
Příloha I – Metaanalýza dendrogeomorfologické literatury 

Citace studie Lokalita Svahový 
pohyb 

Analyzované 
druhy* 

Metodika 
odběru* 

Sledované 
indikátory 

Časové 
rozpětí Přesnost 

Casteller et al. 
2007 

Suchs, kanton 
Grisons (Švýcarsko) lavina 

61 Picea abies (9 †) 
14 Larix decidua (5 †) 

4 Betula pendula 

78 příčný řez 
20 vývrt 

průměrné stáří dřeviny 
reakční dřevo 
excentricita 
jizvy 
TRD 
prudké růstové změny 

potvrzeny 
laviny 

v letech 
1951 a 1977 

rok 
Monbiel, kanton 

Grisons (Švýcarsko) lavina 
65 Picea abies (17 †) 

1 Larix decidua 

40 příčný řez 
32 vývrt 

10 klínovitý výřez 

Mundo et al. 
 2007 

údolí Martial, 
Ohňová země 

(Argentina) 
lavina Nothofagus pumilio 40 vývrt 

20 klínovitý výřez 

jizvy 
prudké růstové změny 
excentricita 

potvrzena 
lavina 1976 

rok 

Reardon et al. 
2008 

Glacier National 
Park, Montana (USA) 

lavina 109 (69 †)a 91 příčný řez 
64 vývrt 

jizvy 
reakční dřevo 
prudké růstové změny 

1936-2003 
1910-2003b 

rok 

Decaulne, 
Sæmundsson 

2008 

údolí Fnjóskadalur 
(Island) 

lavina 10 Betula pubescens 28 vývrt 

průměr dřeviny (DBH) 
celkový habitus 
jizvy 
reakční dřevo 

40.léta-2006 rok 

Muntán et al.  
2009 

6 lokalit 
Katalánské Pyreneje 

(Španělsko) 
lavina 448 Pinus uncinata vývrty 

prudké růstové změny 
reakční dřevo 
jizvy 

1758-2008 
(podle lokality) rok 

Laxton, Smith 
2009 

Ratoli, 
region Lahul, Himálaj 

(Indie) 
lavina 36c 

vývrt 
příčné řezy 

jizvy 
TRD 1972-2005 rok 

Corona et al.  
2010 

Massif de l’Oisans 
Francouzské Alpy 

(Francie) 
lavina 

181 Larix decidua   
(cca 30 % †) 

150 příčný řez 
328 vývrt 

TRD 
reakční dřevo 
kalus 
prudké růstové změny 

1912-2007 rok 

                                                           

* bez referenčních stromů 

† mrtvé dřevo 
a
 druhové složení analyzovaných dřevin není v článku uvedeno; v území převládá Pseudotsuga meziensii s příměsí Populus tremuloides, Pinus contorta a Larix occidentalis  

b
 při kombinaci s historickými písemnými záznamy 

c
 druhové složení není uvedeno; v území se vyskytují Cedrus deodara, Pinus wallichiana, Abies pindrow, Betula utilis a Picea smithiana 



Köse et al. 
2010 

Topçular 
Küre-Kastamonu 

(Turecko) 
lavina 

61 Abies bornmuelleriana 
(některé z nich †) 122 vývrt 

reakční dřevo 
jizvy 
prudké růstové změny 

potvrzena 
lavina 

v roce 1992 
rok 

Casteller et al.     
2011 

Lago del Desierto 
Santa Cruz 
(Argentina) 

lavina 95 Nothofagus pumilio 105 příčný řez 
3 klínovitý výřez 

jizvy 
excentricita 
reakční dřevo 
prudké růstové změny 

1885-2004 rok 

Stoffel et al. 
 2005b 

Täschgufer 
(Švýcarsko) 

řícení 135 Larix decidua 564 vývrt 

TRD 
celkový tvar dřeviny 
(zlomená koruna, …) 
jizvy 
reakční dřevo 
kalus 

1600-2002 desetiletí (pro 1600-1980) 
rok (pro 1950-2002) 

Perret et al. 
2006 

Diemtigtal, 
Bernese Oberland 

(Švýcarsko) 
řícení 33 Picea abies 33 příčný řez jizvy 

TRD 1881-2000 rok (u jizev sezóna) 

Schneuwly, Stoffel 
2008 

Saas Balen 
(Švýcarsko) 

řícení 
176 Larix decidua 

14 Picea abies 
1 Pinus cembra 

796 vývrty 
141 příčný řez 

TRD 
jizvy 
prudké růstové změny 
kalus 
reakční dřevo 

1957-2006 rok 

Migoń et al. 2010 
Włostova-Suchawa, 

Kamienne hory 
(Polsko) 

řícení 32 Picea abies 
32 příčný řez 

30 vývrt 

jizvy 
reakční dřevo 
TRD 

1859-2007 rok 

Moya et al. 
 2010 

Solà d‘Andorra 
(Andorra) 

řícení 227 Quercus robur 
49 Quercus ilexd 

příčný řez 
klínovitý výřez 

jizvy (viditelné) 1959-2001 
část 

dendrochronologického 
roku 

Yoshida et al. 
1997 

Ochiushinai, 
ostrov Rishiri 
(Japonsko) 

bahnotok 
6 Abies sachalinensis 

(vše †) příčný řez rok klíčení 
rok úmrtí 1849-1979 desetiletí 

Santilli, Pelfini 
2002 

Valle della Casina, 
Lombradie 

(Itálie) 
bahnotok 53 Pinus montana 

(1†) 
vývrt 

příčný řez 
reakční dřevo 
jizvy 1837-1998 rok – 5 let 

Stoffel et al. 
2005a 

Ritigraben, 
kanton Valais 
(Švýcarsko) 

bahnotok 
                  Larix decidua 
>1200       Picea abies 
              Pinus cembra 

2450 vývrt 
kompresní dřevo 
prudké růstové změny 
TRD 

1605-2002 rok 

                                                           
d
 pro vlastní analýzu bylo nakonec využito pouze 22 jedinců Quercus ilex v důsledku velmi častého výskytu falešných letokruhů (stálezelený druh)  



143 

Bollschweiler, Stoffel 
2007 

Reuse de Saleinaz, 
kanton Valais 
(Švýcarsko) 

bahnotok 
148 Larix decidua 
49 Pinus sylvestris 

31 Picea abies 
vývrt 

TRD 
prudké růstové změny 
kompresní dřevo 
jizvy 

1743-2003 
 

1862-2003 
rok 

povodí la Fouly, 
kanton Valais 
(Švýcarsko) 

bahnotok 42 Picea abies 
8 Larix decidua 

Bollschweiller et 
al. 2007 

Blatten b. Naters, 
kanton Valais 
(Švýcarsko) 

bahnotok 
    Picea abies              

     Larix decidua 802 vývrt 

TRD 
reakční dřevo 
prudké růstové změny 
jizvy 

1867-2005 rok 

Bollschweiller et 
al. 2008 

Grosse Grabe, 
kanton Valais 
(Švýcarsko) 

bahnotok 

       

      Larix decidua 
    Picea abies 222 vývrt 

rok klíčení 
TRD 
reakční dřevo 
prudké růstové změny 
jizvy 

1782-2005 rok 

Sorg et al. 2010  
Geisstriftbach, 
kanton Valais 
(Švýcarsko) 

bahnotok 
26 Larix decidua 

2 Picea abies 
54 vývrt 

7 příčný řez 

rok klíčení 
jizvy 
odhalené kořeny 
setnutá koruna 
TRD 
reakční dřevo 
prudké růstové změny 
kalus 

1913-2006 rok 

Arbellay et al. 
2010 

Illgraben 
kanton Valais 
(Švýcarsko) 

bahnotok 

80 Alnus incana 
29 Populus sp. 
28 Betula sp. 

15 Salix caprea 
2 Sambucus nigra 

104 vývrt 
118 klínovitý výřez 

93 příčný řez 

jizvy 
prudké růstové změny 1917-2008 část vegetační sezóny 

Bollschweiler, Stoffel 
2010 

Birchbach, 
kanton Valais 
(Švýcarsko) 

bahnotok 
201 Larix decidua 

9 Picea abies vývrt 

TRD 
jizvy 
kompresní dřevo 
prudké růstové změny 
kalus 

1752-2006 rok 

Mayer et al. 
2010 

Gratzental, 
Tyrolsko 

(Rakousko) 
„debris-flood“ 

224 Picea abies 
3 Larix decidua 

490 vývrt 
10 příčný řez 

prudké růstové změny 
TRD 
kompresní dřevo 
jizvy 

1800-2008 rok 

401 



Bollschweiler et al. 
2011 

povodí de la Greffe 
kanton Valais 
(Švýcarsko) 

„debris-flood“ 
44 Picea abies 

55 listnaté druhye 

159 vývrt 
31 klínovitý výřez 

16 příčný řez 

TRD 
prudké růstové změny 
kompresní dřevo 
jizvy 

1900-2007 rok 

Bollschweiler et al. 
2010 

Popocatépetl 
(Mexiko) 

lahar 
22 Pinus harwegii 
21 Abies religiosa 

19 Pinus ayacahuite 

137 vývrt 
3 příčný řez 

prudké růstové změny 
TRD 
jizvy 
reakční dřevo 

1795-2008 rok 

Corominas, Moya 
1999 

 povodí ř. Llobregat, 
Pyreneje 

(Španělsko) 

sesuvy 
stékání 

250 neuvedeno vývrt 
excentricita 
jizvy 
reakční dřevo 

1926-1995 rok 

Fantucci,    
Sorriso-Valvo 

1999 

Greci, 
Kalábrie 
(Itálie) 

sesuvy 
stékání 

pomalé svahové 
deformace 

24 Quercus pubescens vývrty prudké růstové změny 
ohnutí kmene 1820-1994 rok 

Carrara, O’Neill 
2003 

Bench road 
Gravelly range, 
Montana (USA) 

sesuv 
11 Pseudotsuga menziesii 

(1†) 
7 příčný řez 

4 vývrt 

prudké růstové změny 
reakční dřevo 
jizvy 

1855-1993(5) rok 
Cliff lake 

Gravelly range, 
Montana (USA) 

sesuv 
10 Pseudotsuga menziesii 

(1†) 
9 příčný řez 

1 vývrt 

Freezeout lake 
Gravelly range, 
Montana (USA) 

sesuv 

7 Pseudotsuga menziesii 
2 Pinus contorta 

1 Abies lasiocarpa 
1 Pinus flexilis 

9 příčný řez 
2 vývrt 

Stefanini  
2004 

Secchio, 
Emilia-Romagna 

(Itálie) 
sesuv 24 Quercus cerris 48 vývrt prudké růstové změny 

změny mikrostruktury 1920-2001 část vegetační sezóny 

Paolini et al. 
2005 

3 lokality 
provincie Tucumán, Jujuy 

Argentina 
sesuv Alnus acuminata vývrt 

příčný řez 
rok klíčení 
prudké růstové změny 1935-2002 rok 

                                                           
e
 Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica, Acer sp., Ulmus glabra, Robinia pseudoacacia, Viburnum lantana, Salix caprea, Alnus incana, Populus tremula, Sorbus aria 



Wieczorek et al. 
2006 

Meadow Run 
Virginie 
(USA) 

sesuv 

3 Sassafras albidum 
2 Quercus rubra 

2 Pinus virginiana 
1 Quercus alba 

1 Nyssa sylvatica 
1 Kalmia latifolia 

vývrt 
příčný řez 

rok klíčení 
stáří výmladků 
prudké růstové změny 
excentricita 

1850-2002 rok 

Guida et al. 
2008 

Monte Sirino 
Kalábrie 
(Itálie) 

sesuv 
pomalé svahové 

deformace 

        Quercus cerris 
      Alnus cordata         
Castanea sativaf 
      Juglans regia 

        Populus canadensis
f
 

         Robinia pseudoacacia 

vývrt prudké růstové změny 
excentricita 1959-2004 rok 

Van Den Eeckhaut 
et al.  
2009 

Koppenbrg, 
Vlámské Ardeny 

(Belgie) 
sesuv 147 Fagus sylvatica 

(vzorky pouze 19) 

hodnocení habitu 
13 příčný řez 

32 vývrt 

celkový habitus stromu 
excentricita 
prudké růstové změny 

1910-1999 rok 

Stoffel et al.  
2006 

Birchbach, 
kanton Valais 
(Švýcarsko) 

lavina a 
bahnotok 

          Larix decidua 
       Picea abies 520 vývrt 

TRD 
kompresní dřevo 
prudké růstové změny 
kalus 

1750-2002 část vegetační sezóny 

Szymczak et al. 
2010 

Meretschibach, 
kanton Valais 
(Švýcarsko) 

lavina a 
bahnotok 

57 Picea abies 
12 Alnus incana 

9 Sorbus aucuparia 
4 Betula pubescens 

2 Larix decidua 
9 ostatníg 

171 vývrt 
34 klínovitý výřez 

11 příčný řez 

TRD 
prudké růstové změny 
kompresní dřevo 
kalus 
jizvy 

1930-2008 část vegetační sezóny 

Raška  
2007 

Průčelská rokle, 
České středohoří 

řícení  
pohyby suti neuvedeno příčné řezy jizvy 

potvrzeno 
skalní řícení 
v roce 1989 

rok 

Malik, Owczarek 
2009 

Červená hora 
Keprnická horantina 

lavina a 
bahnotok 

(nerozlišeno) 

20 Picea abies 
8 Fagus sylvatica  

16 blíže neurčené † 

vývrt 
příčný řez 

prudké růstové změny 
rok úmrtí 1912-2004 rok 

Šilhán, Pánek 
2008 

Travný, Ostrý, Smrk, 
Moravskoslezské 

Beskydy 
bahnotok 

Picea abies 
Fagus sylvatica 
Alnus glutinosa 

52 vývrt 
21 příčný řez 

prudké růstové změny 
jizvy 1939-2002 rok 

                                                           
f
 tyto druhy se pro účely dendrochronologického datování ukázaly jako nevhodné a z analýzy byly vyloučeny; nakonec tak byl vyhodnocen materiál pouze z 34 stromů 

g
 2 Abies alba, 2 Acer pseudoplatanus, Laburnum alpinum, Corylus colurna, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior, Buddleja daviddi   

251 

 54  



Šilhán  
2010a 

Smrk, 
Moravskoslezské 

Beskydy 
řícení 

39 Acer pseudoplatanus 
12 Picea abies 

6 Fagus sylvatica 
168 vývrt 

jizvy 
kalus 
prudké růstové změny 
TRD 

1951-2008 rok 

Šilhán  
2010b 

Slavíč, 
Moravskoslezské 

Beskydy 
bahnotok 6 Picea abies (1†) 

3 příčný řez 
3 vývrt 

prudké růstové změny 
jizvy na kořenech 

potvrzeny 
mury 

v letech 
1972 a 1997 

rok 

Daňhelka 
 2001 

vrch Kupa, 
Čeřeniště 

České středohoří 

sesuv 
proudový sesuv 

9 Fagus sylvatica 
4 Acer pseudoplatanus 26 vývrt excentricita 

prudké růstové změny 1940-1998 rok 

Vilímek et al.  
2002 

Salesiova výšina 
Krušné hory 

hypotéza 
svahové 

deformace 
3 Quercus sp. 6 vývrt prudké růstové změny 1839-1997 rok 

Burda  
2010 

Jezeří, 
Krušné Hory 

ploužení 
pomalé svahové 

deformace 
35 Fagus sylvatica vývrt excentricita 

prudké růstové změny 1900-2006 rok 

Žížala et al.  
2010 

Běleč, 
Českomoravská 

vrchovina 

ploužení 
možné menší 

proudové 
deformace 

17 Fagus sylvatica 43 vývrt excentricita 
prudké růstové změny 1900-2007 rok 

 


