
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 

Katedra fyzické geografie a geoekologie 

Studijní program: Geografie 

Studijní obor: Fyzická geografie a geoekologie 

Praha 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Tumajer 

 

Dendrochronologické datování lavin v Krkonoších 

Dendrochronological dating of the past avalanche events in the Krkonose Mts. 

 

Diplomová práce 

 

 

Školitel: 

Mgr. Václav Treml, Ph.D. 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovával samostatně a že jsem uvedl a řádně 

citoval všechny použité informační zdroje a literaturu. Tištěná verze je shodná s elektronickou 

verzí. Práce jako celek ani její podstatná část nebyla předložena k získání jiného nebo 

stejného akademického titulu. 

V Praze 16.4.2013 

Jan Tumajer 



3 
 

Zadání diplomové práce 

Název práce: Dendrochronologické datování lavin v K rkonoších 

 

Cíle 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. 
 

Použité pracovní metody, zájmové území, datové zdro je 

Zájmové území: lavinové dráhy v oblasti povodí Bílého Labe, Krkonoše 

Metody: odběr a zpracování dendrochronologického materiálu, analýza leteckých 
snímků, degree-day model pro určení výšky sněhové pokrývky (van den Schrier et al. 
2007)  

Datové zdroje: vlastní zpracované letokruhové série, letecké snímky zájmového 
území (1936, 1953, 1964, 1984), standardní letokruhová křivka, průměrné měsíční 
teploty a celkové měsíční úhrny srážek ze stanice Sněžka, denní mocnosti sněhové 
pokrývky ze stanice Labská bouda 

 

 

Datum zadání: 25. 11. 2011 

Jméno studenta: Jan Tumajer 

Podpis studenta: ..................................... 

Jméno vedoucího práce: Václav Treml   

Podpis vedoucího práce: ….................................. 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto místě bych rád poděkoval Mgr. Václavu Tremlovi, Ph.D. za velkou ochotu a pomoc 

v terénu, v laboratoři a cenné připomínky při přípravě textu této diplomové práce. Dále děkuji 

Správě Krkonošského národního parku za umožnění výzkumu v oblasti první zóny. Terénní 

práce a reprodukce spotřebního laboratorního materiálu byly částečně financovány 

z prostředků SVV 265-212: „Výzkum procesů fyzicko-geografické sféry“. V neposlední řadě 

patří velký dík celé mojí rodině za podporu během studia. 



5 
 

Abstrakt 

Laviny jsou přírodní procesy s významným vlivem na charakter přírodního prostředí 
velehorských i středohorských oblastí. Aplikací dendrochronologických metod byla 
rekonstruována historie jejich aktivity, prostorový rozsah a možné spouštěcí vlivy v prostředí 
hluboce zaříznutého Dolu Bílého Labe v Krkonoších. Na 5 lavinových drahách byly odebrány 
vzorky ze 101 stromů, na kterých bylo vymezeno celkem 1253 prudkých růstových změn, 
náhlých nárůstů excentricity, anatomických anomálií (kalus, traumatické pryskyřičné kanálky, 
reakční dřevo) nebo odatovaných úmrtí stromů. Celkové časové rozpětí retrospektivní analýzy 
dosáhlo od současnosti až do roku 1859, během této doby bylo dendrochronologicky 
datováno 40 lavinových eventů, z nichž většina vhodně doplňuje záznamy lavinového 
katastru o nepozorované nebo opomenuté události. Vzhledem k omezením 
dendrochronologické datovací techniky, dané hlavně nemožností zachytit pády malých lavin, 
které ovlivnily pouze vnitřní část lavinové dráhy, lze tento počet považovat pouze za 
minimální údaj, který zohledňuje spíše nadprůměrně velké eventy. Zhodnocením trendů změn 
sněhové pokrývky a aktivity jednotlivých drah byl doložen poměrně silný vztah lavinové 
aktivity k maximálnímu měsíčnímu přírůstku i úbytku sněhu, což na severně orientovaných 
lavinových drahách poukazuje na dva hlavní spouštěcí mechanismy – rychlé jarní tání nebo 
naopak zatížení mocného profilu novým sněhem. Výsledky dokládají značný potenciál 
dendrogeomorfologie pro studium lavin v podmínkách Vysokých Sudet, kde zatím byla tato 
metoda značně opomíjena. 

Klí čová slova: dendrochronologie – Důl Bílého Labe – lavina – Krkonoše – růstové reakce   

Abstract 

Avalanches are important natural processes which shape the character of large mountainous 
areas. The reconstruction of their history has been performed on avalanche tracks in the Důl 
Bílého Labe Valley, Krkonoše Mts. through application of dendrogeomorphological methods. 
In total 101 trees from the area of 5 avalanche tracks were cored or cross-sectioned, which 
helped to identify 1253 growth disturbances (abrupt growth suppressions or releases, 
increases in tree-ring eccentricity, traumatic resin ducts, reaction wood, callus or 
determination of the tree death). The analysis spanning period from the 1859 led to the 
identification of 40 avalanche events, which prolong and complement written evidences of 
avalanche falls (avalanche cadastre). However, because of limitations of 
dendrogeomorphology (especially impossibility of dating of small events), these results have 
character of only minimal number of events. Strong influence of monthly snow melting and 
snow accumulation on initiation of events was pointed out through the statistical analysis of 
snowpack changes in relation to the reconstructed avalanche activity. Two main possible 
natural reasons for avalanche activity initiation were identified – vast spring snow melting and 
loading with fresh snow. The analysis demonstrates the potential of dendrogeomorphological 
reconstructions of avalanche activity in the High Sudetes, where these methods were almost 
neglected.  

Key words: avalanche – Bílé Labe Valley – dendrochronology – Giant Mts. – growth 
reactions 
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1. Úvod 

Sezónní sněhová pokrývka a laviny patří mezi procesy, které mají významný vliv na utváření 

charakteru vegetačních společenstev horských oblastí (Jones et al. 2001), laviny navíc 

představují přírodní ohrožení a potenciální rizika pro lidské zdraví, životy a infrastrukturu 

(Kukal, Pošmourný 2005). Právě možné škody způsobené lavinami, spolu s jejich velkým 

ekologickým významem (Jeník 1961), zvyšují vědeckou i praktickou hodnotu studia těchto 

fenoménů. Celá škála oborů a výzkumných aktivit zaměřujících se na sníh a jeho transport, 

zahrnující spektrum od fyziky a chemie přes mikrobiologii a ekologii až po geomorfologii 

(viz Jones et al. 2001), poskytují cenné poznatky pro pochopení podstaty těchto přírodních 

procesů. Mezi klíčové informace, které je z praktického hlediska nutné určit pro jednotlivé 

oblasti akumulace, transformace a transportu sněhu (tj. lavinové dráhy), patří přesná datace 

nejvýznamnějších písemně nezaznamenaných lavinových eventů, průměrná frekvence jejich 

opakování, jejich prostorový rozsah či možný vztah ke spouštěcím vlivům. 

Za účelem získání těchto údajů je možné využít celou řadu datovacích a 

rekonstrukčních metod (Lang et al. 1999), které se od sebe ovšem diametrálně liší svou 

přesností, rozlišením, časovým rozsahem a dalšími charakteristikami. Jako nejjednodušší 

přímá metoda se samozřejmě jeví využití přímých informací v podobě pamětníků, očitých 

svědků či kronik. Zásadní problém tohoto „sběru“ dat o lavinách je kromě relativně značného 

časového omezení velmi vysoká míra subjektivity. Lidská paměť má totiž tendenci 

nadhodnocovat události, které vedly k materiálním škodám či ztrátám na životech a naopak 

podhodnocovat eventy v neobydlených oblastech (Stoffel, Bollschweiler 2008, 2009; Corona 

et al. 2012b). Zvláště v Krkonoších, kde jsou sídla situována na lavinově bezpečných místech, 

může toto představovat značný problém (Spusta et al. 2006a). Mnohem objektivnější 

výsledky tak přinášejí aplikace různých technik absolutního datování, mezi kterými má pro 

holocén dominantní postavení (co se týká rozlišení datování) dendrochronologie 

(Schweingruber 1996). Ta je v případě datování lavinových událostí založena na analýze 

meziročních změn v šířkách a tvarech letokruhů a výskytu buněk či pletiv s anomální stavbou 

u dřevin, jejichž běžný růst byl ovlivněn kinetickou energií transportovaného sněhu (Stoffel, 

Bollschweiler 2008, 2009). Ve světě byla dendrogeomorfologie úspěšně použita pro studium 

lavin v Severní Americe (Butler, Malanson 1985; Hebertson, Jenkins 2003; Dubé et al. 2004; 

Reardon et al. 2008; Butler, Sawyer 2008; Germain et al. 2010), v Alpách (Stoffel et al. 2006; 

Casteller et al. 2007; Szymczak et al. 2010; Kogelnik-Mayer et al. 2011; Garavaglia, Pelfini 

2011; Corona et al. 2010, 2012a,b), Pyrenejích (Molina et al. 2004; Muntán et al. 2009), 
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Andách (Mundo et al. 2007; Casteller et al. 2009, 2011), Himálajích (Laxton, Smith 2009), na 

Islandu (Decaulne, Sæmundsson 2008; Decaulne et al. 2012; Arbellay et al. 2012a) i v jiných 

částech světa (Malik, Owczarek 2009; Köse et al. 2010; Voiculescu, Onaca 2013). V případě 

extrémně silných eventů dochází velmi často k odstranění celého vzrostlého porostu 

z prostoru dráhy, dendrochronologie však i v této situaci může poukázat na stáří lavinové 

události například prostřednictvím křížového datování mrtvého dřeva (Reardon et al. 2008; 

Corona et al. 2010; Casteller et al. 2011). Dramatický pokles zápoje korun bývá patrný i na 

leteckých snímcích daného území, jejichž analýza může být vhodně zkombinována 

s dendrochronologickou metodou a tak pomoci odstranit/obejít hlavní limity a omezení 

dendrogeomorfologického výzkumu svahových deformací (Procter et al. 2012).  

Cílem této práce je pomocí dendrogeomorfologických metod popsat časovou historii, 

frekvenci a prostorový rozsah lavin na drahách v Dole Bílého Labe. Dílčími cíli dále jsou (i) 

vytvořit rešerši zaměřenou na dendrochronologické indikátory lavin, vliv lavin na arkto-

alpinské 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. 
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2. Dendrochronologické indikátory lavin 

Hlavním předpokladem pro aplikaci dendrochronologických metod pro datování všech typů 

svahových i nesvahových disturbancí je, že daný proces vede ke změně lokálních až 

regionálních ekologických podmínek (podmínek růstu stromu) na které jedinec reaguje 

změnou přírůstu a anatomické stavby nově vytvářeného dřeva (Shroder 1978). V případě 

datování lavin se procesem (orig. Process) myslí pád konkrétní laviny, změnou ekologických 

podmínek (Event) např. naklonění, exhumace části kořenového systému, zjizvení kmene, 

odstranění kompetujících okolních stromů, dekapitace; a reakcí dřeviny (Response) na tyto 

změny mohou být např. prudké změny v míře přírůstu, rozdílná míra přírůstu po obvodu 

kmene, traumatické pryskyřičné kanálky, změna poměru plochy lumenů a buněčných stěn 

trachejí a tracheid, tvorba hojivého pletiva kalusu či růst výmladků (Shroder 1978; Casteller 

et al. 2007, 2011).   

2.1. Prudké růstové změny 

Šířka letokruhu je historicky nejdéle využívaným dendrochronologickým parametrem 

(Douglass 1919; McGraw DJ 2003) a její meziroční změny mohou být kromě jiných 

environmentálních faktorů ovlivněny i svahovými pohyby (Cook, Kairiukstis 1990; 

Schweingruber 1996). V důsledku lavin (Casteller et al. 2011), skalního řícení (Stoffel et al. 

2005b), sesuvů (Van Den Eeckhaut et al. 2009) a tekoucích svahových pohybů (Stoffel et al. 

2005a) můžeme u stromů rostoucích v zasaženém území očekávat jak zrychlení tak zpomalení 

přírůstu v závislosti na konkrétní poloze daného jedince a jeho stáří (Schweingruber 1996). 

První situace nastává častěji u mladších jedinců, kteří mají obvykle výrazně více flexibilní 

kmeny než starší stromy, které mají v klidných obdobích bez disturbancí kompetiční výhodu 

oproti semenáčkům a zákrskům (vyšší vzrůst, větší délka kořenového systému). Dojde-li 

ovšem k rychlému a náhlému svahovému procesu, jsou starší a méně pružné kmeny více 

náchylné ke zlomení či vývratům, zatímco mladší jedinci často takovou událost přečkají 

s menšími deformacemi. V následujícím vegetačním období tak dochází – díky poklesu 

kompetičního tlaku – k zrychlení jejich přírůstu (Stoffel et al. 2005a,b; Šilhán, Pánek 2008; 

Casteller et al. 2011). Jiné vysvětlení tvorby širších letokruhů po svahovém pohybu může být 

založeno na translokaci živin po svahu dolů k bázi kmenů rostoucích v akumulační zóně 

(Gaertner 2007) nebo v případě tekoucích svahových pohybů lepším vodním režimem nově 

nanesených vrstev substrátu (Fantucci, Sorriso-Valvo 1999). 
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Častým důsledkem laviny je celá řada vnějších různě silných deformací kmene, 

koruny i kořenů zasažených dřevin, které omezují jejich možnosti fotosyntetizovat, účinně 

rozvádět vodu a asymiláty nebo přijímat vodu a živiny kořenovým systémem (Pallardy, 

Kozlowski 2008). To vede v následujících letech k poklesu intenzity periklinálního dělení 

kambia a tedy k tvorbě užších letokruhů (Obrázek 1; Casteller et al. 2007, 2009, 2011). Na 

období několika let také může u hodně stresovaných stromů dojít až k úplnému zastavení 

dělení kambia a tak ke „vzniku“ chybějících letokruhů (Corona et al. 2012a). Předem 

odhadnout, zda lze u daného jedince po pádu laviny očekávat spíše růstové zrychlení nebo 

zpomalení je poměrně složité, protože toto závisí na velkém počtu parametrů laviny, reliéfu i 

konkrétního stromu. Obecně se ale ukazuje, že kritické hodnoty průměru kmene ve výšce    

1,3 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 do   

14 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).  

 

Obrázek 1: Zpomalení přírůstu na dobu tří let, Picea abies (přibližné zvětšení 50x) 

Kromě svahových a jiných disturbancí je však přírůst stromů ovlivněn i celou škálou 

vnějších vlivů, které pro dendrogeomorfologické účely představují šum, který je nutné 

odfiltrovat. Hlavní z těchto faktorů jsou definovány v tzv. Cookově modelu šířky letokruhu a 

patří mezi ně stárnutí stromu, klimatické fluktuace, endogenní faktor a náhodné odchylky; 

informace o výskytu eventuální disturbance je naopak „kódována“ jako exogenní faktor 
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(Cook, Kairiukstis 1990). Věkový trend je výrazně přítomen ve většině letokruhových křivek 

stromů rostoucích alespoň kodominantně (Schweingruber 1996) a jeho odfiltrování je klíčové 

v dendroklimatologických aplikacích (Cook, Kairiukstis 1990; Neuwirth et al. 2004). 

V dendrogeomorfologických studiích není vhodně zvolená detrendovací metoda pro správnost 

výsledků tak zásadní vzhledem k tomu, že zatímco věkový faktor ovlivňuje přírůstovou 

křivku stromu velmi kontinuálně a pozvolna, případná disturbance má v letokruhové křivce 

výrazný pulzní charakter (prudká růstová změna), který je – na rozdíl od klimatického signálu 

– obvykle dobře patrný i na nedetrendovaných sériích (Stoffel, Bollschweiler 2008, 2009). 

Často tak není v dendrogeomorfologických případových studiích zaměřujících se na datování 

rychlých svahových pohybů (laviny, řícení, bahnotoky a další) detrendování vůbec prováděno 

(Reardon et al. 2008; Schneuwly, Stoffel 2008a; Bollschweiler et al. 2007; 2011; Migoń et al. 

2010; Casteller et al. 2007; 2009; 2011), pouze v případě datování pomalých pohybů svahu 

(např. ploužení), kdy lze očekávat spíše pozvolné a kontinuální změny v míře přírůstu, je 

vhodné nějakou detrendovací techniku aplikovat (Burda 2010; Žížala et al. 2010). 

Na rozdíl od věkového trendu je klimatický signál většinou nutné odfiltrovat vždy. 

Toho je docíleno porovnáním letokruhových křivek disturbovaných stromů se standardní 

letokruhovou křivkou, vytvořenou z dominantních jedinců rostoucích ve stejných 

klimatických podmínkách jako plocha postižená svahovým pohybem, ale prokazatelně 

nedisturbovaných (Cook, Kairiukstis 1990; Schweingruber 1996). Jakákoliv prudká růstová 

změna zjištěná ve standardu je potom s vysokou pravděpodobností způsobena klimatickým 

výkyvem nebo jiným plošným jevem (např. přemnožení škůdců) a díky této znalosti je možné 

vyvarovat se zařazení takovýchto dendrochronologických roků mezi lavinové. K odlišení 

endogenně (ovlivňující jeden nebo malou skupinku stromů) a exogenně vyvolaných pulzních 

změn v míře přírůstu obvykle stačí určit index udávající podíl stromů s prudkou růstovou 

změnou v daném roce na celkovém počtu stromů, které v daném roce rostly v zájmovém 

území (Shroder 1978).  

Jak je konkrétně prudká růstová změna matematicky definována ovšem není zcela 
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(možné i různé hodnoty procentuální odchylky pro růstové zrychlení a zpomalení) a zároveň 

tento stav trvá minimálně stanovený počet (z) letokruhů (trvá-li pouze jeden rok, hovoříme o 
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Rok, kdy dojde k prudké změně excentricity letokruhů, lze tedy považovat za jeden z 

možných indikátorů svahové disturbance. Pro přesnou identifikaci takového roku bylo 

v minulosti navrženo několik tzv. indexů excentricity letokruhů, které dávají do poměru šířky 

stejného letokruhu měřené v různých směrech. Vzorce pro výpočet třech základních jsou 

uvedeny v Tabulce 1. 

Autor Vzorec 

Alestalo (1971) ���1 = ���� + �	 

Braam et al. (1987) ���2 = �� − ���� + �� 

Schweingruber (1996) ���3 = ���	 

Tabulka 1: Možné postupy výpočtu indexu excentricity letokruhu 
RD … šířka letokruhu ve směru po svahu  

RU … šířka letokruhu proti svahu  
RP … šířka letokruhu měřená po vrstevnici 

 

Indexy excentricity tedy udávají míru odchylky každého letokruhu od ideálního kruhového 

tvaru, klíčové je ovšem určit rok, kdy excentricita nejvíce a nejprudčeji narostla. Za tímto 

účelem se jako nejvhodnější jeví výpočet prosté meziroční procentuální změny hodnoty 

daného indexu excentricity (Casteller et al. 2007). V případě potřeby je možné neuvažovat 

meziroční změny indexu, ale pracovat s delším než jednoletým (např. čtyřletým) základním 

krokem (Casteller et al. 2007). Delší základní časový krok (tj. porovnávání průměrné hodnoty 

excentricity více než jednoletého období s předcházejícím více než jednoletým obdobím) 

zdůrazňují i Braam et al. (1987) ve své metodě Split Moving Window, protože srovnávání 

dvou větších skupin letokruhů umožňuje alespoň částečně snížit vliv možné chyby způsobené 

nepřesností měření převážně extrémně úzkých letokruhů. 

Ačkoliv výše uvedené indexy excentricity letokruhu byly v minulosti úspěšně 

aplikovány pro dataci celé řady rychlých svahových deformací (Corominas, Moya 1999; 

Schweingruber 1996; Casteller et al. 2007; Mundo et al. 2007; Garavaglia, Pelfini 2011), 

jejich efektivita a přesnost je velmi snížena při studiu pomalých sesuvů či ploužení 

(Corominas, Moya 2010; Malik, Wistuba 2012). Za hlavní problémy lze považovat fakt, že 

speciálně u pomalých pohybů svahu může být geomorfologicky vyvolaná excentricita 

letokruhu snadno zaměněna s excentricitou způsobenou např. větrným prouděním (Scott et al. 

1993) či konkurenčním bojem jedinců světlomilných druhů. V důsledku sesuvů a ploužení 

často také dochází k naklonění relativně velkého podílu stromů proti svahu a tvorbě letokruhů 

s excentricitou opačné orientace než je azimut svahu. Indexy excentricity (i následný 
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Castellerův et al. (2007) přepočet na meziroční změny jejich hodnoty) rozdíly ve směrech 

naklonění kmene implicitně nezohledňují, ačkoliv by většina z indexů mohla být za tímto 

účelem jednoduše upravena, podobně jako tomu bývá v případech, kdy jsou kromě jehličnanů 

vyhodnocovány i listnáče (Burda 2010). Speciálně pro datování sesuvů a pomalých 

svahových pohybů byl proto navržen odlišný postup výpočtu excentricity letokruhu (Malik, 

Wistuba 2012), který umožňuje striktní rozlišení „posvahové a protisvahové“ excentricity. Za 

hlavní výhodu však lze považovat to, že výše citovaní autoři doporučují kritickou hraniční 

hodnotu meziroční změny excentricity – na jejímž základě se vymezují vlastní roky se 

zvýšenou aktivitou svahu – neurčovat arbitrárně, ale na základě průměrné „posvahové a 

protisvahové“ excentricity určité referenční skupiny stromů nezasažené sesuvem, ale 

ovlivněné ostatními vlivy, které mohou tvar letokruhů také deformovat. Jedná se tak v případě 

tvarových charakteristik letokruhů vlastně o jeden z prvních pokusů využití porovnání 

disturbovaných a referenčních stromů pro zpřesnění výsledků dendrochronologického 

datování svahových pohybů (Malik, Wistuba 2012). Ačkoliv porovnání excentricity 

disturbovaných a referenčních jedinců bylo primárně navrženo pro datování pomalých sesuvů, 

velmi užitečné může být i při studiu rychlejších disturbancí v oblastech, kde kromě vlastního 

geomorfologického procesu může být excentricita letokruhů stromů způsobována i dalšími 

vlivy (např. větrným prouděním), nebo v případě lavin pomalým ploužením sněhu po svahu 

dolů (Corona et al. 2012b), které může u mladších stromů (zhruba do 25 let) způsobovat 

tvorbu excentrických letokruhů a reakčního dřeva zaměnitelných s následky laviny 

(Schweingruber 1996). 

Jak bylo zmíněno v předchozím odstavci, kromě svahových pohybů může být prudká 

změna tvaru letokruhů směrem k eliptickým způsobena i jinými než geomorfologickými vlivy 

(např. větrné proudění, vývraty a následné prosvětlení porostu) a proto je velmi důležité, aby 

směr, kterým je letokruh protažený, souhlasil s předpokládaným směrem působení svahového 

pohybu. Konkrétně to znamená, že v případě častěji pro geomorfologické účely využívaných 

jehličnanů, které tvoří tlakové dřevo (Pallardy, Kozlowski 2008), by měl být letokruh lavinou 

(podobně i řícením a tekoucím svahovým pohybem) nakloněného stromu širší na straně zdola 

než na straně shora. V případě sesuvů je naopak relativně častá také deflekce kmene i směrem 

proti svahu, hlavně ve zdrojových částech svahové deformace (Malik, Wistuba 2012). 

Nakloněný kmen listnáče má tendenci tvořit širší letokruhy na straně, která byla namáhána 

tahem, tedy nahoře (Heinrich, Gaertner 2008). 
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v rámci letokruhu tak udává část sezóny, ve které event nastal. V případě, že k poškození 

kmene došlo v období vegetačního klidu (např. sněhová lavina), měly by se traumatické 

pryskyřičné kanálky nacházet mezi prvními vrstvami tracheid jarního dřeva následujícího 

letokruhu; výskyt této anomální anatomické struktury v později vytvořených částech 

letokruhu naopak ukazuje na disturbanci v dané části vegetačního období (Stoffel et al. 2006; 

Stoffel 2008; Gaertner, Heinrich 2009). Výše popsané pravidlo je však do značné míry pouze 

teoretické a v reálu je konkrétní rozsah a okamžik tvorby traumatických pryskyřičných 

kanálků ovlivněn kromě období, kdy došlo k disturbanci, i dalšími faktory – např. druhem 

dřeviny (Gaertner, Heinrich 2009) nebo mechanismem svahového pohybu (Stoffel, Hitz 

2008). Z těchto výjimek za bližší zmínku – s ohledem na zaměření případové části této 

diplomové práce – stojí, že i při maximální intenzitě poškození kmene v období dormance 

může nastat tvorba TRD hned v první vrstvě tracheid následujícího letokruhu pouze u druhu 

L. decidua, zatímco u P. abies se traumatické pryskyřičné kanálky tvoří až později (stále však 

v rané fázi jarního dřeva) po vytvoření minimálně jedné souvislé řady tracheid (Gaertner, 

Heinrich 2009). Zajímavé je také zjištění, že u L. decidua k výše zmiňované tvorbě TRD hned 

v první vrstvě buněk následujícího letokruhu dochází pouze v případě, že impakt byl v době 

vegetačního klidu způsoben skalním řícením. Naopak, jednalo-li se o sněhovou lavinu, 

vyskytují se pryskyřičné kanálky nejdříve ve druhé vrstvě cévic (Stoffel, Hitz 2008). Rozdíl je 

pravděpodobně dán větší prostorovou koncentrací kinetické energie při nárazu padajícího 

klastu do kmene než při působení laviny (Stoffel, Hitz 2008). Datování s lepším než ročním 

rozlišením pomocí traumatických kanálků kromě výše uvedených výjimek komplikuje i fakt, 

že tvorba TRD se zpožďuje směrem po obvodu letokruhu od poraněného místa (Stoffel 2008). 

Proto je zvláště při analýzách mikroskopických indikátorů disturbance nutné brát značný 

ohled na směr a orientaci odběru vývrtu. Při svahových pohybech lze očekávat, že 

nejintenzivnější tvorba traumatických pryskyřičných kanálků s nejmenší časovou prodlevou 

nastává na horní straně kmene v nejbližším okolí poraněného místa. 

2.4. Tahové a tlakové reakční dřevo 

Jak již bylo výše zmíněno, v důsledku naklonění kmene nastává tvorba excentrických 

letokruhů, která je způsobena rozdílnou mírou periklinálního přírůstu deuteroxylému po 

obvodu letokruhu (Pallardy, Kozlowski 2008). Naklonění ovšem nemusí být příčinou pouze 

různé rychlosti přírůstu, ale i rozdílné struktury nově vznikajícího dřeva. Xylém tvořící se po 

naklonění kmene stromu (Obrázek 4), stejně jako v přirozeně horizontálně orientovaných 

částech dřevin (např. větvích), označujeme souhrnně jako reakční dřevo (Schweingruber 
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kterými se vyskytují hojné interceluláry (Pallardy, Kozlowski 2008; Schweingruber et al. 

ě zvýšený relativní podíl plochy bun

tmavší zbarvení dřeva (vyšší hustotu dřeva), které je 

pozorování prostým okem. Naopak anatomie tlakového d

složitá vzhledem ke sníženému obsahu ligninu, vysokému podílu celulózy (Heinrich, G

2008) a hojnému výskytu libriformních vláken 

inou toho, že kromě mikroskopického pozorování trvalých preparát

okem rozlišit od „běžného“ dřeva. Hlavním subjektivním poznávacím znamením tlakového 

eva na mikroskopickém trvalém preparátu je obvykle výrazné modré zbarvení (p

sí barviv Safraninu a Astra-modře), jako perspektivní objektivní charakteristika se jeví 

hodnocení velikostních, početnostních a tvarových charakteristik cév (Heinrich, Gaertner 

A 

1996). Zatímco aktivita kambia je u listnáčů více ovlivňována tahem, a proto v

ru vzniká specifická anatomická stavba d

evo; Heinrich, Gaertner 2008), u jehličnan

odezva na tlak, a proto tzv. tlakové/kompresní dřevo najdeme na stran

eva jehličnanu (Picea abies) s patrnými intercelulárami  (A) a 
če (Betula pendula) (B); přibližné zvětšení snímku A 

snímku B 50x 

koliv jsou na anatomické úrovni obě dvě kategorie reakčního dř

žného“ xylému, na makroskopické úrovni je možné identifikovat prakticky 

. Hlavním znakem trachejí, které ho tvo

 impregnované zvýšeným množstvím ligninu, mezi 

kytují hojné interceluláry (Pallardy, Kozlowski 2008; Schweingruber et al. 

 zvýšený relativní podíl plochy buněčných stěn vůči lumenům zp

řeva), které je často velmi dobře rozez

. Naopak anatomie tlakového dřeva listnatých strom

sníženému obsahu ligninu, vysokému podílu celulózy (Heinrich, G

výskytu libriformních vláken (Pallardy, Kozlowski 2008), což je hlavní 

 mikroskopického pozorování trvalých preparátů ho není tém

eva. Hlavním subjektivním poznávacím znamením tlakového 

u je obvykle výrazné modré zbarvení (p

e), jako perspektivní objektivní charakteristika se jeví 

etnostních a tvarových charakteristik cév (Heinrich, Gaertner 
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ována tahem, a proto v důsledku 

ru vzniká specifická anatomická stavba dřeva na horní 

čnanů je výraznější 

evo najdeme na straně spodní 

 
) s patrnými intercelulárami  (A) a 

ětšení snímku A 100x, 

ního dřeva velmi snadno 

žného“ xylému, na makroskopické úrovni je možné identifikovat prakticky 

. Hlavním znakem trachejí, které ho tvoří, jsou výrazně 

 impregnované zvýšeným množstvím ligninu, mezi 

kytují hojné interceluláry (Pallardy, Kozlowski 2008; Schweingruber et al. 

ům způsobuje celkové 

ře rozeznatelné i při 

eva listnatých stromů je velmi 

sníženému obsahu ligninu, vysokému podílu celulózy (Heinrich, Gaertner 

Pallardy, Kozlowski 2008), což je hlavní 

ů ho není téměř možné 

eva. Hlavním subjektivním poznávacím znamením tlakového 

u je obvykle výrazné modré zbarvení (při obarvení 

e), jako perspektivní objektivní charakteristika se jeví 

etnostních a tvarových charakteristik cév (Heinrich, Gaertner 

B 
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2008; Arbellay et al. 2012a,b,c). Přesto je však využití tlakového dřeva listnáčů 

v aplikovaném výzkumu datování svahových pohybů velmi sporadické, jediná taková studie 

zaměřená na prostředí lavinových drah na Islandu a v Norsku (Arbellay et al. 2012a) má stále 

charakter spíše základního metodického výzkumu. 

Podobně jako traumatické pryskyřičné kanálky a další mikroskopické indikátory 

disturbance je výskyt reakčního dřeva možné využít pro datování s lepším než ročním 

rozlišením (Stoffel et al. 2006; Bégin, Filion 2010; Lopez Saez et al. 2010). V případě 

tlakového a tahového dřeva však existuje poměrně významné riziko časového zpoždění jeho 

tvorby, které bylo dokumentováno převážně u svahovým pohybem velmi silně stresovaných 

jedinců, které se s nevýhodnou situací často vyrovnávají nejdříve jinými mechanismy 

(Carrara, O’Neil 2003). To vyžaduje zvýšenou opatrnost při interpretaci výsledků, hlavně 

pokud prvnímu roku s výskytem reakčního dřeva předchází sekvence úzkých či dokonce 

chybějících letokruhů. Kromě času (datování) lze studiem reakčního dřeva – podobně jako u 

excentricity – zjistit i směr, kterým event, jenž zapříčinil naklonění kmene, působil (Duncker, 

Spiecker 2008). Převážně ve fázi základního výzkumu jsou pokusy objektivně hodnotit 

pomocí tohoto indikátoru disturbancí i intenzitu svahového pohybu (Heinrich, Gaertner 2008; 

Arbellay et al. 2012c). 

2.5. Růstové jizvy a vnější tvarové deformace habitu 

Jizvy, které vznikají jako důsledek mechanického poškození kambia kmene vlivem nárazů 

klád a klastů unášených lavinou, jsou pro potřeby dendrochronologického datování lavin 

nejčastěji používaným indikátorem (Tumajer, Treml 2013). Po lokálním zničení kambiálních 

buněk dochází v následujících vegetačních obdobích k omezení laterálního přírůstu pouze na 

nepoškozenou (téměř výhradně – s výjimkou skalního řícení (Stoffel, Perret 2006) – na 

spodní) stranu kmene a vzniká tak charakteristická struktura letokruhů nepokrývajících celých 

360° obvodu (Stoffel, Bollschweiler 2008; 2009). Následná regenerace dřeviny dále vede 

k postupnému uzavírání poškozeného místa hojivým pletivem (kalus), tvořeným převážně 

buňkami nepravidelného tvaru (Pallardy, Kozlowski 2008). Z výše uvedeného tedy vyplývá, 

že dokud nedojde k zacelení rány kalusem, vytváří se letokruhy pouze na nepoškozené straně 

kmene (Obrázek 5). Z rozdílu v počtech letokruhů v místech, kde jejich tvorba byla a nebyla 

přerušena, se dá následně určit stáří laviny, která vznik jizvy způsobila. Jako nejvýhodnější a 

nejsnadnější cesta (z pohledu následného laboratorního zpracování) k určení tohoto rozdílu se 

jeví odebrat celý přírůstový kotouč nebo výseč, což je však jenom velmi zřídka možné. Odběr 
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vývrtů je tak často jedinou možností, v takovém případě je však velmi důležité věnovat 

velkou pozornost místu vrtání. Stoffel, Bollschweiler (2008) doporučují z okolí každé jizvy 

odebrat vždy alespoň dva vývrty, přičemž klíčové je, aby jeden z nich byl vyvrtán 

z původního okraje jizvy před začátkem jejího zarůstání. Pokud by vzorek byl pořízen blízko 

ke středu jizvy, nemusely by být zaznamenány všechny letokruhy, které ji zarůstají; vývrt 

z části letokruhu, která nebyla poškozena, neposkytuje pro datování také žádný přínos. U 

starších částečně zarostlých jizev je však velmi obtížné identifikovat jejich původní okraj. 

V takovém případě se nabízí určit stáří laviny (případně jiného svahového pohybu nebo 

disturbance) jako rozdíl v počtu letokruhů vytvořených uprostřed jizvy a na opačné straně 

kmene. Vzhledem k možné abrazi dřeva a zničení některých starších letokruhů při nárazu 

klastu však lze takto získaný údaj považovat pouze za maximální stáří eventu (Schneuwly, 

Stoffel 2008b). V některých studiích (Schneuwly, Stoffel 2008b; Arbellay et al. 2010) bylo 

prostřednictvím jizev dosaženo i lepšího než jednoročního rozlišení výsledků posouzením 

okamžiku iniciace tvorby kalusu na mikroskopické úrovni.  

 

Obrázek 5: Tvar letokruhů druhu Fraxinus excelsior několik let po vytvoření jizvy, která byla spojena s 
výraznou abrazí staršího xylému (A) a možné způsoby odběru vývrt ů pro určení stáří zarůstající jizvy na 

kmeni (červeně) (B) 
plná černá čára ... vývrt z okraje původní jizvy zachycuje všechny letokruhy 

čárkované modré čáry ... rozdíl v počtu letokruhů uprostřed jizvy a na opačné straně kmene poukazuje vzhledem 
k riziku abraze letokruhů pouze na maximální stáří eventu 

 

 Kromě lokálního poškození borky a kambia na kmenech a větvích vede často energie 

svahových procesů také k celkové deformaci habitů stromů rostoucích v trajektorii pohybu, 

dojezdové zóně i na okrajích dráhy. Stromy pravidelně zasahované lavinami, řícením či 

stékáním tak mohou mít specifické tvary kmenů a korun, jejichž konkrétní formy jsou 

charakteristické pro různé výše zmiňované typy svahových procesů. Zatímco v případě 

A B 
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sesuvů dominují kmeny nakloněné různými směry a „pistol-butted“ kmeny (Van Den 

Eeckhaut et al. 2009; Malik, Wistuba 2012), v případě řícení jsou nejčastější dekapitace 

(Stoffel et al. 2005b; Dorren, Berger 2006). Na lavinových drahách se můžeme setkat jak 

s kmeny s různou mírou naklonění (na rozdíl od rotačních sesuvů téměř výhradně po svahu 

dolů; Malik, Wistuba 2012), tak s jedinci s ulomenou korunou (Corona et al. 2012b). Po 

odlomení apexu obvykle přebírají vertikální růstovou funkci větve, které se v průběhu dalšího 

růstu stáčejí nahoru (Obrázek 6). Habitus dřeviny po několika letech připomíná lampu a bývá 

označován jako „candelabra tree-form“ (Schweingruber 1996). Ačkoliv hodnocení vnějších 

tvarových parametrů habitů stromů přímo neslouží k datování eventu, může být velice 

užitečné v terénu pro základní odhad rozsahu oblasti, která je danou disturbancí postihována. 

Rozdílné úhly naklonění navíc mohou poukázat na intenzitu pohybu v různých částech svahu 

(Šilhán et al. 2013).  

 
Obrázek 6: „Kandelábrovité“ r ůstové habity druhu Picea abies; Lavinová jáma, Důl Bílého Labe 

 

2.6. Exhumované kořeny 

Dřevo kořenů a podzemních částí kmene je vzhledem k omezení mechanické oporné funkce 

tvořeno dominantně buňkami s velkou plochou lumenu a malou tloušťkou buněčných stěn. To 

vede na makroskopické úrovni, v porovnání s xylémem v nadzemních orgánech, k tvorbě 
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málo výrazných letokruhů se špatně vylišeným pozdním dřevem (Gaertner 2007; Pallardy, 

Kozlowski 2008). U listnáčů je v kořenech také častá odlišná pórovitost, většinou méně 

uspořádaná než ve kmeni a větvích (Hitz et al. 2008). Dojde-li však v důsledku svahového 

pohybu (Sorg et al. 2010) nebo eroze (Vandekerckhove et al. 2001; Bodoque et al. 2005; 

Malik, Matyja 2008) k odkrytí kořenů z půdy, mění se i anatomická struktura nově 

vytvářených kořenů. Rok, kdy k naklonění kmene a s tím související exhumaci došlo, tak lze 

ztotožnit s náhlým poklesem průměrné plochy lumenů, nárůstem relativní tloušťky buněčných 

stěn a tvorbou výrazných hranic mezi letokruhy. Při periodických svahových pohybech se na 

již odhalených kořenech mohou vytvořit jizvy, které lze následně využít pro datování 

podobně, jako bylo popsáno výše u jizev na kmeni (Šilhán 2010).  

 Jisté riziko datování geomorfologických procesů založeného na analýze odhalených 

kořenů spočívá v tom, že k jejich odkrytí mohlo v minulosti dojít pouze v důsledku 

postupného růstu kořene do šířky. V případě, že je kořen stále v kontaktu se zemí, je však tyto 

dvě situace možné jednoduše rozlišit prostřednictvím metodiky navržené Gaertnerem (2007). 

Exhumaci způsobenou rychlou událostí (např. lavinou) a pomalým souvislým procesem (např. 

eroze) lze odlišit odebráním více vzorků z různých částí jednoho odhaleného kořene nebo 

ideálně z různých vertikálních kořenových úrovní. Je-li odkrytí důsledkem jednoho rychlého 

procesu, měly by všechny vzorky (nebo alespoň jejich valná většina) vykazovat exhumaci ve 

stejném roce (Malik, Matyja 2008). 

2.7. Mrtvé d řevo a kolonizace 

Extrémně silné eventy svahových pohybů mohou vést ke zničení celého lesního porostu 

v zasaženém území a odstranění všech vzrostlých stromů z povrchu (Kociánová, Spusta 

2000). V určitých případech mohou být zbytky mrtvého dřeva akumulované v koncové části 

lavinové trajektorie nebo ještě v transportní zóně křížově datovány a využity pro určení roku 

vyvrácení stromu, který lze ztotožnit se stářím laviny (Schweingruber 1996). Při terénním 

odběru vzorků je však nutné věnovat zvýšenou pozornost výběru kmenů, ze kterých budou 

odebrány vzorky, aby mezi ně nebyly zahrnuty i stromy, které se vyvrátily z jiné příčiny. Jako 

kritérium pro vhodný výběr mrtvého dřeva slouží obvykle směr jeho depozice, který by měl 

být většinou rovnoběžný s orientací lavinové dráhy (Reardon et al. 2008). Pro datování 

sněhových lavin je v porovnání s jinými svahovými procesy využití mrtvého dřeva relativně 

časté (Casteller et al. 2007; Reardon et al. 2008; Corona et al. 2010; Köse et al. 2010; 

Garavaglia, Pelfini 2011). 
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 V případě, že je z povrchu lavinové dráhy skutečně odstraněn veškerý vzrostlý porost, 

lze určit minimální stáří disturbanční události prostřednictvím stromů, které lavinovou dráhu 

kolonizovaly poté. Vedla-li totiž lavina skutečně ke zničení všech jedinců, kteří pokrývali 

danou trajektorii, musí být věk v současné době nejstaršího stromu v zasaženém území menší 

než stáří laviny (Voiculescu, Ardelean 2012). Vývrty by při pořizování vzorků v takovém 

případě měly být odebrány co nejníže k bázi kmene, aby na nich bylo zachyceno co nejvíce 

letokruhů (Schweingruber 1996). Vzhledem k tomu, že kolonizace dřevin na „uvolněný“ 

povrch nastává až s určitým zpožděním, je nutné výsledky takového datování důsledně 

interpretovat jako minimální stáří (Sorg et al. 2010). Trvání tohoto zpoždění je silně 

variabilní, hlavně v závislosti na charakteru substrátu a druhovém složení okolního porostu 

(Van der Burght et al. 2012). Ačkoliv tato forma datování je nejčastěji využívána pro studium 

svahových pohybů typu stékání (Yoshida et al. 1997; Wilkerson, Schmid 2003; May, 

Gresswell 2004; Bollschweiler et al. 2008; Sorg et al. 2010; Owczarek 2010; Corominas, 

Moya 2010), již byla v praxi úspěšně aplikována i při datování lavin (Casteller et al. 2007; 

Voiculescu, Ardelean 2012). 
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3. Vliv lavin na ekosystémy  

Laviny patří mezi přírodní disturbance, které mají významný vliv na utváření charakteru 

rozsáhlých ekosystémů a estetické hodnoty krajiny. Vzájemný vztah bioty a tohoto procesu je 

nutné chápat jako oboustrannou zpětnou vazbu, navíc propojenou s antropogenními vlivy 

(Kulakowski et al. 2006) a působením jiných abiotických i biotických disturbancí (Bebi et al. 

2009). Nejenom tedy, že zákonitým důsledkem aktivity lavin je postupná transformace 

ekosystémů (Bebi et al. 2009), ale skrze vhodný management krajiny je možné dosáhnout 

regulace lavinové aktivity (Bohner 2008), ačkoliv tato otázka je v mnohých, obzvláště 

chráněných, regionech velmi kontroverzní (Jeník 1961). 

 Odezvu bioty na působení lavinových disturbancí lze pozorovat na několika 

hierarchických úrovních (Kulakowski et al. 2006). Projevům na úrovni jedinců, na kterých je 

– pokud se jedná o dřeviny – založena naprostá většina metod dendrogeomorfologického 

datování, byla věnována celá předchozí kapitola. Na úrovni ekosystémů je nutné rozlišovat 

mezi vlivem menších lavin, ke kterým dochází s vysokou frekvencí, a vzácných velkých 

destruktivních eventů. S klesající frekvencí lavinové aktivity dochází k poklesu podílu 

bylinných společenstev ve prospěch dřevin keřového a později i stromového vzrůstu. Na 

„frekventovaných“ lavinových drahách naopak dominují světlomilné druhy (Bebi et al. 2009), 

což je hlavním důsledkem výše zmíněného deficitu vyšších vzrůstových forem. Hojný je také 

výskyt pestře kvetoucích bylin a vysokostébelnatých trav, které mají vysokou estetickou 

hodnotu (Bohner 2008). Značným počtem studií (viz review Bebi et al. 2009), převážně 

z oblasti Alp, bylo doloženo, že pokud se v disturbované zóně přesto vyskytují fanerofyty, 

jsou u nich statisticky signifikantní nižší hodnoty průměru ve standardní výčetní výšce, výšky, 

hustoty zápoje korun a rychlosti přírůstu v porovnání s porosty podobného charakteru 

v nedisturbovaných oblastech. Většinu těchto charakteristik lze objasnit faktem, že menší a 

tenčí stromy jsou více flexibilní a do dosažení určité kritické hodnoty jejich tloušťky 

nedochází při lavině k jejich lámání nebo vyvracení. Z tohoto důvodu je tak na mnoha 

(nejenom) alpských lavinových drahách výrazně vyšší hustota porostů klečového vzrůstu, 

semenáčků a zákrsků než v okolních zapojených porostech (Bebi et al. 2009; Panayotov 

2011).  

 Všechny výše popsané charakteristiky porostů vázaných na lavinové dráhy lze dobře 

vysledovat na těch drahách, kde byla v minulosti lavinová aktivita regulována instalací 

mechanických zábran. Ve chvíli, kdy disturbance přestane být dominantním faktorem 
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formujícím daný ekosystém, začnou se výrazněji projevovat další vlivy, které byly do té doby 

potlačeny, například kompetice nebo klimatických stres (Kulakowski et al. 2006). 

V regulovaných alpských drahách byl hlavně v nižších polohách doložen nárůst průměrné 

denzity vzrostlých stromů, jejich průměrných výčetních tloušťek, výšky a ročního přírůstu. Po 

instalaci protilavinových zábran také vzrůstá korelace mezi letokruhovými křivkami 

z různých stromů na téže lavinové dráze (Kulakowski et al. 2006). To lze chápat jako 

důsledek poklesu signálu exogenního faktoru, který může působit na každý strom jinak 

(zrychlení nebo zpomalení přírůstu podle schopnosti pružného ohybu kmene) ve prospěch 

klimatického signálu, který má více celoplošný charakter (Cook, Kairiukstis 1990).    

 Odlišné působení laviny na různé růstové formy a věkové kategorie dřevin má za 

následek často rozdílné projevy jedné lavinové události v různých částech dráhy. Zatímco 

například v řídce dřevinami porostlé centrální části trajektorie nemusí v důsledku daného 

eventu být změny krajinného pokryvu nikterak zásadní, v okrajových oblastech, které byly 

v předchozím klidném období pozvolna kolonizovány souvislým lesem, může docházet 

k vývratům a velkým akumulacím mrtvého dřeva. Je tedy patrné, že lavina nevede jako 

mnohé jiné disturbance většího měřítka k unifikaci krajinné struktury, ale spíše ke vzniku 

velmi variabilní mozaiky menších krajinných plošek (Bebi et al. 2009). Vysoká krajinná 

diverzita a variabilita stanovišť jsou následně příčinou i velmi vysoké biologické diverzity 

rostlin (Bohner 2008), které představují potravní zdroje pro rozsáhlé populace bezobratlých i 

obratlovců (Garcia-Gonzales, Cuartas 1996). Relativně hojný bývá také výskyt reliktů a 

endemitů (Spusta et al. 2006a). 

 Sukcese, která následuje po lavinové disturbanci, má v naprosté většině případů 

charakter sekundární sukcese (Bebi et al. 2009). Povrchové laviny a menší laviny základové 

nemají dostatečný potenciál k tomu, aby transportovaly z povrchu pryč souvislejší vrstvu 

zvětralinového pláště spolu s kompletním porostem. Následná krajinná mozaika je tak 

dominantně výsledkem eliminace některých druhů a naopak zvýhodněním těch taxonů, které 

byly schopné událost přečkat (Bebi et al. 2009). Pro některé druhy může samotná lavina 

působit jako významný mechanismus disperze, který transportuje semena z vyšších poloh do 

(klimaticky a edaficky obvykle příznivějších) nižších částí lavinové dráhy (Bohner 2008). 

Pouze u nejsilnějších základových lavin lze spekulovat o lokálních projevech primární 

sukcese, výrazněji ovlivněné větrným transportem diaspor z okolí (Bebi et al. 2009).  
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 Biota na lavinové dráze ovlivňuje pravděpodobnost vzniku a parametry lavin 

prostřednictvím procesů intercepce, zastínění, omezení přízemního větru a mechanické 

podpory sněhové masy (Jones et al. 2001; Bebi et al. 2009; Teich et al. 2012). Těmito 

mechanismy většinou efektivněji působí fanerofyty než byliny, a proto je souvislý les často 

chápán jako účinné protilavinové opatření (Vrba, Spusta 1975). Ukazuje se však, že les má 

schopnost ovlivňovat frekvenci lavin pouze pokud se vyskytuje ve zdrojové oblasti; naopak 

jakkoliv souvislé a vzrostlé porosty v transportní zóně ve vzdálenosti vyšší než 100-200 m1 od 

místa odtrhu mají jenom velmi malý vliv na intenzitu a dosah středních a velkých eventů 

(Teich et al. 2012). Nejvyšší efektivitu v aktivním omezování pravděpodobnosti vzniku 

laviny mají nízké porosty mladých stálezelených jehličnanů ve zdrojové zóně. Četnost lavin i 

jejich průměrná délka narůstá při vyšším průměrném vzrůstu jedinců, nižší denzitě a vyšším 

podílu opadavých druhů. Ve všech třech případech je příčinou úbytek biomasy v zóně při 

zemi, tedy prostoru, kde se laviny ve sněhovém profilu nejčastěji iniciují a případně nabírají 

rychlost (Teich et al. 2012). 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). 

 Působení lavin na ekosystémy má navíc i těsné vazby k působení ostatních disturbancí 

typických pro horské prostředí (např. vichřice, požáry, přemnožení škůdců). Způsobí-li 

jakýkoliv vnější vliv odlesnění části kriticky svažitého povrchu, může to vést ke spouštění 

lavin v následujících zimních sezónách (Vrba, Spusta 1991). Naopak mladé nezapojené 

porosty etablované po pádu laviny mohou fungovat jako překážka pro šíření rozsáhlých 

požárů lesa (Veblen et al. 1994 cit. in Bebi et al. 2009); akumulované mrtvé dřevo je zase 

dobrým prostředím pro vývoj fytofágního hmyzu. Budoucí změny v přírodním prostředí 

mohou mít vliv na stav horských ekosystémů a prostřednictvím zpětné vazby i na charakter 

lavinové činnosti. Bebi et al. (2009) vidí tři hlavní obecné mechanismy, které mohou být 

příčinou transformací lavinových drah, v klimatické změně, změně způsobu hospodaření na 

horách a změně intenzity a četnosti působení jiných přírodních disturbancí. V rozdílných 

horských oblastech se tyto tři hlavní faktory mohou projevovat v rozdílné míře. 

 V neposlední řadě jsou však laviny také významným geomorfologickým činitelem 

utvářejícím charakter nejenom našeho nejvyššího pohoří. Spusta et al. (2006a) uvádějí, že 

                                                 
1 Kritická hodnota určená na základě studia velkého počtu lavinových drah v Alpách. 
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během zimní sezóny 2001/2002 přemístily krkonošské základové laviny do akumulační zóny 

okolo 140 m3 pevné horniny ve formě uvolněných různě velkých klastů. Dáme-li toto do 

souvislosti s faktem, že průměrná délka transportu dosahuje 400 m, průměrná rychlost          

40 km.h-1 a doba trvání je maximálně v řádu desítek sekund až minuty, je transportní činnost 

laviny vysoce intenzivní a efektivní. Geomorfologickým působením lavin na podloží 

v akumulační zóně také mohou vznikat specifické tvary reliéfu (Johnson, Smith 2010).  
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4. Ekologický význam a historie monitoringu lavin v Krkonoších 

Kromě výše obecně popsaných vlivů lavin na ekosystémy patří mezi v Krkonoších dobře 

patrné následky těchto zimních procesů i snížení horní hranice zapojeného lesa. Vzhledem 

k lokalizaci dojezdů většiny polských lavinových drah do alpínského a subalpínského pásma, 

je tento fenomén výrazně častěji zastoupen na české straně pohoří (Kociánová, Spusta 2000). 

Ze všech v katastrech zaznamenaných lavin (Spusta, Kociánová 1998, Spusta et al. 2003) 

sjelo za období 1961/1962 až 1999/2000 skrz ekoton horní hranice lesa do zapojeného 

porostu 80,5 % pohybujících se sněhových mas, přičemž jejich průměrná délka trajektorie 

v lese činila 465 m (Kociánová, Spusta 2000). Přibližně na polovině drah jsou „vpády“ do 

montánního stupně relativně časté (jedna lavina za 1-10 let), což vede k trvalému snížení 

horní hranice lesa; pouze na drahách, kde je perioda velkých eventů nižší, je možné, aby 

v mezidobích docházelo k postupnému etablování zapojeného porostu. Výsledkem je potom 

v čase asymetrická fluktuace výšky horní hranice lesa – pomalý vzestup v době bez lavinové 

aktivity a následné prudké snížení po pádu laviny – kterou je možné pozorovat zhruba na 

třetině lavinových drah v české části Krkonoš (Kociánová, Spusta 2000). 

Profesor Jeník (1961: 255) považuje laviny za „vyvrcholení vlivu mechanických sil na 

alpínskou vegetaci Krkonoš.“ Jak již bylo výše zmíněno, je možné působení lavin považovat 

za hlavní příčinu rozrůznění krajinné mozaiky a vytvoření životního prostoru pro kompetičně 

slabší druhy, především byliny (Bebi et al. 2009). V podmínkách Krkonoš laviny nejenže 

vytvářejí prostor pro výskyt vysoké biodiverzity, ale pravděpodobně v období holocénu byly i 

důležitým mechanismem, který umožnil přežití některých reliktů a taxonů s malým 

rozšířením. Lze totiž spekulovat o tom, že bez diverzifikujícího působení těchto disturbancí 

by celá řada druhů mohla být z přírody našeho nejvyššího pohoří kompetičně vytlačena (Jeník 

1961). Negativní vliv lavin na dřeviny také nelze zcela paušalizovat, protože i zde platí, že 

laviny limitují pouze klimaxové dominantní druhy (Picea sp., Fagus sp., Pinus mugo Turra) a 

naopak podporují expanzi pionýrských druhů (Betula sp., Sorbus sp., Acer pseudoplatanus L.) 

mechanicky lépe odolávajícím nárazu sněhové hmoty. Proto mají krkonošské lavinové dráhy 

vyšší nejenom celkovou biodiverzitu, ale často i dílčí diverzitu dřevin (Jeník 1961).  

Podobně jako tomu je i v jiných evropských a světových pohořích (Stoffel, 

Bollschweiler 2009), nejstarší záznamy o lavinách jsou v Krkonoších k dispozici o těch 

událostech, které vedly ke škodám na majetku nebo ke ztrátám na životech. Pravděpodobně 

nejstarší zdokumentovaná lavina v Krkonoších se uvolnila 15. února 1655 z jižního svahu 
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Rýchorského hřbetu a usmrtila 7 osob ve Sklenářovicích (Spusta et al. 2006a). Staré 

historické laviny jsou více známy z nižších poloh Krkonoš a kromě výše zmíněného pádu jsou 

dokumentovány i katastrofické laviny z let 1844 (Horní Lánov), 1846 (Rokytnice nad Jizerou) 

a 1865 (Přední Labská) (Spusta, Kociánová 1998); mezi nejstarší známé eventy z vrcholových 

partií patří roky 1866 (Obří důl) a 1887 (Studniční hora) (Berger 1998). Ačkoliv se četnost a 

detailnost popisu směrem do současnosti postupně zvyšovala, je však záznamy nutné až do 

zimní sezóny 1961/62 považovat za ne zcela souvislé a zatížené výše zmíněným opomíjením 

malých lavin v odlehlých místech. Od počátku 60. let minulého století jsou však v rámci 

lavinového katastru2 Krkonoš (Vrba, Spusta 1975; 1991; Spusta, Kociánová 1998; Spusta et 

al. 2003; 2006b) evidovány pády všech lavin podle metodiky Mezinárodní klasifikace lavin, 

přijaté na symposiu v Davosu v roce 1965. V současné době je využívána rozšířená 

morfologická varianta podle de Quervaina et al. (1973).  

 Výše zmíněná klasifikace člení lavinové pády podle celé řady hledisek. Z pohledu 

tvaru odtrhu v Krkonoších zcela dominují liniové formy, které představují 78 % všech lavin 

našeho nejvyššího pohoří. Většinou se jedná o eventy vyvolané klimaticky nebo celkovou 

nesoudržností sněhové masy, bodové odtrhy jsou naproti tomu vázané spíše na odlomení a 

pády převěje. Zhruba 9 z 10 pohybů sněhu po svahu se děje uvnitř sněhové hmoty, pouze 2,5 

% krkonošských lavin lze označit za základové sensu stricto, zbylých 7 % je kombinací 

povrchové a základové laviny (Spusta et al. 2006a). To souvisí i s obecným zjištěním, že více 

než 80 % eventů nastává v průběhu nebo po vánicích a k pohybu tak dochází mezi nově 

napadlým a starým sněhem. Základové laviny jsou obecně naopak vázány na podmínky 

vzniku dutinové jinovatky, tj. velmi studený (-10 až -20 °C) mocný starý sníh delší dobu 

akumulovaný na relativně teplém (okolo 0 °C) podkladu (Vrba, Spusta 1975). Častěji se 

laviny uvolňují ve sněhu suchém než mokrém a častější forma pohybu je bloková, zatímco 

prachové laviny jsou v Krkonoších poměrně málo hojné (Spusta et al. 2006a). Charakter 

sněhové pokrývky velmi výrazně ovlivňuje i její ničivost – extrémně silné katastrofické 

laviny, které jsou schopné zvětšit rozsah lavinové dráhy zničením porostu na jejím okraji 

nebo na dojezdu,  působící tlakem okolo 106 N.m-2, mohou vznikat téměř výhradně jenom 

z čerstvého sněhu (Vrba, Spusta 1975). V důsledku větších lavin dochází k hromadění sněhu 

                                                 
2 Systematické uspořádání všech zjištěných údajů o pravidelných, občasných i náhodných sesunech lavin na 
zájmovém území. Jedná se převážně o přesnou lokalizaci eventu a dokumentaci jeho hydrometeorologických, 
geomorfologických, fyzikálně mechanických, geobotanických, fotografických, historických a protokolárních 
parametrů (Vrba, Spusta 1975). 
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ve spodních částech drah, kde postupně odtává. Někdy při tom dochází ke vzniku 

spektakulárních ablačních forem označovaných jako lavinové hřiby (Kociánová et al. 2002). 

 Ačkoliv v první publikaci předběžných výsledků tvorby lavinového katastru Krkonoš 

identifikovali jeho autoři (Vrba, Spusta 1975) na české straně 37 lavinových drah a celkový 

počet drah bez ohledu na státní hranici odhadli na 50, v současných lavinových katastrech 

bývá vymezováno 54 drah jen v České republice (Spusta, Kociánová 1998) a dalších 51 na 

polské straně pohoří (Spusta et al. 2006b). V průměru se na nich za jednu zimní sezónu uvolní 

okolo 50 lavin, přičemž nejaktivnější bývají dráhy v Obřím dole (č. 1-7) a v kotlech 

Wielkiego (9 a 10) a Małego (5-8) Stawu. Nejčastěji se laviny uvolňují v březnu (Spusta et al. 

2006a). Největší katastrofa způsobená lavinou se udála 20. března 1968 v Białym Jaru, kde 

zahynulo 19 osob. Od první zdokumentované katastrofické lavin uplynulo již více než 350 let, 

přičemž počet obětí za tuto dobu lze bez ohledu na státní hranici odhadnout na 70 (Berger 

1998). 

 Výše popsané geografické rozložení lavinových drah a frekvence jejich aktivity je 

však nutné považovat za pouze velmi aktuální stav, který i v relativně nedávné minulosti 

prodělal dramatické změny. Z analýzy historických pramenů vyplývá, že v období mezi 16. až 

18. stoletím byla frekvence pádů velmi vysoká a k sesunům docházelo i na svazích, které jsou 

v dnešní době relativně stabilní. V tu dobu byly totiž v pohoří značně odlesněny i svažité 

plochy za účelem pastvy, zisku materiálu pro důlní výdřevu nebo výrobu dřevěného uhlí 

(Vrba, Spusta 1975). Následná cílená výsadba smrkových monokultur a pozvolné vytvoření 

vzrostlého lesa měly zhruba od počátku 19. století do konce první poloviny 20. století za 

následek trend pozvolného poklesu ve frekvenci sesunů a dočasný zánik některých drah. 

V průběhu posledních 50-60 let však došlo k výrazné degradaci a destrukci těchto porostů, 

velké plochy lesa byly odtěženy a rozsah a počet aktivních lavinových drah začal opět 

narůstat. Nejprve byly zhoršením zdravotního stavu lesa ovlivněny lavinové svahy na 

návětrných svazích, později byly zasaženy i svahy závětrné (Vrba, Spusta 1991). Současný 

nárůst v četnosti a intenzitě krkonošských lavin, který kulminoval otevřením celé řady 

menších lavinových žlabů v zimních sezónách 1985/86 a 1986/87 (Spusta, Kociánová 1998), 

také může být částečně způsoben velkými výkyvy v chodu hydrometeorologických prvků 

(Vrba, Spusta 1991; Halásová et al. 2007). 
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5. Fyzickogeografická charakteristika Krkonoš 

Krkonoše jsou nejvyšším pohořím České republiky, přičemž podle klasifikace pohoří dle 

počtu zastoupených klimaxových lesních společenstev je doporučuje Jeník (1973) označovat 

za „středohoří s výrazně zastoupeným vysokohorským fenoménem“, případně za 

„vysokohoří“. Z geologického hlediska se jedná o část jednotky Západních Sudet, tradičně 

označované jako Lugikum (Chaloupský et al. 1989). Pohoří je na západě odděleno 

Novosvětským sedlem od Jizerských hor, na východě ho zakončuje sedlo Královecké.  

Reliéf a geologická stavba 

Základ geologické stavby Krkonoš tvoří Krkonošsko-jizerské krystalinikum, 

geologická jednotka regionálního významu tvořená slabě až středně metamorfovanými 

horninami (Chaloupský et al. 1989). Nejstarší jádro této strukturní jednotky je tvořeno 

velkoúpskou skupinou předsvrchnoproterozoického stáří, kterou Chaloupský et al. (1989) 

přirovnávají vzhledem k jejímu petrografickému složení k jihočeskému Moldanubiku – 

dominantní fylity a ruly jsou na mnoha místech prostoupeny vulkanity a vložkami erlanů, 

amfibolitů, krystalických vápenců a grafitických břidlic. Na tuto geologicky nejstarší stavební 

jednotku pohoří navazují mladší svrchoproterozoické metamorfity slabší přeměny 

(machnínská a radčická skupina), pouze v jizerské části krkonošsko-jizerské oblasti na sever 

od Ještědu se potom nacházejí nejmladší zvrásněné horniny krystalinika tzv. jítravské 

skupiny. Na jihu i na severu je krystalinikum od svého okolí odděleno zlomy (Chaloupský et 

al. 1989). 

Ačkoliv existují doklady o ovlivnění vývoje reliéfu Západních Sudet i 

předsvrchnoproterozoickými vrásněními a Kadomskou a Kaledonskou orogenezí 

(Chaloupský et al. 1989), pro současný charakter Krkonoš byly zásadní Saxonské tektonické 

projevy Alpinské orogeneze (Sekyra 1964), kdy došlo k rozlámání do té doby zarovnávaného 

povrchu a jeho vyzdvižení do vyšších nadmořských výšek. Zbytky zarovnaného oligocénního 

reliéfu dnes můžeme v našem nejvyšším pohoří nalézt ve dvou hlavních výškových úrovních 

mezi 1300-1550 m n. m. a 1000-1100 m n. m.; pozůstatky reliéfu z období probíhající planace 

také představují tory (např. Dívčí kameny, Violík) (Sekyra 1964). Jednotlivé části pohoří byly 

mezi přibližně paralelně orientovanými zlomy (jeleniogurským a lužickým) vyzdviženy 

nestejnou měrou, což je příčina současného hřebenovitého charakteru Krkonoš (Sekyra 1964).  
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Na přelomu terciéru a kvartéru tak byla endogenní modelace území z největší části 

dokončena, klíčovou fázi exogenní modelace Krkonoš však představoval pleistocén, během 

kterého byly pravděpodobně Krkonoše několikrát zaledněny. Existence starších zalednění 

zůstává z velké části nepodložená (Sekyra 1964; Nývlt et al. 2011), dostatečné množství 

důkazů je k dispozici pouze pro nejmladší zalednění ve Viselském glaciálu, kdy se – 

pravděpodobně hlavně díky akumulaci sněhu v závětrných polohách (Jeník 1961) – 

v některých preglaciálních údolích vytvořily karové, údolní a svahové ledovce (Sekyra 1964; 

Engel 2007; Nývlt et al. 2011; Engel et al. 2011). Určením stáří různých morénových 

akumulací v různých částech Krkonoš bylo doloženo, že k jejich rozvinutí došlo ve spodním 

glaciálu, pravděpodobně ve třech různých fázích (Engel 2007; Engel et al. 2011). Vlivem 

ledovcové modelace došlo k přehloubení některých preglaciálních údolí, jejich přetvoření na 

trogy a k zformování karových depresí v jejich horních částech (Engel 2007). V menším 

měřítku jsou pozůstatkem horských ledovců v Krkonoších morfologicky často výrazné 

morény, které mohou sloužit jako zdroj informací pro rekonstrukce ústupových fází 

ledovcových splazů na konci poslední etapy zalednění (Engel 2007; Nývlt et al. 2011; Engel 

et al. 2011). V nezaledněných částech probíhaly intenzivní nivační, eolické a periglaciální 

procesy (Sekyra 1964; Soukupová et al. 1995). 

Klima 

Většina hlavních klimatických prvků je výrazně ovlivněna výškovou členitostí pohoří. 

Průměrná roční teplota se pohybuje v rozmezí od cca 0 °C ve vrcholových oblastech 

nejvyšších krkonošských hor do cca 7 °C v úpatních polohách (Halásová et al. 2007). 

Pravidelnost výškové stupňovitosti teploty bývá výrazně narušena v hluboce zaříznutých 

údolích, kde vznikají specifické mikro- až mezoklimatické podmínky. Nejchladnějším 

měsícem je na většině meteorologických stanic v Krkonoších leden, nejteplejším naopak 

červenec. Nejvyšší srážkové úhrny se vyskytují v nejvýše situovaných partiích pohoří, kde 

mohou celkové roční srážky překračovat hodnotu 1500 mm. Roční chod srážek vykazuje dvě 

maxima (červenec a prosinec) a dvě minima (duben a září/říjen) (Halásová et al. 2007). 

Významným fenoménem Krkonoš je ovlivňování působení větru reliéfem, které bylo 

poprvé popsáno právě v našem nejvyšším pohoří profesorem Janem Jeníkem (Jeník 1961). 

Podle jeho teorie anemo-orografického (A-O) systému představují hluboká údolí vodící 

koridory pro větrné proudění, a konkrétní charakter reliéfu dále ovlivňuje působení větru na 

složky živé a neživé přírody v konkrétním místě. První tradičně vymezovanou částí A-O 
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systému je vlastní vodící návětrné údolí, které představuje koridor, do kterého je 

usměrňováno proudění převážně západního směru, a které ve své vrchní části přechází ve 

zrychlující vrcholovou část s vysokou rychlostí větru a jeho intenzivní erozní činností. Pro   

A-O systém blížící se ideálnímu modelu je charakteristické pozvolné stoupání vodícího údolí 

s absencí prudkých změn v  reliéfu, což umožňuje „narovnání“ proudnic a potlačení lokálních 

turbulencí. Ve vrcholové části naopak dochází k snížení plochy průtočného profilu, zhuštění 

proudnic a zvýšení rychlosti větru. Někdy se v těchto oblastech může usměrněný proud dělit 

do několika vějířovitě se rozbíhajících ramen. Klasická představa A-O systému končí 

závětrným turbulentním prostorem (obvykle kar), kde dochází k akumulaci neseného 

materiálu. Tato oblast je od ploché zrychlující části obvykle oddělena výrazným stupněm a 

proto se v ní často intenzivně projevuje turbulentní proudění (Jeník 1961). Tato specifická 

interakce reliéfu a větrů převážně západního gradientu má významné důsledky pro procesy 

akumulace a deflace sněhu a živin, lokální reaktivace svahových pohybů, výskyt ekologicky 

hodnotných ekosystémů ve vrcholových partiích údolí, existenci dlouho ležících sněhových 

polí a mnohé další (Jeník 1961; Šrůtek 1990). Jeník (1961) v našem nejvyšším pohoří vymezil 

tři A-O systémy prvního řádu (v údolích Mumlavy, Bílého Labe a Úpy) a několik dalších 

nižších řádů. Kromě A-O systému ovšem výrazná elevace Krkonošsko-jizerského masivu 

způsobuje i jiné formy usměrňování větrného proudění, např. v nižších nadmořských výškách 

se při specifických synoptických situacích může velmi výrazně uplatňovat úpatní cirkulace 

(Kerzelová 1983). 

Odtokové charakteristiky 

Odtokový režim charakteristických vodních toků našeho nejvyššího pohoří, ze kterého 

voda odtéká do Severního i Baltského moře, je silně ovlivněn zimní akumulací vody ve formě 

sněhu a jejím uvolňováním v průběhu jara a brzkého léta. Proto je pro horské toky typické 

maximum průtoku v dubnu a květnu a minimum v lednu a únoru (Halásová et al. 2007). Malá 

průměrná délka toků, velký sklon a vysoká hodnota odtokového koeficientu mají za následek, 

že odezva povodí na kapalné příčinné srážky bývá velmi rychlá a změny průtoků v měrných 

profilech velmi prudké. S tím souvisí i velmi vysoké hodnoty specifického odtoku, který se na 

středně velkých a malých tocích Krkonoš pohybuje v řádu nižších desítek l.s-1.km-2 (Halásová 

et al. 2007). Obecně nejvyšší je v pramenných oblastech toků, případně u plošně malých 

povodí. Například na Mumlavě v Harrachově dosahuje specifický odtok za referenční období 

1931-1980 hodnoty 39,0 l.s-1.km-2 (Halásová et al. 2007). V Krkonoších se také vyskytují 
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četná jezera rašelinného původu (Pošta 2005), největší rozlohy však dosahují polská 

ledovcová karová jezera Mały (2,88 ha) a Wielky (8,32 ha) Staw (Vrba et al. 2008).  

Půdy 

Charakter půd je průnikem vlivů všech výše zmiňovaných geosfér, dále jsou edafické 

podmínky ovlivňovány i činností živých organismů, člověka či časovou kontinuitou půdního 

vývoje. Jak již bylo výše zmíněno, jako hlavní matečné horniny jsou v Krkonoších k dispozici 

krystalinické břidlice, metamorfity a žuly (Chaloupský et al. 1989), tedy minerálně chudší a 

kyselejší podloží. Z fytocenóz dominují jehličnaté porosty s kyselým opadem (Štursa, 

Procházka 1999). Klimatické podmínky podléhají výrazné výškové stupňovitosti, která 

ovlivňuje hodnoty teplot i srážek (Halásová et al. 2007). Lokálně až regionálně byl vývoj půd 

ovlivněn i faktory činnosti člověka nebo akumulace podzemní vody (Pelíšek 1974). Výškově 

stupňovitě se ve vrcholových částech Krkonoš vyskytují podzoly, na které na dolním okraji 

jejich rozšíření (1100 až 1200 m n. m.) navazují hnědé lesní půdy (nejčastěji kambizemě 

dystrické a pseudoglejové), které sestupují až do nadmořské výšky 700 m n. m. (místy až 600 

m n. m.). V rámci skupiny hnědých půd se v daném výškovém stupni ostrůvkovitě vyskytují i 

různé subtypy výše dominantních podzolů. Azonální rozšíření, ovšem s výraznou koncentrací 

do nižších poloh podél vodních toků, vykazují semigleje (pseudogleje) a gleje, naopak zcela 

azonální rozšíření mají rašelinné půdy a vývojově mladé půdy (leptosoly). Fyzikální a 

chemické charakteristiky a další informace o jednotlivých subtypech vyskytujících se 

v Krkonoších jsou uvedeny v práci Pelíška (1974). 

Vegetace 

V Krkonoších jsou vyvinuty 4 výškové vegetační stupně – submontánní (do 800 m n. 

m.), montánní (800 – 1200 m n. m.), subalpínský a alpínský. Roli hlavních přirozených 

edifikátorů lesních společenstev měl v submontánním stupni buk lesní (Fagus sylvatica L.) a 

v montánním smrk ztepilý (P. abies) (Hadač 1983; Štursa, Procházka 1999). Ve vyšších 

polohách jsou Krkonoše jedním ze středoevropských pohoří, kde se nad horní hranicí 

zapojeného lesa vyskytuje výrazně zastoupený fenomén bezlesé krajiny (Soukupová et al. 

1995). Pro své specifické podmínky, které v sobě zahrnují kombinaci prvků severské a 

alpínské tundry, bývá tundra našeho nejvyššího pohoří označována jako arkto-alpínská. Mezi 

hlavní charakteristiky přírodního prostředí arkto-alpínské tundry Krkonoš patří (i) průměrné 

roční teploty okolo 0°C, (ii) častá regelace, (iii) vysoký relativní podíl pevných srážek a (iv) 
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intenzivní eolická činnost (Soukupová et al. 1995). V detailnějším měřítku bývá krkonošské 

bezlesí nad horní hranicí lesa tradičně rozdělováno na 3 subtypy podle geomorfologických a 

mikroklimatických podmínek a také podle charakteristických fytocenóz. Kryo-eolická zóna 

zahrnuje oblasti silně exponované větrnému proudění a intenzivním periglaciálním procesům. 

V důsledku působení větru je z povrchu odnášen sníh a vznikající jemnozrnné zvětraliny, 

zatímco na místě zůstávají hrubší klasty, což velmi výrazně zvýhodňuje mechy a lišejníky 

oproti cévnatým rostlinám. Charakteristickými geomorfologickými tvary této části tundry 

jsou polygonální tříděné struktury, jejichž vznik je vázán na období pleniglaciálu, jejich 

částečná aktivita je však diskutována i v současných podmínkách (Sekyra, Sekyra ex. 

Soukupová et al. 1995). V oblastech, kde není působení větru tak intenzivní a kde se tedy 

v zimě zachovává alespoň částečně souvislý sněhový pokryv a nedochází k úplnému odnosu 

zvětralinového pláště, se vytváří tzv. kryo-vegetační zóna. V oblastech závětrných prostorů 

anemo-orografických systémů dochází k akumulaci velkého množství sněhu odvátého z okolí, 

což má za následek rozvoj procesů nivace, lavinové aktivity, v průběhu pleistocénu dokonce i 

glaciální činnosti (Engel 2007; Nývlt et al. 2011; Engel et al. 2011). Všechny tyto procesy 

omezují kolonizaci povrchu lesem a tak vlastně udržují specifickou formu horského bezlesí 

označovanou jako niveo-glacigenní tundra (Soukupová et al. 1995). Detailnější popis 

fytocenóz arkto-alpinské tundry s důrazem na jednotlivé geobotanické svazy (a v menší míře i 

na vybrané asociace) podává ve své práci profesor Jeník (1961).  

5.1. Fyzickogeografická charakteristika Dolu Bílého Labe 

Zájmovým územím diplomové práce jsou lavinové dráhy č. 18 (Lavinová jáma), 18A (Levý 

žlábek), 19 (Bílá jáma), 20 (Bílá stráň) a 21 (Stříbrná stráň) a dvě plochy zapojeného lesa 

situované mezi jednotlivými drahami v horní části údolí Bílého Labe (Obrázek 7). Jedná se o 

hluboce zaříznuté údolí levostranného přítoku Labe, jehož povodí se rozkládá v rozpětí 

nadmořských výšek od 770 do 1555 m n. m; pokud budeme uvažovat pouze horní část povodí 

(chápáno jako území nad soutokem s Čertovou strouhou), kde se vyskytují všechny studované 

lavinové dráhy, je takto definované území zdola omezeno vrstevnicí 1015 m n. m (Obrázek 8). 

Z rozložení výškových stupňů vyplývá, že nejhojněji je zastoupena úroveň mezi 1350 a    

1450 m n. m., která představuje zarovnané povrchy okolo pramene Bílého Labe. Odtrhové 

zóny jednotlivých lavinových drah se nacházejí v nadmořských výškách mezi 1350 až      

1400 m n. m., dojezdy mezi 1100 až 1350 m n. m. (Spusta, Kociánová 19983). Naprostá 

                                                 
3 Tyto hodnoty jsou vztaženy k nejčastějším/průměrným eventům. Rozsah lavinových drah na níže uvedených 
mapách je naproti tomu vymezen spíše podle větších lavin, které se na dané dráze vyskytly! 
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většina lavin na drahách 18 a 18A sestupuje pod nadmořskou výšku lokální horní hranice 

nedisturbovaného lesa (1200-1250 m n. m.) a na dráze 19 se jedná zhruba o polovinu eventů, 

naopak na vysoko položených drahách 20 a 21 končí většina lavin v subalpínském pásmu a 

ovlivňuje tedy růst pouze rozptýlených soliterních stromů (Kociánová, Spusta 2000).  

Nejhojněji jsou v povodí Bílého Labe zastoupeny svahy se sklonem do 10°, které tvoří 

především zarovnané povrchy nejvyšších poloh (Čertovo návrší, Stříbrný hřbet). Relativně 

časté jsou však i sklony nad 25°, a to hlavně na bočními údolími nerozčleněném levém břehu 

Bílého Labe a také podél Čertovy strouhy. Maximální hodnoty sklonitosti mohou překračovat 

i hodnotu 35°, přičemž na tyto povrchy jsou velmi často vázány ty nejvýznamnější lavinové 

dráhy (Obrázek 8). Z tohoto pohledu je možné jednotlivé lavinové svahy v horním Dole Bílého 

Labe rozdělit na spíše mírnější s průměrným sklonem do 35° (dráhy 18A, 19 a 20); mezi 

dráhy se sklonem nad 35° by naopak patřily trajektorie č. 18 a 21, přičemž v případě první 

jmenované uvádějí Spusta, Kociánová (1998) průměrný sklon některých částí svahu v zimním 

období dokonce až 50°! 

 
Obrázek 7: Topografie zájmové oblasti 

Topografická mapa – ZM 1 : 10 000 - ZABAGED; Vymezení lavinových drah – Spusta et al. (2006b) 



 

 

Obrázek 8: Morfometrické charakteristiky reliéfu v povodí Bílého Labe
Zdroj dat: ZM 1

harakteristiky reliéfu v povodí Bílého Labe
Zdroj dat: ZM 1 : 10 000 ZABAGED 
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Bílé Labe jako hlavní hydrologická i morfometrická osa zájmového území má na 

většině svého toku převážně směr od jihozápadu na severovýchod a přijímá jedině 

pravostranné přítoky, což jsou hlavní faktory predisponující rozložení azimutů svahů (Obrázek 

8). V podstatě celá levá strana povodí, ohraničená hřebenem Kozích hřbetů, je orientována 

směrem k severu nebo severovýchodu, v menší míře na dolním toku i k severozápadu. Na 

pravém břehu vodního toku jsou hojně zastoupené svahy jižní a jihozápadní, podél toků 

vyššího řádu s převládajícím severojižním směrem jsou dominantní západní svahy. Většina 

lavinových drah je vázána na severní úbočí Kozích hřbetů a jsou tedy orientovány k severu, 

výjimku představují Stříbrná stráň (jihovýchod) a řídce zalesněné dráhy na pravém břehu 

Bílého Labe (jih) a podél Čertovy strouhy (jihovýchod). 

V geologické stavbě pravé poloviny povodí jednoznačně dominují různé druhy 

biotických žul, které jsou místy prostoupeny deluvii. Na severních svazích Kozích hřbetů jsou 

naopak nejrozšířenější spíše metamorfity a kvarcity (Chaloupský et al. 1989). Jako 

nejpestřejší se z hlediska geologické stavby jeví pramenná oblast povodí, kde se kromě výše 

zmíněných metamorfitů a vulkanitů vyskytují i liniové žulové porfyry a také velmi hojné 

rašeliny (Obrázek 9). Na různých místech podél toku Bílého Labe se vyskytují akumulace 

různými autory označené jako glacigenní, jejich označení za morény je však v některých 

případech s ohledem na složení a tvar klastů diskutabilní (Sekyra 1964; Baláková 2007). 

 Z půdních typů a subtypů největší plochu zaujímají v povodí Bílého Labe podzoly 

typické, jejichž vznik lze vysvětlit přítomností kyselého podloží a rozsáhlých jehličnatých 

fytocenóz (Obrázek 9; Pelíšek 1974). V dolní části povodí se dále hojně vyskytuje podzol 

kambizemní; různé subtypy kambizemě jsou také přítomny, ovšem s velmi ostrůvkovitým 

rozšířením. V pramenné oblasti jsou relativně časté organozemě a litozemě. Půdy v nejvíce 

svažitém reliéfu, což je případ i některých lavinových drah, jsou klasifikovány jako 

samostatné kategorie, protože vysoký sklon a intenzivní působení geomorfogeneze má značný 

limitující vliv na průběh pedogenetických procesů (Pelíšek 1974).  
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Obrázek 9: Geologická stavba podloží (A) a půdní typy (B) v povodí Bílého Labe 

Zdroj dat: Česká geologická služba – půdní mapa a geologická mapa 1 : 50 000 

A 

B 



39 
 

A-O systém Dolu Bílého Labe patří mezi trojici systémů, které Jeník (1961) 

klasifikuje jako první hierarchickou úroveň těchto lokálních větrů. Návětrné vodící údolí, 

které usměrňuje převládající západní proudění, netvoří pouze vlastní soutěska Bílého Labe, 

ale i před ním směrem na západ položená část Labského Dolu. Podélný profil údolnice Bílého 

Labe je pro fungování A-O systému velmi výhodný, protože je velmi pozvolný, avšak 

s převýšením okolo 550 výškových metrů (Jeník 1961). V oblasti soutoku horního Bílého 

Labe a Stříbrné bystřiny se větrný proud rozděluje do třech větví, z nichž jedna směřuje na 

severovýchod přes Čertovu louku do karu Wielkeho a Małego Stawu, další a nejmohutnější 

přes Bílou louku a Pláň pod Sněžkou do Úpské jámy a poslední směrem na masiv Luční a 

Studniční hory (Jeník 1961). Význam A-O systému Bílého Labe pro utváření charakteru 

našeho nejvyššího pohoří je zcela zásadní – za svůj vznik mu vděčí takové typické fenomény, 

jakými jsou například Mapa republiky v Modrém dole nebo polygonální půdy na Luční hoře 

(Jeník 1961). 

Specifickou a dlouho řešenou otázkou dolu Bílého Labe je problematika jeho 

potenciálního zalednění. Vzhledem k tomu, že vlastní údolí představuje první část 

významného A-O systému (Jeník 1961), nabízí se možnost lokalizovat hlavní zdrojovou 

oblast případného splazu do oblasti zarovnaného povrchu v pramenné oblasti Bílého Labe 

(Baláková 2007). Různými autory bylo vymezeno několik akumulací materiálu v různých 

polohách, které teoreticky mohou představovat zbytky morény splazových ledovců (viz 

review Baláková 2007), ačkoliv oprávněnost jejich označení za morény je v mnoha případech 

diskutabilní a bylo jinými výzkumníky zpochybněno (Sekyra 1964; Baláková 2007). 

Prostřednictvím studia geneze jednotlivých akumulací v zájmovém území byly definovány tři 

potenciální lokality, ve kterých mohl ledovec v době posledního zalednění skutečně existovat 

(Baláková 2007). S ohledem na zaměření této diplomové práce stojí za zmínku, že jedna tato 

hypotetická oblast se nachází v místě dnešní lavinové dráhy Bílá jáma. 
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6. Metody 

6.1. Odběr vzorků 

V zájmovém území diplomové práce byly odebrány dendrochronologické vzorky ze stromů 

rostoucích uvnitř a na okrajích lavinových trajektorií č. 18, 18A, 19, 20 a 21 vymezených 

Spustou, Kociánovou (1998). Z živých smrků ztepilých (P. abies) a několika jeřábů ptačích 

(Sorbus aucuparia L.) byly vzorky získány pomocí Presslerova nebozezu, který umožňuje 

z kmene dřeviny vyjmout úzký (0,5 cm) váleček dřeva od borky až do dřeně. Pouze v případě 

mrtvého dřeva (např. u báze zlomené kmeny, ulomené apexy), které bylo zvláště 

v akumulačních částech některých drah velmi hojné, byly ruční pilkou odříznuty příčné řezy. 

U každého jedince byla zaznamenána jeho poloha pomocí GPS GarminCSx 60 s průměrnou 

přesností ± 5 m (s ohledem na momentální meteorologickou situaci), informace o jeho 

lokalizaci v rámci lavinové dráhy (uvnitř hlavní trajektorie nebo na okraji) a přítomnosti 

vnějších znaků deformace. V případě mrtvého dřeva byly vzorkovány pouze ty kmeny, jejichž 

směr uložení nebyl v rozporu s orientací lavinové dráhy, tj. takové, které ležely směrem shora 

dolů. Odběr vzorků na lavinových drahách probíhal v několika „vlnách“ během měsíců srpna 

2011, října 2011, června 2012, září 2012 a října 2012.  

V případě odběru výseče z mrtvého kmene byla snaha odebrat ho relativně nízko, aby 

bylo zachyceno co nejvíce letokruhů a tím byl následně usnadněn proces křížového datování 

(Reardon et al. 2008). Pozornost ovšem byla věnována tomu, aby místo odběru výseče 

nemohlo být ovlivněno tvorbou např. kořenových náběhů nebo tloušťkovým přírůstem 

kořenů. V případě, že se však jednalo o živý kmen s vnějšími známkami deformace (nejčastěji 

naklonění u báze nebo jizvy) byla dána přednost odběru z místa ohybu nebo okraje rány, kde 

lze očekávat nejvýraznější odezvu na disturbanci (Corona et al. 2012a,b). Při odvrtávání 

vzorků z živých kmenů byla snaha brát 4 vývrty z každého kmene (dva po spádnici a dva po 

vrstevnici) v místě největší tvarové deformace kmene, jinak ve výšce cca 130 cm nad zemí 

(Reardon et al. 2008). Další vývrt byl v některých případech odebírán např. z výmladků nebo 

z kalusu uzavírajícího jizvu, aby bylo možné určit jejich stáří. Jizvy byly vzorkovány pouze 

tehdy, pokud se nacházely maximálně ve výšce ~ 2 m nad zemí, aby bylo minimalizováno 

riziko, že jejich vznik byl způsoben jiným svahovým pohybem, např. řícením (Stoffel, Perret 

2006). Velkým problémem se však u dřevin rostoucích na lavinových drahách, zvláště ve 

výše položených zdrojových oblastech, ukázala hniloba vnitřních částí kmene, která často 
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znemožnila odběr vývrtu v konkrétním požadovaném směru. V průměru tak nakonec byly na 

jeden strom odebrány méně než 4 vývrty. 

Kromě takto pořízených vzorků přímo z lavinových drah byly pro 

dendrogeomorfologické účely použity i vzorky ze stromů rostoucích v zapojených porostech 

mezi lavinovými drahami. Vzhledem k tomu, že intenzita a četnost lavin se v Krkonoších 

v minulosti měnila a docházelo k otevírání a uzavírání jednotlivých lavinových drah (Vrba, 

Spusta 1975, 1991; Spusta, Kociánová 1998), je dobré ověřit, zda k pádu lavin nedocházelo i 

na dnes již relativně klidných částech svahů v údolí Bílého Labe. Protože tyto vzorky byly 

odebrány školitelem této diplomové práce primárně za jiným účelem (zhodnocení růstových 

trendů), je však způsob odběru vývrtu odlišný od postupu standardně prováděného 

v dendorgeomorfologických studiích. Z každého kmene dominantního nebo kodominantního 

jedince byly odebrány 2 vývrty ve výšce 100-130 cm nad zemí a, na rozdíl od odběru vzorků 

z lavinových drah, nebyla zvýšená pozornost věnována orientaci jednotlivých vývrtů vůči 

orientaci svahu. Zaznamenání polohy nebylo provedeno pro každý vzorkovaný strom zvlášť, 

ale pro každou plochu byly pořízeny pouze její krajní body. Odběr vzorků ze souvislých 

porostů mezi lavinovými drahami byl proveden v průběhu let 2011 a 2012 (Treml 2012, ústní 

sdělení).  

6.2. Laboratorní analýza 

Vývrty i výseče byly zpracovány v dendrochronologické laboratoři. Prvním krokem bylo 

naměření šířek letokruhů s přesností na jednotky µm pomocí posuvného měřicího stolu 

TimeTable a softwaru PAST 4. Pro zvýšení viditelnosti jednotlivých letokruhů byly všechny 

vzorky před vlastním měřením zbroušeny sérií čtyř postupně se zjemňujících smirkových 

papírů, ani to ovšem v celé řadě případů nevedlo k dosažení kvality dostatečné pro přesné 

měření. Zvláště v 80. letech stromy na lavinových drahách v Dole Bílého Labe přirůstaly 

vzhledem k stavu ovzduší velmi pomalu (šířky letokruhů běžně pod 8 µm) a takto malé 

přírůsty nebylo možné měřením z tradičně připravených vzorků s jistotou zachytit. Řešení 

přineslo použití mikrotomu Core Microtome (Gaertner, Nievergelt 2010), který je primárně 

určen pro přípravu dokonale rovného povrchu vývrtu (hlavně u listnáčů) pro následné 

poloautomatické měření šířek letokruhů nebo studium tvaru, velikosti a prostorového 

rozmístění makrocév. Mikrotom se ovšem ukázal jako dobrý nástroj také pro přípravu zhruba 

50 µm tlustých a až 25 cm dlouhých řezů dřeva smrku, které bylo následně možné obarvit 

cytologickými barvivy a klasickými postupy detailně popsanými například v Schweingruber 
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et al. (2008) připravit trvalé preparáty (Obrázek 10). Obarvením směsí Safraninu a Astra-modře 

a následným propláchnutím preparátu vzestupnou etanolovou řadou (70 % - 96 % - 100 %) a 

xylénem se zvýšil kontrast mezi lumeny tracheid a lignifikovanými buněčnými stěnami, což 

ve svém důsledku vedlo ke zvýraznění rozhraní mezi jarním dřevem (velké lumeny a úzké 

buněčné stěny) a letním dřevem (malé lumeny a tlusté stěny) a lépe rozlišitelným hranicím 

letokruhů. Na výrazně menší chybovost měření šířek letokruhů na obarvených preparátech 

než na zbroušeném vzorku poukázala i rozsáhlá zahraniční metodická studie (Cairns et al. 

2012). Jako montovací médium byl použit kanadský balzám. Pod binokulární lupou dobře 

pozorovatelné preparáty bylo možné připravit i na podložních sklech tloušťky 0,2 cm, které 

jsou – na rozdíl od distributory laboratorního materiálu dodávaných skel s tloušťkou 0,1 cm – 

dobře dostupné v libovolné délce v naprosté většině sklenářství. Další výhodou „dlouhých 

trvalých preparátů“ je, že po naměření šířek letokruhů bylo možné okamžitě pod 

mikroskopem identifikovat lavinou způsobené změny ve stavbě xylému (kompresní dřevo, 

kalus, traumatické pryskyřičné kanálky) bez nutnosti vývrt zničit/rozlámat (Tumajer, Treml 

2013).  

 

 
Obrázek 10: Dlouhý (~25 cm) a relativně tlustý (~50 µm) trvalý preparát, který umožňuje přesné měření 

šířek letokruhů a přímou identifikaci anomálií na anatomické úrovni (Tumajer, Treml 2013) 

Ne každý vývrt ale bylo možné nařezat na dlouhém mikrotomu. Přítomnost nečistot 

(krystalů) uvnitř tracheid, praskliny, začínající hniloba ale i pouhé zkroucení vývrtu při lepení 

byly hlavní překážky, které znemožnily přípravu trvalých preparátů z některých vzorků. 

Takové vývrty, stejně jako všechny vzorky pocházející z porostů mezi současnými 

lavinovými drahami, byly zpracovány klasicky broušením pomocí série postupně se 

zjemňujících smirkových papírů.  
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6.3. Datování pádů lavin 

Po naměření tloušťky letokruhů z dlouhých preparátů i klasicky zbroušených vývrtů a výsečí 

byly zjištěné hodnoty konfrontovány s regionálně pro Krkonoše platnou standardní 

(referenční) letokruhovou chronologií (Laboratoř dendrochronologie KFGG Přírodovědecké 

fakulty UK v Praze). Smyslem standardní chronologie je pomoci v letokruhových křivkách 

odfiltrovat prudké růstové změny způsobené jinými než geomorfologickými vlivy 

postihujícími rozsáhlejší oblast (např. klimatické fluktuace, kalamity škůdců) od požadované 

informace o aktivitě lavin (Cook, Kairiukstis 1990; Schweingruber 1996). Do standardu by 

tak měly být zahrnuty pouze stromy (i) neovlivněné geomorfologickými disturbancemi, (ii) 

rostoucí co nejblíže zájmovému území, aby stromy v lavinové dráze a v referenční oblasti 

rostly ve stejném mezoklimatu a (iii) dominantní, aby klimatický signál referenční 

chronologie nebyl zkreslen kompetičními vztahy (Cook, Kairiukstis 1990). Porovnáním 

naměřených sérií s referenční křivkou byly identifikovány chyby způsobené relativně častými 

chybějícími nebo vzácně i dvojitými letokruhy a určeno stáří podkorního letokruhu u výsečí 

odebraných z mrtvého dřeva. Toto srovnání disturbované a referenční série bylo provedeno na 

základě vizualizace obou letokruhových křivek a jejich „skeleton-plots“ – u křivek byla 

pomocí indexu souběžnosti a Date-indexu (Schweingruber 1996) porovnána míra shody 

v jejich meziročních trendech; skeleton-plot naopak pomohl určit, do jaké míry se roky 

s extrémně úzkými nebo širokými letokruhy, tzv. „pointer years“ (Neuwirth et al. 2004), 

shodují.  

Dvojice šířek letokruhů zjištěné ve směrech po vrstevnici z každého disturbovaného 

stromu byly zprůměrovány (případně byla uvažována pouze jedna letokruhová křivka, pokud 

z daného jedince bylo možné odebrat jenom jeden vývrt této orientace). Na základě takto 

získané letokruhové série byly vymezeny prudké růstové změny jako roky, kdy průměr šířek 

daného a dvou následujících letokruhů byl o 35 % menší (záporná prudká růstová změna) 

nebo o 60 % větší (kladná prudká růstová změna) než průměr šířek třech předcházejících 

letokruhů. Zjednodušeně tento postup lze zapsat: 

����� =  �� + ���� + �������� + ���� + ���� − 1 ;    ∀ ����� ∉ �−0,35; 0,6 → "#$%&'á $ů*+,-á ./ě12" 
kde t je konkrétní dendrochronologický rok, u kterého určujeme případný výskyt prudké 

růstové změny, R je průměrná šířka letokruhu ve směru po vrstevnici a ����� je index 

prudkých růstových změn v roce t. Stejným postupem byly prudké růstové změny vymezeny i 
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na standardní letokruhové křivce. Vzhledem k tomu, že ta by měla zohledňovat pouze 

fluktuace rozsáhlejšího prostorového měřítka (např. klimatické), které mohly v minulosti 

ovlivnit i růst jedinců na lavinových drahách a které mohly být příčinou některých jejich 

prudkých růstových změn, nebyl v letech, kdy nastala prudká růstová změna v referenční 

letokruhové křivce brán tento indikátor disturbance jako dostatečně věrohodný pro vymezení 

lavinové aktivity. Prudké růstové změny byly vymezeny i v případě vzorků věkové struktury 

porostů mezi drahami, v tomto případě byl vypočten průměr z obou směrově nerozlišených 

letokruhových křivek jednoho jedince, na kterém byly vlastní prudké růstové změny určeny. 

V případě, že při vymezení prudkých růstových změn bylo zaznamenáno více takových roků 

po sobě (tj. kritická hodnota zrychlení nebo suprese přírůstu byla překročena ve dvou a více 

po sobě jdoucích letech) byl za potenciálně lavinový rok považován pouze první, ve kterém 

vypočtená procentuální odchylka překročila stanovenou mez. Vzhledem k tomu, že laviny 

jsou svahové pohyby4, při kterých dochází k uvolnění velkého množství energie, je zcela 

běžné, že prudká růstová změna jimi způsobená trvá delší dobu než jeden rok, než se podaří 

stromu na nové podmínky se aklimatizovat (Casteller et al. 2007). 

 Naměřené letokruhové křivky z různých orientací po obvodu kmene byly následně 

využity pro vyhodnocení excentricity letokruhů. Po vypočtení hodnot všech tří indexů 

excentricity (Tabulka 1) a jejich meziroční procentuální změny a porovnání takto získaných 

hodnot s lavinovými katastry za posledních 50 let (Spusta, Kociánová 1998, Spusta et al. 

2003; 2006b) se ukázalo, že nejlepší shody je možné dosáhnout při aplikaci vzorce podle 

Alestala (1971), který byl následně použit jako metoda pro kvantifikaci excentricity i ve 

starších obdobích. Potenciální lavinové roky byly vymezovány na základě hodnoty 

procentuální odchylky v indexu excentricity daného roku oproti průměru za tři předcházející 

letokruhy, aby tak byl alespoň částečně odstraněn vliv ostatních negeomorfologických 

činitelů, které působí pravidelně každý rok a které také mohou mít vliv na tvar letokruhů 

(Braam et al. 1987; Scott et al. 1993). V případě Dolu Bílého Labe lze uvažovat hlavně 

intenzivní větrné proudění (Jeník 1961). Za dostatečně signifikantní změnu ve tvaru letokruhu 

byl považován nárůst o 45 % a více, přičemž i v tomto případě bylo uplatněno stejné pravidlo 

jako u prudkých růstových změn, které se týká situace, kdy byla daná kritická hodnota 

překročena u jednoho jedince ve více po sobě jdoucích letech. V případě excentricity se 
                                                 
4 Autor si uvědomuje, že laviny nelze podle tradičních definic (Varnes 1978; Kukal, Pošmourný 2005) řadit mezi 
svahové pohyby sensu stricto, protože v jejich případě nedochází k pohybu těžiště hmoty svahu po svahu dolů. 
V řadě dendrogeomorfologických publikací však vzhledem k velké podobnosti postupů při datování lavin a 
pravých svahových pohybů jsou jako svahové pohyby v širším slova smyslu označovány (Stoffel, Bollschweiler 
2008; 2009) 
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aplikace tohoto pravidla jeví možná jako ještě důležitější než v případě prudkých růstových 

změn, protože excentrický růst je mechanismem dřeviny, kterou se vyrovnává s nepřirozenou 

růstovou polohou (Pallardy, Kozlowski 2008). V případě velmi silných eventů, které způsobí 

velké vychýlení stromu z vertikální polohy, lze jednoznačně očekávat tvorbu excentrických 

letokruhů po delší časovou dobu, což by mohlo při nepoužití výše uvedeného pravidla vést 

k vymezení „falešných“ lavinových roků. 

 Při mikroskopické prohlídce dlouhých trvalých preparátů byla navíc zaznamenána i 

přítomnost anatomických anomálií, které jsou obvykle důsledkem laviny (Casteller et al. 

2007). Konkrétně se jednalo o výskyt traumatických pryskyřičných kanálků, reakčního dřeva, 

jizev a kalusu. Traumatické pryskyřičné kanálky byly považovány za možný důsledek laviny, 

pouze pokud alespoň po polovině obvodu části letokruhu (zachycené na dlouhém preparátu) 

byly zcela souvislé, nebo se vyskytovaly ve více než 25 % letokruhu souvisle a zároveň jejich 

výskyt přetrval v alespoň jednom následujícím letokruhu. Výskyt reakčního dřeva byl 

hodnocen pouze u smrků a to subjektivně, za dostatečně významný byl však považován, 

pouze pokud tvorba tlakového dřeva přetrvala alespoň po dobu 2 let. Všechny mikroskopické 

indikátory disturbance byly použity pro datování jenom tehdy, pokud jejich výskyt odpovídal 

orientaci po obvodu kmene, na které je lze očekávat (tj. jizvy a TRD převážně na horní straně 

kmene, reakční dřevo na spodní). Z tohoto důvodu bylo také upuštěno od přípravy trvalých 

preparátů z vývrtů z prostoru mezi lavinovými drahami, kde nebyla informace o směru 

zaznamenána. Traumatické pryskyřičné kanálky byly navíc považovány za možný důsledek 

laviny, pouze pokud se vyskytovaly v zóně jarního dřeva, ale ne přímo v první vrstvě buněk 

vytvořených na začátku vegetačního období (Stoffel, Hitz 2008; Gaertner, Heinrich 2009). 

V některých případech bylo možné identifikovat tyto anomálie v anatomické stavbě 

(speciálně kompresní dřevo) i na dokonale zbroušených vývrtech; i ty potom byly použity v 

procesu datování laviny. 

 Z výsečí a příčných řezů odebraných z mrtvého dřeva bylo možné získat všechny výše 

popsané indikátory disturbance (po provedení křížového datování), informaci navíc však 

představuje rok úmrtí daného stromu. Ten lze, při dodržení výše uvedených pravidel odběru 

vzorků z mrtvých stromů, ztotožnit – s určitou mírou nejistoty – s pádem laviny, která jedince 

vyvrátila (Reardon et al. 2008). Proto úmrtí stromů bylo považováno za další indikátor 

lavinového roku. 
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 Pro každý rok byl zaznamenán celkový počet odezv na lavinový event, vlastní 

vymezování statisticky významných lavinových let bylo založeno na určení podílu stromů, 

které v daném roce zaznamenaly alespoň jednu z výše uvedených reakcí na lavinu, na 

celkovém počtu stromů, které v dané oblasti v tu dobu rostly (Shroder 1978). Vzhledem 

k převážně nižšímu počtu ovzorkovaných stromů na jednotlivých drahách bylo finální 

kritérium zvoleno relativně přísně (Corona et al. 2012a) a za lavinový rok byl považován 

takový, kdy více než 25 % stromů na dané lavinové dráze vykazovalo reakci na disturbanci 

(Ir) a zároveň celkový počet reagujících i nereagujících stromů byl vyšší nebo roven 7. Reakci 

tedy musely vykazovat minimálně dva jedinci, již při dosažení počtu 8 stromů na dané 

lavinové dráze však byly nutní minimálně 3 reagující jedinci pro zařazení roku mezi lavinové. 

6.4. Analýza prostorového rozsahu datovaných lavinových událostí 

Geografické souřadnice jednotlivých stromů byly z GPS přístroje převedeny do prostředí 

ArcGIS jako bodová vrstva. Ke každému bodu byl pro každý jednotlivý dendrochronologický 

rok přiřazen atribut, který udává, zda daný jedinec zaznamenal (1) nebo nezaznamenal (0) 

odezvu v růstové křivce nebo anatomické stavbě xylému nebo případně nebyl v daném roce 

vůbec přítomen v prostoru dané lavinové dráhy (-1). Následně byly pro každý 

dendrochronologický rok, který byl určen jako lavinový, vizualizovány skupiny nereagujících 

a reagujících jedinců, na základě kterých bylo možné zhodnotit prostorový rozsah 

jednotlivých eventů. Laviny byly roztříděny podle hlediska své plošné (laviny ovlivňující 

stromy jen na pravém/levém okraji dráhy nebo na obou okrajích) velikosti.  Jako zdroj 

doplňující informace pro hodnocení prostorového rozsahu jednotlivých událostí byly pro 

vybrané dráhy využity ortorektifikované letecké snímky zájmového území z let 1936, 1953, 

1964 a 1984 (poskytnuty VGHÚ Dobruška). Zhodnocením změn v zápoji korun je možné 

více zpřesnit výsledky dendrochronologického datování a zhodnotit správnost datování 

starých eventů (Procter et al. 2012). Hlavními kritérii výběru termínů, pro které byly snímky 

hodnoceny, bylo řádově srovnatelné časové rozpětí mezi „sousedními“ dvojicemi snímků, 

které se pohybuje od 10 do 20 let, a jejich dostupnost 

6.5. Hodnocení spouštěcích faktorů 

 Ačkoliv laviny spuštěné člověkem nebo skupinou lidí nejsou v Krkonoších zcela 

neobvyklé (Spusta, Kociánová 1998) a představují téměř 1 % všech zaevidovaných eventů 

(Berger 1998), za dominantní iniciační faktor lavinových sesunů lze považovat proměnlivost 

meteorologických prvků (Berger 1998; Spusta, Kociánová 1998; Blahůt 2007). Za hlavní 
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empiricky zjistitelné meteorologické prvky, jejichž specifické hodnoty nebo proměnlivost 

mohou být příčinou aktivizace laviny a které bývají často využívány v numerických 

předpovědích lavin, lze označit teplotu, vítr, absolutní množství sněhu, množství nového 

sněhu a další (Blahůt 2007). Analýza spouštěcích faktorů založená na výše uvedených 

proměnných musí zohlednit fakt, že potřebné časové rozlišení měřených hodnot 

meteorologických prvků závisí v první řadě na přesnosti časového určení pádu laviny. Z toho 

plyne, že v případě dendrochronologického datování lavin, které poskytuje informaci jen 

v měřítku celých zimních sezón, je nutné uvažovat průměrné nebo extrémní zimní (roční) 

charakteristiky popisující stav a proměny sněhové pokrývky a ovzduší. 

 Spusta, Kociánová (1998) a Berger (1998) obecně pro celé Krkonoše i Blahůt (2007) 

lokálně pro Labský důl se shodují v tom, že mezi nejvýznamnější proměnné, které mohou být 

příčinou aktivizace laviny, patří výška sněhu a výška nového sněhu. Údaje o ročním chodu 

alespoň měsíčních hodnot výšky sněhové pokrývky a sněhové akumulace/ablace jsou pro 

Krkonoše dostupné pouze pro stanice s nevhodnou vertikální a horizontální polohou vůči 

zájmovému území (např. Pec pod Sněžkou, Labská bouda), mají jenom krátké časové rozpětí 

nebo jsou do značné míry nesouvislé. Potřebné hodnoty proto byly vypočteny Degree-day 

modelem (Jóhannesson et al. 1995) z hodnot celkových měsíčních srážek a průměrných 

měsíčních teplot z databáze meteorologické stanice na Sněžce za období od ledna 1889 do 

prosince 1985 (Głowicki 1998). Ačkoliv data o teplotách jsou z této stanice dostupná až do 

současnosti, měření měsíčních srážkových úhrnů nejsou tabelována pro období mezi lety 

1985 až 1995, což byla příčina omezení analýzy pouze do roku 1985. Pro potřeby modelování 

sněhové pokrývky byly všechny výsledky uvažovány v rámci hydrologických let, výsledky 

tedy mají rozpětí od hydrologického roku 1889-1890 po rok 1984-1985. 

 Zjednodušený Degree-day model pro určení hodnoty výšky sněhu a výšky nového 

sněhu (Jóhannesson et al. 1995; van der Schrier et al. 2007) je založen na určení (i) podílu 

srážek, které padají ve formě sněhu a (ii) množství tajícího sněhu, oboje v měsíčním kroku. 

Vstupními předpoklady pro aplikaci tohoto modelu jsou (i) normální rozdělení průměrných 

denních teplot v rámci každého měsíce, (ii) konstantní hodnota směrodatné odchylky 

průměrných denních teplot v jednotlivých měsících a (iii) konstantní hodnota průměrné 

měsíční teploty, při které 50 % srážek spadne ve formě sněhu a 50 % ve formě deště 

(„Rain/Snow treshold“). Při aproximování těchto podmínek je množství sněhu napadlého za 

daný měsíc (A) definováno jako: 
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kde P je celkový úhrn všech srážek v daném měsíci, T je průměrná měsíční teplota v daném 

měsíci, Tm je dlouhodobý průměr měsíčních teplot, σ je směrodatná odchylka denních teplot, 

Ts je „Rain/Snow treshold“ a ERF je chybová funkce normálního rozdělení (Rényi 1972). 

Naopak množství sněhu, které odtálo a sublimovalo v daném měsíci (M) je definováno jako: 

              H =   I. 36512 . 1
5. √2. 7 . 8 ?. ���9�9: ;

�.<;
>

J
&?  

                   =   I. �KL
�� . �

<.√�.M . N−5�. �OP;Q;.P.RSORS;
;.T; + @M

� . 5. A�B U9�9:
√�.< VW     E// F. �. G 

,kde ß je Degree-day factor (množství sněhu, které odtaje za den při dané kladné odchylce 

průměrné teploty od bodu tání - v tomto případě 0 °C). Ačkoliv chápání ß, Ts a σ jako 

konstant je patrně velmi výrazné zjednodušení, protože jejich hodnoty se mění v čase i 

v prostoru (Jóhannesson et al. 1995), s ohledem na dostupná data a relativně hrubé 

požadované rozlišení výsledků je však možné bez výraznější chyby tento předpoklad využít 

(van der Schrier et al. 2007). Pro potřeby této diplomové práce byly hodnoty těchto konstant 

stanoveny na 5 mm.den-1.°C-1, 1 °C a 2 (van der Schrier et al. 2007).  

 Množství sněhu, které v daném měsíci ubylo/přibylo je definováno jako prostý součet 

A+M. Celková sněhová pokrývka v daném měsíci byla určena jako součet sněhové pokrývky 

předchozího měsíce a úbytku/příbytku sněhu v daném měsíci. V případě, že tento výsledek 

klesl pod nulu, byla hodnota nahrazena nulou. Integrace a další výpočty byly provedeny 

pomocí statistických softwarů Mathematica 2.2.1. a R 2.15.2. Model byl rozsáhle testován a 

validován v prostředí Alp (van der Schrier et al. 2007), kde několik stanic, pro které byla 

validace provedena, leží v nadmořské výšce a reliéfu srovnatelném s Krkonošemi. Přesto však 

byla v rámci této diplomové práce zvlášť ověřena jeho vhodnost pro prostředí našeho 

nejvyššího pohoří. Validace byla provedena (i) srovnáním chodu modelem vypočtené výšky 

sněhové pokrývky na Sněžce se staničním měřením sněhu z Labské boudy (staniční data ze 

Sněžky bohužel nebyla dostupná) za období od ledna 1974 do prosince 1985 a (ii) 

porovnáním staničního měření z Labské boudy a modelem určené výšky sněhu na téže stanici 

za období od ledna 1979 do prosince 1994. Výhodou první výše zmíněné validace je, že je 
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založena přímo na modelovaných datech ze Sněžky (tedy na datech, která jsou následně 

využívána pro vlastní hodnocení spouštěcích faktorů lavin); naopak jejím velkým problémem 

je riziko zkreslení výsledků odlišnou polohou Sněžky a Labské boudy. Z tohoto důvodu byla 

provedena i druhá zmiňovaná validace. Vzhledem k tomu, že modelem vypočtená data jsou 

v jednotkách kapalného vodního obsahu a měření z Labské boudy v cm sněhové pokrývky, 

bylo nutné staniční data před validací převést. Pro potřeby tohoto převedení byla uvažována v 

čase konstantní hodnota hustoty sněhu 0,2 g.cm-3 (Jones et al. 2001). Modelované a měřené 

hodnoty maximálních měsíčních výšek sněhu a změn jeho mocnosti byly porovnány pomocí 

Spearmanova koeficientu pořadové korelace. 

 Vstupní hypotézou této části diplomové práce je, že pády lavin mohou souviset 

s dlouhodobou akumulací nadprůměrně vysokého množství sněhové pokrývky (možná velmi 

složitá stratifikace sněhového profilu a spolupůsobení procesů sublimace, rekrystalizace a 

vzniku dutinové jinovatky) nebo prudkými změnami v mocnosti sněhu (Spusta, Kociánová 

1998; Blahůt 2007). Proto byly pro každou zimní sezónu určeny hodnoty maximální 

modelované (Sněžka) výšky sněhu, největšího měsíčního přírůstku a největšího měsíčního 

úbytku sněhu. Rozdíly v těchto hodnotách mezi roky s dendrochronologicky doloženým a 

nedoloženým výskytem lavin (zvlášť pro každou lavinovou dráhu i souhrnně v celém 

zájmovém území) byly následně otestovány pomocí neparametrické varianty jednofaktorové 

analýzy rozptylu (Kruskal-Wallisův test) a Mann-Whitneho testu v programu Statistika. 

Neparametrické testy byly preferovány vzhledem k porušení předpokladu normality rozdělení 

všech tří modelovaných parametrů (p-hodnoty Shapiro-Wilkova testu nižší než 0,01). Analýza 

rozptylu (ANOVA) je specifický případ klasické regresní analýzy, kdy vysvětlující proměnné 

nabývají pouze binárního měřítka. Její základní podstatou je rozklad variability souboru na 

složku objasněnou (danou kategorickou proměnnou) a neobjasněnou a následné otestování 

jejich signifikance (Meloun, Militký 2004). Mann-Whitneho U test je nepárový 

neparametrický test, jehož testovací kritérium je založeno na porovnání pořadových součtů 

určených v rámci směsného výběru po jeho rozdělení do původní dvojice výběrů (Meloun, 

Militký 2004). Dále byly také vypočteny Spearmanovy korelační koeficienty mezi podílem 

reagujících na celkovém počtu v daném roce se vyskytujících stromů (souhrnně za všechny 

dráhy v Dole Bílého Labe) a třemi modelovanými charakteristikami chodu sněhové pokrývky. 
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7. Výsledky 

7.1. Datování lavinových událostí 

Celkově bylo odebráno 322 vývrtů a 13 příčných řezů ze 101 stromů rostoucích na okrajích, 

dojezdových oblastech nebo přímo v lavinových drahách v Dole Bílého Labe a dalších 142 

vývrtů ze 71 stromů rostoucích v zapojených porostech mezi jednotlivými drahami (Tabulka 2). 

Z druhového složení jednoznačně dominují smrky ztepilé, pouze na jedné dráze bylo 

ovzorkováno i několik jeřábů ptačích, které jsou nejčastějšími listnáči rostoucími na 

lavinových drahách. Alespoň jeden preparát byl připraven ze 42,5 % stromů rostoucích na 

lavinových drahách a z 30,5 % celkového počtu odebraných vývrtů. Vyhodnocení prudkých 

růstových změn ve standardní letokruhové křivce vedlo k identifikování zrychlení přírůstu 

v dendrochronologickém roce 1825-1826 a prudké suprese na přelomu 70. a 80. let 20. století 

(konkrétně v dendrochronologických letech 1978-1979 a 1979-1980). Pokud tedy byly u 

disturbovaných jedinců zjištěny v těchto konkrétních letech prudké růstové změny stejného 

„směru“ jako u standardu, nebyly v následujících výpočtech uvažovány. 

Tabulka 2: Počty odebraných vzorků a způsob jejich laboratorního zpracování pro jednotlivé dráhy a 
plochy souvislého porostu 

 

Z okrajů lavinové dráhy č. 18 byl odebrán v porovnání s ostatními drahami největší 

počet vzorků, díky čemuž zde bylo možné dosáhnout nejdelšího časového rozpětí datování. 

Vůbec nejstarší ze všech disturbovaných stromů vzorkovaných pro potřeby této diplomové 

práce vytvořil nejstarší letokruh v kalendářním roce 1812 a stanovená mezní hodnota 

minimálního počtu stromů byla překročena již v roce 1859. U čtyřiceti stromů rostoucích na 

Lavinová dráha Počet stromů Odebrané vzorky Stromy/vývrty ze kterých byly 
pořízeny trvalé preparáty 

18 40 Picea abies 137 vývrtů 
2 příčné řezy 26 stromů / 40 vývrtů 

18A 14 Picea abies 37 vývrtů 
2 příčné řezy 0 

19 22 Picea abies 
2 Sorbus aucuparia 

89 vývrtů 
2 příčné řezy 7 stromů / 26 vývrtů 

20 21 Picea abies 57 vývrtů 
6 příčných řezů 10 stromů / 32 vývrtů 

21 2 Picea abies 2 vývrty 
1 příčný řez 0 

Souvislý porost Jih 38 Picea abies 76 vývrtů 0 
Souvislý porost Sever 33 Picea abies 66 vývrtů 0 

Celkem 170 Picea abies 
2  Sorbus aucuparia 

464 vývrtů 
13 příčných řezů 43 stromů / 98 vývrtů 
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této dráze bylo celkově vymezeno 668 potenciálních reakcí na lavinu (Obrázek 11), což 

průměrně odpovídá více než 16,6 reakcím na každého jedince za celý jeho život. Počty 

prudkých růstových uvolnění, zpomalení a změn excentricity byly zhruba stejně četné  

(Tabulka 3). Nejvíce stromů vykazovalo reakci v dendrochronologických letech 1971-1972 

(20) a 1977-1978 (21), vždy u každého jedince po jedné reakci. Po vypočtení podílu 

reagujících stromů na celkovém počtu v daném roce rostoucích jedinců byly následující zimní 

sezóny zařazeny mezi lavinové: 1862-1863 (Ir =42,9 %), 1868-1869 (Ir = 33,3 %), 1900-1901 

(Ir = 26,7 %), 1923-1924 (Ir = 29,1 %), 1926-1927 (Ir = 28 %), 1953-1954 (Ir = 26,5 %),   

1959-1960 (Ir = 37,5 %), 1961-1962 (Ir = 27,5 %), 1966-1967 (Ir = 27,5 %), 1971-1972         

(Ir = 50 %),  1974-1975 (Ir = 40 %), 1975-1976 (Ir = 32,5 %), 1977-1978 (Ir = 52,5 %),     

1984-1985 (Ir = 30 %), 1985-1986 (Ir = 35 %) a 1997-1998 (Ir = 30 %). V letech 1865-1866, 

1906-1907, 1909-1910, 1982-1983 a 1991-1992 byla navíc hodnota Ir rovna přesně hraniční 

hodnotě 25 %. 

 

 
Obrázek 11: Počty všech stromů a stromů reagujících na lavinu v jednotlivých letech na lavinové dráze č. 

18. 
černě jsou zvýrazněny hodnoty Ir > 25 % 
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Na lavinové dráze 18A bylo možné dosáhnout kritického množství 7 rostoucích 

stromů v roce 1921, přičemž úplně nejstarší jedinec vzorkovaný na této lavinové dráze měl 

první letokruh odatovaný do roku 1840 (Obrázek 12). Celkem bylo identifikováno 131 

indikátorů možné laviny (tj. průměrně 9,36 reakce na vzorkovaný strom), v rámci kterých 

byly nejčetnější oba typy prudkých růstových změn (Tabulka 3). Maximální počet v jednom 

dendrochronologickém roce reagujících stromů byl 6 (1983-1984), což je v porovnání 

s relativně nízkým celkovým počtem stromů, ze kterých byly odebrány vzorky, poměrně 

vysoké číslo. Prostřednictvím dendrochronologických metod bylo na této malé lavinové dráze 

vymezeno 8 lavinových roků: 1923-1924, 1926-1927, 1931-1932 (vše Ir = 28,6 %),         

1969-1970 (Ir = 30,8 %), 1971-1972 (Ir = 38,5 %), 1977-1978 (Ir = 30,8 %), 1982-1983         

(Ir = 42,9 %) a 1993-1994 (Ir = 35,7 %). Navíc rok 1940-1941 zaznamenal hodnotu Ir přesně 

25 %. 

 

 
Obrázek 12: Počty všech stromů a stromů reagujících na lavinu v jednotlivých letech na lavinové dráze č. 

18A. 
černě jsou zvýrazněny hodnoty Ir > 25 % 

 

Nejstarší strom na lavinové dráze č. 19 vytvořil první letokruh naměřený na vývrtu 

v roce 1834 a celkový počet vzorkovaných stromů rostoucích v dané době na okraji lavinové 

trajektorie překročil hodnotu 7 v roce 1906 (Obrázek 13). Z celkového počtu 198 

identifikovaných indikátorů disturbance jich nejvíce bylo prudkými zpomaleními přírůstu. 
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V porovnání s ostatními lavinovými drahami byl na této trajektorii nejvyšší relativní podíl 

anatomických „markerů“ na celkovém počtu reakcí (Tabulka 3). Nejvíce reakcí na disturbanční 

události bylo zaznamenáno v letech 1978 (9 reakcí u 9 různých stromů) a 1999 (7 reakcí u 6 

různých stromů). Tyto relativně nízké hodnoty byly způsobeny pravděpodobně hlavně 

použitím filtru odstraňujícího z analýzy sekvence několika po sobě jdoucích prudkých 

růstových změn, které byly u několika jedinců na této dráze velmi časté. Celkově byly 

podmínky pro zařazení mezi lavinové roky splněny u čtyř zimních sezón, a to 1912-1913      

(Ir = 28,6 %), 1919-1920 (Ir = 28,6 %), 1969-1970 (Ir = 30 %) a 1977-1978 (Ir = 40,9 %). 

Přesně hodnoty Ir = 25 %, která již nebyla řazena mezi lavinové roky, bylo navíc dosaženo 

v dendrochronologickém roce  1931-1932. 

 
Obrázek 13: Počty všech stromů a stromů reagujících na lavinu v jednotlivých letech na lavinové dráze č. 

19. 
černě jsou zvýrazněny hodnoty Ir > 25 % 

Z pohledu dendrochronologického datování lavin je lavinová dráha č. 20 pokryta 

dostatečně velkým počtem vzorkovaných stromů od dendrochronologického roku 1938-1939; 

vůbec nejstarší strom rozsahem své letokruhové křivky dosáhl do roku 1897 (Obrázek 14). 

Počet identifikovaných prudkých růstových změn, náhlých nárůstů excentricity a 
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výrazný nepoměr mezi prudkými růstovými uvolněními, které představují více než polovinu 

všech reakcí, a relativně vzácnými růstovými supresemi (Tabulka 3). Celkový počet jedinců 

vykazujících reakci nikdy nepřekročil 10, přičemž této hodnoty bylo dosaženo pouze v letech 

1999-2000 a 2000-2001. Pro stromy na této lavinové dráze se ukazuje typické, že kromě 

jedné výjimky (strom 20-05 v roce 1967) v každém roce vykazuje jedinec pouze maximálně 

jednu odezvu na možnou disturbanci (prudkou růstovou změnu, změnu excentricity nebo 

výskyt anatomických anomálií). Podmínky pro vymezení lavinové aktivity byly splněny 

dohromady ve 12 zimních sezónách:  1943-1944 (Ir = 50 %), 1951-1952 (Ir = 31,3 %),     

1952-1953 (Ir = 35,3 %), 1986-1987 (Ir =27,8 %), 1987-1988 (Ir = 27,8 %), 1989-1990           

(Ir = 33,3 %), 1992-1993 (Ir =33,3 %), 1998-1999 (Ir = 38,9 %), 1999-2000 (Ir = 55,6 %), 

2000-2001 (Ir = 58,8 %), 2005-2006 (Ir = 26,7 %) a 2006-2007 (Ir = 26,7 %) 

 
Obrázek 14: Počty všech stromů a stromů reagujících na lavinu v jednotlivých letech na lavinové dráze č. 

20. 
černě jsou zvýrazněny hodnoty Ir > 25 % 

Na lavinové dráze na pravém břehu Stříbrné bystřiny v jejím ohybu (dráha č. 21) je 

porost velmi řídký a je soustředěn do jednoho malého polykormonu, ze kterého bylo možné 

odebrat vzorky jenom ze dvou jedinců s 13 zaznamenanými růstovými reakcemi (Obrázek 15 a 

Tabulka 3), a proto mají výsledky dendrochronologického datování pouze orientační charakter. 
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Starší z obou stromů se v místě uchytil před rokem 1906, druhý potom pravděpodobně na 

počátku 50. let 20. století.  

 
Obrázek 15: Počty všech stromů a stromů reagujících na lavinu v jednotlivých letech na lavinové dráze č. 

21. 
černě jsou zvýrazněny hodnoty Ir > 25 % 

 Dohromady tedy bylo dendrochronologickou metodou datováno na 4 lavinových 

drahách 47 lavinových událostí, uvažujeme-li i roky s hodnotou Ir = 25 % (40 pro Ir > 25 %). 

V 6 zimních sezónách byl zaznamenán výskyt lavin na dvou drahách současně, na třech 

lavinových drahách zároveň byl výskyt eventu datován pouze v dendrochronologickém roce 

1977-1978 (Obrázek 16), nejistotu v tomto konkrétním případě však představuje ve standardní 

letokruhové křivce identifikované významné zpomalení přírůstu, které však nepřekročilo 

hraniční hodnotu pro vymezení prudké růstové změny. Určené podíly reagujících stromů se 

však i v některých dalších letech (např. 1971-1972) výrazně blížily vymezení lavin na třech 

drahách současně. Zjištěné frekvence pádů (určené jako podíl počtu dendrochronologicky 

datovaných lavin a počtu let od momentu, kdy celkový počet vzorkovaných stromů dosáhl na 

dané dráze hodnoty 7) nabývají pro lavinové trajektorie 18, 18A, 19 a 20 hodnot 0,137, 0,099, 

0,048 a 0,104 eventů za rok.  
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Obrázek 

oranžové podbarvení …

 
Obrázek 16: Časové rozložení dendrochronologicky vymezených lavinových rok

čárkovaná čára… časové rozpětí nejstaršího jedince; plná 
červená kolečka … eventy s Ir > 25 %; 

nžové podbarvení … rok se třemi datovanými eventy; žluté podb

 
asové rozložení dendrochronologicky vymezených lavinových roků na jednotlivých drahách

tí nejstaršího jedince; plná čára … časové rozpětí alespoň 7 jedinců 
> 25 %; modrá kolečka … eventy s Ir = 25 % 

i datovanými eventy; žluté podbarvení … roky se dvěma datovanými eventy
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 Vůbec nejstarší jedinec vzorkovaný pro potřeby této diplomové práce rostl na ploše 

souvislého zapojeného porostu na svahu se severní expozicí a nejstarší jím vytvořený letokruh 

byl datován do roku 1771. Sedm stromů bylo na této ploše k dispozici poprvé v roce 1857 a 

během následujících více než 150 let zaznamenaly zde rostoucí jedinci dohromady 327 

prudkých růstových změn, což po přepočtu na celkový počet stromů odpovídá v průměru 9,91 

růstovým reakcím na jeden strom za celý jeho život. Při použití stejných postupů pro 

vymezení lavinových let jako v případě jednotlivých drah bylo pro tuto plochu určeno 

dohromady 9 potenciálně lavinových zimních sezón. Konkrétně se jedná o 

dendrochronologické roky 1857-1858, 1859-1860 (obě Ir = 28,6 %), 1862-1863 (Ir = 50 %), 

1870-1871 (Ir = 40 %), 1901-1902 (Ir = 28,6 %), 1940-1941 (Ir = 31,3 %),  1971-1972          

(Ir = 42,4 %), 1977-1978 (Ir = 48,5 %) a 1994-1995 (Ir = 27,3 %). Odpovídající průměrná 

frekvence dosahuje hodnoty 0,059 „pádů“ za rok. 

 Souvislý porost na jižním svahu byl na rozdíl od protější strany údolí podstatně mladší 

– nejstarší letokruh spadal do roku 1860 a analýzu lze podle stanovených kritérií považovat za 

relevantní až od roku 1895. Celkově zde bylo identifikováno 231 indikátorů disturbance, na 

jeden strom tedy v průměru připadalo 5,8 prudkých růstových změn. Pouze ve čtyřech 

zimních sezónách byla překročena hranice 25 % reagujících stromů, což odpovídá hodnotě 

roční průměrné frekvence 0,034. Konkrétní potenciální lavinové roky jsou zimní sezóny 

1977-1978 (Ir = 31,6 %), 1984-1985 (Ir = 39,5 %), 1985-1986 (Ir = 31,6 %) a 1998-1999       

(Ir = 26,3 %). 

 

Lavinová dráha 
Prudká růstová změna 

Excentricita 
Anatomie 

 +  
Mrtvé d řevo Zrychlení Zpomalení 

18 218 201 217 32 
18A 50 47 9 25 
19 74 67 25 32 
20 128 47 9 27 
21 3 5 2 3 

souvislý porost S 153 174 x x 
souvislý porost J 113 118 x x 
Celkem/pouze 

dráhy 739 / 473 701 / 409 252 119 

Tabulka 3: Celkové počty zjištěných indikátorů disturbance na jednotlivých drahách a plochách 
zapojeného porostu 
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7.2. Prostorový rozsah datovaných lavinových událostí 

Po převedení výsledků dendrochronologického datování do podoby atributů bodové 

vrstvy rozmístění stromů bylo možné rekonstruovat přibližný prostorový rozsah všech 

datovaných eventů (Obrázky 17, 18 a 19). Podle prostorového rozmístění reagujících stromů lze 

na každé dráze vyhodnotit laviny podle toho, který okraj dráhy byl daným eventem více 

postižen a jaký měla lavina rozsah. 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. Několik lavin bylo vázáno pouze na levou polovinu dráhy (18, 18A a 

20) nebo naopak jenom na její pravý okraj (19). U žádné z drah nebyly v různých letech 

zároveň zaznamenány „pravostranné“ i „levostranné“ eventy, u každé lavinové dráhy byla za 

celý časový rozsah výsledků doložena pouze jedna z těchto dvou forem.  

Dráha 
Reagující jedinci se vyskytují na: 

Levém okraji 
dráhy 

Pravém okraji 
dráhy Obou okrajích dráhy 

18 1868-69, 1900-01 X 

1862-63, 1923-24, 1926-27, 1953-54, 
1959-60, 1961-62, 1966-67,  1971-72, 
1974-75, 1975-76, 1977-78,  1984-85, 

1985-86, 1997-98 

18A 1969-70  X 
1923-24, 1926-27, 1931-32, 1971-72, 

1977-78, 1982-83, 1993-94 
19 X 1912-13, 1919-20 1969-70, 1977-78 

20 1987-88, 1989-90 X 
1943-44, 1951-52, 1952-53, 1986-87, 
1992-93, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 

2005-06, 2006-07  
Tabulka 4: Prostorový rozsah jednotlivých dendrochronologicky vymezených eventů 

uvedeny pouze události s Ir > 25 %; podtrženě ... roky s Ir ≥ 50 % 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 (první část): Prostorový rozsah lavinových eventů na drahách 18 a 18A 
Černě... stromy, které v daném dendrochronologickém roce zaznamenaly reakci na lavinu; 

Bíle...nereagující jedinci 
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Obrázek 17 (pokračování): popisek na předchozí stránce 
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Obrázek 18: Prostorový rozsah jednotlivých eventů na lavinové dráze č. 19. 
Černě... stromy, které v daném dendrochronologickém roce zaznamenaly reakci na lavinu; 

Bíle...nereagující jedinci 
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Obrázek 19: Prostorový rozsah jednotlivých eventů na lavinové dráze č. 20 
Černě... stromy, které v daném dendrochronologickém roce zaznamenaly reakci na lavinu; Bíle...nereagující jedinci
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7.3. Validace Degree-day modelu a vztah mezi modelovaným množstvím sněhu a 
aktivitou lavinových drah 

Srovnání mezi modelovaným chodem sněhové pokrývky na Sněžce, Labské boudě a 

měsíčními maximy staničního měření na Labské boudě je znázorněno na Obrázku 20. Ačkoliv 

absolutní hodnoty kapalného vodního obsahu na Sněžce a na obou typech dat z Labské boudy 

jsou pro většinu zimních sezón do značné míry odlišné, což je dáno rozdílnou geografickou 

polohou obou stanic, trendy relativního příbytku a úbytku sněhu jsou si poměrně dobře 

podobné. Pouze u na Sněžce na sníh hodně bohatých zim (např. konec 70. let), dochází ke 

zpoždění kulminace a tání podle modelu oproti staničnímu měření zhruba o 1-2 měsíce. 

Podobné zpoždění modelu je patrné i z chodu měřené a modelované sněhové pokrývky na 

Labské boudě, hlavně v 90. letech. Podobně jako model na Sněžce se i model z Labské boudy 

v některých měsících absolutními hodnotami výšky sněhu velmi výrazně odchyluje od 

naměřených dat. Z Obrázku 20 je patrné, že model je oproti reálnému stavu lehce podhodnocen, 

přičemž nejvýraznější je odchylka v zimních sezónách/měsících, kdy je mocnost sněhové 

pokrývky vysoká (např. hydrologický rok 1991-1992). I přes výše zmiňované zpoždování a 

odchylky v absolutních výškách se použitý model jeví jako velmi přesný, hlavně pokud se 

jedná o vystihnutí relativních mezisezónních rozdílů v mocnostech a rychlosti změn sněhové 

pokrývky (Tabulka 5).  

 
Obrázek 20: Srovnání modelem určeného chodu sněhové pokrývky na Sněžce (červeně), na Labské boudě 

(oranžově) a staničních dat z Labské boudy (modře) 
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1 0,853 0,764 
Labská bouda 

měření 
 1 0,623 0,508 

Labská bouda 

měření 

 1 0,902 
Labská bouda 

model 
  1 0,831 

Labská bouda 

model 

  1 Sněžka model    1 Sněžka model 

Tabulka 5: Korelační tabulky Spearmanových korelačních koeficientů mezi měsíčními maximálními 
výškami sněhové pokrývky (vlevo) a meziměsíčními změnami mocnosti sněhové pokrývky (vpravo) 

všechny korelační koeficinety jsou velmi vysoce signifikantní (p-hodnota << 0,001) 

Degree-day modelem vypočtené hodnoty nejvyšších sezónních výšek sněhu (resp. 

jeho vodního obsahu) na Sněžce nabývaly hodnoty od 39,3 mm w.e. v hydrologickém roce 

1889-1890 až po 408,1 mm w.e. v relativně vlhké a studené zimě 1940-1941; průměrná 

hodnota lehce převyšuje 178 mm w.e (Obrázek 21).  Podle modelu se první sníh, který přetrval 

do dalšího měsíce, objevoval nejčastěji v listopadu, méně častěji v říjnu nebo v prosinci. 

Jediný výskyt prvního trvalého sněhu už v měsíci září byl vypočten pro rok 1912 a má 

charakter odlehlého pozorování. Pro roky, kdy se vyskytl první trvalý sníh už v říjnu nebo 

dokonce v září, byla posunuta hranice hydrologického roku tak, aby tento sníh byl zařazen do 

nového hydrologického roku spolu s následujícími zimními a jarními měsíci5. Naopak na 

začátku jara poslední sníh „zmizel“ typicky v průběhu května, relativně často se však podle 

modelu vyskytoval i v červnu, nebo naopak všechen roztál už v průběhu dubna. Za odlehlá 

pozorování lze v tomto případě označit sněhově bohaté hydrologické roky 1940-1941 a    

1964-1965, kdy podle modelu měl sníh vydržet až do začátku července. Maximální měsíční 

příbytky sněhové hmoty byly většinou vázány spíše na první polovinu zimní sezóny a 

vykazovaly rozpětí 21,8 až 126,7 mm w.e.; maximální měsíční úbytky se naopak logicky 

koncentrovaly téměř výhradně na závěr zimy a období nástupu jara a nabývaly hodnot od 38,5 

mm w.e. do 147,9 mm w.e. 

                                                 
5 Tradiční hranice mezi dvěma hydrologickými roky nastává na přelomu října a listopadu. 



64 
 

 
Obrázek 21: Maximální sezónní mocnosti sněhu (modře), maximální měsíční přírůstky (zeleně) a úbytky 

(červeně) vypočtené degree-day modelem podle Jóhannessona et al. (1995) 

 

Ačkoliv vypočtené korelační koeficienty mezi podílem reagujících jedinců a 

maximální sezónní výškou sněhu, jeho nejvyšším měsíčním přírůstkem a úbytkem jsou velmi 

blízké nule (konkrétně 0,19; 0,18 a 0,24) a statisticky nesignifikantní (p-hodnoty > 0,05), 

výsledky Mann-Whitneova a Kruskall-Walisowa testu jsou poměrně odlišné. Nejvíce 

signifikantních vztahů vůči výskytu lavinových eventů vykazuje ze třech modelovaných 

charakteristik maximální měsíční úbytek sněhu (Tabulka 6). P-hodnot nižších než 0,05 u obou 

použitých testů rozdílu střední hodnoty tohoto ukazatele u lavinových a nelavinových let bylo 

však dosaženo pouze pro eventy na dráze 18A a také pokud uvažujeme za lavinové ty roky, 

kdy byl odatován pád na alespoň jedné dráze. V obou případech bylo na dané hladině 

spolehlivosti doloženo, že v hydrologických letech, kdy byla lavina odatována, byly nejvyšší 

měsíční úbytky sněhové pokrývky vyšší než v letech bez lavin. Oběma testy byl dále doložen 

vysoce signifikantní rozdíl v maximálních měsíčních přírůstcích sněhu v letech kdy 

„nevyjela“ žádná dráha a kdy byla aktivní alespoň jedna. Ačkoliv p-hodnoty v tomto případě 

byly vůbec nejnižší ze všech testů, pro žádnou z drah samostatně nebyl tento vztah dostatečně 

silně doložen. Maxima měsíčních přírůstků byla v průměru vyšší u lavinových než u 

nelavinových let. Slabě signifikantní (0,05 < p-hodnota < 0,1) jsou rozdíly mezi lavinovými a 

nelavinovými roky v maximální sezónní výšce sněhové pokrývky při aktivitě libovolné dráhy. 
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Hranici slabé významnosti ještě těsně překročil Kruskall-Walisův test rozdílu střední hodnoty 

maximálního měsíčního příbytku na dráze 18; výsledek Mann-Whitneova testu se hraniční 

hodnotě jenom blížil, podobně jako oba testy tohoto parametru na lavinové dráze 20.              

U některých drah, nejvíce u trajektorie 20, jsou však výsledky statistického hodnocení 

bohužel silně ovlivněny velmi malým počtem dendrochronologických roků, ve kterých byla 

lavina odatována. 

 

  
Výška sněhu Měsíční úbytek Měsíční přírůstek 

Počet roků 
 s 

lavinou 
bez 

laviny 
K-W test 
(ANOVA)  M-W test K-W test 

(ANOVA)  
M-W 
test 

K-W test 
(ANOVA)  

M-W 
test 

18 15 81 0,367 0,373 0,175 0,178 0,099* 0,1003 
18A 8 88 0,396 0,407 0,040** 0,038** 0,781 0,790 
19 5 91 0,483 0,499 0,266 0,278 0,837 0,848 
20 3 93 0,210 0,226 0,825 0,843 0,107 0,114 

Alespoň 
jedna dráha 23 73 0,070* 0,090* 0,038** 0,040** 0,024** 0,032** 

Tabulka 6: P-hodnoty testů rozdílů střední hodnoty sněhových podmínek lavinových a nelavinových let 
*…signifikantní na hladině spolehlivosti 10 %; **…signifikantní na hladině spolehlivosti 5 % 
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8. Diskuze 

Prostřednictvím dendrochronologických metod bylo na lavinových drahách 18, 18A, 19 a 20 

odatováno dohromady 47 lavinových eventů (při zahrnutí roků s Ir = 25 %), což při 

zohlednění rozdílného časového rozpětí výsledků datování odpovídá průměrné frekvenci 

0,137; 0,099; 0,048 a 0,104 lavin za rok. Pro území Krkonoš jsou k dispozici podrobné 

záznamy o pozorovaných pádech lavin od zimní sezóny 1961/1962 v rámci lavinového 

katastru (Spusta, Kociánová 1998; Spusta et al. 2003; 2006b). Za období 1961/1962 až 

2002/2003 bylo na drahách v zájmovém území (kromě dráhy 21) pozorováno dohromady 62 

eventů a pro jednotlivé trajektorie jsou odpovídající frekvence 1,000; 0,146; 0,293 a 0,073 

pádů lavin za rok. Je tedy patrné, že s výjimkou lavinové dráhy 20 jsou počty 

dendrochronologicky vymezených lavin oproti reálně pozorovaným podhodnocené, v případě 

lavinové dráhy 18 je odchylka dokonce na úrovni jednoho řádu. Vysvětlení lze hledat 

v omezeních dendrochronologické metody, která jsou dána jednak (i) nemožností rozlišit více 

eventů v jednom období vegetačního klidu a (ii) zachytit lavinové eventy, které ovlivnily 

pouze centrální část lavinové dráhy (Reardon et al. 2008; Muntán et al. 2009; Köse et al. 

2010), kde se vyskytuje jenom velmi řídký – nejčastěji však žádný – porost dřevin. První 

omezení pravděpodobně skresluje výsledky hlavně pokud se jedná o frekventovanou lavinovu 

dráhu 18, kde je iniciace více lavin během jedné zimy poměrně hojným jevem. V rámci výše 

uvedeného rozsahu lavinového katastru došlo na této dráze ke třem zimám se třemi 

zaznamenanými sesuny sněhu a dalším šesti, kdy spadly laviny dvě (Spusta, Kociánová 1998; 

Spusta et al. 2003). Podíl let, ve kterých došlo k uvolnění alespoň jedné laviny byl tak podle 

katastru roven pouze 0,707. Dvě laviny za zimu se také jednou uvolnily na dráze 19 (Spusta, 

Kociánová 1998), odpovídající frekvence tedy klesá na 0,268 eventů za rok. 

 Efekt malé hustoty lesního porostu ve vnitřních částech lavinových drah má 

pravděpodobně vliv na výsledek dendrochronologického datování téměř na všech lavinových 

drahách – vzhledem k tomu, že centrální části lavinových drah nemají vzhledem 

k destrukčním účinkům valících se mas sněhu téměř žádný stromový porost, nebylo možné 

pomocí dendrochronologické metody zachytit ty eventy, které ovlivnily pouze tento prostor. 

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 et 

al. 2012a). Výjimku představuje lavinová dráha 20, kde byly v rámci lavinového katastru 
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zaznamenány od zimy 1961/62 pouze 3 pády, dendrochronologicky jich však byl vymezen 

větší počet (12, z toho 9 v časovém rozpětí katastru). Spusta, Kociánová (1998) upozorňují, že 

na této dráze obecně dochází k iniciaci slabších a méně častých lavin, což je příčina toho, že i 

v centrální části trajektorie se v současné době vyskytuje několik živých polykormonů nebo 

poměrně dobře zachovalých mrtvých kmenů, ze kterých bylo možné odebrat vzorky a (po 

provedení křížového datování) je použít pro rekonstrukci lavin. Vzorkovaní jedinci jsou na 

dráze 20 tedy rozmístěni poměrně rovnoměrně, což umožňuje „vyhnout“ se výše popsané 

tendenčnosti dendrochronologické metody směrem k větším eventům a naopak odatovat i 

menší události, které vzhledem ke svému měřítku nemusely být zařazeny do lavinového 

katastru. 

 Detailní záznamy o pozorovaných lavinách za posledních zhruba 50 let umožňují do 

jisté míry ověřit správnost výsledků dendrochronologického datování a pomoci identifikovat 

případný vliv jiných disturbancí. Pomineme-li výše diskutovaný problém, že na některých 

drahách nebyla celá řada menších lavin z katastru dendrochronologicky datována, je ze 

srovnání (Tabulka 7) patrné, že naprostá většina eventů na lavinové dráze 18 byla zároveň 

pozorována a evidována v katastru. Na sousední dráze 18A je situace značně odlišná a velmi 

specifická. Ačkoliv je dráha dobře patrná i na starých leteckých snímcích (Obrázek 22), Spusta, 

Kociánová (1998) uvádějí že první lavina zde sjela až v roce 1985-1986. Po tomto roce byl 

dendrochronologicky odatován pouze jeden event, který je zároveň evidován i v katastru; 

zajímavější se však v tomto případě jeví otázka aktivity této dráhy v předchozí době. 

Dendrochronologickou metodou bylo odatováno několik starších lavinových roků, přičemž se 

nabízí několik možných vysvětlení, proč nebyly některé z nich pozorovány a evidovány 

v katastru. Může se jednat o chybu dendrochronologického datování, kdy šum způsobený 

jinými faktory ovlivňujícími růst stromů byl zaměněn se signálem reakce na lavinu. To je 

však poměrně nepravděpodobné, protože už na nejstarším leteckém snímku je dráha 18A 

poměrně dobře patrná, což dokládá, že již ve 30. letech minulého století muselo k transportu 

materiálu po svahu docházet (Godone et al. 2009). Navíc v naprosté většině zim 

„předkastrálního“ období, kdy byla na dráze 18A odatována aktivita, byla tato aktivita 

doložena i na těsně sousedící dráze 18, což je jev, který je velmi dobře patrný i na v katastru 

zaznamenaných mladších eventech (jinak řečeno: dráha 18A může „spadnout“ pouze 

v měsíci, kdy „spadne“ i trajektorie 18; Spusta, Kociánová 1998). Pravděpodobně tedy starší 

lavinové události byly spíše menšího rozsahu a mohly tak zůstat na okraji zájmu výzkumníků 

provádějících monitoring v těsné blízkosti výrazně větší a frekventovanější lavinové dráhy 18. 
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Například Berger (1998) na základě vlastního pozorování lavin v našem nejvyšším pohoří 

odhaduje, že 3-4 % eventů, vázaných hlavně na měsíce s nízkou četností lavin (listopad, 

prosinec a duben), byly v lavinových katastrech opomenuty. 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. 
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18 *     *     *   * *  *     *  * *      *  *             
18A         *  *      *     *           *             
19         *        *                             
20                          * *  *   *      * * *     * 

SP-J                 *       * *             *        
SP-S           *      *                 *            

Tabulka 7: Porovnání lavinových roků vymezených dendrochronologickou metodou (*) a evidovaných v 
lavinových katastrech (šedě) (Spusta, Kociánová 1998; Spusta et al. 2003); 

SP-J: souvislý zapojený porost na jižně orientovaném svahu,  
SP-S: souvislý zapojený porost na severně orientovaném svahu 

 

Lavinová dráha 19 je podle závěrů dendrochronologického datování výrazně méně 

aktivní než ostatní trajektorie řešené v rámci této diplomové práce. Z datovaných lavinových 

let spadají do rozsahu katastru pouze dvě zimní sezóny a to roky 1969-1970 a 1971-1978, celá 

řada lavinových událostí uvedených v katastru však dendrochronologicky zaznamenána 

nebyla. Speciálně v případě této lavinové dráhy se totiž uplatňuje efekt pro 

dendrochronologické účely ne zcela vhodného rozmístění živých stromů, které jsou téměř 

zcela vyloučeny z prostoru uvnitř dráhy a jsou vázány až na samý okraj trajektorie (Obrázek 7). 

Zachycení prostorově malých eventů vázaných pouze na centrální část dráhy 

dendrochronologickým datováním je tak na této dráze zcela vyloučeno, což je ve shodě i 

s tím, že jediný lavinový rok zaznamenaný v katastru i dendrochronologicky je zároveň 

v katastru na této dráze největším popsaným eventem co do šířky, délky i mocnosti splazu 

(Spusta, Kociánová 1998). Lze spekulovat i o vlivu cílené výsadby kleče nad odtrhovou 

hranou na počátku 20. století, jejíž přítomnost může na začátku zimy (dokud není celá zakryta 

sněhem) snižovat množství postupně navívaného sněhu do zdrojové oblasti a částečně 

omezovat možnosti vzniku velkých lavin (Spusta, Kociánová 1998).  
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Obrázek 22: Letecké snímky lavinové dráhy 18A (vpravo) z let 1936 (A), 1953 (B), 1964 (C) a 1984 (D) 

 

Nejvíce odlišné od pozorovaných pádů lavin jsou výsledky dendrochronologického 

datování pro Bílou stráň (20), kde dokonce dendrochronologicky určená frekvence lavin 

převyšuje četnost lavin evidovanou v katastrech (Spusta, Kociánová 1998; Spusta et al. 2003; 

2006b). Jak již bylo výše zmíněno, svoji roli zde pravděpodobně sehrává více rovnoměrné 

rozmístění živých stromů, které umožňuje zachytit i známky menších lavinových sesunů. 

Spusta, Kociánová (1998) však poukazují na aktivitu této dráhy pouze za extrémních 

klimatických podmínek, kdy se v mocném sněhovém profilu vytváří dutinová jinovatka a 

silný jihovýchodní vítr nanese další velké množství sněhu na takto metamorfovaný sněhový 

A B 

C D 
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pokryv. Při rozboru výsledků datování je pozoruhodné, že i když se frekvence eventů určené 

z katastru a dendrochronologicky značně liší, byly dvě ze tří pozorovaných lavin zároveň 

dobře doloženy dendrochronologicky. To lze považovat za pozitivní důsledek výše 

zmiňovaného rovnoměrného rozmístění stromů. Kromě toho však bylo odatováno několik 

lavinových roků v 80. a 90. letech minulého století i po přelomu milénia, pro které neexistuje 

písemný záznam. V případě lavinových roků 1987-1988, 1989-1990 a relativně vysoké 

hodnoty Ir (22,2 %) v jejich mezidobí se nabízí vysvětlení, že by se mohlo jednat o následek 

laviny ze dne 19. 3. 1987 (Spusta, Kociánová 1998), jejíž odezva byla dendrochronologicky 

také zaznamenána. Ačkoliv postup vyhodnocování prudkých růstových změn a změn 

excentricity by měl zabránit zaznamenání jedné lavinové události do více let po sobě, efekt 

opožděné reakce některých jedinců (zvláště pokud se jedná o anomálie na anatomické úrovni) 

nelze vyloučit. Některými autory (Stoffel et al. 2013) akcentované riziko opožďování 

přírůstových uvolnění lze naopak v tomto případě neuvažovat jako možnou příčinu případné 

chyby, protože v porovnání s jinými trajektoriemi byla tato forma indikátoru disturbance 

velmi vzácná (Tabulka 3). Navíc, v rámci této diplomové práce byla kritická hodnota pro 

vymezení prudkého růstového zrychlení stanovena zhruba 2x přísněji než pro zpomalení, díky 

čemuž by měly být zachyceny pouze nejrazantnější okamžitá uvonění.  

Obě formy validace modelu pomocí staničních dat z Labské boudy poukázaly na 

značné odchylky v absolutních hodnotách mocnosti sněhové pokrývky, trend hlavních 

měsíčních změn ve výšce sněhu je však do značné míry odpovídající. Primární příčinou 

odchylek v absolutních mocnostech sněhu je v případě první validace nedostupnost měřených 

dat o sněhové pokrývce ze Sněžky, která musela být nahrazena daty z jiné stanice, která je od 

nejvyššího vrcholu Krkonoš vzdálena 14 km vzdušnou čarou a rozdíl nadmořských výšek činí 

více než 260 výškových metrů. Ve vysoce variabilním horském reliéfu, kde je kromě srážek, 

ablace a sublimace výška sněhové pokrývky významně ovlivňována i lokálním větrným 

prouděním (Jeník 1961; Janásková 2006), jsou tyto rozdíly značné a srovnání chodu sněhové 

pokrývky z hlediska absolutních výšek zcela znemožňují. V rámci validace založené na 

modelu i měřených datech z Labské boudy nebyly rozdíly ve výškách sněhu tak zásadní 

s výjimkou extrémně bohatých měsíců/sezón. Použitý degree-day model byl pro predikci 

chování sněhové pokrývky rozsáhle testován v prostředí Alp (van der Schrier et al. 2007), 

přičemž pro plochy s nadmořskou výškou srovnatelnou s reliéfem Krkonoš se dospělo 

k závěrům, že z hlediska absolutních hodnot a charakteru trendu změn v množství sněhové 

pokrývky je model velmi blízký realitě. Za zásadní nedostatek modelu označili výše citovaní 
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autoři jeho časovou přesnost – model se totiž na všech alpských sledovaných stanicích zpozdil 

s výskytem prvního sněhu, kulminací i odtáváním zhruba o 2 měsíce (van der Schrier et al. 

2007). Podobný posun naznačuje i porovnání staničních dat z Labské boudy s místním 

modelem i modelem z nejvyššího vrcholu Krkonoš, hlavně pro roky s vysoce nadprůměrnými 

mocnostmi sněhu.  

Korelační koeficienty mezi měsíčními maximálními výškami sněhu a meziměsíčními 

změnami jeho mocnosti jsou pro všechny kombinace jedněch měřených (Labská bouda) a 

dvou modelovaných (Sněžka a Labská bouda) dat relativně vysoké a velmi silně statisticky 

signifikantní (Tabulka 6), což dokládá „přiměřenou“ vhodnost Jóhannessonova et al. (1995) 

modelu pro podmínky Krkonoš. Lehce vyšší hodnoty byly doloženy při porovnávání 

absolutních výšek sněhu, nižší korelační koeficienty u meziměsíčních změn jsou 

pravděpodobně způsobeny výše diskutovaným zpožďováním modelu za reálným měřením 

(protože korelační koeficient mezi oběma modely je naopak relativně vysoký). Za velmi 

zajímavé zjištění lze považovat to, že z výsledků korelační analýzy vyplývá větší podobnost 

modelu na Labské boudě vůči modelu ze Sněžky než vůči místnímu staničnímu měření. 

Ačkoliv je překryv obou modelů pouze 6 let (5 celých hydrologických let), což může 

výsledky statistické analýzy silně zkreslit, lze se domnívat, že je tento jev důsledkem 

nezahrnutí vlivu větrného proudění na chod mocnosti sněhové pokrývky (Jeník 1961; Šrůtek 

1990; Janásková 2006). Ačkoliv Sněžka a Labská bouda mají vzhledem ke své poloze odlišné 

hodnoty teplot a srážek, nejsou evidentně tyto geografické rozdíly pro chod sněhové pokrývky 

tak zásadní jako zohlednění (staniční data) nebo nezohlednění (model) vlivu deflace a 

akumulace sněhu větrem na téže stanici. Lze tedy shrnout, že požitý model (Jóhannesson et al. 

1995) je pro prostředí Krkonoš validní, jeho výsledky však mohou být zkreslené ve 

zrychlujících a závětrných částech A-O systémů a jiných oblastech, kde dochází k deflaci či 

akumulaci sněhu větrem.  

Srovnání dendrochronologicky vymezených lavinových roků s klimatickými 

parametry za účelem odhalení možných spouštěcích vlivů je relativně častým cílem 

dendrogeomorfologických případových studií (Dubé et al. 2004; Reardon et al. 2008; Muntán 

et al. 2009; Casteller et al. 2011; Corona et al. 2010; 2012b). Z výsledků statistického 

zhodnocení středních hodnot kulminace mocnosti sněhové pokrývky a maximálních 

měsíčních přírůstků a úbytků sněhu mezi lavinovými a nelavinovými roky je patrné, že 

nejsilnější je vztah k proměnné maximálního měsíčního úbytku sněhu (protože jako jediná 
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z charakteristik vykazuje zároveň signifikantní rozdíly pro souhrn všech drah i jednu 

samostatnou dráhu). Pro naprostou většinu zim byly na Sněžce modelem vypočtené 

maximální měsíční úbytky sněhu vázány na květen, zřídka kdy také na duben nebo červen. Při 

zohlednění výše diskutovaného zpoždění použitého modelu lze usoudit, že ačkoliv výpočet 

předpokládá nejrychlejší úbytky sněhové hmoty v květnu, v reálu k nim v našem nejvyšším 

pohoří došlo již v průběhu března nebo dubna, kdy v okolí zájmového území ubývá (až zcela 

mizí) sníh hlavně z rozsáhlých deflačních ploch s nižší vrstvou akumulovaného sněhu 

(Janásková 2006). Přímo na Sněžce, kde však kromě chodu srážek a teplot množství sněhu 

ovlivňuje i působení větru, jsou nejvyšší úbytky také vázány na duben (Jeník 1961). Tyto 

výsledky jsou ve velmi dobré shodě se záznamy lavinového katastru, protože i jeho autoři 

(Spusta, Kociánová 1998; Spusta et al. 2003; 2006b) poukazují na to, že k pádu lavin na 

drahách v zájmovém území dochází nejčastěji právě v měsících časného jara. Konkrétně z 62 

evidovaných lavin na čtyřech studovaných drahách jich v průběhu měsíců března a dubna 

spadlo dohromady 32, tedy více než polovina.  

Nízké p-hodnoty testů maximálního měsíčního přírůstku sněhu mohou představovat 

důsledek aktivace několika lavin v době intenzivního sněžení a rychlé akumulace sněhu 

přinášeného větrem. Nový sníh lze v Krkonoších obecně považovat za nejdůležitější iniciátor 

lavin (Berger 1998), Spusta, Kociánová (1998) na tento mechanismus aktivace pohybu 

upozorňují hlavně u dráhy 20 (u které v testech vyšly „relativně nízké“ – avšak 

nesignifikantní! – p-hodnoty), jejíž reliéf má pro ukládání sněhu přinášeného větrem relativně 

dobré podmínky (poloha v závěrečné části návětrného vodícího údolí, mírný sklon) (Jeník 

1961; Janásková 2006). Výsledek statistického testování v případě této lavinové dráhy by 

pravděpodobně mohl být pro tuto charakteristiku sněhové pokrývky silnější, bohužel však 

časový rozsah měřených meteorologických prvků a tedy i výsledků modelu překrýval pouze 3 

dendrochronologicky vymezené lavinové roky. Slabě signifikantní vztah četnosti lavin vůči 

kulminační mocnosti sněhové pokrývky může souviset s na krkonošské poměry relativně 

častým výskytem lavin způsobených metamorfózou sněhu a vznikem dutinové jinovatky 

(Berger 1998; Spusta, Kociánová 1998). Všechny lavinové dráhy jsou díky své severní 

expozici v zimě velmi dobře zastíněny hřebenem Kozích hřbetů, což omezuje přísun 

slunečního záření na navátý a napadlý sníh, který potom snadno promrzá. V důsledku toho se 

v profilu tvoří mocné vrstvy výše zmiňované dutinové jinovatky, která při následném dalším 

zatížení svahu (např. novým sněhem) snadno iniciuje vznik laviny (Spusta, Kociánová 1998). 
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Srovnáme-li dendrochronologicky vymezené roky na lavinových drahách a 

v zapojených porostech, je shoda poměrně nízká pro plochu se severní orientací, naopak 

všechny potenciálně vymezené laviny v porostu etablovaném na pravém břehu Bílého Labe 

byly zároveň odatovány na alespoň jedné dráze. To je poměrně zajímavé zjištění, protože 

výzkumná plocha na levém břehu leží v těsné blízkosti drah 18 a 18A a proto by zde bylo 

možné očekávat okrajové působení větších lavin spíše než na zcela protějším svahu. Protější 

svah je exponován k jihu, což pro lokální dynamiku sněhové pokrývky znamená zcela jiné 

podmínky, hlavně co se týče chodu oslunění v zimě (Spusta, Kociánová 1998). Ačkoliv 

okraje obou ploch zasahují do lavinových drah, vzhledem ke značné hustotě zápoje korun, 

stáří jedinců i malé shodě dendrochronologicky vymezených lavinových let s katastrem 

(Spusta, Kociánová 1998; Spusta et al. 2003, 2006b) lze usuzovat, že tyto plochy nejsou 

lavinami pravidelně disturbovány. Celá řada autorů (Kulakowski et al. 2006; Bohner 2008; 

Bebi et al. 2009) poukázala na omezené možnosti vzniku laviny v zapojeném vzrostlém 

porostu, pro tento úsudek navíc hovoří i řádově nižší hodnoty průměrného počtu indikátorů 

disturbance na jeden strom (ačkoliv tato hodnota je pochopitelně zkreslena tím, že pro plochy 

souvislého porostu byly vypočteny pouze prudké růstové změny) i frekvence uvolňování 

lavinových „eventů“ v porovnání s blízko položenými lavinovými drahami 18 a 18A.  

V případě růstových reakcí na obou zapojených plochách se tedy pravděpodobně 

nejedná o důsledky lavin, ale o projevy jiných exogenních vlivů, například plazivého sněhu 

(Stoffel et al. 2013) nebo abraze jehlic větrem unášenými krystalky ledu (Scott et al. 1993). 

Připustíme-li toto vysvětlení, je nutné se kriticky zamyslet nad lavinovými roky, které byly 

vymezeny dendrochronologickou cestou na různých drahách, zároveň i na některé ploše 

souvislého porostu, ale na žádné dráze nebyla lavina pozorována a evidována v katastrech 

(Spusta, Kociánová 1998; Spusta et al. 2003; 2006b). Speciálně se jedná o 

dendrochronologický rok 1977-1978, kdy pomocí datovací metody byly identifikovány laviny 

pro tři dráhy (18, 18A a 19), ale žádná z nich nebyla zároveň zachycena v katastru. Pro 

všechny vyjmenované dráhy i souvislý porost na obou plochách bylo shodné, že lavina na 

nich byla vymezena převážně na základě výskytu prudkých zpomalení v přírůstu. Letokruh 

1978 je oproti předchozímu roku užší i ve standardu, odchylka je však relativně nízká. 

Výsledky však naznačují, že toto „celokrkonošské“ lehké zpomalení přírůstu mohlo být 

v podmínkách hluboce sevřeného údolí alpínského typu modifikováno, případně spojeno 

s působením dalších faktorů ovlivňujících růst stromů (např. intenzitou destrukce jehlic 

větrným prouděním), a mohlo se v letokruhových křivkách projevit jako zcela zásadní 
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událost. Dendrochronologicky vymezený lavinový rok 1977-1978 by tedy, podobně jako 

1998-1999, kdy nastala analogická (i když ne tak výrazná) situace, měl být považován za ne 

zcela podložený závěr. Tento problém by mohl být částečně odstraněn použitím přísnější 

hraniční hodnoty pro identifikaci prudkých růstových změn ve standardu (a tedy let, kdy 

nebudou náhlé změny v rychlosti přírůstu považovány za indikátor disturbance) než při jejich 

vymezování v disturbovaných letokruhových křivkách. Tím by však vzrostlo riziko, že 

výsledky datování opomenou některé (spíše méně ničivé) pády lavin. S podobným 

„balancováním“ při určování hraniční hodnoty ve změně rychlosti přírůstu (akceptovat menší 

odchylky od standardu, ale riskovat zařazení falešných let mezi lavinové, nebo uvažovat 

jenom roky s velkými rozdíly od referenční křivky, ale riskovat opomenutí některých eventů, 

které nevedly k rozsáhlé destrukci stromových porostů) se potýká i výpočet TGRIC (Malik, 

Owczarek 2009) a další techniky porovnávání disturbovaných a standardních křivek. 

Kromě zhodnocení kvality dosažených výsledků je nutné se kriticky zamyslet i nad 

použitými metodami. Jedním z hlavních indikátorů disturbance, na základě kterého bylo 

datování provedeno, byla výstřednost letokruhů, pro jejíž určení pomocí indexu excentricity 

se nabízejí tři hlavní možnosti jeho výpočtu (Alestalo 1971; Braam et al. 1987; 

Schweingruber 1996) a jejich případné obměny (Burda 2010). Hlavní výhodou Braamova et 

al. (1987) postupu je, že neuvažuje letokruhy měřené proti svahu, kde při silném naklonění 

mohou být velmi úzké či zcela vykliňující, a nahrazuje je šířkou letokruhu ve směru vrstevnic, 

které by měly být nakloněním ovlivněny méně než směry proti a po spádnici. V prostředí 

Dolu Bílého Labe, kde působí intenzivní A-O systém ve směru západ-východ (tedy 

rovnoběžně s převládajícím směrem vrstevnic) však existuje riziko, že letokruhy jsou v tomto 

směru deformovány právě silným větrným prouděním. Svědčí o tom několik „vlajkových“ 

habitů smrků zmapovaných Jeníkem (1961) v různých částech údolí. Z tohoto důvodu je 

v této oblasti použití zbylých dvou indexů excentricity (mezi kterými je fakticky jenom 

kosmetický rozdíl) založených na šířkách letokruhů měřených proti a po svahu výhodnější, 

protože riziko ovlivnění šířky letokruhů větrem je v těchto dvou směrech oproti Braamovu et 

al. (1987) indexu možné zanedbat. Naopak v případě prudkých růstových změn, které byly 

vymezeny na základě průměru z vývrtů odebraných po vrstevnici, je nutné riziko možného 

zkreslení v letech se silným větrným prouděním zvažovat. Ačkoliv by vlivem tlakového 

působení větru mělo docházet k poklesu šířek letokruhů na návětrné straně a k jejich protažení 

na závětrné polovině kmene (Schweingruber 1996) a po jejich zprůměrování by tak tento 

rozdíl měl být částečně setřen, nelze absolutně předpokládat, že míra poklesu přírůstu je 
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řádově totožná s mírou jeho zrychlení na straně opačné. Vítr navíc působí jako transportní 

médium sněhových a ledových částic, které při vyšších rychlostech větru způsobují do výšky 

80 cm nad povrchem země (sněhu) intenzivní destrukci převážně mladších jehlic (Scott et al. 

1993), což v následující vegetační sezóně vede k poklesu intenzity fotosyntézy. Variabilita 

síly větru ve vegetační sezóně je tak další proměnnou, která může představovat potenciální 

příčinu chyb dendrochronologického datování a zařazení některých roků mezi lavinové, i 

když pro ně neexistuje žádný záznam v katastrech.  

Určitým způsobem netradiční je pro potřeby dendrochronologického datování lavin 

současné zařazení prudkých změn v excentricitě a výskytu reakčního dřeva mezi indikátory 

disturbance. Vzhledem k těsnému vztahu mezi těmito jevy (Duncker, Spiecker 2008) byly oba 

tyto ukazatele zároveň analyzovány jenom v některých případových studiích (Casteller et al. 

2007; 2009; 2011; Garavaglia, Pelfini 2011). V krajním případě tento přístup totiž může vést 

k dvojnásobnému „obodování“ dendrochronologických roků, ve kterých došlo k naklonění 

stromu, což by při statistickém vyhodnocování výsledků ústilo ve zvýhodnění naklonění 

oproti prudkým růstovým změnám a anatomickým odezvám. Z Tabulky 3 je však patrné, že 

počty identifikovaných výskytů reakčního dřeva jsou oproti vymezeným prudkým změnám 

tvaru letokruhů výrazně vzácnější (celkově bylo identifikováno pouze 10 

dendrochronologických roků s dostatečně významnou tvorbou tlakového dřeva), což je 

způsobeno pravděpodobně relativně přísnou podmínkou pro zaevidování jeho výskytu. Výše 

popsané riziko zkreslení výsledků je tedy možné pominout.  

Specifickou a dlouho diskutovanou otázkou dendrochronologického datování lavin je 

arbitrární určení hraniční hodnoty Ir, při jejímž překročení je rok považován za lavinový 

(Reardon et al. 2008; Butler, Sawyer 2008; Corona et al. 2010; 2012a,b; Stoffel et al. 2013). 

V rámci jednotlivých případových studií ze světa byly hraniční hodnoty stanovovány ve 

velkém rozpětí od (2 %) 5 % (Corona et al. 2012b) do 40 % (Butler, Sawyer 2008). Hranice 

25 % použitá v rámci této bakalářské práce se tedy jeví jako dobrý kompromis mezi těmito 

dvěma velkými extrémy. Rozsáhlé metodické studie v oblastech s dobrým monitoringem 

lavin (Corona et al. 2012a; Stoffel et al. 2013) shodně poukázaly na nutnost zvyšování této 

hranice s klesajícím počtem vzorkovaných stromů na lavinové dráze; Stoffel et al. (2013) 

například vidí pro 209 stromů optimální hraniční hodnotu Ir na 7 %, což mu umožňuje 

dendrochronologicky vymezit 41 % všech skutečně spadlých lavin a pouze 1 % chybných 

eventů. Výzkum, v rámci kterého byla zvolena výše uvedená nejnižší hodnotu indexu, byl 
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založen na 163 jedincích z jedné lavinové dráhy (Corona et al. 2012b), čtyřicetiprocentní 

hranice byla zase použita u drah pokrytých maximálně deseti vzorkovanými stromy (Butler, 

Malanson 1985; Butler, Sawyer 2008). V rámci výše provedeného výzkumu v Dole Bílého 

Labe byly na jednotlivých drahách odebrány vzorky z minimálně 14 a maximálně 40 stromů, 

použitou hraniční hodnotu lze tedy – vzhledem k výše citovaným studiím – považovat za 

rámcově srovnatelnou.  

Speciální problém dále představuje v čase proměnlivý počet vzorkovaných stromů 

(Sample Depth), který způsobuje, že lavinové roky jsou v různých časových obdobích 

vymezovány na základě odlišného absolutního počtu reagujících jedinců. Ačkoliv při malém 

vzorku stromů a výskytu silných reakcí na disturbanci lze datování založit na pouze jednom 

reagujícím jedinci (Butler, Sawyer 2008), narůstá v takovém případě nejistota. Hraniční 

hodnota Ir a zvolený minimální počet vzorkovaný stromů vylučuje možnost zařazení 

dendrochronologického roku pouze s jedním reagujícím stromem mezi lavinové, což je 

možné až při dvou a více reagujících jedincích. Posunutí hraničního minimálního počtu 

vzorkovaných stromů na 7 (ačkoliv pro splnění výše uvedené podmínky by stačila hodnota 5) 

dále umožnil odfiltrovat roky, kdy sice relativní podíl reagujících stromů byl vyšší než 

hraniční mez, avšak na lavinové dráze rostl celkově malý počet jedinců. Absolutní počet 

vzorkovaných stromů na jednu dráhu se jeví při porovnání s většinou zahraničních studií jako 

lehce podprůměrný (viz review dendrogeomorfologických případových studií Corona et al. 

2012a; Decaulne et al. 2012; Tumajer, Treml 2013), při zohlednění prostorového měřítka 

krkonošských a např. alpských lavinových drah je však srovnatelný. 

Vzhledem ke všem výše diskutovaným omezením dendrochronologické metody se 

naprostá většina dendrogeomorfologů studujících laviny (Reardon et al. 2008; Muntán et al. 

2009; Casteller et al. 2007; 2009; Köse et al. 2010; Corona et al. 2010; 2012a,b) shoduje na 

tom, že frekvence a počet takto datovaných eventů by měly být striktně interpretovány jako 

minimální hodnoty. Za hlavní příčiny lze kromě nemožnosti zachytit velmi malé eventy 

považovat i výskyt extrémně silných událostí, které jsou schopné zničit celý porost a tak 

zlikvidovat doklady o starších lavinách (Corona et al. 2012b) a prostředí, ve kterém by se 

„uchovávaly“ dendrochronologické indikátory lavin v letech těsně po velkém eventu 

(Kogelnik-Mayer et al. 2011; Corona et al. 2012b). Z Tabulky 7 je patrné, že ze 49 lavinových 

roků v katastru jich bylo dendrochronologicky doloženo 13, tj. 26,5 % (hodnoty pro 

jednotlivé dráhy v rozmezí od 9,1 % do 66,6 %); naopak z 26 dendrochronologicky 
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datovaných roků jich zároveň byla pozorována a evidována přesně jedna polovina (pro 

jednotlivé dráhy 20 % až 81,8 %). Tyto hodnoty jsou na srovnatelné úrovni s většinou 

zahraničních případových studií z různých částí světa (Reardon et al. 2008; Muntán et al. 

2009; Köse et al. 2010; Corona et al. 2012b; Stoffel et al. 2013).  

V rámci této kapitoly byly zmíněny některé možné vlivy, které mohou výsledek 

dendrochronologického datování lavin v Krkonoších (ale obecně i v kterémkoliv vysoce 

členitém horském prostředí) zkreslovat a které by bylo do budoucna vhodné určitými 

statistickými procedurami odfiltrovávat. Měřená data o síle a směru větru nejsou pro takto 

rozsáhlé a reliéfově variabilní území, jako je Důl Bílého Labe, k dispozici, stejně jako 

monitoring plazivého sněhu a zvětralinového pláště nebo dostatečně do minulosti sahající 

měření mezoklimatických podmínek v zaříznutém údolí. Výzvu pro budoucí 

dendrochronologický výzkum lavinové aktivity tak kromě datování představuje vytvoření na 

základě aktuálního monitoringu dostatečně rozsáhlé databáze parametrů výše popsaných (a 

jistě i celé řady dalších) vlivů a charakteru radiálního přírůstu stromů po obvodu kmene. Na 

jejím základě by bylo možné popsat vliv plazivého sněhu, mezoklimatu až mikroklimatu, 

intenzity větru a dalších parametrů na modifikování růstu stromů. Po důkladném pochopení 

vlivu těchto procesů v současnosti by bylo možné nabyté informace využít pro odfiltrování 

„šumu“ ve výsledcích dendrochronologického datování lavinových událostí a ještě více je tím 

zpřesnit. Speciálně riziko záměny vlivu plazivého sněhu za odezvu na pád laviny je mnoha 

dendrogeomorfology (Corona et al. 2012b; Stoffel et al. 2013) silně akcentováno a navržení 

vhodné a široce aplikovatelné techniky pro rozlišení těchto dvou situací by mohlo pomoci 

zvýšit přesnost výsledků dendrogeomorfologického datování. 
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9.  Závěr 

Laviny jsou významné přírodní procesy, které podstatným způsobem utvářejí charakter 

krajiny a prostředí Krkonoš i dalších evropských a světových pohoří. Prostřednictvím 

dendrochronologických metod byla datována historie jejich aktivity na čtyřech drahách v  

údolí Bílého Labe. Během až 152 let bylo vymezeno dohromady 40 lavinových eventů (a 

dalších 7, pro které je podíl reagujících stromů na celkovém počtu vzorkovaných jedinců 

roven přesně stanovené kritické hodnotě), které s ohledem na omezení dendrochronologické 

metody lze považovat za spíše nadprůměrně velké lavinové události, zatímco menší laviny 

zůstaly dendrochronologicky nezachyceny. Celá řada takto identifikovaných lavinových roků 

nebyla zaznamenána (vzhledem k jejich omezenému časovému rozsahu) v lavinových 

katastrech. U dráhy 18A byly pravděpodobně doloženy dokonce i pády lavin, které písemná 

evidence opominula. Výsledky dendrochronologického datování jsou tedy přínosem pro 

prodloužení a zpřesnění databáze přímého pozorování lavinové aktivity. 

 Z analýzy prostorového rozsahu jednotlivých eventů je evidentní jejich proměnlivý 

délkový i šiřkový rozsah i význam prostorového rozmístění vzorkovaných jedinců v rámci 

trajektorie svahového pohybu pro výsledky datování. Absence stromů v centrálních částech 

většiny lavinových drah je hlavní příčinou nemožnosti odatovat pády menších lavin. Mezi 

hlavní spouštěcí faktory „dendrochronologicky datovaných“ lavin patří rychlé úbytky a 

přírůstky sněhové pokrývky. První situace, tj. vazba pádů lavin na jarní měsíce, je jevem 

charakterisitckým pro téměř všechny krkonošské lavinové dráhy (Spusta, Kociánová 1998); 

druhý případ, tj. rychlé napadnutí nebo nafoukání většího množství sněhu na starší podklad, 

lze považovat za jeden z vůbec nejčastějších mechanismů iniciace lavinové aktivity našeho 

nejvyššího pohoří (Spusta, Kociánová 1998; Blahůt 2007). 

 Aplikací dendrochronologických metod byly doloženy značné možnosti pro jejich 

využití v podmínkách středohor Střední Evropy, ačkoliv na rozdíl od jiných typů 

geomorfologických procesů (Daňhleka 2001; Vilímek et al. 2002; Šilhán, Pánek 2008; Burda 

2010; Žížala 2010; Migoń et al. 2010; Šilhán 2010; 2011; 2012; Pánek et al. 2011; Brázdil 

2012; Šilhán et al. 2013) nebyly pro potřeby datování lavin v České republice dosud 

rozsáhleji využívány (Malik, Owczarek 2009). Potenciál pro další dendrogeomorfologické 

rekonstrukce časové a prostorové aktivity i spouštěcích vlivů lavin je jistě i v dalších částech 

Krkonoš a jiných pohořích České republiky.   
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