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Cílem práce bylo dle zadání diplomové práce  
1. Pomocí dendrochronologických metod datovat lavinové události 
2. Údaje kalibrovat na datech lavinového katastru. 
3. Na základě statistického zhodnocení chodu meteorologických prvků v 
lavinových a nelavinových letech poukázat na možné klimatické spouštěcí 
faktory. 
4. Kombinací dendrochronologických metod a analýzy leteckých snímků 
rekonstruovat rozsah velkých lavin. 

Konkrétně, jak je uvedeno na str. 8, bylo pomocí dendrogeomorfologických metod popsat 
časovou historii, frekvenci a prostorový rozsah lavin na drahách v Dole Bílého Labe. Dílčími 
cíli dále bylo  

(i)vytvořit rešerši zaměřenou na dendrochronologické indikátory lavin, vliv lavin na 
arktoalpinské ekosystémy a historii monitoringu a ekologický význam lavin v Krkonoších,  

(ii)pomocí leteckých snímků a výsledků dendrochronologického datování rekonstruovat 
prostorový rozsah datovaných sesunů a (iii) identifikovat možné klimatické spouštěcí faktory 
větších dendrochronologicky zaznamenaných eventů v Dole Bílého Labe. 

Tzn. oproti zadání jsou vytyčeny další dílčí cíle.  

Práce byla zadaná v listopadu 2011, tzn. na řešení měl autor 17 měsíců, během nichž zvládl 
v terénu provést výběr 101 vhodných stromů a odběr 322 vývrtů z nich a 13 příčných řezů, 
v laboratoři pak přípravu vzorků ke zpracování, vlastní zpracování, vyhodnocení a porovnání 
s řadou údajů převážně ze zahraniční literatury.  

Práce má celkem rozsah 87 stran, 22 obrázků, 7 tabulek. Seznam literatury obsahuje 140 
citací.  

Téma práce je s ohledem na Krkonoše prakticky nové, dendrochronologické datování 
lavinových situací do r. 2011 nebylo prováděno. V r. 2011 započalo po konzultaci se Správou 
KRNAP souběžně řešení této problematiky v  Labském dole a Pramenném dole. Řešitelem je 
Mgr. Jan Altman a Bc. Veronika Langová z Jihočeské University v Českých Budějovicích. 
Bc. Langová odevzdává svou práci také v současné době. Přínosem pro budoucí studie bude 



zcela jistě porovnání pracovních metod, které řešitelé použili, výsledků, jichž dosáhli a úskalí, 
se kterými se potýkali.  

Faktorů, které ovlivňují lavinovou aktivitu, je velké množství. I přes intenzivní dlouhodobý 
výzkum řady specializovaných zahraničních pracovišť se dosud nepodařilo s jistotou 
předpovědět pád laviny na základě aktuálních meteorologických dat a sněhových 
charakteristik. Zpětné datování lavinových situací je v tomto směru ještě obtížnější. 

Lze konstatovat, že se autor snažil každý cíl, resp. dílčí cíl řešit důsledně, s upozorňováním na 
problematické části – specielně v části týkající se použití dendrochronologických indikátorů 
lavin, modelů pro určení výšky sněhu, jeho přírůstku a úbytku a i v diskusi kriticky hodnotí 
své získané výsledky. Samozřejmě, jako v každé studii, která řeší komplikovaný problém, se 
jeho otevřením objeví řada dalších problematických míst. K těm se vztahují níže uvedené 
připomínky a dotazy. 

Celkově práce splňuje požadavky diplomové práce a doporučuji ji k obhajob ě.  

 

 

 

 

Konkrétní p řipomínky a dotazy k práci:  

Shoda autorem dendrochronologicky určených lavinových roků na konkrétních 4 lavinových 
drahách s údaji v katastru je 26,5% , na jednotlivých drahách pak od 9,1% (při 11 lavinových 
záznamech v katastru na dráze 19) až 66,6% (při třech záznamech v katastru na dráze 20).  
Naopak, z 26 dendrochronologicky datovaných roků jich byla zároveň pozorována a datována 
jedna polovina, pro jednotlivé dráhy 20% (z 5 datování na dráze 18A jednou shoda 
s katastrem) až 81,8% (z 11 datování na dráze 18 devětkrát shoda) – viz str. 76-77.  
 
Autor sám několikrát upozorňuje na možnost i jiné příčiny indikátorů „poškození“ stromů, 
než je zásah lavinou. Proto se domnívám, že v abstraktu i závěru  použité tvrzení, že 
„…aplikací dendrochronologických metod byla rekonstruována historie aktivity lavin a jejich 
prostorový rozsah“ by nemělo být tak striktní. 
 
Hned v úvodu (str. 7) a dále na str. 10, 20, 23, 24 v konstatování významného vlivu lavin na 
charakter vegetačních společenstev horských oblastí, vlivu na dřeviny a jejich specifické 
tvary, by kromě odkazu na práci Jones et al. 2001, Bebi et al. 2009, Van den Eeckhaut et al. 
2009, Malik, Wistuba 2012 , Bohner 2008, Panayotov 2011 neměl chybět odkaz na práce 
Jeníka z r 1958 a 1961. Ty v objasňování vlivu lavin na vegetaci včetně dřevin a lesa a popisu 
lavinových forem dřevin předběhly současné práce o 50 let. Bohužel byly v češtině a 
v zahraničí jsou takřka neznámé. Jeníkovu práci z r. 1961 ale autor cituje v souvislosti 
s ekologickým významem lavin (str. 7, 23). Totéž se týká vztahu lavin a biodiverzity 
bezobratlých a obratlovců (str. 24, cit. Garcia-Gonzales, Cuartas 1996), na nějž upozorňuje 
z Velké kotliny v Hrubém Jeseníku již Kratochvíl 1955.  
 



Str. 10. Připomínka ke konstatování „ Obecně se ale ukazuje, že kritické hodnoty průměru 
kmene ve výšce1,3 m nad zemí (DBH), při kterých se běžné jehličnaté druhy Střední Evropy 
při nárazu laviny ještě dokáží dostatečně ohnout a vyhnout se tak zásadnímu poškození, se 
pohybují od 6 do14 cm; pro listnáče vyskytující se na lavinových drahách bývají hodnoty 
vyšší, protože neolistěným kmenem a korunou pohybující se sněhová hmota snáze projde a 
působí menším množstvím energie na zdřevnatělé části rostliny (Bebi et al. 2009).“ 
Z podmínek Krkonoš máme dokumentována odlomení a zlomení mladých smrků průměru 
menšího než 6 -14 cm vlivem prachových lavin. Skutečnost může souviset s odlišnou 
hustotou sněhu v oblasti Alp a Krkonoš.  
 
Str. 16. Dotaz: je známo, jaká je odezva v anatomických strukturách dřeva např. smrku nebo 
buku na náraz kamene? Kameny jsou častou součástí materiálu transportovaného 
základovými lavinami, ale máme dokumentované i vymrštění kamene prachovou lavinou.  
 
Str. 25. Připomínka ke konstatování    “Kromě vlivu na četnost a intenzitu byl doložen i jistý 
vliv lesa na charakter lavin – laviny z mokrého sněhu častěji vznikají ve smíšených porostech, 
zatímco laviny ze suchého sněhu spíše ve stálezelených lesích (Teich et al. 2012).“  Vhodné by 
bylo doplnit, že se jedná o oblast Alp, a to z důvodu odlišných klimatických podmínek a 
následně charakteristik sněhu.  
 
Str. 29. Připomínka ke konstatování „…v současných lavinových katastrech 
bývá vymezováno 54 drah jen v České republice …“  místo České republiky, což by mohlo být 
mylně pochopeno, by bylo vhodnější napsat v české části Krkonoš.  
 
Str. 35. Připomínka: V legendě mapy by bylo vhodnější použít termín rašeliniště místo 
močál, který se v prostředí Krkonoš neužívá.  
 
Str. 37. Připomínka: místo termínu vulkanity, by pro studovanou oblast Bílého Labe měl být 
spíše použit termín plutonity  
 
Str. 47 Připomínka: Ke zpřesnění sněhových poměrů mohou přispět grafy sněhové, 
povětrnostní a lavinové situace, které sestavoval a sestavuje pro každou zimní sezónu 
lavinový specialista pan Valerian Spusta na základě denních záznamů z Luční boudy. Grafy 
jsou v archivu KRNAP a pana Spusty – nejstarší je ze zimní sezóny 1972/73.  
 
Str. 49. Připomínka: Hodnota hustoty sněhu pro výpočet výšky sněhu modelem byla převzata 
z alpské oblasti – viz  …„Pro potřeby tohoto převedení byla uvažována v čase konstantní 
hodnota hustoty sněhu 0,2 g.cm-3 (Jones et al. 2001).“ Hodnota 0,2 g.cm-3 odpovídá 
prachovému sněhu, který je v alpské oblasti častý. V krkonošských podmínkách je však spíše 
výjimečný. Reálnější by bylo uvažovat s hodnotou kolem 0,4 g.cm-3., která odpovídá 
hraničním hodnotám suchého větrem ubitého sněhu, vlhkého sněhu až středním hodnotám 
firnu, což jsou nejčastější druhy sněhu v Krkonoších (Houdek et Vrba 1956, Spusta, 
Brzezinski, Kořízek, Kociánová 2006).  
 
Str. 50: Dotaz: Ze zapojených porostů byly použity vývrty odebrané dr. Tremlem 
v předchozích letech nebo byly nově odebrané? 
 
Str. 51. Dotaz: Byl při vyhodnocování zohledněn charakter lavin- tzn. jejich šířka, délka, 
měsíc, resp. den pádu? Mezi lavinové sezóny na dráze 18 byla dendrochronologicky zařazena 
např. sezóna 1977-78 s I r=52,5%, v níž dle katastru nespadla žádná lavina, nezachyceno bylo 



naopak 9 velkých lavin na této dráze( např. 13. února 1965, 13. března 1971, 3. ledna 1982,  
13. ledna 1987), které dosahovaly na odtrhu šířky 120-180 m a šířky ve spodní části dráhy 
100 m (tj. maximum šířky současné dráhy) a délky 400-760 m. Musely tedy zasáhnout oba 
okraje lavinové dráhy a je reálný předpoklad, že byly zasaženy některé ze stromů rostoucích 
na okraji dráhy. Jak lze vysvětlit nezachycení dendrologickými metodami? 
 
Na str. 58 je k prostorovému rozsahu lavinových událostí uvedeno že.   „Souhrnné výsledky 
jsou uvedeny v Tabulce 4. Z výsledků je patrné, že kromě dráhy 19 naprosto převažují 
události, které ovlivnily růst stromů na obou okrajích lavinové dráhy“. Vzdálenost mezi 
reagujícími stromy ve spodní části dráhy 18 je podle obr. na str. 58 ale 200 m. Kdyby sjely tak 
obrovské laviny, nemohly by uniknout pozornosti, protože jakmile dojde k nahromadění 
sněhu v korytě Labe, zastaví se na určitou dobu přítok vody do turbíny, která zajišťuje 
elektrický proud pro boudu u Bílého Labe. A tyto výpadky byly/jsou hlášeny Horské službě. 
Navíc v období do 1992 zcela určitě poštu na Luční boudu doručoval každý den listonoš a 
projížděl často dolů Bílým Labem a další skutečností je, že pan Spusta byl jako lavinový 
specialista v té době pověřen pouze sledováním lavin a Bílé Labe bylo tedy pod velice častou 
kontrolou. Jak lze vysvětlit tento rozpor? Totéž se týká zarostlé plochy na severním svahu 
Kozích hřbetů, pro niž bylo dendrochronologicky indikováno 9 potenciálních lavinových 
sezón, 3 z nich v době existence katastru (1971/72, 1977/78, 1994/95), avšak v katastru 
nejsou zachyceny. Naopak výjimečná lavinová aktivita v celé šíři severního svahu v lednu 
1987 dendrochronologicky nebyla zachycena. Jaké je pro to vysvětlení?  
 
Na str. 60 na obr. zásahů na dráze 19. je dendrochronologicky určená lavinová událost v zimě 
1977/78, která není zaznamenaná v katastru. Šíře laviny by musela dosáhnout v horní třetině 
200 m. V katastru jsou zaznamenané dvě laviny šíře 170 m(13.3.1971 a 19.1.1981), žádná ale 
není dendrochronologicky zachycena. První lze vysvětlit tím, že předchozí rok 10.1.1970 sjela 
obdobná lavina a tudíž zásah následnou je skryt v reakci na první z nich. Jaké by bylo 
vysvětlení pro rok 1981? 
 
Str. 66. V diskuzi autor uvádí: „ Lze předpokládat, že dendrochronologicky nezaznamenané 
eventy byly spíše plošně a délkově menší události, které jsou – obvzláště na často aktivních 
drahách – nejhojnější (Spusta, Kociánová 1998; Spusta et al. 2003; 2006b). Naopak laviny 
datované dendrochronologickou metodou lze považovat za na dané dráze spíše větší události 
(Corona etal. 2012a).“ 
Podrobný rozbor záznamů v lavinovém katastru toto tvrzení poněkud zpochybňuje.   
 
Odkaz na práci Corona et al. 2012a by bylo vhodné lépe formulovat, aby nedošlo k mylnému 
pochopení, že citace se vztahuje ke konkrétním krkonošským drahám. Totéž se týká odkazu 
na literaturu na str. 67: „...To je však poměrně nepravděpodobné, protože už na nejstarším 
leteckém snímku je dráha 18Apoměrně dobře patrná, což dokládá, že již ve 30. letech 
minulého století muselo k transportu materiálu po svahu docházet (Godone et al. 2009).“ 
 
Str. 68: .Dotaz: Konstatování, že „…ze srovnání (Tabulka 7) patrné, že naprostá většina 
eventů na lavinové dráze 18 byla zároveň pozorována a evidována v katastru.“ se mi zdá 
nepřesné, resp. nejasné. V katastru je evidováno 29 lavinových sezón, dendrochronologicky 
se shoduje 9 sezón, což není naprostá většina.  
 
Str. 68 : Otázka vlivu plazivého sněhu na dráze 18A:   „Alternativní vysvětlení se nabízí 
i pomocí vlivu plouživého sněhu, který za určitých okolností může u stromů vyvolat podobné 
reakce jako rychlý pohyb s velkou energií (Molina et al. 2004; Corona et al. 2012b; Stoffel et 



al. 2013). Fakt, že dráha byla bez souvislého stromového porostu už na nejstarším snímku, 
však toto vysvětlení téměř vyvrací, protože plouživý sníh by jenom velmi nepravděpodobně 
mohl vést k destrukci souvislého porostu.“ 
 
Otázka účinků plazivého sněhu není uspokojivě vyřešena, jak uvádí sám autor dále na str. 77 
v diskuzi. Naše zkušenosti z terénu např. v Pramenném dole indikují významné působení 
plazivého sněhu  – mimo tradiční lavinové dráhy jsou zde na JV svahu 4 kulisy smrkových 
porostů oddělené „bezlesím“, na němž nebyl za 50 let zaznamenán pád typické laviny, ale 
sunutí sněhu alespoň v některých částech ano. Obdobná situace je na severním svahu Kozích 
hřbetů v prostoru mezi drahami 18A a619B. Proto téměř vyloučit vliv plazivého sněhu na 
dráze 18A je dost odvážné.  
 
Str. 70, 71. Dávám na zvážení použití dat ze Sněžky o výšce sněhové pokrývky. Vrchol 
včetně samotného místa měření je silně ovlivněn zástavbou a v závislosti na směru větru se 
v místě měření tvoří závěj nebo návěj. V každém případě výška sněhu neodpovídá 
skutečnosti, která by nastala, pokud zde nebyly budovy.  
 
 
Ve Vrchlabí  23. května 2013 
 
RNDr. Milena Kociánová 


