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Abstrakt

Předkládaná práce se věnuje využití letokruhových dat pro rekonstrukci 

klimatických poměrů v minulosti. Obsahuje přehled nejvýznamějších dlouhých světových 

dendroklimatických rekonstrukcí a dlouhé rekonstrukce středoevropské. Porovnávány 

jsou středoevropské dendroklimatické rekonstrukce delší 250 let, a to na základě jejich 

délky, zastoupených druhů dřevin, statistické síly chronologií, schopnosti zachytit nízko-

nebo vysokofrekvenční klimatický signál, zvolené kalibrační metody a zjištěné síly 

klimatického signálu. Porovnány jsou pak také samotné výsledné rekonstrukce 

klimatických poměrů. Byla zjištěna poměrně velká variabilita mezi teplotními 

rekonstrukcemi a vysoká míra shody mezi rekonstrukcemi hydroklimatických poměrů. 

Diskutována je lokalizace středoevropských chronologií, možné příčiny odlišností v 

rekonstrukcích, součástí dikuze je také porovnání s jinými proxy daty.

Klíčová slova: letokruhy, dendrochronologie,dendroklimatologie, klima

Abstract

Submitted bachelor thesis is considered with use of tree-ring dates for 

reconstruction of climatic conditions in the past. There is a review of some most 

important long tree-ring reconstructions worldwide and a review of long central-

european tree-ring reconstructions in the tesis. Central European dendroclimatic 

reconstructions longer than 250 years were compared to each other in accordance with 

their length, statistical strenghtness and ability to preserve high- and/or low-frequency 

climatic signal. Resulting reconstructions were also compared in this bachelor thesis.

Greater variability among temperature reconstructions is evident contrary to conformity 

of hydroclimatic reconstructions. Localisation of Central European chronologies, 

possible causes of differencies among reconstructions and comparisons with other 

proxy data were discussed.

Keywords: tree-rings, dendrochronology, dendroclimatology, climate
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1. Úvod

V souvislosti s výrazným zájmem společnosti o hojně diskutované globální 

klimatické změny roste také zájem o rekonstrukci klimatických poměrů v minulosti. 

Klima v minulosti je rekonstruováno celou řadou různých přímých i nepřímých metod, 

z nichž jednou je analýza letokruhů dřevin, dendrochronologie. V posledních letech bylo 

uveřejněno značné množství studií rekonstruujících klima na základě letokruhových dat. 

Tato práce se pokusí porovnat metodiku a výsledky části těchto studií týkajících se území 

střední Evropy.

Stromové letokruhy mohou sloužit jako archiv široké škály informací o prostředí 

v minulosti. Tyto informace jsou shromažďovány a analyzovány jednotlivými dílčími 

disciplínami dendrochronologie, kterými jsou (Schweingruber 1996, Speer 2010): 

 Dendroekologie - studium vývojových cyklů lesa, produktivity lesa, masivních

synchronních produkcí plodů, sukcese, požárů, sledování dynamiky populací na 

stromy vázaného hmyzu či obecně herbivorů, identifikace distribučních limitů 

druhů či společenstev, nebo sledování interakcí různých disturbancí

 Dendrogeomorfologie - datace vulkanických erupcí, postupů a ústupů ledovců, 

datace a plošné rozšíření svahových pohybů, sledování seismické činnosti

 Dendrohydrologie - datace a sledování velikosti povodňových událostí, velikosti 

odtoku či výšky vodní hladiny

 Dendroarcheologie – datace archeologických objektů, identifikace kulturně 

ovlivněných stromů, aplikace poznatků ostatních dendrochronologických 

disciplín na život tehdejších obyvatel

Disciplínou, kterou se zabývá tato práce, je pak dendroklimatologie, tedy 

rekonstrukce klimatických poměrů v minulosti.

Oproti jiným typům klimatických proxy1 dat leží výhoda letokruhových 

chronologií zejména ve spolehlivém datování a v časovém rozlišení jednoho roku, 

případně jedné sezóny (Tab. 1). Letokruhové chronologie tak, kromě všech výše 

                                                       
1

Jako klimatické proxy indikátory jsou označovány všechny typy nepřímých indikátorů 
klimatických podmínek v minulosti. Na rozdíl od přímých, instrumentálních měření poskytují vždy pouze 
přibližný pohled na chování klimatických veličin v minulosti, zatížený určitou mírou neurčitosti.
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uvedených využití, mohou být použity také na kalibraci jiných metod absolutního 

datování, jako je radiokarbonové datování (Friedrich et al. 2004).

Tab. 1:Charakteristiky přírodních archivů (převzato z Bradley, 1999)

Využití dendrochronologie je možné prakticky ve všech oblastech, kde se 

vyskytují dřeviny. Dá se tedy říct, že je možno dosáhnout téměř celosvětového pokrytí 

dendrochronologickými daty, s výjimkou polárních oblastí a oblastí nejaridnějších. 

V poslední době se objevují i dendroklimatické studie využívající data z dřevin 

nedosahujících stromového vzrůstu, rostoucích za hranicí lesa v tundrovém klimatu 

(např. Weijers et al. 2010)

Principiálně je využití dendrochronologie možné jen za toho předpokladu, že 

dochází k pravidelné tvorbě odlišitelného dřeva – v každém roce vzniká jeden letokruh. 

To může být problémem zejména v rovníkových oblastech s nevýznamnou sezonalitou 

klimatu, a tedy i s nevýznamnými růstovými změnami stromů. Ovšem i v rovníkových 

oblastech jsou druhy stromů, které vytvářejí pravidelné roční letokruhy a lze je tedy 

dendrochronologicky datovat. Worbes (1990) dokonce uvádí možnost 

dendroklimatických rekonstrukcí v tropických oblastech při pečlivém výběru druhu a 

lokality, ovšem zatím byly učiněny pouze předběžné studie.

Druh archivu

Minimální 

interval záznamů

Časový 

rozsah

Potenciálně 

získaná informace

Historické záznamy den/hodina ~10
3 T, P, B, V, M, L, S

Letokruhové chronologie rok/sezóna ~10
4 T, P, B, V, M, S

Jezerní sedimenty 1-20 let ~10
4
-10

6 T, P, Cw, B, V, M

Korály rok ~10
4 T, P, Cw, L

Ledovcové vrty rok ~10
6 T, P, Ca, B, V, M, S

Pyl 20 let ~10
5 T, P, B

Krápníky 100 let ~5*10
5 T, P, Cw

Paleopůdy 100 let ~10
6 T, P, B

Spraše 100 let ~10
6 P, B, M

Geomorfologické tvary 100 let ~10
6 T, P, V, L

Mořské sedimenty 500 let ~10
7 T, Cw, B, M, L

T - teplota

P - srážky, humidita, vodní bilance
C - chemické složení vzduchu (Ca) nebo vody (Cw)

B - informace o biomase a vegetačním pokryvu

V - vulkanické erupce

M - variace geomagnetického pole

L - výška mořské hladiny

S - solární aktivita
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Přestože je tedy možné budovat letokruhové chronologie v široké škále prostředí 

a dosáhnout jimi takřka celosvětového pokrytí, této možnosti není dosud zcela využito. 

Některé regiony jsou sice pokryté hustou sítí dlouhých chronologií (zejména západ 

Severní Ameriky a alpská oblast), jinde je však síť chronologií velmi řídká, případně 

letokruhové chronologie na velkých územích zcela chybí (ITRDB).

Cílem této práce je vyhledat všechny dlouhé dendroklimatické chronologie ve 

středoevropském prostoru, vytvořit jejich seznam, a tyto chronologie porovnat na 

základě jejich délky, druhu dřeviny, měřených dat a rekonstruované klimatické veličiny,

zhodnotit jejich robustnost, schopnost zachytit nízko/vysokofrekvenční klimatický signál, 

a porovnat a zhodnotit výsledky klimatických rekonstrukcí. Těchto cílů nelze dosáhnout 

bez znalosti základních východisek a metod dendroklimatologie, které jsou uvedeny 

v následující kapitole.

2. Základní východiska dendroklimatologie

2.1 Měřená data

Základním měřeným údajem je prostá šířka letokruhu (obvykle používána zkratka 

TRW – tree ring width nebo také ARW – annual ring width). Měření šířek letokruhu stálo 

u zrodu dendroklimatologie jako takové a je stále zřejmě metodou nejpoužívanější. 

Důležitá je přesnost měření a jeho rozlišení. Běžné je rozlišení měření v setinách 

milimetru, případně větší (Bräker 2002). I přes nutnou velkou přesnost měření spočívá 

výhoda měření šířek letokruhů v poměrné jednoduchosti oproti jiným metodám. Také 

může být nahlížena jako výhodná velká amplituda šířek letokruhů. Nevýhodou je pak u 

tohoto typu dat výrazný a nelineární věkový trend. Kromě měření celého letokruhu jsou 

někdy užívána měření šířek jarního (EWW – earlywood width) a pozdního dřeva (LWW –

latewood width), čímž je možné určité upřesnění sezonality rekonstruovaného jevu

(Schweingruber et al. 1978). Problémem je zde přesné určení hranice mezi raným a 

pozdním dřevem. Přechod od raného dřeva do dřeva pozdního je plynulý, nedochází tu 

ke skokové, binární změně kvality dřeva. Proto je hranice vždy volitelná. Uváděné 

hraniční hodnoty jsou dány hustotou kolem 0,5 g/cm3 v závislosti na druhu stromu 

(Schweingruber 1990) nebo velikostí buněk 30 μm (Vaganov 1990).
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Dalšími měřenými daty, jsou údaje o hustotě dřeva. Nejčastěji jsou používána 

data maximální hustoty v letokruhu (MXD – maximum density), spíše vzácněji i hodnoty 

minimální hustoty (MND – minimum density), hustoty raného či pozdního dřeva (EWD, 

LWD). Výhodou použití hustotních dat je jednak menší a obvykle lineární věkový trend,

jednak u maximální hustoty uváděná větší síla klimatického signálu. (Bradley, 1999). 

Oproti šířce letokruhu, která je z většiny dána raným dřevem a tedy obvykle nejlépe 

koreluje s podmínkami v první půli vegetační sezóny, maximální hustota je dosahována u 

pozdního dřeva a často koreluje spíše s podmínkami vrcholu vegetační sezóny (Esper et 

al. 2007a, Büntgen et al. 2005, Büntgen et al. 2006). Büntgen et al. (2007) také uvádí 

menší míru autokorelace a tedy menší biologickou paměť u denzitometrických dat 

oproti šířkám letokruhů. Nevýhodou u denzitometrických dat je zejména velká 

náročnost dostatečně přesného měření hustoty dřeva. K měření se používá několik 

metod (fotometrie – prostupnost světla, morfometrie – vypočítaná hustota z úhrnného 

měření šířek buněčných stěn), ovšem ve většině studií se používá zejména rentgenová 

denzitometrie využívající prozáření vzorku rentgenovým zářením na radiocitlivý film 

(Schweingruber 1990). Tato metoda je přístrojově i procesně náročná, měřené vzorky 

musí být kvalitně a srovnatelně zpracovány a očištěny od cizorodých látek a pryskyřice, 

nicméně nabízí dostupnější měření než by bylo přímé měření gravimetrické 

(Schweingruber 1978). V posledních letech se rozvíjí denzitometrická metoda využívající 

odrazivosti modrého světla od měřených vzorků. Tato metoda je vyvíjena jako technicky 

i finančně méně náročná náhrada rentgenové denzitometrie. Vzorky dřeva jsou při této 

metodě snímány běžnými scannery s vysokým rozlišením (Campbell et al. 2007).

Odrazivosti světla v modrém spektru je zde užíváno pro její velmi vysokou zápornou 

korelaci s maximální hustotou dřeva. Byla testována odrazivost v IF, červeném, zeleném, 

modrém a UV spektru a modré spektrum má korelace nejvyšší. Ačkoli jde o metodu 

optickou, nebyly zjištěny rozdíly v odrazivosti jádrového a bělového dřeva2 (McCarroll et 

al. 2002). Metoda byla doposud testována na dřevě borovice lesní (McCarroll et al. 

2002, Campbell et al. 2007) a smrku ztepilého (Babst et al. 2009).

Další, zřídka užívanou možností získávání dat, jsou data o šířce buněk v letokruhu 

a jejich počtu, souhrnně označovanou jako metoda tracheidogramů. Tracheidogram je 

                                                       
2 Některé dřeviny mají rozlišeno tmavěji zbarené centrální, jádrové dřevo kmene a světleji 

zbarvené obvodové, bělové dřevo.
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grafické znázornění variací velikosti buněk dřeva v čase – v průběhu roku. Výhoda 

metody tracheidogramů spočívá v možnosti zachycení intrasezónní variability a v získání 

informace o více klimatických proměnných z jednoho letokruhu (Vaganov 1990).

Letokruhy jsou také archivem stabilních izotopů různých prvků, které mohou být 

využity pro izotopovou analýzu. Používány jsou zejména poměry izotopů δ13C/δ12C, 

δ18O/δ16O a δ2H/δ1H (Leavitt 2010). Vzhledem k tomu, že jsou série stabilních izotopů 

jen málo ovlivněny lokálními podmínkami, obsahují silný společný signál a díky tomu 

stačí pro vytvoření dostatečně robustní chronologie menší množství stromů, obvykle 4 –

5 (Szymczak et al. 2012). Poměry stabilních izotopů také nejsou ovlivněny defoliací a 

někdy bývá uváděno, že neobsahují věkový trend (McCarroll a Loader 2004). Ovšem 

obvykle bývá určitý věkový trend zastoupen, a to zejména jako rychlý vzrůst hodnot δ13C 

v prvních letech růstu stromu (tzv juvenile efect, Leavitt 2010), jednak dlouhodobý 

pokles hodnot δ18O a δ13C s přibývajícím věkem stromu. (Esper et al. 2010). 

Problém všech rekonstrukcí pomocí stabilních izotopů ve dřevě je, že poměr 

izotopů není určován pouze jedním faktorem, tj. jednou klimatickou proměnou. Poměr 

δ13C/δ12C ve dřevě je ovlivněn jednak diskriminací těžšího izotopu při průchodu 

průduchy listů, která je kontrolována mírou evaporace a tedy relativní vzdušnou 

vlhkostí, a jednak diskriminací těžšího izotopu při karboxylačních reakcích, která je 

kontrolována mírou fotosyntézy a tedy množstvím záření a teplotou. Výsledné kolísání 

poměru izotopů uhlíku je pak dáno kombinací všech těchto faktorů. Při převaze 

vlhkostního stresu (v suchých lokalitách či suchých obdobích) převládá ovlivnění 

evaporací a tedy relativní vlhkostí a teplotní signál je zachycen pouze nepřímo vztahem 

tepoty a vzdušné vlhkosti, při relativním dostatku vlhkosti může být hlavním kontrolním 

mechanismem úroveň fotosyntézy a tedy (vzájemně korelované) sluneční záření a 

teplota (McCarrol a Loader 2004). Edwards et al. (2000) tetno problém řeší počítáním 

závislosti nikoli pro jednotlivé proměnné, ale pro „RH – T prostor“. Problém pro analýzu 

paleoklimatu pomocí izotopů uhlíku představuje též antropogenní obohacení atmosféry 

uhlíkem z fosilních paliv, který je organického původu a tedy ochuzený o těžší izotop. 

Z tohoto důvodu došlo ke snížení poměru δ13C/δ12C o 1,5 ‰ za posledních 150 let 

(McCarrol a Loader 2004).

Poměry izotopů δ18O/δ16O a δ2H/δ1H jsou určovány třemi hlavními parametry: 

izotopovým složením zdrojové vody, daným teplotou, ochuzením o lehčí izotop při 
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evaporaci v listech, a výměnou molekul mezi zdrojovou vodou a cukry v kmeni. Obecně 

je zde tedy přímý efekt teploty na izotopové složení zdrojové vody a její nepřímý efekt 

na evaporaci. Evaporace je pak ovlivněna dalšími vlivy, jako je relativní vlhkost. Podíl 

těchto řídících faktorů je pak dán poměrem vyměněných molekul kyslíku a vodíku 

v kmeni. Většinou jsou však iztopy kyslíku a vodíku užívány jako „paleoteploměry“

(McCarrol a Loader 2004).

Další nevýhodou analýzy izotopů je její velká přístrojová, procesní a finančí 

náročnost. Izotopové poměry jsou měřeny pomocí hustotního spektrometru, přičemž 

dřevo (případně samotná celulóza či lignin) musí být pro analýzu náročným způsobem

převedeno na čistý plynný CO2 (pro poměry izotopů C a O), nebo H2 (pro poměr izotopů 

H) (McCarrol a Loader 2004).

2.2 Jak získat silný klimatický signál?

Cílem dendroklimatologické rekonstrukce je získat informaci o klimatu –

klimatický signál. Proto je nutné vytváření takové chronologie, která obsahuje tento 

signál co nejsilnější. Toho lze dosáhnout pečlivým výběrem stanoviště, druhu stromu i 

konkrétních jedinců, ze kterých jsou vzorky odebírány.

2.2.1 Výběr lokality

Obecně nejsilnější je klimatický signál na takových lokalitách, kde daný druh, 

nebo celé lesní společenstvo, naráží na své limitní podmínky, kde je růst limitován 

jedním určujícím klimatickým faktorem. Tak jsou stromy na horní hranici lesa, či na 

hranici lesa polární ve vysokých zeměpisných šířkách, dominantně stresovány teplotou,

a proto jejich letokruhové řady obsahují zřetelný teplotní klimatický signál, zatímco 

stromy na hranici lesa „dolní“, tedy na rozhraní lesních a nelesních společenstvech 

daném zejména ariditou, obsahují letokruhové řady silný srážkový klimatický signál, 

respektive signál aridity. Naproti tomu v klimatickém optimu pro růst daného druhu 

bývá klimatický signál slabý, překrytý faktory ekologickými, jako jsou konkurence, různé 

disturbance atd. (Schweingruber et al. 1990).

Výraznou roli hraje také topografie, která ovlivňuje energetickou a vodní bilanci. 

Jižní svahy (na severní polokouli) přijímají větší množství slunečního záření než svahy 

ostatní, což zde způsobuje relativně vyšší teplotu i náchylnost k suchu. Vliv topografie je, 

vzhledem k největším rozdílům v oslunění, nejvýraznější ve středních a vyšších
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zeměpisných šířkách (Fritts 1976). Vliv topografie může být také spojen s dalšími faktory, 

jako je denní chod oblačnosti. Haase (1970, cit. in Fritts 1976) uvádí v suchých oblastech 

jižní Arizony jako nejvíce náchylné k ariditě, a tedy srážkově citlivé, jihovýchodní 

expozice, a to v důsledku bezoblačného rána a tvorby oblačnosti odpoledne. 

Dalšími faktory, které mohou ovlivnit vhodnost lokality ke klimatické 

rekonstrukci, jsou vlastnosti substrátu. Fritts (1976) jako příklad uvádí rozdíl v albedu 

mezi pískovci a dolomity v aridních oblastech Severní Ameriky. Větší odrazivost dolomitů 

způsobuje menší evaporaci a chladnější teplotní podmínky. Stejně tak vlastnosti 

substrátu ovlivňují vodní bilanci. Lokality na substrátech špatně zadržujících vodu mohou 

být srážkově citlivější než lokality se stejnými úhrny srážek na substrátech, které zadržují 

vodu lépe. Tak např. Büntgen et al. (2009) rekonstruují srážkové poměry na lokalitě 

strmých vápencových svahů na středním Slovensku v nadmořské výšce 800 metrů, 

Oberhuber a Kofler (2002) rekonstruují srážky na základě vzorků ze stanovišť na mělkých 

svahovinách v alpském údolí Innu.

Při vytváření dlouhých letokruhových chronologií, využívajících letokruhových 

sérií ze subfosilních3 (přírodně konzervovaných) či historických (materiály ze starých 

staveb či nástrojů) kmenů je pro výběr lokality důležitý také pragmatický faktor, že 

v dané lokalitě se takový materiál nachází. Subfosilní dřevo je obvykle uchováno ve 

vlhkém anaerobním prostředí, jako jsou rašeliniště, jezerní sedimenty (Nicolussi et al.

2009) či říční náplavy (Friedrich et al. 2004), dále také ve zmrzlých sedimentech, 

případně ledu (Nicolussi a Patzelt 2000). Rozklad dřeva je také poměrně pomalý 

v aridním prostředí (Schweingruber et al. 1990). U historického materiálu se určitým 

problémem ve vztahu ke klimatické rekonstrukci jeví nejistota, zda dané dřevo skutečně 

pochází z místa, ve kterém se nyní nachází a bylo tedy postihováno klimatickými faktory 

v daném místě, nebo bylo po pokácení na toto místo přemístěno z nějaké větší 

vzdálenosti a o minulých dějích v místě, kde se nyní nachází, nevypovídá nic. Důkazem 

pro místní původ, nebo alespoň pro společný klimatický signál, je korelace historických 

sérií s překryvnými sériemi moderními (Wilson a Topham, 2004). Výběr lokality 

                                                       
3

Jako subfosilní je označováno mrtvé dřevo uchované přírodními procesy, zejména anoxickým 
prostředím. Na rozdíl od dřeva fosilního ještě nedošlo u subfosilního dřeva k zásadní změně chemického 
složení dřevní hmoty – k její mineralizaci
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k dendroklimatické rekonstrukci bývá ovlivněn také dostupností klimatických dat pro 

kalibraci chronologie a tedy blízkostí klimatických stanic (Schweingruber et al. 1990).

2.2.2 Výběr druhu

Obecně mohou být pro budování chronologií použity ty druhy stromů, které 

produkují odlišitelné letokruhy s roční frekvencí, a vlastnosti jejich letokruhů umožňují 

křížové datování. Důležitou roli také hraje dlouhověkost druhů. Pro úspešné křížové 

datování se stromy musí dožívat dostatečného věku, dlouhověkost také prodlužuje 

délku chronologií užívajících výhradně data živých stromů, a usnadňuje budování 

chronologií dlouhých, využívajících mrtvého dřeva (Schweingruber et al. 1990). Nejdéle 

rostoucí jsou v jednotlivých geografických regionech druhy Pinus longaeva v aridních 

oblastech severní Ameriky, s nejstarším známým jedincem starým 4844 let (Speer 2010),

jihoamerická Fitzroya cupressoides se stářím maximálně 3622 let (Speer 2010) či 

Juniperus turkestanica ve střední Asii se stářím do dvou tisíc let (Schweingruber et al. 

1990). V oblasti západu Severní Ameriky rostou i další dlouholeté druhy – sekvojovec 

obrovský (Sequoiadendron giganteum) se stářím maximálně 3266 let, některé druhy 

jalovců (Juniperus occidentalis, Juniperus scopulorum) se stářím maximálně 2675 let či 

blízce příbuzná nejdéle rostoucí borovice Pinus longaeva, borovice osinatá (Pinus 

aristata) jejíž nejvyšší věk byl určen na 2435 let (Speer 2010). Dalším důležitým 

parametrem je citlivost druhu ke klimatickému signálu, která je však často dána spíše 

lokalitou.

2.2.3 Výběr jedinců

Vybírány by měly být stromy se stejným sociálním statutem, nejlépe stromy 

dominatní, které méně podléhají kompetičním vztahům (Schweingruber et al. 1990). 

Stromy s relativně řídkou korunou, širokým a nepravidelně zprohýbaným kmenem, 

s malým počtem silných větví a celkově nesymetrickým vzezřením bývají obvykle ty 

nejstarší s největším rozptylem šířek letokruhů a nejsilnějším klimatickým signálem 

(Fritts, 1976). Stromy by měly nejlépe pocházet z rozvolněného lesa (minimalizace vlivu 

kompetice) a mělo by se jednat o les primární, neovlivněný lesnickým managementem, 

což může být zvláště v oblasti Evropy problematické (Schweingruber et al. 1990).
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2.3. Křížové datování

Úspěšné datování je základem dendrochronologie a je nutností pro všechny její 

aplikace. Na rozdíl od jiných datovacích metod, v dendrochronologii neexistuje prostor 

pro nepřesnost datování. Chyba jediného roku v letokruhové chronologii tuto

chronologii zcela znehodnocuje. Takovéto chyby jsou proto odstraňovány postupem 

křížového datování (Pilcher 1990).

Již bylo výše uvedeno, že k dendrochronologii jsou použitelné pouze dřeviny 

tvořící každý rok vzájemně odlišitelné letokruhy. Pro datování pak tedy teoreticky stačí 

spočítat jednotlivé letokruhy od podkorního po jádrový a přiřadit jim kalendářní roky od 

data odběru vzorku. V realitě se však stává, že vlivem poškození stromu nebo 

extrémních vnějších podmínek se v určitém roce nebo i v několika následných letech 

letokruh nevytvoří, případně je nerozlišitelný, nebo naopak v důsledku výrazné fluktuace 

podmínek v průběhu vegetační sezóny vznikne letokruh „falešný“ – trend zmenšování 

velikosti buněk dřeva v průběhu sezóny je na určitou dobu přerušen zvětšením buněk a 

ve dřevu vzniklém za jednu sezónu jsou pak patrné dva „letokruhy“ (Fritts 1976). Pro 

vyloučení těchto faktorů, které dataci znehodnocují, je používáno křížové datování

(„cross-dating“). Při něm je porovnáváno více letokruhových sérií, přičemž se vychází 

z principu, že letokruhové série, vzniklé za srovnatelných podmínek, vykazují také stejné 

charakteristiky – stejné střídání užších a širších letokruhů. Vzájemným porovnáním více 

letokruhových sérií, nebo porovnáním série s již vytvořenou standardní chronologií tedy 

mohou být nepřesnosti v datování způsobené chybějícím nebo falešným letokruhem 

odhaleny a odstraněny. Křížové datování je také nezbytné k prodloužení chronologie za 

věk nejstaršího živého stromu. Stejným způsobem, jako jsou porovnávány série živých 

stromů, jsou s těmito sériemi porovnávány série historického dřeva (stejného druhu, ze 

stejné oblasti), jejichž doba růstu se s těmito sériemi částečně překrývá (Fritts 1976).

Takto se lze pomocí dřeva historických či archeologických staveb či dřeva přírodně 

konzervovaného, subfosilního, dostat tak daleko do minulosti, jak daleko do minulosti 

máme vzájemně se časově překrývající zásoby takového dřeva z jedné oblasti, 

respektive vystavené podobným vnějším vlivům (Obr. 1).
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Obr. 1: Princip křížového datování a prodloužení chronologie do minulosti. Upraveno 
z Speer 2010.

Technicky se křížové datování provádí buď pomocí přímého vizuálního srovnání, 

tedy přímým porovnáním vzorků před samotným měřením, čistě s využitím zkušeností 

dendrochronologa (Pilcher 1990), nebo pomocí grafického znázornění šířek letokruhů do

tzv. skeletonového grafu (Obr. 2). V grafu jsou pak identifikovány výrazně anomální 

letokruhy – výrazná maxima, nebo minima přírůstku, tzv. pointer years, nebo česky také 

signatury (Drápela a Zach 2000). Na základě stejné pozice – stejného sledu těchto 

signatur, které tvoří jakousi „kostru“ datování, jsou pak spojovány jednotlivé 

letokruhové série do výsledné chronologie. Ke křížovému datování je také možno použít 

numerických metod, jako je koeficient souběžnosti (Pilcher 1990), trend intervalu 

(Schweingruber 1983 cit. in Drápela a Zach 2000), či kros-korelační funkce (Monserud 

1986 cit. in Drápela a Zach 2000) – viz kap. 2.3.1. Nicméně čistě mechanické zpracování 

křížového datování stále není možné, vždy je nutná vlastní práce a vizuální kontrola 

dendrochronologa (Pilcher 1990).
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Obr. 2: (A) skeletonový graf jedné letokruhové série, (B) porovnání skeletonových grafů více sérií 
při vytváření chronologie. Převzato z Speer 2010.

Z podstaty křížového datování vyplývá, že jistota datování stoupá s délkou 

jednotlivých letokruhových sérií. Ačkoli neexistuje žádná jednoznačná hranice počtu 

letokruhů, pod kterou už křížové datování není možné, zkušenosti z mnoha laboratoří 

napovídají, že není možné očekávat úspěšné křížové datování letokruhových sérií 

kratších než 40 let. U sérií kratších padesáti let je křížové datování možné obvykle pouze 

za předpokladu znalosti přibližného stáří série (Pilcher 1990).

Kvalita výsledného datování je na závěr obvykle kontrolována pomocí 

korelačních analýz v programu COFECHA (Grissino-Mayer 2001). V následující kapitole je 

uveden přehled základních používaných statistik chronologií.

2.3.1 Statické charakteristiky letokruhových chronologií

Sériová korelace (též korelační koeficient) je statistické vyjádření korelace mezi 

dvěma sériemi, případně mezi sérií a chronologií. Počítána je pomocí rovnice 

��� =
∑ (�����)(�����)���

���

(���)����

kde �� je letokruhový index série x v roce t, �� je letokruhový index série y v roce 

t, �� je průměrná hodnota letokruhových indexů série x, �� průměrná hodnota 

letokruhových indexů série y, �� směrodatná odchylka série x, �� směrodatná odchylka 

série y a n počet porovnávaných let. 
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Místo korelačního koeficientu bývá někdy používána kros-korelační funkce (CCF), 

která je definována (Monserud 1986 cit. in Drápela a Zach 2000): 

��� =
���(�)

����(0) ∗ ���(0)

kde ���(�) =
�

�
∑ (�� − �̅���

��� )(���� − ��) pro k ≥ 0

���(�) =
�

�
∑ (�� − �����

��� )(���� − �̅) pro k ≤ 0

kde je ���(�) krosvariační funkce pro časové posunutí k, �� letokruhový index 

série x v roce t a �� letokruhový index série y v roce t.

Průměrná citlivost série je měření meziroční variability série. Vypočítána je podle 

vzorce:

��� =
1

� − 1
� �

2(���� − ��)

���� + �
�

�����

���

kde �� je šířka letokruhu v roce t, ���� je šířka letokruhu v roce následném a n je počet 

porovnávaných let (délka série). Pokud by měly všechny letokruhy stejnou šířku, pak by 

byla průměrná citlivost nulová. Série s malou citlivostí (pod 0,1) bývá obtížné i datovat, 

pro dendroklimatické účely by měla být citlivost větší než 0,2 (Speer 2010).

Koeficient souběžnosti (Gleichläufigkeit) je jednoduchá charakteristika 

synchronizace více křivek. Vyjadřuje, v kolika procentech případů dochází ke shodnému 

trendu dvou letokruhových sérií. Zahrnuta je pouze změna hodnot, nikoli velikost této 

změny nebo velikost hodnot. Koeficient souběžnosti je počítán:

��,� =
1

� − 1
����� + ����

���

���

kdy ��� = 0,5, když �� > 0; ��� = 0 když �� = 0 a ��� = −0,5 když �� < 0, přičemž:

�� = ���� − ��

kde �� je šířka letokruhu v roce i, ���� šířka letokruhu v následujícím roce, �� změna šířky 

letokruhu a � počet srovnávaných let (Speer 2010).

Pro posouzení synchronizace více křivek najednou pak slouží trend intervalu

(Schweingruber 1983 cit. in Drápela a Zach 2000). Pro m letokruhových sérií platí, že 

�� =
∑ ���

�
���

�
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kdy opět �� = ���� − �� a když �� > 0, pak ��� = 1, když �� = 0, pak ��� = 0,5 a když 

�� < 0, pak ��� = 0.

R-bar je statistika k vyjádření síly signálu v průběhu chronologie. Vypočítána je 

jako průměrná korelace mezi všemi sériemi v chronologii v stoletém plovoucím okně. 

Protože jde o plovoucí korelaci mezi sériemi, jde o vhodnou statistiku k průběžnému 

měření síly obecného signálu (Cook et al. 2000).

EPS (Expressed Population Signal – vyjádřený populační signál – Wigley et al. 

1984) zahrnuje variabilitu sérií v chronologii a počet sérií v chronologii. Spočítán je 

pomocí rovnice

��� =
� ∗ ���

� ∗ ��� + �1 − ����

kde t je průměrný počet všech sérií a ��� je průměrná mezisériová korelace. Spodní mez 

EPS pro statisticky akceptovatelnou kvalitu chronologie je 0,85. Když hodnota EPS klesne 

pod toto číslo, chronologie začíná být ovlivněna jednotlivými letokruhovými sériemi 

spíše než společným signálem. Chronologie stále může být dobře datována, nehodí se 

však pro klimaticku rekonstrukci (Speer 2010). Pro výpočet EPS pro dílčí části 

chronologie a identifikaci slabších časových úseků chronologie bývají použita plovoucí 

korelační okna. Obdobně může být místo EPS vyjádřen poměr signálu k šumu (signal to 

noise ratio, SNR):

��� = ����/�1 − ����

Subsample signal strenght (SSS) je měření množství signálu v části chronologie. 

Definováno je jako:

��� =
�´[1 + (� − 1)�̅]

�[1 + (�´ − 1)�̅]

kde t´ je počet sérií v podmnožině z celé populace, t je počet sérií v celém souboru a �̅

průměrná mezisériová korelace celé chronologie. SSS tedy může být také vyjádřen jako 

podíl EPS podmnožiny ku EPS celé populace (Briffa a Jones 1990).

Parametr NET je jednoduchá statistika spolehlivosti chronologie v jednotlivých 

letech. Definován je jako:

���� = �� + (1 − ��)
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kde �� je variační koeficient roku j a �� souběžnost (Gleichlaufigkeit) v roce j. Zahrnuje 

tak blízkost hodnot i jejich trendovou podobnost. Minimální, ideální hodnota parametru 

je 0, naprostou nespolehlivost značí hodnota 1 (Esper et al. 2001).

lag-1 autokorelace je statistika vyjadřující míru autokorelace jednotlivých sérií, 

tedy ovlivnění parametrů série určitého roku podmínkami let předchozích. (Trenberth 

1984)

2.4. Standardizace letokruhových dat

Na růst stromu působí řada vnějších i vnitřních vlivů. Letokruh jako takový je tedy 

agregací různých takových signálů – věkového, klimatického, genetického, působení 

škodlivých vnějších faktorů a dalších. Cook (1985) navrhl lineární model, ve kterém jsou 

signály sdruženy do pěti skupin. Tento model má podobu

�� = �� + �� + ��1� + ��2� + �� , 

kde Rt je šířka letokruhu v čase t, At věkový trend letokruhové řady, Ct je 

klimatický signál obsažený v letokruhu, δD1t endogenní faktor, jedinečný pro každou 

letokruhovou sérii, způsobující odchylky oproti očekávaným hodnotám, δD2t exogenní 

faktor, společný pro více letokruhových sérií, způsobující odchylky oproti očekávaným 

hodnotám shodně u více letokruhových řad, Et náhodná odchylka (ta část informace, 

která je nevysvětlená předchozími členy modelu) a δ binární indikátor přítomnosti či 

nepřítomnosti příslušného faktoru v informaci určitého letokruhu. 

Cílem dendroklimatických studií je získání klimatického signálu z letokruhu. 

Ostatní faktory pro nás působí jako šum, netýkající se řešeného problému. Je zde tedy 

snaha nějakým způsobem tento klimatický signál z letokruhové řady vypreparovat. Pro 

odstranění věkového trendu se v dendroklimatických studiích používá proces 

standardizace. V tomto procesu se snažíme modelovat závislost přírůstků stromu na 

jeho věku (Fritts 1976). 

Standardizace je tedy proces modelování a odstranění věkového trendu z časové 

řady (Drápela a Zach 2000). Věkový trend je přítomný v každé letokruhové řadě a je 

způsoben tím, jak při narůstající velikosti stromu by bylo nutné při stejných přírůstcích 

vytvářet stále větší celkové množství dřeva. Proto se šířkové přírůstky s narůstajícím 

věkem a tedy velikostí stromu snižují. Tato závislost má obvykle tvar negativní 

exponenciální funkce, s výjimkou prvních několika let života stromu, kdy jsou přírůstky 
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nižší (Bradley, 1999). Závislost přírůstků stromu na jeho věku je však ovlivněna celou 

řadou procesů, které ovlivňují celkovou produktivitu stromu, růst stromu a jejich 

proměnlivost v čase, a neexistuje tedy žádná „teoretická“ křivka, která by tuto závislost 

vystihovala zcela přesně (Briffa et al., 1996).

Ke standardizaci existuje několik odlišných přístupů. Nejjednodušší metodou je 

proložení individuální letokruhové série elementární matematickou funkcí, která by co 

nejlépe odpovídala funkci věkového trendu. Tato funkce nám pak udává očekávané 

hodnoty šířek letokruhu (případně jiných měřených parametrů) dle věkového trendu,

bez dalších vlivů. Podílem skutečně naměřených šířek a takto modelovaných 

hypotetických šířek získáme bezrozměrný letokruhový index. Místo podílu je někdy 

užíván rozdíl, čímž získáme reziduál. 

Jelikož přírůstky u stromů dosahují obvykle maxima v mladém věku a poté 

asymptoticky klesají, bývá často z elementárních funkcí používaná negativní 

exponenciální funkce ve tvaru y = aebx+k, která obvykle dobře pokrývá většinu série. 

Tato funkce je však problematická v tom, že nevystihuje začátek řady, kdy hodnoty 

přírůstků obvykle rostou (obr. 3a). Ovšem ne vždy negativní exponenciální funkce 

celkově dobře vystihuje naměřená data. V hustých uzavřených porostech často výrazně 

působí vlivy, jako je konkurence, napadení hmyzem apod., které sice nejsou spjaty 

s věkovým trendem, ale jde o neklimatické faktory způsobující značnou variabilitu 

přírůstků a jako takové by měly být při standardizaci odstraněny (obr. 3b). Z tohoto 

důvodu sou tedy používány i jiné matematické funkce, několikaleté klouzavé průměry, 

případně i výpočtově náročnější digitální nízkofrekvenční filtry nebo splinové funkce

(Bradley, 1999). Někdy bývá používána standardizace o dvou krocích – dvěma metodami 

pro odstranění věkového trendu. Kupříkladu Brázdil et al. (2002) používají v prvním 

kroku negativní exponenciální funkci k odstranění věkového trendu a v druhém kroku 

kubický spline pro odstranění vlivu možných neklimatických disturbancí.
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Obr. 3: Znázornění standardizace letokruhových šířek. a) standardizace pomocí negativní 
exponenciální funkce. Počátek série není touto funkcí dobře vystižen. b) standardizace pomocí 
polynomických funkcí. Se zvyšujícím se řádem polynomu je křivka lépe vystižena ale je ztraceno 
více nízkofrekvenčního klimatického signálu. c) obtížná volba mezi negativní eponenciální funkcí 
(silná čára) a polynomickou funkcí (čárkovaně) výrazně ovlivní výsledek. Převzato z Bradley, 1999

Společným problémem všech výše uvedených standardizačních metod, u kterých 

jsou jednotlivé série, jednotlivé segmenty, detrendovány individuálně, je jejich 

neschopnost zachovat klimatické faktory s délkou větší, než je délka jednotlivých 

segmentů. Veškerá klimatická informace s periodou delší, než je délka segmentů, je 

ztracena v důsledku procesu detrendování (Briffa et al., 1996). Tento problém je 

názorně ilustrován na obrázku 4. Proto je u dlouhých chronologií, majících za cíl zachytit 

nízkofrekvenční klimatické změny, v posledních letech často užívána metoda RCS, u 

které jsou veškeré série detrendovány společně, a která nám má nízkofrekvenční 

klimatický signál zachovat.
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Obr. 4: Ilustrace problémů se zachycením dlouhodobých klimatických oscilací chronologiemi 
detrendovanými individuálně. Nahoře: křivka hypotetických teplotních anomálií v průběhu 2000 
let. Uprostřed: 4 pětisetleté série maximálních hustot letokruhů, reagující na tyto anomálie, 
přímky znázorňují standardizační křivky. Dole: získaná teplotní rekonstrukce (tučná linie). Je 
vidět, že zůstaly pouze krátkodobé teplotní oscilace, dlouhodobý trend vývoje teplot je ztracen. 
Tenká linie znázorňuje teplotní rekonstrukci, kdyby bylo použito 20 stoletých sérií. Převzato 
z Briffa, 1996.

2.4.1 Regional Curve Standardization

Metoda Regional Curve Standardization (RCS) se od předchozích metod liší tím, 

že nejsou detrendovány jednotlivé letokruhové série individuálně, nýbrž je vytvořena 

jedna „regionální křivka“, pomocí které jsou detrendovány všechny série z dané lokality. 

Tato křivka je vytvořena tak, že jsou veškeré letokruhové série srovnány vedle sebe 

podle svého kambiálního4 stáří. Z takto poskládaných sérií jsou pak spočítány průměrné 

hodnoty pro jednotlivé roky (rok 1 je tedy nejstarší rok segmentů, proto je zastoupen u 

                                                       
4

Kambiální stáří – stáří stromu od nejstaršího letokruhu (rok 1) po nejmladší (rok n). Letokruhové 
série jsou tedy porovnány nikoli podle absolutního stáří v kalendářních letech ale podle svého relativního 
věku.
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všech sérií, s přibývajícími roky sérií ubývá a tím se snižuje statistická síla vypočítaného 

průměru), které jsou poté proloženy splinovou funkcí, která tedy vytvoří jakousi 

průměrnou růstovou funkci v dané lokalitě (Bradley, 1999). Díky tomu, že jsou veškeré 

série detrendovány pomocí společné křivky, která je tedy nezávislá na absolutním stáří 

dané série, a tedy i na tehdejších podmínkách, nejsou z takto detrendovaných 

chronologií odstraněny ani klimatické signály s nízkou frekvencí. 

Obr. 5: Porovnání standardizace pomocí spline funkce a pomocí RCS na základě dat 
z chronologie Torneträsk. Data zhlazena 25letým klouzavým průměrem. Na rozdíl od 
spline funkce, RCS standardizace zachovává většinu nízkofrekvenční variability. Převzato 
z Briffa et al., 1996

Standardizace pomocí RCS má však svá omezení, aby mohla být použita. 

Vytvoření RCS vyžaduje pokud možno rovnoměrné zastoupení sérií skrze celou délku 

chronologie tak, aby v každém okamžiku chronologie byly zastoupeny letokruhy různého 

věku. Není vhodné k vytvoření RCS používat mnoho stejně starých sérií, neboť by pak 

výsledná křivka mohla být ovlivněna nikoli pouze věkovým trendem, ale i klimatickými 

faktory v době růstu těchto sérií. Z těchto důvodů je RCS vhodná především pro dlouhé 

chronologie, tvořené nejen stromy recentními, ale i mrtvými a subfosilními. I u nich je 

ovšem nebezpečí „přečíslení“ starých subfosilních sérií sériemi mladými z živých stromů, 

jak uvádí Briffa (1996). Důležitým faktorem je také celkové množství použitých sérií. 

Velké množství překrývajících se sérií snižuje možnost ovlivnění standardizační křivky. 

(Briffa et al., 1996)



26

Briffa a Melvin (2009) upozorňují na některé další jevy a vlivy, které ovlivňují a 

narušují rekonstrukce pomocí RCS křivky. Prvním uváděným problémem je nemožnost 

zachytit signál s periodou delší než je délka chronologie. Tento signál nám pak ovlivňuje 

zejména koncové části chronologie, u kterých (z jedné strany) nedochází k překryvu. 

Dalším uváděným jevem je problém se závislostí délky života stromů na rychlosti jejich 

růstu. Uvádějí, že rychle rostoucí stromy se dožívají v průměru nižšího věku než stromy 

rostoucí pomalu. To může ovlivnit opět zejména koncovou část chronologie, kde vlivem 

výběru stromů určité k odběru vzorků jsou zastoupeny mladé rychle rostoucí stromy, ale 

nejsou zde zastoupeny stejně staré stromy pomalejšího růstu, které nedosahují 

dostatečné tloušťky. Konec série je tak nadhodnocen. Tyto jevy vytvářejí tzv. koncový, 

nebo také hokejkový efekt u chronologií standardizovaných pomocí RCS.

Obr. 6: Ovlivnění RCS křivky na základě rozdílných přírůstků pomalu a rychle rostoucích jedinců. 
a) naměřené letokruhové série pěti různě starých stromů se stejným průměrem kmene 26,4 cm, 
b) vytvořená RCS křivka, snížená na konci převahou pomalu rostoucích stromů  c) vypočítané 
letokruhové indexy, d) vytvořená chronologie (tučně) a očekávaný klimatický signál (tečkovaně). 
Převzato z Briffa a Melvin, 2009

2.5. Klimatická rekonstrukce

Cílem vytváření dendroklimatické chronologie je rekonstrukce klimatu 

v minulosti. Pro vytvoření této rekonstrukce je nutné najít statistické vtahy mezi 

chronologií a klimatem. Procedura stanovení těchto vztahů se nazývá kalibrace. 

V prvním kroku hledáme funkci vztahu naměřených dat ke klimatickým datům. Klima tu 

tedy vystupuje jako prediktor, letokruhová data jako predikant. Hledaná funkce se 

nazývá funkce odezvy (response function). Po nalezení (nebo nenalezení) vztahu mezi 

klimatem a letokruhovými daty a určení funkce odezvy se úlohy obrátí – letokruhová 
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data slouží jako prediktor pro klima v předkalibračním období pomocí přenosové funkce

(transfer function) (Fritts a Guiot, 1990).

Pro úspěšnou kalibraci chronologie musejí být k dispozici vhodná instrumentální 

data klimatického měření. Je nutné, aby lokalita měření nebyla příliš vzdálena od lokality 

chronologie a aby tato lokalita byla vystavena stejným nebo podobným klimatickým 

podmínkám – to může být problémem zejména v případě chronologií v horských 

oblastech, kde jsou rozdíly v mikroklimatických podmínkách výrazné i na poměrně malé 

vzdálenosti. Pro dostatečně průkaznou kalibraci je také vhodný co nejdelší kontinuální

instrumentální klimatický záznam, přičemž by tento záznam neměl být narušován ani 

změnou umístění měřících přístrojů. Bývá využíváno kalibrace na základě řad více 

vhodných stanic (Schweingruber 1996). V poslední době se často místo kalibrace 

s řadami klimatických stanic používá kalibrace na základě dat klimatických databází 

sestavených ze záznamů z mnoha stanic modelovanými klimatickými proměnnými pro 

určitou zeměpisnou oblast a určitou nadmořskou výšku (Auer et al. 2007, Mitchell a 

Jones 2005).

2.5.1 Zjištění síly klimatického signálu

Před vlastní kalibrací jsou zjišťovány klimatické proměnné, které růst stromů a 

tedy podobu letokruhových křivek ovlivňují, a síla tohoto vztahu. Tyto faktory jsou 

zjišťovány pomocí korelačních koeficientů. Bývá zjišťována korelace mezi chronologií a 

sériemi instrumentálních dat pro různé klimatické proměnné za různá období roku. 

Korelace jsou počítány pro řady jednotlivých měsíců v roce, obvykle pro 12 (listopad 

předchozího roku – říjen roku růstu letokruhu – např. Brázdil et al. 2002) až 19 měsíců 

(duben předchozího roku až říjen roku růstu letokruhu – např. Büntgen et al. 2006). 

Bývají také počítány korelace s průměry řad několika nejlépe korelovaných měsíců, 

případně korelace s průměry ročních období. Místo průměrů bývají také někdy 

používány extrémní hodnoty, s předpokladem, že tyto ovlivňují růst stromů výrazněji než 

průměrné podmínky (Wilson a Luckman, 2003). Bývají také zjišťovány plovoucí korelace 

pro různé části kalibračního období a hladiny významnosti těchto vztahů (viz obr. 7).
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Obr. 7 A: Korelační koeficienty pro teploty (černě) a srážky (šedě) pro jednotlivé měsíce 
předchozího a současného roku. B: Plovoucí 31-leté korelace s teplotami července (černě), srpna 
(tečkovaně), září (šedě) a průměru červen – srpen (černě tučně). Čárkované vodorovné linie 
značí 95 % a 99 % hladiny významnosti, korigované pro lag-1 autokorelaci s použitím měsíce 
s největší autokorelací. Převzato z Büntgen et al. 2006

2.5.2 Kalibrace, verifikace

Při znalosti konkrétní klimatické proměnné, případně klimatických proměnných, 

signifikantně a přímo ovlivňujících růst stromů zastoupených v chronologii, je možné 

modelovat podobu tohoto vztahu – funkci odezvy. Toto modelování má však několik 

omezení, na které je nutno brát zřetel. Jednak modelované vztahy musí být časově 

stabilní. Vazba pozorovaná v přítomnosti musí být pozorována i v minulosti, podmínky 

v kalibrační periodě musí být shodné s podmínkami před ní (Fritts 1976). Také vztahy 

mezi predikanty a prediktory musí odpovídat modelu, který je aplikován.

K samotnému modelování je užíváno několik přístupů. Při lineární závislosti 

chronologie na klimatické proměnné bývá použita jednoduchá lineární funkce y=F(x) + ε, 

jejíž parametry jsou určeny lineární regresí. V případě, že ve vztahu vystupuje více než 

jedna proměnná, bývá užíváno vícenásobné regrese s m prediktory:

y=∑ ���� + ��
��� .

Modelovaný vztah musí být vždy časově stabilní, podmínky v minulosti 

analogické podmínkám v přítomnosti. 

Místo regresní analýzy bývá často používáno tzv. škálování. Při něm je křivka 

letokruhové chronologie transformována na křivku, jejíž průměr a směrodatná odchylka 
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v kalibrační periodě odpovídá průměru a směrodatné odchylce klimatických dat. 

Porovnáním výsledků škálování a regresní analýzy se zabývali Esper et al. 2005. Výsledky 

kalibrace podle těchto metod se liší zejména v rozptylu rekonstruovaných hodnot. 

Lineární regrese modeluje nižší amplitudy rekonstruovaných hodnot než škálování, 

přičemž rozdíl může činit až 50 %. 

Kvalita modelovaného vztahu bývá ověřována, verifikována, na nezávislém 

souboru klimatických dat. Často bývá užíváno tzv. křížové kalibračně – verifikační 

schema, kdy jsou instrumentální data rozděleny na dvě stejně dlouhá období, přičemž 

vztahy modelované použitím jednoho období bývají ověřovány na období druhém. Pro 

hodnocení kvality rekonstrukce se používá také mnoho statistik. Kromě již zmiňovaného 

korelačního koeficientu je používán vyjádřený rozptyl, znaménkový test či koeficient 

souběžnosti (viz kap. 2.3.1), product means (PM), redukce chyby (RE), koeficient 

dostatečnosti (CE) či Durbin-Watsonova statistika, které jsou dále popsány.

Product means test (PM) zohledňuje jednak znaménka a jednak velikost odchylky 

od kalibračního průměru (Fritts 1976). PM test počítá produkty aktuálních a 

očekávaných odchylek od průměru a shromažďuje pozitivní a negativní produkty ve 

dvou samostatných skupinách podle jejich znaménka. Z každé skupiny je spočítán 

průměr. Rozdíl mezi hodnotami obou skupin je testován z hlediska významnosti (Fritts a 

Guiot 1990).

Redukce chyby (RE – Reduction of Error) poskytuje citlivé měření spolehlivosti 

rekonstrukce. �� = 1 −
∑ (�������

��� )�

∑ ( �����)��
���

kde ��� jsou rekonstruovaná data a �� je průměr 

naměřených dat v kalibrační periodě. Hodnoty se pohybují od minus nekonečna po 1, 

přičemž hodnoty větší než 0 značí určitou sílu kalibračního modelu a hodnota 1 značí 

dokonalou rekonstrukci (Fritts et al. 1990) RE může být rozložena na 3 komponenty, 

které mohou být užity k analýze původu chyby ovlivňující klimatickou rekonstrukci: 

RE=RISK+BIAS+COVAR, kde:

RISK je srovnávací měření variability rekonstruovaných a naměřených hodnot 

použitých v testování. Hodnoty jsou vždy záporné. Malý vysvětlený rozptyl znamená 

obvykle hodnoty -0,5 – 0. Hodnota -1 značí stejný rozptyl naměřených a 

rekonstruovaných hodnot (Brázdil et al. 2002).
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BIAS je test přesnosti modelu. Kladný je když průměr rekonstruovaných hodnot

je na stejné straně kalibračního průměru jako naměřená data užitá k verifikaci (Brázdil et 

al. 2002).

COVAR je test přesnosti modelu. Měří shodu mezi měřenými a rekonstruovanými 

časovými zákonitostmi (Brázdil et al. 2002).

Znaménkový test testuje počet shod a neshod ve znaménku hodnot dvou 

datových řad. Když počet shod přesáhne počet neshod více než očekávané, rekonstrukce 

projde testem. Aplikovatelné i na první diference: ��� = �� − ���� (Brázdil et al. 2002)

2.6. Významné světové chronologie

Dendroklimatologie je v současnosti dynamicky rozvíjející se obor. (Marinelli, 

2004) V posledních letech, se vzrůstem zájmu o globální změny klimatu a tedy i o 

paleoklimatický výzkum, dochází k rozvoji budování dlouhých letokruhových chronologií. 

(Briffa et al, 1996). Chronologie delší než 1000 let, které jsou zároveň vhodné k analýze 

klimatických podmínek v minulosti, jsou v současnosti publikovány na všech 

kontinentech s výjimkou Afriky. Jejich přehled je v tabulce 2 a na obrázku 8.

V Evropě je důležitou oblastí dendroklimatického výzkumu polární hranice lesa 

v Laponsku. Jsou zde publikovány dvě velmi dlouhé letokruhové chronologie, jedna ve 

finském Laponsku v širším okolí jezera Inari (Eronen et al, 2002), druhá v Laponsku 

Švédském v okolí jezera Torneträsk (Grudd et al, 2002). Obě využívají subfosilních a 

recentních letokruhových sérií borovice lesní (Pinus sylvestris). Zatímco chronologie 

finská je v současnosti zřejmě nejdelší dendroklimatickou chronologií na světě (Helama 

et al, 2008), švédská chronologie od jezera Torneträsk je nejdelší světovou chronologií 

s měřenými údaji maximálních hustot (MXD). (Grudd et al, 2002)

V Asii je několik dlouhých chronologií umístěno na polární hranici lesa na severní 

Sibiři. (Briffa et al. 1995, 2000) Patří sem i mediálně proslulá a v rekonstruované teplotní 

řadě poněkud anomální chronologie z poloostrova Jamal (Briffa et al., 2000). McIntyre 

(2009) kritizoval neposkytnutí původních dat při publikaci této chronologie, proces 

výběru sérií pro tuto chronologii i jejich malý počet, a míru, jakou tato studie ovlivnila 

globální rekonstrukce klimatu.

V posledních letech vznikají i dlouhé „horské“ chronologie z jižnějších částí Asie, 

jako je Mongolsko (D`Arrigo et al., 2000) nebo Tibetská plošina (Shao et al., 2010). 
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Poslední jmenovaná je v současnosti dokonce nejdelší asijskou chronologií. Další oblastí 

intenzivního dendroklimatického výzkumu jsou suché oblasti střední Asie (Esper et al. 

2002, 2003, Sheppard et al. 2004, Treydte et al. 2006)

Kolébkou dendroklimatického výzkumu je Severní Amerika (Fritts, 1976). Zdejší 

výzkumy A. E. Douglasse v suchých oblastech Arizony stály za vznikem 

dendroklimatologie jako vědního oboru. I dnes nejvíce dlouhých chronologií v Severní 

Americe rekonstruuje sucho a srážkové poměry v oblastech amerického Středozápadu. 

(Hughes a Graumlich, 1996; Salzer, 2000;  Grissino-Mayer, 1996). Nejdelší 

severoamerická rekonstrukce (Hughes a Graumlich, 1996) využívá borovice Pinus 

longaeva, patřící k nejdéle žijícím druhům strom na světě. Teplotní rekonstrukce delší 

než 1000 let jsou v Americe zastoupené jednak chronologiemi při horní hranici lesa 

z pohoří Sierra Nevada (Graumlich 1993) či kanadské části Skalistých hor (Luckman a 

Wilson, 2005), jednak chronologiemi při polární hranici lesa v kanadském Quebecu

(Wang et al., 2001) nebo na Aljašce (Barclay et al., 1999). 

V Jižní Americe se naprostá většina chronologií soustředí do prostoru And 

(Boninsegna et al., 2005). V současné době jsou zde pouze tři letokruhové chronologie 

delší než 1000 let, všechny z oblasti severní Patagonie, využívající letokruhových sérií 

z dlouhorostoucího cypřišovitého stromu Fitzroya cupressoides. (Villalba 1990, Villalba 

et al. 1996, Lara a Villalba, 1993).

V Africe zatím žádná chronologie delší než 1000 let není. Nejdelší 

dendroklimatické rekonstrukce jsou zde založené na datech z atlantského cedru (Cedrus 

atlantica) v marockém Atlasu. Je to jednak rekonstrukce sucha (indikátoru PDSI) dlouhá 

953 let (Esper et al. 2007b), jednak rekonstrukce srážek dlouhá 900 let (Till a Guiot, 

1990).

Z tabulky 2 je také vidět, že zatímco starší chronologie jsou často 

standardizovány tradičními metodami (individuální standardizace sérií), v posledních 

několika letech je většina nově publikovaných chronologií standardizována metodou 

RCS. Taktéž v poslední době přibývá chronologií, které využívají denzitometrická data 

(obvykle maximální hustotu), u kterých se uvádí, že jsou méně ovlivněny věkovým 

trendem (Bradley, 1999).
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Tab. 2: Přehled letokruhových chronologií delších než 1000 let použitých k rekonstrukci klimatu. RW: šířka letokruhu, MXD – maximální hustota.

ID

Lokalita Region Stát
Rekonstruovaná 

veličina

První 
rok 
BP

Druh česky Druh latinsky
Měřené 

údaje
Typ detrendu Reference

1 Laponsko Finsko teplota 7584 borovice lesní Pinus sylvestris RW -  
Helama et al.(2008),  Eronen et 
al.(2002)

2 Torneträsk Laponsko Švédsko teplota 7357 borovice lesní Pinus sylvestris RW, MXD ARS, RCS Grudd et al. (2002)

3 východní Alpy Rakousko teplota 2450
borovice limba  
modřín opadavý Pinus cembra, Larix decidua RW RCS Büntgen et al. (2011c)

4 střední Evropa Francie, Německo srážky 2355 dub letní, dub zimní Quercus robur, Quercus petraea RW RCS Büntgen et al. (2011c)

5 Wallis západní Alpy Švýcarsko teplota 1195 modřín opadavý Larix decidua  MXD RCS Büntgen et al. (2006)

6 západní Alpy Švýcarsko Rakousko teplota 999
modřín opadavý 
borovice limba Larix decidua Pinus cembra RW RCS , 300 letý spline Büntgen et al. (2005)

7 střední Evropa Něm., Fr., ČR, extrémy 988 jedle bělokorá Abies alba RW 20y spline Büntgen et al. (2011b)

8 Trentino-Südtirol centrální Alpy Itálie teplota 980 modřín opadavý Larix decidua RW 60y lowpass Serre-Bacher (1994)

9 Merveilles západní Alpy Francie teplota 980 modřín opadavý Larix decidua RW 60y lowpass Serre-Bachet (1994)

10 4 lokality střední Německo Německo srážky 954 dub letní, dub zimní Quercus robur,Quercus petraea RW 300y spline, RCS Büntgen et al. (2010a)

11 Calimani Mts Východní Karpaty Rumunsko teplota 954 borovice limba Pinus cembra RW RCS Popa a Kern (2008)

12 Zongwulong Tibetská plošina Čína teplota, srážky 3530 -  Sabina przewalskii RW RCS Shao et al. (2010)

13 Jamal západní Sibiř Rusko teplota 3200 modřín sibiřský Larix sibirica RW RCS Briffa et al.(1995), Briffa (2000)

14 SV Qinghai Qinghai Čína srážky 2465 - Sabina przewalskii RW neg. exp. nebo lin. Sheppard et al. (2004)

15 Tajmyr centrální Sibiř Rusko teplota 1949 modřín sibiřský Larix sibirica RW RCS Briffa et al.(1995), Briffa (2000)

16 Solongotyn Davaa Tarvagatay Mongolsko teplota 1688 borovice sibiřská Pinus sibirica RW spline  D`Artigo et al. (2000)

17 J Ťan Šan, SZ Karakorum Ťan Šan, Karakoram Kyrgyzstán, Pakistán teplota 1332 -

Juniperus turkestanica, J. 
seravchanica, J. semiglobosa, Pinus 
wallichiana, Picea smithiana RW

neg. exp., lin., 101y 
lowpass, ad-index Esper et al. (2002)

18 Alajský hřbet Ťan Šan Kyrgyzstán teplota 1256 -
Juniperus turkestanica, J. 
seravchanica, J. semiglobosa RW 67n spline, LTM, RCS Esper et al. (2003)

19 Salekhard Ural Rusko teplota 1036 modřín sibiřský Larix sibirica MXD RCS Briffa et al. (1995)

20 Karakoram Karakoram Pakistán srážky 1000 -
Juniperus excelsa, Juniperus 
turkestanica δ18O - Treydte et al. (2006)

21 White Mountains Nevada USA srážky 8000 borovice osinatá Pinus longaeva RW 20y gausovský filtr Hughes a Graumlich (1996)

22 San Francisco Peaks Arizona USA teplota 2613 borovice osinatá Pinus longaeva RW neg. exp. nebo lin. Salzer (2000), Salzer a Hughes (2007)

23 El Malpais Nové Mexiko USA srážky 2086
douglaska tisolistá  
borovice těžká

Pseudotsuga menziesii, Pinus 
ponderosa RW neg. exp. nebo lin. Grissino-Mayer (1996)
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24 jižní Sierra Nevada Kalifornie USA teplota 1949 borovice Balfourova Pinus balfouriana RW neg. Exp. Scuderi (1993)

25 Tidewater Severní Karolina USA srážky, PDSI 1578 tisovec dvouřadý Taxodium distichum RW cubic spline Stahle et al. (1988)

26 Boniface River severní Quebec Kanada teplota 1256 smrk černý Picea mariana RW, D spline  Wang et al. (2001)

27 jižní Sierra Nevada Kalifornie USA teplota, srážky 1150
jalovec západní 
borovice Balfourova

Juniperus occidentalis,  Pinus 
balfouriana RW neg. exp. Graumlich (1993)

28 Jasper National Park Skalisté hory Kanada teplota 1083 smrk Engelmannův Picea engelmannii RW, MXD individuálně / RCS Luckman, Wilson (2005)

29 Prince William Sound Aljaška USA teplota 1077 jedlovec Mertensův Tsuga mertensiana RW 67% spline Barclay (1999)

30 Lenca severní Patagonie Chile teplota 3584 -  Fitzroya cupressoides RW 129y spline Lara a Villalba (1993)

31 Rio Alence severní Patagonie Chile teplota 1086 -  Fitzroya cupressoides RW cubic spline 2 kroky Villalba (1990)

32 severní Patagonie Chile teplota 975 -  Fitzroya cupressoides RW cubic spline 50% 32y Villalba et al. (1996)

33 severní ostrov Nový Zéland ENSO 3674 damaroň australská Agathis australis RW 20y spline Boswijk et al. (2006)

34 Lake Johnston Tasmánie Austrálie teplota 3550 -  Lagarostrobos franklinii RW RCS Cook et al. (1992), Cook et al. (2000)

35 Oroko Swamp jižní ostrov Nový Zéland teplota 1134 -  Lagarostrobos colensoi RW spline  Cook et al. (2002)

Obr. 8: Přehled světových chronologií. Barevně: rekonstruovaná veličina, čísla: ID chronologie z tab. 2
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3. metodika

3.1. Výběr chronologií

3.1.1 Zájmová oblast

Zájmová oblast pro výběr chronologií byla vymezena dle fyzickogeografické 

regionalizace Krále (1999) jako oblast hercynské střední Evropy a Alpsko-karpatská 

oblast. Samozřejmě na vymezení střední Evropy z fyzickogeografického hlediska může 

existovat řada různých pohledů a střední Evropa může být vymezena jinak. 

Z klimatického hlediska může být nahlíženo problematicky zahrnutí celé oblasti Alp do 

střední Evropy, vzhledem k tomu, že hlavní hřeben Alp tvoří výraznou klimatickou 

hranici. Nicméně vzhledem k distribuci dendrochronologických dat ve střední Evropě, 

kdy řada chronologií užívá letokruhová data z oblastí na jih i na sever od hlavního 

hřebene, je rozhodně vhodnější zahrnout Alpy celé.

Do výběru byla zahrnuta i dendroklimatická rekonstrukce Čufar et al. (2008), 

která je na hranici zájmové oblasti – část letokruhových dat pochází z Králem vymezené

Alpsko-karpatské oblasti a část mimo ni.

3.1.2 Délka chronologií

Dalším parametrem, který je pro výběr chronologií třeba zohlednit, je jejich 

délka. Termín „dlouhé“ chronologie, použitý i v názvu práce, není nijak definitoricky 

vymezen, ačkoli je běžně používán. Kromě termínu „dlouhé“ chronologie se lze někdy 

setkat i s termínem „supra-dlouhé“ (supra-long) chronologie, používaným pro 

několikatisícileté letokruhové řady (Helama et al. 2008, Grudd et al. 2002) a naopak 

s termínem „moderní“ chronologie, používaným pro chronologie sestavené pouze 

z žijících stromů. Prvotní myšlenkou, jak sestavit tuto práci, tedy bylo vybrat jako 

„dlouhé“chronologie ve středoevropském prostoru pouze chronologie kompozitní, 

složené jak z žijících, tak z historických / subfosilních stromů. Nicméně takovýto přístup 

by měl některé značné nevýhody. Zaprvé je nutné poznamenat, že chronologie pouze ze 

živých stromů mohou mít značně odlišné časové rozpětí. Severoamerické chronologie 

z dlouho žijících stromů borovice osinaté (Pinus longaeva) mohou být delší, než mnohé 

evropské kompozitní chronologie. I ve středoevropském prostoru je několik poměrně 
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dlouhých „moderních“ chronologií (Büntgen et al. 2007 392 let) a jejich vynechání by 

celkový přehled středoevropských chronologií poměrně výrazně ochudilo. Proto byl v 

práci použit druhý možný přístup – stanovení minimální délky chronologie, respektive 

roku, před který musí tyto chronologie sahat. Byl zvolen rok 1750, a to primárně ze dvou 

důvodů – jednak je potřeba použít hranici, kde bude na jednu stranu dostatečné 

reprezentativní množství chronologií, kdy samozřejmě s přibývající délkou chronologií 

poměrně výrazně ubývá a v mnohých oblastech střední Evropy by pak třeba žádné 

chronologie nebyly, a na druhou stranu je třeba se vyhnout přehuštění seznamu 

poměrně krátkými, nevýznamnými chronologiemi, které by zastínily několik 

osamocených významných chronologií dlouhých. Hranice 250 let byla zvolena také 

s ohledem na délku instrumentálního meteorologického měření ve střední Evropě. 

Nejstarší středoevropské teplotní řady začínají na konci 18. století (Basilej 1755, 

Klementinum 1770, Hohenpeissenberg 1781, Svoboda et al. 2003), hranice pro výběr 

chronologií byla zvolena tak, aby tyto chronologie zasahovaly před období 

instrumentálního měření, kde je nutné pro získání informací o klimatu použít takovéto 

nepřímé, proxy indikátory. 

3.2. Porovnání chronologií

Letokruhové chronologie byly porovnávány z hlediska zastoupených druhů, 

statistické síly, schopnosti zachytit nízko- nebo vysokofrekvenční klimatický signál a 

porovnány jsou také samotné výsledky rekonstrukcí. 

Úvodem je třeba poznamenat, že k dispozici byly pouze publikované články, 

neměl jsem přístup k samotným primárním datům. Porovnávány mohly být tedy pouze 

publikované údaje, stejně tak rekonstruované průběhy klimatických veličin mohly být 

porovnány pouze vizuelně, a to pouze v podobě publikované v článcích. U rekonstrukcí 

teplotních poměrů byla většina rekonstrukcí dostupná v podobě anomálií vůči 

normálovému období, nicméně použitá normálová období se liší, a liší se také vlnová 

délka shlazení křivek. S ohledem na dané je třeba porovnávat pouze velmi opatrně, 

neboť nejsou porovnávány zcela shodné hodnoty. Použití různého normálového období 

pouze posouvá celou chronologii mírně nahoru nebo dolu, problematické je hlavně 

porovnání různě shlazených křivek. Většina hydroklimatických rekonstrukcí s výjimkou 
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rekonstrukce Čufar et al. (2008) byla dostupná v dobře porovnatelné podobě z-skórů5

s jednotným 20-letým shlazením. Čufar et al. (2008) dávají v článku k dispozici pouze 

neshlazenou křivku indexů aridity, která je se shlazenými křivkami v z-skórech prakticky 

neporovnatelná. Jednotlivé křivky rekonstrukcí na sebe byly nasazeny v programu OCAD 

s využitím nástrojů Adjust a Curve. 

Průměrná délka sérií u jednotlivých druhů dřevin byla vypočítána váženým 

průměrem ze všech chronologií, u kterých byl tento parametr u jednotlivých dřevin 

uveden. Stejně tak počet sérií za jednotlivé druhy mohl být počítán pouze z chronologií,

u kterých je potřebné uvedeno. 

U porovnání síly chronologií byly zjišťovány parametry délka chronologie, počet 

sérií, průměrná délka série (MSL) a EPS. EPS jako jediné ze statistických měření síly 

chronologií je užito u téměř všech zastoupených chronologií. Ostatní statistická měření 

síly chronologie jsou zastoupena pouze u části chronologií, a proto nemohla být 

k porovnání užita. Z MSL a počtu sérií byl spočítán u každé chronologie počet letokruhů a 

vydělením délkou série byl vytvořen parametr počet letokruhů za rok, udávající nám 

průměrnou replikaci sérií.

Veškeré mapové výstupy byly vytvořené v programovém prostředí ArcGIS. 

Lokalizace chronologií je převzata tak, jak ji uvádějí autoři, v případě, že jde o kompozitní 

chronologii z více lokalit a v článku není uvedena průměrná hodnota – „vypočtená 

lokalita“ výsledné kompozitní chronologie, byl použit průměr souřadnic.

4. Výsledky

4.1 Vybrané chronologie

Ve střední Evropě bylo zjištěno celkem devatenáct letokruhových chronologií, 

které byly použity k rekonstrukci určité klimatické proměnné, jedna další chronologie, 

která sice díky slabé korelaci s instrumentálními klimatickými daty nebyla použita 

k rekonstrukci žádné klimatické proměnné, ovšem jejíž extrémní hodnoty byly klimaticky 

interpretovány, a dále dvě chronologie vytvářené pro dendroklimatické účely, ze kterých 

však doposud nebyla publikována klimatická rekonstrukce v jejich plné délce. Přehled 

těchto chronologií je v tabulce 3.

                                                       
5

křivka transformována na takovou, která má průměrnou hodnotu 0 a směrodatnou odchylku 1
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Obr. 9: Středoevropské dendroklimatické chronologie delší než 250 let. Čísla chronologií viz 
tabulka n. Zdroj topografických dat: GMTED2010

Nejdelší středoevropskou dendroklimaticku rekonstrukcí je rekonstrukce teploty 

(2508 let) a srážek (2413 let) publikovaná v Büntgen et al. 2011c. Teplotní rekonstrukce 

v této studii byla vytvářena na základě letokruhových dat chronologie Nicolussi et al. 

2009, která je se svou délkou 9111 let nejdelší dendroklimatickou chronologií nejen ve 

střední Evropě, ale zřejmě i na celém světě a pokrývá téměř celý holocén. Bohužel z této 

unikátní chronologie, stejně jako z druhé nejdelší středoevropské chronologie Grabner 

et al. 2001 nebyla dosud v plné délce publikována klimatická rekonstrukce, pouze daná 

část v Büntgen et al. 2011c. 

Celkem je ve střední Evropě 9 klimatických rekonstrukcí (7 teplotních, 

2 hydroklimatické) sahající před rok 1000 n. l., jedna další rekonstrukce extrémních let a 

jedna další rekonstrukce, která se roku 1000 n.l. těsně blíží. Tímto počtem jedenácti 

nezávislých mileniálních dendroklimatických rekonstrukcí je střední Evropa ve světovém 

měřítku unikátní. Nicméně je nutné poznamenat, že pouze čtyři z těchto 11 chronologií 

leží mimo alpskou oblast.
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Tab. 3: Středoevropské dendroklimatické chronologie delší než 250 let. 

Zkratky druhů: ABAL – jedle bělokorá (Abies alba), LADE – modřín opadavý (Larix decidua), PCAB – smrk ztepilý (Picea abies), PICE – borovice limba (Pinus 
cembra), PIMU – borovice kleč (Pinus mugo), PINI – borovice černá (Pinus nigra), PISY – borovice lesní (Pinus sylvestris), QURO – dub letní (Quercus robur), 
QUPE – dub zimní (Quercus petraea).

Lokalita

Nadmořská 

výška Region Stát

Rekonstr.

veličina Délka

První 

rok Druh Reference

Schwarzwald 820 m Jihozápadní Německo Německo

teplota, 

humidita 976 1004 ABAL

Lipp et al . 1991, 

Edwards et al. 2000

Rakous ké alpy 2000 - 2400 m Východní Alpy Rakousko teplota 2508 -500 PICE, LADE  Büntgen et al. 2011c

Lauenen, Lötschental , Tyrol 1900-2200 m východní Alpy Rak., Švýc. teplota 1269 735 PCAB, LADE  Battipaglia et al. 2010

Simmenta l , Lötschenta l , Aletsch, Simplon 1900-2200 m západní Alpy sever Švýcarsko teplota 1249 755 LADE Büntgen et al. 2006

Lötschenta l , Goms, Simplon, Engadine 1900-2200 m západní Alpy sever Švýcarsko teplota 1052 951 LADE, PICE Büntgen et al. 2005

Cal imani  mts 1450-1850 m východní Karpaty Rumunsko teplota 1009 996 PICE  Popa, Kern 2008

Trentino-Südti rol , Mervi l les 2300 m centrální Alpy, záp. Alpy Itálie, Francie teplota 1004 970 LADE Serre-Bachet et al. 1994

Bavorský les , Obergurgl , Stubai ta l , hous le >1050 m Bavorsko Něm., Rak. teplota 721 1276 PCAB Wilson, Topham 2004

Tatry 800-1550 m Západní Karpaty Pol., Sloven. teplota 392 1612 PCAB, LADE, ABAL, PIMU Büntgen et al. 2007

53 loka l i t >1500 m Alpy Švýc. Rak., Fr., It. teplota 388 1600 PCAB, PICE, LADE, ABAL Frank, Esper 2005

4 loka l i ty <550 m střední Německo Německo scPDSI 1009 996 QURO, QUPE Büntgen et al. 2010b

Jihovýchodní Slovinsko 300 - 600 m Jihovýchodní Slovinsko Slovinsko AI 561 1442 QURO, QUPE Čufar et al . 2008

ji žní Morava 180-420 m Morava ČR ZIND 507 1500 ABAL Büntgen et al. 2011a

Rudohorie 800 m Západní Karpaty Slovensko scPDSI 262 1744 PISY Büntgen et al. 2010a

SV Francie, SV Německo, NV Německo neuvedeno střední Evropa Něm., Franc. srážky 2413 -405 QURO, QUPE Büntgen et al. 2011c

ji žní Morava 180-510 m Morava ČR srážky 620 1376 ABAL Brázdi l  et al. 2002

29 loka l i t ve Vídeňs ké pánvi 210-700 m Vídeňská pánev Rakousko srážky 560 1435 PINI Strumia 1999

podhůří Bavorského lesa <700 m Bavorsko Německo srážky 545 1456 PCAB Wilson et al . 2005a

horní Inn 900 m Východní Alpy Rakousko srážky 273 1724 PISY Oberhuber, Kofler 2002

55 loka l i t 2000 - 2400 m východní Alpy sever Rakousko, Itálie - 9111 -7109 PICE, LADE, PCAB Nicolussi et al. 2009

Dachstein 1450 m Východní Alpy Rakousko - 3474 -1475 PCAB, LADE, PICE Grabner et al. 2001

s třední Evropa <900 m střední Evropa Něm., ČR, Švýc., Fran.(extrémy) 1045 962 ABAL Büntgen et al. 2011b
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4.2 Zastoupené druhy

Ve středoevropských dendroklimatických chronologiích delších 250 let je 

zastoupeno celkem devět druhů dřevin. Z celkem dvaceti dvou individuálních 

chronologií je 7 chronologií kompozitních (nepočítaje v to chronologie dubu, u kterého 

není fyziologicky odlišitelné dřevo dubu letního (Quercus robur) a dubu zimního 

(Quercus petraea) – viz Büntgen et al. 2011c), které využívají 2-4 druhy dřevin. Poměr 

dřevin v jednotlivých chronologiích a jejich délka jsou vyjádřeny na obr. 10. 

Obr. 10: Poměr druhů a počet letokruhových sérií ve vybraných chronologiích. Zdroj 
topografických dat: GMTED2010

Nejčastěji použitá dřevina pro tvorbu středoevropských chronologií je modřín 

opadavý, následovaný smrkem ztepilým, jedlí bělokorou a borovicí limbou. Poměrně 

výrazně je zastoupen dub, ostatní dřeviny jsou pro sředoevropský dendroklimatický 

výzkum spíše marginální (obr. 11). Z hlediska počtu sérií jsou zdaleka nejvíce zastoupeny 

jedle a dub, což je však způsobené k ostatním chronologiím výrazně neproporciálně 

robustními chronologiemi Büntgen et al. (2011b, c). Z tohoto důvodu jsou počty sérií 

jednotlivých druhů obtížně souměřitelné, potvrzují však pouze doplňkovou roli borovic 

lesní, černé a kleče ve středoevropském dendroklimatickém výzkumu a dominanci pěti 

(resp. šesti – podle dřeva nerozlišitelných dvou druhů dubu) druhů dřevin.
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Obr. 11: Poměr druhů a průměrná délka série (MSL) ve vybraných chronologiích. 

Průměrné délky sérií (MSL) jednotlivých druhů byly počítány pouze ze studií, 

které tyto délky u jednotlivých druhů uvádějí, tudíž část chronologií není zastoupena, 

čímž může být výsledek mírně ovlivněn. Nejdelších průměrných délek sérií dosahuje 

borovice limba, následovaná (marginálně zastoupenou) borovicí klečí a modřínem 

opadavým. Zvláště porovnání borovice limby a modřínu je zajímavé, neboť ve většině 

chronologií, kde je zastoupen jak modřín, tak limba, mívá modřín delší MSL. Celkově 

delší délky sérií u limby budou způsobeny zřejmě ovlivněním poměrně robustní 

chronologií Popa a Kern 2008, která má vůbec nejdelší průměrnou délku sérií (příloha 1). 

Nejkratších délek sérií dosahuje jedle bělokorá a překvapivě také dlouholetý dub. To je 

zřejmě do značné míry ovlivněno datovými zdroji, kdy naprostá většina sérií jedle i dubu 

pochází z historických, případně archeologických konstrukcí, kde série vlivem opracování 

dřeva obecně dosahují menších průměrných délek než je tomu u dřeva z živých stromů 

nebo dřeva subfosilního. Seznam chronologií s uvedenými počty a průměrnými délkami 

sérií je v příloze 1.

S ohledem na vysoký počet kompozitních chronologií se zdá, že při správné 

standardizaci (např. očištění modřínových dat od vlivu cyklických expanzí parazitní můry 

Zeiraphera diniana – tzv. LBM korekce, Büntgen et al. 2006) je možné kombinovat 
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letokruhová data různých druhů ze stejných (extrémních) podmínek, a že tato data 

obsahují silný společný signál.

4.3 Statistická síla chronologií

Středoevropské letokruhové chronologie se výrazně liší co do počtu použitých 

letokruhových sérií. I při pominutí izotopové chronologie Lippa et al. (1991), která 

využívá pro každé období pouze jednu letokruhovou řadu, nebo překryv dvou 

letokruhových řad, jsou rozíly poměrně značné. Najdeme zde neobyčejně robustní 

chronologie (Büntgen et al. 2005, 2011b, 2011c) i chronologie výrazně slabší 

s průměrným počtem do 40 sérií za rok (Büntgen et al. 2006, Čufar et al. 2008, 

Oberhuber a Kofler 2002). Nicméně, z hlediska statistiky EPS je obvykle respektována 

hranice 0,85 pro dostatečnou sílu chronologie, což značí zachycení 85 % rozptylu 

z teoretické, nekonečně velké populace. Pod touto hranicí bývají obvykle pouze úplné 

počátky chronologií. 

Tab. 4: Statistická síla chronologií a průměrná délka sérií

Reference Délka
Počet 

sérií
MSL

letokruhy 

/rok
EPS

Lipp et al . 1991 976 19 94,8 1,8 -

Büntgen et al. 2011c 2508 1546 neuv. - 0,89

Battipaglia et al. 2010 1269 616 134,3 65,2 neuv.

Büntgen et al. 2006 1249 180 264,0 38,0 0,93

Büntgen et al. 2005 1052 1527 186,0 270,0 vždy nad 0,85

Popa, Kern 2008 1009 410 271,0 110,1 0,91

Serre-Bachet 1994 1004 neuv. neuv. - neuv.

Wilson, Topham 2004 721 339 156,1 73,4 mimo 1760-80 nad 0,85

Büntgen et al. 2007 392 1184 128,0 386,6 nad 0,85

Frank, Esper 2005a 388 347 182,0 162,8 neuv.

Büntgen et al. 2010b 1009 953 142,0 134,1 0,93

Čufar et al. 2008 561 206 102,0 37,4 nad 0,85

Büntgen et al. 2011a 507 282 95,0 52,8 0,95

Büntgen et al. 2010a 262 86 181,0 59,4 nad 0,85

Büntgen et al. 2011c 2413 7284 98,0 295,8 0,97

Brázdil et al . 2002 620 215 neuv. - neuv.

Strumia 1999 560 313 186,0 104,0 jednotlivé většinou nad 0,85

Wilson et al . 2005a 545 676 81,2 100,7 do r. 1600 nad 0,85

Oberhuber, Kofler 2002 273 48 179,8 31,6 0,896-0,949

Nicolussi et al. 2009 9111 1767 208,5 40,4 0,89

Grebner et al. 2001 3474 212 212,2 12,9 neuv.

Büntgen et al. 2011b 1045 11873 83,0 943,0 0,98
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4.4 Nízko/vysokofrekvenční signál

Dendroklimatické chronologie jsou primárně vytvářeny k rekonstrukci 

klimatických podmínek v minulosti. Důležitá je tedy jejich schopnost zachytit klimatický 

signál. Schopnost rekonstrukce zachytit signál s nízkou nebo vysokou frekvencí je dána 

několika faktory – délkou jednotlivých sérií (MSL), délkou celé chronologie a především 

způsobem standardizace. Způsob standardizace je pak volen s ohledem na cíl 

dendroklimatické rekonstrukce – zachycení krátkodobých klimatických variací s vysokou 

frekvencí, nebo naopak zachycení dlouhodobých změn klimatu s nízkou frekvencí a 

dlouhou vlnovou délkou. Všechny ostatní faktory jsou pak považovány za šum, který má 

být použitou standardizační metodou odstraněn.

Ve středoevropských chronologiích je použita celá škála standardizačních 

procedur, jednoduchou exponenciální, příp. Hugershofovou funkcí počínaje, přes 

splinové funkce s vlnovou délkou od 20 do 300 let po metodu RCS. Časté je použití dvou 

standardizačních kroků (typicky negativní exponenciální funkce a poté kubický spline, 

Brázdil et al. 2002, Oberhuber a Kofler 2002, Čufar et al. 2008). Případně jsou 

letokruhová data standardizována nezávisle na sobě v závislosti na účelu několika 

různými postupy a vytvořené standardizované řady interpretovány individuálně (Wilson 

et al. 2005a) nebo jsou zprůměrovány do jedné finální chronologie (Strumia 1999, 

Büntgen et al. 2011c). Přehled použitých standardizačních postupů u jednotlivých 

chronologií je uveden v tabulce 5.

V zásadě je možno středoevropské chronologie dle jejich potenciálu zachytit 

nízko/vysokofrekvenční klimatický signál rozdělit do tří skupin:

 chronologie vytvářené pro zjištění vysokofrekvenčního signálu – sem patří 

zejména chronologie Battipaglia et al. 2010 a Büntgen et al. 2011b, stejně jako 

jeden z výstupů chronologie Büntgen et al. 2011c, detrendované splinovými 

funkcemi s malou vlnovou délkou (20 nebo 30 let). Tyto chronologie analyzují 

zejména extrémní roky, které porovnávají s dokumentárními záznamy, nelze jich 

však užít pro zjištění dlouhodobějších změn klimatických proměnných

 Chronologie schopné zachytit střednědobé změny klimatických proměnných, 

které však vzhledem k povaze metody detrendu nejsou schopny zachytit 

klimatické oscilace s vlnovou délkou větší než je délka jednotlivých sérií. Tyto 

chronologie užívají ke standardizaci negativní exponenciální funkce nebo 
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splinové funkce s delší vlnovou délkou. Pro takovéto chronologie je pak obzvláště 

důležitý parametr průměrné délky série (MSL).

 Chronologie vytvořené k analýze dlouhodobých, nízkofrekvenčních změn 

klimatických proměnných. Sem patří chronologie využívající standardizační 

metodu RCS, nicméně je nutné si uvědomit, že nejdelší vlnová délka potenciálně 

zachytitelné klimatické oscilace je omezena délkou chronologie. 

Samostatnou skupinou je pak chronologie Lipp et al. 1991, která nevyužívá 

standardizaci žádnou, čímž pádem zde nedochází ke ztrátě (ani zesílení) klimatického 

signálu vlivem standardizační procedury. Nicméně je zde určité nebezpečí ovlivnění 

chronologie věkovým trendem, jehož přítomnost u izotopových dat však není zcela 

vyjasněna (blíže viz kap. 2.1).

4.5 Srovnání rekonstrukcí

Dendroklimatické rekonstrukce využívají ke své kalibraci dvou typů 

instrumentálních meteorologických dat. Jednak využívají data z jedné, ale častěji více 

meteorologických stanic v blízkosti letokruhové chronologie. Data z více stanic za určitou 

klimatickou proměnnou jsou pak homogenizována do jedné řady, odpovídající poloze 

chronologie. Druhým typem instrumentálních dat jsou již homogenizované rozsáhlé 

databáze instrumentálních dat s globálním (Mitchell a Jones 2005 – databáze CRU) nebo 

regionálním (Auer et al. 2007 – HISTALP) pokrytím, které umožňují výběr sérií 

klimatických proměnných pro určitý grid zeměpisné sítě. Některé letokruhové 

chronologie (Popa a Kern 2008, Büntgen et al. 2011a, viz tab. 5) užívají obou těchto 

typů, buď k prodloužení datové série, nebo jako nezávislou verifikaci zjištěných 

závislostí.
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Obr. 12: Kalibrační období klimatických rekonstrukcí.

Délky kalibračních období jsou na obr 12. a v tab. 5. Zvolené kalibrační období se 

u jednotlivých chronologií poměrně výrazně liší, pohybuje se od pouze dvacetiletého 

období (Lipp et al. 1991) až po období více jak dvousetleté zahrnující de facto celou 

epochu instrumentálního měření teplot (Battipaglia et al. 2010). Obvykle se však délka 

kalibrační periody pohybuje kolem 100 let. Ačkoli je uváděna nutnost co nejdelší 

kalibrace (Pilcher et al. 1990), vyvstává u velmi dlouhých kalibračních období otázka 

adekvátnosti instrumentálních dat v počátcích kalibračního období. Data z několika málo 

staničních měření v roce 1774 budou mít pro teploty ve vysoké nadmořské výšce jistě 

menší vypovídací hodnotu než data ze současné sítě měření.

Některé rekonstrukce, zejména nížinné chronologie jedle, ale i další chronologie 

z oblasti Německa či České Republiky, nemají kalibrační období dotažené až do 

současnosti v důsledku klesající klimatické citlivosti letokruhových řad v posledních 

letech. Tento jev je vysvětlován ovlivněním emisemi SO2 (Wilson et al. 2005a), případně i 

NOx a O3 (Brázdil et al. 2002). Büntgen et al. (2011a) taktéž zdůrazňují vliv emisí SO2,

nicméně uvádějí celou řadu dalších faktorů přicházejících v úvahu. Z důvodu 

průmyslových emisí je také v rekonstrukci Popy a Kerna (2008) vynecháno období 1973 

– 1986.

Co se týče rekonstruovaného ročního období, potvrzuje se, že letokruhové 

chronologie rekonstruují rannější fáze vegetační sezony, které jsou posunuté v závislost 
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a nadmořské výšce, chronologie hustotní rekonstruují spíše období vrcholící vegetační 

sezóny (tab. 5).

Obr. 13: Korelace rekonstrukcí s instrumentálními daty (korelační koeficienty). Fialově: 
rekonstrukce relativní vlhkosti, červeně: rekonstrukce teplot, oranžově: rekonstrukce indexů 
sucha, modře: srážkové rekonstrukce. 

Z hlediska síly korelace rekonstrukcí na rekonstruované klimatické proměnné 

(obr. 13) není rozdílu mezi teplotními a srážkovými rekonstrukcemi. Průměrná hodnota 

korelačních koeficientů je u nich 0,62. O něco slabší je v průměru korelace rekonstrukcí 

indexů sucha (0,56). Jednotlivé rekonstrukce se však silou klimatického signálu výraně 

liší – nejslabší korelace se pohybují kolem 0,4 (Serre-Bachet 2004, Büntgen et al. 2011a, 

Popa a Kern 2008), nejsilněji klimaticky citlivé chronologie mají velmi silnou závislost na 

klimatické proměnné s korelačními koeficienty nad 0,7 (Frank a Esper 2005, Strumia 

1999, Büntgen et al. 2011c teplotní, Battipaglia et al. 2006).
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Tab. 5: Klimatické rekonstrukce

Reference Délka
Měřené 

údaje
Typ detrendu Instrumentální data

Způsob 

transferu

Kalibrační 

období
Veličina Období korelace

RH srpen 0,68

teplota srpen 0,58

Büntgen et al. 2011c 2508 RW RCS grid 0,5° HISTALP škálování 1864-2003 teplota ČČS 0,72

Battipagl ia et al. 2010 1269 MXD 30y spline grid HISTALP 4-19°V, 43-49°S 1774-2003 teplota DKČČSZ 0,72

Büntgen et al. 2006 1249 MXD RCS grid 1° vysoká nadm. výška škálování 1818-2003 teplota ČČSZ 0,69

Büntgen et al. 2005 1052 RW RCS, 300y spline 11 stanic nad 1500 metrů regrese 1864-2002 teplota ČČS 0,59

Popa, Kern 2008 1009 RW RCS  2 stanice nad 1570 m, grid CRU2.1 škálování 1901-2005 teplota ČČS 0,43

Serre-Bachet 1994 1004 RW 60y spline grid 5° regrese 1851-1969 teplota DKČČSZ 0,41

Wilson, Topham 2004 721 RW Hugershoffova funkce grid 5° 1856-1997 teplota ČČ 0,45

RW ČČ 0,62

MXD DKČČSZ 0,69

RW ČČS 0,76

MXD SZ 0,76

Büntgen et al. 2010b 1009 RW 300y spline, neg.exp., RCS grid 5° škálování 1901-2002 scPDSI ČČSZ 0,42

Čufar et al. 2008 561 RW negativ.exp. + 60y spline 5 stanic regrese 1896-2003 AI červen 0,69

Büntgen et al. 2011a 507 RW RCS, 150y spine, 300y spline, neg.exp. stanice Brno, grid HISTALP 10` škálování 1803-1932 ZIND BD 0,54

Büntgen et al. 2010a 262 RW 150y spline grid 0,5° CRUTS2.1 regrese 1901-2002 scPDSI ČČS 0,58

Büntgen et al. 2011c 2413 RW RCS, 20y spl ine, 150y spline grid 48-52°N, 6-12°E HISTALP škálování 1901-1980 srážky DKČ 0,50

Brázdil et al . 2002 620 RW negativ.exp. + 50y spline 6 stanic regrese 1897-1956 srážky BDKČČ 0,62

ČČS 0,73

DKČČSZ 0,72

RCS BDKČČS 0,60

80y spline BDKČČS 0,64

Oberhuber, Kofler 2002 273 RW, LWWnegativ.exp. + 67n spline + ARMO 6 stanic regrese 1911-1997 srážky DKČ 0,55

srážky

srážky

RW, 

LWP

14 stanic regrese 1879-1978

neg. exp., 67n spl ine,  RCS, ARMO 5 stanic regrese 1845-1998560

545 RW

Strumia 1999

Wilson et al . 2005a

regrese 1959-1980

1901-2002

976

392 teplota

teplota1864-1972grid 1° vysoká nadm. Výška

škálování

regrese

1 stanice

grid 0,5° (CRU TS2.1)

Lipp 1991

Büntgen et al. 2007

Frank, Esper 2005a

RCS, 300y spline

300y spline

neníδ13C

388
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Rekonstruované průběhy veličin z jednotlivých rekonstrukcí jsou vizualizovány na 

obr. 14 – 19. Téměř všechny teplotní rekonstrukce se velmi dobře shodují na chladné 

oscilaci kolem roku 1820. Obvykle jsou kolem roku 1820 vůbec nejnižší hodnoty za celé 

sledované období. Toto výrazné krátkodobé ochlazení bývá obvykle spojováno s erupcí 

sopky Tambora v roce 1815, rok 1816 pak bývá nazýván „rokem bez léta“, což se právě 

v rekonstrukcích letních teplot velmi dobře projevuje. V rekonstrukci tohoto jevu se 

vymyká pouze izotopová chronologie Lipp et al. 1991, která na začátku 19. století 

rekonstruuje naopak mírné zvýšení srpnnových teplot. Vzhledem k tomu, že jde o 

jedinou nížinnou rekonstrukci teplot, je možné, že se rok 1816 a následující roky 

projevovaly jinak v nízkých a vysokých nadmořských výškách. 

Obr. 14: Porovnání teplotních rekonstrukcí od roku 700. Křivky jsou shlazeny padesátiletým (Lipp 
et al. 1991, Büntgen et al. 2011c), pětadvacetiletým (Serre-Bachet 1994), dvacetiletým (Büntgen 
et al. 2005 a 2006, Popa a Kern 2008), nebo desetiletým (Büntgen et al. 2007, Frank a Esper 
2005a) splinem a jsou vyjádřeny v teplotních anomáliích, a to oproti období 1901 – 2000 
(Büntgen et al. 2006, Büntgen et al. 2011c), 1951 – 1970 (Serre-Bachet 1994) nebo 1961 – 1990 
(Büntgen et al. 2005 a 2007, Popa a Kern 2008, Frank a Esper 2005a), případně v anomáliích 
oproti průměrné hodnotě celé řady (Lipp et al. 1991).

Téměř všechny chronologie se také velmi dobře shodují v rekonstrukci průběhu 

teplot ve 20. století, přičemž na koncích řad bývají často nejvyšší hodnoty za celé 

sledované období. Nicméně u RCS chronologií, u kterých bývá oteplení na konci 20. 

století nejlépe patrné, autoři často upozorňují na možnost jistého vlivu koncového 

efektu na takto vysoké rekonstruované hodnoty. Alpské RCS chronologie také ukazují 

průměrně nižší teploty v téměř celém rekonstruovaném období ve strovnání s použitým 

normálem. Naproti tomu u karpatských chronologií, ač se shodují na výrazném 
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zvyšování teplot na konci 20. století, jsou průměrné teploty za celé období rekonstrukce 

přibližně srovnatelné, nebo dokonce vyšší jak teploty v použitém normálovém období. 

Obr. 15A: Porovnání teplotních rekonstrukcí po roce 1500. Křivky jsou shlazeny padesátiletým 
(Lipp et al. 1991, Büntgen et al. 2011c), pětadvacetiletým (Serre-Bachet 1994), dvacetiletým 
(Büntgen et al. 2005 a 2006, Popa a Kern 2008) nebo desetiletým (Büntgen et al. 2007, Frank a 
Esper 2005a) splinem a jsou vyjádřeny v teplotních anomáliích, a to oproti období 1901 – 2000 
(Büntgen et al. 2006, Büntgen et al. 2011c), 1951-1970 (Serre-Bachet 1994) nebo 1961 – 1990 
(Büntgen et al. 2005 a 2007, Popa a Kern 2008, Frank a Esper 2005a), případně v anomáliích 
oproti průměrné hodnotě celé řady (Lipp et al. 1991). B: Rekonstrukce Wilson a Topham 2004
vyjádřená ve směrodatných odchylkách vůči období 1607-1978 a zhlazená dvacetiletým splinem.

Co se týče středověkého klimatického optima, výrazně vysoké hodnoty teplot 

rekonstruuje pouze Lipp et al 1991, a to ve 12. a 14. – 15. století. U ostatních 

rekonstrukcí schopných středověké klimatické optimum zachytit jsou sice středověké 

hodnoty obvykle vyšší, než hodnoty ze 17. – 19. století, nicméně nižší než ve století 20. 

Výrazněji jsou zaznamenány teplé výkyvy okolo let 1160, 1200 a 1270, ale zpravidla ne u 

všech chronologií a zpravidla ne zcela synchronně. Chronologie se dobře shodují také na 

výrazném ochlazení kolem r. 1600. V ostatních oscilacích se rekonstrukce často liší, 

výjimkou nejsou ani zcela protilehlé hodnoty. Výrazné neshody různých rekonstrukcí 
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však mohlou být někdy dány použitím různého shlazení – různě shlazené křivky nejsou 

zcela porovnatelné.

Před rok 1000 zasahuje pouze rekonstrukce Büntgena et al. 2011c, proto zde 

není možné udělat srovnání, nicméně tato chronologie rekonstruuje výrazná ochlazení

v 6. st. n. l., kolem přelomu letopočtu a ve 4. st. př. n. l. Naopak jako poměrně klimaticky 

stabilní s relativně vysokými teplotami rekonstruuje ranný středověk a také pozdní dobu 

železnou (obr. 16).

Obr. 16: Srážková a teplotní rekonstrukce Büntgen et al. 2011c v porovnání s teplotní 
rekonstrukcí Büntgen et al. 2006 a srážkovou rekonstrukcí Büntgen et al. 2010b (černě). Data 
shlazena 50-letým splinem. Převzato z Büntgen et al. 2011c

Oproti teplotním rekonstrukcím vykazují ty hydroklimatické (srážkové 

rekonstrukce a rekonstrukce sucha) obecně vyšší shodu. Rekonstruovaná suchá a vlhká 

období mají sice v různých chronologiích různou velikost, nicméně jsou obvykle zcela 

synchronní a zaznamenané ve většině rekonstrukcí. Kupodivu se neobjevují žádné 

výraznější rozdíly mezi skupinou srážkových rekonstrukcí a rekonstrukcí sucha – sucho je 

ve střední Evropě tedy zřejmě dáno spíše nízkými úhrny srážek, než vysokými teplotami.
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Obr. 17: Porovnání hydroklimatických rekonstrukcí. Křivky jsou shlazeny dvacetiletým splinem. 
Upraveno z Büntgen et al. 2011a

Před rok 1400 zasahují ve střední Evropě pouze dvě hydroklimatické 

rekonstrukce, které se poměrně dobře shodují v rekonstrukci pěti suchých období v 11. 

a 12. století a výrazně vlhkých období kolem let 1250, 1360 a 1390. Před rok 1000 sahá 

pouze rekonstrukce Büntgen et al. (2011c), kteří rekonstruují výrazně vlhkou epizodu 

v 10. st., předtím suché období kulminující v 6. století, vlhké období kolem r. 400, suché 

kolem r. 300, a dvě výrazně vlhké epochy v 1. a 4. st. př. n. l. (obr.16).

Obr. 18: Porovnání srážkových rekonstrukcí po roce 1400. Křivky jsou shlazeny dvacetiletým 
splinem. Upraveno z Büntgen et al. 2011a

Období 1400 – 1600 je obecně rekonstruováno jako sušší, s vlhčí oscilací kolem r. 

1530 (zachycené ve všech rekonstrukcích) a 1570, a naopak s výrazně suchými 

oscilacemi mezi lety 1440 – 1470 (průběh se u jednotlivých rekonstrukcí poměrně 
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výrazně liší) a kolem r. 1540 (zachycena ve všech rekonstrukcích). Mezi lety 1600 – 1800 

zaujme nejvíce výrazně vlhká perioda kolem r. 1740, zachycená ve všech rekonstrukcích. 

Mnohé z nich zde dosahují nejvyšších hodnot. Další dobře doložené, ale méně výrazné 

vlhké období bylo kolem r. 1770, v samotném závěru 18. století se pak rekonstrukce 

naopak výrazně rozcházejí. Zatímco Büntgen et al. (2010b a 2011c) (oboje ze západní 

části střední Evropy) rekonstruují výrazně vlhké podmínky, alpská a bavorská 

chronologie nerekonstruují podmínky nijak extrémní a naopak chronologie z Panonské 

nížiny a Slovenska rekonstruují výrazně suché podmínky. Zdá se, že se střední Evropa 

v tomto období nechová jako hydroklimaticky homogenní celek.

Obr. 19A: Porovnání rekonstrukcí indexů sucha, křivky shlazeny dvacetiletým splinem. Upraveno 
z Büntgen et al. 2011a. B: Rekonstruované hodnoty indexu aridity v Čufar et al. 2008. Vzhledem 
k zobrazení nezhlazených dat výsledky prakticky neporovnatelné.

Po roce 1800 zaujme výrazně suchá, leč krátká epizoda kolem r. 1835 (ve všech 

rekonstrukcích) následovaná krátkým zvlhčením a méně výrazným suchým obdobím 

kolem r. 1860. Kolem r. 1880 pak ukazuje většina chronologií vlhčí období. 20. století 

nevykazuje žádný zřetelný trend. Většina rekonstrukcí se shoduje na vlhčí 2. dekádě a 

sušším období kolem r. 1850. Na rozdíl od teplotních rekonstrukcí, které mají v tomto 

období naopak největší shodu, se hydroklimatické rekonstrukce poměrně výrazně 

rozcházejí ve 2. polovině 20. století. To může být způsobeno zeslabováním klimatického 

signálu pozorovaného u některých chronologií pravděpodobně působením emisní zátěže 

(viz výše v této kapitole).
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5. Diskuze

5.1 Lokalizace chronologií

Z globálního pohledu je nutné poznamenat, že síť dlouhých dendroklimatických 

rekonstrukcí je ve střední Evropě v porovnání s jinými oblastmi poměrně hustá, zejména 

Alpská oblast patří k jádrovým zónám dendroklimatického výzkumu. Nicméně pokrytí 

dendroklimatickými daty je zde dosti nerovnoměrné.

Ve střední Evropě je celá řada pohoří dosahujících hranice lesa nebo se k ní 

blížících, a vhodných tedy ke sběru dat pro dendroklimatické rekonstrukce teplot. 

Překvapující je pak tedy naprostá dominance alpských chronologií, malý počet 

chronologií karpatských a zcela chybějící teplotní rekonstrukce delší 250 let 

z hercynských pohoří. Přitom, domnívám se, určitý potenciál pro uchování subfosilního 

dřeva, a tedy potenciál pro vytvoření dlouhé letokruhové chronologie jak v hercynských 

pohořích s jejich vrcholovými rašeliništi, tak v Karpatech s četnými glaciálními jezery, 

pravděpodobně je. Nevyváženost sítě letokruhových chronologií pro rekonstrukci teplot 

ve střední Evropě a její nezahuštěnost v regionech hercynské střední Evropy a Karpat je 

tedy dána spíše do nedávné doby nezájmem výzkumníků z daných oblastí o 

dendroklimatologii a náskokem alpských zemí v této vědecké disciplíně, než přírodními 

podmínkami. Například na území České republiky bylo publikováno pouze několik 

kratších teplotních dendroklimatických rekonstrukcí v Krkonoších (Štěpánková 1996, 

Janda 2008) a na Šumavě (Čejková a Kolář 2009, analýza významných let).

Co se týče srážkových rekonstrukcí, je třeba poznamenat, že střední Evropa 

nepatří k aridním oblastem, kde by bylo vytváření dendroklimatických srážkových 

rekonstrukcí nejsnažší. Proto může být poněkud překvapující i pouhá možnost vytvoření 

srážkově citlivé letokruhové chronologie v poměrně humidních oblastech střední Evropy 

ve střední nadmořské výšce. Co se týče rozmístění srážkových rekonstrukcí, platí zde 

obdobné jako u rekonstrukcí teplotních – síť rekonstrukcí je nerovnoměrná a velké 

oblasti nejsou zastoupeny. Není například publikována žádná srážková rekonstrukce 

z území Polska (což může být způsobeno i nedostatečným klimatickým signálem 

místních chronologií) a překvapující je zejména neexistence srážkové rekonstrukce 

z centra Panonské nížiny (jakožto nejaridnějšího středoevropského prostoru) 

v Maďarsku. V současné době je v tisku dendroklimatická studie Kern et al. 2012
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publikující cca 240 let dlouhou chronologii dubu z oblasti východního Maďarska, autoři 

této studie uvádějí jako hlavní cíl zjištění potenciálu dubů z této lokality pro budoucí 

klimatickou rekonstruci.

5.2 Zastoupené druhy

Překvapivá může být absence buku lesního (Fagus sylvatica), jakožto jedné 

z dominantních středoevropských dřevin, ve středoevropských dendroklimatických 

rekonstrukcích. Přitom například Neuwirth et al. (2006) analyzující dostupné databáze 

středoevropských letokruhových dat uvádějí chronologie buku lesního na 38 lokalitách 

z 377 analyzovaných a žádná jiná dřevina, kterou uvádějí, ve výběru dlouhých 

chronologií v této práci nechybí.

Absenci buku lesního v dlouhých chronologiích si vysvětluji čtyřmi faktory: 

1. buk lesní je typický submontánní druh (Barna et al. 2011), který svým rozšířením 

nedosahuje ani horní hranice lesa s předpokladem teplotní citlivosti, ani suchých 

nížinných oblastí s předpoklady k rekonstrukcím hydroklimatických poměrů. 

Ačkoli by bylo možno vzorkovat na dolní či horní hranici rozšíření buku, je možné, 

že tato hranice je dána spíše ekologickými podmínkami, zejména kompeticí 

s jinými druhy, než přímým působením klimatických podmínek.

2. buk lesní je v porovnání se zastoupenými dřevinami dřevina krátkověká (Barna et 

al. 2011), což by jednak znamenalo obtíže při budování dlouhých chronologií a 

jednak mohlo znamenat určité omezení nízofrekvenčního klimatického signálu.

3. nevýhodou buku lesního je také nedostatek historického materiálu způsobený 

preferencí jiných dřevin ve stavebnictví (Treml 2012 ústní sdělení).

4. buk lesní patří k roztroušeně pórovitým dřevinám (Drápela a Zach 2000), což 

přináší potíže pro úspěšné datování, jednotlivé letokruhy jsou hůře odlišitelné. 

5.3 Výsledky rekonstrukcí

Ačkoli průběhy rekonstruovaných teplot v porovnání vykazují určité shody a v 

některých obdobích jsou průběhy teplot rekonstruovány u většiny rekonstrukcí takřka 

shodně, nápadný je přesto poměrně výrazný rozptyl teplotních rekonstrukcí v porovnání 

s rekonstrukcemi hydroklimatických poměrů. Časté jsou i zcela protichůdné trendy 

jednotlivých teplotních rekonstrukcí v některých obdobích. 
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Jedním z možných vysvětlení tohoto jevu může být různý průběh klimatických 

podmínek v minulosti na různých lokalitách. Například průběhy teplot samotných 

karpatských chronologií se vzájemně vizuelně shodují relativně dobře, a to jak na 

střednědobé úrovni, tak i z hlediska dlouhodobých trendů. Při porovnání samostatných

alpských chronologií jsou taktéž patrnější společné trendy, nicméně rozdíly jsou 

nápadnější než v případě (pouze dvou) chronologií karpatských. Vysvětlení různými 

průběhy lokálních podmínek podporuje fakt, že dendroklimatické teplotní rekonstrukce 

rekonstruují teplotu ve vyšších nadmořských výškách v členitém horském prostředí, kde 

je oproti nížinným oblastem velký vliv mikroklimatických podmínek a velká heterogenita 

klimatu na malé ploše (Schweingruber et al. 1990). 

Další příčinou rozdílů v rekonstrukcích nůže být použití různých metodických 

přístupů, zejména rozdílů ve standardizační metodě. Také je třeba mít na paměti, že jsou 

rekonstuovány podmínky v různých obdobích roku, pohybující se v rozmezí od března do 

září. S tím souvisí i použití různých typů dat – ostatně nejvíce anomální vůči ostatním 

letokruhovým chronologiím je izotopová chronologie Lipp et al. 1991, přičemž určitá 

omezení pro rekonstrukci jediného klimatického parametru z izotopových dat byla 

diskutována v kap. 2.1. Nicméně, poměrně výrazné rozdíly existují i mezi rekonstrukcemi 

chronologií užívajícími stejnou standardizaci, rekonstruujícími stejné období roku a 

užívajícími stejnou přenosovou funkci.

Dále je třeba mít na paměti, že nikdy není veškerá variabilita v letokruhové 

chronologii vysvětlena klimatickými faktory, vždy zde do určité míry zůstávají i faktory 

ostatní, proto i výsledná rekonstrukce klimatických podmínek nikdy není absolutní, ale 

vždy pouze přibližná. Ačkoli všechny středoevropské dendroklimatické rekonstrukce 

s klimatickými podmínkami signifikantně korelují, u některých není korelace 

s instrumentálními daty příliš vysoká (Serre-Bachet 1994 0,41, Popa a Kern 2008 0,43, 

Wilson a Topham 2004 0,45).

Je také nutné ještě jednou zdůraznit, že jsou porovnávány pouze informace a 

grafické výstupy publikované v článcích a porovnání je pouze vizuální. Takové porovnání 

do určité míry znehodnocuje použití různých funkcí pro shlazení výsledných 

rekonstrukcí. Je možné, že při použití stejného nízkofrekvenčního filtru pro zobrazení 

výsledných rekonstrukcí by při srovnání byly v některých obdobích patrné názornější 

shody. Bylo by také vhodné otestovat shodu/neshodu jednotlivých chronologií 
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statistickými metodami, jako jsou (plovoucí) korelační koeficienty, znaménkový test a 

podobně (viz kap. 2.3.1 a 2.5.2). Nicméně bylo by značně obtížné získat přístup ke všem 

primárním datům a domnívám se, že takové srovnání by přesahovalo rámec bakalářské 

práce. 

5.4 Porovnání s jinými proxy daty

Výsledné rekonstrukce klimatických poměrů získané z dendrochronologických 

dat bývají často porovnávány s jinými datovými zdroji. Jednak bývají výsledky 

porovnávány s velkoplošnými rekonstrukcemi klimatických poměrů, kompilujícími 

obvykle množství různých reknstrukcí z jednoho nebo i více proxy zdrojů (např. Mann et 

al. 1999, D`Arrigo et al. 2006), jednak bývají porovnávány s rekonstrukcemi na základě 

jiných proxy dat.

Středoevropské dendroklimatické rekonstrukce z porovnání s jinými typy proxy 

dat užívají nejčastěji porovnání s dokumentárními databázemi CLIMHIST (Pfister 1995), 

HISKLID (Glaser 2001), případně jejich kompilace s dalšími středoevropskými 

dokumentárními zdroji (Dobrovolný et al. 2010) a porovnání s rekonstrukcemi oscilací 

alpských ledovců (Nicolussi a Patzelt 1996, Holzhauer et al. 2005). Proto jsem se zaměřil 

na porovnání výsledků dendroklimatických rekonstrukcí právě s těmito rekonstrukcemi, 

a to zejména v obdobích, ve kterých se jednotlivé dendroklimatické rekonstrukce 

shodují.

5.3.1 Dokumentární data

Pojem dokumentární (též historicko-klimatologická) proxy data zahrnuje širokou 

škálu informačních zdrojů přímé nebo nepřímé povahy o klimatu v minulosti. Mezi přímá 

data patří pozorování konkrétních meteorologických a klimatických jevů zachycená ve 

starých kronikách a análech, nepřímá data jsou taková, u kterých se klimatické podmínky 

projevují prostřednictvím jiných fyzikálních či biologických jevů (např. informace o 

výnosech sklizní a jejich sezónním načasování, o načasování fenologických fází, o 

zamrzání vodních ploch, o délce trvání a výšce sněhové pokrývky atd.) (Brázdil et al. 

2005). 

U dokumentárních dat je často možné přesné datování nejen na konkrténí rok či 

sezónu, ale někdy též i na den či hodinu (Dobrovolný et al. 2010). Na druhou stranu celá 

řada historicko-klimatologických informačních zdrojů zachycuje jevy klimaticky extrémní,
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vysokofrekvenční povahy, jen některé typy dokumentárních dat umožňují zachytit 

nízkofrekvenční klimatickou informaci. Řada dokumentárních dat je kvalitativní povahy a

je nutné je nejprve kvantifikovat (Brázdil et al. 2005). Vzhledem k tomu, že 

dokumentární záznamy bývají obvykle vyhledávány z velkého množství dílčích lokalit, 

neboť v každé jedné z těchto lokalit nebývá samostatně dostatečně dlouhá a homogenní 

série historicko-klimatických záznamů, bývají rekonstrukce klimatických poměrů 

v minulosti z dokumentárních zdrojů rekonstruovány pro širší oblasti (Dobrovolný et al. 

2010). Zde níže porovnávané rekonstrukce jsou vytvářeny pro oblast Německa (Glaser 

2001), Švýcarska (Pfister 1995) a Německa, Švýcarska a Česka (Dobrovolný et al. 2010). 

Je nutné ještě poznamenat, že studie Dobrovolný et al. (2010) není vůči dvěma ostatním 

nezávislá, obsahuje část shodných dat. Pro porovnatelnost s letokruhovými daty jsou 

porovnávány rekonstrukce teplot a srážek pro jarní a letní období, nikoli celoroční 

průměry.

Nejvýraznější chladná oscilace zachycená v letokruhových datech kolem r. 1820 

ve všech letokruhových chronologií s výjimkou nížinné izotopové chronologie 

Lipp et al. (1991) je velmi dobře zaznamenána také v dokumentárních datech z oblasti 

Švýcarska (Pfister 1995). Rekonstruované teploty zde dosahují vůbec nejnižších hodnot. 

Naproti tomu v německé dokumentární rekonstrukci (Glaser 2001) nepatří toto období 

k teplotně extrémním. Je zde sice pozorovatelný určitý krátkodobý propad zvláště 

letních teplot, nicméně daná oscilace je zde součástí období rekonstruovaných 

nadprůměrných teplot. U rekonstrukce Dobrovolný et al. (2010) zasahují historicko-

klimatologická data pouze do roku 1750, následující období jsou pokryta výlučně daty 

instrumentálními a nejde zde už tedy o proxy indikátor. Na základě porovnání lze 

vyslovit hypotézu, že ochlazení kolem r. 1820 se projevilo zejména ve vyšších 

nadmořských výškách (Alpy, Karpaty, Švýcarsko) a v nižších nadmořských výškách se 

neprojevilo nebo nebylo tak výrazné.
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Obr. 20A Porovnání sředoevropských dendroklimatických rekonstrukcí po roce 1500 (legenda viz 
obr. 15) s historickoklimatickými rekonstrukcemi B Glaser 2001 (světle jarní (BDK), tmavě letní 
(ČČS) teplotní anomálie vůči celému sledovanému období, 11-leté průměry), C Dobrovolný et al. 
2010 (světle jarní (BDK), tmavě letní (ČČS) teplotní anomálie vůči období 1961 – 1990, shlazeno 
gausovským filtrem odpovídajícím přibližně 20-letým klouzavým průměrům, po 1750 pouze 
instrumentální data) a D Pfister 1995 (rekonstrukce červnových a červencových teplot, shlazeno 
20-letým splinem) a E rekonstrukcí oscilací zalednění Nicolussi a Patzelt 1996 (černě – přírůstek, 
šrafovaně – ústup/stagnace, bíle – neznámá bilance, VF – Vernagtferner, GP – Gepatschferner, 
AL – Aletschgletscher, GR – Unterer Grindelwaldgletscher.

Chladná oscilace kolem r. 1740, zaznamenaná výrazně v karpatských 

chronologiích, ale často zcela nezřetelná v chronologiích alpských, je velmi patrná 

v dokumentární evidenci z oblasti Německa (Glaser 2001), oproti tomu ji nelze 

vysledovat v dokumentární evidenci z oblasti Švýcarska (Pfister 1995) ani v rekonstrukci 

Dobrovolný et al. (2010). Delší chladnější období ve 3. čtvrtině 16. století zaznamenané 

letokruhovými rekonstrukcemi je dobře patrné jak v rekostrukci Pfister (1995), tak 
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v rekonstrukci Dobrovolný et al. (2010). Určité snížení teplot je patrné i u Glasera (2001), 

nicméně ty jsou zde spíše v normálu. Před rok 1500 zasahuje pouze rekonstrukce 

Glasera (2001) a to pouze v podobě dekadálních indexů, nikoli přímo kvantifikovaných 

hodnot teplot či úhrnů srážek (obr. 21). S dendroklimatickými rekonstrukcemi se 

shoduje v rekonstrukci chladnějšíh období na začátku 12. století, naopak chladnější 

epizody na konci 12. a 13. století poměrně synchronně zaznamenané ve většině 

dendroklimatických rekonstrukcí potvrzeny nejsou. Dendroklimatické rekonstrukce 

nenabízejí příliš mnoho význačnějších a synchronních teplých období, oteplení 

v polovině 12. století je však znatelné u všech. Nicméně toto teplé období není 

v dokumentárních datech potvrzeno. 

Obr. 21 Srážkové a teplotní indexy mezi roky 1000 – 1500 pro oblast Německa dle Glaser 2001.

Některá významně vlhká (kolem 1740 a 1770, 13. století, 1350 – 1400) a suchá 

(1530 – 1550, 11. a 12. století) období, dokumentovaná poměrně dobře 

dendrochronologickými rekonstrukcemi hydroklimatických podmínek, nejsou 

v historicko-klimatologických rekonstrukcích výrazněji patrná. Rekonstrukce 

z dokumentárních zdrojů naopak ve vzájemné shodě vykazují výrazně suché období na 

přelomu 18. a 19. století, což dobře koresponduje s dendroklimatickými rekonstrukcemi 

z oblasti Panonské nížiny a Slovenska. Naopak rekonstruované výrazně vlhké podmínky 

v rekonsrukcích Büntgen et al. 2010b a 2011c působí v tomto kontextu poněkud 
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záhadně. V dokumentární evidenci jsou ve shodě s dendroklimatickými daty patrny též 

suché periody v 30. letech 19. století a v polovině 16. století. 

Letokruhové chronologie rekonstruují celkově sušší podmínky mezi lety 1000 a 

1200 a naopak dvě výrazně vlhké periody ve druhé polovině 14. století. Srážkové indexy 

dle Glasera (2001) potvrzují dvě vlhké periody ve druhé polovině 14. století, prostřídané 

výrazně suchou periodou, která v letokruhových datech zaznamenána není. 

V rekonstruovaných podmínkách v 11. a 12. století se pak Glaser (2001) 

s dendroklimatickými rekonstrukcemi neshoduje.

Obr. 22 A Porovnání středoevropských dendrokliamtických rekonstrukcí hydroklimatických 
podmínek po roce 1500 (legenda viz obr. 17) s historicko-klimatickými rekonstrukcemi B Glaser 
2001 (světle jarní (BDK), tmavě letní (ČČS) úhrny srážek, 11-leté průměry) a C Pfister 1995 (letní 
(ČČS) úhrny srážek transformované na z-skóry, shlazené 20-letým splinem)

Ve výsledku se dá shrnout, že ačkoli dendroklimatické teplotní rekonstrukce mají 

mezi sebou celkově menší shodu než rekonstrukce hydroklimatické, období, jejichž 

teplotní podmínky rekonstruují stejně, mívají obvykle oporu alespoň v jednom 

z dokumentárních zdrojů. Naproti tomu dendroklimaticky rekonstruované 

hydroklimatické poměry, ač vzájemně synchronní, nemají překvapivě často oporu u 

žádného z dokumentárních zdrojů.
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5.3.2 Oscilace rozsahu ledovců

Oscilace rozsahu zalednění závisí zejména na komplexním vztahu několika 

klimatických proměnných (teplota, srážky, sluneční záření) a jejich sezonalitě. Vzrůst 

rozsahu zalednění tak může být spojen s poklesem teploty, stejně jako s vzrůstem 

srážkových úhrnů. Chování ledovců je také relativně časově stabilní a je tedy schopné 

reflektovat pouze klimatické oscilace s nižší frekvencí. Reakce na klimatické podmínky je 

také v závislosti na rozsahu ledovce zpožděná. U malých ledovců toto zpoždění činí 

několit let, u velkých může dosahovat až sta let (Holzhauer et al. 2005).

Rozsah zalednění v minulosti je rekonstruován celou řadou různých metod 

(glaciologické – přímá pozorování, historické a archeologické, geomorfologické, 

dendroglaciologické), které se liší časovým rozlišením a také přesností datování. Zatímco 

přímá pozorování, historické záznamy a obvykle i letokruhová data umožňují datování 

s roční i menší přesností, ostatní metody využívají radiokarbonového datování 

s rozsahem hodnot 100 – 200 let (Holzhauer et al. 2005).

Období maximálního rozsahu alpských ledovců dle Holzhauer et al. 2005

(obr. 23) a Nicolussi a Patzelt 1996 (obr. 20E) s určitým očekávaným zpožděním velmi 

dobře korelují s nejvýznamějšími chladnými epizodami zachycenými dendroklimatickými 

rekonstrukcemi teplot. Zachyceny jsou přírůstky ledovců po výrazně chladné epizodě 

kolem r. 1820 (novodobé maximum zalednění Alp kolem r. 1855), stejně jako přírůstky 

po chladném období na přelomu 16. a 17. století a v dendrochronologických 

rekonstrukcích ne zcela synchronně zachyceném chladnějším období kolem r. 1300. 

Maximum rozšíření ledovců po r. 600 následuje po chladném období po celé 6. století 

zachyceném v rekonstrukci Büntgen et al. 2011c. Oproti tomu dvě dřívější výrazněji 

chladná období zachycená v této rekonstrukci kolem přelomu letopočtu a kolem r. 350 

př. n. l. ledovcovému záznamu neodpovídají – je zde rekonstruováno naopak minimum 

rozsahu ledovců. 

Oproti tomu na hydroklimatickch rekonstrukcích se rekonstrukce rozsahu 

ledovců zdají být poměrně nezávislé, ačkoli počátek rozšiřování Aletschského ledovce 

v 18. století by bylo možno identifikovat s rekonstruovanými vlhkými obdobími kolem r. 

1740 a 1770.
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Obr. 23 Porovnání srážkových reknstrukcí Büntgen et al. 2011c (modře) a Büntgen et al. 2010b
(černě) a teplotních rekonstrukcí Büntgen et al. 2011c (červeně) a Büntgen et al. 2006 (černě) 
s rekonstruovanými délkami Aletschského ledovce dle Holzhauer et al. 2005.
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6. Závěr

Střední Evropa patří k územím s nejhustší sítí dendroklimatických rekonstrukcí na 

světě, nicméně tyto rekonstrukce jsou zde rozmístěny nerovnoměrně. Na území střední 

Evropy bylo zjištěno celkem dvacet dendroklimatických rekonstrukcí zasahujících před 

rok 1750, z nichž 10 rekonstruuje teplotní poměry, 9 poměry hydroklimatické 

(rekonstrukce srážkových úhrnů a rekonstrukce indexů sucha) a jedna analyzuje 

extrémní hodnoty letokruhů v porovnání s dokumentární evidencí. 

Ve středoevrospkém dendroklimatickém výzkumu jsou nejčastěji využívány 

chronologie modřínu opadavého, smrku ztepilého, jedle bělokoré, borovice limby a 

dubů letního a zimního. Z těchto druhů nejdelších průměrných délek sérií dosahují 

letokruhové série borovice limby a modřínu opadavého, nejkratších pak jedle bělokoré a 

dubů letního a zimního.

Teplotní rekonstrukce vykazují obecně menší vzájemnou shodu než rekonstrukce 

hydroklimatické, obvykle se však shodují v rekonstrukci chladných podmínek kolem let 

1820, 1740 a 1590 a výrazném růstu teplot ve druhé polovině 20. století.

Hydroklimatické rekonstrukce jsou poměrně synchronní, nejvýrazněji se projevují suché 

periody kolem let 1830, 1540, 5 suchých period v 11. a 12. století, a vlhké periody kolem 

let 1740, 1530 a ve 2. polovině 14. století. Rekonstrukce se výrazně rozchází kolem r. 

1800 a ve 20. století.

V obdobích, ve kterých se teplotní chronologie vzájemně shodují, se shodují také 

s výsledky některých středoevropských historicko-klimatologických rekonstrukcí. Oproti 

tomu ne všechna výrazná suchá či vlhká období dle dendroklimatických chronologií jsou 

historicko-klimatologickými rekonstrukcemi potvrzena. S nejchladnějšími epizodami 

rekonstruovanými dendroklimaticky dobře souzní maximální rozsahy alpských ledovců. 

Ty se oproti tomu zdají být nezávislé na dendroklimaticky rekonstruovaných 

hydroklimatických podmínkách.
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Příloha

Počty letokruhových sérií a průměrné délky sérií u středoevropských 
dendroklimatických chronologií delších 250 let:

Studie Druh česky Druh latinsky
Poče

t 
sérií

Průměrná 
série 
(MSL)

Rozmezí

Lipp 1991, Edwards 
2000 jedle bělokorá Abies alba 17 95 32-139

Büntgen et al. 2011c 
teploty

celkem 1546

borovice limba Pinus cembra 1089

modřín opadavý Larix decidua 457

Battipaglia et al. 2010

celkem 616 134

smrk ztepilý Picea abies 208 97

modřín opadavý Larix decidua 181 181

smrk ztepilý Picea abies 227 131

Büntgen et al. 2006 modřín opadavý Larix decidua 180 264

Büntgen et al. 2005

celkem 1527 186 129-259

modřín opadavý Larix decidua 1110 165

borovice limba Pinus cembra 417 197

Popa, Kern 2008 borovice limba Pinus cembra 410 271 224-318

Serre-Bachet et al. 
1994a modřín opadavý Larix decidua

Serre-Bachet et al. 
1994b modřín opadavý Larix decidua

Wilson, Topham 2004 smrk ztepilý Picea abies 339 160

Büntgen et al. 2007

celkem 1184 128 17-442

smrk ztepilý Picea abies 1041 129

modřín opadavý Larix decidua 82 164

jedle bělokorá Abies alba 42 126

borovice kleč Pinus mugo 19 195

Frank, Esper 2005

celkem 347 182

smrk ztepilý Picea abies

borovice limba Pinus cembra

modřín opadavý Larix decidua

jedle bělokorá Abies alba

Büntgen et al. 2010b dub quercus 953 142

Čufar et al. 2008

celkem 206 102

dub zimní Quercus petraea

dub letní Quercus robur

Büntgen et al. 2011a jedle bělokorá Abies alba 282 95

Büntgen et al. 2010a borovice lesní Pinus sylvestris 86 181 33-283

Büntgen et al. 2011c 
srážky

celkem 7284 98

dub zimní Quercus petraea

dub letní Quercus robur
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Brázdil et al. 2002 jedle bělokorá Abies alba 215

Strumia 1999 borovice černá Pinus nigra 313 186 51-695

Wilson et al. 2005a smrk ztepilý Picea abies 676 81

Oberhuber, Kofler 2002 borovice lesní Pinus sylvestris 48 180 20-279

Nicolussi et al. 2009

celkem 1767 209 <1000

borovice limba Pinus cembra 1502 203

modřín opadavý Larix decidua 237 248

smrk ztepilý Picea abies 28 197

Grabner et al. 2001

celkem 212 212 <718

smrk ztepilý Picea abies 140 189 < 475

modřín opadavý Larix decidua 44 277 <718

borovice limba Pinus cembra 28 226

Büntgen et al. 2011b jedle bělokorá Abies alba
1187

3 83
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