list Gitelson a kol. (1999) 

Gitelson2 (R750-R800/R695-R740)-1     list Gitelson a kol. (2003) 

Maccioni (R780-R710)/(R780-R680)     list Maccioni a kol. (2001) 

MCARI (Modified Chlorophyll 
Absorption Ratio Index) 

((R700-R670)-0.2*(R700-R550))*(R700/R670) porost Daughtry a kol. (2000) 

MCARI2 ((R750-R705)-0.2*(R750-R550))*(R750/R705)   porost Wu a kol. (2008) 

MCARI2OSAVI2 MCARI2/OSAVI2 porost Wu a kol. (2008) 

MCARIOSAVI MCARI/OSAVI porost Daughtry a kol. (2000) 

mND705 (R750-R705)/(R750+R705-2*R445)   list Sims, Gamon (2002) 

mSR705 (R750 -R445)/(R705-R445) list Sims, Gamon (2002) 

MTCI (MERIS Terrestrial chlorophyll 
index) 

(R754-R709)/(R709-R681)      porost Dash, Curran (2004) 

NDVI (Normalised Difference 
Vegetation Index) 

(R800-R670)/(R800+R670) porost Tucker (1979) 

NDVI2 (R750-R705)/(R750+R705) list 
Gitelson, Merzlyak 
(1994) 

mNDVI (Modified NDVI) (R800-R680)/(R800+R680-2R445) list Sims, Gamon (2002) 

OSAVI (Optimised Soil-Adjusted 
Vegetation Index) 

(1+0.16)*(R800-R670)/(R800+R670+0.16) porost Rondeaux a kol. (1996) 

OSAVI2 (1+0.16)*(R750-R705)/(R750+R705+0.16)  porost Wu a kol. (2008) 

PSNDa (R800-R680)/(R800+R680)  list Blackburn (1998) 

PSNDb (R800-R635)/(R800+R635)  list Blackburn (1998) 

PSSRa R800/R680  list Blackburn (1998) 

Tab.  1: Vybrané vegetační indexy pro stanovení obsahu chlorofylu s výpočtem, autorem a úrovní,  
pro kterou byly stanoveny. Rλ značí odrazivost na příslušné vlnové délce λ. 

 Autor: upraveno dle Main a kol. (2011), le Maire a kol. (2004) a Zemek (2014) 
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Index Výpočet Úroveň Reference 

PSSRb R800/R635  list Blackburn (1998) 

REP_LI (red-edge position linear 
interpolation) 

700+40*(((R670+R780)/2-R700)/(R740-R700)) list Guyot, Baret (1988) 

SR6 (Simple Ratio Index) R750/R710                             list 
Zarco-Tejada, Miller 
(1999) 

TCARI (Transformed Chlorophyll 
Absorption Ratio Index) 

3*((R700-R670)-0.2*(R700-R550)*(R700/R670)) porost 
Haboudane a kol. 
(2002) 

TCARIOSAVI TCARI/OSAVI porost 
Haboudane a kol. 
(2002) 

Vogelmann R740/R720                       list Vogelman a kol. (1993) 

Vogelmann2 (R734-R747)/(R715+R726)        list Vogelman a kol. (1993) 

Tab.  1: (pokračování)  

2.2 Fluorescence chlorofylu 

Jelikož se tato práce zabývá především chlorofylmetrem CCM-300, který pracuje na 

principu fluorescence, je nezbytné se tímto termínem zde zabývat.  

Při absorpci světelné energie molekulou chlorofylu a v listě dochází k přechodu elektronu 

molekuly ze základního do excitovaného stavu. Světelná energie následně musí projít jedním 

ze tří konkurenčních procesů: 

• může být převedena do procesu fotosyntézy (fotochemické zhášení),  

• dojde k převedení energie na teplo (nefotochemické zhášení)  

• dojde ke zpětnému vyzáření fotonu s nižší energií a delší vlnovou délkou než 650 nm 

(fluorescenční zhášení) (Špulák a kol. 2011; Johnson, Maxwell 2000). 

Poslednímu jmenovanému jevu se říká fluorescence chlorofylu a projde jí pouze 1-2 % 

absorbovaného záření. I přesto je poměrně snadno měřitelná pomocí odlišné vlnové délky 

absorbovaného a vyzařovaného světla (Johnson, Maxwell 2000). Pokud je fluorescence 

vybuzena modrým světlem, pak má dvě maxima vyzařované energie při vlnových délkách 

685 a 735 nm (Procházka a kol. 1998). Fluorescence je vyzařovaná pouze chlorofylem a. 

Energie absorbovaná chlorofylem b nebo jiným fotosyntetickým pigmentem se přenáší  na 

chlorofyl a (Buschmann 2007). Významem fluorescence je uvolnění přebytku světelné 

energie, při přechodu molekuly chlorofylu zpět z excitovaného stavu do základního (Ustin 

a kol. 2009).  
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2.3 Metody určování obsahu chlorofylu 

Na úvod je nezbytné definovat rozdíl mezi pojmy obsah a koncentrace chlorofylu. Obsah 

chlorofylu se udává v jednotkách hmotnosti na jednotku plochy např. µg/cm2 nebo mg/m2, 

popřípadě jako µmol/m2. Ne příliš vypovídající charakteristikou je koncentrace chlorofylu, 

která se uvádí v procentech a je vypočtena jako podíl hmotností pigmentu a celého vzorku 

listu vynásobený stem (Kattenborn 2019). Koncentrace je ovlivněna přítomností dalších 

látek ve vzorku, a proto nevhodná pro porovnávání. Např. zastíněný list bude tenčí s méně 

chlorofylem, a naopak osvětlený list bude silnější s více chlorofylem, oba listy mohou mít 

stejnou koncentraci chlorofylu, ale s jeho různým obsahem. V literatuře jsou tyto pojmy 

velmi často zaměňovány, a i samotný přístroj CCM-300 používá nesprávně pojem 

koncentrace s jednotkami mg/m2. 

2.3.1 Destruktivní metody 

Jak bylo řečeno v úvodu, destruktivní metody stanovující obsah chlorofylu jsou velmi 

náročné a trvají v řádu několika dní. Vzorky nasbírané v terénu se musí zachovat v co 

nejlepším stavu během přepravy do laboratoře. Obvykle se tak děje v chladících boxech. 

V laboratoři se pak extrahuje chlorofyl z pletiv pomocí rozpouštědel, která jsou často vysoce 

toxická a rostlinný materiál je v nich nenávratně ztracen. Pro vzorky malých velikostí 

nemusí být tyto metody účinné a pro odběry vzorků ve velkém množství nejsou vhodné (Liu 

a kol. 2019). 

Jeden ze způsobů extrakce chlorofylu v laboratoři se provádí použitím rozpouštědla 

dimethylamidu kyseliny mravenčí (DMF) podle Porra a kol. (1989) a následně se pomocí 

spektrofotometru měří absorpce vlnových délek chlorofylem, ze kterých se podle rovnic 

Wellburna (1994) stanovuje absolutní obsah chlorofylu.  

2.3.2 Nedestruktivní metody – chlorofylmetry 

Alternativou zdlouhavých laboratorních metod mohou být chlorofylmetry, což jsou malé 

lehké ruční přístroje umožňující velmi rychlé a nedestruktivní určení relativního či 

absolutního obsahu chlorofylu v listech bez nutnosti extrakce pigmentů a jsou určené pro 

měření přímo v terénu. Princip měření spočívá na optických vlastnostech listů, a to buď na 

propustnosti (SPAD 502, atLEAF, Dx4, …) či fluorescenci chlorofylu (CCM-300).  
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2.3.2.1 Princip propustnosti 

Mezi chlorofylmetry fungující na principu propustnosti měřící chlorofyl na úrovni listu patří 

SPAD 502 (Soil Plant Analysis Development; Konica Minolta Sensing, Inc., Sakai, Osaka, 

Japan) a jeho novější verze SPAD 502 PLUS (Spectrum Technologies Inc., Plainfield, IL, 

USA), CCM-200 a novější verze CCM-200 plus (dále jen CCM-200; Opti-Sciences, Inc., 

Hudson, NH, USA), Dualex 4 Scientific (dále jen Dx4; FORCE-A, Orsay, France), atLEAF 

CHL BLUE chlorophyll meter a další verze atLEAF CHL PLUS chlorophyll meter 

a atLEAF CHL STD chlorophyll meter (dále jen atLEAF; FT Green LLC, Wilmington, DE, 

USA) a řada dalších.  

Princip měření 

Všechny tyto přístroje pracují na podobném principu. Stisknutím vzorku mezi detektory se 

vyšle záření na vlnových délkách kolem oblasti největší absorpce chlorofylu (SPAD 502: 

650 nm, atLEAF: 640 nm, CCM-200: 653 nm, Dx4: červený okraj 710 nm) a záření z oblasti 

blízké infračervené, které chlorofylem absorbované není a slouží jako referenční vlnová 

délka (SPAD 502: 940 nm, atLEAF: 940 nm, CCM-200: 931 nm, Dx4: 850 nm). Přístroje 

změří intenzitu záření, která vzorkem prošla (SPAD 502 plus manual; atLEAF brochure; 

CCM-200 brochure; Dualex 4 Scientific brochure). Výstupní hodnota přístroje je počítána 

podle rovnic (různé podle typu přístroje) a udává pouze relativní obsah chlorofylu, vyjádřený 

specifickým indexem, např. CCI (Chlorophyll Content Index) pro CCM-200. Pro určení 

absolutní hodnoty je nezbytné určit kalibrační křivky závislosti mezi hodnotami naměřenými 

chlorofylmetry a skutečným obsahem chlorofylu v listu určeným nejběžněji destruktivní 

metodou. 

Přístroje se liší velikostí měřící plošky, která musí být zcela zakryta vzorkem (SPAD 502: 

6 mm2, atLEAF: ±18 mm2, CCM-200: 71 mm2, Dx4: 20 mm2). Větší měřící ploška 

umožňuje zprůměrování hodnot z širšího prostoru, malé plošky jsou zas vhodnější pro 

měření užších listů. 

Porovnání přístrojů v různých studiích 

S chlorofylmetry měřícími propustnost má zkušenosti mnoho autorů, a jejich významné 

korelace odhadu obsahu chlorofylu s laboratorními metodami byly prezentovány v řadě 

studiích, z nichž většina je zaměřena na zemědělské druhy rostlin. Mezi ně patří Parry a kol. 

(2014), který se ve své studii zabývá vztahem mezi opticky naměřeným údajem o chlorofylu 
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v terénu a absolutní hodnotou obsahu chlorofylu zjištěnou v laboratoři. Tento vztah odvodil 

pro 22 různých plodin, které měřil přístroji SPAD 502 a CCM-200 a pro získání absolutního 

množství chlorofylu použil roztok dimethylsulfoxid (DMSO). Dále porovnává 17 studií, 

které již řešily tento vztah pro různé plodiny. Na základě těchto studií dochází k závěru, že 

vztahy mezi chlorofylmetry SPAD 502 a CCM-200 a absolutním obsahem chlorofylu jsou 

významně rozdílné mezi různými druhy plodin. Dále tvrdí, že nerovnoměrné rozložení 

chlorofylu v listu způsobuje, že se opticky naměřené hodnoty liší u plodin se stejným 

obsahem chlorofylu. 

Cerovic a kol. (2012) se ve své práci zaměřují na přístroj Dx4 měřící chlorofyl a flavonoidy 

v rostlinách a porovnává ho s chlorofylmetry SPAD 502 a CCM-200. Výsledky této práce 

ukazují, že Dx4 má na rozdíl od SPAD 502 a CCM-200 lineární vztah mezi optickými 

hodnotami a obsahem chlorofylu v rostlině. Nelinearitu tohoto vztahu u přístrojů SPAD 502 

a CCM-200 potvrzuje také Parry a kol. (2014). Dále Cerovic a kol. (2012) naznačuje, že 

tento vztah může být rozdílný mezi jednoděložnými a dvouděložnými typy rostlin. 

Argumentuje jejich odlišnou anatomií. Tyto závěry jsou však unáhlené, jelikož zkoumal 

pouze dvě jednoděložné a dvě dvouděložné plodiny. Parry a kol. (2014) tuto domněnku 

otestoval na 5 jednoděložných a 17 dvouděložných plodinách a nenachází žádný výrazný 

rozdíl mezi těmito typy rostlin. 

Přístrojem atLEAF se zabýval Zhu a kol. (2012) a porovnává ho se SPAD 502. Dochází 

k závěru, že atLEAF je možné používat jako levnější variantou přístroje SPAD 502, který 

měří skoro na stejných vlnových délkách. Celkový obsah chlorofylu pak lze získat 

převedením výstupní hodnoty atLEAF na výstupní hodnoty SPAD 502 podle lineárního 

vztahu a následně použít publikované kalibrační rovnice pro různé rostliny vytvořené pro 

hodnoty SPAD 502. 

2.3.2.2 Princip fluorescence – CCM-300 

CCM-300 Chlorophyl Content Meter (obr. 2) od společnosti Opti-Sciences, Inc. je 

modulovaný chlorofylmetr, který využívá sondu z optického vlákna pro detekci poměru 

fluorescence CFR (Chlorophyll Fluorescence Ratio) vlnových délek 735 a 700 nm 

(F735/F700). Následující text se opírá o manuál CCM-300 (Opti-Sciences Inc. 2011). 
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Obr. 2: CCM-300 Chlorophyl Content Meter s měřící klipsou.  
Autor: vlastní foto 

Princip měření 

Přístroj je založen na studii Gitelson a kol. (1999), ve které bylo zjištěno, že poměr mezi 

fluorescencí chlorofylu při vlnových délkách 735 a 700-710 je lineárně úměrný obsahu 

chlorofylu s koeficientem determinace větším než 0,95, a tedy i poměr lze používat jako 

přesný ukazatel obsahu chlorofylu v listech rostlin. Podle Gitelsona a kol. (1999) tento 

poměr dokáže stanovit obsah chlorofylu v rozsahu 41-675 mg/m2 s chybou menší než 40 

mg/m2. 

Chlorofylmetr vyzařuje pásmo modrého světla centrované na vlnové délce 460 nm s FWHM 

(Full Width for Half Maximum, spektrální pološířka) 15 nm. Měřené je emitované záření 

v důsledku fluorescence chlorofylu ve dvou rozpětí vlnových délek a to v 730-740 nm a 698-

708 nm. 

Příprava chlorofylmetru 

K měřící jednotce se připojí sonda z optického vlákna pomocí dvou závitových spojů. Na 

konec optického vlákna je možné připojit klipsnu, která se používá při měření tenkých 

vzorků. Přístroj využívá dvě AA baterie. 
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Po zapnutí přístroje je nutné nastavit datum a čas v režimu Setup a poté přejít do režimu 

měření. Před samotným měřením přístroj vyžaduje kalibraci. O té však v manuálu není žádná 

zmínka a lze se o ní dočíst pouze na facebookovém profilu společnosti. Zde je uvedeno, že 

kalibrace slouží ke korekci připojených dvou optických kabelů, jejichž optické cesty nejsou 

identické (Opti-Sciences Inc. 2019). Kalibrace se provádí na dodaném kalibračním sklíčku. 

Postup měření a uživatelské rozhraní 

V režimu měření (obr. 3) je nejprve potřeba nastavit několik parametrů: 

1) V okně Averaging vybrat režim měření. Možnost Off umožňuje měření jednoho 

bodu. Metoda AVE poskytuje zprůměrování dvou až třiceti samostatných měření. 

Počet měření je možné měnit v dalším okně pts. Volbou Std Dev dostaneme průměr 

ze zvoleného počtu měření po odstranění měření přesahující dvě směrodatné 

odchylky. Tato metoda používá pět až třicet měření. Poslední možností je Median 

vypočtený ze dvou až třiceti měření. 

2) V okně Save Name vytvořit nebo vybrat již vytvořený soubor, kam se budou 

výsledky měření ukládat. Soubory se ukládají ve formátu CSV.  

3) Pod tlačítkem Measure je zapotřebí nastavit sílu signálu (Signal Gain, dále jen SG). 

Škála grafu musí být modře vyplněna ve žluté nebo zelené části, jinak přístroj neměří. 

Klepnutím na nápis Signal Gain se nastavuje od 1 do 5. Výrobce doporučuje zvolit 

takovou hodnotu, při které se vyplněná škála grafu nachází nejblíže ke středu zelené 

části. S vyšší hodnotou síly signálu se zvyšuje elektronický šum. Výrobce však 

uvádí, že menší rozkolísanost výsledných hodnot bude při měření v zelené části škály 

než ve žluté, a předpokládá, že při měření v zelené části by mělo stačit jedno měření. 

Při měření ve žluté části je doporučeno využít jednoho z režimů průměrování. 

Pro většinu měření je takto přístroj připraven. Vzorek se umístí pod střed konce optického 

vlákna. Měřící plocha, která činí 7 mm2, nemusí být zcela pokryta vzorkem. Měření se 

provede po stisknutí tlačítka Measure a trvá několik vteřin v závislosti na SG. Měření se SG 

2 trvá kolem 2-3 vteřin a s vyššími SG trvání doba měření roste. Při SG 3 a SG 4 přístroj 

měří kolem 5-6 vteřin, při SG 5 dokonce až 11-12 vteřin. 
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Obr. 3: Snímek obrazovky přístroje CCM-300 v režimu měření. Dvakrát orámované zelené rámečky  
označují možné ovládání uživatelem. Autor: vlastní fotoí 

 

Výstupní hodnoty 

Přístroj okamžitě po změření vzorku ukazuje na displeji poměr fluorescence CFR a obsah 

chlorofylu (Chl) v jednotkách mg/m2. Obsah je počítán podle rovnice (Gitelson a kol. 1999): 

  Chl = 634 * CFR – 391,  

kde je CFR jako poměr F735/F700 vypočten na přesnost jedné setiny (CFR = 0,01). 

Z lineárního člena této rovnice lze odvodit, že výsledné hodnoty lišící se o jednu setinu CFR 

se po přepočtu na absolutní obsah chlorofylu liší o 6,34 mg/m2. Absolutní a lineární člen 

rovnice lze změnit v případě měření druhů, u niž uvedená rovnice neodpovídá chemickým 

testům. Uvedená rovnice byla vytvořena na základě měření buku lesního, jilmu habrolistého 

a loubince trojlaločného (Gitelson a kol. 1999). 

Přístroj umožňuje přes USB export naměřených hodnot v souboru s koncovkou .csv 

zahrnující datum, čas, F735, F700, CFR a obsah chlorofylu v jednotkách mg/m2. V případě 

zájmu lze dopočítat přesnější hodnotu CFR ze změřených vlnových délek fluorescence a tím 

pádem i obsahu chlorofylu. Při využití jednoho z režimů průměrování nebo mediánu je 

možné prohlížet dílčí výsledky jen na displeji během měření a uložena je pouze 

zprůměrovaná hodnota.  



24 

Porovnání s přístroji s principem propustnosti 

Tento přístroj překonává omezení přístrojů založených na propustnosti. Jednou z hlavních 

výhod chlorofylmetru CCM-300 je přímý výpočet obsahu chlorofylu pomocí jedné rovnice 

pro všechny typy rostlin v jednotkách mg/m2. Další vítanou vlastností je, že nemusí být 

vzorkem zakryta celá měřící ploška a měření probíhá pouze na jedné straně listu, a tudíž lze 

měřit vzorky různých tvarů, malých či tlustých velikostí, které nemusí být secvaknuty 

v klipsně.  

Studie měřící s CCM-300 

Zatím jedinou dohledatelnou studií, která porovnává přístroj CCM-300 s jiným 

chlorofylmetrem je studie Liu a kol. (2019). Studie se zabývá porovnáním stanovení obsahu 

chlorofylu v sedmi druzích lišejníků mezi CCM-300, SPAD 502 a laboratorní metodou, ve 

které bylo pro extrakci pigmentu použito rozpouštědlo DMSO. Výsledné korelační 

koeficienty mezi hodnotami z přístrojů a laboratorním testem vyšly poměrně nízké. Jediná 

významná korelace vyšla u lišejníků s řasovým fotobiontem mezi CCM-300 

a extrahovaným chlorofylem, a to s korelačním koeficientem vyšším než 60 %. V ostatních 

případech byl korelační koeficient nižší než 0,3. Liu a kol. (2019) tyto výsledky zdůvodňují 

nerovnoměrným rozložením pigmentu, specifickou anatomií, fyzikálními a chemickými 

vlastnostmi lišejníků. Dochází k závěru, že CCM-300 je vhodnější pro měření lišejníků než 

SPAD 502, nicméně CCM-300 z neznámých důvodů nebyl schopný zaznamenat obsah 

chlorofylu v některých vzorcích. Je nutné upozornit, že v této studii byl extrahovaný 

chlorofyl v jednotkách µg pigmentu/ sušiny mg a porovnáván s CCM-300, jenž měří 

v jednotkách mg/m2 a byla tedy porovnávána koncentrace chlorofylu s obsahem chlorofylu. 

Odlišnost těchto jednotek lze vidět například ve studii Novichonok a kol. (2016). 

Studie Gholizadeh a kol. (2015) se zabývá potenciálem odhadu obsahu chlorofylu pomocí 

DPZ v mangrovových ekosystémech a tvrdí, že množství chlorofylu měřeného přístrojem 

CCM-300 vykazuje vynikající shodu s laboratorně měřeným obsahem chlorofylu, a to 

s koeficientem determinace R2 = 0,93. V článku však není uvedeno, s jakou laboratorní 

metodou byly hodnoty porovnávány, což neumožňuje tento výsledek ověřit. Parry a kol. 

(2014) upozorňuje, že v některých studiích, jimiž se zabýval, byly použity rovnice, jež byly 

primárně odvozeny pro jiná rozpouštědla, než byla v daných studiích použita.  
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2.4 Studované rostlinné druhy 

Na nejvyšších hřebenech a vrcholech Krkonoš se nachází arkto-alpínská tundra neboli 

„krkonošská tundra“. V celé střední Evropě se jedná o unikátní prostředí, které představuje 

ojedinělou kombinaci severských, středoevropských a alpínských organismů a jejich 

společenstev. Na české a polské straně pokrývá dohromady jen 47 km2 nad alpínskou hranicí 

lesa (cca 1350 m n. m.), což odpovídá 7,4 % z celkové rozlohy Krkonoš (Kociánová a kol. 

2015). Je tvořena mozaikou ekosystémů klečových porostů, alpínských trávníků, vřesovišť, 

rašelinišť a lišejníků. V současné době dochází k rozšíření borovice kleč (Štursa, Wild 2014) 

a konkurenčně silných travin, především třtiny chloupkaté (Hejcman a kol. 2009) 

a bezkolence modrého (Hejcman a kol. 2010) na úkor smilkových trávníků. 

Smilka tuhá (obr. 4a), bezkolenec modrý (obr. 4b) a třtina chloupkatá (obr. 4c) jsou vytrvalé 

hemikryptofyty z čeledi lipnicovitých. Smilka tuhá je typickým a dominantním druhem 

horských nízkých trávníků. Při intenzivním hnojení, zvláště dusíkem, se její zastoupení 

v porostu velmi rychle snižuje. Jedná se o drnovitě trsnatou trávu vysokou 15-30 cm. Stébla 

má tuhá, svinutá a tenká šedozelené barvy, směrem nahoru drsná (Straková a kol. 2007). 

Bezkolenec modrý je vzpřímenou, vysokou 50-90 cm trsnatou rostlinou. Listy má ploché, 

3-8 mm široké s modrozelenou barvou (Marcinkowska-Ochtyra a kol. 2018). Třtina 

chloupkatá je vysoká 60-120 cm s plazivým, dlouze výběžkatým oddenkem. Stébla jsou 

tenká, víceméně hladká. Listy jsou ploché, 3-6 mm široké (Randuška a kol. 1983). 

  
      Obr. 4a: Smilka tuhá. Obr. 4b: Bezkolenec modrý. 

Autor: Lucie Červená Autor: Lucie Červená 
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Obr. 4c: Třtina chloupkatá. 
Autor: Lucie Červená 
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3 Metodika práce 

Měření probíhala na smilce tuhé, bezkolenci modrém a třtině chloupkaté, které byly 

z Krkonošské tundry přesazeny do několika květináčů a jsou pěstovány od roku 2017 na 

Albertově (obr. 5a, b, c). Pro měření byla náhodně vybírána stébla bez vizuálních známek 

poškození a s dostatečnou délkou. Smilka tuhá a třtina chloupkatá byla měřená na konci 

vegetační sezóny, bezkolenec modrý v počátečním stádiu růstu na začátku vegetační sezóny, 

kdy stébla nepřesahují délku 15 cm.  

   

Obr. 5a: Smilka tuhá. Obr. 5b: Bezkolenec modrý. Obr. 5c: Třtina chloupkatá. 
Autor: Lucie Červená 

Měření chlorofylmetrem CCM-300 bylo dvojího typu: 

1) opakovaná měření na jedné poloze s různou sílou signálu (SG) 

2) měření za účelem porovnání s vegetačními indexy 

3.1 Opakovaná měření 

Smilka tuhá 

Bylo změřeno 35 stébel smilky tuhé na polohách 3, 6, 9, 12 a 15 cm od apexu (špičky 

stébla). SG byl nastaven na hodnotu 5, při kterém síla signálu dosahovala od žluté do středu 

zelené části grafické škály v závislosti na konkrétním stéble. Jakákoliv nižší síla signálu by 

nemusela dokázat změřit všechna stébla smilky. Každá poloha na stéble byla změřena 

pětkrát, výjimku tvoří dvě stébla, kde se na polohách měřilo jen třikrát. Z praktických 

důvodů se měřilo na čerstvě utržených stéblech. Celkem bylo naměřeno 875 hodnot.  
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Bezkolenec modrý 

Změřeno bylo 19 stébel na polohách 3, 6 a 9 cm se SG 2, 3 a 4, tj. 855 hodnot. Vyplnění 

škály síly signálu při měření se SG 2 a se SG 3 je vidět na obr. 6, při měření SG 4 byla škála 

vyplněna až k hranici zelené a červené. Každé měření bylo pětkrát opakované. Z praktických 

důvodů se měřilo na utržených stéblech. 

 

Obr. 6: Znázornění vyplněné škály síly signálu při měření bezkolence modrého se SG 2 a SG 3. 
Autor: vlastní foto 

Třtina chloupkatá 

Stébel třtiny chloupkaté bylo změřeno jen 11, přesto na nich bylo naměřeno 825 hodnot. 

Měřilo se na polohách 4, 8, 12, 16 a 20 cm od apexu se SG 3, 4 a 5. Při měření se SG 3 

dosahovala síla signálu k hranici zelené a žluté, při SG 4 přibližně doprostřed zelené části 

a při SG 5 k hranici zelené a červené. Každé měření bylo pětkrát opakované. Při měření 

s SG 5 se párkrát stalo, že hodnota nebyla změřena a přístroj hlásil přetížení signálu. 

Opakované měření však bylo většinou úspěšné. Vzhledem k délce stébla třtiny bylo možné 

měřit na neutržených stéblech. 

Pozn.: Při zpracováním dat CCM-300, bylo několikrát zjištěno, že se neuložena poslední 

naměřená hodnota.  

3.2 Porovnání s VI 

Pro stanovení množství chlorofylu z vegetačních indexů byl použit spektroradiometr ASD 

FieldSpec 4 Wide-Res v kombinaci s kontaktní sondou (obr. 7) měřící jednotlivé spektrální 

křivky odrazivosti na úrovni listu. Vnitřní průměr kontaktní sondy ASD, ve kterém dochází 

k měření odrazivosti, je 1 cm, vnější průměr je 2 cm. Aby byla jistota, že celé zorné pole je 

pokryté, a tedy odrazivost měřena správně, je dobré mít pokryté minimálně celé dva 

centimetry. Svazek stébel při měření smilky zahrnoval 60 stébel, z nichž z časových 

a praktických důvodů (př. usychání stébel) bylo měřeno jen 16 stébel pomocí CCM-300 na 

polohách 3, 7,5 a 12 cm od apexu. Každé měření bylo změřeno jen jednou se SG 5. Svazky 

stébel třtiny a bezkolence byly po čtyřech stéblech. Třtina byla měřena bez opakování 

přístrojem CCM-300 na polohách 4, 8 a 12 cm a se SG 3. Bezkolenec byl měřen na polohách 
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3, 6 a 9 cm se SG 2 a pěti opakováními na každém stéblu každé polohy. Do jednoho svazku 

byla vybírána vizuálně podobná a stejně dlouhá stébla, aby se minimalizovala chyba odhadu 

střední hodnoty obsahu chlorofylu měřeného CCM-300 pro porovnání s vegetačními indexy. 

Střední hodnotou byl zvolen průměr ze všech měření svazku v jedné poloze. Svazky smilky 

a třtiny byly pouze dva a další opakování nebyla možná z důvodu uschnutí travin, a proto 

pro porovnání je pouze 6 hodnot z každé traviny. Rozmezí hodnot u smilky bylo 235-

352 mg/m2 a u třtiny 162-213 mg/m2. Bezkolenec byl měřen na 11 svazcích, a protože 

všechny svazky byly měřené na třech polohách, bylo pro porovnání s vegetačními indexy 

celkem 39 hodnot v rozmezí 128-360 mg/m2.  

 

Obr. 7: Sektroradiometr ASD FieldSpec 4 Wide-Res v kombinaci s kontaktní sondou.  
Foto: Lucie Červená 

Po měření chlorofylmetrem byly měřeny křivky spektrální odrazivosti spektroradiometrem 

na místech se středem polohy měření CCM-300. Z naměřených spektrálních křivek byly 

vypočteny chlorofylové vegetační indexy z tabulky 1.   

3.3 Laboratorní měření 

S laboratorní metodou byly porovnávány výstupní hodnoty z chlorofylmetru CCM-300 

měřené na bezkolenci modrém popsané v kapitole 3.1. Množství chlorofylu bylo stanoveno 

spektrofotometricky podle Porra a kol.(1989) a Wellburna (1994). Po změření chlorofylu 

přístrojem CCM-300, bylo ze stébla na té samé poloze vyříznuté kolečko o známé ploše 

(19,63 mm2) pro extrakci chlorofylu. Celkem 57 vzorků bylo extrahováno v 5 ml DMF 
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v uzavřených skleněných lahvičkách uskladněných v lednici, kde byly přikryté alobalem 

proti vniknutí světla, a tak degradaci chlorofylu. Po týdnu extrahování byly 

spektrofotometrem změřeny hodnoty absorpce při vlnových délkách 664 nm, 647 nm 

a 750 nm. Absorpce v 750 nm slouží jako kontrolní bod čistoty a při nenulové hodnotě je 

nutné tuto hodnotu odečíst od absorpcí, které vstupují do výpočtu množství chlorofylu. 

Výpočet množství pigmentu byl prováděn podle rovnic Lichtenthalera (1987):  

  Chla = 11,65 * A664 – 2,69 A647   

  Chlb = 20,81 * A647 – 4,53 A664   

  Chl = Chla + Chlb,  

 kde Chla je množství chlorofylu a, Chlb je množství chlorofylu b a Chl je celkové množství 

chlorofylového pigmentu v jednotkách µg/ml. Díky známé ploše povrchu extrahovaného 

vzorku a objemu rozpouštědla bylo možné převést množství chlorofylu na obsah chlorofylu 

v jednotkách mg/m2. 

3.4 Statistická analýza 

Naměřená data byla nejprve převedena do souhrnné tabulky v programu Microsoft Office 

Excel 2016 a poté upravena pro statistické zpracování. 

Odlišnost SG a porovnání jednotlivých poloh na stéblech byly hodnoceny pomocí analýzy 

rozptylu (analysis of variance, ANOVA) a TukeyHSD testu s použitím softwaru R, do 

kterých byly použity jako vstupní hodnoty průměry z pěti opakování1 na dané poloze 

s daným SG.  

Variabilita hodnot mezi opakovanými měřeními byla posuzována pomocí výpočtu 

směrodatných odchylek (standard deviation, sd), a to podle vzorce:  

  𝑠𝑑 =  √∑
(𝑥𝑖− �̅�)2

𝑛
, 

kde 𝑥𝑖 je jedna z pěti hodnot CFR změřených na dané poloze na jednom stéble, �̅� je průměr 

těchto pěti1 hodnot a 𝑛 je počet měření na dané poloze, tedy pěti. Směrodatné odchylky byly 

počítané z hodnot CFR, které jsou výstupní surovou veličinou přístroje CCM-300. 

                                                           
1 Výjimku tvoří měření na dvou stéblech smilky tuhé, která byla opakována pouze třikrát. 
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Vhodnost indexu pro odhad obsahu chlorofylu byla hodnocena lineární regresí a pro 

vysvětlení relativní variability závislé proměnné byl vypočten koeficient determinace R2: 

 𝑅2 =
∑(�̂�𝑖−�̅�)2

∑(𝑌𝑖−�̅�)2
, 

kde 𝑌𝑖 je hodnota proměnné, která byla získaná jako výsledek měření, �̂�𝑖 je hodnota 

proměnné, která je získaná jako výsledek modelování proměnné 𝑌𝑖 podle regresní přímky 

a �̅� je průměr hodnot 𝑌𝑖. Pro hodnocení závislosti stanovení obsahu chlorofylu mezi 

laboratorní metodou a CCM-300 byla provedena taktéž lineární regrese a vypočten 

koeficient determinace R2.  

Hodnocení vhodnosti rovnice přepočítávající obsah chlorofylu z dat CFR byla použita 

střední kvadratická chyba RMSE (Root Mean Square Error):   

  𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √∑
(𝑥𝑙𝑎𝑏− 𝑥𝐶𝐶𝑀−300)2

𝑛
, 

kde 𝑥𝑙𝑎𝑏, je hodnota obsahu chlorofylu získaná laboratorní metodou a  𝑥𝐶𝐶𝑀−300 je hodnota 

obsahu chlorofylu změřená chlorofylmetem.   
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4 Výsledky práce 

4.1 Opakovaná měření 

Analýzou hodnot z opakovaných měření na několika polohách stébla s různými sílami 

signálu lze pozorovat, zda se mění obsah chlorofylu se vzdáleností od apexu, jak je tato 

hodnota ovlivněna výběrem SG a která poloha a SG mají nejmenší odchylky od střední 

hodnoty. Grafické znázornění měření je na obr. 8 a 9, číselné hodnoty v tab. 2, 3, 4. 

Krabicové diagramy na obr. 8 znázorňují průměrné hodnoty obsahu chlorofylu počítané 

z pěti měření2 rozdělené podle polohy a SG. Šedé diagramy u bezkolence a třtiny jsou 

vykresleny z průměrné hodnoty všech 15 hodnot měřených na jedné poloze jednoho stébla. 

Na první pohled je z grafu patrné, že se obsah chlorofylu v závislosti na poloze liší. Rozsah 

diagramů závisí na rozdílu obsahu chlorofylu v jednotlivých stéblech měřených na dané 

poloze, proto pro hodnocení vlivu SG je nezbytné sledovat podobnost tvarů diagramů. 

 

 
Obr. 8: Krabicové diagramy obsahu chlorofylu ze všech měření znázorňující odlišnost nastavení SG na jednotlivých 

polohách a) smilky b) bezkolence a c) třtiny.  Autor: vlastní zpracování 

                                                           
2 Výjimku tvoří měření na dvou stéblech smilky tuhé, která byla opakována pouze třikrát.  
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Na obr. 9 jsou znázorněné krabicové diagramy směrodatných odchylek vypočtených 

z měření jedné pozice a jedním SG v bezrozměrných jednotkách CFR. U bezkolence a třtiny 

je přidán diagram šedé barvy zahrnující směrodatné odchylky CFR ze všech měření na jedné 

poloze bez ohledu na SG. Čím více se tento diagram liší od diagramů jednotlivých SG, tím 

více signalizuje vzájemnou odlišnost mezi jednotlivými SG. 

 

 

 
Obr. 9: Krabicové diagramy směrodatných odchylek hodnot CFR v závislosti na SG a poloze na stéble  

a) smilky b) bezkolence a c) třtiny. Autor: vlastní zpracování 

4.1.1 Smilka tuhá 

Při měření smilky tuhé byly nejvyšší hodnoty obsahu chlorofylu naměřeny na poloze 9 cm, 

a to průměrně 378 mg/m2 (obr. 8a, tab. 2). Zároveň na této poloze došlo i k nejmenší 

rozkolísanosti měřeného obsahu chlorofylu mezi jednotlivými stébly smilky (obr 8a, tab. 2). 

Naopak největší variabilita mezi stébly byla naměřena na poloze 15 cm. Zároveň však jsou 

směrodatné odchylky CFR polohy 15 cm (obr. 9a) velmi podobné ostatním polohám, a tudíž 

se zde pravděpodobně projevuje vliv reálné délky stébla, která ovlivňuje pokles obsahu 

chlorofylu v polohách blíže k zemi. Střední hodnoty směrodatných odchylek CFR při měření 
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smilky se pohybují kolem 0,04, což v přepočtu na obsah chlorofylu je rozdíl 25 gm/m2 

a celkově jsou mnohem vyšší než u třtiny a bezkolence, což může být ovlivněno tím, že 

smilka obsahuje průměrně nejvyšší množství chlorofylu ze sledovaných travin a také vyšší 

obtížností měření této velmi úzké traviny. Většina hodnot směrodatných odchylek CFR 

měřené smilky je do 0,07. 

    obsah chlorofylu [mg/m2] CFR 

poloha SG max min průměr medián průměrná sd max min průměr medián průměrná sd 

3 5 444,4 179,2 335,9 350,6 26,5 1,32 0,90 1,15 1,17 0,042 

6 5 473,6 214,8 362,6 372,2 26,3 1,36 0,96 1,19 1,20 0,042 

9 5 487,4 283,0 377,6 367,2 25,0 1,39 1,06 1,21 1,20 0,039 

12 5 468,4 173,0 359,0 362,2 26,3 1,36 0,89 1,18 1,19 0,042 

15 5 486,2 115,8 293,8 311,4 25,9 1,38 0,80 1,08 1,11 0,041 

Tab.  2: Souhrnná statistická tabulka naměřených hodnot smilky tuhé. Jednotlivé parametry byly počítané  

z průměrných hodnot pěti měření na poloze a jedním SG. Autor: vlastní zpracování. 

Odlišnost celkového obsahu chlorofylu na jednotlivých polohách potvrzuje analýza 

rozptylu: 

  

kde p < 0,05, a tudíž se zamítá nulová hypotéza předpokládající, že obsah chlorofylu 

v jednotlivých polohách na stéblech se neliší. Odlišnosti mezi obsahem chlorofylu na 

jednotlivých polohách lze posoudit pomocí Tukeyho testu: 

  

Jako odlišná poloha se  na 95% hranici významnosti (tj. p = 0,05) potvrdila pouze poloha 

15 cm v porovnání s polohami 6, 9 a 12 cm, na kterou má patrně vliv skutečná délka stébla 
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a nižší dopad slunečního záření. Odlišnost mezi ostatními polohami nebyla na hranici p = 0,5 

prokázána. 

4.1.2 Bezkolenec modrý 

Bezkolenec modrý měřený v ranném stádiu vývoje vykazuje trend poklesu obsahu 

chlorofylu směrem od apexu (obr.8b, tab. 3). Z výsledků měření se jeví jako nejstabilnější 

poloha mezi jednotlivými stébly poloha 3 cm. Na polohách 6 a 9 cm se pravděpodobně již 

projevuje reálná délka stébla. Bezkolenec byl měřen různými SG, tudíž lze rozhodnout 

o vlivu SG na výsledné hodnoty obsahu chlorofylu. Všechny SG na všech polohách mají 

střední hodnotu směrodatné odchylky CFR ve většině případů do 0,014 (obr. 9b, tab. 3). 

Maximální směrodatná odchylka se pohybuje do 0,02 CFR na polohu s jedním SG. Celková 

variabilita CFR ze všech průměrů měřených na jedné poloze je do 0,03, výjimečně do 0,04. 

Vzhledem k faktu, že přístroj CCM-300 počítá CFR na přesnost 0,01 jsou, tyto výsledky 

velmi dobré. Tvary krabicových diagramů jednotlivých SG na daných polohách jsou si 

vzájemně velmi podobné (obr. 8b). 

    obsah chlorofylu [mg/m2] CFR 

poloha SG max min průměr medián průměrná sd max min průměr medián průměrná sd 

3 

2 361,8 265,4 315,4 307,6 6,7 1,188 1,03 1,11 1,10 0,011 

3 349,6 261,6 315,0 317,8 5,8 1,168 1,03 1,11 1,12 0,009 

4 359,4 296,4 326,7 322,8 5,5 1,184 1,08 1,13 1,13 0,009 

6 

2 340,6 174,2 257,0 265,6 6,1 1,154 0,89 1,02 1,04 0,010 

3 329,2 166,4 264,8 274,4 7,8 1,136 0,88 1,03 1,05 0,012 

4 330,6 159,2 272,8 278,6 7,5 1,138 0,86 1,05 1,06 0,012 

9 

2 236,6 56,2 130,5 140,0 7,2 0,99 0,70 0,82 0,84 0,011 

3 223,8 61,4 132,3 140,2 7,3 0,97 0,71 0,83 0,84 0,012 

4 229,8 59,0 136,1 136,2 8,6 0,98 0,71 0,83 0,83 0,014 

Tab.  3: Souhrnná statistická tabulka naměřených hodnot bezkolence modrého. Jednotlivé parametry byly počítané 
z průměrných hodnot pěti měření na poloze a jedním SG. Autor: vlastní zpracování. 

Odlišnost mezi jednotlivými polohami a různými SG se hodnotila pomocí analýzy rozptylu: 

   

Na 95% hranici významnosti (tj. p < 0,05) bylo prokázáno, že naměřené hodnoty obsahu 

chlorofylu se vzájemně liší na polohách. Analýzou rozptylu byla neprokázána odlišnost mezi 

zvolenými SG.  
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Tukeyho test potvrzuje vzájemnou odlišnost mezi všemi polohami: 

   

4.1.3 Třtina chloupkatá  

Naměřené hodnoty obsahu chlorofylu na třtině chloupkaté vykazují podobný pokles obsahu 

chlorofylu od apexu jako na bezkolenci modrém (obr. 8c, tab. 4). Nejstabilnější polohou 

podle obr. 8c se jeví 8 cm. Naopak velké rozpětí hodnot lze naměřit mezi různými stébly na 

poloze 16 cm. Tvary krabicových diagramů jednotlivých SG na daných polohách si jsou 

vzájemně velmi podobné (obr. 8c) jako u měření bezkolence. Lze sledovat jen drobné 

variability směrodatných odchylek CFR (obr. 9c). Podle obr. 9c se SG 5 projevuje s největší 

variabilitou, zároveň však medián směrodatných odchylek na poloze 12 cm je nejnižší 

z celého grafu. Variabilita tohoto SG může být způsobena vyšším šumem než u nižších SG. 

SG 3 se jeví jako nejstabilnější. Střední hodnoty směrodatných odchylek CFR se pohybují 

kolem 0,008. Maximální směrodatná odchylka CFR až na pár výjimek se pohybuje stejně 

jako v případě bezkolence modrého do 0,02 na polohu s jedním SG. Celková variabilita CFR 

ze všech průměrů měřených na jedné poloze je do 0,03, ojediněle do 0,05 (obr.9c). 

  obsah chlorofylu [mg/m2] CFR 

poloha SG max min průměr medián průměrná sd max min průměr medián průměrná sd 

4 

3 260,4 145,2 203,2 203,4 6,9 1,03 0,85 0,94 0,94 0,011 

4 253,0 136,2 201,6 202,4 6,4 1,02 0,83 0,94 0,94 0,010 

5 259,6 133,8 204,2 198,2 11,2 1,03 0,83 0,94 0,93 0,018 

8 

3 264,4 133,6 195,9 190,6 6,3 1,03 0,83 0,93 0,92 0,010 

4 266,8 147,8 191,8 185,8 5,4 1,04 0,85 0,92 0,91 0,008 

5 272,2 140,2 193,8 190,8 6,2 1,05 0,84 0,92 0,92 0,010 

12 

3 265,6 85,6 172,1 157,6 8,1 1,04 0,75 0,89 0,87 0,013 

4 266,8 94,4 170,6 152,6 6,4 1,04 0,77 0,89 0,86 0,010 

5 272,2 107,2 166,6 143,8 6,2 1,05 0,79 0,88 0,84 0,012 

16 

3 242,8 29,8 144,8 123,4 6,9 1,00 0,66 0,85 0,81 0,011 

4 247,8 43,6 140,0 111,2 7,3 1,01 0,69 0,84 0,79 0,012 

5 250,2 48,8 139,5 119,6 7,4 1,01 0,69 0,84 0,81 0,012 

20 

3 240,0 62,8 127,7 120,8 7,1 1,00 0,72 0,82 0,81 0,011 

4 241,6 79,4 131,2 109,8 7,7 1,00 0,74 0,82 0,79 0,012 

5 243,8 70,6 130,0 107,0 7,3 1,00 0,73 0,82 0,79 0,011 

Tab.  4: Souhrnná statistická tabulka naměřených hodnot třtiny chloupkaté. Jednotlivé parametry byly počítané 
z průměrných hodnot pěti měření na poloze a jedním SG. Autor: vlastní zpracování. 
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Odlišnost mezi jednotlivými polohami a různými SG se hodnotila analýzou rozptylu: 

  

A opět jako u předchozích travin byla analýzou rozptylu prokázána odlišnost mezi 

jednotlivými polohami. Odlišnost mezi SG prokázaná nebyla. Vzájemná odlišnost poloh je 

znázorněna Tukeyho testem: 

   

Tukeyho test neprokázal na 95% hranici významnosti odlišnost vždy mezi sousedními 

polohami 4-8, 8-12, 12-16 a 16-20 cm. Z těchto výsledků lze usuzovat, že pokles obsahu 

chlorofylu od apexu je ve stéble třtiny chloupkaté pozvolný a liší se mezi polohami 

vzdálenými minimálně 8 cm s výjimkou mezi polohami 4 cm a 12 cm, kde se odlišnost 

neprokázala (p = 0,07).  

4.2 Porovnání s vegetačními indexy 

Při porovnání vegetačních chlorofylových indexů počítaných ze spekter pořízených 

spektroradiometrem ASD FieldSpec 4 Wide-Res a obsahem chlorofylu získaným přístrojem 

CCM-300 byla nalezena vysoká citlivost indexů na obsah chlorofylu. Počítané byly indexy 

z tabulky 1 vyvinuté pro určování obsahu chlorofylu v rostlinách, a to jak na úrovni listu, 

tak i na úrovni porostu, aby se zjistilo, zda tyto indexy určené pro úroveň porostu fungují 

i na úrovni listu. 
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V tab. 5 jsou vypsané parametry regresních rovnic a koeficienty determinace vybraných 

indexů na základě měření bezkolence modrého pomocí CCM-300. Výsledky z dat měřených 

na smilce a třtině nejsou samostatně prezentovány z důvodu nízkého počtu měření. Tato data 

jsou však zahrnuta do celkového porovnání indexu s měřeními pomocí CCM-300 k nastínění 

robustnosti indexu mezi druhy.   

 

  úroveň 

bezkolenec všechny druhy 

parametry přímky             
y= a + bx koeficient 

determinace 

parametry přímky        
y= a + bx koeficient 

determinace 
a b a b 

Gitelson2 list -159,6 -91,1 0,96 *** -146,9 -88,5 0,95 *** 

PSSRb list -59,8 70,7 0,95 *** -60,6 71,3 0,94 *** 

PSNDb list -314,4 918,2 0,94 *** -320,2 928,4 0,93 *** 

NDVI2 list -34,4 983,9 0,97 *** 2,6 817,2 0,87 *** 

OSAVI2 porost -42,2 1081,3 0,97 *** 11,8 836,3 0,83 *** 

Carter4 list 816,1 -859,2 0,97 *** 665,2 -651,2 0,81 *** 

mNDVI list -2306,3 2601,9 0,91 *** -2203,2 2507,0 0,80 *** 

REP_LI list -10391,6 15,0 0,95 *** -8444,6 12,2 0,80 *** 

mND705 list -35,0 828,0 0,97 *** 28,9 594,6 0,77 *** 

TCARIOSAVI porost 566,7 -494,4 0,94 *** 489,8 -400,6 0,75 *** 

Gitelson list -119,0 66,0 0,88 *** -112,4 65,6 0,75 *** 

SR6 list -333,7 380,7 0,96 *** -141,8 245,6 0,73 *** 

Maccioni list -63,1 803,7 0,97 *** 30,4 517,7 0,70 *** 

Datt list -55,7 792,2 0,97 *** 38,4 502,5 0,70 *** 

Datt2 list -304,6 362,0 0,95 *** -86,1 209,3 0,68 *** 

mSR705 list -115,2 173,6 0,96 *** 32,1 95,3 0,65 *** 

MCARI2 porost 57,8 684,7 0,95 *** 135,7 353,4 0,64 *** 

Vogelmann list -1002,5 1049,2 0,96 *** -434,0 558,4 0,63 *** 

DD list 341,3 1399,7 0,96 *** 282,4 793,6 0,63 *** 

OSAVI porost -998,8 1852,5 0,77 *** -533,9 1181,9 0,58 *** 

MCARI2OSAVI2 porost -225,2 473,1 0,90 *** 15,9 218,6 0,57 *** 

MTCI porost 48,2 271,4 0,95 *** 142,6 119,5 0,55 *** 

MCARIOSAVI porost 502,4 -378,8 0,91 *** 388,6 -239,5 0,55 *** 

TCARI porost 621,4 -869,0 0,86 *** 470,4 -563,1 0,53 *** 

Vogelmann2 list 81,7 -6067,0 0,95 *** 172,3 -2155,0 0,48 *** 

NDVI porost -1152,5 1818,2 0,85 *** -439,3 915,6 0,43 *** 

PSSRa list -202,3 58,4 0,85 *** 27,6 31,0 0,43 *** 

MCARI porost 522,6 -614,4 0,81 *** 369,4 -315,9 0,39 *** 

PSNDa list -1278,3 1992,6 0,83 *** -375,0 836,4 0,37 *** 

Tab.  5: Parametry regresní přímky a koeficienty determinace mezi obsahem chlorofylu stanoveném chlorofylmetrem 
CCM-300 a jednotlivými indexy. *** značí hladinu významnosti, kde p <0,001. Autor: vlastní zpracování 

Více než polovina indexů vypočtených z dat bezkolence modrého má koeficient determinace 

0,95 a vyšší. Ostatní indexy vykazují také vynikající výsledky, kde koeficient determinace 

přesahuje hodnotu 0,8 až na výjimku indexu OSAVI (R2 = 0,77). 
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Jako nejlepší chlorofylový index robustní mezi druhy vyšel Gitelson2 (obr. 10), jež se počítá 

podle vzorce:  

  Gitelson2 = 
𝑅750 − 𝑅800

𝑅695 − 𝑅740
− 1, 

kde Rλ značí odrazivost na příslušné vlnové délce λ (Gitelson a kol. 2003).  

 

Obr. 10: Regresní model indexu Gitelson2. Tečkovaná čára značí regresní přímku, jejíž parametry jsou odvozené na 
základně hodnot ze všech rostlinných druhů. Autor: vlastní zpracování 

Dalšími indexy, které vykazují mezi druhy vysokou závislost s obsahem chlorofylu 

stanoveným chlorofylmetrem jsou PSSRb (obr. 11b) a PSNDb (obr. 11c), který je 

normalizovaným tvarem indexu PSSRb. Tyto indexy jsou primárně odvozené pro stanovení 

obsahu chlorofylu b (Blackburn 1998).  

  

Obr. 11: Regresní model indexu a) PSSRb a b) PSNDb. Tečkovaná čára značí regresní přímku, jejíž parametry jsou 
odvozené na základně hodnot ze všech rostlinných druhů. Autor: vlastní zpracování 
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Robustnost indexů mezi druhy je podstatně lepší na indexech určených pro úroveň listu než 

na indexech pro úroveň porostu. Nejlepšího výsledku pro index na úrovni porostu bylo 

dosaženo indexem OSAVI2 (R2 = 0,83) (Obr. 12). U vyšších hodnot obsahu chlorofylu se 

však již projevuje citlivost na druh rostliny. Vybočující hodnoty smilky od hodnot 

bezkolence mohou být způsobeny tím, že index se snaží zohledňovat vliv pozadí, v tomto 

případě černé misky (obr. 7), kterého při měření 60 úzkých stébel smilky bylo více než při 

měření čtyř stébel bezkolence.  

 

Obr. 12: Regresní model indexu OSAVI2. Tečkovaná čára značí regresní přímku, jejíž parametry jsou odvozené na 
základně hodnot ze všech rostlinných druhů. Autor: vlastní zpracování 

Na obr. 13 je vyobrazen index Gitelson, který pochází ze studie, na které je založen princip 

měření chlorofylmetru CCM-300. 

 

Obr. 13: Regresní model indexu Gitelson. Tečkovaná čára značí regresní přímku, jejíž parametry jsou odvozené na 
základně hodnot ze všech rostlinných druhů. Autor: vlastní zpracování 
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4.3 Porovnání s laboratorní metodou 

Měření bezkolence modrého přístrojem CCM-300 vykazuje významný lineární vztah 

s obsahem chlorofylu stanoveným laboratorní metodou, a to s koeficientem determinace 

0,94 (obr. 14). Standartní chyba RMSE mezi těmito dvěma metodami je 45,89 mg/m2. 

Z obrázku 14 je vidět, že přístroj CCM-300 oproti laboratorní metodě obsah chlorofylu 

podhodnocuje, a proto budou výstupní hodnoty obsahu chlorofylu z CCM-300 dále 

upraveny podle laboratorní metody. 

  

Obr. 14: Porovnání obsahu chlorofylu bezkolence modrého stanoveným laboratorní metodou a přístrojem CCM-300 
lineární regresí. Černými body je vyznačeno 57 naměřených hodnot, tečkovaná čára je grafickým znázorněním regresní 

rovnice, šedá čára značí linii 1:1. Autor: vlastní zpracování 

Přístroj CCM-300 umožňuje upravit rovnici pro převod mezi CFR a obsahem chlorofylu 

v případě, kde původní rovnice navržená Gitelsonem a kol. (1999) neodpovídá chemickým 

testům dané rostliny. Z grafu na obr. 15a, na kterém jsou vyneseny na ose x hodnoty CFR 

a na ose y laboratorní výsledky, vyplývá nová rovnice pro přepočet CFR na obsah chlorofylu 

bezkolence modrého, která po úpravě na celá čísla má tvar:  

  Chl = 658 * CFR – 375 

Po aplikování nové rovnice (obr. 15b) vychází mezi obsahem chlorofylu stanoveným 

laboratorní metodou a vypočteným obsahem chlorofylu z poměru fluorescence standartní 

chyba RMSE 22,38 mg/m2. 
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Obr. 15: Navržení nové rovnice pro stanovení obsahu chlorofylu ve stéblech bezkolence modrého pomocí CCM-300. 
Černými body je vyznačeno 57 naměřených hodnot; tečkovaná čára je grafickým znázorněním regresní rovnice; šedá 

čára značí linii 1:1. a) Lineární regrese mezi laboratorní metodou a změřeným poměrem fluorescence CFR. b) Porovnání 
obsahu chlorofylu stanoveným laboratorní metodou s aplikovanou novou rovnicí výpočtu obsahu chlorofylu. 

 Autor: vlastní zpracování 

Nová rovnice byla vypočtena z průměrů patnácti měření na jedné poloze bez ohledu na SG. 

Porovnání koeficientů determinace mezi jednotlivými SG a laboratorní metodou je 

znázorněno v tabulce 6. 

  průměr medián 1. měření 

SG 2 0,9102 0,9083 0,9047 

SG 3 0,9406 0,9377 0,9285 

SG 4 0,9437 0,9398 0,9327 

vše 0,9415 0,9402    

Tab.  6: Koeficienty determinace mezi laboratorní metodou a jednotlivými SG, které jsou charakterizované průměrem a 
mediánem z 5 měření na poloze a prvním měřením polohy. Řádek označen jako „vše“ je charakterizován průměrem a 

mediánem z 15 měření na polohu. Autor: vlastní zpracování 

Závislost mezi laboratorní metodou a naměřenými hodnotami z CCM-300 roste s vyšším SG 

a průměrováním hodnot. Nejlepšího koeficientu determinace dosahuje SG 4 po 

zprůměrování pěti naměřených hodnot na poloze. Podstatně nižší je závislost mezi SG 2 

a laboratorní hodnotou. Tato závislost je i po zprůměrování pěti měření nižší než pouze jedno 

měření polohy se SG 3 nebo SG 4. 

Grafické znázornění závislosti jednotlivých SG charakterizované průměrem pěti hodnot je 

znázorněno na obr. 16a, b. 
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Obr. 16: Porovnání obsahu chlorofylu ve stéblech bezkolence modrého stanoveným laboratorní metodou a jednotlivými 
SG charakterizovanými průměrem z pěti měření na dané poloze a daného SG. Barevnými body jsou vyznačeny průměrné 

hodnoty pěti měření s daném SG, černé body znázorňují průměr všech patnácti měření polohy; tečkované čáry jsou 
grafickými znázorněními regresních rovnic, šedá čára značí linii 1:1. a) Lineární regrese mezi laboratorní metodou 

a změřeným poměrem fluorescence CFR v závislosti na SG. b) Porovnání obsahu chlorofylu stanoveným laboratorní 
metodou s aplikovanou novou rovnicí výpočtu obsahu chlorofylu na měření pro jednotlivé nastavení SG. 

Autor: vlastní zpracování 

Porovnání RMSE při používání určitého SG a různých rovnic přepočtu poměru fluorescence 

na obsah chlorofylu v jednotkách mg/m2 je znázorněno v tab. 7. 

  
původní 
rovnice 

nová 
rovnice 

rovnice pro 
dané SG 

SG 2 52,36 28,18 27,74 

SG 3 47,30 22,62 22,55 

SG 4 40,14 23,04 21,98 

vše 45,89 22,38   

Tab.  7: RMSE v jednotkách mg/m2 při použití průměrné hodnoty z 5 měření na dané poloze a aplikování původní 
rovnice, nové rovnice a rovnice pro jednotlivé SG z obr. 16a. 

Rozdíl mezi aplikovanou novou rovnicí a rovnicí pro dané SG z obr. 16a, je u všech SG 

minimální (tab. 7), což může být další důkaz, že naměřený obsah chlorofylu se s různým SG 

neliší. 

Z těchto výsledků vyplývá, že by se měl bezkolenec modrý v raném stádiu růstu měřit se 

SG 3 a s nově navrženou rovnicí.   

y = 657,57x - 374,64

y = 645,36x - 357,82

y = 665,31x - 380,67

y = 641,45x - 364,9

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3

la
b

o
ra

to
rn

í m
et

o
d

a
[m

g/
m

2
]

CFR

a) CFR

vše

SG 2

SG 3

SG 4

y = x + 0,11

y = 0,98x + 9,98

y = 1,01x - 1,52

y = 0,97x + 0,67

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

la
b

o
ra

to
rn

í m
et

o
d

a 
[m

g/
m

2
]

CCM-300 

b) nová rovnice

vše
SG 2
SG 3
SG 4



44 

5 Diskuze 

Pro vyhodnocení obsahu chlorofylu z obrazových dat dálkového průzkumu Země jsou 

potřeba spolehlivá trénovací data zjištěná přímo z terénu (Zemek 2014). Jak tato data 

správně získat je klíčovou otázkou této práce. Parry a kol. (2014) zdůrazňuje, že 

nerovnoměrné rozložení chlorofylu v listu způsobuje, že se opticky naměřené hodnoty liší 

u plodin se stejným obsahem chlorofylu. Cílem práce bylo zjistit, jak se mění naměřený 

obsah chlorofylu s polohou na stéblu a jak je tato hodnota ovlivněna nastavením SG 

chlorofylmetru CCM-300.  

Při měření smilky tuhé byla prokázaná odlišnost polohy 15 cm, která je pravděpodobně 

ovlivněna reálnou délkou stébla, zastíněním ostatními stébly a nízkou vzdáleností od země, 

kde jsou nejmladší části stébla s méně chlorofylem. Protože u ostatních poloh nebyla 

prokázána odlišnost, nezáleží tudíž příliš na přesné poloze měření smilky tuhé mezi 

3 a 12 cm od apexu, ale spíše na počtu opakovaní měření, neboť byly zjištěny vysoké 

směrodatné odchylky obsahu chlorofylu, které dosahovali až 44 mg/m2 (CFR = 0,07) v rámci 

pěti opakovaných měření jedné polohy jednoho stébla. Do 3 cm od apexu byla stébla 

převážně ovlivněna senescencí. 

Měření bezkolence modrého vykazovalo trend poklesu obsahu chlorofylu od apexu a byla 

prokázána odlišnost mezi všemi třemi polohami. Na základě výsledků měření lze pro 

stanovení obsahu chlorofylu bezkolence modrého v raném stádiu vývoje růstu do maximální 

délky stébla 15 cm doporučit měření na poloze 3 cm, která se jeví jako nejstabilnější mezi 

různými stébly, a měření jedné z nižších poloh, protože se zde obsah chlorofylu významně 

liší od polohy 3 cm. Hodnoty CFR se v rámci pěti opakovaných měření lišily přibližně 

o ± 0,02. Tato data byla dále porovnávána s laboratorní metodou (R2 = 0,94), kde bylo 

zjištěno, že rovnice navržená ve studii Gitelson a kol. (1999) pro výpočet obsahu chlorofylu 

z poměru změřené fluorescence oproti laboratorním výsledkům obsah chlorofylu 

podhodnocovala. Z tohoto důvodu byla navržena nová rovnice pro výpočet obsahu 

chlorofylu z hodnot CFR pro měření bezkolence modrého. Dále bylo zjištěno, že závislost 

mezi laboratorní metodou a naměřenými hodnotami z CCM-300 roste s vyšším SG 

a průměrováním hodnot. Nejlepšího koeficientu determinace dosahoval SG 4 po 

zprůměrování pěti naměřených hodnot na poloze (R2 = 0,9437). Nižší závislost byla zjištěna 

mezi SG 2 a laboratorní hodnotou (R2 = 0,91). Tato závislost je i po zprůměrování pěti 

měření nižší než při využití pouze jednoho měření polohy se SG 3 nebo SG 4. Z těchto 
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výsledků lze doporučit pro účely DPZ měřit bezkolenec modrý s nově navrženou rovnicí 

a SG 3, který má na základě měřených dat po aplikování nové rovnice nižší RMSE než SG 4 

a SG 2.  

Změřená stébla třtiny chloupkaté vykazovala pozvolný trend poklesu chlorofylu od apexu, 

kde se obsah chlorofylu liší mezi polohami vzdálenými minimálně 8 cm. Na základě těchto 

výsledků lze pro účely DPZ doporučit měření obsahu chlorofylu s nejnižším SG 3, protože 

nebyla prokázaná odlišnost mezi jednotlivými SG a měření s SG 3 trvá nejkratší dobu, a na 

polohách 8 cm jako nejstabilnější poloze a poloze 16 cm, která se liší od polohy 8 cm. 

Hodnoty CFR se stejně jako u bezkolence modrého v rámci pěti opakovaných měření lišily 

přibližně o ± 0,02. 

Při porovnání vegetačních chlorofylových indexů počítaných ze spekter pořízených 

spektroradiometrem a obsahem chlorofylu získaném chlorofylmetrem byla nalezena vysoká 

citlivost indexů na obsah chlorofylu. Jako nejlepší chlorofylový index robustní mezi 

měřenými druhy vyšel index Gitelson2 (Gitelson a kol. 2003) s R2 = 0,95. Index byl navržen 

stejným autorem, podle kterého byl stanoven princip měření chlorofylmetru CCM-300 na 

základě jeho starší studie Gitelson a kol. (1999). Studie Gitelson a kol. (1999) přichází 

s indexem Gitelson, který je roven převrácené hodnotě odrazivosti vlnové délky 700 nm, 

jako indexu přímo úměrným obsahu chlorofylu. A protože poměr fluorescence F735/F700 je 

podle Gitelson a kol. (1999) přímo úměrný indexu Gitelson, očekává se, že i poměr 

fluorescence bude přímo úměrný obsahu chlorofylu. V této práci vyšel nečekaně poměrně 

nižší koeficient determinace indexu Gitelson R2 = 0,75, s nápadně odlehlými hodnotami 

smilky tuhé, což může být způsobené metodou měření smilky, kde bylo měřeno 

chlorofylmetrem pouze 16 stébel ze 60, která byla měřena spektroradiometrem. Též 

naměření spektrálních vlastností smilky je velmi obtížné vzhledem k velmi úzkým stéblům, 

které je v podstatě nemožné narovnat tak, aby se nepřekrývala a neměla mezi sebou velké 

mezery. 

Studie Yang a kol. (2018) se zabývá mangrovovými lesy a počítá index mND750 pro dvě 

dřeviny (Avicennia marina, Aegiceras corniculatum) z hodnot měřených chlorofylmetrem 

CCM-300, kde koeficienty determinace vyšly R2 =  0,76 a R2 = 0,81. V této bakalářské práci 

vyšel koeficient determinace pro měření bezkolence modrého R2 =  0,97. Studie Yang a kol. 

(2018) se opírá o Gholizadeh a kol. (2015), který tvrdí, že množství chlorofylu 

v mangrovových listech měřených přístrojem CCM-300 vykazuje vynikající shodu 
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s laboratorně měřeným obsahem chlorofylu, a to s koeficientem determinace R2 = 0,93. Dále 

tvrdí, že chlorofylmetr byl kalibrován podle laboratorních výsledků, ale není uvedeno, 

s jakou laboratorní metodou byly hodnoty chlorofylmetru porovnávány a nejsou 

publikované ani detaily kalibrace.  
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6 Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala určováním obsahu chlorofylu v travinách krkonošské 

tundry pomocí chlorofylmetru CCM-300, kde hlavním cílem bylo zjistit, jak různá nastavení 

chlorofylmetru CCM-300 ovlivňují naměřené hodnoty obsahu chlorofylu a jak naměřené 

hodnoty ovlivňuje poloha na stéblu.  

V teoretické část práce je popsán vliv chlorofylu na optické vlastnosti listu a dále je věnována 

pozornost především nedestruktivním metodám určování obsahu chlorofylu na úrovni listu, 

tedy chlorofylmetrům, které jsou založené buď na principu propustnosti nebo fluorescence.  

Praktická část obsahuje samotné měření chlorofylmetrem CCM-300. Naměřené hodnoty 

bezkolence modrého byly porovnávány s vegetačními indexy a laboratorně stanoveným 

obsahem chlorofylu. Vegetační indexy vyšly lépe ty, které jsou určené pro úroveň listu 

a jako nejlepší index robustní mezi druhy vyšel index Gitelson2 s koeficientem determinace 

0,95. Hodnota koeficientu determinace lineární regrese mezi obsahy chlorofylu určenými 

laboratorně a pomocí CCM-300 vyšla 0,94, přičemž bylo ale zjištěno, že obsah chlorofylu 

stanoveným přístrojem CCM-300 je oproti laboratorním hodnotám podhodnocován. 

Z tohoto důvodu byla pro měření bezkolence modrého navržena nová rovnice pro převod 

chlorofylmetrem změřeného poměru fluorescence (CFR) na obsah chlorofylu v jednotkách 

mg/m2. 

Z výsledků této práce vyplývá, že vliv nastavení síly signálu záření (SG) má minimální vliv 

na výsledné hodnoty obsahu chlorofylu. Pomocí analýzy rozptylu bylo prokázáno, že obsah 

chlorofylu se mění v závislosti měřené polohy na stéblu.  

Za hlavní úskalí práce lze označit nízký počet měření, především smilky tuhé a třtiny 

chloupkaté, pro porovnání s vegetačními indexy, způsobené uschnutím travin během období 

měření. Přesto závěry z této práce mohou napomoct k vytvoření metodiky pro stanovení 

obsahu chlorofylu pomocí chlorofylmetru CCM-300 na vybraných travinách krkonošské 

tundry. 

.  
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