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Abstrakt 

 Luţní lesy jsou na biodiverzitu bohaté ekosystémy vyskytující se na mnoha místech 

střední Evropy v blízkosti vodních toků, které jsou v průběhu roku dočasně zaplavovány. 

V současnosti luţní lesy čelí změnám prostředí souvisejících se změnou klimatu, jako je např. 

vysoká teplota, sucho, zvýšené hodnoty CO2 či nadměrné záplavy. Na tyto změny dřeviny 

reagují posunem jarních fenologických fází, u různých druhů dřevin dochází k stále 

časnějšímu nástupu rašení pupenů. Dále dochází k různým fyziologickým, anatomickým i 

morfologickým adaptacím na tyto změny klimatu, čímţ se rostliny snaţí vyhnout poškození. 

Na reakci na měnící se vlivy prostředí má vliv mnoho endogenních faktorů, jako je míra 

tolerance k záplavám, typ stavby dřeva, postavení druhu dřeviny na škále izohydrie-

anizohydrie, stáří rostlin, ale také faktory externí, jako je míra působení stresového faktoru i 

doba jeho trvání. Do budoucna se předpokládá další nárůst průměrné teploty, koncentrace 

CO2 v atmosféře i nadprůměrně silných záplav, proto je důleţité z hlediska managementu 

těchto ekosystémů porozumět komplexním reakcím a adaptacím dřevin luţního lesa na tyto 

změny.  
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Abstract  

 Floodplain forests are biodiversity-rich ecosystems found in many parts of Central 

Europe near watercourses and are part-time flooded during the course of the year. Floodplain 

forests are currently facing changes in environment related to climate change, for example 

increasing temperature and drought, elevated CO2 levels and excessive flooding. Woody 

plants respond to these changes by shifting the spring phenological phases, increasingly 

earlier onset of bud break occurs among different tree. Furthermore, there are various 

physiological, anatomical and morphological adaptations to these changes, through which 

plants try to avoid their damage. The plant response to changing environment is influenced by 

many endogenous factors, such as the degree of tolerance to flooding, the type of wood 

structure, position of a species on the isohydry-anisohydry scale or plant age, in addition to 

external factors, to which an extent of stress factor effect and its duration belong. In the 

future, a further increases in the average temperature, the CO2 concentration in the atmosphere 

and above-average flooding are expected, therefore it is important to understand the complex 

reactions and adaptations of floodplain forest trees to these changes in order to manage 

effectively these ecosystems.  
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Seznam zkratek 

 

ABA – kyselina abscisová 

CO2 – oxid uhličitý 

DOY – day of year (den v roce) 

Gcc – greenness index 

LAI – leaf area index (index listové plochy) 

ppm – parts per million 

SWC – soil water content (obsah vody v půdě) 

VLA – vessel lumen area (plocha průřezu lumenu cév) 

VPD - vapour pressure deficit (deficit tlaku vodních par) 
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1 Úvod 

Luţní lesy jsou typické vyšší hladinou podzemní vody, podmáčením a pravidelným (či 

nepravidelným) zaplavováním. Vyskytují se v blízkosti řek, potoků a slepých ramen toků. 

Díky své schopnosti zadrţet větší mnoţství vody, a dále druhovému bohatství se jedná o 

velmi důleţitý ekosystém (Maděra et al., 2018). Také slouţí jako přirozená ochrana před 

záplavami a poskytují mnoho dalších ekosystémových sluţeb (Kowalska et al., 2021). Luţní 

lesy jsou velmi produktivní ekosystémy se značnou schopností vázat uhlík (Hanberry et al., 

2015) a vysokou biodiverzitou, bohuţel však patří mezi jedny z nejohroţenějších z řady 

důvodů (Tockner a Stanford, 2002).  

V současné době jsou ohroţeny nejen regulací vodních toků, kdy dochází k zamezování 

povodním a narovnávání toků, ale také nevhodným způsobem lesního hospodářství a 

především změnami klimatu. Mezi významné faktory klimatické změny ovlivňující porosty 

luţních lesů patří sucho, změny v periodicitě a intenzitě záplav a vysoké teploty, které působí 

na různé fyziologické funkce rostlin a mohou způsobit změny v trvání vegetační sezóny 

(Kowalska et al., 2020), změny ve fenologii různých druhů dřevin a také ve vytváření 

biomasy (Nezval et al., 2020). Fenologické změny mohou způsobovat předčasné rašení 

pupenů a následné poškození mrazem, ale naopak také můţe dojít k vybalancování omezené 

dostupnosti vody během léta díky brzkému vývinu listů na jaře při vyšších teplotách. 

Dostupnost vody je důleţitým faktorem ovlivňujícím primární produkci lesů mírného pásu 

(Webb et al., 1983), která můţe být omezena zejména suchým létem. Dalším důleţitým 

faktorem jsou ţiviny, jejichţ dostupnost má vliv na otevřenost průduchů, například na noční 

otevírání průduchů u druhů Fraxinus excelsior, L., a Ulmus laevis, Pallas, které se mění 

v závislosti na dostupnosti dusíku a fosforu, jak popisuje Eller et al. (2016).  

Rostliny si dle dostupnosti zdrojů vytváří různé adaptace na překonání sucha (Leuschner 

et al., 2019). Dochází k osmotickému přizpůsobení, kdy se zvyšuje koncentrace osmoticky 

aktivních částic a díky tomu se zvýší zadrţování a příjem vody. Porost musí být odolný nejen 

vůči suchu, ale především vůči vysoké hladině vody při pravidelných záplavách, které jsou 

v luţním lese běţné. Při nadbytku vody se v půdě velmi sníţí obsah kyslíku. K takovým 

podmínkám se rostliny přizpůsobily tvorbou aerenchymu ve svých kořenech, coţ je typ 

pletiva s rozsáhlými mezibuněčnými prostory umoţňující přístup kyslíku z nadzemních, 

nezaplavených částí rostlin. Dále se vytváří adventivní kořeny blízko hladiny vody, kde je 

vyšší obsah rozpuštěného kyslíku, nebo na nezaplavených částech lenticely neboli čočinky, 
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dutiny v epidermis usnadňující vstup kyslíku do pletiv (Armstrong et al., 1994; Glenz et al., 

2006b). Dalším významným faktorem klimatické změny ovlivňující luţní les je koncentrace 

CO2 v atmosféře, který se neustále rapidně zvyšuje, cca 1 ppm za rok. V současné době je 

obsah oxidu uhličitého v atmosféře vyšší neţ 410 ppm (Hansen a Sato, 2020), v červenci 2021 

bylo naměřeno na nejstarší stanici pro měření CO2 na Mauna Loa na Havaji 416,96 ppm 

(https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/). Vysoké hodnoty koncentrace tohoto skleníkového plynu, 

i dalších v atmosféře, jako např. metanu, mají vliv na oteplování celé planety a také na 

globální koloběh vody, u rostlin pak zejména na otevřenost průduchů a rychlost transpirace 

(Gedney et al., 2006). 

Cílem této práce je shrnout informace o změnách ve fenologii vybraných druhů dřevin 

luţního lesa způsobených různými faktory klimatické změny, dále téţ popsat fyziologické a 

anatomické adaptace k zaplavení a potenciální odolnost k suchu vybraných druhů dřevin.  

 

2 Lužní lesy v ČR 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR rozlišuje čtyři typy luţních lesů, a to podle 

umístění na horním, středním nebo dolním toku (Chytrý et al., 2010). Na horním toku se 

nachází horské olšiny s olší šedou (Alnus incana, L.) označené L2.1, typické pro horské 

oblasti či podhorská údolí. Dochází zde k periodickým krátkodobým záplavám a toky mají 

rychlý proud, který dokáţe narušit vegetaci. Na středním toku se nachází údolní jasanovo-

olšové luhy (L2.2), které jsou nejrozšířenější typ luţního lesa (na území ČR činí jejich rozloha 

cca 77 800 ha). Zde je vysoká hladina podzemní vody a na jaře také často dochází 

k záplavám. Porost tvoří převáţně olše lepkavá (Alnus glutinosa, L.) a jasan ztepilý (F. 

excelsior). Na dolním toku se nachází tvrdé luhy (L2.3) a měkké luhy níţinných řek (L2.4). 

Pro tvrdý luh jsou typické stromy s tvrdým dřevem, jako je dub letní (Quercus robur, L.), 

jasan ztepilý či jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia, Vahl.) (Schneider et al., 2008). Hladina 

podzemní vody se nachází 1 m pod povrchem, záplavy jsou krátkodobější a méně pravidelné 

(Douda, 2009). V měkkém luhu rostou naopak stromy s měkkým dřevem jako je vrba bílá 

(Salix alba, L.) a topol černý (Populus nigra, L.). Měkký luh se vyskytuje na místech s 

pravidelnými záplavami a kolísající hladinou podzemní vody. Výskyt měkkého luhu je 

vzácnější neţ výskyt luhu tvrdého a většinou jsou tyto porosty velmi fragmentované (Chytrý 

et al., 2010).  
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Největší a nejvýznamnější luţní les v České republice se nachází na Moravě na 

soutoku řek Moravy a Dyje, jedná se o tzv. Dyjský trojúhelník. Tato oblast tvoří celou jednu 

třetinu luţních lesů na našem území. Nejzastoupenějším druhem stromu (47% porostu) je zde 

dub letní (Q. robur), dále jasan úzkolistý (F. angustifolia), lípa srdčitá (Tilia cordata, Mill.), 

borovice lesní (Pinus silvestris, L.), topol kanadský (Populus x canadensis, Moench) a jilm 

vaz (U. laevis) (Schneider et al., 2008).  V současné době je tento ekosystém luţního lesa 

ohroţen především změnou struktury porostu, jelikoţ došlo k výraznému sníţení 

procentuálního zastoupení otevřeného lesa – v  roce 1938 tvořil otevřený a strukturovaný 

porost 40,1 % lesa, zatímco v roce 2009 uţ jen 5,7 % (Miklín, 2015). V této oblasti převládají 

teplá, dlouhá léta a většina území je pravidelně zaplavována a je zde proto velmi vysoká 

biodiverzita jak flóry, tak fauny. Proto se zdejší oblasti přezdívá Moravská Amazonie 

(obrázek 1). Díky svému významu je součástí Biosférické rezervace Dolní Morava, nachází se 

zde ptačí oblasti i evropsky významné lokality a také dva mokřady podle Ramsarské úmluvy. 

Morava je významná kromě Dyjského trojúhelníku také dvěma evropsky významnými 

lokalitami Chropyňský luh a CHKO Litovelské Pomoraví, kde se také nachází zachovalé 

luţní lesy. 

Obrázek 1: Mapa polohy tzv. Moravské Amazonie (převzato z www.mapy.cz). 
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Na území Čech je největším komplexem luţního lesa Národní přírodní rezervace 

Libický luh o rozloze 410 ha (obrázek 2 a 3), (Formanová et al., 2008). Je součástí evropsky 

významné lokality Libické luhy a i zde najdeme vzácné a ohroţené druhy, jako například 

kruštík polabský (Epipactis albensis, Nováková & Rydlo). Toto území bylo výrazně 

ovlivněno regulací toku řeky Labe, stavbou dálnice D11, která vede na severním okraji území 

a také změnou v lesním hospodaření, coţ vedlo mimo jiné k vyhynutí několika vzácných 

druhů motýlů (Číţek and Konvička, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Vlevo mapa polohy NPR Libický luh (převzato z www.mapy.cz), vpravo detail s červeně označenými 

hranicemi oblasti (Formanová et al., 2008). 

Obrázek 3: Fotografie luţního lesa v NPR Libický luh, autor fotografie V. Vrabec (Formanová et al., 2008). 
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3 Změny ve fenologii vybraných druhů dřevin 

Fenologie se zabývá časovým průběhem periodicky se opakujících projevů organismů 

(Krška, 2006). Tyto projevy lze rozdělit do tzv. fenologických fází nebo fenofází, které se 

většinou opakují během vegetační sezóny. Pozorováním změn ve fenologických fázích rostlin 

můţeme získat důleţité informace o vlivech globální klimatické změny, protoţe délka a 

průběh fenologických fází odráţí změny vnějších podmínek, např. změny podnebí (Menzel et 

al., 2006). Rostliny byly v osmdesátých letech rozděleny pro účely fenologických pozorování 

do tří skupin – ovocné dřeviny, volně rostoucí lesní dřeviny a polní rostliny (Coufal, 2004). 

Kaţdá skupina má odlišné rozdělení a počet pozorovaných fenologických fází (Hájková et al., 

2012). 

Na dřevinách luţního lesa můţeme pozorovat devět vegetativních fenologických fází 

(fenofází),  (Coufal, 2004; Nezval et al., 2020), jejichţ přehled je uveden v tabulce 1. 

Fotodokumentace těchto fenofází na vybraných druzích dřevin luţního lesa zobrazuje obrázek 

4. 

 

Anglický název a zkratka Český název a zkratka Charakteristika fenofáze 

Budbreak; BB Rašení; RA Začátek rašení pupenů. 

Begginning of foliage formation 

10%; FF 10% 

První listy; PL 10% Čepel listu není plně vyvinuta, této 

charakteristice odpovídá 10% listů. 

Begginning of foliage formation 

50%; FF 50% 

První listy; PL 50% Čepel listu není plně vyvinuta, této 

charakteristice odpovídá 50% listů. 

Begginning of foliage formation 

100%; FF 100% 

První listy; PL 100% Čepel listů není plně vyvinuta, této 

charakteristice odpovídá 100% listů. 

Fully developer leaf area; FDLA Plné olistění; LX Čepel listu je plně vyvinuta. 

Leaf colour 10%; LC 10% Ţloutnutí listí; ZL10 10% listů je zbarvených. 

Leaf colour 100%; LC 100% Ţloutnutí listí; ZL100 100% listů je zbarvených. 

Leaf fall 10%; LF 10% Opad listí; OL10 Opad listů ze stromu u 10% listů. 

Leaf fall 100%; LF 100% Opad listí; OL100 Opad listů ze stromu u 100% listů. 

 

Tabulka 1: Devět vegetativních fenologických fází pozorovaných na dřevinách v oblasti Lanţhot (Nezval et al., 2020), jejich 

anglický název a zkratka, česká název a zkratka a morfologické charakteristiky rostlin určující fenofázi. Podle (Coufal, 

2004).  
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Mezi následující pozorované fenologické fáze lesních dřevin svázané s tvorbou 

reprodukčních orgánů patří butonizace (fáze, kdy jsou vidět nedorostlá květenství 

s uzavřenými poupaty, u dubu letního a olše lepkavé se tato fenofáze sleduje jen na samčích 

květenstvích), počátek kvetení, konec kvetení. Kromě toho jsou další fenofáze jako je tvorba 

pupenů, počátek fruktifikace, janské výhony (růst výhonů z pupenů v průběhu léta), 

dřevnatění výhonů, zralost plodů, senoseč a otavoseč (senoseč a otavoseč se pozoruje jen u 

trvalých luk) (Hájková et al., 2012). 

Obrázek 4: Vegetativní fenofáze 1-8 habru obecného (European hornbeam), dubu letního (English oak) a jasanu 

úzkolistého (Narrow-leaved ash) nasnímané fenologickými kamerami v roce 2017 v oblasti Lanţhot. Čísla odpovídají 

fenologickým fázím v tabulce 1 (Nezval et al., 2020). 
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3.1 Způsoby pozorování fenologických fází 

Metody sledování fenologických fází lze rozdělit na pozemní a dálkové. Dálkový 

průzkum se provádí pomocí senzorů umístěných na nosičích - satelitech, letadlech či dronech 

nebo sbíráním snímků pomocí speciálních fenokamer upevněných uvnitř porostu či mírně nad 

ním a pozemní metody jsou pak zaloţeny na pravidelném pozorování stromů vědeckými 

pracovníky, kteří zapisují svá pozorování a shromaţďují data. Fenologické kamery jsou 

nastavené buď na pozorování větší plochy, například snímání korun stromů umístěním 

kamery na věţ (Keenan et al., 2014), nebo přímo větve konkrétního stromu (Nezval et al., 

2020) a dobře zachycují převáţně začátek a konec vegetační sezóny. Pomocí kamer, senzorů 

upevněných na různých nosičích se dají získat data ve větším měřítku, aţ na úrovni 

kontinentů (Klosterman et al., 2014).  

Při pouţití fenokamer se snímky pořizují v pravidelných časových intervalech a poté 

analyzují; z červeného, zeleného a modrého kanálu barev lze vypočíst tzv. greenness index 

(Gcc), jeţ indikuje podíl zelené barvy na snímku. Podle křivky greenness indexu můţeme 

sledovat čtyři důleţitá období – juvenilní období, dospělost, senescenci a dormanci. Tyto čtyři 

období se posléze porovnávají s jednotlivými vegetativními fenologickými fázemi, kaţdé 

období se dá spojit s určitou fenofází, pro kaţdý druh však rozdílnou (Nezval et al., 2020). 

Nejvyššího vrcholu dosahuje Gcc na jaře, coţ souvisí nejen s barvou listů ale i se strukturou 

korun stromů (Keenan et al., 2014), na podzim potom pozorujeme druhý menší vrchol a 

následně rapidní pokles, kdy během dormance dochází ke změnám barvy listů – fázi ZL (viz 

tabulka 1) (Nezval et al., 2020). Pomocí kamer se také můţe například zachytit poškození 

listů přírodními vlivy, například bouřkou, ale pouze kdyţ dojde ke změně barvy listů či ke 

sníţení LAI (leaf area index, index lisotvé plochy), na samotném Gcc se neprojeví (Keenan et 

al., 2014). 

Kaţdá metoda má své výhody a nevýhody, satelity snímají jen větší území a kvalita 

snímání je ovlivněna počasím, atmosférickými podmínkami, podobně nálety s pouţitím 

letadel. V případě dronů se vliv atmosférických podmínek minimalizuje. Pozorování 

pracovníky můţe mít kvantitativní nevýhodu a velké osobní a časové náklady, při pozorování 

fenokamerami můţe dojít k technickým potíţím. Nejlepší výsledky se tedy získají s pouţitím 

různých pozorovacích metod zároveň a jejich kombinací a porovnáváním (Nezval et al., 

2020). Výhodou pořizování snímků fenokamerami je moţnost tvorby databází, kde se dají 

jednotlivá pozorování porovnávat s minulými roky (obrázek 4) (Templ et al., 2018).  
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S pozorováním fenologických fází souvisí měření teploty vzduchu, kterou je potřeba 

znát pro správnou interpretaci výsledků. Klimatologické stanice bývají umístěny mimo les, 

coţ můţe ztíţit interpretaci výsledků, neboť koruny stromů po olistění vytváří v lese 

mikroklima, kde se můţe teplota i vlhkost výrazně lišit od okolí (Bauer, 2006). 

 

3.2 Vliv teplot na fenologické fáze 

Fenologické fáze jsou závislé na změnách vnějších podmínek, především na změnách 

teploty. Vliv vyšších teplot je patrný především na začátku a na konci růstové sezóny. Pro 

nástup růstové sezóny je důleţitý teplotní průměr nad 5
o
C, pro hlavní růstovou sezónu pak 

nad 10
o
C, protoţe těchto hodnot se dosahuje v posledních letech často dříve, pak dochází 

k posunu jarních fenofází (Nezval et al., 2020). Posouvání jarních fenofází je pozorovatelné 

na celé severní polokouli, nejvíce však ve střední Evropě a Severní Americe (Schwartz et al., 

2006). Teplota naměřená v letech 2014-2017 v oblasti Lanţhot na jiţní Moravě byla o 1
o
C 

vyšší neţ dlouhodobý průměr. Také bylo naměřeno prodlouţení růstové sezóny o dva dny 

oproti průměru z let 1961-2017 (Nezval et al., 2020). Nejen samotné vyšší teploty, ale také 

jejich načasování výrazně ovlivňují jarní fenofáze, podle měření v temperátních lesích na 

severovýchodě Ameriky bylo zjištěno, ţe na brzký vývin listů měla větší vliv vyšší teplota 

v dubnu a květnu v roce 2010 neţ neobvykle vysoká teplota v březnu roku 2012 (Friedl et al., 

2014). Nejlépe pozorovatelný je vliv teplot na jaře, konkrétně na fázi rašení (RA), kdy 

největší podíl na dřívějším začátku fenofáze má teplota předešlého měsíce (63%), dále teplota 

měsíce začátku RA fenofáze (19%) a také teplota dva měsíce před začátkem RA fenofáze 

(18%). Vyšší teploty na jaře také způsobují zvýšení produktivity lesního porostu, jak bylo 

zjištěno v temperátních a boreálních ekosystémech Evropy (Crabbe et al., 2016). Uspíšení 

jarního rašení pupenů v Evropě je asi 2,5 dne za kaţdých deset let od roku 1971 (Menzel et 

al., 2006).  

Podle dlouhodobého měření fenologických fází na jiţní Moravě, na kterém se podílí 

Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe, www.czechglobe.cz), Český 

hydrometeorologický ústav (ČHMÚ, www.chmi.cz) a Mendelova univerzita v Brně 

(www.mendelu.cz), bylo naměřeno uspíšení rašení pupenů u druhu lípa srdčitá o 9,5 dne za 

období 1851-2020 a uspíšení kvetení u hlohu obecného (Crataegus laevigata, (Poir.) DC.) o 

17,3 dne za stejné období. Naopak pokud na jaře dojde k náhlému ochlazení, můţe se tato 

fenofáze prodlouţit, či se můţe vyváţit vliv předešlých vysokých teplot. Období mezi 
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rašením a plně vyvinutými listy můţe být naopak vlivem vyšších teplot prodlouţeno, např. 

pro F. angustifolia o 3,6 dne (Nezval et al., 2020).  

S posunutím jarních fenofází vlivem vyšších teplot se dřeviny často vystavují poškození 

mrazem. S vyššími teplotami se také prodluţuje růstová sezóna a díky tomu se můţe výskyt 

jarních mrazů během růstové sezóny zvýšit. Na zhruba 43 % severní polokoule byl naměřen 

v letech 1982-2012 přírůst jarních mrazů během růstové sezóny, a to především v Evropě (Liu 

et al., 2018). Výskyt posledních jarních mrazů se ovšem posouvá blíţe k začátku roku a to 

v některých oblastech Německa, Rakouska a Švýcarska rychleji neţ začátek jarních fenofází 

(Scheifinger et al., 2003). V období 1955 – 2002 bylo naměřeno posunutí posledních jarních 

mrazů k začátku roku o 1,5 dne za kaţdých deset let (Schwartz et al., 2006). Mrazy mohou 

poškodit pupeny stromů, po takovém poškození můţe trvat 19-38 dní, neţ vyraší pupeny 

nové, coţ bylo pozorováno např. u buku lesního v Národním parku Bavorský les (Menzel et 

al., 2015). V důsledku takového poškození a zdrţení růstu se můţe sníţit hrubá produkce 

ekosystému (Hufkens et al., 2012). Pro některé rostliny jsou ovšem zimní mrazy velice 

důleţité, protoţe musí projít určitým obdobím chladu, neţ začnou reagovat na jarní oteplení a 

nastane fenofáze rašení pupenů, např. šeřík (Syringa sp.) potřebuje 1375 hodin chladu 

(Schwartz et al., 2006). 

Změny v podzimních fenofázích vlivem vysokých teplot se projevují buď dřívějším, 

nebo naopak pozdějším barvením listů. Na podzim byly ve většině států střední Evropy 

vysoké teploty spojené s pozdějším barvením listů (fáze ZL), ovšem v oblasti Ruska, 

Běloruska, Ukrajiny a České republiky bylo pozorováno naopak předčasné barvení listů 

(Menzel et al., 2006). Vliv teploty na senescenci je výraznější v niţší zeměpisné šířce (25
o
-49

o
 

s. š.) a zde bylo také pozorováno výraznější opoţdění senescence neţ ve vyšší zeměpisné 

šířce (50
o
-70

o
 s. š.), kde byl větší vliv fotoperiody na senescenci (Gill et al., 2015).   

 

3.3 Fenologie vybraných druhů dřevin 

 Zde vybrané druhy stromů jsou druhy typické pro luţní les, které snáší dočasné 

zamokření půdy – olše lepkavá (A. glutinosa), dub letní (Q. robur) a jasan ztepilý (F. 

excelsior). Posledním vybraným druhem je habr obecný (Carpinus betulus, L.), který má niţší 

toleranci k záplavám. Najdeme ho na sušších místech tvrdého luhu, jako příměs v niţších 

nadmořských výškách údolních jasanovo-olšových luhů a mimo luţní lesy i v různých typech 

dubohabřin (Chytrý et al., 2010). 
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3.3.1 Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 

Olše lepkavá (Alnus glutinosa) je typický strom jasanovo-olšových luhů. Roste ve 

vlhkých a bahnitých půdách, jaké se nalézají právě v luţních lesích, u pramenišť potoků či na 

březích řek, které olše zpevňuje. V České republice je hojně rozšířena aţ do niţších horských 

poloh, většinou její výskyt nepřesahuje 850 m n. m. (Hájková, 2008). Důleţitá je symbióza 

jejích kořenů s aktinomycety rodu Frankia, které olším umoţňují přijímat vzdušný dusík a tak 

růst i na místech s niţším obsahem ţivin (Bond et al., 1954). 

 U olše lepkavé jsou pozorovány tyto fenologické fáze: rašení (10%), první listy (10, 

50, 100% listů na rostlině odpovídá popisu fenofáze), plné olistění (100%), butonizace (10%), 

počátek kvetení (10, 50, 100%), konec kvetení (100%), tvorba pupenů (10%), janské výhonky 

(10%), dřevnatění výhonů (10%), ţloutnutí listů (10, 100%), opad listů (10, 100%) a zralost 

plodů (10%) (Coufal, 2004; Hájková, 2008; Hájková et al., 2012). Na pozorování fenofází má 

vliv umístění pozorovací stanice a nadmořská výška. Například rozdíl v měření ve stanici 

v Lednici na jiţní Moravě (165 m n. m.) a ve stanici v Horní Rokytnici v Orlických Horách 

(743 m n. m.) můţe být značný, začátek butonizace byl naměřen o 38,4 dní dříve v níţinně 

(měřeno v letech 1992-2007) (Hájková, 2008). Nejen nadmořská výška, ale i zeměpisná šířka 

má vliv na začátek a průběh fenofází. Ve vyšších zeměpisných šířkách by se dal očekávat 

pozdější nástup rašení, ovšem bylo pozorováno naopak brzké rašení, ke kterému dochází ve 

snaze prodlouţit růstové období i za cenu vystavení listů mrazu, coţ bylo pozorováno na 

ostrově Sjælland v Dánsku (De Kort et al., 2016). Brzké rašení pupenů souvisí s relativně 

vysokou tolerancí k mrazu. Jelikoţ olše lepkavá raší brzy na jaře, můţe být vystavena jarním 

mrazům, je ovšem relativně tolerantní k mrazu (Chamberlain et al., 2021; DeWald and 

Steiner, 1986). 

 Olše lepkavá patří k významným alergenům. Její pyl se přenáší větrem a je 

produkován ve velkém mnoţství. Kvetení olše trvá podle nadmořské výšky v průměru 17 aţ 

21 dní (Hájková et al., 2012). 

 

3.3.2 Dub letní (Quercus robur) 

Dub letní je mohutná jednodomá dřevina s průměrem kmene 1,5 m a silným kůlovým 

kořenem (Coufal, 2004). U dubu jsou sledovány tyto fenologické fáze: rašení (10%), první 

listy (10, 50, 100%), plné olistění (100%), butonizace (10%), počátek kvetení (10, 50, 100%), 

konec kvetení (100%), tvorba pupenů (10%), počátek fruktifikace (10%), janské výhony 
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Obrázek 5: Začátek rašení pupenů (přerušovaná čára) a plného olistění (plná čára) u dubu letního v letech 1961-2007    

(Bartošová et al., 2014). Lomená čára odpovídá naměřeným hodnotám v jednotlivých letech, přímka odpovídá lineárnímu 

trendu naměřených hodnot. 

(10%), dřevnatění výhonů (10%), ţloutnutí listů (10%, 100%), opad listů (10%, 100%) a 

zralost plodů (10%) (Hájková et al., 2012).  

Dub letní je významný druh pro oblast Dyjského trojúhelníku na jiţní Moravě, kde hojně 

roste v luţních lesích (Schneider et al., 2008). Zde bylo pozorováno, ţe zvýšená teplota 

způsobuje u dubu zkracování délky fenologických fází. Při zvýšení průměrné teploty o 1 
o
C se 

délka fenofází zkrátí o 2,3 dne. V letech 1961-2007 se v Lednici na Moravě u dubu posunul 

začátek fenofáze od vyrašení pupenů po plné olistění o 9,4 dne do dřívějšího data a konec této 

fenofáze dokonce o deset dní (obrázek 5). Fotoperioda nemá u dubu vliv na průběh fenofází 

(Bartošová et al., 2014). Vegetativní fenofáze jsou znázorněny na obrázku 1. 

Pyl dubu letního je významný alergen, a proto má velký význam sledování generativních 

fenofází. V ČR se stále zvětšuje území, kde nastává fáze kvetení dříve neţ 30. dubna. V letech 

1991-2000 zabíralo toto území 6,1 % ČR, v letech 2011-2019 je to jiţ 19,8 % (Hájková and 

Koţnarová, 2019).  

 

3.3.3 Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)  

Jasan ztepilý se nachází v údolních jasanovo-olšových luzích i v tvrdém luhu, ale i 

v mnoha dalších biotopech (Chytrý et al., 2010). Dosahuje výšky 38-46 m, někdy aţ přes 50 

m (Bauer, 2006). Jasan patří k druhům, které na jaře raší později a i u něj byl pozorován 

posun fenofáze rašení listů do dřívějších dní (obrázek 6) (Chamberlain et al., 2021). V 

jihomoravském luţním lese v lokalitě Plačkův les se v letech 1961-2000 posunula fenofáze 

rašení listů o 7,9 dne a fenofáze plného olistění o 7 dnů do dřívějšího data a vývin listů trval 

průměrně 15 dní (Bauer, 2006). Z oblasti Hádecké planiny u Brna existuje záznam pozorování 
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fenologických fází tamních teplomilných společenstev uţ z roku 1929, v roce 1995 byly 

obnoveny plochy, kde měření probíhalo a proběhlo měření nové, a to v letech 1995, 1998, 

2003 a 2004. Z výsledků je dobře patrný posun fenofáze do dřívějších dat, fáze 

prodluţovacího růstu pupenů byla zaznamenána v roce 1929 23. dubna, v roce 1998 jiţ 9. 

dubna. U jiných sledovaných druhů dřevin byly však rozdíly v začátku této fenofáze mnohem 

větší (Kvasničková et al., 2007). 

Časování fenologických fází se můţe lišit také v závislosti na prostředí, ve kterém strom 

roste. Lze například porovnat stromy rostoucí v těsné blízkosti vody a stromy rostoucí dále od 

vody. Stromy dále od vody mohou reagovat časnějším nástupem fenofáze rašení listů, neţ 

stromy rostoucí u vody, na příkladu měření ve městě Sheffield, U.K. v letech 2010 a 2011 se 

ukázal tento rozdíl 2,23 dní. Stejně tak i fenofáze opad listů nastala o 3,36 dříve u stromů 

rostoucích dále od vody. Rozdíly v jarní fenofázi se dají vysvětlit rozdílnou teplotou na 

stanovištích způsobenou různým nasycením stromů vodou. (Tsai et al., 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Habr obecný (Carpinus betulus) 

 Habr je jednodomá dřevina doţívající se aţ více neţ 300 let (Coufal, 2004). Z luţních 

lesů se vyskytuje v tvrdém luhu, protoţe preferuje vlhká stanoviště, nesnese však pravidelné 

záplavy (Chytrý et al., 2010; Hájková et al., 2012). U habru jsou sledovány tyto fenofáze: 

rašení (10%), první listy (10, 50, 100%), plné olistění (100%), butonizace (10%), počátek 

kvetení (10, 50, 100%), konec kvetení (100%), tvorba pupenů (10%), počátek fruktifikace 

(10%), dřevnatění výhonů (10%), ţloutnutí listů (10, 100%), opad listů (10, 100%), zralost 

plodů (10%) (Hájková et al., 2012).  

 Habr jakoţto nepříliš vysoká dřevina (dosahuje výšky kolem 25m, spíše méně), tvoří 

niţší patra luţního lesa díky toleranci na zastínění (Sikkema et al., 2016). U habru obecného 

Obrázek 6: Tmavší linka znázorňuje průměrné jarní teploty 

(Mean spring temperature, teploty od 1. března do 31. května), 

světlejší linka znázorňuje průměrný den nástupu fenofáze rašení 

listů (Avg day of budburst). Výsledky měření z mnoha stanic 

střední Evropy z let 1951-2016 (Chamberlain et al., 2021). 

1950    1970    1990    2010 
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byl pozorován posun fenofáze rašení listů o 6,8 dní a fenofáze plného olistění o 7,1 dní 

v lokalitě Plačkův les v letech 1961-2000 (Bauer, 2006). Oproti výsledkům z let 1991-2010 

(Hájková et al., 2012) se v novější studii z roku 2020 ukázalo, ţe fenofáze rašení začala o 19 

dní dříve a fenofáze od prvních listů po plné olistění trvala o 8 dní méně (obrázek 7) (Nezval 

et al., 2020). Habr patří mezi druhy rašící brzy z jara, proto ho můţou pozitivně ovlivnit teplé 

zimní měsíce, jako např. únor 2016, který byl neobvykle teplý, způsobil ještě výraznější 

posun fenofáze rašení. Díky brzkému rašení se také můţe vyhnout poškození jarními mrazy, 

neboť jeho listy se stihnou plně vyvinout a nejsou proto jiţ k mrazu náchylné (Nezval et al., 

2020). Snímky vegetativních fenofází viz obr. 1. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

4 Reakce dřevin na sucho a vysoké teploty 

 Luţní lesy jsou dnes jedny z nejohroţenějších ekosystémů díky tomu, ţe v současné 

době musí čelit problémům zapříčiněným klimatickou změnou, jako je například nadměrné 

sucho, vyšší koncentrace CO2, vyšší teploty v průběhu roku a s tím související nedostatek 

vody. Tyto faktory mají za následek různé změny ve fyziologických procesech rostlin. 

(Kowalska et al., 2020; Leuzinger et al., 2005). 

 Velký význam má měření fyziologických odezev dřevin v letech zasaţených 

nadměrným suchem, můţe nám dát náhled na průběh příštích let, kdy nebudou suchá a teplá 

období jen výjimkou. Takový byl rok 2003, kdy střední Evropu zasáhla vlna veder. Průměrné 

50             100             150            200             250            300            350   

Obrázek 7: Fenologické fáze habru obecného pozorované v oblasti Lanţhot v letech 2014-2017. 

Odchylky zobrazují nejranější a nejpozdější datum pozorování. Vpravo zkratky jednotlivých 

vegetativních fenofází viz tab. 1. Čísla na ose x znázorňují dny v roce, tzv. DOY (day of year) 

(Nezval et al., 2020). Úsečky odpovídají směrodatné odchylce. 
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letní teploty v roce 2003 převýšily průměr z let 1961-90 o 3
o
C. S klimatickou změnou se bude 

nejen zvyšovat průměrná teplota, ale i variabilita a extrémní události počasí a tudíţ se 

předpokládá větší moţnost výkyvů teplot (Schӓr et al., 2004). Předpoklad je takový, ţe se 

během 21. století teplota můţe zvednout o 2 – 4,5 
o
C (Bréda et al., 2006). 

 Sucho a s ním často spojený nedostatek vody zapříčiňuje sníţení vodního potenciálu v 

rostlinách, sníţení vodivosti průduchů a sníţení rychlosti čisté fotosyntézy. Při poklesu sráţek 

na méně neţ 50% s porovnáním s minulými roky (1989-1999) se v opadavém lese ve 

Švýcarsku v roce 2003 sníţila rychlost čisté fotosyntézy a vodivost listů u vybraných 

listnatých stromů o 60-80% (Leuzinger et al., 2005). Pokles vodního potenciálu v xylému 

před úsvitem sledovaných dřevin v období suchého léta byl z -0,8 MPa v červenci na -1,4 

MPa v srpnu. Také byl v roce 2003 zaznamenán sníţený růst stromů oproti minulým dvěma 

rokům, a to o 25%. Navzdory suchu nebylo u stromů pozorováno brzké zbarvení listů ani 

brzký opad listů (Leuzinger et al., 2005).  

 Ve velké části Evropy způsobilo sucho v roce 2003 předčasné zeţloutnutí aţ opad listů 

v temperátních lesích. U stromů, které měly v době začátku sucha zavřené průduchy, 

způsobilo horko nadměrné zahřátí listů a tudíţ předčasnou senescenci listů (Bréda et al., 

2006). K úhynu stromů můţe tak dojít pokud jiţ před obdobím sucha byly ve stresu. V roce 

2003 ve východní Francii bylo také pozorováno, ţe vlna sucha způsobila opad listů, které 

byly stále zelené (Bréda et al., 2006). 

 Důleţité pro vedení vody jsou rozhraní půda-kořeny a listy-atmosféra. Příjem vody 

kořeny závisí především na ploše povrchu kořenových vlásků a také na hloubce, do které 

kořeny zasahují - hlubší kořeny poskytují lepší moţnosti příjmu vody i ţivin. Mykorhiza dále 

zvyšuje povrch kořenů a můţe pomoci v příjmu vody v období sucha. Růst kořenů je nejniţší 

v době sucha, a to především přes léto (Bréda et al., 2006). V období sucha se u jilmu vazu 

sniţuje vodivost listů přes den, u jasanu ztepilého se při suchu sniţuje vodivost listů zejména 

v noci. Při pokusu na semenáčcích, kdy se vystavovaly suchu, se u jasanu nepozorovalo ţádné 

zavírání průduchů na listech přes den (Eller et al., 2016).  

 Také v roce 2018 zasáhla Evropu vlna horka a s ní sucho. V oblasti Lanţhot byla 

v roce 2018 naměřena průměrná teplota 12,1 
o
C, zatímco v roce 2016 byla průměrná teplota 

10,9 
o
C. Stejně i roční sráţky byly pro rok 2018 niţší, a to 435 mm oproti 504 mm v roce 

2016. Obsah vody v půdě, tzv. SWC (soil water content), se v srpnu 2018 dostal dokonce pod 

20% v povrchové vrstvě půdy (Kowalska et al., 2020). V takových podmínkách byla 
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naměřena zvýšená evapotranspirace v jarních měsících. Navzdory suchu a vysoké teplotě byl 

pozorován zvýšený růst tří sledovaných druhů stromů – dub letní, habr obecný a jasan 

úzkolistý, u habru však nejméně, nejspíš z důvodu jeho rozdílné stavby dřeva a růstem 

v niţších patrech lesa. S posunem růstové sezóny na jaře a brzkým vývinem listů souvisí 

zvýšená hrubá primární produkce a evapotranspirace, která v roce 2018 vyváţila následky 

suchého léta, častěji však se zvýšeným suchem souvisí naopak sníţená evapotranspirace. 

Načasování sucha během roku můţe mít tedy různé dopady (Kowalska et al., 2020). Sníţená 

evapotranspirace byla naměřena při suchu v létě 2003, sníţený byl i příjem CO2 (Bréda et al., 

2006). Hrubá primární produkce a ekosystémová transpirace závisí na obsahu vody v půdě a 

při suchu se tedy obvykle sniţují (Bréda et al., 2006). 

 Ve studii zabývající se dopadem sucha v roce 2018 v Evropě (Fu et al., 2020) autoři 

zjistili, ţe suché období můţe mít na různé ekosystémy a oblasti rozdílné vlivy, někde můţe 

dojít k významnému poklesu obsahu vody v půdě, jinde nemusí být reakce ţádná či dokonce 

naopak pozitivní. Sucho v roce 2018 mělo například větší negativní vliv na travní ekosystémy 

neţ na ekosystémy lesní. Hrubá primární produkce ekosystému reaguje na různé faktory 

rozdílně. V roce 2016 reagovala hrubá primární produkce (GPP) ve většině oblastí Evropy na 

vyšší teplotu vzduchu pozitivně, neboť tento rok nebyl postiţený suchem, naopak v roce 2018 

v oblastech, kde obsah vody v půdě klesl o 10% nebo více, reagovala hrubá primární 

produkce na vyšší teplotu vzduchu spíše negativně. Z většiny dat získaných technikou vířivé 

kovariance vyplývá sníţená hrubá primární produkce na většině míst Evropy v létě roku 2018. 

Také byl popsán velký vliv obsahu vody v půdě (SWC) na hrubou primární produkci 

ekosystému. GPP byla v roce 2018 v Evropě čtyřikrát více citlivá na obsah vody v půdě neţ 

v roce 2016. Evapotranspirace vykazovala stejné reakce na teplotu a obsah vody v půdě jako 

GPP. 

 Rychlá odpověď dřevin a rostlin obecně na sucho je uzavírání průduchů, aby nedošlo 

ke ztrátě vody. Velmi nízký vodní potenciál totiţ můţe vést ke sníţení růstu buněk a 

k hydraulickému selhání (Leuschner et al., 2019). Vysoký poţadavek evapotranspirace a 

nedostatek vody můţe vést ke kavitaci, přerušení vodního sloupce, a také embolii, vzniku 

bublinek vzduchu v cévních svazcích (Bréda et al., 2006; Fu et al., 2020). Úplná obnova po 

embolii se nejčastěji děje aţ další rok s přírůstkem nového letokruhu a tudíţ nového xylému 

(Bréda et al., 2006). Vrcholové části stromu mají niţší vodní potenciál a proto vyšší riziko 

kavitace, coţ můţe vést k úmrtí menších větví a listů a tím ochraně větví starších, protoţe 

dojde ke zvýšení vodního potenciálu (Choat et al., 2005; Rood et al., 2000).  
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 Vysoký poţadavek na evapotranspiraci a zároveň nízký obsah vody v půdě způsobují 

sníţení vodního potenciálu v rostlině. Stromy na to reagují zavíráním průduchů i za cenu 

sníţeného přijmu CO2. V době velkého sucha můţe dojít k embolii v xylému a z toho důvodu 

k odumírání kořenů a větví aţ celého stromu (Le Dantec et al., 2000). Kvůli suchu dochází ke 

sníţení LAI a dokonce k opadu listů. Mez druhy jsou však rozdíly, zatímco u habru byl 

pozorován částečný opad, u dubu ve stejných podmínkách k opadu nedošlo (Bréda et al., 

2006). 

 

4.1 Izohydrie a anizohydrie 

 Z hlediska fluktuace vodního potenciálu xylému lze dřeviny rozdělit na druhy 

izohydrické a anizohydrické. Izohydrické druhy si díky regulaci pomocí průduchů udrţují 

konstantní vodní potenciál, zatímco u druhů anizohydrických můţe vodní potenciál velmi 

klesnout (Tardieu and Simonneau, 1998). Mezi izohydrické druhy patří buk lesní (Fagus 

sylvatica, L.), anizohydrickým druhem je např. T. cordata (Leuschner et al., 2019). 

Anizohydrické druhy zavírají průduchy při poklesu vodního potenciálu v půdě později neţ 

izohydrické a jsou více náchylné k hydraulickému poškození (McDowell et al., 2008). Vodní 

potenciál v xylému je nejvyšší před úsvitem na začátku dne, u rostlin rostoucích v prostředí 

s nedostatkem vody je však vodní potenciál i za úsvitu sníţený oproti podmínkám s dobrou 

dostupností vody. U anizohydrických rostlin se za úsvitu zvyšuje koncentrace kyseliny 

abscisové (ABA) a vodivost průduchů se sniţuje. Ovšem u rostlin vystavených suchu se 

koncentrace ABA sniţuje a krátkodobě se otvírají průduchy v ranních hodinách a koncentrace 

ABA se sniţuje. Rostliny izohydrické vykazovaly po ranním poklesu vodního potenciálu 

téměř konstantní hodnoty vodního potenciálu během dne, díky postupnému uzavírání 

průduchů (Tardieu and Simonneau, 1998). Dobrý indikátor stresu ze sucha je vodní potenciál 

listu při ztrátě turgoru. Anizohydrické druhy mají vodní potenciál listu při ztrátě turgoru niţší 

neţ druhy izohydrické. (Leuschner et al., 2019). 

 I stromy luţního lesa mohou být na různé škále od anizohydrie po izohydrii, např. habr 

obecný je na této škále někde uprostřed (Leuschner et al., 2019), dub letní je anizohydrický 

(Colangelo et al., 2018). Vzhledem k velkému poklesu vodního potenciálu v kmeni jasanu 

ztepilého aţ na -3,5 MPa v období sucha by se dal jasan zařadit mezi druhy anizohydrické 

(Stohr and Losch, 2004). Olše lepkavá má slabší kontrolu transpirace pomocí průduchů a je 

tedy také spíše anizohydrická (Claessens et al., 2010). 
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4.2 Typy stavby dřeva 

 Reakce na sucho se také liší v závislosti na rozdílné stavbě dřeva – deuteroxylému 

dřevin. Rozeznáváme dva hlavní typy - kruhovitě pórovitou stavbu dřeva a roztroušeně 

pórovitou stavbu. Mezi stromy s kruhovitě pórovitou stavbou patří např. F. excelsior nebo Q. 

robur (Tumajer and Treml, 2016), roztroušeně pórovitou stavbu dřeva má C. betulus (Schoch 

et al., 2004), F. sylvatica nebo T. cordata (obrázek 8). U stromů s kruhovitě pórovitou 

stavbou dřeva byl naměřen v roce 2008 v německém lese Hainich velmi nízký vodní potenciál 

listů, a to méně neţ -3,0 MPa a také změny v minimálním vodním potenciálu během sezóny. 

Naopak stromy s roztroušeně pórovitou stavbou dřeva měly vodní potenciál stabilní 

(Leuschner et al., 2019).  

 Rozdíly mezi druhy s kruhovitě a roztroušeně pórovitou stavbou dřeva jsou také 

v denní spotřebě vody. Fraxinus excelsior, druh s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva 

spotřebuje 9-13 kg vody za den, u druhů s roztroušeně pórovitou stavbou bylo naměřeno aţ 

70 kg vody za den. Kmeny (a také velké větve) stromů slouţí jako zásobárna vody, kterou 

mohou spotřebovávat během suššího období či na transpiraci. Denní spotřeba vody je z 5-

22% ze zásob. Dospělé stromy spotřebují denně ze zásob 12kg vody. Během dne stromy 

spotřebovávají vodu na transpiraci,mnoţství spotřebované ze zásob na transpiraci bylo u  

Fraxinus excelsior 0,5 kg za den a u Tilia cordata, druhu s roztroušeně pórovitou stavbou 

dřeva 11,9 kg za den (Kocher et al., 2013). Ukládání či spotřeba vody ze zásob závisí na 

denním VPD (vapour pressure deficit neboli deficit tlaku vodních par), se zvyšujícím se VPD 

se zvyšuje ukládání vody. Hustota dřeva také ovlivňuje mnoţství uloţené vody, Tilia cordata 

měla ze všech měřených stromů s roztroušeně pórovitou stavbou dřeva nejvyšší zásobu vody, 

zřejmě z důvodů o 25% niţší hustoty dřeva oproti ostatním stromům. 

 S rostoucí hustotou dřeva se sniţuje vyuţívání zásobní vody. Zásoby vody se z kmene 

ovšem rychle vyčerpají a v období sucha mají tedy malý význam. (Kocher et al., 2013). 

Zásoby vody vydrţí pouze na jeden aţ dva dny transpirace (Bréda et al., 2006). 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  Adaptace k měnícím se podmínkám prostředí na příkladu dubu letního 

(Quercus robur) 

 Dub letní je typický druh stromu v tvrdém luhu. V parku Ticino na severozápadě Itálie 

proběhl výzkum v tamním luţním lese, zda existuje rozdíl v přizpůsobení suchu mezi 

domácím druhem dřeviny - dubu (Q. robur) a druhem invazivním – trnovníkem akátem 

(Robinia pseudoacacia, L.). Na začátku 90. let začalo sušší klima a to způsobilo umírání dubů 

v luţním lese. Některé stromy se nedokázaly se sušším klimatem vyrovnat. Podle grafu 

(obrázek 9) je dobře patrné, ţe odumírání stromů v důsledku sucha můţe trvat velmi dlouhou 

dobu. 

 Porovnávaly se stromy ţivé se stromy čerstvě mrtvými. Měřil se BAI (basal area 

increment) neboli roční přírůstek na bázi kmene (obrázek 9). Za období 1992-2015 byl 

přírůstek u ţivých dubů 24,9 cm
2
 za rok, kdeţto u dubů čerstvě mrtvých jen 13,6 cm

2
 za rok. 

Mrtvé stromy tvořily menší cévy (mrtvé stromy d = 320 µm, ţivé stromy d = 400 µm). Dub 

patří mezi anizohydrické druhy a má vodivost průduchů velmi citlivou na sucho (Colangelo et 

al., 2018). 

 

 

 

Obrázek 8: Vlevo transverzální řez kmenem habru obecného (C. betulus), druhu s roztroušeně pórovitou stavbu dřeva. 

Vpravo transverzální řez kmenem dubu letního (Q. robur) jakoţto druhu s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva. Převzato 

z online atlasu anatomie dřeva www.woodanatomy.ch (Schoch et al., 2004).  
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 Studie autorů Stojanović et al. (2015) prokázala, ţe pro růst dubového lesa je 

především důleţitá teplota a hladina podzemní vody více neţ mnoţství sráţek. Fyziologické 

odpovědi jsou stejné u různě starých dubů s různým reţimem záplav. Největší vliv na radiální 

růst stromů v oblasti Srem v Srbsku měla hladina vody v řece Sava v období od dubna do 

srpna. Pokles hladiny mohl způsobit, ţe na ní kořeny nedosáhly.  Byl naměřen rozdíl v růstu 

mezi obdobími 1951-1981 a 1982-2012, průměrná tloušťka letokruhu v druhém období byla o 

0,5-1mm menší neţ v prvním období. V této oblasti je avšak většina lesa sloţena ze stromů 

starších 100 let, které projevují niţší roční přírůstky. Mladší stromy měly přírůstky velké a 

dávají naději na přeţitá zdejších lesů. Pomoci lesům se můţe dobrým managementem, jako 

např. zvednutím hladiny vody v době sucha, správnou údrţbou lesa či podpořit více smíšený 

les. 

 Růst stromů je ovlivněn teplotou během růstové sezóny a teplotou minulého léta. 

Největší vliv na růst v oblasti kolem řeky Labe měla teplota v říjnu předešlého roku, teplota 

v měsících před růstovou sezónou a pak teplota během květena aţ července (Tumajer and 

Treml, 2016). Během let zasaţených suchem došlo k přírůstku letokruhů s menší tloušťkou. 

Na podmínkách předešlého roku, především května a června, také závisí celková plocha cév 

na příčném řezu kmenem. Stromy rostoucí dál od vody byly limitovány suchem více neţ 

teplotou, protoţe hladina vody byla níţ. Plocha průřezu lumenu cév (VLA – vessel lumen 

Obrázek 9: roční přírůstek na bázi kmene - BAI( basal area increment) dubu letního (Quercus robur) 

v letech 1970 aţ 2015. Červená linka – nedávno zemřelé stromy, modrá linka – ţivé stromy (Colangelo et 

al., 2018). Oblast ve světlejším odstínu barvy kolem křivky odpovídá směrodatné odchylce. 
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area) reaguje na dostupnost vody. Velké mnoţství vody limituje velikost cév, kladná odpověď 

na mnoţství vody ve velikosti průřezu cév byla naměřena na místě mimo luţní les, které bylo 

nejsušší ze všech pozorovaných míst, kde je ovšem zase limitující teplota. V luţním lese byla 

odpověď velikosti průřezu cév na mnoţství vody negativní. Větší cévy znamenají sice 

účinnější vedení roztoku xylémem, ale také mají větší riziko kavitace. Při dostatku vody se u 

stromů také pozoroval větší růst (Tumajer and Treml, 2016). Přírůstek dřeva za růstovou 

sezónu však závisí na sociálním postavení jedince v porostu, subdominantní stromy přirůstají 

mnohem méně neţ stromy dominantní (Horáček et al., 2012). 

 V temperátním lese dochází v reakci na zvyšující se teploty ke změně LAI (leaf area 

index, plocha jedné strany listů na plochu půdy) (Le Dantec et al., 2000). Nedostatek vody 

můţe způsobit zmenšení počtu listů a zmenšení LAI (Le Dantec et al., 2000). Konkrétně na 

jiţní Moravě však došlo u dubu letního se zvyšující se teplotou ke zvětšení listové plochy 

(Bauer et al., 2008). Porovnávaly se herbářové vzorky listů ze začátku šedesátých a konce 

devadesátých let. Listová plocha dubu letního se za tu dobu zvětšila 3,7krát (obrázek 10), 

jasanu ztepilého 1,4krát a habru obecného 2,8krát (Bauer et al., 2008).  Zdá se tedy, ţe 

v podmínkách zdejšího luţního lesa nebyl vody nedostatek. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: A – list dubu letního z počátku šedesátých let,       

B- list z konce devadesátých let 20. století. Listová plocha 

listu A je 65,5 cm2, listová plocha listu B 240,3 cm2 (Bauer 

et al., 2008).  
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4.4  Reakce dřevin na vyšší hodnoty CO2 

 Dřívější výzkumy zabývající se reakcí dřevin na zvýšenou koncentraci CO2 přinášely 

různé výsledky. Podle studie z roku 1995 souvisí sníţení vodivosti listů pro vodu se zvýšenou 

koncentrací CO2 v atmosféře (Field et al., 1995). Vyšší vodivost listů znamená vyšší příjem 

uhlíku ale taky vyšší ztrátu vody. Kdyţ je díky vyšší koncentraci CO2 větší příjem uhlíku, 

sníţí se vodivost listů a zamezí se tím ztrátě vody (Field et al., 1995). Naopak podle studie ze 

Švýcarska (Leuzinger et al., 2005), která se zabývala vlnou sucha v roce 2003, zvýšení 

koncentrace CO2 nemělo efekt na vodivost listů ani výrazný efekt na denní vodní potenciál. 

Stromy vystavené vyšší koncentraci CO2 díky technologii FACE (free-air CO2 enrichment) 

dokázaly asimilovat více CO2 neţ stromy v běţné koncentraci (Leuzinger et al., 2005). V roce 

2016 byl největší výdej CO2 naměřen v létě koncem června (Acosta et al., 2017). Se zvyšující 

se teplotou půdy se zvyšuje výdej CO2 do atmosféry, ţádný efekt obsahu vody v půdě na 

výdej CO2 naměřen nebyl, nejspíš z důvodu nepřítomnosti sucha v roce 2016 (Acosta et al., 

2017). 

 

5 Reakce dřevin na zaplavení 

 Pro luţní les jsou záplavy častým jevem, ať uţ pravidelné či nepravidelné. Mnoho 

druhů dřevin luţního lesa je na záplavách přímo závislých. Periodickému zaplavování tedy 

musí být dřeviny přizpůsobeny. 

 U dubu letního je reakce na zaplavení rozdílná velikost a rozmístění cév v letokruhu. 

Letokruhy vytvořené v roce záplav jsou více porézní a jarní dřevo je tlustší (obrázek 11). To 

bylo pozorováno například v porostech na řece Saôna ve Francii, kde jsou časté jarní záplavy, 

např. v letech 1983, 1986 a 1989 (Astrade a Bégin, 1997). Cévy ve dřevě s kruhovitě 

pórovitou stavbou jsou širší v jarním dřevě neţ v letním. Ve studii autorů Astrade a Bégin 

(1997) bylo zjištěno, ţe cévy v letokruhu stromů poloţených níţe a tedy více vystavených 

záplavám byly v záplavových letech menší neţ cévy z let bez záplav. Také tyto stromy měly 

v roce 1983 velký podíl jarního dřeva, 55% z letokruhu a letokruhy byly více porézní. U dubu 

nebyla pozorována výraznější změna tloušťky letokruhu po záplavách, avšak u topolu osiky 

(Populus tremula) byly letokruhy z téhoţ roku uţší neţ z let bez záplav (Astrade a Bégin, 

1997).  

 

B 
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 Hlavní problém při zaplavení je nedostatek kyslíku, tzv. hypoxie nebo je-li kyslík 

v prostředí kořenů zcela chybějící, pak anoxie. S nedostatkem kyslíku se rostliny 

vypořádávají např. zvýšením kapacity pletiv pro příjem kyslíku, transportem kyslíku kmenem 

směrem ke kořenům nebo dokonce difuzí kyslíku z kořenů za účelem zavzdušnění rhizosféry 

a zvýšení příjmu makroţivin (Glenz et al., 2006b). Dalšími reakcemi na nedostatek kyslíku 

pro kořenový systém jsou například změny v morfologii a anatomii, jako tvorba lenticel, 

tvorba aerenchymu a postranních kořenů (Armstrong et al., 1994), které vedou ke zlepšení 

příjmu kyslíku. Lenticely jsou útvary tvořící se v peridermu, sekundárním krycím pletivu na 

kmeni, které po protrţení je vyplněno tenkostěnnými parechymatickými buňkami s hojnými 

mezibuněčnými prostory, které pomáhají příjmu kyslíku do sekundárně tloustnoucíhu orgánu 

přes buňky kůry. Aerenchym je typ pletiva s velkými mezibuněčnými prostory, které tvoří 

cestu pro rozvod kyslíku z nadzemní části stromu do kořenů (Glenz et al., 2006b). Takové 

adaptace najdeme například u jasanu ztepilého nebo olše lepkavé, druhů typických pro luţní 

les. Často pozorovaný jev u stromů rostoucích mimo luţní les a tudíţ nepřizpůsobených na 

záplavy je zpomalení růstu nadzemní části, ovšem u druhů jako je dub letní nebo jasan ztepilý 

je naopak pozorován větší růst (Kozlowski, 1997). Záplavy způsobují zpomalení růstu 

kořenů, redukují jejich větvení a dokonce indukují jejich rozklad (Kozlowski, 1997). Také při 

záplavách dochází ke sníţení rychlosti čisté fotosyntézy (Kozlowski, 1997) a celkově 

k metabolickému chaosu. Dalšími obecnými odezvami na zaplavení jsou různá metabolická 

přizpůsobení jako okyselování cytoplazmy, anaerobní fermentace, zvýšení propustnosti 

membrán nebo blokace oxidativní fosforylace (Blokhina, 2003).  

Obrázek 11: Letokruhy dubu letního (Quercus robur) z roku 1982 (A) a z roku 1983 po záplavě (B). Na letokruhu z roku 1983 

je dobře patrný v jarním dřevě větší počet cév s menším průměrem (Astrade a Bégin, 1997).  
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 C. Glenz (Glenz et al., 2006a) rozdělil 65 druhů stromů a keřů do pěti skupin podle 

tolerance k záplavám (1 – velmi nízká tolerance aţ 5 – velmi vysoká tolerance). Z dřevin 

zastoupených v luţním lese, má velmi vysokou toleranci k zaplavení např. A. glutinosa či S. 

alba, ty dokáţí přeţít zaplavení trvající 77-100% růstové sezóny, vysokou toleranci A. incana 

a P. nigra, střední toleranci pak F. excelsior nebo Q. robur. Mezi druhy s nízkou tolerancí 

k záplavám patří C. betulus nebo T. cordata, které nevydrţí dlouhotrvající záplavy. 

 V budoucnu se předpokládá, ţe záplavy budou méně pravidelné, ovšem zvýší se 

výskyt velkých záplav. Častější velké záplavy můţou vyváţit negativní efekty nadměrného 

sucha (Heklau et al., 2019). Na moţné poškození způsobené záplavami má vliv jejich doba 

trvání, čím déle trvají, tím větší je riziko poškození. Velice odolným druhem, který dokáţe 

vydrţet zaplavení i přes více neţ 90% růstové sezóny, je S. alba. Stejně tak má vliv i výška 

hladiny vody při záplavách, většina rostlin nedokáţe přeţít plné potopení, zřejmě kvůli 

nemoţnosti transportovat kyslík do kořenů z nadzemní části. Také jsou horší záplavy během 

růstové sezóny neţ záplavy mimo ni (Glenz et al., 2006b). Při záplavách se také můţou zanést 

do luţního lesa různé chemikálie z obdělávaných polí (Glenz et al., 2006b). Mezi takové 

agrochemikálie můţou patřit hnojiva obsahující N a P, které způsobují eutrofizaci vod a vyšší 

přísun ţivin pro rostliny. Při zvýšení P v půdě dochází u jasanu ztepilého ke zvýšení biomasy 

kořenů, kmene i listů a zvýšení LAI (Eller et al., 2016). Při nedostatku P byl nejvyšší poměř 

kořenů ku nadzemní části rostliny, tzv. root:shoot ratio, coţ by se dalo vysvětlit snahou 

zvýšení příjmu imobilního P zvětšením povrchem kořenů(Eller et al., 2016). Při větším příjmu 

ţivin se také zvýšila vodivost průduchů během dne. Také pro jim vaz (U. laevis) znamenal 

vyšší příjem N a P větší biomasu kořenů, kmene a listů a také vyšší celkovou výšku. Naopak 

u jilmu bylo root:shoot ratio nejvyšší při nedostatku N. U jasanu se při deficienci N a dostatku 

P zvýšila vodivost průduchů přes den (Eller et al., 2016).  

 Stejně jako Astrade a Bégin (1997) nenaměřily významnější reakci dubu letního na 

záplavy ve změně šířky letokruhu, i Heklau (Heklau et al., 2019) se dobrali stejného výsledku. 

Autoři zjistili, ţe hladina vody při záplavách neměla významný efekt na šířku letokruhu téhoţ 

roku.  Záplavy v roce 2013 na řece Sále v Německu měly pozitivní efekt na šířku letokruhu u 

jasanu ztepilého a habru obecného, nejvíc však u jasanu, kde byl v roce 2013 nejširší letokruh 

v porovnání s obdobím 1945-2016 (Heklau et al., 2019). Na šířku letokruhu měla vliv hladina 

vody, sráţky a teplota. Hladina vody měla na většinu pozorovaných stromů pozitivní vliv 

(Heklau et al., 2019). 
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 I stromy, které jsou tolerantní k záplavám, jsou méně odolné v mladším věku (Glenz et 

al., 2006b). Jaký mají záplavy efekt na stromy, se dá pozorovat nejen přímo v luţním lese, ale 

i v kontrolovaném prostředí skleníku. Při takovém pozorování na deseti druzích Střední 

Evropy (Schindler et al., 2020) s různou citlivostí na zaplavení mělo zaplavení negativní efekt 

na výšku některých stromů v porovnání s kontrolou nevystavenou zaplavení, ne však všech 

případech. Také se u většiny stromů sníţil počet listů při zaplavení, ne však u jasanu ztepilého 

a dubu letního, nejspíše díky jejich vysoké toleranci na zaplavení (Schindler et al., 2020). Ve 

změně průměru kmene se reakce jednotlivých druhů lišily, např. na C. monogyna mělo 

zaplavení vliv negativní, kdeţto na F. excelsior naopak pozitivní, coţ také souvisí s tolerancí 

k záplavám. U dubu letního nebyla změna v průměru kmene při zaplavení ţádná, coţ souhlasí 

s předchozími studiemi (Schindler et al., 2020). Důleţité je také sledování fáze uzdravení po 

záplavách (Schindler et al., 2020).  

 

6 Závěr 

 Luţní lesy jsou velice komplexní ekosystémy s bohatou biodiverzitou, patří však 

v současné době mezi jedny z nejohroţenějších (Maděra et al., 2018; Tockner and Stanford, 

2002). Se současnou změnou klimatu jsou luţní lesy stále častěji ohroţeny suchem, vysokými 

teplotami či nedostatkem vody. Na tyto faktory rostliny reagují různými fyziologickými a 

anatomickými adaptacemi a také změnami ve fenologii. 

 První část práce se zabývala změnami ve fenologii dřevin luţního lesa. Pozorování 

fenologických změn má velký význam, neboť fenologické fáze reagují na změny počasí i 

podnebí (Menzel et al., 2006). Sbírání fenologických dat můţe probíhat různými způsoby, 

např. pořizováním snímků pomocí senzorů umístěných na různých nosičích pohybujících se 

nad porostem v různé vzdálenosti (satelitech, letadlech, dronech) fenokamer umístěných 

pevně v porostu či přímo pozorování vědeckými pracovníky (Nezval et al., 2020). Kaţdá 

z metod má výhody a slabiny, proto je nejlepší kombinace všech uvedených metod pro co 

nejpřesnější výsledky. Uţitečná je také tvorba fenologických databází, díky kterým se dají 

snadno porovnávat výsledky pozorování z  fenologických stanic z různých zemí. V Evropě je 

takovou databází projekt PEP725 – Pan European Phenology Project (Templ et al., 2018). 

 Výsledky pozorování z různých zemí ukazují, ţe vlivem vyšších teplot se fenologické 

fáze posouvají stále více do dřívějších dat. Jednoznačnější vliv teplot je na jarní fenologické 
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fáze, především na rašení listů, u podzimních fází se výsledky často liší, v nějakých oblastech 

reagují podzimní fenofáze na teplotu dřívějším začátkem, jinde naopak pozdějším. Kromě 

teploty totiţ ovlivňuje posuny fenologických fází i fotoperioda a další faktory (Gill et al., 

2015; Menzel et al., 2006).  Konkrétní výsledky pozorování byly představeny na příkladu 

čtyřech druhů dřevin běţně se vyskytujících v  luţním lese České republiky – olše lepkavá, 

dub letní, jasan ztepilý a habr obecný. Výsledky těchto pozorování měly jedno společné, a to 

stále dřívější nástupy jarních fenologických fází, jako je např. fáze rašení pupenů. Tyto 

dřívější nástupy fenofází souvisí především se zvyšující se teplotou, často díky nim dochází 

k celkovému prodlouţení růstové sezóny. V souvislosti s posunem fenofází ovšem dřeviny 

naráţí na překáţku v podobě posledních jarních mrazů, které se sice také posouvají do 

dřívějších dat, ne vţdy však stejným tempem jako jarní fenofáze (Scheifinger et al., 2003). 

Pokud strom zasáhnou mrazy, můţe dojít k poškození pupenů, opoţdění nastávající fenofáze 

z důvodu uzdravování a v důsledku k celkovému sníţení produktivity luţního lesa (Hufkens 

et al., 2012). Většina prací se zabývala jarními fenofázemi, neboť reakce podzimních fenofází 

na změny prostředí se často liší v závislosti na různých faktorech, výsledky si často protiřečí a 

celkově není tento vliv na podzimní fenofáze zatím dostatečně prozkoumán. 

 Další část práce byla zaměřena na změny ve fyziologii a anatomii dřevin luţního lesa 

v reakci na sucho, vyšší hodnoty CO2 a záplavy. Zjišťování vlivů sucha a vyšších teplot má 

do budoucna velký význam, neboť teplota se bude nejspíš i nadále zvyšovat. Sucho má 

většinou na dřeviny negativní vliv, dochází např. k poklesu vodního potenciálu v rostlinách a 

s tím souvisejícímu vzniku kavitace a embolie, sníţení vodivosti průduchů, menšímu růstu 

kořenů a často k celkovému sníţení hrubé primární produkce (Bréda et al., 2006; Leuzinger et 

al., 2005). Stejně jako se stále zvyšuje průměrná teplota, zvyšují se i hodnoty koncentrace 

CO2 v atmosféře, na coţ stromy reagují sníţenou vodivostí průduchů. 

 Dalším jevem velice důleţitým pro luţní les jsou záplavy. Záplavy jsou běţnou 

součástí luţních lesů, některé typy luţního lesa jsou přímo závislé na pravidelných ročních 

záplavách. I záplavy mohou mít na dřeviny luţního lesa, které jsou k nim přizpůsobené, 

negativní efekt, pokud trvají nepřiměřeně dlouhou dobu. Největší problém při záplavách je 

nedostatek kyslíku (hypoxie) či úplná absence kyslíku (anoxie) v zaplavené části stromu, 

s čímţ se dřeviny vypořádávají tvorbou lenticel, aerenchymu nebo tvorbou postranních 

kořenů v blízkosti hladiny vody. Různé druhy stromů mají různou toleranci k záplavám. 

Navíc mají záplavy rozdílný vliv na stromy dospělé a stromy mladé (Glenz et al., 2006a, 
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2006b). V budoucích podmínkách změny klimatu je třeba očekávat větší rozdíly v délce a 

intenzitě záplav, tedy větší stresovou zátěţ pro dřeviny rostoucí v luţních lesích. 

 Dřeviny se ve svých reakcích také liší díky rozdílné stavbě dřeva a postavení na škále 

izohydrie-anizohydrie. Dva typy stavby dřeva, kruhovitě pórovitá a roztroušeně pórovitá 

stavbu, se liší hodnotami vodního potenciálu a denní spotřebou vody, která je u druhů 

s roztroušeně pórovitou stavbou dřeva vyšší. Anizohydrické a izohydrické druhy stromu se 

také liší různou regulací vodního potenciálu, druhy izohydrické si udrţují vodní potenciál 

konstantní, kdeţto u druhů anizohydrických se vodní potenciál velmi mění a můţe nabývat 

velmi negativních hodnot (Tardieu and Simonneau, 1998).  

 Pozorování změn a reakcí dřevin luţního lesa na stále se měnící podmínky prostředí 

má i nadále velký význam, neboť vlivy globální změny se budou do budoucna s velkou 

pravděpodobností hraničící s jistotou pořád zintenzivňovat, jak je podpořeno i závěry 5. 

zprávy IPCC 2014 (Pachauri et al., 2015). Zda se dřeviny dokáţí i v budoucnu přizpůsobovat 

rostoucí stresové zátěţi, která je v ekosystémech luţního lesa velmi intenzivní díky stále 

vyšším teplotám, vyšším hodnotám koncentrace CO2 v atmosféře či nadměrným záplavám 

určí další osud luţních lesů včetně jejich existence. Vzhledem k významu luţních lesů, ať uţ 

z hlediska jejich biodiverzity nebo produkce biomasy, by se měla v budoucnosti jejich 

ochrana zvýšit, k čemuţ je nutné dobré porozumění všech reakcí, vlastností i změn v luţních 

lesích. Doufám, ţe tato bakalářská práce přispěla svým přehledem k porozumění 

problematiky vlivu faktorů klimatické změny na ekosystémy luţního lesa ve střední Evropě.   
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