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Abstrakt 

 Sněhové poměry na studovaných lokalitách ve východních Krkonoších byly v zimě 

2010/2011 zjišťovány na základě pravidelných terénních měření výšky sněhové pokrývky. 

Pro vyhodnocení a interpretaci provedených měření byla využita data z meteorologické 

stanice na Luční boudě a publikované výsledky předchozích měření v dané oblasti. Na 

Čertově louce se nachází nivační deprese, ve které docházelo ke zvýšené akumulaci 

sněhové pokrývky, která roztála na počátku června. Na lokalitě Modré sedlo, která je z větší 

části vystavena deflaci, sníh přetrval do konce dubna. Rozmístění sněhové pokrývky na 

obou lokalitách bylo v zimě 2010/2011 shodné s předešlými pozorováními. Maximální výška 

sněhové pokrývky byla nejnižší (o 8,4 až 43,8 %) z dosavadních pozorování a byla 

zaznamenána přibližně o měsíc dříve (18. 2.). Hlavním důvodem neobvyklého vývoje 

sněhové pokrývky byla teplá fronta s dešťovými srážkami, která ovlivňovala studované území 

v průběhu března. Zima 2010/2011 byla z hlediska mocnosti a délky trvání sněhové pokrývky 

na studovaných lokalitách podprůměrná. 

 

Abstract 

 Snow cover at the studied locations in the Eastern Giant Mountains in the winter of 

2010/2011 were collected through periodic field measurements of snow cover height. For 

evaluation and interpretation of measurements was used data from the meteorological 

station on “Luční bouda” and published the results of previous measurements in the field. In 

the “Čertova louka” is located nivation hollow, which show an increase in the accumulation of 

snow, which melted in early June. In the “Modré sedlo” location, which is largely exposed to 

deflation, the snow lasted until the end of April. The distribution of snow cover at both sites in 

winter 2010/2011 were consistent with previous observations. Maximum height of snow 

cover was lowest (about 8.4 to 43.8 %) from the current observation and were recorded 

aproximately one month earlier (18. 2.). The main reason for the development of unusual 

snow was warm front with rainfall, which affected the studied area during March. Winter 

2010/2011 has been in terms of power and duration of snow cover at the studied locations 

below average.  
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1. ÚVOD 

 1.1. Cíl práce 

 Cílem práce bylo vyhodnotit a charakterizovat sněhové podmínky v oblasti Čertovy 

louky a Modrého sedla v zimní sezóně 2010/2011, na základě pravidelných terénních měření 

výšky sněhové pokrývky. Dále porovnat tyto sněhové podmínky s meteorologickými daty 

získanými z meteorologické stanice na Luční boudě. Na závěr interpretovat výsledky 

s ohledem na předchozí pozorování v zájmovém území. 

 1.2. Vymezení zájmové oblasti 

 Zájmové území se nachází ve východní části Krkonoš, které jsou nejvyšším pohořím 

České republiky a zároveň po Alpách a Karpatech třetím nejvyšším pohořím střední Evropy. 

Krkonoše včetně polské části zaujímají plochu 631 km2, z toho 454 km2 na území ČR a 177 

km2 v Polsku (V. KRÁL, J. SVOBODA 1983).  

Mapa 1: Vymezení zkoumaných oblastí 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Sledované území se nachází v podcelku - Krkonošské hřbety (B. BALATKA, J. 

KALVODA 2006), který tvoří dvě rovnoběžná pásma orientované ve směru ZSZ – VJV.  

Čertova louka se nachází na JV svahu Čertova hřbetu, který vystupuje k jihu ze hřbetu 

Stříbrného. Stříbrný hřbet tvoří společně s vrcholy Lubochu, Szrenici (Jínonoše), Violíku, 

Vysokého kola, Mužských a Dívčích kamenů, Malého Šišáku, Sněžky a Svorové hory hlavní 
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pohraniční hřbet (V. KRÁL, J. SVOBODA 1983), který polském území spadá příkře k severu 

(W. WALCZAK 1968). Modré sedlo tvoří sedlo mezi Luční a Studniční horou (Mapa 1; B. 

SÝKORA et al. 1983), nachází se tedy ve východní části vedlejšího českého hřbetu, kam se 

řadí také Kozí hřbety (V. KRÁL, J. SVOBODA 1983).  

 Sledovaná oblast na Čertově louce se rozkládá v nadmořské výšce 1410 -1450 m n. 

m. a je orientována na J. Horní část této lokality dosahuje hřbetu a je tvořena skloněným 

svahem s rozsáhlou nivační depresí ve svém středu, ve spodní části pak navazuje mírný 

svah s pramennou oblastí Stříbrného potoka. Sledovaná oblast Modrého sedla se rozkládá 

v nadmořské výšce 1505 – 1510 m n. m. a je orientována na JV. Horní část tvoří hřbetová 

partie, která přechází přes v terénní hranu ve svrchní lavinového svahu.  

 1.3. Úvod do problematiky 

 Studiem sněhových poměrů v Krkonoších a s tím souvisejících jevů se zabývala řada 

studií. Jednou z prvních provedl Jeník (1961), který uvedl teorii anemo−orografických 

systémů (A – O systémy) a jejich vlivů na proudění vzduchových hmot, a s tím související 

ukládání sněhu v Krkonoších. Obecné zákonitosti rozložení sněhové pokrývky 

charakterizoval již Partsch (1894). Vrba v roce 1964 přišel se studií o lavinové oblasti 

Modrého dolu, kam spadá i akumulační oblast Modrého sedla, tyto práce dále sám rozšířil na 

celý lavinový katastr Krkonoš (1969) a dále spolupracoval se Spustou (1975), který poté 

pokračoval ve studiu lavinových polí s Kociánovou a Spustou jun. (2003). Sněhová pole na 

české straně Krkonoš zkoumal Šebesta a Treml (1976), sám Šebesta (1978) a jejich 

geomorfologické projevy následně Margold (2007).  Vlivem sněhu na mikroklima se zabýval 

Harčarik (2002) a jeho vztahem k periglaciálním tvarům pak Kociánová et al. (2005).  

Předešlé práce o studovaném území Čertovy louky a Modrého sedla z hlediska vlivu 

sněhových poměrů na rozmístění a aktivitu periglaciálních tvarů prezentovala Janásková 

(2006), vývoj sněhových poměrů na této lokalitě zhodnotila Horáčková (2009). V Polsku se 

studiem sněhových poměrů v Krkonoších zabývali Kwitkowski a Lucerski (1979) a také 

Głowicki (2005), kteří se zaměřili na sněhové a lyžařské podmínky a také klima Krkonoš. 

 Sledovaná oblast Čertovy louky, zvláště pak nivační deprese v jejím středu, je 

významná akumulační oblast sněhové pokrývky, která je zde ukládána vlivem A – O systému 

údolí Bílého Labe (J. JENÍK 1961). Stejným větrným systémem je ukládán i sníh na lokalitě v 

Modrém sedle, která se nachází v oblasti plochého subhorizontálního reliéfu, ohraničeného 

z jihu morfologicky výraznou terénní hranou (M. VRBA 1964). Pod touto hranou se tvoří 

sněhová akumulační lavinová oblast, která svou horní partií zasahuje do studované lokality. 

Obě studované lokality se nacházejí nad alpínskou hranicí lesa (AHL) (V. TREML 2003; J. 



3 

 

ŠTURSA, J. JENÍK & J. VÁŇA 2010), v oblasti hojného výskytu periglaciálních tvarů (J. 

SEKYRA 1964; V. TREML, M. KŘÍŽEK, Z. ENGEL 2005). 

 

2. FYZICKO – GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

 2.1. Geologický vývoj  

 Krkonoše jsou tvořeny geologickou jednotkou nazývanou krkonošsko-jizerské 

krystalinikum. Tato geologická jednotka se skládá z žulového masivu, krystalických břidlic a 

tvrdých kontaktních rohovců, které tvoří přechodnou hraniční vrstvu mezi oběma celky (J. 

CHALOUPSKÝ 1983).  

Mapa 2: Geologická mapa sledované části Krkonoš  

   

   
   

 

 

 Krystalické břidlice vnikly v prekambriu přeměnou původních hornin, usazených 

nebo vyvřelých, dlouhodobým působením horotvorných tlaků, zvýšených teplot a 

prostupujících hlubinných tavenin, roztoků a plynných emanací, kdy metamorfními procesy 

získaly horniny výraznou břidličnatou stavbu a při překrystalizování i nové minerální složení 

(J. CHALOUPSKÝ 1969, J. CHALOUPSKÝ 1983). Přeměna původních usazených a 

vyvřelých hornin v horniny metamorfované byla v případě nejstarších krkonošských hornin 

produktem grenvillského (včetně mladších proterozoických hornin v předhůří), kadmoského, 

mladokaledonského a variského vrásnění (J. CHALOUPSKÝ 1989). Nejrozšířenější 
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proterozickou krystalickou břidlicí v Krkonoších je svor, výrazně břidličnatá hornina šedé 

nebo nazelenalé barvy, složená z křemene (kvarcitu), světlé slídy (muskovitu) a chloritu, 

vzácněji i granátu, kterou se najdeme na skalních výchozech nebo rozpadlou v balvanitých 

sutích na Luční hoře a Kozích hřbetech. Méně zastoupené jsou ortoruly, které jsou 

vzhledem a složením podobné žulám a jako balvanitá suť pokrývají svahy i vrchol Černé 

hory (I. CHLUPÁČ et al. 2002).  

 

 V závěru paleozoického vrásnění, v období karbonu, pronikla do zvrásněných a 

přeměněných krystalových břidlic žula (I. CHLUPÁČ et al. 2002). Žulový masív, který buduje 

hlavní hřbet Krkonoš, se táhne daleko do Jizerských hor a směrem k severu do Polska (J. 

CHALOUPSKÝ 1983). Krkonošská žula je prostoupena puklinami různého směru, podle 

CLOOSOVA označení se jedná o Q-pukliny (SV-JZ) a k nim kolmé S-pukliny (SZ-JV), které 

podmiňují její charakteristický kvádrový rozpad (J. LÍBALOVÁ 1964). Výrazné jsou trhliny ve 

směru severoseverovýchodním, často jsou vyplněny žilami aplitů, žulových porfyrů, 

pegmatitu a křemene. Některé z těchto žil zasahují i do okolních krystalických břidlic, jako 

tomu je na východním svahu Studniční hory, či Kotelní jámy (J. CHALOUPSKÝ 1983). 

 Kontaktní rohovce jsou tvořeny fylity a svory, které byly přeměněny teplotou a 

vystupujícími těkavými látkami v hloubce tuhnoucím magmatem. Obsahují charakteristické 

minerály – biotitit, kordierit, andalusium. Účinky tepelné přeměny žuly lze sledovat podél 

okraje žulového tělesa v pásmu širokém několik set metrů až 1,5 km (J. CHALOUPSKÝ 

1983). Tvrdé kontaktní rohovce tvoří dnes morfologicky nejvýraznější hřbety od Příchovic 

přes Čertovu horu, Zlaté návrší, Kozí hřbety až ke Sněžce (J. CHALOUPSKÝ 1969). 

 Sledovaná lokalita Čertovy louky je z geologického hlediska tvořena středně 

stejnoměrně zrnitou biotickou žulou, která je pozvolným ubýváním biotitu a přibýváním podílu 

křemene propojena s drobnozrnnou žulou, která tvoří hraniční hřbet Krkonoš (J. LÍBALOVÁ 

1964). Modré sedlo se nachází v místě výskytu kontaktních rohovců a je tak součástí 

kontaktní zóny krystalických břidlic a žulového masivu (J. CHALOUPSKÝ 1983). 

 2.2. Geomorfologický vývoj  

 Geomorfologický vývoj Krkonoš lze identifikovat zhruba od druhé poloviny třetihor. Do 

té doby se vyvíjely zarovnané povrchy (V. KRÁL et al. 1983). V období třetihor kdy 

docházelo k tektonickému rozlámání zemské kůry v celé České vysočině, byly jednotlivé kry 

v oblasti Krkonoš postupně a etapovitě zdvihány do dnešní výšky. To mělo za následek 

zesílení říční eroze a vytváření hlubokých říčních údolí Úpy, Labe, Jizery a jejich přítoků (V. 

KRÁL et al. 1983). Přitom se uplatnily strukturní vlivy a to nejmarkantněji v případě tvrdých 
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hornin kontaktního pásma (rohovce), podél žulového masívu, kdy měkčí horniny včetně žuly 

byly odplaveny a kontaktní pásmo zůstalo vyvýšené (F. KRÁLÍK, J. SEKYRA 1969).  

 Velmi významně se na modelaci reliéfu Krkonoš projevil pleistocén (glaciál). Na 

české straně Krkonoš známe osm údolních systémů, které byly v pleistocénu modelovány 

ledovci nebo trvalými sněhovými a firnovými poli (J. ŠEBESTA – V. TREML, 1976). Největší 

ledovce poblíž zkoumané lokality vznikly v údolí Úpy, Lomnice a Lomničky (obě Polsko), dále 

v údolích Dlouhého dolu a Dolu Bílého Labe (Z. ENGEL 2003). Velké množství sněhu bylo 

svíváno do sněžišť ledovců západními větry z rozsáhlých plošin Luční, či Labské louky (J. 

PARTSCH 1894). Ústup ledovců, a tedy konec poslední etapy zalednění probíhal v Obřím a 

Labském dole mezi (23,2 ± 3,8) (10Be) ka a (8,0 ± 1,5) (10Be) ka (J.-L. MERCIER et al. 2002). 

Ledovce po sobě zanechaly výrazné tvar (kary), které se v Krkonoších nazývají jámy př. 

Studniční jámy. Dna údolí na české straně Krkonoš nejsou přehloubena, takže tu nevznikla 

ledovcová jezera (V. KRÁL et al. 1983). Ledovcová údolí (trogy) jsou např. Obří a Labský 

důl. Ledovce po sobě zanechaly výrazné erozní tvary (kary), které se v Krkonoších nazývají 

jámy (např. Studniční jámy). Ledovcová údolí (trogy) jsou např. Obří a Labský důl. 

V Krkonoších se dochovaly rovněž zbytky čelních i bočních morén (Obří důl, Labský důl).  

 Nejvyšší části pohoří podléhaly působení studeného klimatu i mimo zaledněná údolí 

(tzv. extraglaciální povrch). Proto nacházíme i na území Krkonoš, periglaciální jevy, které 

jsou jedním z důkazů, že v období jejich vzniku vládlo v Krkonoších klima obdobné klimatu 

polárních oblastí (J. SEKYRA, 1964). V Krkonoších nacházíme stopy po účincích mrazu, 

ledu a teplotních rozdílech (regelační procesy) především ve hřbetové partii (J. SEKYRA 

1960). Vyskytují se zde izolované skalních útvary - tory, skalní stupně, mrazové sruby (H. 

BARTOŠÍKOVÁ, 1973), kryoplanační terasy, kamenná moře, soliflukční pokryvy, skalní 

ledovce, pasivní morény (proteus ramparts) a různé mrazové půdní struktury. Ze strukturních 

půd se v Krkonoších vyskytují tříděné polygony, tříděné sítě, tříděné kruhy, půdní kopečky 

(thufury), rašelinné kopečky (pounus) a vymrzající úlomky (V. TREML, M. KŘÍŽEK, Z. 

ENGEL 2005). 

 Ve zkoumané oblasti Modrého sedla a Čertovy louky se vyskytuje řada těchto 

periglaciálních tvarů. Na Luční hoře nad Modrým sedlem vznikly působením kryoplanace 

mrazové sruby (B. JANÁSKOVÁ 2006) Tam, kde působila intenzivně deflace a segregace, 

vytvořily se v okolí těchto skalních dominant (někdy už úplně rozpadlých) kryoplanační 

terasy. Z akumulací srubů se často odlučují bloky a vznikají kamenná moře (J. SEKYRA 

1960). Dále se tu vyskytují polygonální půdy, ze kterých vznikají brázděné půdy, tvořené 

střídajícími se prahy jemnějších a hrubších zvětralin (J. SEKYRA 1960). V Modrém sedle 

dochází k častým regelačním cyklům a k vývoji mrazových půdních forem - tříděných kruhů 
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(V. TREML, M. KŘÍŽEK, Z. ENGEL 2005). Tříděné polygony vyskytující se na Čertově louce 

mají blíže k tříděným sítím, na této lokalitě postrádají polygonální tvar a dominuje tvar 

kruhový (P. KADLEČÍK. 2005). Na Modrém sedle, Luční i Studniční hoře se nalézají 

minerogenní rašelinné kopečky (s méně než 30 cm rašeliny – thufury) a na severním svahu 

Luční hory a JV svahu Stříbrného hřbetu se nacházejí rašelinné kopečky balvanité (M. 

KOCIÁNOVÁ, H. STURSOVÁ, J VÁŇA, V. JAKOVSKÁ 2005). Na svazích Čertovy louky, ale 

i Luční a Studniční hory najdeme soliflukcí posunuté bloky s charakteristickými čelními a 

bočními valy. Někdy je patrná i brázda, prozrazující pohyb bloků (J. SEKYRA 1960). 

 V holocénu docházelo k drobným klimatickým výkyvům, které však výraznějším 

způsobem neovlivnily charakter zvětrávání hornin a průběh geomorfologických procesů (M. 

KOCIÁNOVÁ, V. JANKOVSKÁ, H. ŠTURSOVÁ 2010) V současnosti převažuje vodní eroze 

(povodně), svahové procesy – mury (V. PILOUS, 1973) a řícení skal (vznikají kužely, haldy a 

osypy) (V. KRÁL et al. 1983) a méně pak procesy nivální nebo sněhová eroze (J. ŠEBESTA 

– V. TREML, 1976; J. ŠEBESTA, 1978). 

 2.3. Pedologie  

 V souvislosti s velkými výškovými rozdíly na krátkou vzdálenost a přitom poměrně 

jednoduchými petrografickými poměry se v Krkonoších velmi zřetelně vyvinula výšková 

(vertikální) půdní stupňovitost od podhorských až po vysokohorské půdy (M. TOMÁŠEK, V. 

ZUSKA 1983). Zvláštností Krkonoš je v Čechách ojedinělý výskyt arktických půd a 

subarktických vrchovišť převážně reliktního charakteru (M. TOMÁŠEK, V. ZUSKA 1983). 

 Na sledované lokalitě Čertovy louky se vyskytuje řada půdních typů. V nejvyšší části 

nenacházejí podzolové půdy (podzoly) horských poloh, jako půdotvorné substráty uplatňují 

především zvětraliny žul. Tyto půdy jsou rozšířeny v subalpínském pásmu s klečovými 

porosty (J. PELÍŠEK 1974). Zrnitostní složení podzolů je převážně hlinitopísčité se silným 

zastoupením hrubého písku, někdy přecházejí z půd štěrkovitých až na půdy kamenité (M. 

TOMÁŠEK, V. ZUSKA 1983). Charakteristická je silně kyselá reakce půdy a krajně 

nepříznivé sorpční vlastnosti. Silná propustnost půdních profilů je někdy snižována výskytem 

železem tmeleného obohaceného horizontu – orštejnu. Zásoby rostlinných živin jsou velmi 

nízké (J. PELÍŠEK 1974). Podzolové půdy v nižších částech této lokality, kde pramení 

Stříbrná bystřina, střídají půdy glejové (gleje). Jedná se o půdy s výraznými redukčními 

procesy v celém profilu. Zrnitost půdy je hlinitá s vyšším obsahem písku a drobnějšího 

štěrku. Stálý přebytek vody způsobuje výrazný nedostatek vzduchu a intenzivní redukční a 

anaerobní procesy Jsou to půdy většinou kyselé až silně kyselé s menšími zásobami 

kyselého a nekvalitního humusu, přístupných minerálních živin a přístupné formy dusíku (J. 

PELÍŠEK 1974). V nejnižší části lokality Čertovy louky se nacházejí vrchoviště. Mocnost 
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vrchovišť obvykle nepřesahuje 3 m. Jsou to speciální půdy s extrémními vlastnostmi 

fyzikálními, chemickými a biochemickými, a to také podmiňuje jejich speciální ekologické 

vlastnosti a podmínky pro vegetaci. Mají vysokou kyselost, obsah humusu a celkový obsah 

dusíku (hlavně organického). Avšak je zde nedostatek lehce přístupných minerálních živin a 

zejména pak extrémní nedostatek lehce přístupných forem dusíku (J. PELÍŠEK 1974). 

 Oblast Modrého sedla je tvořena rankery. Půdotvorným substrátem jsou hrubé 

zvětraliny, především odolnějších typů hornin, jako křemence. Vysušená lokalita rankerů na 

vyčnělých terénních tvarech postrádá souvislý vegetační pokryv (M. TOMÁŠEK, V. ZUSKA 

1983). V tomto subalpínském stupni ostrůvkovitě zarůstá kosodřevinou. Utváření půdního 

profilu rankerů je velmi nevýrazné. Humusový horizont je nesouvislý a tvoří jej vrstva 

organické hmoty na povrchu půdy a výplň mezi hrubým štěrkem, kamením a bloky horniny. 

Jemnější minerální částice jsou zastoupeny jen ve formě příměsi. Půdní reakce je slabě až 

silně kyselá. Sorpční vlastnosti jsou nepříznivé. Zásoba rostlinných živin je malá (J. PELÍŠEK 

1974). Tyto půdy se zde prolínají s alpínskými půdami, kde rostlinný kryt tvoří alpínská 

společenstva. V dalších případech se jedná o štěrkovité až balvanité sutě (M. TOMÁŠEK, V. 

ZUSKA 1983). Permafrost se zde nevyskytuje, dochází zde pouze k sezónnímu promrzání 

půdy (V. TREML, M. KŘÍŽEK, Z. ENGEL 2005). Modré sedlo mělo ve sledovaném období 

zimy 2003 a 2004 půdu promrzlou zhruba do počátku dubna (V. TREML, M. KŘÍŽEK, Z. 

ENGEL 2005).  

 2.4. Klimatologie 

 V klimatické regionalizaci podle Quitta (J. HLADKÝ, B. SÝKORA 1983) je hřbetová 

oblast Krkonoš, do které se řadí i oblast Modrého sedla a Čertovy louky, řazena do chladné 

(Ch) klimatické jednotky, označované třídou Ch 4. Střední polohy jsou pak označovány Ch 6 

a nižší pak Ch7 (J. HLADKÝ, B. SÝKORA 1983). Podle hodnot Končekova faktoru řadíme 

území Krkonošského národního parku do chladné oblasti, která se dále dělí na tři okrsky: 

mírně chladný (C1), chladný (C2) a studený (C3), který zabírá centrální část Krkonoš jejich 

vrcholy a náhorní plošinu (J. BOHÁČ, V. ZUSKA, A.KULÍKOVÁ 1973). Region Ch 4 je 

charakterizována velmi krátkým létem, které je chladné a vlhké, přechodné období je velmi 

dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzimem. Zima je dlouhá a velmi chladná, 

vlhká s velmi dlouhým trváním sněhové pokrývky (L. COUFAL, O. ŠEBEK 1969) – Sněžka 

za období 1991-2001 v průměru 198,7 dní (B. GŁOWICKI 2005). Charakteristika klimatické 

jednotky Ch 4: Počet zamračených dnů 130 – 150, počet jasných dnů 30 – 40, srážkový úhrn 

ve vegetačním období (mm) 600 – 700, srážkový úhrn v zimním období (mm) 400 – 500, 

průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 – 140, průměrná teplota v lednu -6 až -7, 
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průměrná teplota v červenci 12 až 14, průměrná teplota v dubnu 2 až 4, průměrná teplota 

v říjnu 4 až 5, průměrný počet dnů se sněhem 140 – 160 (J. HLADKÝ, B. SÝKORA 1983). 

 Bezprostředním regulátorem termického režimu a základním bioklimatologickým 

prvkem, je sluneční svit a oblačnost. Jsou to značně proměnlivé prvky, které působí proti 

sobě. Důvodem je zahřívání zemského povrchu v průběhu dne a vznik konvekce, jejímž 

následkem je rychlé tvoření oblaků (J. HLADKÝ, B. SÝKORA 1983). Největší oblačnost se 

všeobecně vyskytuje v listopadu a v prosinci, nejmenší zpravidla v září (L. COUFAL, O. 

ŠEBEK 1969). Roční množství slunečního svitu dosahuje maxima v květnu a minimum 

nastává v prosinci. Doba slunečního svitu však závisí na tom, není-li sluneční svit omezován 

překážkami nad horizontem; ve sledované lokalitě s průměrnou dobou slunečního svitu 1600 

hodin se jedná o Studniční a Luční horu (J. HLADKÝ, B. SÝKORA 1983).  

 Na horský reliéf krkonošského masívu se váže tzv. orografická oblačnost, která 

nabývá různých forem. Na návětrné straně pohoří se tvoří oblaky, které zahalují horské 

hřbety a ihned za nimi se rozpouštějí. Ze závětrné strany se jeví tato oblačnost jako tzv. 

fénová zeď (J. HLADKÝ, B. SÝKORA 1983). Vane-li vzduch napříč přes horské hřbety, 

vzniká vlnová oblačnost, která se objevuje v pravidelných vzdálenostech, jak nad pohořím, 

tak i za ním (O. HALÁSKOVÁ, E. HAČAROVÁ, I. VAŠKOVÁ 2007). Reliéf krkonošského 

masívu vytváří v zimním období předpoklad pro časté teplotní inverze. Za těchto situací se 

udržuje ve vyšších polohách teplé a slunečné počasí, zatímco údolní polohy jsou zaplaveny 

studeným vzduchem, často provázeným mlhami (J. HLADKÝ, B. SÝKORA 1983). Teplota se 

mění především v závislosti na nadmořské výšce, avšak v letních měsících je změna teploty 

vzduchu s nadmořskou výškou výraznější než v zimě, což souvisí s ročním chodem 

vertikální stability vzduchu. V zimních podmínkách je vzduch stabilněji zvrstven a jeho 

teplota s rostoucí nadmořskou výškou klesá pomaleji, naopak v letním období bývá zvrstvení 

vzduchu labilnější a pokles teploty s výškou výraznější. Ve zkoumané oblasti Luční boudy 

dosahuje průměrná teplota 5 °C (O. HALÁSKOVÁ, E. HAČAROVÁ, I. VAŠKOVÁ 2007), na 

Sněžce 0,2 °C (L. COUFAL, O. ŠEBEK 1969). Rozhodující vliv na vzrůst vegetace má 

teplota 10 °C, která je hranicí pro po čátek a konec vegetačního období (J. HLADKÝ, B. 

SÝKORA 1983). 

 Na množství a rozložení srážek má velký vliv nadmořská výška, orientace údolí a 

expozice svahů (J. HLADKÝ, B. SÝKORA 1983). Vzhledem k převládajícímu proudění 

vzduchu od západu registruje stanice u Luční boudy nižší množství srážek než západněji 

umístěné stanice (J. HLADKÝ, B. SÝKORA 1983). Nejvyšší úhrny srážek jsou v červenci a 

prosinci, což je vyvoláno častými srážkovými přívaly doprovázenými bouřkami, a nejnižší 

v dubnu a září, či říjnu. Nejvyšší denní úhrn srážek v oblasti Krkonoš byl naměřen na 
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účelové meteorologické stanici KRNAP na Studniční hoře a to 6. 7. 1997 a to 261 mm (O. 

HALÁSKOVÁ, E. HAČAROVÁ, I. VAŠKOVÁ 2007). 

 Krkonoše jako součást Sudetské soustavy vytvářejí se západně ležícími Jizerskými 

horami jednotný geomorfologický celek, který výrazně ovlivňuje vzdušné proudění (O. 

HALÁSKOVÁ, E. HAČAROVÁ, I. VAŠKOVÁ 2007). Jsou zde relativně výraznější podmínky 

pro vznik návětrných a závětrných prostorů, pro obtékání horských překážek jak uvnitř, tak 

vně masivu. Významná turbulentní výměna vzduchu, kterou podmiňují kotlinové tvary a údolí 

a vynášení zahřátých vzduchových hmot z okolní krajiny na hřbety Krkonoš, což vede ke 

zvyšování oblačnosti. V dlouhodobém průměru vykazují krkonošské stanice převládající 

proudění ze západního a jihozápadního kvadrantu (L. COUFAL, O. ŠEBEK 1969). 

 V souvislosti s prouděním ze západního kvadrantu je třeba se zmínit o teorii A – O 

systémů větrného proudění (J. JENÍK 1961), jak se nazývá tok vzduchových hmot, 

usměrňovaných orientací planin a říčních údolí Bílého Labe (J. HLADKÝ, B. SÝKORA 1983). 

V Krkonoších se uplatňuje tzv. dokonalý anemoorografický systém s vodícím návětrným 

údolím, kde dochází vlivem zúženého profilu údolí k zvýšení rychlosti větru, vrcholovou částí, 

kterou tvoří Bílá louka (Labská louka), a s turbulentním prostorem na závětrné straně, které 

bývá často modelována kary a karoidy. Plošiny Labská a Bílá jsou považovány za 

největrnější v celém krkonošském masivu. Všeobecné platí, že rychlost větru s nadmořskou 

výškou a zmenšujícím se třením, stoupá. Nastává také pokles četnosti bezvětří (J. JENÍK 

1961; HLADKÝ, B. SÝKORA 1983).   

 2.5. Hydrologie 

 Krkonoše jsou významnou pramennou oblastí, která svou vodnatostí ovlivňuje režim 

průtoku nejen v horním, ale i ve středním úseku Labe v Čechách. Často zde dochází 

k odtokovým extrémům, tj. ke genezi povodňových vln nebo k průtokovým poklesům, které si 

vyžadují vodohospodářská opatření daleko za hranicemi tohoto pohoří (J. FANTA 1969). 

Krkonoše hrají tedy důležitou vodohospodářskou úlohu v povodí Labe. 

 Přestože jsou úhrny spadlých srážek poměrně vysoké, odtéká značná část jejich 

objemu v podobě povrchového a podpovrchového odtoku. Pro vytváření zásob podzemních 

vod nejsou ve většině případů vhodné podmínky, jinak tomu je u rašelinných jezírek. 

V povodí horních toků odtéká v dlouhodobém průměru až 80 % spadlých srážek (J. 

HLADKÝ, B. SÝKORA 1983). Hlavní příčinou poměrně velkého podílu odtoku ze spadlých 

srážek jsou především relativně krátké toky, s příkrými spády, strmou sklonitostí povodí a 

malou retenční schopností matečných hornin (O. HALÁSKOVÁ, E. HAČAROVÁ, I. 

VAŠKOVÁ 2007). Vegetační pokryv hřbetových partií má důležitou úlohu při zadržování 

srážek. Na nechráněných svazích dochází snadno k erozi. Bystřinný charakter toků a značná 
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unášecí schopnost náhlých průtokových vln, vyvolaných zejména přívalovými dešti, rozšiřuje 

škodlivý účinek eroze i na břehy a dno koryt bystřin, což se projevuje četnými nátržemi, 

výmoly, vytvářením strží a transportem značného množství splavenin (J. HLADKÝ, B. 

SÝKORA 1983). V odtokovém režimu se v Krkonoších zřetelně odráží především vliv časově 

i prostorově nerovnoměrného rozložení srážek a členitosti terénu, kdy návětrná západní 

strana Krkonoš má toky vodnější s rozkolísanějším průtokovým režimem než strana 

východní; ve střední části pohoří odvodňované Labem, která je oproti krajním částem 

v závětří, jsou vodnosti nejnižší (J. HLADKÝ, B. SÝKORA 1983). Průměrný průtok Labe ve 

Špindlerově Mlýně je 1,93 m3/s a Úpy v Horním Maršově 2.67 m3/s (O. HALÁSKOVÁ, E. 

HAČAROVÁ, I. VAŠKOVÁ 2007). K nejvyšším průtokům dochází v dubnu a květnu.  

Maximální hodnoty průměrných měsíčních průtoků odrážejí vliv jarních velkých vod, letních 

srážkových přívalů a prosincových rozvodnění. Minimální hodnoty se nejvíce objevují v době 

utlumeného odtokového procesu v měsících lednu a únoru a pak v sekundárním depresním 

období v měsíci září (J. HLADKÝ, B. SÝKORA 1983). Povodně v Krkonoších vznikají z tání 

sněhu, z přívalových dešťů a kombinací obou faktorů. V roce 1897 proběhla v Krkonoších 

nejničivější povodeň s odhadem výše maximálních průtoků odpovídajících době opakování 

vyšší než 100 let, poté byly tyto průtoky naměřeny v na horním Labi v profilu Špindlerův Mlýn 

v červenci 1997 a začátkem srpna 2006. Lokální přívalová povodeň také zasáhla povodí 

Malé Úpy koncem srpna 2002 (O. HALÁSKOVÁ, E. HAČAROVÁ, I. VAŠKOVÁ 2007). Vlny 

z jarního tání jsou obvykle objemově vydatnější než vlny letní, které vykazují větší strmost a 

zpravidla i kratší dobu trvání. Největší objemovou externistou se vyznačují vlny z tání sněhu, 

způsobené fénovými situacemi, doprovázenými vydatným deštěm (O. HALÁSKOVÁ, E. 

HAČAROVÁ, I. VAŠKOVÁ 2007).  

 2.6. Živá p říroda Krkonoš 

 Podle regionálního fytogeografického rozčlenění České republiky jsou Krkonoše 

spolu s Rýchorami samostatným fytogeografickým okresem v podoblasti sudetské flóry 

(Sudeticum), ležící v oblasti středoevropské lesní květeny – Hercynium (J. ŠOUREK 1969). 

Na polském území jsou Krkonoše začleněny jako okres Západní Sudety - okręg Sudety 

Zachodie (J. ŠOUREK 1969). Vegetace je uspořádána v závislosti na výšce do 4 stupňů. 

Jedná se o stupeň submontánní (podhůří), stupeň montánní (horský), dosahující až po 

alpínskou hranici lesa, která dosahuje v průměru 1229 m n. m., maxima dosahuje na JZ 

svahu Sněžky 1367 m n. m. a minima v Labském dole 960 m n. m. (V. TREML 2003; J. 

ŠTURSA, J. JENÍK & J. VÁŇA 2010), stupeň subalpínský a alpínský stupeň (alpínské hole), 

který se vyskytuje v pouze na nejvyšších vrcholech (J. ŠOUREK 1969). 
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 Zkoumané území obou lokalit se nachází nad AHL v subalpínském stupni, který ve 

vrcholových partiích Luční a studniční hory přechází ve stupeň alpínský. Rozkládá se tedy 

v klečovém vegetačním stupni, který sahá do výšky přibližně 1500 m n. m., kde přechází do 

alpínských holí (J. ŠOUREK 1969).  

 Na lokalitě Čertovy louky se hojně vyskytuje borovice horská kleč, kosodřevina (Pinus 

mugo subsp. pumilio), která zde v nižších partiích tvoří souvislý pás, který postupně přechází 

v separované shluky. Kosodřevina dosahuje výšky 1 až 2 metry. Keře se obnovují převážně 

vegetativní cestou, zakořeňováním k zemi přiléhajících větví. V podrostu klečí jsou některé 

význačné reliktní druhy rostlin, jako rašeliník Lindbergův (Sphagnum lindbergi), nebo 

ostružník moruška (Rubus chamaemorus). Na minerálním podkladu zde rostou travní 

společenstva s dominantní smilkou tuhou (Nardus striga) (J. ŠOUREK 1969). 

 Hřbetové partie Modrého sedla jsou pokryty souvislou vrstvou kleče, ze které 

vystupují travní ostrůvky smilky tuhé, sítiny trojklané (Juncus trifidus), rozrazilem 

chudobkovitým (Veronica bellidioides), bikou klasnatou (Luzula spicata) a jestřábníkem 

černým (Hieracium nigritum), a keřové ostrůvky porostlé brusnicí borůvkou a brusnicí 

brusinkou (Vaccinium myrtillus a V. vitisidea) (J. ŠOUREK 1969). Do Modrého dolu se ze 

sedla svažuje kamenné moře, s vysokohorskými mechorosty např. štěrbovka mdlá (Kiaeria 

falcata), které jsou spolu s lišejníky (Thamnolia vermicularis a Rhizocarpon geographicum) 

prvním článkem sukcese na těchto sutích (Z. PILOUS 1969).  

 Ze zástupců fauny se na Čertově louce vyskytují, zástupci dvou druhů lidušek: 

liduška horská (Anthus spinoleta) a liduška luční (Anthus pratensis), dále vrcholových 

planinách hnízdící skřivan polní (Alauda arvensis) (W. ČERNÝ, J. DOSKOČIL 1969). 

Z dravců pravidelně navštěvuje horské louky poštolka (Falco tinnunculuc), přilákaná hraboši 

polními (Microtus arvalis), je také prokázán výskyt dřemlíka tundrového (Falco columbaris) 

(W. ČERNÝ, J. DOSKOČIL 1969). Porosty nad horní hranicí lesa je biotopem tetřeva (Tetryl 

urogallus) a tetřívka (Lyrurus tetrix) (W. ČERNÝ, J. DOSKOČIL 1969). Z obojživelníků se zde 

vyskytuje skokan hnědý (Rana temporaria) a ještěrka živorodá (Lacerta vivipara) a z početné 

řady bezobratlých zmíníme pouze škůdce kleče: kůrovce (Pitogenes chalcographus), hřebuli 

ryšavou (Neodiprion sertifer) a bejlomorku (Theodiplosis brachyntera) (W. ČERNÝ, J. 

DOSKOČIL 1969). 

  Modré sedlo již není z hlediska fauny tak druhově pestré, zvláště co se týče vyšších 

druhů zvířat. Skalní sutě obývá pěvuška podhorní (Prunella collaris), ještěrka živorodá, či 

výskytem unikátní druh pavouka Gnaphosa lapponum (W. ČERNÝ, J. DOSKOČIL 1969). 

Hřbetové partie jsou biotopem tetřeva a tetřívka a opět se zde vyskytují škůdci kleče. (W. 

ČERNÝ, J. DOSKOČIL 1969) 
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 2.7. Historie vlivu člověka na území Krkonoš 

 V 16. a 17. století dosáhla těžba dřeva a zároveň devastace lesů největšího rozsahu. 

Těžilo se holosečně na svazích hor hlavně ve východních Krkonoších. Na počátku 18. století 

zahraniční druhy postupně vytlačily krkonošský ekotyp smrku. Do Krkonoš byly 

introdukovány také další cizí elementy, např. modřín evropský a modřín sibiřský, stromovitá 

kleč a limba z Alp (SPRÁVA KRNAP 2011). Také začala uplatňovat svůj vliv na 

krajinu turistika, prostřednictvím nových komunikací, lanovek a turistických center. V 19. 

století bylo v Krkonoších celkem 1621 bud, chovalo se celkem 20 000 krav a 10 000 koz.  

Obhospodařované enklávy markantně snížily horní hranici lesa, z 1250 m místy až na 1000 

m n. m (SPRÁVA KRNAP 2011). Výstavba hraničních opevnění a zvýšení těžby dřeva 

v období druhé světové války, vedlo k rozsáhlým kůrovcovým kalamitám. Imise, které se 

staly spouštěcím mechanismem obnovy krkonošských lesů, se začaly viditelně projevovat na 

konci sedmdesátých let (SPRÁVA KRNAP 2011).  

 Razantní antropogenní vlivy se projevily i na zvířeně, zejména na velkých ptácích a 

savcích. Posledních osm vlků bylo zabito v Krkonoších na slezské straně v roce 1761. 

Poslední medvěd byl zastřelen v českých Krkonoších roku 1726, na slezské straně o deset 

let později. Rys vymizel na začátku 19. století, divoká kočka v roce 1896. Poslední 

hnízdo orla skalního bylo zničeno roku 1844. Trvalou populaci kulíka hnědého zlikvidovalo 

před koncem 19. století vybírání vajec z hnízd (SPRÁVA KRNAP 2011). 

 Všechny tyto faktory a události přispěly k vyhlášení Krkonošského národního parku 

(KRNAP) v roce 1963, který je stanoven zákonem. Národní park se dělí do tří zón a 

ochranného pásma. I. zóna je nejpřísněji chráněná a patří sem vrcholové části Krkonoš, 

včetně obou zkoumaných oblastí: Čertovy louky a Modrého sedla. Národní park slouží jako 

ochrana přirozených nebo lidskou činností málo ovlivněných ekosystémů (SPRÁVA KRNAP 

2011). Roku 1992 byly Krkonoše zařazeny do světové sítě biosférických rezervací UNESCO. 

V Biosférické rezervaci se provádí ochrana genofondu, vědecký výzkum sledující využívání a 

zneužívání přírodních zdrojů, dochází k výměně informací v mezinárodním měřítku a 

výchově odborníků i veřejnosti pro cíle ochrany přírody na celém světě (SPRÁVA KRNAP 

2011). Roku 1997 je pak Úpské rašeliniště, jakožto mezinárodně významné z hlediska 

ptactva, zařazeno v seznamu světově významných mokřadů Ramsarské dohody (SPRÁVA 

KRNAP 2011). 
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3. SNĚHOVÉ PODMÍNKY V KRKONOŠÍCH  

 3.1. Význam sn ěhových srážek a sn ěhové pokrývky 

 Mezi významné faktory krkonošské přírody patří sníh. Sníh ovlivnil nejen 

geomorfologické utváření krkonošského povrchu, ale i krkonošskou vegetaci a život lidí. Sníh 

je důležitým faktorem lesního hospodářství a má velký vodohospodářský význam nejen pro 

území Krkonoš, ale i pro ostatní oblasti (J. HLADNÝ, B SÝKORA 1983).  

 Význam sněhové pokrývky lze rozdělit podle několika základních vlivů. Vzhledem 

k vysokému albedu a malé teplené vodivosti ovlivňuje sněhová pokrývka místní klima (P. J. 

MARCHAND 1982, L. COUFAL, O. ŠEBEK 1969). Z hlediska hydrologického je sníh 

významný jako zdroj podzemních a povrchových vod, a vodnosti toků v zimních měsících 

(viz. hydrologie) (P. SINGH, V. P. SINGH  2001, J. HLADKÝ, B. SÝKORA 1983). Sněhová 

pokrývka se taktéž podílí na utváření reliéfu, a to pasivním i aktivním způsobem (eg H. M. 

FRENCH 2007; V. TREML, M. KŘÍŽEK, Z. ENGEL 2005). Sníh dále brání rychlému rozvoji 

vegetace v jarních měsících, čímž zmírňuje nebezpečí umrznutí rostlin při jarních mrazících. 

Dostatečná a stálá sněhová pokrývka zabraňuje většímu promrznutí půdy a tím i úhynu 

edafonu (C. KÖRNER 2003; J. ŠOUREK 1969). Zároveň také přispívá k zachování 

endemických druhů specializovaných pro alpínské horské klima (W. ČERNÝ, J. DOSKOČIL 

1969) a taktéž k snižování AHL (V. TREML 2003). Z botanického hlediska pozitivní funkci na 

vegetaci mají laviny, které přispívají k udržení biodiverzity prostředí (C. KÖRNER 2003; M. 

VRBA – V. SPUSTA, 1975). V neposlední řadě má sníh dopady v oblasti ekonomické např. 

v důsledku škod v lesním hospodářství, nebezpečí povodní, či stimulace sezónního 

turistického ruchu (M. ČIHAŘ, V. TŘEBICKÝ 2000). 

 3.2. Rozmíst ění sněhové pokrývky 

 Výška sněhové pokrývky je v Krkonoších sledována v rámci pravidelných 

meteorologických měření, a to v jak v níže položených stanicích (Špindlerův Mlýn – Svatý 

Petr, Špindlerův Mlýn - Labská, Dolní Dvůr – Rudolfov, Pec pod Sněžkou, Malá Úpa,, 

Benecko, Harrachov, Jánské lázně, Horní Maršov, Strážné, Dvoračky, Bufet na rozcestí, 

Jakuszyce, Przesieka, Jagniątków, Karpacz), tak i v nejvyšších částech hor (Labská bouda, 

Luční bouda a Sněžka). Na všech těchto stanicích se sníh ukládá rovnoměrně po celé zimní 

období (V. SPUSTA sen., V. SPUSTA jun., M. KOCIÁNOVÁ 2003; J. HLADKÝ, B. SÝKORA 

1983; B. GŁOWICKY 2005). Z plošin a temen hor je však sníh sníván k okrajům údolních 

depresí, kde se vlivem turbulence větru na závětrném svahu usazuje, a vytváří tak 

mnohametrové vrstvy, často převěje (V. SPUSTA sen., V. SPUSTA jun., M. KOCIÁNOVÁ 

2003). Vzhledem k převažujícímu západnímu až severozápadnímu proudění v období 
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sněhových srážek, jsou tyto akumulace soustředěny nejvíce na svazích orientovaných 

k východu až jihovýchodu (V. SPUSTA sen., V. SPUSTA jun., M. KOCIÁNOVÁ 2003). 

V důsledku zvýšené akumulace sněhu dochází na těchto svazích k častým lavinám. 

 Obr. 1: Lavinový katastr Krkonoš 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(Alpy4000 (HS) [online] staženo 26. 5. 2011) 

V české části Krkonoš je 37 (v celých Krkonoších asi 50) lavinově aktivních svahů, které se 

přitom koncentrují jen do vrcholové části pohoří nad AHL o délce asi 16 a šířce 6 km (M. 

VRBA – V. SPUSTA, 1975).  Oblasti zvýšené lavinové aktivity jsou v Krkonoších 

koncentrovány na závětrných svazích vrcholových plošin (obr. 1). V západní části hor jsou 

lavinové dráhy četné zejména v karovém uzávěru Labského dolu a v Kotelních jamách, 

menší lavinová dráha se nachází v Martinově dole (M. VRBA – V. SPUSTA, 1975). Ve 

východních Krkonoších je vzhledem k vyšší nadmořské výšce a větší členitosti reliéfu výskyt 

lavin častější. Lavinové dráhy se nalézají v Čertově dole, Dole Bílého Labe, Dlouhém dole, 

Modrém dole, Obřím dole a ve Studničních jámách (M. VRBA – V. SPUSTA, 1975). Laviny v 

Krkonoších vznikají na svazích o sklonu svahů údolí mezi 30°- 45° (M. VRBA 1964). Pro 

jejich vznik jsou taktéž významné klimatické poměry, v Krkonoších projevovány častými 

změnami počasí (J. HLADNÝ, B SÝKORA 1983). 80 % lavin tvoří laviny z čerstvého sněhu 

(prachové a deskové) (J. HLADNÝ, B SÝKORA 1983). K sesuvům lavin v Krkonoších 

dochází po celou zimu; často v listopadu (první sníh), jejich početnost vrcholí v únoru 

(sněhové vánice), a dosti hojné jsou i v březnu, při fénovém tání sněhu (M. VRBA, 1969).  
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 Lavinová dráha z Modrého sedla do Modrého dolu se nachází ve východní skupině 

lavinových drah (M. VRBA – V. SPUSTA, 1975). Jedná se o závětrný JV svah, kdy je A – O 

systémem (J. JENÍK 1961) přinášen sníh ze sledované lokality Čertovy louky (i Bílé louky a 

svahů Luční a Studniční hory), který zde v závětří tvoří v extrémních podmínkách 10 – 15 m 

silnou sněhovou pokrývku. Laviny se nejčastěji sesouvají v druhé polovině zimy (laviny 

z vlhkých a mokrých firnů, nebo z upěchovaného prachového sněhu). V první polovině zimy 

zpravidla dochází k mohutnému plazení sněhu dolů po svahu (M. VRBA 1964). 

 K zvýšené akumulaci sněhu, vlivem turbulentních proudů zrychlujících se vlivem A – 

O systému (J. JENÍK 1961), dochází také v ledovcových karech na severním svahu 

vrcholových plošin, zejména ve Sněžných jamách a v karových uzávěrech údolí Lomnice (J. 

KWIATKOWSKI, P. LUCERSKI 1979). Dalšími místy zvýšené akumulace sněhu jsou 

snížené části reliéfu na Pančavské louce, pramenná část Čertovy strouhy a Čertova louka, 

nivační deprese na levém břehu Bílého Labe pod Luční boudou, svahové deprese v S svahu 

Luční hory, V svah Zadní Planiny (V. SPUSTA sen., V. SPUSTA jun., M. KOCIÁNOVÁ 

2003).  

 3.3. Mocnost a délka trvání sn ěhové pokrývky   

 Maximální mocnosti dosahuje sněhová pokrývka v březnu před začátkem 

všeobecného tání (L. COUFAL, O. ŠEBEK 1969). Délka trvání sněhové v Krkonoších závisí 

na několika faktorech: nadmořské výšce (graf 1), větrných poměrech, terénní predispozici, 

lavinové činnosti, vegetaci, oslunění a expozici (J. ŠEBESTA, 1978).  

 Na místech rozlehlých Krkonošských plošin (Bílá a Labská louka), kde dochází k 

výraznému svívání sněhové pokrývky, se výška rovnoměrně uložené sněhové pokrývky 

pohybuje mezi 150 až 250 cm (L. COUFAL, O. ŠEBEK 1969). Vzhledem k malé mocnosti 

sněhové pokrývky a silnému oslunění dochází v těchto částech Krkonoš k brzkému tání, a 

souvislá sněhová pokrývka se zde tak vyskytuje do půlky března (L. COUFAL, O. ŠEBEK 

1969).  

 K zvýšenému ukládání sněhu v karech a k narůstání převějí a sněhových polštářů do 

velkých rozměrů dochází zvláště při intenzivních srážkách doprovázených bouřlivým větrem, 

který je přiváděn  A – O systémem (J. JENÍK 1961), o rychlosti 90 km/h i více (V. SPUSTA 

sen., V. SPUSTA jun., M. KOCIÁNOVÁ 2003).  

 V místech nejvyšší mocnosti sněhové pokrývky se v Krkonoších tvoří tzv. sněhová 

pole (J. ŠEBESTA, 1978; J. KWIATKOWSKI, P. LUCERSKI 1979). Jedná se o zbytky 

souvislé sněhové pokrývky, které zůstávají ležet dlouho do jara až léta (J. ŠEBESTA, 1978). 
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V Krkonoších můžeme rozeznat pravidelně se opakující letní sněhová pole – každoroční, ale 

i pole občasná a nepravidelně se vyskytující (lavinové muldy) (J. ŠEBESTA, 1978). Mezi 

každoroční sněhová pole většího rozsahu, která existují do července i déle, patří „Mapa 

republiky“ na Lavinovém svahu v Modrém dole, kdy množství sněhu, které se zde usadí 

během zimních měsíců, je tak veliké (v březnu 2002 12 m (V. SPUSTA sen., V. SPUSTA 

jun., M. KOCIÁNOVÁ 2003)), že i přes jižní expozici a maximální oslunění, zůstává 

každoročně na Lavinovém svahu firnovisko, které v roce 1893 přetrvalo až do zimy (M. 

VRBA 1964). Mezi každoroční sněhová pole dále patří „Sněhový most“ v erozním zářezu 

v Úpské hraně (mocnost v zimě 20-30 m), sněhová pole v Jelením dole (v zimě 5-10 m), 

převislá sněhová pole na Úpské hraně (v zimě 6-10 m), na karových hranách Velké a Malé 

Studniční jámy (5-8 m v březnu 2002 (V. SPUSTA sen., V. SPUSTA jun., M. KOCIÁNOVÁ 

2003)), Labského dolu - Navorská jáma (v zimě 5-10 m), Kotelních jam a údolí Bílého Labe, 

další sněhová pole se vyskytují na kryoplanačních terasách Luční a Studniční hory (v zimě 3-

8 m), či v Krakonošově zahrádce a Harrachově jámě (J. ŠEBESTA, 1978). Na Polské straně 

Krkonoš jsou to sněhová pole ve Sněžných jámách (v zimě 5-7 m), v jámách Velkého a 

Malého Stavu, v karovém uzávěru údolí Lomničky a v regionu Jakuzsyc a Budniku (J. 

KWIATKOWSKI, P. LUCERSKI 1979). 

Graf 1: Délka zimního období Ti (<=0 °C) a doby trv ání sněhové pokrývky 

v hypsometricých zónách Krkonoš. 

 
1 – východní Krkonoše     Zdroj: J. KWIATKOWSKI, P. LUCERSKI 1979 
2 – západní Krkonoše 
  

  Všechna tato každoroční dlouhotrvající sněhová pole (160-190 dní) se vyskytují nad 

hranicí 1250 m n. m. (J. ŠEBESTA, 1978; J. KWIATKOWSKI, P. LUCERSKI 1979). Na 

otevřených nezastíněných svazích leží sněhová pole (120-140 dní) vždy nad hranicí 1200 m 

n. m. (J. KWIATKOWSKI, P. LUCERSKI 1979, graf 1), avšak v karech a depresích sestupují 
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až k 1000 m. n. m (J. ŠEBESTA, 1978). Zvláštním případem je Sněžka kde za období 1991-

2001 byla sněhová pokrývka v průměru 198,7 dní (B. GŁOWICKI 2005).  

 Délku trvání sněhové pokrývky ovlivňuje i vegetace, zvláště lesy a kosodřevina, kdy 

v zalesněném regionu se sněhová pokrývka drží déle (o 20 až 60 dní) než v regionu 

nezalesněném (J. KWIATKOWSKI, P. LUCERSKI 1979).   

 Vlivem jižní expozice se neudrží sněhové pole na hraně Obřího dolu, či na jižním 

svahu Harrachových kamenů, ačkoliv se zde v zimních měsících tvoří mohutné převěje (9 až 

12 m v březnu 2002) (V. SPUSTA sen., V. SPUSTA jun., M. KOCIÁNOVÁ 2003).   

 

 

4. POUŽITÉ METODY 

 4.1. Popis sledovaných území a metodika získávání dat 

 Území sledované oblasti Čertovy louky je tvořeno polygonem o rozměrech 180 x 200 

m v oblasti nivační deprese, kdy je protažen ve směru S – J, a rozměrech 65 x 95 m ve 

spodní pramenné části Stříbrné bystřiny, kdy je protažen ve směru V – Z (Mapa 1). Na tomto 

sledovaném území se nachází 84 pravidelně rozmístěných měřících bodů. Území sledované 

oblasti Modrého sedla je ve tvaru nepravidelného čtyřúhelníku (70 x 105 x 90 x 125 m) 

protaženého v SV – JZ směru (Mapa 1). Na sledovaném území se nachází 57 pravidelně 

rozmístěných měřících bodů, které zasahují od vrcholové klečové části až pod terénní hranu 

do akumulační lavinové oblasti (Mapa 1). 

 Na měřících bodech byly v průběhu zimy 2010/2011 zjišťovány hodnoty výšky 

sněhové pokrývky za pomocí přístroje GPS a lavinové sondy. První měření bylo 

uskutečněno po ustálení výšky sněhové pokrývky dne 22. 12. 2010. Následující měření byla 

prováděna v měsíčním intervalu, který mohl být vzhledem k aktuálním povětrnostním 

podmínkám upraven o několik dní. V závěru zimy byl měřící interval zkrácen na polovinu 

z důvodu přesnějšího zaznamenání odtávající sněhové pokrývky. Poslední měření bylo 

provedeno 29. 5. 2011.   

 4.2. Metodika zpracování nam ěřených dat 

 Z naměřených dat jsem pro každou sledovanou lokalitu vytvořil 2 databáze: jedna 

obsahovala všechny naměřené hodnoty pro příslušná data měření a druhá rozdíly výšky 
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sněhu dvou po sobě následujících období. Tyto databáze jsem zpracoval jako mapové 

výstupy, ze kterých jsem vyčetl rozložení, výšku a přibývání, čí úbytek sněhové pokrývky 

(Mapy 3 – 22). Dále jsem vytvořil tabulku 1, kde byla průměrná výška sněhu spočítána jako 

aritmetický průměr, ze všech měřených bodů k datu měření. Tyto výstupy jsem porovnal 

s předchozími výsledky měření v dané lokalitě. V charakteristice jsou zahrnuty i 

geomorfologické vlastnosti povrchu (nivační deprese uprostřed studované lokality Čertovy 

louky a terénní hrana Modrého sedla). 

 Při tvorbě mapových výstupů bylo využito metody nejbližšího souseda (Natural 

neighbours), která byla z dostupných interpolačních technik (Triangulation with smoothing, 

IDW, Kriging, Rectangular a Custom Point Estimation) nejpřesnější. Pro určení kvadratické 

chyby jsem vybral 9 (Čertova louka) a 7 (Modré sedlo) náhodně rozmístěných verifikačních 

bodů (cca 10 % z počtu bodů v dané lokalitě), na kterých jsem vypočítal kvadratickou chybu. 

Jako nejvhodnější, s nejmenší kvadratickou chybou, pro sledovaná území tedy vyšla metoda 

nejbližšího souseda (Natural neighbours). Metoda je založena na principu, že okolo každého 

hledaného bodu se vytvoří trojúhelník ze tří nejbližších naměřených hodnot (Delauneyovská 

triangulace, hledání konvexní obálky) a z těch se na základě vzdálenosti vypočítá hledaná 

hodnota (P. ŠTYCH et al. 2008). Tato metoda je vzhledem k pravidelnému rozmístění 

měřených bodů ve studovaných lokalitách velice efektivní (P. ŠTYCH et al. 2008). Jako 

software byl použit program MapInfo Professional (verze 9.0.1.) a Vertical Mapper 3.0. 

  4.3. Metodika zpracování získaných dat 

 Z meteorologické stanice na Luční boudě jsem zpracoval denní data: průměrné 

teploty vzduchu, úhrnu dešťových srážek, celkové sněhové pokrývky, nové sněhové 

pokrývky a průměrné rychlosti větru; a také data o směru větru v 10 minutovém intervalu, ze 

kterých jsem určil převládající směr větru pro každý den. Zpracovaná data zahrnovala dobu 

od prvních sněhových srážek 18. 10. 2010 do posledního měření 29. 5. 2011. Tato 

meteorologická data jsem spolu s naměřenými daty výšky sněhové pokrývky použil 

k vyhodnocení vývoje sněhové pokrývky na obou sledovaných lokalitách, kdy každé období 

bylo pojmenováno po měsíci na jeho konci. Absolutní výška sněhové pokrývky na Luční 

boudě byla zjištěna vždy k datu měření na sledovaných lokalitách a její celkový průměr byl 

vypočítán z dat pravidelných denních měření, od data prvního měření až po datum 

posledního měření na Čertově louce (tab. 1). Údaje a době trvání sněhové pokrývky 

z předešlých let jsou v předešlých pracích uváděny s odkazem na data ze stanice Sněžka a 

jsou tedy nevhodné k porovnání s daty z Luční boudy, kde jsou rozdílné sněhové poměry. 
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5. VÝSLEDKY 

 5.1. Sněhové pom ěry studovaných lokalit v sezón ě 2010/2011 

 První sněhové srážky napadly 18. 10. 2010, avšak ještě došlo k jejich roztátí. 

Souvislá sněhová pokrývka se vyskytovala od 20. 11. 2010.  

Graf 2: Srovnání zjišt ěných mocností sn ěhové pokrývky a klimatických charakteristik 

v období 18. 10. 2010 – 29. 5. 2011 

* Luční bouda 
** Čertova louka 
*** Modré sedlo 
 
 V první polovině prosincového cyklu došlo k prudkému ochlazení (až o 12°C), na 

které v polovině období navázala obleva (nárůst teploty o 17°C) s deš ťovými srážkami (8 

mm), tu pak vystřídaly opět průměrné teploty -11 °C. Po celé období vanul Z až J vít r okolo 

7,5 m/s, krátkodobě přerušovaný S větrem (nejdéle na 4 dny), který převíval sněhové srážky 

do závětrných partií Modrého sedla a na Čertovu louku ze Stříbrného hřbetu. Za období 

napadlo 127 cm sněhu. Na lokalitě Čertovy louky byla souvislá sněhová pokrývka a v nivační 

depresi bylo naměřeno maximu 190 cm sněhu (Mapa 3). Na Modrém sedle bylo naměřeno 
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105 cm v akumulační oblasti pod svívanou hranou Modrého dolu, která byla bez sněhové 

pokrývky (Mapa 14).  

 Začátek lednového cyklu ovlivnila obleva (nárůst teploty o 12°C), kterou vyst řídaly 

silné mrazy (v průměru -12 °C) doprovázené severním v ětrem, další obleva pak nastala 

v polovině cyklu (nárůst teploty o 13 °C). Po v ětšinu období vanul Z až J vítr, který na konci 

cyklu vystřídal vítr S, a jeho průměrná rychlost byla 7 m/s. Za cyklus připadlo 70 cm sněhu. 

Docházelo k hromadění sněhu v nivační depresi Čertovy louky (225 cm) a na celém jejím 

povrchu, s výjimkou prameniště ve spodní části, kde došlo k redukci sněhové pokrývky táním 

a svíváním sněhu (Mapa 4, 9). Na Modrém sedle se již nacházela souvislá sněhová 

pokrývka (Mapa 15), avšak v hřbetové partii došlo v důsledku svívání sněhu k jejímu úbytku 

(Mapa 19). 

 Průměrná teplota únorového cyklu byla -6 °C a nedocházel o k výrazným oblevám. 

Sněhové srážky (41 cm) byly odnášeny a následně ukládány postupně S, JV, následně Z a 

sporadicky J větrem. Průměrná rychlost větru byla 6,3 m/s. V nivační depresi na Čertově 

louce byla v tomto období naměřena nejvyšší hodnota mocnosti sněhové pokrývky 270 cm z 

celé zimy 2010/2011 a vzhledem k výraznému nárůstu sněhové pokrývky byla zaznamenána 

i její nejvyšší průměrná mocnost 126 cm (tab. 1). Na Modrém sedle přibyl sníh pouze ve 

vrcholové partii a na JZ okraji, na ostatních částech došlo k mírnému úbytku. Sněhová 

pokrývka Modrého sedla má nejvyšší průměrnou mocnost za celou sezónu, s maximem 110 

cm v akumulační oblasti (tab. 1). 

 Březnový cyklus teplotně navázal na předešlý s průměrnou teplotu -8 °C (do 11. 3. 

2011). V závěru období došlo k prudkému oteplení (1,6 °C) a k vy datným dvoudenním 

dešťovým srážkám v průměru (14,9 mm). Sněhové srážky byly nulové a vanul postupně S, 

V a J vítr v průměru 5 m/s. Na obou sledovaných lokalitách docházelo k výraznému 

výškovému odtávání (Mapy 11, 21). Na Čertově louce byla stále souvislá vrstva sněhu 

(Mapa 6), zatímco na Modrém sedle došlo již k odtátí terénní hrany svahu (Mapa 17). 

 Průměrná teplota dubnového cyklu byla již +1,1 °C, deš ťové srážky byly až na 

výjimku 14. 4. 2011 - 11,4 mm málo vydatné, avšak pravidelné, a docházelo tak k dalšímu 

tání sněhové pokrývky. Sněhové srážky byly v tomto období podprůměrné (31 cm). Vanul J, 

Z a SZ vítr v průměru 5,9 m/s. Na Čertově louce došlo místy k úplnému vytátí sněhové 

pokrývky a k celkovému poklesu výšky sněhu (Map 12). Sněhová pokrývka se zachovala 

pouze v okolí nivačních depresí (Mapa 7). Na Modrém sedle přetrvaly poslední zbytky 

sněhové pokrývky v klečovém porostu ve vrcholové partii a také v akumulační oblasti pod 

závětrným svahem (Mapa 18), kde došlo i k malému přírůstku její mocnosti (Mapa 22). 
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 V květnovém cyklu dosáhla průměrná teplota 4 °C, avšak od 3. - 5. 5. 2011 došlo 

k ochlazení (o -5,1 °C) a napadnutí 28 cm sn ěhu, který však vlivem následného oteplení a 

dešťových srážek brzy roztál (graf 2). Převládající směr větru byl V až JV, průměrná rychlost 

4 m/s. Modré sedlo bylo již bez sněhové pokrývky a na Čertově louce se nacházela pouze 

dvě malá sněhová pole v oblasti nivační deprese (Mapa 8) s maximální hloubkou 135 cm 

(tab. 1). Vzhledem k dalším vydatným dešťovým srážkám a vysokým teplotám se při 

následujícím měření na Čertově louce 29. 5. 2011 nacházel pouze malý sněžník (2,5x3 m), 

který odtál do 5 dní po posledním měření.  

 Průměrná výška sněhu za sledované období na Čertově louce dosáhla hodnoty 63,5 

cm, na Modrém sedle byl celkový průměr za období prosinec – duben 25 cm a na Luční 

boudě 54,5 cm (tab. 1). 

Tabulka 1: Sněhové poměry studovaných lokalit v sezóně 2010/2011 

lokalita datum 
měření 

22.12. 22.1. 18.2. 23.3. 22.4. 19.5. 29.5. 

Období  
prosinec - 

květen 
(duben*) 

Čertova louka  
max 190 225 270 225 170 135 25 177 

min 30 40 45 10 0 0 0 18 

průměr 90 109 126 88 27 4 0,5 63,5 

Modré sedlo 

max 105 110 110 100 55 0 0 96 

min 0 5 10 0 0 0 0 3 

průměr 41 39 50 29 13 0 0 25 

Luční bouda výška  76 82 98 70 0 0 0 54,5 
*Modré sedlo 

         

           

 

6. DISKUZE 

 K nejvyšší sněhové akumulaci na Čertově louce docházelo v zimě 2010/2011 

v oblasti centrální nivační deprese, pomocí větrů SZ kvadrantu. Maximum sněhové pokrývky 

(270 cm) bylo naměřeno v únoru, kdy byla zjištěna také nejvyšší průměrná výška sněhové 

pokrývky na této lokalitě (126 cm) (Mapa 5). Souvislá sněhová pokrývka se zde vyskytovala 

naposledy při měření 23. 3. 2011 (Mapa 6). V následujících termínech měření sníh pokrýval 

již pouze nivační depresi a jeho plocha se vlivem kladných teplot, slunečního osvitu a 

dešťových srážek rychle zmenšovala. Poslední zbytky sněhové pokrývky byly změřeny 
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v nivační depresi na Čertově louce 29. 5. 2011 (Mapa 8). Janásková (2006) uvádí maximum 

sněhové pokrývky naměřené v nivační depresi na Čertově louce v roce 2004 až 22. 4. a o 

100 cm vyšší, v roce 2005 pak dokonce vyšší o 210 cm, Horáčková (2009) pak na stejném 

místě uvádí hodnotu vyšší o 155 cm (16. 3. 2009). Konec souvislé sněhové pokrývky u 

Janáskové (2006) v roce 2004 nastal o měsíc dříve (20. 4.), v roce 2005 pak o měsíc později 

(1. 5.), Horáčková (2005) uvádí datum 10. 4. 2008. Data posledního měření sněhu jsou 

srovnatelné až na rok 2005 kdy Janásková (2006) uvádí poslední měření až 17. 6. 

 Do oblasti Modrého sedla byl sníh přinášen západním až severozápadním prouděním 

v období sněhových srážek, jak již uvádějí předchozí studie (J. JENÍK 1961; V. SPUSTA 

sen., V. SPUSTA jun., M. KOCIÁNOVÁ 2003).  Zde se pod terénní hranou akumuloval a 

vytvářel mocnou sněhovou pokrývku v horní části centrální lavinové dráhy Modrého dolu 

(Mapy 14, 17, 22). Porosty kleče přispívaly k akumulaci sněhu v hřbetové části lokality a 

následně zpomalovaly tání sněhové pokrývky (Mapy 14, 17, 22). Tento efekt potvrzuje vliv 

klečových porostů, popsaný dříve z polské části Krkonoš (J. KWIATKOWSKI, P. LUCERSKI 

1979). Vlivem JV expozice svahu a přítomnosti terénní hrany vystavené deflaci, se souvislá 

sněhová pokrývka na celé lokalitě vyskytovala pouze při měření v lednu a únoru, kdy byla 

naměřena maximální výška sněhové pokrývky (110 cm, viz tab. 1). Vlivem vysokých teplot a 

silných dešťových srážek se poslední zbytky sněhové pokrývky na lokalitě Modré sedlo 

vyskytovaly pouze do přelomu dubna a května. Janásková (2006) uvádí maxima 150 cm a 

120 cm, Horáčková (2009) naměřila maximum 170 cm (16. 3. 2009). Souvislá sněhová 

pokrývka i následné sněhové polygony se zde vyskytovaly ve srovnatelném období (B. 

JANÁSKOVÁ 2006, L. HORÁČKOVÁ 2009).  

 Coufal a Šebek (1969) uvádějí, že v Krkonoších dosahuje sněhová pokrývka maxima 

v březnu před začátkem všeobecného tání. Tento poznatek potvrzuje za rok 2004 Janásková 

(2006) i Horáčková (2009) za rok 2009, avšak v roce 2005 (B. JANÁSKOVÁ 2006) a v 2011 

došlo k naměření maxima již v únoru. Zima 2004/2005, ale byla z hlediska sněhových 

podmínek nejvydatnější, zatímco v zimě 2010/2011 docházelo vlivem opakovaných 

výrazných oteplení a vydatných dešťových srážek k malému přírůstku a následnému 

rychlému tání sněhové pokrývky. Maximum sněhové pokrývky tak dosahovalo nejnižších 

naměřených hodnot dosavadního výzkumu studovaných lokalit (o 8,4 až 43,8 %). 
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7. ZÁVĚR 

 Jako nejvhodnější interpolační metoda pro sledované oblasti byla vypočítána metoda 

nejbližšího souseda (Natural neighbours). V lokalitě Čertovy louky došlo k největší akumulaci 

sněhové pokrývky v její horní části, kde se rozkládá oblasti nivační deprese, spodní část 

Čertovy louky tvořená pramennou oblastí vykazovala zvýšenou akumulaci sněhu v 

především oblastech porostlých klečí. Na Modrém sedle byla největší akumulační oblast 

opět tvořena horní částí centrální lavinové dráhy Modrého dolu pod terénní hranou, menší 

akumulační oblast se vytvářela v hřbetové partii, kde byl sníh zachytáván v klečovém 

porostu. Průměrná sněhová pokrývka na Čertově louce více jak dvojnásobně převyšovala 

průměrnou sněhovou pokrývku na Modrém sedle, v průměru o 53,6 cm. V porovnání s Luční 

boudou pak Čertova louka převyšovala výškou sněhové pokrývky průměru o 21,8 cm. 

K nárůstu sněhové pokrývky docházelo do února, kdy začal proces odtávání sněhové 

pokrývky, která se na Čertově louce vyskytovala do června a na Modrém sedlo do přelomu 

dubna a května. Z naměřených dat z Čertovy louky, Modrého sedla a dat získaných 

z meteorologické stanice na Luční boudě v porovnání s předešlými měřeními Janáskové 

(2005) a Horáčkové (2009) vyplývá že:   

• Rozmístění sněhové pokrývky na sledovaných lokalitách je shodné 

s předešlými pozorováními; 

• Maximum sněhové pokrývky nastalo nejdříve a dosahovalo nejnižších 

naměřených hodnot dosavadního výzkumu studovaných lokalit (o 8,4 až 43,8 

%); 

• Zima 2004/2005 byla z hlediska sněhových podmínek nejvydatnější; 

 Všechny tyto ukazatele sněhové pokrývky výrazně ovlivnila teplá fronta, která do 

Krkonoš přišla v poslední čtvrtině března a přinesla vydatné dešťové srážky. Zima 2010/2011 

tedy byla z hlediska sněhových podmínek podprůměrná.  
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8. MAPOVÉ VÝSTUPY 

Mapa 3:  Sněhová pokrývka na Čertově louce 22. 12. 2010 

 

Mapa 4: Sněhová pokrývka na Čertově louce 22. 1. 2011 

 

Mapa 5:  Sněhová pokrývka na Čertově louce 18. 2. 2011 
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Mapa 6:Sněhová pokrývka na Čertově louce 23. 3. 2011 

 

Mapa 7:  Sněhová pokrývka na Čertově louce 22. 4. 2011 

 

Mapa 8: Sněhová pokrývka na Čertově louce 19. 5 2011 

 

Mapa 9:Rozdíl výšky sněhu na Čertově louce 22. 12. 2010 – 22. 1. 2011 
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Mapa 10: Rozdíl výšky sněhu na Čertově louce 22. 1. 2011 – 18. 2. 2011 

 

Mapa 11: Rozdíl výšky sněhu na Čertově louce 18. 2. 2011 – 23. 3. 2011 
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Mapa 12: Rozdíl výšky sněhu na Čertově louce 23. 3. 2011 – 22. 4. 2011 

 

Mapa 13: Rozdíl výšky sněhu na Čertově louce 22. 4. 2011 – 19. 5. 2011 
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Mapa 14: Sněhová pokrývka na Modrém sedle 22. 12. 2010 

 

Mapa 15: Sněhová pokrývka na Modrém sedle 22. 1. 2011 

 

Mapa 16: Sněhová pokrývka na Modrém sedle 18. 2. 2011 
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Mapa 17: Sněhová pokrývka na Modrém sedle 23. 3. 2011 

 

Mapa 18:  Sněhová pokrývka na Modrém sedle 22. 4. 2011 
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Mapa 19: Rozdíl výšky sněhu na Modrém sedle 22. 12. 2010 -22. 1. 2011 

 

Mapa 20: Rozdíl výšky sněhu na Modrém sedle 22. 1. 2011 -. 18. 2. 2011 

 

Mapa 21: Rozdíl výšky sněhu na Modrém sedle 18. 2. 2011 – 23. 3. 2011 
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Mapa 22:Rozdíl výšky sněhu na Modrém sedle 23. 3. 2010 – 22. 4. 2011 
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