
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY 
Katedra fyzické geografie a geoekologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONITORING A MODELACE PROCESU VZNIKU  
A VÝVOJE AKTIVNÍCH STRUKTURNÍCH PŮD 

V KRKONOŠÍCH 
 
 

MONITORING AND MODELATION OF ORIGIN AND 
DEVELOPMENT OF ACTIVE PATTERNED GROUND  

IN THE GIANT MTS. 
 

(magisterská práce) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Petra NYPLOVÁ 
 

Vedoucí práce : RNDr. Marek Křížek, Ph.D. 
 
 

PRAHA, 2008 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tato práce byla vypracována na Katedře fyzické geografie a geoekologie 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze v letech 2006 – 2008 pod vedením 

školitele RNDr. Marka Křížka, Ph. D.  

 

  
 
 
Prohlašuji, že jsem zadanou magisterskou práci vypracovala sama a 
že jsem uvedla veškeré použité informační zdroje. 
 
Praha 25.8.2008    podpis 
 
 
                                                                .................................. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji  
vedoucímu práce Markovi Křížkovi za věnovaný čas, pomoc při terénních pracích, trpělivost 
a cenné rady při konzultacích,  
 
Václavu Tremlovi, Miroslavu Šobrovi a Mileně Kociánové za rady a připomínky,  
 
Správě KRNAP za umožnění vstupu do chráněných zón při práci na zadaném tématu,  
 
Janu Svobodovi a Viktoru Kořízkovi, za pomoc při terénních pracích, 
 
všem dalším, kteří mi pomáhali při sběru terénních dat. 



OBSAH 
Abstrakt  6 

1. ÚVOD  7 

2. CÍLE           8 

3. FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ  9 
 3.1 Vymezení studované oblasti a jednotlivých lokalit výzkumu  9 

 3.2 Geologická charakteristika  11 

 3.3 Geomorfologická charakteristika a vývoj     13 

 3.4 Klimatická charakteristika       16 

 3.5 Hydrologické poměry        18 

 3.6 Pedologická charakteristika       20 

 3.7 Vegetační charakteristika       24 

4. STRUKTURNÍ PŮDY        27 
 4.1 Terminologie strukturních půd      28 

4.2 Geneze tříděných půd        30 

4.2.1 Tříděné polygony       31 

4.2.2 Tříděné sítě        32 

4.2.3 Tříděné kruhy        32 

4.2.4 Tříděné pruhy        33 

4.3 Netříděné půdy          35 

4.3.1 Rašelinné kopečky       36 

4.3.2 Netříděné pruhy       37 

4.4 Současná aktivita strukturních půd      38 

5. METODIKA          39 
 5.1 Metodika terénního výzkumu       39 

 5.2 Metodika laboratorního modelování      42 

 5.3 Metodika zpracování dat       50 

6. VÝSLEDKY          51 
 6.1 Výsledky terénního výzkumu       51 

  6.1.1 Vyhodnocení půdních profilů     51 

   6.1.1.1 Vysoké Kolo       51 

   6.1.1.2 Na Rozcestí       53 



   6.1.1.3 Památník letcům      54 

   6.1.1.4 Modré sedlo       56 

  6.1.2 Vyhodnocení půdních teplot      57 

  6.1.3 Vyhodnocení mocnosti a kvality sněhové pokrývky  62 

  6.1.4 Vyhodnocení tréninkových ploch mrazového třídění  64 

  6.1.5 Vyhodnocení kvality vytřídění     69 

 6.2 Výsledky laboratorního modelování      79 

  6.2.1 Výsledky první laboratorní simulace    79 

  6.2.2 Výsledky druhé laboratorní simulace    82 

  6.2.3 Výsledky třetí laboratorní simulace     87 

  6.2.4 Výsledky čtvrté laboratorní simulace    89 

  6.2.5 Výsledky páté laboratorní simulace     95 

7. DISKUSE          100 
 7.1 Porovnání půdních substrátů na sledovaných lokalitách    

        a v laboratoři          100 

 7.2 Texturní složení půd sledovaných lokalit výskytu     

        strukturních půd        101

 7.3 Klimatické hodnoty ve sledovaných lokalitách výskytu 

        strukturních půd        102 

 7.4 Vztah půdních teplot a mocnosti sněhové pokrývky    108 

 7.5 Kvalita vytřízení u tříděných kruhů a polygonů    109 

 7.6 Pohyby klastů při mrazovém třídění      114 

8. ZÁVĚR           120 

9. SEZNAM CITOVANÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ   124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 Patterned ground is a geomorphological phenomenon, which is connected with 

climate progression development. In the Czech Republic, there are these varieties of 

patterned grounds (Treml, Křížek, Engel, 2005): sorted nets, circles, stripes, peat hummocks 

and non-sorted stripes. Sorted circles are still active. This paper evaluates localities of 

occurrence of active sorted circles from the side of temperature, snow and pedological 

conditions and clast movement which can occur at these localities as well. Pieces of 

knowledge of conditions and process of frost sorting were applied to the laboratory 

environment and the process of starting development in this time active sorted patterned 

grounds - sorted circles was simulated there. 

 It was find out, that regelation cycles occur most often at Modré Sedlo where so far 40 

regelation cycles was registered during the research. Ground temperature is distinctly 

influenced by potency of snow cover; at Modré Sedlo this potency is for whole winter season 

maximally 7 cm above active sorted circles. Horizontal movements of clasts of 5,13 mm in 

average and contraction of angles hold by clasts and a surface of 15° in average were 

registered at terrain localities.  

 Whirling in the top layer of substratum (2 cm) caused by clast frost heaving, perishing 

of clast to surface, horizontal position changes (2,6 mm in averange) and changes of angle 

hold with surface was registered during laboratory simulations (16,9° on surface and 8,9° in 

dept of 1 cm under surface). Gravel with inhomogeneous size of clasts was evaluated as the 

best substratum for frost sorting. Needle ice and arching of substratum centre can occur 

already after first regelation cycle. 

 

Keywords: patterned ground, sorted circes , sorted polygons, frost sorting, Giant Mts 
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1. ÚVOD 

 Strukturní půdy jsou významným geomorfologickým jevem, který souvisí s klimatem. 

Tyto půdy dokazují vývoj klimatu v mladším kvartéru (Sekyra et Sekyra in Soukupová et al., 

1995), ale reagují i na současné podmínky. Na vzniku těchto tvarů se podílí procesy 

objemových změn vody vázané na povrchu klastů způsobené vlivem teplotních rozdílů (tání a 

mrznutí), vymrzání úlomků a mrazové třízení. Na našem území se nacházejí tříděné i 

netříděné formy strukturních půd a je zde zaznamenán i výskyt dosud aktivních forem 

tříděných půd (Treml, Křížek, Engel, 2005). Aktivita těchto periglaciálních tvarů dokazuje 

extremitu prostředí ve kterém se nacházejí. Jednou z lokalit výskytu aktivních tříděných 

kruhů je lokalita Modrého sedla v Krkonoších. Právě studium této oblasti a tvarů které se zde 

nacházejí by mohlo objasnit jejich vývoj a vznik. Za pomoci těchto poznatků můžeme 

charakterizovat klimatické podmínky, které limitují jejich vznik a vývoj.  
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2. CÍLE 

 Předkládaná práce je zaměřena na sledování vzniku a vývoje recentně aktivních 

tříděných strukturních půd v klimaticky exponovaných oblastech Krkonoš. Cílem práce je 

prozkoumat lokality výskytu aktivních forem tříděných strukturních půd a namodelovat tyto 

přírodní podmínky v laboratoři. Zpracování tématu bylo rozděleno do dvou směrů, které jsou 

navzájem paralelní a nezávislé. Prvním ze směrů je terénní výzkum aktivních tříděných 

strukturních půd v přírodních podmínkách dle souvislosti s regelačními cykly, mrazovým 

tříděním, vymrzáním a objemovými změnami. Druhým směrem projektu je laboratorní 

modelování těchto jevů.  

 

V rámci terénního měření bylo cílem: 

• porovnat lokality výskytu tříděných kruhů, polygonů a sítí z hlediska teplotních, 

sněhových a půdně-texturních podmínek 

• sledovat a vyhodnotit proces mrazového třídění v originálním přírodním prostředí 

• pilotní srovnání stavby tříděného kruhu a  tříděného polygonu. 

 

Při terénním výzkumu jsou brány v potaz vlivy na vznik a vývoj strukturních půd ve 

Východních Krkonoších, kde je předpokládán výskyt posledních dnes aktivních tříděných 

tvarů tj. kruhů (sensu Sekyra et al., 2002). Zásadní pro vznik těchto strukturních půd je 

četnost a kvalita promrzání půdy (regelačních cyklů), dále i mocnost sněhové pokrývky, která 

půdní teploty zásadně ovlivňuje, protože sníh působí jako izolační vrstva.  

 

V rámci laboratorních simulací bylo cílem: 

• napodobit podmínky terénních lokalit výskytu tříděných strukturních půd 

• sledovat proces mrazového třídění a objemových změn půdy vlivem regelací 

• sledovat pohyby klastů vlivem vymrzání úlomků 

• zhodnotit podmínky na vznik tříděných forem strukturních půd 

 

Laboratorní simulace má napodobit podmínky přírodního prostředí lokalit s výskytem 

strukturních půd. Regelační cykly se dají v laboratorních podmínkách rozfázovat a díky tomu 

můžeme detailně zkoumat procesy mrazového třídění v jednotlivých částech regelačních 

cyklů.   
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3. FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ  

 

3.1 Vymezení studované oblasti a jednotlivých lokalit výzkumu 

 Sledované území dle geomorfologického členění Balatky a Kalvody (2006) patří do: 

České vysočiny, subprovincie Krkonošsko-jesenické (IV), přímo Krkonošská oblast (IVA). 

Tato oblast je dále určena jako vlastní Krkonoše (IVA-7). Sledované území se nachází na 

Krkonošských hřbetech (7A), dále dělených na Slezský hřbet (7A-1) a Český hřbet (7A-2). 

Vzhledem k tomu, že zkoumaná lokalita se nachází ve vrcholových partiích Krkonoš, spadá 

pod Západní (1a) a  Východní slezský hřbet (1b) a Východní český hřbet (2b). Západní 

slezský hřbet se sledovanou lokalitou Vysoké Kolo je tvořen žulovými vyvýšeninami, jako 

Východní slezský hřbet vrcholí dále tyto žulové vyvýšeniny Malým Šišákem (1440 m n. m.) a 

Sněžkou (1602 m n. m.). Paralelně s ním vede vnitrozemský Český hřbet tvořený 

krystalickými břidlicemi. Na východě tento hřbet vystupuje jako Kozí hřbety, Luční hora 

(1547 m n. m.) a Studniční hora (1554 m n. m.). Český a Slezský hřbet je propojen Bílou 

loukou. Na jih studovaného území zasahují také Krkonošské rozsochy (7B), přímo 

Černohorská hornatina (7B-4) resp. její Stráženská část (4a) a Černohorská rozsocha (4b), 

obr. 1.  

 
Obr. 1: Geomorfologické členění, červeně vyznačeny geomorfologické celky, fialově 

přerušovaně znázorněny státní hranice, upraveno dle Balatky a Kalvody (2006), podkladová 

mapa SHOCKart. 
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 Pro terénní měření a pozorování byly vybrány lokality s výskytem tříděných 

strukturních půd (Křížek, Treml, Engel, 2006) v nejvyšších partiích Krkonoš (tab. 1). 

Strukturní půdy se v této oblasti nacházejí převážně nad horní hranicí lesa 1250 - 1350 m n. 

m. (Treml, Banaš 2000), pod ní jsou pouze strukturní půdy překryté vegetací či jinak 

degradované a hůře morfologicky identifikovatelné.  V nižších partiích se mohou tyto půdy 

objevit také místech, kde je odstraněn lesní porost (např. strukturní půdy v Modrém dole, 

Nyplová 2006).  

 

Tab. 1: Polohové souřadnice sledovaných lokalit: nadmořská výška, stupně severní šířky a 

stupně východní délky. 

Vysoké 
Kolo

Luční 
hora, S

Luční 
hora, J

Modré 
sedlo, 
střed

Modré 
sedlo, 
východ B

Na 
Rozcestí

1505 m 1540 m 1495 m 1532 m 1497 m 1345 m
50° 50°
43,574´ 42,255´

15° 15°
41,928´ 40,582´

Památník 
letcům

Modré 
sedlo, 
východ A

1505 m 1496 m
50° 
46,345´

50° 
43,702´

50° 
43,337´

50° 
43,527´

50°
43,544´

50°
43,566´

15° 
34,277´

15° 
40,892´

15° 
40,947´

15° 
41,172´

15°
 41,522´

15°
 41,958´

 
 

 Sledované lokality se nacházejí v první zóně KRNAPu  poblíž vrcholů Vysoké Kolo 

(1506 m n. m.), Luční hora (1547 m n.m.), Studniční hora (1554 m n.m.) a dále v Modrém 

sedle a Na Rozcestí (obr. 2). 
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Obr. 2: Sledované lokality na leteckém snímku, Geodis, upraveno. 

 

3.2 Geologická charakteristika  

 Geologicky jsou Krkonoše velmi pestré, z většiny jsou tvořeny krkonošsko-jizerským 

krystalinikem, nebo-li krkonošským žulovým plutonem. Do okrajových částí zasahuje 

podkrkonošská pánev. Nejčastěji zastoupenými horninami jsou krystalické břidlice, tedy 

metamorfity, hlubinné vyvřeliny (žula) a vzácně i výlevné vyvřeliny. Počátek geologického 

vývoje je datován na konec proterozoika, kdy došlo k pohybu zemských ker (Chaloupský 

1989). Horninový komplex přeměněných ortorul z této doby se v Krkonoších označuje jako 

Velkoúpská skupina, jde o soubor zvrásněných usazených hornin přeměněných na krystalické 

břidlice. Tento starý horninový komplex  zaujímá velkou část východních Krkonoš od Malé 

Úpy přes Černou horu až po labské údolí a pak v užším pruhu od Špindlerova Mlýna na západ 

po Příchovice. Velkoúpská skupina je tvořena převážně ortorulami, což jsou metamorfózou 

vysokého stupně přeměněné krystalické břidlice z kyselého eruptiva např. granitu (Svoboda J. 

a kol. 1983). 
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 V krkonošsko-jizerském krystaliniku se také často vyskytuje přechodná forma 

svorového fylitu (nebo fylitického svoru). Během paleozoika (silur) byla oblast dnešních 

Krkonoš naposledy zalita mořem. Sedimenty a podmořské vyvřeliny byly metamorfovány 

během devonu a karbonu při hercynském vrásnění (Chaloupský 1989). Tehdy vznikly fylity, 

krystalické vápence a kvarcity. V karbonu pronikl pod původní horniny žulový pluton, který 

byl odkryt až pozdější denudací (Chaloupský 1989). 

 Sledované lokality členíme dle složení geologického podloží na oblast Vysokého 

Kola, které je tvořeno drobnozrnnými žulami, jež patří do Krkonošsko-jizerského žulového 

plutonu. Jejich vznik je zařazen do mladšího paleozoika (karbonu). Tyto žuly jsou blíže 

označeny jako biotitické až aplitické (obr. 3). V okrajových částech Západního slezského 

hřebene převažuje výskyt střednězrnných biotitických žul. 

 Dále na východ přechází střednězrnná porfyrická žula Bílé louky do svorů a fylitů 

Českého hřbetu. Zde se nachází mezi Luční a Studniční horou lokalita Modré sedlo. Kde jsou 

geologickým substrátem šedé muskovitické albitické svory a fylity (obr. 3).  Na svazích a 

v říčních údolích se nacházejí deluviální a fluviální sedimenty. Lokalita Na Rozcestí je 

tvořena stejným substrátem jako oblast Modrého sedla. Tyto horniny patří do tzv. Velkoúpské 

skupiny (Chaloupský 1989). 

 
Obr. 3. Geologická stavba sledovaných lokalit, Geografický informační systém správy 

KRNAP, upraveno. 
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3.3 Geomorfologická charakteristika a vývoj 

 Krkonoše jsou nejvyšším pohořím Vysokých Sudet, které zahrnují pohoří, jež jsou si 

podobná klimatickými, morfologickými a vegetačními charakteristikami (Jeník 1961). Jedná 

se o Krkonoše, Kralický Sněžník a Hrubý Jeseník.  

 První doklady o geomorfologickém vývoji Krkonoš známe z mladšího paleozoika – 

karbonu, v této době nastalo období geologického klidu (Králík et Sekyra, 1969), kdy 

probíhala intenzivní eroze a v teplém humidním klimatu převládalo chemické zvětrávání. 

Stálým snižováním relativních výškových rozdílů (peneplenizací) vznikl málo členitý a 

zvlněný terén, který můžeme nazvat zarovnaným povrchem. Tato fáze vývoje zasahovala až 

do oligocénu (Kunský, 1948). 

 Dalším obdobím byl Saxonský tektonický  výzdvih, který byl pomalý a etapovitý. 

Spadal do neogénu a jeho nejdůležitější etapy probíhaly ve středním miocénu a pliocénu.  

Zarovnaný povrch byl v této fázi vyzdvižen podél zlomových linií do dnešních nadmořských 

výšek. Na severu byl hlavním zlomem stupňovitý zlom vnitrosudetský a na jihu výzdvih 

probíhal podél tzv. lužické poruchy (Králík et Sekyra 1969). 

 Vyzdvižení povrchu bylo příčinou vyššího erozního potenciálu řek, které zpětným 

zahlubováním tvořily výrazná údolí (Králík et Sekyra, 1969). V metamorfovaných horninách 

krystalinika Českého hřbetu probíhala zpětná eroze vodních toků snadněji než v oblasti 

kontaktního pásma se Sudetským hřbetem a jeho žulami. Labe překonalo toto tvrdé kontaktní 

pásmo až koncem terciéru (Králík et Sekyra 1969). Proces zpětné eroze vodních toků probíhá 

dodnes a protože ještě zdaleka nebyl ukončen, dochovaly se v horních partiích Krkonoš 

zbytky zarovnaného povrchu (Kunský 1948). 

 Ke konci terciéru již měly Krkonoše dnešní údolní síť a uspořádání hřbetů (Kunský 

1948). Během kvartéru došlo k zalednění některých údolí ledovcovými splazy, ale ty jen 

přemodelovaly jejich tvar. Na konci pliocénu se vlivem ochlazení projevily glaciální a 

periglaciální procesy, ty jsou také hlavním modelačním činitelem následujících období. 

Chladnější klima zde bylo ještě zesíleno blízkostí kontinentálního ledovce v severním podhůří 

(Šebesta et Treml, 1976). 

 Pleistocenní zalednění zde probíhalo zřejmě pouze v některých horských údolích 

(Kunský, 1948), kde byly ledovcové splazy vyživovány sněhem vyvátým z vrcholových 

plošin. Místy vhodnými k tvorbě ledovcových splazů byly zejména deprese pod náhorními 

plošinami (Šebesta et Treml, 1976) na závětrné straně vůči západním větrům  (Jeník 1961).  
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 Povrch vysoko položených plošin byl nejspíše pokryt firnovým nebo ledovým 

příkrovem v obdobích největších zalednění (Sekyra, 1960).  Sekyra et Sekyra (2002) uvádí 

možný výskyt ledovce na Bílé louce (pod severními svahy Luční a Studniční hory). 

  Ve vyšších partiích Krkonoš se ledovcová modelace projevila zejména tvorbou karů 

v uzávěrech údolí, ty dnes ostře ohraničují plochá zarovnaná území, např. kary Studničních 

jam.  Stáří karového zalednění je na české straně udáváno jako würmské a můžeme rozlišit 

jeho tři etapy, kdy nejvýraznější byla nejstarší etapa (Engel 2003). Na polské straně Krkonoš 

se udává i stáří risské (Traczyk, 1989). Ústup zalednění začal v Obřím dole přibližně před 

12,4 (±1,7 ; 10Be) tisíci lety a byl dokončen před  9,6 (± 1,1; 10Be) tisíci lety (Bourlues et al., 

2004).  

 Ve vrcholových partiích, které nepokrýval ledovec se během chladných období 

výrazně projevovaly periglaciální procesy: působení mrazu a regelace, které daly vzniknout 

kryoplanačním terasám, kamenným mořím, soliflukčním tvarům, strukturním půdám a dalším 

periglaciálním formám (Sekyra 1960). Strukturní půdy na území Krkonoš byly popsány jako 

tříděné polygony (Sekyra 1960; Traczyk 1995), tříděné kruhy (Sekyra et al. 2002, Kociánová- 

Štursová 2002) a půdní kopečky (Sekyra 1960; Jahn et Cielinska 1974). 

 Postupným oteplováním periglaciální podmínky slábly, přesto ale mohl do začátku 

atlantiku ve vrcholových partiích převládat permafrost (Czudek, 2004, 2005). Do doby před 3 

– 5ti tisíci lety se na nejvyšších plošinách také vyskytovala ledová a firnová pole (Bourlues et 

al., 2004). 

  Reliéf byl dále ovlivněn menšími teplotními výkyvy, zejména Malou dobou ledovou 

(600 – 100 let BP), kdy mohl být přítomen i sporadický permafrost (Kociánová- Štursová 

2002).  Údolí v současné době výrazně formuje vodní eroze, zvětrávání a svahové procesy. 

Nejvýznamnější z těchto projevů v nedávné minulosti jsou bahenní proudy tzv. mury, je jich 

zaznamenáno kolem dvou set (Pilous, 1973, 1975, 1977).   
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Obr. 4: Sklonitostní poměry sledovaného území s vyznačením jednotlivých lokalit výzkumu, 

sklonitost počítána z vrstevnic nad 1000 m n. m. 

 

 Vrcholové partie Krkonoš jsou ploché se sklony do 10°C. Jediný výraznější hřeben 

tvoří Kozí hřbety (západně od Luční hory). 

Svahy lemující vrcholové plošiny mají průměrné sklony 20-30°, největší sklony jsou v karu 

Obřího dolu východně od Studniční hory, Labských a Kotelních jamách a na polské straně 

v karech Malého a Velkého Kotle a Malého a Velkého Stawu (obr. 4). 

 Studované lokality se nacházejí v plochých částech vrcholových partií Krkonoš 

(obr.4). Jejich sklon je do 5° svahu. Pouze lokality „Luční hora S“ a „Luční hora J“ se 

nacházejí ve svahu o sklonu kategorie 5-10°. Vzhledem k tomu, že se jedná o vrcholové partie 

Krkonošského hřebene, jsou svahy orientovány všemi směry. Převládá orientace 

severovýchodní a jihozápadní svahů kolmých na hlavní hřeben o západo-východním směru, 

minimum je svahů s jihovýchodní orientací (obr. 5). 
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Obr. 5: Orientace svahů na sledovaném o území s vyznačením jednotlivých lokalit výzkumu, 

sklonitost počítána z vrstevnic nad 1000 m n. m.  

 

3.4 Klimatická charakteristika 

 Významným geomorfologickým činitelem je ve vrcholových oblastech klima. 

Makroklimaticky jde o klima mírného pásu ovlivněného celoročně převažujícím západním 

prouděním vlhkého vzduchu z Atlantického oceánu. To znamená výrazné střídání ročních 

období a krátkodobou proměnlivost počasí. Lokální vliv má i nadmořská výška, kdy je 

udáván pokles teploty o 0,65°C na 100 m (Petrovič 1970). Krkonoše patří dle Quittovy 

klasifikace (Quitt, 1971)  do chladné kategorie CH4 (tab. 2 a obr.6).  

 

Tab. 2: Charakteristiky pro kategorii CH4 dle Quittovy klasifikace, (1971). 
Počet letních dnů 0 - 20 Průměrná teplota v říjnu 4 - 5
Počet dnů s teplotou alespoň 10° 80 - 120 Počet dnů se srážkami alespoň 1 mm 120 - 140
Počet mrazových dní 160 - 180 Srážkový úhrn ve vegetačním období 600 - 700
Počet ledových dní 60 - 70 Srážkový úhrn v zimním období 600 - 700
Průměrná teplota v lednu - 6 až -7 Počet dnů se sněhovou pokrývkou 140 - 160
Průměrná teplota v dubnu 2 - 4 Počet dnů jasných 130 - 150
Průměrná teplota v červenci 12 - 14 Počet dnů zatažených 30 - 40  
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Obr. 6: Klimatická klasifikace, upraveno, (Quitt, 1971).  

 

 Průměrné roční teploty, tzv. normály teplot udávají hrubé teplotní poměry různých 

míst. Nejstudenějším místem je vrchol Sněžky s průměrnou roční teplotou -0,1°C, za 

sledované období 1881-1900, v řadě měření z let 1901-1995 je tato teplota o něco vyšší, tj. 

0,3°C. Od roku 1901 teplota na Sněžce mírně stoupá v průměru o 0,07°C za 10 let (Glowicki 

1997). 

 Na Luční boudě (1410 m n. m.) je průměrná roční teplota 1,8°C (Kociánová, ústní 

sdělení). Oproti tomu v údolí jsou normály vyšší v Dolní Malé Úpě (700 m n. m.) to je 3,9°C 

(Správa KRNAP 2006).  

 Nejteplejší měsíc v oblasti Krkonoš je červenec, kdy jsou  teploty na Sněžce kolem 

8,3°C a v nižších polohách okolo 14°C (Správa KRNAP 2006). Nejstudenějším měsícem je 

leden s -7,2°C na Sněžce a 4,5°C v údolích (Správa KRNAP 2006). Nejnižší teploty nastávají 

v zimě podle Coufala et Šebka (in: Fanta 1969) při proudění vzduchu ze severovýchodu, 

nejvyšší teploty v zimě naopak přináší teplý vzduch od jihozápadu.  

 Dalším významným faktorem jsou srážky. Úpatí Krkonoš má ročně v průměru 700-

800 mm srážek, Benecko (700 m n. m.) má už 984 mm a na Sněžce je roční úhrn 1227 mm 

(IMGW OW). Nejvyšší srážky jsou ale v údolích, kdy má Špindlerův Mlýn (750 m n. m.) a 

Pec pod Sněžkou (800 m n. m.) 1405 mm srážek ročně (Správa KRNAP 2006). Největší 

srážkové úhrny jsou v srpnu s výskytem častých bouřek, nejméně srážek se vyskytuje 

 17



v březnu (Správa KRNAP 2006). Významnou formou srážek je v této oblasti sníh, který 

působí jako tepelný izolant a určuje charakter regelačních cyklů, důležitých pro aktivitu 

strukturních půd (Křížek, Treml, Engel 2006). Proto je významným údajem počet dní se 

sněžením a zejména údaj o délce trvání souvislé sněhové pokrývky v různých nadmořských 

výškách. V podhůří je to 50 dní v roce, ve středních polohách (myšleno kolem 700 m n. m.) je 

to 60-90 dní a na vrcholech až 120 dní (Správa KRNAP 2006). První sníh napadá ve 

vrcholových částech už v říjnu a poslední v květnu. Souvislá sněhová pokrývka se vytváří 

nejčastěji v listopadu a ve vrcholových polohách vydrží až do dubna. Obecně se sněhová 

pokrývka udržuje v podhůří 70-120 dní, ve středních polohách 135-160 dní a na vrcholcích i 

přes 180 dní v roce (Správa KRNAP 2006). Maxima mocnosti sněhu jsou v nižších oblastech 

v únoru a ve vyšších v březnu před hlavním táním (Správa KRNAP 2006). Doba výskytu a 

mocnost sněhové pokrývky jsou ovlivněny velkým množstvím dalších činitelů: orientací 

svahů, lokálními geomorfologickými podmínkami, větrem aj. Lokální podmínky reliéfu 

shrnul Jeník (1961) ve své teorii anemo-orografických systémů. V oblasti Krkonoš je 

charakteristické centrální údolí západo-východního směru. Pro tento reliéf jsou častá návětrná 

údolí přivádějící vítr, plochá vrcholová část, kde vítr zrychluje a závětrný prostor, kde dochází 

k turbulencím (Jeník 1961). Na závětrné straně se při převládajícím západním proudění 

akumuluje v zimě sníh a v létě eolické sedimenty. Na mapovaném území slouží jako návětrné 

údolí Labský popř. Dlouhý důl, vrcholovou plošinou tvoří Bílá louka až po Sněžku a závětrný 

akumulační vějíř se nachází na východní straně plochého vrcholu Studniční hory (Jeník 

1961).  

 

3.5 Hydrologické poměry 

 Sledované lokality se nacházejí v oblastech rozvodnic (obr. 7). Lokalita Na Rozcestí 

se nachází na rozvodí Klínového, Kotelského a Zeleného potoka. Modré sedlo tvoří i 

s vrcholy Luční a Studniční hory rozvodí Dlouhého a Modrého potoka s Bílým Labem. 

Vysoké Kolo od sebe odděluje povodí Labe a Górne Sklarky, která se dále vlévá do řeky 

Kamenna na polské straně Krkonoš. Bílé Labe a Dlouhý potok jsou levostrannými přítoky 

Labe. Kotelský a Klínový potok ústí do Malého Labe a to se k toku Labe připojuje až 

v Krkonošském podhůří v Hostinném. Zelený a Modrý potok jsou pravostrannými přítoky 

Úpy. Stručné hydrologické poměry toků Labe a Úpy z jejich horních hlásných profilů jsou 

uvedeny v tab. 3  

 

 18



Tab. 3: Stručné hydrologické poměry na profilech Špindlerův Mlýn a Horní Maršov (Povodí 

Labe). 
Stanice Špindlerův Mlýn Horní Maršov
Tok Labe Úpa
Procento plochy povodí toku: 0,1 15,6
Plocha povodí [km2]: 52,99 81,76
Nula vodočtu [m.n.m.]: 691,95 570,45
Průměrný roční stav [cm]:  103 36
Průměrný roční průtok  [m3s-1]:  1,93 2,69
N-leté průtoky [m3s-1]:    
Q1 33,9 26,7
Q5 70 63,6
Q10 88,4 84
Q50 137 141
Q100 160 171  

 

 Horninové podloží sledovaných lokalit má jen velmi malou jímavost vody a proto se 

zde v podloží nachází převážně voda puklinová. Hlavní zásoby vody jsou ve zvětralinovém 

plášti. Významnou úlohu v akumulaci vody a v retenční schopnosti půd má vegetace. 

V pramenné oblasti Úpy i Labe se nachází významné Úpské rašeliniště, které zadržuje vodu i 

v suchých obdobích roku. Na většině sledovaných lokalit jsou ale rozšířeny travní porosty 

smilky, která vykazuje vysoký koeficient povrchového odtoku (Fanta, 1969). Půdní vsak je 

tedy naopak relativně nízký.  

 Nepříznivé poměry pro zadržování vody vegetací a nízká retenční schopnost půd 

sledované oblasti jsou vyrovnány vysokými srážkami, dále mocnou a dlouholežící sněhovou 

pokrývkou. Tato oblast má pozitivní srážkovou bilanci. V plochých částech reliéfu je odtok 

vody znesnadněn i absencí sklonů vhodných k odtoku vody po nepropustném skalním 

podloží, proto zde v depresích na plochých hřbetech dochází k akumulaci vody a vznikla zde 

četná rašeliniště.    
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Obr. 7: Hydrologická síť studované části Krkonoš (nad 1000 m n. m.), oranžovou linií je 

znázorněna státní hranice. 

 

3.6 Pedologická charakteristika   

 Na území Krkonoš se vyskytují kyselejší půdy (obr. 8) od kyselých hnědých půd 

v nižších partiích až po podzoly ve vyšších nadmořských výškách. V půdní mapě České 

republiky jsou na hřebenech Krkonoš zaznamenány i alpské půdní formy, př. girlandové a 

polygonální půdy (Tomášek, 2003). Zrnitostním složením patří tyto půdy mezi převážně 

štěrkovité až kamenité. 
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Obr. 8: Půdní typy v Krkonoších, Tomášek (2003). 

 

 Půdní typy na sledovaných lokalitách (obr. 9) jsou odrazem jejich geologických i 

geomorfologických, klimatických a hydrologických podmínek  (kapitoly 3.2 – 3.5).  

 Nejčastěji zastoupenou půdou v této oblasti je podzol horského typu, který patří do 

skupiny podzolů. Jeho výskyt koreluje s oblastmi s ročním úhrnem srážek kolem 800 mm, 

průměrnou roční teplotou 0-6°C (Tomášek 2003). Jsou to tedy oblasti s frigidním teplotním 

režimem, které nikdy neprosychají. Lesním vegetačním stupněm je zde stupeň 7-9 (buko-

smrkový až klečový), v přirozených lesích převládá smrk a kleč (Němeček, 2001). Matečním 

substrátem jsou zvětraliny žul, rul, svorů a jsou často v nadmořských výškách nad 800 m n. 

m. (Tomášek, 2003). Hlavním půdotvorným procesem je podzolizace, tj. vyplavování humusu 

a oxidů železa a hliníku  do spodních horizontů a rozkládání minerálů ve velmi kyselém 

prostředí (Němeček, 2001). Proto pod svrchním humusovým horizontem leží vybělený a 

ochuzený horizont eluviální (Ep) a ještě níže pod ním horizont obohacený – iluviální 

seskvioxidický až humusoseskvioxidický spodický horizont (BS  až Bhs). V tomto spodickém 

horizontu jsou také intergranulární póry vyplněné vyplavenými koloidy ze svrchních částí 

profilu. Humusovou formou je převážně surový humus (Němeček, 2001). Podzoly jsou půdy 

s nenasyceným sorpčním komplexem (V<20%), s vysokou nasyceností Al (>30%) a tvorbou 

sekundárních Al – chloritů, s výraznou migrací komplexů Fe, Mn, Al s organickými 
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kyselinami o jedné molekule (Němeček, 2001). Obsah humusu je vysoký nejen v humusovém 

horizontu, ale i v ilimerizovaném Bhs.  

 Dalším půdním typem vyskytujícím se na sledovaných lokalitách, je litozem (viz.  

obr. 5., Soukupová L. a kol. 1995). Litozemě jsou surové půdy, nezávislé na klimatu. Jsou 

velmi slabě vyvinuté a mělké, kompaktní skála se nachází do 0,1 m hloubky profilu 

(Němeček, 2001).  Půdotvorným procesem je slabá humifikace, matečnou horninou jsou 

hrubé úlomky bezkarbonátových hornin. Tyto půdy také výrazně propouštějí vodu a mají 

velmi slabou retenční schopnost (Tomášek, 2003).  

 V depresních polohách vysoko položených plošin Krkonoš se vyskytují organozemě.  

Ty jsou zde zastoupeny rašelinnými půdami, v tomto případě vrchovištními rašeliništi. 

Vznikají hromaděním slabě rozložených rostlinných zbytků ve zvodněném prostředí. Do 

hloubky podléhají postupné ulmifikaci tzn. rašelinní (Tomášek, 2003). Jsou charakteristické 

svým holorganickým horizontem T o mocnosti > 0,5 m s výjimkou případů tvorby horizontu 

T nad pevným skalním podložím. Organozemě se dělí dále na subtypy podle stupně 

rozloženosti organických látek na fibrické, mesické, saprické a humolitové (Němeček, 2001).  

Půdy vrchovištní vznikají ve velmi vlhkém horském klimatu, jsou kyselé a rašeliniště jsou 

zásobována z většiny srážkovou vodou (Tomášek, 2003). 
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Obr. 9: Typy půd na sledovaných lokalitách, zdroj: Geografický informační systém správy 

KRNAP, upraveno. 
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3.7 Vegetační charakteristika 

 Podle fytogeografického členění patří  Krkonoše do oblasti středoevropské lesní 

květeny (Hercynicum), podoblasti sudetské flóry (Sudeticum), (Jeník 1961). Nad horní 

hraničí lesa se vyskytují i husté porosty kleče, které se díky příznivým podmínkám rozšiřují, 

zejména na severních svazích Luční a Studniční hory (Kociánová, Šturmová 2002). Dle 

potencionální mapy přirozené vegetace České republiky (obr. 10, Neuhäuslová, 2001) by se 

na území Krkonoš bez zásahů člověka vyskytovali komplexy: horských vrchovišť, 

společenstev kosodřeviny a alpínské vegetace, papratkové smrčiny, třtinové smrčiny a  

smrkové bučiny (obr. 10, tab. 4). 

 

 
Obr. 10: Mapa potencionální přirozené vegetace sledovaného území (Neuhäuslová, 2001) 

upraveno. 
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Tab. 4: Charakteristiky ke komplexům potencionální přirozené vegetace nacházejících se na 

sledovaném území, dle Neuhäuslové (2001). 
Číslo 
jednotky

Český název Latinský název Typ reliéfu, 
orientace

Výškový stupeň Geologický substrát Půdní typ

50 Komplex horských 
vrchovišť

Sphagnetalia 
medii

nejvlhčí 
části 
vrchovišť

montánní, 
supramontánní, 
subalpínský

chudé silikát. 
Substráty, rašelinný 
substrát

organozem 
(moss)

46 Koplex 
společenstev 
kosodřeviny a 
alpinské vegetace

Pinion mughi, 
Juncetea trifidi, 
Mulgedio 
Aconitetea, 
Salicetea 
herbaceae

strmé svahy, 
kary, hřbety 
a vrcholové 
polohy 
Vysokých 
Sudet

subalpinský, 
alpinský

minerálně chudé i 
silnější substráty

litosol, 
podzol, 
ranker, 
organozem

45 Papratková 
smrčina

Athyrio alpestris-
Piceetum

strmější 
svahy (25° - 
35°), závěry 
horských 
údolí, kary

supramontánní minerálně slabé 
substráty

podzol 
typický, 
kambizemní 
nebo 
glejový, 
kambizem 
dystrická, 
příp. ranker

43 Třtinová smrčina Calamagrostio 
villosae-
Piceetum

vrcholové 
plošiny a 
hřbety, 
mírné svahy

supramontánní minerálně slabé 
substráty

stagnoglej, 
podzol 
glejový, glej 
organozem
ní

25 Smrková bučina Calamagrostio 
villosae-
Fagetum

náhorní 
paroviny, 
ploché 
hřbety, 
méně často 
strmější 
svahy

montánní, 
sumontánní

minerálně slabé 
horniny

semipodzol, 
kambizem 
oligotrofní

Hydrologický 
režim

trvale zamokřený

vlhký(vysoká 
vzdušná vlhkost), 
dlouhodobá 
sněhová pokrývka

vlhký, vysoká 
vzdušná vlhkost

trvale zamokřený 
(vysoká vzdušná 
vlhkost)

střední až vlhký

 

  

 Krkonoše mají velmi druhově bohatou flóru, která je z hlediska vertikálního členění 

dělena na čtyři zřetelné výškové vegetační stupně. Prvním z nich je stupeň submontánní (400-

800 m n. m.), další montánní (800-1200 m n. m.), subalpínský (1200-1450 m n. m.) a alpínský 

(1450-1602 m n. m.), (Jeník, 1961). Jejich hranice a vzhled byly v minulosti často měněny 

člověkem a vlivem jeho hospodaření v krajině. Alpínská hranice lesa probíhá v tomto pohoří 

v 1250-1350 m n. m. (Treml, Banaš. 2000). Tato hranice rozděluje stupeň montální a 

subalpínský, tj. vegetaci horskou a subalpínskou (Jeník, 1961). Je ovlivněna řadou faktorů: 

výškovým tepelným gradientem, klimatem, anemo-orografickým systémem, tj. směrem 

vanoucích větrů a členitostí reliéfu, orientací svahů a expozicí vůči slunci (obr. 4 a 5), také 

geologickým podložím, kvalitou půd apod. Hranice lesa není stálá a podléhá klimatickým 

změnám i vlivu člověka (Treml, Banaš 2000).  

 Nad horní hranicí lesa se vyskytuje heliotrofní alpínská vegetace (Jeník 1961). Ve 

vrcholových partiích Krkonoš jsou ostrůvky tundrové vegetace, zastoupené rašelinou, mechy 

a lišejníky. Vegetační pokryv bylinného patra je nejčastěji tvořen travami: smilkou tuhou 

(Nardus stricta) a metličkou křivolakou (Avenella flexuosa). Ve vrcholových partiích jsou 

 25



vyfoukané trávníky sítěny trojklané (Juncus trifidus). Je zde také velký počet glaciálních 

reliktů a různých horských vegetačních systémů: alpínské trávníky, subarktická rašeliniště, 

porosty kleče, květnaté horské louky a mokřady (Správa KRNAP 2006).  
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4. STRUKTURNÍ PŮDY 

Svojí velikostí patří strukturní půdy do skupiny mikrotvarů reliéfu a jsou řazeny mezi 

periglaciální formy. Vznik těchto geomorfologických tvarů působením periglaciálních 

procesů podmiňuje jejich oblasti výskytu. Troll (1944) teoreticky odhadl spodní limit 

nadmořské výšky výskytu aktivních forem strukturních půd v našich zeměpisných šířkách na 

méně než 1500 m m. m. K jejich vzniku je nutné intenzivní mrazové působení (Washburn, 

1956) a jednotlivé typy strukturních půd závisejí na variabilitě přírodního prostředí (Troll, 

1944).  

 
Obr. 11: Znázornění výskytu strukturních půd v Evropě s nadmořskou výškou lokalit, 

Washburn 1956. 

 

Hlavní podmínkou jejich vzniku, je střídání teplot v regelačních cyklech, při nichž 

dochází k opakovanému tání a mrznutí vodních částic v půdě (Matsuoka, 2003). Na povrchu 

se strukturní půdy projevují zřetelnými geometrickými tvary.  
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4.1 Terminologie strukturních půd  

 Strukturní půdy jsou v anglosaské literatuře nazývány jako „patterned ground“ 

(Washburn, 1979), volný překlad je „vzorované půdy“. Ačkoliv je v názvu uveden termín 

půdy, jedná se spíše o geomorfologický tvar než o půdní typ. Ve většině klasifikací 

(Washburn, 1979; Van Vliet Lanoe, 1998) se dělí podle vzhledu, ne tedy podle vzniku. 

Příhodnějším dělením strukturních půd je ale rozlišování podle geneze (sensu Křížek M., 

Engel Z., Treml V. 2005), kdy morfologický tvar je brán až jako druhotný faktor (tab. 5). 

V dalším textu se vychází z terminologie dle Křížka, Tremla, Engla (2005). Hlavním dělením 

je tedy rozlišení tříděných a netříděných půd, kdy je patrný rozdíl mezi tříděním 

hrubozrnného materiálu a jemnozrnného skeletu u tříděných půd a netříděnými částicemi 

půdy u strukturních půd netříděných.  
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Tab. 5: Porovnání různých dělení strukturních půd, upraveno dle Křížka, Tremla, Engla 

(2005). 
Podle tvaru 
reliéfu- 
Washburn 
L.,A., 1979 

Podle tvaru 
reliéfu- 
Van Vliet 
Lanoe, 
1998 

Proces- 
Van Vliet 
Lanoe  
1991, 1998; 
Washburn, 
1979 

Terminologie 
podle Demka 1972 

Terminologie  
podle Tremla, Křížka, Engla  
pro Vysoké Sudety, 
2005 

Tříděné 
polygony 

 Tepelná 
kontrakce, 
Pukání, 
diferenciální 
mrazové 
vzdouvání 

Tříděný kamenný 
polygon 

Tříděné polygony 

Tříděné sítě  Tepelná 
kontrakce, 
Pukání, 
diferenciální 
mrazové 
vzdouvání 

 Tříděné sítě 

Tříděné kruhy  diferenciální 
mrazové 
vzdouvání 

Tříděný kamenný 
kruh 

Tříděné kruhy 

    Tříděné pruhy 
Netříděné sítě Earth hummocks 

–  
pozitivní 
gradientové  
mrazové 
sukceptibility 

Tepelná 
kontrakce, 
diferenciální 
mrazové 
vzdouvání, 
cracking, 
kolonizace 
kopečků 
vegetací 

Netříděné sítě, 
 pole půdních 
kopečků 

Půdní kopečky 

Netříděné kruhy Peat hummocks, 
earth hummocks- 
negativní 
gradient  
mrazové 
sukceptibility 

Kolonizace  
kopečků 
vegetací, 
kryoexpluze, 
diferenciální 
mrazové 
vzdouvání 
 

Netříděné kruhy, 
 půdní kopečky 

Rašelinné kopečky 

    Netříděné pruhy 
ostatní   Vymrzající úlomky Vymrzající úlomky 

 

Na území Vysokých Sudet (Křížek, Treml, Engel 2005) se nad alpinskou hranicí lesa 

vyskytují jen strukturní půdy uvedené v tabulce 1. Ve světové literatuře je popsáno více forem 

těchto pericglaciálních tvarů (Washburn, 1979; French, 1996). Předložená práce se však 

zabývá zejména tříděnou formou tvarů vyskytujících se na území Krkonoš, u kterých je 

předpoklad možné současné aktivity, tj. tříděných kruhů (Sekyra et al. 2002).  
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4.2 Geneze tříděných půd 

Hlavním procesem vzniku tříděných půd je regelace (Vliet Lanoe, 1991), kdy 

střídáním teplot během roku dochází k objemovým změnám v půdě. Tzn. „regelační cyklus“ 

se skládá ze střídavého promrznutí a roztávání svrchních částí půdy. V jemnozrnných 

strukturách, které mají větší součtový aktivní povrch, vztažený na jednotku hmotnosti 

zvětralin, dochází k vázání vyššího množství vody na povrch než u hrubozrnných částic. 

Tento jev je příčinou větších objemových změn v důsledku mrznutí (voda v pevném 

skupenství zvětšuje svůj objem o 1/11 oproti skupenství kapalnému; French, 1969). 

Jemnozem s větším obsahem vody vázané na povrchu částic vytvoří vyklenutý střed 

strukturního tvaru. Větší klasty jsou postupně odsouvány k okraji a tvoří ohraničení tvaru 

(Matsuoka, 2003). Tímto způsobem dochází k mechanickému třídění zvětralin (obr. 12). Poté 

co se okrajové hrubozrnné klasty setkají s obdobnými okraji jiných tvarů, vytvářejí půdy 

různě pravidelné věnce, které mají v ideálních podmínkách tvar polygonů. Odtud pochází 

název polygonální půdy, tento název ale není zcela správný, protože popisuje jen určitou část 

strukturních půd (tab.5). Proces mrazového třídění probíhá většinou na rovných plochých 

tundrových krajinách bez výraznějšího vegetačního pokryvu (Washburn, 1979). Tyto aktivní 

tvary se nacházejí v periglaciálních zónách, př. Island, Grónsko,  Antarktida, Patagonie 

(Washburn, 1979; French, 1969, aj.). Oteplením v postglaciálu, se na našem území tyto půdy 

staly neaktivními, tzn. zarůstají vegetací (Sekyra, 1960). Tak je tomu u současných 

strukturních půd Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. V Krkonoších se během 

nejchladnější části viselského glaciálu průměrná teplota v červenci pohybovala kolem 0 °C a 

v lednu kolem -20 °C, což přibližně odpovídá dnešním klimatickým podmínkám v severní 

arktické Kanadě a severním Grónsku (Sekyra 1960).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Vznik tříděných polygonálních půd regelací, dle Matsuoky, 2003. 
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4.2.1 Tříděné polygony 

Tříděné polygony jsou z polygonálních půd tříděním nejlépe vyvinuty mrazovým 

tříděním, tj. jejich vytřídění hrubozrnného a jemnozrnného materiálu je nejvýraznější. Mají 

charakteristický polygonální tvar, kdy je jemnozrnný materiál obklopen valem 

z hrubozrnných klastů (Washburn A.,L. 1979). Polygony mohou být velikostně různorodé. 

Rozpětí jejich průměru uvádí French (1996) od 10 cm až po 10 m., tomuto rozměru je přímo 

úměrná i velikost okrajových klastů. Tento typ strukturních půd dosahuje menšího 

povrchového vyklenutí než např. tříděné sítě a rozdíl velikostí jednotlivých klastů jemnozrnné 

a hrubozrnné části se pohybuje v rozmezí 1:5 – 1:10  (French 1996).  Stejný zdroj uvádí i 

přímo úměrnou závislost velikosti polygonu na mocnosti půdního substrátu, na kterém se 

vyskytuje.  

Výskyt tříděných polygonů ve vrcholových partiích Vysokých Sudet uvádí  Křížek 

M., Engel Z., Treml V. (2005): „Tyto tvary se nacházejí ve vrcholové oblasti Kralického 

Sněžníku, Luční a Studniční hory (Krkonoše), Vysokého kola (Krkonoše), na plošině v okolí 

Wawelu (Krkonoše), Břidličné (Hrubý Jeseník) a na vrcholové plošině u Petrových kamenů 

(Hrubý Jeseník).“ 

 

 
Obr. 13: Tříděný polygon se zarostlým jemnozrnným středem na západní části vrcholu Luční 

hory, 2005. 
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4.2.2 Tříděné sítě 

 Tyto půdy jsou o něco hůře mrazově vytříděny než tříděné polygony (Křížek, Engel, 

Treml 2005). Tvar není polygonální, ale ani kruhový (French 1996). Jejich středová 

jemnozrnná část vykazuje výrazné vyklenutí (French 1996), naopak  okrajová brázda je 

tvořena většími úlomky hornin (obr. 14), velikost těchto klastů je také přímo úměrná délce 

osy tvaru (French 1996). Stejně jako u tříděných polygonů platí přímá úměrnost mezi 

mocností substrátu a velikosti tvaru (French 1996). Výjimky, kdy povrchová morfologie 

neodpovídá skutečné stavbě sítí byly potvrzeny v lokalitě Vysoká hole v Hrubém Jeseníku 

(Křížek, Treml, Engel 2005).  

 

 
Obr. 14: Vyklenutí jemnozrnné středové části zarostlé vegetací, Luční hora – východní část 

vrcholu, 2005. 

 

4.2.3 Tříděné kruhy 

 Tyto půdy mají pravidelný kruhový tvar. Na jejich genezi se podílí také mrazové 

třídění podobně jako tomu je u tříděných sítí, jen dokonalost vytřídění hrubozrnných a 

jemnozrnných částí je nižší (French 1996). V rámci výzkumu ve Vysokých Sudetech (Křížek, 
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Treml, Engel 2005), byl jejich výskyt potvrzen jen v Modrém sedle v Krkonoších (Sekyra et 

al. 2002), obr. 15. To je připisováno extrémním mikroklimatickým poměrům na  lokalitě 

Modré sedlo, kde je vlivem vyfoukávání malá mocnost sněhové pokrývky, v období 2003 a 

2004 nepřesáhla 30 cm (Janásková 2005). Tato skutečnost podporuje výrazný proces 

regelace, za zimu 2004/2005 bylo v Modrém sedle dataloggery zaznamenáno 18 přechodů 

přes hodnotu 0°C v půdě v hloubce patnácti cm v období 12.10. 2004 – 13.5. 2005 (Křížek, 

Treml, Engel 2006). Tyto tvary jsou v porovnání s ostatními relativně malé, delší osa má 

rozpětí 70-140 cm (Křížek, Treml, Engel 2005). Stejný výzkum potvrdil i menší pokrytí 

klastů lišejníky, jejichž stélky i plocha rozšíření byly menší než u polygonů na Luční hoře.  

 

 
Obr. 15: Tříděné kruhy v Modrém sedle, foto: M. Křížek, 2004. 

 

4.2.4 Tříděné pruhy 

 Vlivem gravitace a s ní spojených procesů vznikla na svazích skupina deformovaných 

strukturních tvarů (obr. 16).  
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Obr. 16: Závislost tvarů strukturních půd na sklonitosti pro Vysoké Sudety, dle  Křížka, 

Engla, Tremla, 2005. 

 

French (1996) uvádí sklonitost svahů s výskytem tříděných pruhů v rozmezí 3-7°, pod 

touto hranicí jsou podle jeho výzkumu jen zřídka a nad ní až kolem 20° sklonu svahu se 

nacházejí jen v suchém alpínském prostředí. V práci Křížka, Tremla, Engela (2005) je 

uvedena sklonitost svahů 5-10°, což platí pro celé Vysoké Sudety. Dále uvádějí variabilitu 

rozměrů pro tříděné pruhy ve Vysokých Sudetech, kdy šířka vyklenutého pruhu (zarostlé 

jemnozrnné části) je 150-300 cm a šířka hranáčového úžlabí (kamenného valu) je 20-100 cm. 

V rámci Vysokých Sudet se vyskytují na žulách, fylitech, svorech a křemencích (Křížek, 

Treml, Engel 2005)  
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Obr. 17: Protažení tříděných pruhů po spádnici svahu, jihozápadní svah Luční hory, foto: M. 

Křížek, 2005. 

 

4.3 Netříděné půdy  

 U těchto tvarů nedochází a ani v minulosti nedocházelo vlivem regelace k mrazovému 

třídění (French 1996). Jejich vznik ovlivňuje odlišná mrazová sukceptibilita různorodých 

substrátů (Van Vliet Lanoe 1998; obr. 18), která souvisí s diferencovaným mrazovým 

vzdouvání, tj. rozdílným vyklenutím různých segmentů půd vlivem slunečního záření, obsahu 

vody v půdě a vegetačního pokryvu (Washburn 1979). Netříděné půdy jsou morfologicky 

výrazné a tvarem tříděné půdy připomínají, nezasahují však do takové hloubky půdního 

substrátu jako tříděné formy (French 1996). Definice jednotlivých autorů se liší, Washburn 

(1979) je rozlišuje na netříděné sítě a kruhy, kdežto Van Vliet Lanoe (1991, 1998) je dělí 

podle tvaru a také podle různé geneze. Srovnání různých autorů tab.1. V rámci výzkumu ve 

Vysokých Sudetech byly objeveny pouze formy mrazových kopečků a netříděných pruhů. 

Mrazové kopečky se dále dělí na půdní kopečky (earth hummocks) a na rašelinné kopečky 

(peat hummocks), z nich jsou v Krkonoších pouze kopečky rašelinné (Křížek, Treml, Engel 

2005). Nepříznivým vlivem na tyto půdy působí svojí přítomností kleč, kořeny ničí půdní 

horizonty, brání kryoturbaci a oteplují své okolí, čímž mění také mocnost a rozmístění 

sněhové pokrývky.  
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Obr. 18: Cyklus půdního províření permafrostu, negativní gradient mrazové sukceptibility, 

dle Van Vliet Lanoe, 1998. 

4.3.1 Rašelinné kopečky 

 Výzkumem těchto tvarů se ve své práci zabývají opět Křížek, Treml, Engel (2005), 

uvádějí velikost rašelinných kopečků v rozmezí 150-250 cm délky delší osy a maximálně  

40 cm vyklenutí. Rašelinné kopečky (obr. 19) jsou tvořeny vrstvami rašeliny v různém stádiu 

rozkladu těl rašeliníku, jejich oddělení nemusí být vždy zřetelné. Současnou kryogenní 

aktivitu potvrzuje nejen vnější morfologie tvarů (mrazová destrukce rozčleňuje povrch 

kopečků, Van Vliet Lanoe 1998) ale i naměřené hodnoty dataloggerů. Ty dokázaly časté 

regelační  cykly, v roce 2004 bylo zaznamenáno 14 přechodů přes hodnotu 0°C v hloubce  

15 cm a v hloubce 30 cm to byly 4 přechody v období 9.5.-19.5. (Křížek, Treml, Engel 2006). 

Při stejném výzkumu na Bílé louce bylo zkoumáno stáří rašelinné báze pod kopečky za 

pomoci metody AMS 14C. To bylo určeno na 2340±35 let, stáří báze vlastního kopečku potom 

na 1587±295 let (Treml, Křížek, Engel, 2006).   
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Obr. 19: Rašelinný kopeček na Bílé louce. Foto: M. Křížek, 2004. 

 

4.3.2 Netříděné pruhy 

 Tyto tvary jsou deformované formy na sklonitých svazích obdobně jako je tomu u 

tříděných pruhů. Primární mechanismus jejich vzniku odrážející se v jejich stavbě je však 

stejný jako u půdních kopečků, tzn. diferenciální mrazové vzdouvání a spolupůsobení 

vegetace (tab.5; Van Vliet Lanoe 1998). Netříděné pruhy mají také vyklenutý střed, který je 

protažen po spádnici (obr. 20). Tyto půdy se vyskytují na svazích se sklonem 5-6° a více 

(French 1996). Křížek, Engel, Treml (2005) uvádějí pro tyto půdy v rámci Vysokých Sudet 

parametry: sklonitost svahů 3-12°, vyklenutí se pohybuje okolo 15-40 cm a šířka pruhů je 45-

150 cm, délka může být různá až po desítky metrů.  
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Obr. 20: Netříděné pruhy, Modré sedlo, 2005. 

 

4.4 Současná aktivita strukturních půd 

 Tyto půdy vznikly polygeneticky a často měly i polycyklický vývoj (Washburn 1979). 

U tříděných polygonů na území České republiky je předpokládaný vznik datován na konec 

pleistocénu dle Sekyry et Sekyry (in: Soukupová 1995). Možnou změnu geneze ve vývoji 

strukturních půd (polygenetičnost vzniku strukturních půd), kdy se tyto tvary zprvu vyvíjejí 

jako tříděné a potom jako netříděné, potvrzuje ve svém výzkumu i Treml, Křížek, Engel, 

(2005). V současné době se již v nejvyšších polohách Krkonoš permafrost nevyskytuje, 

dochází zde pouze k sezónnímu promrzání půdy (Křížek, Treml, Engel 2006). Charakteristiky 

a vlastnosti promrzání závisí na konkrétních podmínkách dané lokality. Obecně je delší a 

hlubší promrzání charakteristické pro rašelinné půdy a rašeliniště, kde bylo dokázáno 

promrznutí profilu až do počátku června v roce 2003 (Treml, Křížek, Engel 2005), také bylo 

potvrzeno promrznutí půdy u vyfoukaných vrcholových partií do počátku dubna (zimy 2003, 

2004) a u návětrných lokalit s menší mocností sněhové pokrývky ještě déle. V dnešní době již 

nedochází k tvorbě nových polygonů, ale pouze k diferenciálnímu mrazovému vzdouvání a 

tepenné kontrakci nebo vymrzání úlomků (Křížek, Treml, Engel 2005). Kryogenní aktivitu 

tedy prokazatelně vykazují rašelinné kopečky, tříděné kruhy v Modrém sedle a vymrzající 

úlomky  (Křížek, Treml, Engel 2005) .  
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5. METODIKA 

 

5.1 Metodika terénního výzkumu 

Terénní výzkum byl soustředěn do několika lokalit, které se od sebe liší nejen 

přírodními podmínkami (geologický substrát, půdní charakteristiky) ale i výskytem různých 

typů strukturních půd. Jako základní informace o výskytu jednotlivých typů strukturních půd 

byly brán předchozí výzkum v rámci bakalářské práce (Nyplová, 2006).  

Nejprve byla provedena analýza jednotlivých půdních typů na sledovaných lokalitách: 

Vysoké Kolo, Památník letcům, Modré sedlo a Na Rozcestí (tab.1) ve spolupráci s V. 

Tremlem a M. Křížkem. Na jednotlivých profilech byly odebrány vzorky, které se dále 

zpracovávaly v laboratoři KFGG. Sledoval se zejména obsah půdní vody a texturní složení 

jednotlivých půdních horizontů. Profily byly porovnávány na základě texturního složení 

vyhodnoceného na přesívacím přístroji FVR.C9S přes síta o velikosti: 4; 2; 1; 0,5; 0,250; 

0,125 a 0,05 mm. 

 Na sledovaných lokalitách byly Křížkem, Tremlem a Englem v rámci grantových 

projektů (GAAV - B3111302 - 2003-2005; GAAV - KJB 301110804 - 2008-2010; GA ČR - 

205/06/0587 - 2006-2008) měřeny v hloubkách 15 a 30 cm půdní teploty získané z 

dataloggerů Minikin TT a T v období od 15.2. 2004 do 21.7. 2008. Data byla dána k dispozici 

této diplomové práci, kde byla vyhodnocena a porovnána mezi sebou.  

V lokalitách: Luční hora S, Luční hora J, Památník letcům, Modré sedlo střed, Modré 

sedlo Va, Modré sedlo Vb a Na Rozcestí (tab. 1) byly sledovány  mocnosti sněhové pokrývky 

v zimním období roku 2007/2008. Kvalita sněhu zde byla pozorována na kopaných sněžných 

profilech a hodnocena za pomoci teploměru Checktemp 2 a terénních vah Miniatur pro 

hodnocení objemové hmotnosti sněhu. Typ sněhu byl určován dle mezinárodní klasifikace 

ICSI and IASH (1985) a hustota sněhu byla porovnána s hodnotami uvedenými Horníkem a 

kol. (1986), tab. 6. Hodnoty mocnosti sněhové pokrývky byly srovnány s teplotními daty 

z půdních dataloggerů i klimatické stanice Sněžka (IMGW OW). 
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Tab. 6: Nárůst hustoty sněhu při jeho přeměně na ledovcový led dle Horníka a kol. (1986). 

hustota (g.cm-3)
sníh 0,004 - 0,4
firn 0,4 - 0,8
firnový led 0,8 - 0,91
ledovcový led 0,92  

Pohyby klastů na tréninkových plochách mrazového třídění (na lokalitách: Luční hora 

S, Luční hora J, Modré sedlo střed, Modré sedlo Va, Modré sedlo Vb, tab. 1) byly hodnoceny 

za pomoci fotogrammetrické metody a mechanicky měřeny za pomoci posuvného měřidla  

(China, 300mm).  Morfometrie klastů byla hodnocena za pomoci laboratorních vah (Vibra 

CG T2326) a posuvného měřidla  (China, 300mm). Sledoval se zde zejména pohyb klastů za 

zimní období 2007/2008 a změna úhlu, který klasty svíraly s povrchem. Tato předem vybraná 

místa byla osazena sedmi kovovými hřeby o délce 300 mm ve tvaru šestiúhelníku (strana 

šestiúhelníku byla v průměru 25,4 cm). Takto vyznačený obrazec sloužil jako referenční síť 

bodů, ke kterým se zohledňoval pohyb jednotlivých klastů umístěných uvnitř šestiúhelníku. 

Klasty byly označeny, zváženy, změřeny a 10.11.2006 byly umístěny do sledovaných ploch. 

Po 182 dnech (10.5. 2008) byly opět přeměřeny. Průběžně nad tréninkovými plochami byla 

sledována mocnost sněhové pokrývky (kapitola 6.1.3). Rovněž byla měřena vzdálenost 

jednotlivých kontrolních hřebů (tab.7.) před a po zimním období (označeno jako 2007 = 

podzim, 2008 = jaro), aby bylo možné odstranit chybu vzniklou pohybem referenčních hřebů. 

Jejich pohyb byl zaznamenán minimální v průměru pod 0,2 cm (tab.7.). 
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Tab.7: Vzdálenosti stran šestiúhelníků (v cm) na sledovaných lokalitách. 
šestiúhelník strana 2007 2008 rozdil 

(absolutní 
hodnota)

Lucni S AB 25,71 25,87 0,16
Lucni S BC 26,62 26,62 0,00
Lucni S CD 23,28 23,21 0,07
Lucni S DE 22,94 22,70 0,24
Lucni S EF 23,42 23,84 0,42
Lucni S AF 23,69 23,83 0,14
Lucni S AS 21,66 21,50 0,16
Lucni S BS 24,85 25,03 0,18
Lucni S CS 25,12 25,39 0,27
Lucni S DS 22,48 22,75 0,27
Lucni S ES 26,04 26,00 0,04
Lucni S FS 25,07 24,74 0,33
Lucni J AB 27,01 27,16 0,02
Lucni J BC 22,57 22,56 0,00
Lucni J CD 26,80 26,38 0,18
Lucni J DE 23,85 23,80 0,00
Lucni J EF 25,47 25,44 0,00
Lucni J AF 25,66 25,47 0,04
Lucni J AS 24,05 24,28 0,05
Lucni J BS 26,96 26,82 0,02
Lucni J CS 26,04 25,97 0,00
Lucni J DS 24,73 24,13 0,36
Lucni J ES 23,87 23,84 0,00
Lucni J FS 25,80 25,25 0,30
MS Va AB 24,12 22,91 1,21
MS Va BC 25,47 26,13 0,66
MS Va CD 24,98 24,98 0,00
MS Va DE 24,85 26,65 1,80
MS Va EF 25,68 25,16 0,52
MS Va AF 28,48 29,37 0,89
MS Va AS 23,66 25,19 1,53
MS Va BS 25,42 25,19 0,23
MS Va CS 24,80 24,75 0,05
MS Va DS 26,42 26,83 0,41
MS Va ES 26,54 27,53 0,99
MS Va FS 26,47 26,97 0,50
MS Vb AB 29,24 29,32 0,08
MS Vb BC 27,35 27,54 0,18
MS Vb CD 24,34 24,11 0,23
MS Vb DE 25,44 25,55 0,11
MS Vb EF 26,31 27,12 0,82
MS Vb AF 26,57 26,00 0,57
MS Vb AS 28,48 28,46 0,02
MS Vb BS 26,39 26,55 0,16
MS Vb CS 26,36 26,36 0,00
MS Vb DS 26,87 26,78 0,09
MS Vb ES 25,92 25,89 0,03
MS Vb FS 25,57 25,66 0,09

1219,44 1223,62 14,42
25,41 25,49 0,30

Σ
Ø  

 

 Při hodnocení vytříděnosti studovaných strukturních půd byly vybrány jako 

reprezentativní dva tříděné tvary. Jeden tříděný polygon na vrcholu Luční hory a jeden tříděný 

kruh v Modrém sedle. Svými rozměry a morfometrickými znaky charakterizují tyto 
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geomorfologické tvary svoje skupiny typů strukturních půd.  Každý sledovaný tvar byl 

hodnocen jako celek a byly u něho sledovány i parametry jednotlivých klastů. U strukturního 

tvaru se nejprve určil typ půdy (tříděný polygon, tříděný kruh), pořídila se fotodokumentace, 

nákres s popisem a určila se přesná poloha pomocí GPS (Garmin GPSmap 60CS). Toto 

měření bylo provedeno mechanicky za pomoci posuvného měřidla (China, 300mm), 

sklonoměru a kompasu. U tvaru se zjišťovala délka delší osy (L) a osy na ni kolmé (S) a jejich 

orientace, maximální vyklenutí tvaru a vyklenutí delší a kratší osy. Dále se zjišťoval počet 

stran a úhly, které navzájem svírají.  

 Polohově byl tvar rozdělen na: střed, 1/3, 2/3 a okraj. Na těchto soustředných 

kružnicích byly odebírány a měřeny klasty vždy v okolí delší osy a osy na ni kolmé. Klasty 

byly hodnoceny dle délky jejich tří stran (x,y,z), úhlu těchto tří os svíraného s povrchem, 

procentuální pokrytí povrchu klastu vegetací a typem vegetace (L = lišejník, T = tráva, M = 

mech) a zakrytí klastu, tzn. z kolika procent byl klast pod zakryt povrchem nebo jinými 

klasty. Dále byl porovnáván počáteční a koncový úhel, který klasty svíraly s povrchem, jejich 

pohyb v mm byl hodnocen za pomoci fotogrammetrické metody jako nejdelší vzdálenost 

navzájem si odpovídajících bodů. Směr pohybu je brán vzhledem ke středu šestiúhelníku 

jako: 0 = žádný pohyb, 1 = pohyb směrem do středu šestiúhelníku, 2 = pohyb směrem k okraji 

šestiúhelníku, 3 = pohyb po obvodu kružnice se středem ve středu šestiúhelníku, tzn. 

paralelní.  

 

5.2 Metodika laboratorního modelování 

 Laboratorní výzkum byl rozdělen do několika pokusů, které byly prováděny 

v laboratoři KFGG. Laboratorní měření probíhala v termínech: 20.2.2007–30.3.2007, 

18.1.2008-20.2.2008, 11.3.2008-16.4.2008, 28.4.2008-7.7.2008 a 14.7.2008-6.8.2008. 

K vytvoření pokusného substrátu bylo kromě materiálu odebraného z profilů na zkoumaných 

lokalitách použito písku, štěrku a zahradnického substrátu. Texturní složení substrátů bylo 

zjištěno a vyhodnoceno na přesívacím přístroji FVR.C9S přes síta o velikosti: 4; 2; 1; 0,5; 

0,250; 0,125 a 0,05 mm a laboratorních vah (Vibra CG T2326). Mrazové regelační cykly byly 

simulovány v mrazícím zařízení (Elektrolux easy lid), teploty půdního substrátu byly 

zaznamenávány za pomocí teplotních dataloggerů Minikin TT a TTT, vlhkost se 

zaznamenávala vlhkostním dataloggerem Minicube na bázi el. vodivosti. U všech 

laboratorních pokusů byla pořizována fotodokumentace za použití stativu a fotoaparátu 

Aiptek CUS-DQ1. Hodnoty změn výšky povrchu substrátu byly odečítány na 6 resp. 10 osách 

umístěných na vnitřních stěnách izolovaného boxu (obr. 21).  
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Obr. 21: Odizolovaný měřící box s šesti odečítacími osami na vnitřních stěnách boxu. 

Stříbrný válec je teplotní datalogger, bílé dráty teplotní čidla.  

 

 Při prvním laboratorním pokusu bylo texturní složení sledovaného půdního substrátu 

složeno zejména z hrubších frakcí (tab. 8). Objem substrátu byl 10,6 l a byl sledován v boxu 

s vnitřními hranami o délce 31,5 a 20 cm. Tento box byl tepelně odizolován z pěti stran, aby 

docházelo k promrzání půdního substrátu pouze ve směru shora, jak je tomu i v přírodních 

podmínkách. Bylo simulováno 17 regelačních cyklů (obr. 22), během nich byla sledována 

půdní teplota na povrchu a v 5 cm pod povrchem substrátu. Před prvním regelačním cyklem 

bylo do vysušeného substrátu přidáno 2,2 l vody a během pokusu bylo přidáno po 6., 15. a 16 

regelačním cyklu další 0,3 l vody. Při této laboratorní simulaci se sledovalo vymrzání klastů, 

změna výšky povrchu substrátu a úhly svírané vybranými klasty s povrchem substrátu. 
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Tab.8: Zrnitostní složení sledovaného substrátu v prvním laboratorním pokusu v jednotlivých 

horizontech, A = 0-5 cm, B = 5-9 cm, C = 9-13 cm. 
frakce A % B % C %
< 0,05 mm 0,82 3,60 0,05
0,125 - 0,05 mm 3,71 5,86 0,22
0,25 - 0,125 mm 5,25 5,51 0,95
0,5 - 0,25 mm 12,34 9,53 3,74
1 - 0,5 mm 9,81 9,83 10,56
2 - 1 mm 12,55 23,05 27,71
4 - 2 mm 14,17 19,86 29,48
> 4 mm 41,35 22,77 27,29  

 

-30

-20

-10

0

10

20

30

20
.2

.2
00

7

22
.2

.2
00

7

24
.2

.2
00

7

26
.2

.2
00

7

28
.2

.2
00

7

2.
3.

20
07

4.
3.

20
07

6.
3.

20
07

8.
3.

20
07

10
.3

.2
00

7

12
.3

.2
00

7

14
.3

.2
00

7

16
.3

.2
00

7

18
.3

.2
00

7

20
.3

.2
00

7

22
.3

.2
00

7

24
.3

.2
00

7

26
.3

.2
00

7

28
.3

.2
00

7

30
.3

.2
00

7

datum

te
pl

ot
a 

(°C
)

čidlo 1
čidlo 2

 
Obr.22: 17 regelačních cyklů při prvním laboratorním pokusu, čidlo1 = povrch substrátu, 

čidlo 2 = 5 cm pod povrchem. 

 

 U druhého laboratorního pokusu odpovídaly svrchní 4 cm substrátu texturnímu složení 

půdního vzorku z terénní lokality Modré sedlo (kap. 4.2.1.4), objem svrchní části substrátu 

byl 3,4 l a měl mocnost 4 cm. Spodní část substrátu tvořil štěrk o texturním složení uvedeném 

v tab. 9 s mocností 7 cm. Vnitřní rozměry stran izolovaného boxu byly 34,4 cm, 24,2 cm a 

31,5 cm, spodní část izolovaného boxu byla ještě zesílena o 4 cm mocnou polystyrenovou 

desku. Bylo simulováno 19 regelačních cyklů. Dataloggerová čidla zaznamenávala teploty na 

povrchu substrátu a v  5 cm hloubce (obr. 23). Před začátkem pokusu bylo do vysušeného 

substrátu přidáno 0,5 l vody, po první regelaci 0,2 l vody, po 5. a 6. regelaci 0,15 l vody, po 7. 

a 12. regelačním cyklu bylo přidáno po 0,25 l vody. Během této laboratorní simulace byla 

sledována změna výšky povrchu půdního substrátu a změna velikosti úhlů svíraných předem 
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vybranými klasty (tab.10) s povrchem substrátu. Tyto klasty byly na počátku pokusu 

umístěny na povrch substrátu pod úhly (0-90°). 

 

Tab. 9: Texturní složení štěrku použitého při laboratorních simulacích. 
frakce %
< 0,05 mm 0,00
0,125 - 0,05 mm 0,00
0,25 - 0,125 mm 0,00
0,5 - 0,25 mm 0,00
1 - 0,5 mm 0,06
2 - 1 mm 1,94
4 - 2 mm 66,02
> 4 mm 31,98  
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Obr. 23: 19 regelačních cyklů při druhé laboratorní simulaci, čidlo1 = povrch substrátu, čidlo 

2= 5 cm pod povrchem. 
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Tab. 10: Rozměry a hmotnost klastů sledovaných při druhém laboratorním pokusu.  
hmotnost (g) x (cm) y (cm) z (cm)

22 1,8 1,9 1,7 0
11 3,4 2,1 1,7 0
7 1,8 1,9 1,5 0
5 4,3 2,2 1,7 0

21 6,3 3,1 1,8 0
8 2,2 2,5 1,8 0

30 2,4 1,9 1,4 0
23 4,6 2,3 2,0 0
3 2,4 2,3 1,7 0

18 7,7 3,3 1,9 0
26 3,0 2,1 1,5 0

12a 1,9 1,8 1,4 0
4 5,4 2,7 2,2 0
2 4,1 2,6 1,8 0

12b 5,9 3,2 2,3 0
1 7,5 3,6 1,9 0

15 3,3 2,3 1,6 0
20 8,0 3,4 2,1 0
14 3,0 2,5 1,6 0
17 9,1 3,6 2,4 0

,6
,7
,4
,8
,6
,5
,7
,8
,6
,7
,7
,6
,7
,8
,7
,8
,8
,8
,6
,9  

 

 Při třetím laboratorním pokusu byl jako půdní substrát použit štěrk, jehož texturní 

složení je znázorněno v tabulce 9. Štěrkový substrát simuloval rozrušenou mateční horninu, 

tzn. velmi hrubozrnný půdní substrát, který se vyskytuje na extrémních stanovištích s výskyty 

litozemí. Pro pokus byl použit stejný izolovaný box jako při druhé simulaci. Bylo 

namodelováno 10 regelačních cyklů, při kterých byly měřeny teploty při povrchu a v 3 cm 

pod ním (obr. 24). Teploty byly zaznamenávány i v hloubce 5 cm pod povrchem, vadou 

dataloggeru se je nepodařilo z měřícího přístroje získat. Klasty byly pro zjednodušení 

charakteru, zejména pro okamžité vyhodnocení jejich případného vymrznutí na povrch 

substrátu, rozděleny do pěti hmotnostních kategorií (tab. 11). Klasty byly umístěny v hloubce 

1 cm pod povrchem substrátu v nulovém úhlu s vodorovnou rovinou. Po zdokumentování 

polohy jednotlivých klastů za pomoci fotogrammetrické metody, došlo k jejich překrytí 1 cm 

vrstvou substrátu (štěrku). Při tomto pokusu se sledovala změna výšky povrchu substrátu. 

Bylo předpokládáno vymrznutí klastů na povrch v různých časových intervalech po začátku 

pokusu v závislosti na hmotnosti klastu. Byl sledován také koncový úhel klastů svíraný 

s vodorovnou rovinou. Tento úhel se vlivem absence vymrznutí klastů na povrch měřil po 

ukončení simulace odebrání svrchním svrchního 1 cm substrátu v jejich původní poloze. Před 

začátkem pokusu bylo do vysušeného substrátu přidáno 2,35 l vody a během modelace 

regelačních cyklů se již žádná voda nepřidávala.  
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Obr. 24: 10 regelačních cyklů při třetí laboratorní simulaci, čidlo1 = povrch substrátu, čidlo 2 

= 3 cm pod povrchem. 

 

Tab. 11: Hmotnostní kategorie vybraných klastů, délky os x,y,z jsou uvedeny v cm.  

x y z x y z x y z x y z x y z
9,0 1,9 0,4 2,2 1,4 0,4 2,4 1,8 0,7 2,9 2,4 0,6 3,6 2,3 0,8
2,3 1,9 0,4 1,8 1,6 0,5 2,2 1,8 0,6 3,3 2,3 0,6 3,1 2,9 0,6
2,4 2,1 0,4 1,9 1,6 0,5 2,4 1,7 0,5 3,1 1,8 0,8 4,6 3,1 0,7
1,6 1,2 0,4 2,1 1,5 0,4 2,8 2,0 0,8 2,5 1,7 1,2 4,2 2,2 0,9
2,1 1,4 0,3 1,9 1,3 0,6 2,6 1,5 0,5 3,0 1,4 0,7 3,2 3,4 0,8
1,7 1,3 0,4 2,4 1,7 0,5 3,0 1,9 0,4 3,1 2,5 0,5 3,2 2,7 0,6

V
8 -14g

III
4 - 6g

IV
6 - 8g

I
< 2g

II
2 - 4g

 
 

 Při čtvrté laboratorní simulaci byl půdním substrátem písek o texturním složení 

uvedeném v tab. 12. Písčitý substrát měl simulovat jemnozrnný půdní substrát. Při této 

simulaci byl použit stejný izolovaný box jako při druhém a třetím pokusu. Při tomto pokusu 

bylo namodelováno 20 regelačních cyklů, při kterých byly měřeny teploty při povrchu 

substrátu a ve 2, 5 a 7 cm pod povrchem (obr. 25). Při této simulaci byla také hodnocena 

vlhkost substrátu za pomoci teplotního čidla MiniCube podle elektrické vodivosti substrátu. 

Stejně jako u třetí simulace byly klasty z pěti různých hmotnostních kategorií (tab. 11) 

umístěny v hloubce 1 cm pod povrchem substrátu v nulovém úhlu s vodorovnou rovinou. Po 

zdokumentování polohy jednotlivých klastů za pomoci fotogrammetrické metody, došlo 

k jejich překrytí 1 cm vrstvou substrátu (písku). Při tomto pokusu se sledovala změna výšky 

povrchu substrátu. Bylo předpokládáno vymrznutí klastů na povrch v různých časových 
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intervalech po začátku pokusu dle jejich hmotnosti. Sledoval se také koncový úhel klastů 

svíraný s vodorovnou rovinou. Tento úhel se vlivem absence vymrznutí klastů na povrch 

měřil po odebrání svrchního 1 cm substrátu v jejich původní poloze (tzn. 1 cm pod 

povrchem). Před začátkem pokusu byl vysušený substrát obohacen o 2,3 l vody a v jeho 

průběhu nebyla dodávána další voda. Změna vlhkosti a texturního rozložení klastů byla 

sledována na 4 vedlejších vzorcích, které měly stejné výchozí texturní složení a vlhkost jako 

hlavní sledovaný půdní substrát. Vedlejší vzorky byly hodnoceny postupně po 5., 10., 15. a 

20. regelaci.  

 

Tab. 12: Texturní složení štěrku použitého při laboratorních simulacích.  

 
frakce %
< 0,05 mm 0,20
0,125 - 0,05 mm 2,00
0,25 - 0,125 mm 13,40
0,5 - 0,25 mm 27,20
1 - 0,5 mm 21,30
2 - 1 mm 17,10
4 - 2 mm 11,90
> 4 mm 7,00  

 

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

28
.4

.2
00

8

2.
5.

20
08

6.
5.

20
08

10
.5

.2
00

8

14
.5

.2
00

8

18
.5

.2
00

8

22
.5

.2
00

8

26
.5

.2
00

8

30
.5

.2
00

8

3.
6.

20
08

7.
6.

20
08

11
.6

.2
00

8

15
.6

.2
00

8

19
.6

.2
00

8

23
.6

.2
00

8

27
.6

.2
00

8

1.
7.

20
08

5.
7.

20
08

datum

te
pl

ot
a 

(°
C

)

čidlo 1
čidlo 2
čidlo 3
čidlo 4  

Obr. 25: 20 regelačních cyklů při čtvrté laboratorní simulaci, čidlo1 = povrch substrátu, čidlo 

2 = 2 cm pod povrchem, čidlo 3 = 5 cm pod povrchem, čidlo 4 = 7 cm pod povrchem. 
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 Při pátém laboratorním pokusu byl jako půdní substrát použit zahradnický substrát o 

texturním složení uvedeném v tab. 13. Zahradnický substrát měl simulovat humusové fibrické 

zrašelinělé horizonty a horizonty organozemí, které se vyskytují ve výrazně hydrogenních 

podmínkách jako např. v Modrém sedle. Při této simulaci byl použit stejný izolovaný box 

jako při druhém, třetím a čtvrtém pokusu. Bylo namodelováno 12 regelačních cyklů a teplota 

byla stejně jako u čtvrtého pokusu měřena při povrchu substrátu a ve 2, 5 a 7 cm pod 

povrchem (obr. 26). Vedle teplot byla měřena i vlhkost substrátu, nejspíše vlivem špatného 

zavedení čidla dataloggeru došlo ke znehodnocení dat. Změna vlhkosti a texturního rozložení 

klastů byla sledována také na 3 vzorcích, které měly stejné výchozí texturní složení a vlhkost 

jako hlavní sledovaný půdní substrát. Tyto vzorky byly hodnoceny po 4., 8. a 12. regelaci. 

Stejně jako u třetí a čtvrté simulace byly klasty z pěti různých hmotnostních kategorií (tab. 

11) umístěny v hloubce 1 cm pod povrchem substrátu v nulovém úhlu s vodorovnou rovinou.  

Při tomto pokusu se sledovala změna výšky povrchu substrátu, vymrzání klastů napovrch a 

také pohyb vybraných klastů v 1 cm hloubce pod povrchem. Sledoval se také koncový úhel 

klastů svíraný s vodorovnou rovinou. Tento úhel se vlivem absence vymrznutí klastů na 

povrch měřil po odebrání svrchního vrstvy 1 cm substrátu v jejich původní poloze (tzn. 1 cm 

pod povrchem).  Před začátkem pokusu byl vysušený substrát obohacen o 2,3 l vody a v jeho 

průběhu nebyla dodávána další voda.  

 

Tab. 13: Texturní složení zahradnického substrátu použitého při páté laboratorní simulaci. 
frakce %
< 0,05 mm 0,00
0,125 - 0,05 mm 0,00
0,25 - 0,125 mm 0,70
0,5 - 0,25 mm 2,81
1 - 0,5 mm 11,75
2 - 1 mm 17,19
4 - 2 mm 34,04
> 4 mm 33,51  
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Obr. 26: 12 regelačních cyklů při páté laboratorní simulaci, čidlo1 = povrch substrátu, čidlo 

2= 2 cm pod povrchem, čidlo 3 = 5 cm pod povrchem, čidlo 4 = 7 cm pod povrchem. 

 

5.3 Metodika zpracování dat 

Získaná data byla zpracována v programech: ArcGIS 9.1, Corel 11, Adobe Photoshop 

CS2, Mcrosoft Excel 2003, Statistika 6 a OriginPro7. Průběh teplotních dat z dataloggerů byl 

porovnán s daty z polské klimatické stanice na Sněžce (IMGW OW).  

V kapitole 7. je použito statistických metod v programu Statistika. Byla použita 

korelační analýza, která vyjadřuje míru asociace dvou proměnných, tj. jak hodně mají 

tendenci hodnoty jedné proměnné se vyskytovat při výskytu právě jedné hodnoty druhé 

proměnné (Hendel, 2004). Dále byla použita analýza rozptylu při jednoduchém třídění (One-

way ANOVA). Která vyjadřuje rozptyl jednotlivých souborů dat uskupených podle jednoho 

shodného parametru. Závislost je šetřena na 95% hladině spolehlivosti, tj.  p<0.05 jinak vztah 

na dané hladině spolehlivosti není průkazný . Hodnota F testu zde představuje sílu testu, která 

je přímo úměrná závislosti (Hendl 2004). 

Obr. 60 je dendrogram shlukové analýzi (Hendl 2004), ta vyjadřuje podobnost předem 

zadaných souborů podle všech parametrů. Je v ní zaznamenána euklidovská vzdálenost, která 

vyjadřuje nepodobnost souborů (Hendl 2004), podle vzorce: 

vZY=√[∑ k
 i=1 (yi – zi)2] 
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6.1 Výsledky terénního výzkumu 

 

6.1.1 Vyhodnocení půdních profilů 

 Půdní profily byly vytvořeny na lokalitách: Vysoké kolo, Památník letcům, Modré 

sedlo a Na Rozcestí. Tyto oblasti se od sebe liší geologickým podložím, kdy v lokalitách Na 

Rozcestí, Památník letců a Modré sedlo jsou shodně šedé muskovitické albitické svory a 

fylity a Vysoké kolo tvoří drobnozrnná biotitická až aplitická žula (kapitola 2.2). Rozdílné 

jsou také typy jednotlivých strukturních půd, které se na těchto lokalitách nacházejí. V oblasti 

Vysokého Kola jsou popsány tříděné pruhy a polygony (Křížek, Treml, Engel, 2005), 

v Modrém sedle jsou to tříděné kruhy, u Památníku letcům tříděné pruhy a sítě a v oblasti Na 

Rozcestí jsou to také tříděné sítě (Sekyra, 1960).  

 

6.1.1.1 Vysoké kolo 

 V této lokalitě byl profil vykopán v oblasti výskytu tříděných polygonů v jednom 

z tvarů v jeho jemnozrnné středové části. Na profilu (obr. 27) je tento profil popsán jako 

půdní typ podzol litický PZt. Jednotlivé horizonty byly označeny následovně: Ah je málo 

mocný (3 cm) humusový horizont, který je provířen se spodním vyběleným (albickým) 

ochuzeným eluviálním horizontem E. Vlastní E horizont je mocný 20 cm. Pod nimi se 

nachází iluviální humusoseskvioxidický spodický horizont Bhs s mocností 5 cm. Horizont B 

do hloubky přechází v matečný substrát B/C horizontem o mocnosti 12 cm. Celkově má 

půdní profil malou mocnost  pouze 40 cm a přechází do rozpadlého žulového podloží Cr, 

proto se jedná o litický subtyp.  
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Obr. 27: Půdní profil lokality Vysoké kolo, podzol. 

 

 Texturní rozložení klastů jednotlivých horizontů je znázorněno v obr. 28. Tato půda 

patří ke střednězrnným. Nejvyšší procentuální zastoupení mají ve všech horizontech klasty o 

velikosti 1 – 0,5 mm, jejich nejvyšší zastoupení je ve vyplaveném horizontu E, kde se 

jemnorznné částice vyplavují v koloidních roztocích do obohaceného horizontu Bhs, kde 

naopak vzrůstá jejich počet.  
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frakce Ah (%) E (%) Bhs (%) B/C (%) 
< 0,05 mm 6,34 3,74 5,91 4,14
0.125 - 0,05 mm 21,30 9,81 15,49 10,85
0,25 - 0,125 mm 7,66 5,97 9,43 6,61
0,5 – 0,25 mm 14,81 12,26 19,37 13,57
1 - 0,5 mm 21,11 40,03 29,22 38,05
2 - 1 mm 17,09 19,13 13,96 18,18
4 - 2 mm 9,01 5,92 4,32 5,63
> 4 mm 2,69 3,13 2,29 2,98

 

Obr. 28: Texturní rozložení jednotlivých horizontů půdního profilu Letci. 
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6.1.1.2 Na Rozcestí 

 Jako půdní profil se na této lokalitě použil pracovníky KRNAP (Sekyra, 1960) 

zhotovený profil v oblasti výskytu tříděných sítí, které jsou již neaktivní a zcela zarostlé 

vegetací travního porostu smilky (Nardus stricta) a místy i porostu kleče (Pinus mugo). Proto 

se zde nachází velké množství rostlinných zbytků v nadložním humusu. Profil byl konkrétně 

v blízkosti porostu kleče a ve vnitřní jemnorznné části strukturního tvaru. Celkově je půdní 

profil pouze 30 cm mocný a proto má také subtyp litický, znaky oglejení se projevují 

vybělenými skvrnami v blízkosti kamenů v horizontu Bs.  

V lokalitě Na Rozcestí byl popsán půdní typ kryptopodzol oglejený litický KPgt (obr. 

29). V tomto profilu tvoří svrchní část hydrogenní fibrický horizont nadložního humusu Of, 

který je tvořen málo rozloženými rostlinnými zbytky a má mocnost 5 cm. Pod ním se nachází 

humusový horizont Ah o mocnosti 5 cm. Níže je seskvioxidický horizont Bs s mocností 10 

cm zde jsou patrné redoximorfní znaky. Nejníže položeným horizontem je B/C, tedy přechod 

B horizontu do zvětralého geologického podloží Cr.  

   

 
Obr. 29: Půdní profil lokality Bufet na Rozcestí, kryptopodzol. 

 

Texturní rozložení klastů jednotlivých horizontů je znázorněno v obr. 30. Tato půda 

patří mezi skeletovité. Vyšší obsah skeletu nad 4 mm je patrný zejména v B/C horizontu, 
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vysoký je ale i v humusovém horizontu Ah. Oproti tomu Bs horizont vykazuje nahromadění 

jemnozrnných částic, je zde vysoké procento i prachových a menších částic  (<0,05 mm, 

sensu Tomášek 2003). To by mohlo znamenat akumulaci těchto částic vyplavením z výše 

ležícího horizontu Ah. 
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frakce 
Ah 
(%) Bs (%) B/C (%) 

< 0,05 mm 1,42 9,81 0,10
0,125 - 0,05 4,66 19,09 0,51
0,25 - 0,125 mm 6,48 14,89 0,81
0,5 - 0,25 mm 10,93 17,34 1,52
1 - 0,5 mm 14,17 20,14 3,25
2 - 1 mm 20,65 14,36 6,09
4 - 2 mm 26,72 4,38 9,64
> 4 mm 14,98 0,00 78,07

 

Obr. 30: Texturní rozložení jednotlivých horizontů půdního profilu Bufet na Rozcestí. 

 

6.1.1.3 Památník letcům 

 Jako půdní profil u Památníku letcům byl použit stávající profil vykopaný pracovníky 

KRNAP (Sekyra, 1960). Jedná se o lokalitu s výskytem tříděných sítí, vzorky byly odebrány 

v jemnozrnné středové části strukturního tvaru. Na profilu poblíž Památníku letcům byl 

popsán podzol litického subtypu PZt (obr. 31) jako u lokality Vysokého kola. Svrchním 

horizontem je humusový horizont Ah o mocnosti 10 cm. Nadložní humus zde netvoří 

významnou složku i když se jedná o lokalitu porostlou travní vegetací opět zejména smilky 

(Nardus stricta). Níže leží málo výrazný eluviální horizont E o mocnosti 5 cm. Pod ním je 

seskvioxidický horizont Bs s mocností 9 cm. Dále se už nachází horizont rozpadu pevné 

horniny Cr. Mocnost půdního profilu je relativně malá, pouze 21 cm, proto jde o litický 

subtyp. Tento profil vede přímo strukturním tvarem tříděné sítě a je narušen vyklenutím 

středové části tříděné půdy.  
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 Obr. 31: Půdní profil lokality památník Letcům, podzol. 

 

 Procentuální zastoupení jednotlivých texturních kategorií je uvedeno v obr. 32. Opět 

zde platí nárůst obsahu jemnozemně u Bs horizontu vyluhováním z eluviálního E horizontu. 

Celkově patří tato půda mezi střednězrnné.  
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frakce Ah (%) E (%) Bs (%) 
< 0,05 mm 2,30 2,51 9,37
0,125 - 0,05 mm 8,29 15,94 20,78
0,25 - 0,125 mm 13,90 18,40 12,42
0,5 – 0,25 mm 20,28 18,30 13,62
1 - 0,5 mm 20,79 10,97 9,95
2 - 1 mm 19,77 12,05 10,57
4 - 2 mm 11,61 12,25 9,77
> 4 mm 3,06 9,59 13,53 

Obr. 32: Texturní rozložení jednotlivých horizontů půdního profilu památník Letcům. 
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6.1.1.4 Modré sedlo 

 Profil na této lokalitě byl vykopán mimo vlastní tříděné kruhy, aby nedošlo 

k poškození těchto tvarů. Na půdním profilu Modrého sedla byl určen jako půdní typ litozem 

LI (obr. 33). Mocnost celého profilu byla pouze 10 cm. Nadložní humusová vrstva Of měla 

mocnost 3 cm , tento fibrický horizont obsahoval velké množství rostlinných zbytků. Pod ním 

je humusový horizont Ah o mocnosti 7 cm, níže pak zvětralá matečná hornina Cr. U litozemí 

je podmínka, výskytu geologického podloží do 10 cm, to je zde splněno. Vegetací nad 

profilem je opět tráva smilka (Nardus stricta) a mech (Bryophyta) s porosty borůvčí 

(Vaccinium myrtillus).  

 
Obr. 33: Půdní profil lokality Modré sedlo, litozem. 

  

 Procentuální zastoupení jednotlivých texturních kategorií je uvedeno v tab.14., 

v tomto profilu je relativně rovnoměrné zastoupení klastů všech velikostí. Nejvíce jsou u 

tohoto profilu v horizontu A zastoupeny klasty kategorie 4-2 mm.  
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Tab. 14: Texturní složení horizontu A u profilu Modré sedlo. 
MODRÉ SEDLO %

< 0,05 mm 3,67
0,125 - 0,05 8,06
0,25 - 0,125 mm 9,38
0,5 - 0,25 mm 14,96
1 - 0,5 mm 14,96
2 - 1 mm 15,10
4 - 2 mm 20,53
> 4 mm 13,34  

 

6.1.2 Vyhodnocení půdních teplot 

 V lokalitách Památník letcům (MS_L), Vysoké Kolo (VK) a Modré sedlo (MS) byla 

měřena půdní teplota v hloubce 15 cm pod povrchem v období od 15.2. 2004 do 21.7. 2008. 

Jednotlivé regelační sezóny odpovídají zimním ročním obdobím v průběhu let 2003-2008, 

např regelační sezóna 2004 odpovídá zimě 2003/2004 atd. Souhrn naměřených hodnot je 

uveden v tab. 15.  

 

Tab.15: Charakteristiky regelace na sledovaných lokalitách v období 15.2. 2004 do 21.7. 

2008, (MS_L = lokalita Památník letcům, VK = lokalita Vysoké Kolo, MS = lokalita Modré 

sedlo).  

číslo
Lokalita a 
rok zač konec

trvání 
(d) min (°C) min (dne)

počet 
reg.

Ø délka 
reg. (d) Irs 25 Irs 50 Irs 75

1 MS_L_2004 16.2. 7.4. 52 -0,980073775 7.3. 4 24,5 28,20% 46,20% 80,30%
2 MS_L_2005 30.1. 19.3. 49 -0,588547349 8.3./ 12.3. 2 49 / / /
3 MS_L_2006 27.1. 27.3. 60 -0,495704509 7.2. 2 60 / / /
4 MS_L_2007 26.1. 11.2. 17 -0,236866722 7.2. 10 4,2 29,40% 47,10% 52,90%
5 MS_L_2008 / / / / / / / / / /
6 VK_2004 / (14.2.) 18.3. 34 -3,50854969 21.2. 1 34 / / /
7 VK_2005 3.12. 25.3. 113 -4,413723946 21.3. 2 113 / / /
8 VK_2006 19.12. 1.4. 104 -2,157069206 7.2. 14 15,7 2,90% 7,70% 98%
9 VK_2007 20.1. 14.4. 85 -2,650316 28.1. 4 84,3 98% 99% 99%

10 VK_2008 28.11. 11.4. 136 -4,97371483 6.3. 4 46 7,40% 8,10% 9,60%
11 MS_2004 15.2. 15.4. 61 -6,250172615 6.3. 5 12,8 50,80% 80,30% 88,50%
12 MS_2005 12.10. 24.4. 194 -8,625081062 29.1. 18 12,3 16,50% 81,40% 89,70%
13 MS_2006 17.11. 15.4. 149 -9,097129822 6.2. 8 19,4 88,60% 95,30% 96,40%
14 MS_2007 2.11. 22.4. 171 -8,265058517 26.1. 40 4,6 35,10% 46,80% 87,70%
15 MS_2008 19.10. 18.4. 181 -7,53233242 17.2. 20 7,3 27,10% 72,40% 97,20%  

 

 V tomto souhrnu dat byl vždy sledován začátek a konec regelační sezóny, tzn. den, 

kdy půdní teplota poprvé klesla pod nulu a kdy naposledy vystoupí nad tuto hodnotu. Délka 

trvání regelační sezóny (tab. 15, sloupec 4) je zaznamenána počtem dní, kdy se vyskytují 

regelace v dané sezóně, tzn. dny mezi počátkem a koncem regelační sezóny. Počet regelací je 

definován jako počet přechodů přes nulovou hodnotu teploty v 15 cm hloubce půdy. 
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Průměrná délka regelace udává počet dní jedné regelační fáze, tzn. dny mezi následujícími 

přechody přes nulu. Hodnota indexu regelační sezóny 25 (Irs 25) ukazuje jakému 

procentuálnímu počtu všech dní regelační sezóny odpovídá 25% počtu regelačních cyklů 

(resp. přechodů přes nulu), tzn. že v případě lokality Památník letcům v  sezóně 2006/2007 

(MS_L_2007) proběhlo 25% regelací dané sezóny v 29,4% délky trvání příslušné regelační 

sezóny (Irs 25 je 29,4%) tzn. 25% regelací proběhlo během více než 29% doby od začátku 

regelační sezóny. Dále na 50% regelací (Irs 50) již méně než 50% délky trvání příslušné 

regelační sezóny a 75% regelací (Irs 75) proběhlo přibližně do poloviny délky trvání regelační 

sezóny. Tato charakteristika ukazuje, že regelace neprobíhaly v této lokalitě v dané sezóně 

rovnoměrně, ale soustředily se zejména do její první poloviny. Na lokalitě Památník letcům se 

dá za pomoci indexů Irs zhodnotit i regelační sezóna 2004, kdy byly 4 přechody teplot přes 

nulu umístěny relativně rovnoměrně v celém regelačním období. 

  Na lokalitě Vysoké Kolo v sezóně 2004 došlo jen k jednomu přechodu přes nulu (což 

je způsobeno začátkem měření až 15.2. kdy již byly záporné půdní teploty)  a proto i výpočet 

indexu Irs nemá v těchto případech smysl. V sezóně 2005 došlo pouze ke dvou přechodům 

přes nulu, indexy Irs nebyly také počítány. Sezóny 2006 a 2008 na této lokalitě ukazují, že 

nejvíce přechodů přes nulu proběhlo v prvních dnech regelační sezóny (Irs 50 odpovídá 7,7 a 

8,1% dnů), naopak je tomu v sezóně 2007, kde častější přechody přes nulu nastaly až v závěru 

regelační sezóny (Irs 25 odpovídá 98% všech dnů regelační sezóny a Irs 50 odpovídá 99% 

dnů).  

 Na lokalitě Modré sedlo je rozložení přechodů přes nulovou hodnotu u půdních teplot 

rovnoměrněji rozloženo do celé regelační sezóny. Výjimku zde tvoří sezóna 2006, kdy 

častější přechody přes nulu nastaly ke konci zimní regelační sezóny (Irs 25 odpovídá 88,6% 

dnů a 50% regelací odpovídá 95,3% dnů). Až na sezonu 2007 byl zaznamenán ve sledované 

sezóně pozdější nástup četnosti regelací, kdy Irs 50 odpovídá více než 70% dnů regelační 

sezóny.   

 Nejextrémnější lokalitou z hlediska půdních teplot je Modré sedlo, kde je průměr 

minim půdních teplot v hodnoceném období -7,95° C, na lokalitě Vysoké Kolo je to -3,54° C, 

u Památníku letcům je to -0,58° C a v sezóně 2007/2008 zde půdní teplota neklesla pod 0° C. 

Průměrná délka regelačního období je také nejdelší v oblasti Modrého sedla a to 151,2 dne, na 

Vysokém kole je to 94,4 dne a u Památníku letcům 44,5 dne. Na počet regelačních cyklů 

v sezóně je opět nejbohatší Modré sedlo, kde bylo v průměru 18,2 přechodů přes nulu za 

regelační sezónu. Nejčetnější sezónou na počet regelačních cyklů v této lokalitě byla zima 

2006/2007, kdy bylo zaznamenáno 40 přechodů přes nulu. Na lokalitě Vysoké Kolo bylo 
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v průměru 5 přechodů přes nulu za regelační sezónu, nejbohatší sezónou na regelace byla 

zima 2005/2006, kdy došlo ke 14 přechodům přes nulu.  U lokality Památník letcům bylo 

zaznamenáno v průměru regelačních sezón 3,6 přechodů přes nulu, nejhojnější sezónou je 

zima 2006/2007. Průměrná délka jedné fáze regelačního cyklu v průměru sledovaných sezón 

je nejdelší na Vysokém Kole, kde je tato hodnota 58 dní, u Památníku letcům to je 27,54 dne 

a v Modrém sedle 11,28 dne.  

 

 
Obr. 34: Průběh teplot v hloubce 15 cm s vyznačenými obdobími častějších přechodů přes 

nulu v podzimním a jarním regelačním období.  

 

 Regelační sezóny lze rozdělit dále na období s četnějšími výskyty regelace, tj. 

s častějšími přechody půdních teplot přes nulovou hodnotu (obr. 34). Tato období jsou 

převážně na začátku a konci zimní části roku, kdy sněhová pokrývka netvoří dostatečnou 

izolační vrstvu a teploty půdy výrazně kolísají. Souhrn hodnot pro podzimní období na 

sledovaných lokalitách v časovém rozmezí  15.2. 2004 -  21.7. 2008 znázorněn v tab. 16. 
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Tab. 16: : Charakteristiky regelace na sledovaných lokalitách v podzimním období regelace 

obdobích v časovém rozmezí 15.2. 2004 - 21.7. 2008, (MS_L = lokalita Památník letcům, VK 

= lokalita Vysoké Kolo, MS = lokalita Modré sedlo).  

číslo
Lokalita a 
rok zač konec

trvání 
(d) min (°C) min (dne)

počet 
reg.

Ø délka 
reg. (d) Irs 25 Irs 50 Irs 75

16 MS_L_2004 16.2. 22.3. 36 -0,980073775 7.3. 2 36 / / /
17 MS_L_2005 30.1. / / -0,534445405 9.2. 0 / / / /
18 MS_L_2006 27.1. / / -0,495704509 7.2. 0 / / / /
19 MS_L_2007 26.1. 3.2. 9 -0,155703723 28.1. 4 3 55,60% 66,70% 88,90%
20 MS_L_2008 / / / / / / / / / /
21 VK_2004 / (14.2.) / / -3,50854969 21.2. 0 / / / /
22 VK_2005 3.12. / / -2,495002508 23.12. 0 / / / /
23 VK_2006 19.12. 26.12. 8 -0,03395493 22.12. 4 2,8 25% 37,50% 75%
24 VK_2007 20.1. / / -2,650316 28.1. 1 / / / /
25 VK_2008 28.11. 9.12. 13 -0,223339751 29.11. 2 6,5 / / /
26 MS_2004 / 16.3. 31 -6,250172615 6.3. / / / / /
27 MS_2005 12.10. 19.11. 38 -6,250191212 22.12. 7 13,9 71,10% 81,60% 97,40%
28 MS_2006 17.11. / / -9,097129822 6.2. 1 129 / / /
29 MS_2007 2.11. 21.1. 80 -4,713988304 4.11. 19 5,2 25% 52,50% 90%
30 MS_2008 19.10. 8.12. 50 -5,966694355 28.11. 6 9,3 10% 70% 72%  

 

 Během podzimního regelačního období jsou minima teplot nejnižší na lokalitě Modré 

sedlo, v průměru je to - 6,46 ° C, na Vysokém Kole – 1,78° C a u Památníků letcům -0,54° C. 

Průměrná délka podzimního regelačního období je nejdelší na lokalitě u Památníku letcům 

22,5 dne, ale tato hodnota je počítána jen ze dvou sezón v ostatních sezónách není možné 

podzimní regelační období vyčlenit, protože za celé podzimní období přešla teplota jen 

jednou přes nulovou hodnotu, kdy minusové teploty nepřerušeně trvaly až do jara. Na lokalitě 

Modré sedlo je tato průměrná délka regelačního podzimního období 12,5 dne a na Vysokém 

Kole 10,5 dne. Počty regelací jsou opět nejvyšší v Modrém sedle v průměru 8,25 přechodu 

přes nulu za podzimní období, na Vysokém Kole 2,33 a u Památníku letcům 1,25. Průměrná 

délka jednoho regelačního cyklu je nejdelší na lokalitě Modré sedlo tj. 49,75 dne, na 

Vysokém Kole 22,5 dne a u Památníku letcům 10,5 dne. Na lokalitě Památník Letcům se dá 

zhodnotit rozložení přechodů přes nulu v podzimním regelačním období pouze u sezóny 

2007, v ostatních sezónách nedosahují přechody přes nulu v  podzimním období dostatečné 

četnosti pro vyhodnocení. Ve zmiňovaném období je na této lokalitě počet přechodů přes nulu 

relativně rovnoměrně rozložen v druhé půli podzimního regelačního období (Irs 25 odpovídá 

až 55,6% dnům podzimního regelačního období). Na lokalitě Vysoké Kolo je četnost 

přechodů půdních teplot přes nulovou hodnotu také nedostatečná pro vyhodnocení Irs 

indexů v podzimním regelačním období. Jediným obdobím s větším počtem regelačních cyklů 

je podzimní regelační období sezóny 2006, kdy jsou v něm rovnoměrně rozloženy 4 regelační 

cykly. Na lokalitě Modré sedlo se rozložení přechodů přes nulu v podzimním regelačním 
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období také nedá v sezónách 2004 a 2006 vyhodnotit. Podzimní regelační období sezóny 

2007 je na této lokalitě relativně rovnoměrně rozloženo. V podzimních obdobích sezón 2005 

a 2008 dochází k častějším přechodům přes nulu v pozdějších fázích těchto regelačních 

období (V roce 2005: Irs 50 podzimního období odpovídá 81,6% dnům trvání podzimního 

období; V roce 2008: Irs 50 podzimního období odpovídá 70% dnům). 

 Jarní regelační období se nachází na konci regelační sezóny. Souhrn hodnot pro jarní 

regelační období na sledovaných lokalitách v časovém rozmezí  15.2. 2004 -  21.7. 2008 je 

znázorněn v tab. 17.  

 

Tab. 17: Charakteristiky regelace na sledovaných lokalitách v jarních obdobích v časovém 

rozmezí 15.2. 2004 - 21.7. 2008, (MS_L = lokalita Památník letcům, VK = lokalita Vysoké 

Kolo, MS = lokalita Modré sedlo).  

číslo
Lokalita a 
rok zač konec

trvání 
(d) min (°C) min (dne)

počet 
reg.

Ø délka 
reg. (d) Irs 25 Irs 50 Irs 75

31 MS_L_2004 23.3. 7.4. 13 -0,588528514 28.3. 1 13 / / /
32 MS_L_2005 / 19.3. / -0,588547349 8.3./ 12.3. 0 / / / /
33 MS_L_2006 / 27.3. / -0,252156317 1.3. 0 / / / /
34 MS_L_2007 3.2. 11.2. 9 -0,236866722 7.2. 1 9 / / /
35 MS_L_2008 / / / / / / / / / /
36 VK_2004 / 18.3. / -3,292351961 1.3. 0 / / / /
37 VK_2005 / 28.3. / -4,413723946 21.3. 0 / / / /
38 VK_2006 30.3. 1.4. 3 -0,020426976 31.3. 2 2 / / /
39 VK_2007 12.4. 14.4. 3 -0,030806612 13.4. 3 1,7 66,70% 66,70% 66,70%
40 VK_2008 / 11.4. / -4,97371483 6.3. 1 / / / /
41 MS_2004 17.3. 16.4. 29 -4,265116692 23.6. 4 8,25 20,70% 58,60% 79,30%
42 MS_2005 19.3. 24.4. 37 -6,938568592 20.3. 9 5 29,70% 43,20% 94,60%
43 MS_2006 26.3. 15.4. 19 -3,792304039 7.4. 7 3,7 36,80% 68,40% 78,90%
44 MS_2007 8.3. 22.4. 45 -2,903034925 5.4. 19 3,4 20% 53,30% 73,30%
45 MS_2008 19.1. 18.4. 89 -7,53233242 17.2. 12 3,3 43,80% 48,30% 59,60%

. 

 Také v jarních obdobích jsou teplotní minima nejnižší v Modrém sedle, kde je jejich 

průměr za sledované období -5,09° C na lokalitě Vysoké Kolo to je -2,55° C a u Památníku 

letcům -0,42° C.  Průměrná délka regelačního jarního období je nejdelší v Modrém sedle a to 

43,8 dne, u Památníku letcům to je 11 dní a na Vysokém Kole to jsou 3 dny. V případě lokalit 

Vysoké Kolo a Památník letcům jsou ale pouze 2 sledované sezóny, ve kterých se vyskytlo 

jarní regelační období. Počet přechodů přes nulu je opět výrazně nejvyšší v Modrém sedle, 

kde to je 11,2 regelačního cyklu, v lokalitě Vysoké Kolo to jsou 2 regelační cykly a u 

Památníku letcům 1. Průměrná délka vlastního regelačního cyklu je nejdelší na lokalitě 

Památník letcům, kde dosahuje 11 dní, regelace zde nejsou časté, ale trvají dlouho. 

V Modrém sedle je průměrná délka jedné regelace 4, 73 dne a na Vysokém Kole 1,85 dní. Na 

lokalitě Památníku letcům se nedají pro nedostatečnou četnost přechodů přes nulu zhodnotit 

indexy Irs jarního regelačního období. Stejně je tomu jen s výjimkou sezóny 2007 i u lokality 
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Vysoké Kolo. Jarní regelační období sezóny 2007 je na lokalitě Vysoké Kolo rozloženo 

rovnoměrně (Irs 50 odpovídá 66,7% dnů), ale tento údaj je ovlivněn nízkým počtem přechodů 

přes nulu (pouze 3). Na lokalitě Modré sedlo jsou jarní regelační období všech sledovaných 

sezón rozloženy relativně rovnoměrně, v sezoně 2008 je největší četnost přechodů přes nulu 

kumulována kolem poloviny jarního regelačního období (Irs 25 odpovídá 43,8% dnům 

jarního regelačního období, Irs 50 odpovídá 48,3% dnům a Irs 75 odpovídá 59,6% dnům). 

 

6.1.3 Vyhodnocení mocnosti a kvality sněhové pokrývky 

 Mocnost sněhové pokrývky a její kvalita ovlivňují půdní teploty (Troll, 1944). Sníh 

působí jako izolační vrstva a  půda pod mocnou sněhovou pokrývkou hůře reaguje na časté 

přechody teplot vzduchu přes bod mrazu, tzn. nulovou hodnotu.  

 Sledované lokality patří k místům, kde dochází vlivem větru k vyfoukávání sněhu a 

proto jsou zde zaznamenány relativně malé mocnosti sněhové pokrývky (tab. 18). Znázornění 

rozmístění lokalit v oblasti Modrého sedla a Luční hory je na obr. 35, lokalita Na Rozcestí je 

znázorněna na obr. 2. a GPS souřadnice sledovaných lokalit jsou uvedeny v tab. 1.  

 
Obr. 35: Znázornění rozmístění lokalit sledování mocnosti a kvality sněhové pokrývky 

v oblasti Modrého sedla a Luční hory.  

 

 Vyšší hodnoty mocnosti sněhu jsou zaznamenány z lokalit Na Rozcestí a Památník 

letcům. Nejméně mocnou sněhovou pokrývku měla ve sledovaném období lokalita Modré 

sedlo střed, zde již 23.2. sníh odtál a vlivem stálého vyfoukávání nebyl již zaznamenán, 

přestože ještě několikrát sněžilo.  
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Tab. 18: Mocnosti sněhové pokrývky na sledovaných lokalitách v zimní sezoně 2007/2008 

v cm.  
LOKALITA 1.2. 17.2. 23.2. 9.3. 12.4. 10.5. 
Na Rozcestí 80 / 105 90 / /
Luční hora J / 60 5 0 0 0
Luční hora S / 65 25 15 23
Památník letcům / 150 80 90 110 0
Modré sedlo V a / 20 5 0 22
Modré sedlo V b / / 35 33 37 0
Modré sedlo, střed 7 5 0 0 0 0

0

0

 
 

 Co do kvality sněhu lišily se od sebe jednotlivé lokality, ale v časových obdobích 

zůstával sněžný profil relativně shodný. Na lokalitě u Památník letcům s výraznou mocností 

sněhové pokrývky docházelo k častému střídání firnových a ledových částí profilu, to se 

pravidelně opakovalo až do hloubky 110 cm (obr. 36), u ostatních lokalit nebyla tak výrazná 

diferenciace profilu. Byl zaznamenán pokles teploty směrem k bázi sněžného profilu, tento 

gradient byl výraznějšív obdobích  nižších teplot, tzn. – 8,3° C na lokalitách Modré sedlo Va 

a Památník Letcům dne 17.2.2008 (obr. 37).  

 

 
Obr. 36: Sněžný profil lokality Památník letcům v obdobích 9.3.2008 a 12.4.2008, typy sněhu 

dle The International Classification for Seasonal Snow on the Ground (1985).  
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 Na sledovaných sněžných profilech (obr. 36 a 37) byla zhodnocena hustota sněhové 

pokrývky v horní a spodní části profilu. Na lokalitě Modré sedlo Va  byla 17.2.2008 hustota 

sněhu ve svrchní části profilu 0,599 g.cm-3, ve spodní 0,647 g.cm-3. Lokalita Památník letcům 

měla 9.3.2008 hodnotu svrchní hustoty 0,641 g.cm-3 a spodní 0,659 g.cm-3. Změny hustoty 

sněhu v rámci různých horizontů profilu je znázorněn na obr. 36. na lokalitě Památník letcům 

12.4.2008. Všechny uvedené hodnoty hustoty sněhu patří do kategorie firnu dle Horníka 

(1986), tab. 6. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 37: Kvalita sněhu na lokalitě Modré sedlo Va, typy sněhu dle The International 

Classification for Seasonal Snow on the Ground (1985). 

 

6.1.4 Vyhodnocení tréninkových ploch mrazového třídění 

 Na obr. 38. – 41. jsou znázorněny horizontální pohyby jednotlivých klastů na 

sledovaných lokalitách. Žlutým obrysem je vyznačen koncový stav a podkladová fotografie 

znázorňuje počáteční stav pokusu.  
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Obr. 38: Změna polohy klastů v lokalitě  Luční hora S. Na podkladové fotografii jsou původní 

polohy, žlutými obrysy jsou zaznamenány polohy klastů na konci pokusu.  

 
 

Obr. 39: Změna polohy klastů v lokalitě Luční hora J. Na podkladové fotografii jsou původní 

polohy, žlutými obrysy jsou zaznamenány polohy klastů na konci pokusu. 
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Obr. 40 Změna polohy klastů v lokalitě Modré sedlo Va. Na podkladové fotografii jsou 

původní polohy, žlutými obrysy jsou zaznamenány polohy klastů na konci pokusu. 

 
Obr. 41: Změna polohy klastů v lokalitě Modré sedlo Vb. Na podkladové fotografii jsou 

původní polohy, žlutými obrysy jsou zaznamenány polohy klastů na konci pokusu, 

oranžově je znázorněn klast, který nebyl v jarním období nalezen. 

 

 V tab. 19 jsou uvedeny morfometrické údaje o jednotlivých klastech použitých na 

tréninkových plochách mrazového třídění. Maximální koncová hodnota úhlu, který svíral 

klast s povrchem, byla pouze 45°, přičemž počáteční úhly byly voleny u jednotlivých klastů 
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náhodně v hodnotách 60°, 30° a 0°, ale tak aby početně byly třídy 0°, 30° a 60° rovnoměrně 

zastoupeny. V průměru se úhel, který  klasty svíraly s povrchem, zmenšil za sledované období 

o 15°. Průměrná hmotnost klastu byla 4g a průměrné hodnoty délek jejich stran byly: x = 

2,67, y =1,89 a z =0,77 (tab. 19). Horizontální pohyb klastů (změna polohy mezi podzimem a 

jarem) činil v průměru 5,13 mm (tab. 19). 
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Tab. 19: Sledované charakteristiky klastů na tréninkových plochách mrazového třídění. 
šestiuhl. trojuhelnik cislo uhel-zac. uhel_kon. váha (g) X Y Z rozdil (konc-poč) pohyb (mm) směr
Lucni S ABS 4 30 10 2,4 2,2 1,44 0,78 -20 7,803030303 3
Lucni S ABS 29 0 15 3,6 2,89 1,71 0,71 15 8,484848485 3
Lucni S ABS 20 30 5 3,8 2,67 2,13 0,59 -25 8,106060606 3
Lucni S ABS 5 30 5 4,3 2,93 1,95 0,51 -25 15,59848485 3
Lucni S ABS 6 60 10 6,8 2,85 2,69 0,84 -50 8,113636364 3
Lucni S BCS 30 0 20 9,5 3,11 2,4 1,08 20 4,863636364 2
Lucni S BCS 13 60 30 6,7 3,03 2,67 0,59 -30 0 0
Lucni S BCS 19 30 0 5,2 2,52 2,37 0,76 -30 10,90909091 2
Lucni S BCS 17 0 5 1 1,84 1,71 0,27 5 3,742424242 1
Lucni S BCS 28 60 5 4 3,11 1,66 0,62 -55 9,045454545 1
Lucni S CDS 2 30 5 3 2,88 2,16 0,48 -25 4,212121212 1
Lucni S CDS 18 0 0 3 2,73 2,16 0,59 0 6,553030303 1
Lucni S CDS 21 60 10 2,9 2,02 1,79 0,73 -50 2,136363636 1
Lucni S CDS 8 30 0 4,3 3,03 2,02 0,87 -30 9,045454545 1
Lucni S CDS 3 60 10 4 3,29 2,08 0,43 -50 8,234848485 1
Lucni S DES 11 60 30 4 2,13 2,11 0,76 -30 7,174242424 1
Lucni S DES 10 30 30 1,9 2,3 1,74 0,41 0 7,424242424 1
Lucni S DES 24 60 25 2,3 2,08 1,39 0,68 -35 9,318181818 1
Lucni S DES 26 0 5 2,4 2,76 2,2 0,42 5 0 0
Lucni S DES 25 30 5 2,4 2,31 1,77 0,43 -25 0 0
Lucni S EFS 1 0 5 4,4 3,07 2,05 0,06 5 3,037878788 2
Lucni S EFS 23 30 25 8 3,71 3,13 0,69 -5 2,575757576 1
Lucni S EFS 9 60 30 3,3 3,02 1,98 0,58 -30 3,037878788 1
Lucni S EFS 16 0 10 6,6 3,36 2,59 0,63 10 4,212121212 1
Lucni S EFS 12 60 40 4,8 2,55 1,83 0,81 -20 0 0
Lucni S AFS 14 30 10 2,2 2,22 1,59 0,48 -20 2,537878788 2
Lucni S AFS 27 30 10 8,1 3,75 2,43 0,73 -20 2,810606061 2
Lucni S AFS 7 60 10 1,8 2,49 1,47 0,42 -50 0 0
Lucni S AFS 15 0 5 5 2,62 2,27 0,6 5 0 0
Lucni J ABS 2 0 0 2,2 3,66 1,6 0,52 0 6,037593985 3
Lucni J ABS 4 0 10 6,7 2,25 2,25 0,93 10 10,83458647 1
Lucni J ABS 11 30 10 6,2 2,94 1,94 0,85 -20 0 0
Lucni J ABS 14 60 20 5,7 3,12 2,26 6,6 -40 5,571428571 1
Lucni J ABS 22 30 10 4,7 2,76 2,23 6,5 -20 5,338345865 1
Lucni J BCS 8 0 5 4,8 3,59 2,58 0,55 5 12,54135338 1
Lucni J BCS 1 30 5 2,2 2,49 1,57 0,69 -25 13,93233083 1
Lucni J BCS 12 60 10 4,2 2,21 2,12 0,78 -50 11,14285714 1
Lucni J BCS 3 0 5 6,3 3,22 2,03 0,91 5 4,661654135 1
Lucni J BCS 18 60 30 4,6 2,36 2,08 0,7 -30 2,789473684 3
Lucni J CDS 6 0 5 4,4 2,34 2,17 0,73 5 7,661654135 1
Lucni J CDS 16 30 15 4,6 3,6 2,65 0,39 -15 11,14285714 1
Lucni J CDS 26 30 20 5,4 3,91 1,88 0,65 -10 6,090225564 1
Lucni J CDS 23 60 5 7,3 2,54 2,39 1,01 -55 2,939849624 1
Lucni J CDS 29 0 0 2,9 2,78 1,66 0,52 0 35,52631579 3
Lucni J DES 25 0 5 1,9 2,36 1,86 0,43 5 7,428571429 1
Lucni J DES 7 30 15 5,1 2,91 2,18 0,56 -15 2,789473684 1
Lucni J DES 17 0 5 3,3 2,37 1,49 0,82 5 6,270676692 1
Lucni J DES 19 30 10 4,8 2,7 2,16 0,73 -20 2,789473684 1
Lucni J DES 10 60 15 1,5 1,97 1,68 0,42 -45 2,413533835 1
Lucni J EFS 30 60 30 2,9 2,49 1,53 0,59 -30 36,03007519 2
Lucni J EFS 20 60 30 3,1 2,83 2,21 0,78 -30 6,315789474 3
Lucni J EFS 15 30 15 1,6 2,25 1,47 0,58 -15 3,488721805 3
Lucni J EFS 21 30 20 5,6 3,6 2,23 0,91 -10 2,413533835 3
Lucni J EFS 13 0 0 5,5 2,5 2,31 0,8 0 3,345864662 1
Lucni J AFS 5 0 5 1,9 2,52 1,29 0,5 5 15,41353383 3
Lucni J AFS 24 30 10 3,4 2,85 2,05 0,46 -20 0 0
Lucni J AFS 27 60 30 5,9 2,55 2,44 0,74 -30 7,240601504 2
Lucni J AFS 9 60 30 3,7 3,59 1,74 0,54 -30 6,315789474 3
Lucni J AFS 28 0 0 2,9 3,35 1,77 0,6 0 2,481203008 1
MS Va ABS 1 30 20 1,4 2,04 1,59 0,39 -10 2,984732824 3
MS Va ABS 15 60 40 3,1 2,39 1,32 0,74 -20 3,282442748 3
MS Va ABS 24 0 0 1,4 1,94 1,77 0,39 0 3,961832061 2
MS Va ABS 22 30 10 3,8 2,49 1,68 0,92 -20 3,740458015 2
MS Va ABS 4 0 0 7 3,72 2,55 0,77 0 0 0
MS Va BCS 29 30 15 1,1 1,87 1,26 0,42 -15 1,679389313 2
MS Va BCS 5 60 45 2,6 2,05 1,79 0,65 -15 2,290076336 2
MS Va BCS 2 30 20 7,8 2,73 2,5 0,93 -10 2,450381679 2
MS Va BCS 21 60 35 2,5 2,02 1,51 0,69 -25 3,20610687 2
MS Va BCS 18 0 5 1,6 2,27 1,06 0,62 5 18,09160305 2
MS Va CDS 10 30 20 10,2 3,78 1,75 1,44 -10 0 0
MS Va CDS 19 60 10 10,1 3,5 2,49 1,16 -50 0 0
MS Va CDS 13 0 0 2,2 2,65 1,53 0,54 0 1,694656489 3
MS Va CDS 16 30 20 1,1 1,68 1,26 0,46 -10 2,72519084 3  
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šestiuhl. trojuhelnik cislo uhel-zac. uhel_kon. váha (g X Y Z rozdil (konc-poč) pohyb (mm) směr
MS Va CDS 26 60 35 1,6 2,68 1,65 0,63 -25 4,190839695 3
MS Va DES 11 0 5 15,8 3,02 3 1,22 5 10,13740458 2
MS Va DES 30 30 20 1,6 2,16 1,49 0,43 -10 9,664122137 2
MS Va DES 27 0 0 1,5 3,03 0,9 0,55 0 27,09923664 2
MS Va DES 17 60 40 2 1,86 1,37 0,64 -20 5,419847328 3
MS Va DES 20 60 30 7,3 3,23 2,21 0,89 -30 4,404580153 2
MS Va EFS 6 60 30 6,4 2,34 2,08 1,05 -30 10,38167939 2
MS Va EFS 8 30 20 5 3,07 1,59 1 -10 8,72519084 2
MS Va EFS 9 60 40 4,3 2,63 1,66 1,09 -20 7,702290076 2
MS Va EFS 12 0 0 3,3 3,81 1,09 0,65 0 4,007633588 2
MS Va EFS 23 30 25 2,9 2,49 1,38 0,69 -5 4,480916031 2
MS Va AFS 14 30 20 3,2 2,41 1,61 0,71 -10 2,13740458 3
MS Va AFS 28 0 5 1,1 2,14 1,28 0,43 5 0 0
MS Va AFS 3 60 40 6,2 3,74 1,76 0,92 -20 1,526717557 1
MS Va AFS 25 0 10 2,3 2,63 1,21 0,57 10 3,770992366 1
MS Va AFS 7 30 15 2,1 2,26 1,48 0,75 -15 0 0
MS Vb ABS 12 0 0 3 2,29 1,58 1,06 0 3,406896552 3
MS Vb ABS 2 60 25 1,4 1,79 1,29 0,5 -35 5,110344828 3
MS Vb ABS 20 30 10 4,6 2,68 1,93 0,71 -20 5,965517241 2
MS Vb ABS 3 0 0 3,3 3,39 2,07 0,57 0 6,386206897 3
MS Vb ABS 16 60 / 2,8 2,09 2,04 0,61 / / /
MS Vb BCS 28 60 20 3,4 2,43 1,85 0,68 -40 4,427586207 2
MS Vb BCS 7 0 0 5,6 3,49 1,58 0,95 0 3,186206897 3
MS Vb BCS 27 30 5 5,4 2,82 2,13 0,85 -25 0 0
MS Vb BCS 29 30 5 4,1 2,33 2,03 0,71 -25 2,55862069 3
MS Vb BCS 5 0 0 1,8 2,29 1,44 0,5 0 1,275862069 3
MS Vb CDS 21 60 40 7,2 2,73 2,46 0,82 -20 0 0
MS Vb CDS 9 30 10 2,7 2,59 1,65 0,67 -20 0 0
MS Vb CDS 11 0 0 3,2 2,7 1,67 0,57 0 0 0
MS Vb CDS 26 60 30 3,1 2,69 1,87 0,65 -30 0 0
MS Vb CDS 23 0 0 6,3 2,69 2,89 0,62 0 0 0
MS Vb DES 13 30 30 2,8 2,35 1,86 0,61 0 0 0
MS Vb DES 30 60 20 2,7 2,5 2,05 0,53 -40 0 0
MS Vb DES 4 0 0 10,2 2,93 2,62 1,16 0 0 0
MS Vb DES 6 60 15 1,7 2,1 1,45 0,59 -45 0 0
MS Vb DES 10 30 / 2,7 2,48 1,58 0,59 / / /
MS Vb EFS 14 60 10 5 2,62 2,03 0,89 -50 0 0
MS Vb EFS 22 0 5 1,3 2,04 1,83 0,33 5 0 0
MS Vb EFS 25 30 15 2,5 2,04 1,72 0,57 -15 2,979310345 3
MS Vb EFS 10 30 10 2,2 2,32 1,67 0,51 -20 2,979310345 2
MS Vb EFS 15 0 10 7 2,92 2,28 0,98 10 2,268965517 2
MS Vb AFS 1 30 15 3,4 1,96 1,94 0,88 -15 3,310344828 2
MS Vb AFS 19 0 5 2,7 2,65 1,53 0,51 5 2,648275862 2
MS Vb AFS 24 60 25 2,4 2,25 1,7 0,53 -35 3,268965517 2
MS Vb AFS 8 30 15 1,4 2,18 1,59 0,35 -15 5,255172414 2
MS Vb AFS 18 60 35 2,7 2,91 1,7 0,7 -25 4,896551724 2
MS Vb AFS 17 0 5 2,1 2,14 1,42 0,52 5 5,324137931 2  

   

6.1.5 Vyhodnocení kvality vytřídění 

 Vybraný reprezentativní tříděný polygon na Luční hoře má v průměru 160 cm a jeho 

delší osa (L) i osa na ni kolmá (S) jsou shodně dlouhé. Delší osa je orientována 

k severovýchodu (obr. 42). Maximální vyklenutí tvaru dosahuje 25 cm. Vyklenutí při delší 

ose dosahuje 15 cm a při ose na ni kolmé 10 cm. Tento tvar má 8 hran okrajového věnce 

tvořeného většími klasty, tzv. „hranáči“. Délky těchto hran a úhly, které vzájemně svírají jsou 

uvedeny v tab. 20.  
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Obr. 42: Tříděný polygon na vrcholu Luční hory se znázorněnými sledovanými 

morfometrickými znaky: hrany a úhly stran (červená barva), delší osa (L) a osa na ni kolmá 

(S) a jejich orientace, resp. odchylka od severu ve stupních (oranžová barva) a oblasti měření 

vybraných klastů (zelená kolečka ).  

 

Tab. 20: Morfometrické znaky vybraného tříděného polygonu na Luční hoře.  

Lokalita
nadmořská výška 
(m n. m.)

severní 
šířka

východní 
délka 

Vegetace 
%

Luční 
hora_nahor_ploš 1545

50° 
43,527'

15° 
41,172' lišejník 30

Délka dl. Osy Délka kr. osy
Vyklenutí 
max.

Vyklenutí 
dl.o.

Vyklenutí 
kr. o.

Směr dl. 
Osy (˚)

Sklon dl. 
Osy (˚)

Počet 
stran

160 160 25 15 10 10 5 8
A B C D E F G H

Délka stran 65 50 60 30 40 65 37 60
α β γ δ ε ζ η θ

Úhly stran 130 150 160 130 125 125 155 95  
 

 U měřených klastů ze sledovaného tříděného polygonu jsou průměrné hodnoty délek 

jejich os 9,1; 5,8 a 2,3 cm (tab. 21). Nejmenší hodnoty os jednotlivých klastů jsou v průměru 

v 1/3 od středu tříděného polygonu, největší klasty byly zaznamenány při okraji strukturního 

tvaru. Úhly x, y, z jsou úhly os klastů svírané s povrchem. V průměru je největší úhel osy z 

svíraný s povrchem, pouze v 1/3 tříděného polygonu je tento úhel větší u osy y. Hodnota 

zakrytí charakterizuje z kolika procent je klast překryt půdním substrátem. 
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Tab.21: Průměrné hodnoty měřených klastů v různé poloze uvnitř sledovaného tříděného 

polygonu. Úhly x, y, z jsou úhly os klastů svírané s povrchem, zakrytí určuje procentuální 

překrytí klastu půdním substrátem. 

Poloha
délka osy 
x (cm)

délka osy 
y (cm)

délka osy 
z (cm)

úhel 
x (°)

úhel y 
(°)

úhel 
z (°) Zakrytí %

střed 6,45 4,55 1,60 24,50 26,50 27,00 49,50
1/3 4,56 2,99 1,02 28,13 37,38 28,75 49,63
2/3 6,10 3,88 1,58 22,25 21,63 50,75 30,00
okraj 19,36 11,79 4,88 21,13 29,25 55,00 23,25
Ø 9,12 5,80 2,27 24,00 28,69 40,38 38,09  
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Tab. 22: Charakteristiky klastů tříděného polygonu. Polohy klastů: L10 = při delší ose 

polygonu v severovýchodním směru, L190 = při delší ose ve směru na jihozápad, S100 = při 

kratší ose ve směru na jihovýchod, S280 = při kratší ose ve směru na severozápad. Úhly x, y, 

z jsou úhly os klastů svírané s povrchem, zakrytí určuje procentuální překrytí klastu půdním 

substrátem. 

číslo 
klastu Poloha

délka 
osy x

délka 
osy y

délka 
osy z

úhel x 
(°)

úhel y 
(°)

úhel z 
(°)

Vegetace 
% Zakrytí % poznámka

1 11 6 2 35 0 20 L5 60
2 4 3 0,5 0 0 90 L5 0
3 5 4,5 0,5 15 60 0 L20 50
4 11 7 4,5 60 0 0 L10 50 puklý podél osy x
5 6 7 2 0 60 30 L10 60
6 6 5 0,5 30 50 0 L10 60
7 7 2,5 2 10 0 90 L50 30
8 5 4 0,5 20 70 0 L25 75
9 4,5 4,5 2,5 40 0 0 L40 50

10 5 2 1 35 25 40 L10 60

číslo 
klastu Poloha

délka 
osy x

délka 
osy y

délka 
osy z

úhel x 
(°)

úhel y 
(°)

úhel z 
(°)

Vegetace 
% Zakrytí % poznámka

11 L10 6,5 2,5 1,5 35 15 45 L40 50
12 L10 7 5,5 1,5 10 40 50 L10 60
13 L10 5 5 1 20 30 40 L0 90
14 L10 8 4 1,5 0 90 0 L40 50
15 L10 5 3 1,5 30 30 20 L20 50
16 L10 8 5 2 10 60 0 M10 L40 50
17 L10 3,5 2,5 1,5 15 70 0 M5 L5 50
18 L10 5 2 1 15 50 15 L5 50
19 L10 4 1,5 1 60 50 0 M5 75
20 L10 8,5 5 2 50 10 20 L10 60
21 L190 6 4,5 1 15 35 30 L10 50
22 L190 5 2 0,5 0 30 50 L40 50
23 L190 8,5 5 1 20 35 30 M10 L40 50
24 L190 3,5 3 0,5 30 35 30 M20 L30 50
25 L190 4 2,5 0,5 25 15 70 L50 30 křem en
26 L190 5 4,5 1 10 50 30 L10 50
27 L190 4 3 1 80 40 0 L30 50
28 L190 4 2 1,5 40 30 50 L10 90
29 L190 3 2 0,3 30 30 30 L50 0
30 L190 2 2 0,3 50 10 0 L40 90
31 S100 3 2 0,3 40 15 40 L80 0
32 S100 5 5 1 30 15 45 L5 25
33 S100 4 3 0,5 0 80 0 L5 60
34 S100 4 2 0,5 10 70 0 L0 50
35 S100 3,5 2 0,5 10 45 30 L0 50
36 S100 3 3 1,5 30 60 10 L0 60
37 S100 5 3 2 10 60 50 L0 50
38 S100 4 3 1,5 70 0 20 L0 50
39 S100 5 2 1,5 10 15 70 L10 50
40 S100 4 3 1,5 40 60 30 L0 50 prokřem eně lé
41 S280 5 3 1 10 35 35 L20 75
42 S280 2 1,5 0,5 30 30 50 L40 10
43 S280 3 2 0,5 90 0 0 L30 50
44 S280 3,5 3 0,5 20 20 45 L10 50
45 S280 5,5 4 2 60 60 10 M20 L10 60 křem en
46 S280 3,5 3 0,5 25 50 45 L10 50
47 S280 3 1,5 0,5 40 50 0 L20 90
48 S280 4 2,5 1 10 20 50 L40 0
49 S280 4 2 1 30 20 60 L30 60
50 S280 3 2,5 0,5 15 35 50 L30 0

klasty ve středu tříděného polygonu

klasty v 1/3 od středu tříděného polygonu
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číslo 
klastu Poloha

délka 
osy x

délka 
osy y

délka 
osy z

úhel x 
(°)

úhel y 
(°)

úhel z 
(°)

Vegetace 
% Zakrytí % poznámka

51 L10 4,5 3 0,5 90 40 20 L70 60
52 L10 3,5 2,5 1 30 70 0 M5 L30 50
53 L10 3,5 3,5 1,0 10 10 90 L50 50
54 L10 4,0 3,0 2,0 20 20 60 L40 30
55 L10 3,5 2,5 0,3 25 0 60 L30 60
56 L10 11,5 5,5 1,5 0 40 35 M5 L20 60
57 L10 5,0 2,0 1,5 10 70 10 L40 50
58 L10 6,0 4,0 1,0 10 80 10 L40 50
59 L10 3,5 6,5 2,5 0 0 90 L60 50 lišejník horní 1/2
60 L10 3,5 2,0 0,5 55 10 55 L30 60
61 L190 7,0 4,5 2,5 0 0 50 L50 0 lišejník horní 1/2

62 L190 3,0 2,5 2,5 80 10 0 L40 0 lišejník horní 1/2
63 L190 4,0 1,5 1,5 10 20 60 L20 30
64 L190 12,0 8,0 3,0 0 0 90 L50 0 lišejník horní 1/2
65 L190 5,5 4,0 2,0 10 20 50 L50 0 lišejník horní 1/2
66 L190 3,5 2,0 0,5 0 90 0 L20 50
67 L190 13,0 11,0 3,0 0 0 90 L40 0 lišejník horní 1/2
68 L190 9,0 5,0 2,5 0 0 90 L40 0 lišejník horní 1/2
69 L190 4,5 3,5 2,0 20 40 40 L20 0
70 L190 7,0 3,0 2,0 10 70 20 L30 60
71 S100 5,5 3,0 0,5 0 0 90 L40 0 lišejník horní 1/2
72 S100 10,0 2,5 1,5 10 10 90 L40 0 lišejník horní 1/2
73 S100 5,0 3,5 2,0 0 0 90 L50 0 lišejník horní 1/2

74 S100 5,5 3,5 1,5 15 10 50 L50 0 lišejník horní 1/2
75 S100 5,0 3,0 1,0 55 20 10 L50 50
76 S100 6,0 4,0 0,5 60 20 0 L30 50
77 S100 6,0 4,0 1,5 40 10 30 L30 60
78 S100 5,5 3,5 1,0 0 0 90 L20 0 lišejník horní 1/2
79 S100 13,0 9,0 3,5 70 0 20 L30 60
80 S100 5,5 2,5 1,5 0 0 90 L50 0 lišejník horní 1/2
81 S280 6,0 3,0 1,5 0 0 90 L50 0 lišejník horní 1/2
82 S280 3,5 2,5 0,5 0 0 90 L30 0 lišejník horní 1/2
83 S280 3,0 3,0 1,0 70 40 40 L30 30
84 S280 6,0 3,0 1,5 10 55 40 L40 0
85 S280 4,5 3,0 1,0 30 30 30 L0 60
86 S280 5,0 3,0 1,0 50 10 50 L10 60
87 S280 8,0 5,5 3,0 0 0 90 L40 0 lišejník horní 1/2
88 S280 7,0 3,0 1,5 90 0 0 L10 90
89 S280 11,0 7,0 4,0 0 0 90 L40 0 lišejník horní 1/2
90 S280 6,0 4,0 0,5 10 70 30 L20 80

klasty ve 2/3 od středu tříděného polygonu
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číslo 
klastu Poloha

délka 
osy x

délka 
osy y

délka 
osy z

úhel x 
(°)

úhel y 
(°)

úhel z 
(°)

Vegetace 
% Zakrytí % poznámka

91 L10 23 11,5 8 10 20 60 L60 0
92 L10 11 8 2,5 10 10 70 L60 0
93 L10 10 5,5 2,5 10 10 60 L30 0
94 L10 6 7 1,5 10 0 90 L40 0
95 L10 8 8 1,5 0 0 90 L30 0
96 L10 10 8 2 20 10 50 L40 0
97 L10 7 4 2 10 60 80 M5 L10 60
98 L10 18 12 5 0 0 90 L40 0 lišejník horní 1/2
99 L10 10 4 2 10 10 80 L60 0 lišejník horní 1/2

100 L10 6,5 3,5 1 40 0 70 L30 60
101 L190 60 27 17 30 50 10 L50 0 ve skice u F
102 L190 16 8 5 15 60 50 L50 0 lišejník horní 1/2
103 L190 21 14 3 20 20 50 L50 60
104 L190 19 7 6 10 60 10 L30 60
105 L190 46 34 10 0 0 90 L60 0 lišejník horní 1/2
106 L190 12 7 1 0 0 90 L30 30
107 L190 16 6,5 3 10 20 90 L50 0 lišejník horní 1/2
108 L190 24 15 5 10 50 70 L0 0
109 L190 20 14 8 30 0 40 L30 60
110 L190 19 8 2,5 10 20 80 L40 0 lišejník horní 1/2
111 S100 26 23 8 20 20 90 L50 0 lišejník horní 1/2
112 S100 35 11 5,5 30 30 40 L40 50
113 S100 13 4 3 0 80 0 L20 90
114 S100 15 10 3 50 20 60 L10 75
115 S100 27 19 4 25 60 40 L30 30
116 S100 15 8 2 50 50 60 L40 0 lišejník horní 1/2
117 S100 29 14 12 0 90 0 L40 30
118 S100 28 15 12 80 10 10 L50 0
119 S100 20 17 2 80 10 0 L30 50
120 S100 26 12 6 30 40 70 L50 0 lišejník horní 1/2
121 S280 28 27 8 0 10 90 L40 0 lišejník horní 1/2
122 S280 14 11 8 10 50 80 L40 0 lišejník horní 1/2
123 S280 30 20 9 30 40 60 L30 50
124 S280 12 8 4 45 40 30 L20 0 lišejník horní 1/2
125 S280 12 11 3 40 40 60 L30 30
126 S280 17 11 2,5 20 50 20 L10 75
127 S280 22 15 5 30 70 0 L30 30
128 S280 11 5,5 3 0 0 90 L40 0 lišejník horní 1/2
129 S280 12 6 1,5 20 30 30 L0 90
130 S280 20 12 5 30 30 50 L40 0 lišejník horní 1/2

klasty při okraji tříděného polygonu

 
 

 Dalším porovnávaným tvarem byl tříděný kruh v Modrém sedle (obr. 43), jeho delší 

osa měří 140 cm a délka osy na ni kolmé je 110 cm. Maximálního vyklenutí (15 cm) je u 

tohoto tvaru dosaženo u kratší osy, delší osa má vyklenutí 3 cm. Delší osa  má jihovýchodní 

směr. Tento tvar má 6 hran okrajového věnce tvořeného většími klasty, tzv. „hranáči“. Délky 

těchto hran a úhly které vzájemně svírají jsou uvedeny v tab. 23.  
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Obr. 43: Tříděný kruh na lokalitě Modré sedlo se znázorněnými sledovanými 

morfometrickými znaky: hrany a úhly stran (červená barva), delší osa (L) a osa na ni kolmá 

(S) a jejich orientace, resp. odchylka od severu ve stupních (žlutá barva) a oblasti měření 

vybraných klastů (zelená kolečka ).  

 

Tab.23: Morfometrické znaky reprezentativního tříděného kruhu v Modrém sedle.  

Lokalita
nadmořská 
výška (m n. m.)

severní 
šířka

východní 
délka Vegetace %

Modré 
sedlo, 
střed 1505 50° 43,547' 15° 41,519' 20% lišejník
Délka dl. 
Osy Délka kr. osy

Vyklenutí 
max.

Vyklenutí 
dl.o.

Vyklenutí 
kr. o.

Směr dl. 
Osy (˚)

Sklon dl. 
Osy (˚)

Počet 
stran

140 110 15 3 15 100 0 6
A B C D E F

Délka 
stran 75 60 75 70 40 40

α β γ δ ε ζ

Úhly stran 135 100 130 130 100 125  
 

 V lokalitě Modré sedlo byly změřeny morfologické znaky dalších 3 tříděných kruhů. 

U všech dále měřených tříděných kruhů se projevuje výraznější delší osa v severním nebo 

jihovýchodním směru. Maximální vyklenutí tvaru nepřesahuje 20 cm a větší vyklenutí je 

zaznamenáno vždy u kratší osy jako je tomu i v reprezentativním tvaru tříděného kruhu. 

Stejný je i počet hran okrajového věnce. Délky a úhly hran které mezi sebou svírají strany 

okrajového věnce měřených tříděných kruhů jsou uvedeny v tab. 24. 
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Tab. 24: Morfometrické parametry tříděných kruhů na lokalitě Modré sedlo střed.  

Lokalita
nadmořská 
výška (m n. m.)

severní 
šířka

východní 
délka 

Vegetace 
%

Modré 
sedlo, 
střed 1505

50° 
43,546'

15° 
41,522'

20% 
lišejník a 
mech

Délka dl. 
Osy Délka kr. osy

Vyklenutí 
max.

Vyklenutí 
dl.o.

Vyklenutí 
kr. o.

Směr dl. 
Osy (˚)

Sklon dl. 
Osy (˚)

Počet 
stran

200 170 10 5 10 0 0 6
A B C D E F

Délka 
stran 130 40 70 90 60 30

α β γ δ ε ζ
Úhly 
stran 150 100 130 125 95 120

Lokalita
nadmořská 
výška (m n. m.)

severní 
šířka

východní 
délka 

Vegetace 
%

Modré 
sedlo, 
střed 1505

50° 
43,545'

15° 
41,521'

20% 
lišejník,trsy 
smilky

Délka dl. 
Osy Délka kr. osy

Vyklenutí 
max.

Vyklenutí 
dl.o.

Vyklenutí 
kr. o.

Směr dl. 
Osy (˚)

Sklon dl. 
Osy (˚)

Počet 
stran

230 120 20 15 20 0 0 6
A B C D E F

Délka 
stran 70 50 100 60 50 100

α β γ δ ε ζ
Úhly 
stran 105 125 130 95 135 130

Lokalita
nadmořská 
výška (m n. m.)

severní 
šířka

východní 
délka 

Vegetace 
%

Modré 
sedlo, 
střed 1505

50° 
43,545'

15° 
41,531'

10% 
lišejník

Délka dl. 
Osy Délka kr. osy

Vyklenutí 
max.

Vyklenutí 
dl.o.

Vyklenutí 
kr. o.

Směr dl. 
Osy (˚)

Sklon dl. 
Osy (˚)

Počet 
stran

130 120 20 5 10 110 0 6
A B C D E F

Délka 
stran 30 30 40 30 35 40

α β γ δ ε ζ
Úhly 
stran 120 110 130 135 90 135  

 

 U reprezentativního tříděného kruhu byly sledovány i morfologické znaky 

jednotlivých klastů a jejich poloha uvnitř tohoto tvaru. Průměrná délka os jednotlivých klastů 

byla (x = 6,79; y = 4,61 a z = 2,05 cm; tab. 25). Osy klastů v tříděném kruhu jsou tedy 

v průměru menší než osy klastů u tříděného polygonu (tab. 21). Nejmenší klasty jsou 

v průměru opět zaznamenány v 1/3 od středu tříděného kruhu. V průměru největší úhel 

svíraný osou klastu s povrchem je opět u osy z a to ve všech částech tříděného kruhu. Největší 

úhly svírají klasty v 1/3 od středu kruhu. 
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Tab.25: Průměrné hodnoty měřených klastů v různé poloze uvnitř sledovaného tříděného 

kruhu. Úhly x, y, z jsou úhly os klastu svírané s povrchem, zakrytí určuje procentuální 

překrytí klastů půdním substrátem. 

Poloha
délka osy x 
(cm)

délka osy 
y (cm)

délka osy z 
(cm) úhel x (°)

úhel y 
(°)

úhel z 
(°) Zakrytí %

střed 4,34 2,95 1,35 26,00 4,30 48,50 41,00
1/3 3,66 2,45 1,13 15,18 15,71 65,36 58,93
2/3 4,29 2,86 1,14 12,86 20,71 58,57 48,21
okraj 14,88 10,20 4,59 27,14 13,93 51,43 12,50
Ø 6,79 4,61 2,05 20,29 13,66 55,96 40,16  

 

Tab. 26: Charakteristiky klastů reprezentativního tříděného kruhu. Polohy klastů: L100 = při 

delší ose kruhu v jihovýchodním směru, L280 = při delší ose v severozápadním směru, S10 = 

při kratší ose v severovýchodním směru, S190 = při kratší ose v jihozápadním směru. Úhly x, 

y, z jsou úhly os klastu svírané s povrchem, zakrytí určuje procentuální překrytí klastu půdním 

substrátem. 

číslo 
klastu Poloha

délka osy x 
(cm)

délka osy 
y (cm)

délka osy z 
(cm) úhel x (°)

úhel y 
(°)

úhel z 
(°)

Vegetace 
%

Zakrytí 
% poznámka

1 6,4 4 1 0 0 90 L50 0
2 3 2,5 1 0 10 60 L50
3 4,5 4 1 0 3 45 L30 0
4 5,5 3 2 40 0 0 L25 75
5 5 2 1 0 0 90 L50 0
6 2 2 0,5 0 0 90 L50 0
7 6,5 5,5 5 10 10 60 L25 75
8 2,5 1,5 0,5 90 0 0 L0 100
9 5 2,5 1 30 10 50 L30 60

10 3 2,5 0,5 90 10 0 L0 100

číslo 
klastu Poloha

délka osy x 
(cm)

délka osy 
y (cm)

délka osy z 
(cm) úhel x (°)

úhel y 
(°)

úhel z 
(°)

0

Vegetace 
%

Zakrytí 
% poznámka

11 L100 3,5 2 0,5 0 90 0 L0 100
12 L100 2 1,5 0,5 20 0 90 L0 100
13 L100 2,5 1,5 1 10 60 40 L25 75 křemen
14 L100 4 3,5 2 30 0 90 L30 75
15 L100 2,5 2 1 0 0 90 L50 0
16 L100 3 1,5 1 0 0 90 L50 0
17 L100 4 2,5 1 30 0 40 L10 50
18 S190 4 3 0,5 10 10 90 L50 0
19 S190 3 1,5 1,5 0 0 90 L50 0
20 S190 4,5 1 0,5 10 30 60 L10 75
21 S190 4,5 3 0,5 10 30 60 L0 100
22 S190 2,5 2 0,5 30 20 40 L30 75
23 S190 7 5 2,5 0 0 90 L50 0
24 S190 3 2,5 1,5 40 10 20 L30 75 křemen
25 S190 4 3 1 10 70 20 L50 0
26 L280 4 2,5 0,5 0 0 90 L50 75
27 L280 2,5 2 0,5 0 0 90 L10 75
28 L280 4 2,5 2 50 0 0 L0 100
29 L280 2,5 2 0,5 0 0 90 L0 100
30 L280 4 3,5 1 90 0 0 L30 75
31 L280 5 2,5 2 10 0 90 L30 75
32 L280 3,5 2,5 2 0 20 70 L0 100
33 L280 4,5 2,5 2 0 0 90 L0 100
34 S10 4,5 2,5 2 25 40 60 L30 75
35 S10 3 2,5 0,5 0 0 90 L50 0
36 S10 3,5 2,5 0,5 0 60 70 L25 75
37 S10 5 4 1,5 0 0 90 L50 0
38 S10 2,5 1,5 1 50 0 90 L30 75

klasty ve středu tříděného kruhu

klasty v 1/3 od středu tříděného kruhu
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číslo 
klastu Poloha

délka osy x 
(cm)

délka osy 
y (cm)

délka osy z 
(cm) úhel x (°)

úhel y 
(°)

úhel z 
(°)

Vegetace 
%

Zakrytí 
% poznámka

39 S190 5,0 2,5 2,0 0 0 90 L30 75
40 S190 5,0 5,0 1,5 0 0 90 L50 0
41 S190 4 3 1 0 0 90 L30 50
42 S190 4,5 3,5 2,0 30 0 70 L50 0
43 S190 4,0 3,0 1,0 30 0 60 L30 75
44 S190 3,5 2,0 1,0 0 0 90 L50 0
45 S190 6,0 3,0 1,0 0 60 20 L10 75
46 L100 3,0 3,0 0,5 30 10 90 L50 0
47 L100 5,0 4,0 2,0 0 0 90 L0 100
48 L100 3,0 2,5 2,0 0 0 90 L30 75 křemen
49 L100 4,0 3,5 1,0 0 30 60 L50 0
50 L100 4 2,5 1 0 40 40 L30 75
51 L100 4,5 2,5 0,5 0 90 0 L10 75
52 L100 3,5 2,5 1,0 0 0 90 L50 0
53 L280 6,5 4,0 0,5 0 0 90 L50 0
54 L280 2,5 2,0 0,5 90 0 0 L0 100
55 L280 2,5 0,5 0,5 0 0 90 L0 100
56 L280 4,0 3,0 1,0 10 10 70 L30 50
57 L280 3,5 2,0 0,5 0 0 90 L0 100
58 L280 9,0 5,0 2,5 0 0 90 L30 75
59 L280 4,0 2,5 1,0 0 90 0 L0 100 křemen
60 S10 6,0 3,0 0,5 10 20 70 L50 0
61 S10 4,0 2,0 1,0 10 20 70 L10 75
62 S10 4,0 2,5 1,0 90 0 0 L10 75
63 S10 5,0 4,0 1,5 0 90 0 L10 75
64 S10 2,5 1,5 0,5 0 90 0 L50 0
65 S10 4,5 3,0 2,0 0 0 90 L50 0
66 S10 3,0 2,5 1,5 60 30 10 L50 0

číslo 
klastu Poloha

délka osy x 
(cm)

délka osy 
y (cm)

délka osy z 
(cm) úhel x (°)

úhel y 
(°)

úhel z 
(°)

Vegetace 
%

Zakrytí 
% poznámka

67 L100 23 13 5 10 20 70 L50 0
68 L100 11 8 6 0 0 90 L30 50
69 L100 14 12 4 0 30 70 L30 50
70 L100 8,5 6 1 0 30 70 L50 0
71 L100 11,5 5,5 2 50 0 50 L30 50
72 L100 7 4 3 0 0 90 L50 0
73 L100 13 10 2 30 10 60 L50 0
74 S190 26 11 10 30 0 70 L50 0
75 S190 24 10 7 0 70 30 L50 0
76 S190 16 7,5 4 10 0 80 L50 0
77 S190 25 19 8 20 10 60 L50 0
78 S190 12 10 1 0 0 90 L0 30
79 S190 16 12 6 90 0 0 L30 30
80 S190 15 7 6 30 0 60 L50 0
81 L280 14 14 7 0 0 90 L10 30
82 L280 10 4 4 30 0 60 L0 50
83 L280 17 13 4,5 60 0 30 L50 0
84 L280 9 7,5 2 90 0 0 L50 0
85 L280 21,5 11 8 0 40 50 L50 0
86 L280 9 8 2 0 0 90 L50 0
87 L280 15 18 5 90 0 0 L30 30
88 S10 12 7 3,5 0 0 90 L50 0
89 S10 15 14 2 90 0 0 L30 30
90 S10 12 7 2,5 0 90 0 L50 0
91 S10 20 12 8 0 90 0 L30 0
92 S10 14 18 4 90 0 0 L50 0
93 S10 15 9 7 0 0 90 L50 0
94 S10 11 8 4 40 0 50 L50 0

klasty ve 2/3 od středu tříděného kruhu

klasty při okraji tříděného kruhu
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6.2 Výsledky laboratorního modelování 

 

6.2.1 Výsledky první laboratorní simulace 

 V prvním laboratorním pokusu byly sledovány hodnoty změny výšky a kolísání 

povrchu půdního substrátu  na stěnách izolovaného boxu. Tyto údaje jsou znázorněny v obr. 

43. Průměrná výška povrchu u sledovaných os byla 17 cm u osy A1 pak 18 cm. Výška 

povrchu sledovaného substrátu se měnila během jednotlivých fází regelačních cyklů. Ve fázi 

zmrznutí, v obr. 44 označena svislicí a číslem, poklesla výška povrchu substrátu při okrajích, 

to je zaznamenáno na osách umístěných na vnitřních stěnách měřícího boxu. Po prvním 

regelačním cyklu byl zaznamenán vznik jehličkového ledu na povrchu substrátu a 

k výraznějšímu nárůstu výšky povrchu substrátu došlo po třetím regelačním cyklu.  
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Obr. 44: Změny výšky povrchu substrátu během regelačních cyklů, fáze zmrznutí označeny 

černou svislicí a číslem, červená svislice označuje doplnění vody v substrátu, A1-D jsou 

označení os, na kterých byly zaznamenávány změny výšky substrátu. 

 

 Při modelaci regelačních cyklů nedocházelo jen ke změnám výšky povrchu půdního 

substrátu. Výraznější hodnoty vyklenutí povrchu byly zaznamenány ve středové části vzorku, 

které bylo zaznamenáno až po třetím regelačním cyklu. Vyklenutí středové části vůči okrajům 

povrchu substrátu je v obr. 45 znázorněno rozdílem vyklenutí středu vůči okrajům, tzn. o 

kolik se střed vyklenul vůči okraji povrchu substrátu, který byl blízkostech jednotlivých 

odečítacích os.  
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Obr. 45: Vyklenutí středu vůči okraji povrchu substrátu zaznamenáno rozdílem v cm vůči 

osám A1-D, fáze zmrznutí označeny černou svislicí a číslem, červená svislice označuje 

doplnění vody v substrátu, A1-D jsou označení os,  na kterých byly zaznamenávány změny 

výšky substrátu. 

 

 Oválný tvar vyklenutí středu měnil v průběhu pokusu délku své delší osy (a) i osy na 

ni kolmé (b). Procentuální hodnoty změny délek os vyklenutí středu jsou znázorněny v obr. 

46. Průměrná hodnota délky os vyklenutého středu je vyznačena červenou vodorovnou čárou, 

tzn. hodnota průměrného vyklenutí středu kolem které velikost vyklenutí oscilovala během 

jednotlivých fází regelačního cyklu. Vyklenutí středu povrchu substrátu (charakterizovaného 

délkami svých os) narostlo ve zmrzlé fázi regelace po předchozím prvním přidání vody (mezi 

5. a 6. regelačním cyklem) do roztátého substrátu. Je zaznamenána značná rozkolísanost délek 

os vyklenutí středu povrchu půdního substrátu. Po zmrzlé fázi 9. regelačního cyklu se 

hodnoty délek os vyklenutí středu pravidelně zvyšují ve zmrzlých fázích regelačních cyklů. 
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Obr. 46: Délky os oblasti vyklenutého středu (a = delší, b = kolmá na delší osu), červená 

vodorovná čára ukazuje průměrnou hodnotu délek os vyklenutého středu, fáze zmrznutí 

označeny černou svislicí a číslem, červená svislice označuje doplnění vody do substrátu. 
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 Během regelačních cyklů se postupně objevovaly na povrchu půdního substrátu klasty 

(obr. 47.). Po 2. regelačním cyklu se objevily klasty č. 1-3, po 3.-6. regelačním cyklu se 

objevil vždy jeden klast (č. 4 až č. 7), po 7. regelačním cyklu se objevily klasty č. 8 a č. 9 a po 

9. regelačním cyklu bylo možné sledovat pohyby všech deseti klastů (obr. 48). 

Úhly svírané klasty s povrchem narůstaly během zmrzlých fází regelačních cyklů (obr. 

48). Po 4 regelačních cyklech svíraly první sledované klasty 90° úhel s povrchem. Po pěti 

regelacích byly zaznamenány první klasty, které se vymrzáním z nižších vrstev objevily na 

povrchu substrátu. Po 12 regelačních cyklech se začaly první klasty přetáčet na druhou stranu 

a úhel svíraný s povrchem se začal opět zmenšovat. Průměrná změna úhlu svíraného klastem 

s povrchem mezi počáteční (při prvním regelačním cyklu, kdy se klast objevil na povrchu) a 

koncovou hodnotou (po posledním regelačním cyklu) je 21,82°, průměrná změna mezi max. a 

min. hodnotou tohoto úhlu je 22,7°. 

 

 
Obr. 47: Konečná podoba povrchu půdního substrátu po 17 regelačních cyklech, žlutě jsou 

vyznačeny klasty zřetelné na povrchu substrátu před zahájením pokusu, číslem a červenou 

barvou jsou označeny sledované klasty, které se na povrchu substrátu objevily v průběhu 

simulace.  
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Obr. 48: Změna úhlu sledovaných klastů (1-10), který svírají s povrchem substrátu, fáze 

zmrznutí označeny černou svislicí a číslem, červená svislice označuje doplnění vody 

v substrátu. 

 

6.2.2 Výsledky druhé laboratorní simulace 

 Při druhé simulaci regelačních cyklů byly také sledovány rozdíly výšky povrchu 

půdního substrátu (obr. 49). Texturní složení substrtátu odpovídalo hodnotám zjištěným na 

profilu lokality Modré sedlo. Průměrná výška povrchu substrátu na jednotlivých osách se 

pohybovala kolem 15 cm. Vlivem rovnoměrného promrzání substrátu docházelo 

k rovnoměrnému  nárůstu výšky povrchu substrátu ve fázi zmrznutí (bez výraznějšího 

vyklenutí středu povrchu). Po dodání vody v průběhu simulace došlo ke zmenšení rozdílů 

výšek povrchu substrátu mezi zmrzlou a roztátou fází pokusu (po 7. regelačním cyklu). První 

zaznamenané vyklenutí středové části substrátu bylo zaznamenáno po 3. regelaci. Malé 

jehličky ledu se začaly objevovat po 7. regelaci a po 11. regelaci se začínaly objevovat malé 

plochy pouze jemnozrnných částic substrátu (obr. 50). Po 16. regelaci se povrch substrátu 

výrazně zvlnil, po 19. regelačním cyklu dosahovalo toto zvlnění povrchu až 5 mm relativních 

rozdílů a plochy tvořené pouze jemnozrnným substrátem měly v průměru 3 cm. Ve středu 

těchto plošek se jemnozrnné klasty natáčely kolmo k povrchu substrátu. Za 19 regelačních 

cyklů došlo ke zřetelnému načechrání a províření svrchních 2 cm substrátu (obr. 51). 
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Obr. 49: Změny výšky povrchu substrátu během regelačních cyklů, fáze zmrznutí označeny 

černou svislicí a číslem, červená svislice označuje doplnění vody  do substrátu, A1-D2 jsou 

označení os,  na kterých byly zaznamenávány změny výšky substrátu. 

 
Obr. 50: Po 11 regelačním cyklu se objevují plochy (vyznačeny červenými kruhy) tvořené 

pouze jemnozrnným materiálem. 
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Obr. 51: Províření svrchních 2 cm substrátu po 19 regelačních cyklech.  

 

Během simulace byly sledovány klasty, které byly zasazeny do svrchní části substrátu 

tak, aby svíraly určitý úhel (v rozmezí 0° - 90°) s povrchem substrátu. Jejich umístění je 

znázorněno na obr. 52. Během jednotlivých fází regelačních cyklů byla zaznamenávána 

hodnota úhlu, který klasty svíraly s povrchem. (obr. 53). Průměrná změna tohoto úhlu mezi 

jednotlivými fázemi regelačního cyklu regelačního cyklu byla o 5% oproti své průměrné 

hodnotě. Úhly svírané klasty s povrchem narůstaly při zmrzlé fázi regelace. Průměrný 

horizontální pohyb mezi pačáteční a koncovou polohou klastů po 19 regelačních cyklech  

(tab. 27) byl 2,7 mm mezi nejvzdálenějšími shodnými body. U klastů 21, 3 a 12b nebyl 

zaznamenán žádný horizontální pohyb. Průměrná změna úhlu svíraného klastem s povrchem 

mezi počáteční (před prvním regelačním cyklem) a koncovou hodnotou (po posledním 

regelačním cyklu) je 11,95°, průměrná změna mezi max. a min. hodnotou tohoto úhlu je 

22,5°. 
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Obr. 52: Porovnání původní polohy (žlutá barva) a úhlu (červená barva) s konečným stavem 

znázorněným na podkladové fotografii. 
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Obr. 53: Změna úhlu sledovaných klastů (očíslované barevné linie), který svírají s povrchem 

substrátu, fáze zmrznutí označeny černou svislicí a číslem, červená svislice označuje doplnění 

vody v substrátu.  
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Tab. 27: Velikost pohybu mezi původní a konečnou polohou  klastů a jejich průměrný úhel 

svíraný s povrchem substrátu během regelačních cyklů.  

pohyb (mm) Ø úhel (°)
22 3,57 1
11 5,23 47
7 4,04 35
5 2,38 42

21 0,00 25
8 2,96 1

30 4,72 31
23 / 7
3 0,00 50

18 3,50 48
26 2,41 33

12a 3,72 0
4 2,50 46
2 2,22 34

12b 0,00 2
1 3,66 30

15 2,22 46
20 3,99 34
14 2,88 22
17 1,76 4  

 

 

 

6.2.3 Výsledky třetí laboratorní simulace 

Při třetím laboratorním pokusu byly sledovány hodnoty výšky povrchu půdního 

substrátu na stěnách izolovaného boxu. Jako půdotvorný substrát byl použit štěrk. Průměrná 

hodnota výšky povrchu substrátu substrátu byla 11,5 cm. Během fází regelačních cyklů, kdy 

byl substrát zmrzlý, byly zaznamenány nárůsty výšky celého povrchu vzorku (obr. 54). Po 

třetím regelačním cyklu dochází k poklesu průměrné výšky povrchu substrátu mezi 

jednotlivými fázemi regelačních cyklů. Konečná výška substrátu je nižší než při začátku 

simulace. Byl zaznamenán výrazný pokles výšky povrchu substrátu na okraji vzorku při ose 

C3 z původní hodnoty 11,5 cm na závěrečných 10,8 cm. Jehličkový led se na povrchu 

štěrkového substrátu nevytvořil. Došlo k vysrážení solí a pokrytí povrchu svrchních klastů 

bílým povlakem. Po 7. regelačním cyklu došlo k výraznému namrzání svrchních klastů.  
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Obr. 54: Změny výšky povrchu substrátu během regelačních cyklů, fáze zmrznutí označeny 

černou svislicí a číslem, A1-D2 jsou označení os,  na kterých byly zaznamenávány změny 

výšky substrátu. 

  

Klasty v hloubce 1 cm pod povrchem během deseti namodelovaných regelačních 

cyklů nevystoupily k povrchu. Porovnání jejich polohy a znázornění směru a velikosti 

koncových úhlů svíraných klasty s vodorovnou rovinou je uvedeno v obr. 55. Byla hodnocena 

změna úhlu mezi počáteční a koncovou hodnotou, mezivýsledky nemohly být naměřeny, 

protože klasty byly po celou dobu simulace schovány pod povrchem. Úhel svíraný klasty 

s vodorovnou rovinou se zvětšil z původní nulové hodnoty u všech klastů v průměru o 13,5°, 

hodnoty změn jednotlivých úhlů jsou uvedeny v tab. 28. Pohyb, který byl zaznamenán u 

všech klastů mezi polohami před a po simulaci měl hodnotu v průměru 2 mm (tab. 28). 
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Obr. 55: Porovnání původní polohy (žlutá barva) s podkladovou fotografií, která znázorňuje 

konečný stav, červeně je uveden směr (je shodný se směrem vyznačeným vrcholem úhlu) a 

velikost úhlu svíraného klasty s vodorovnou rovinou na konci pokusu. 
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Tab. 28: Číslo hmotnostní kategorie klastu (kap. 5.2), velikost pohybu mezi původní a 

konečnou polohou klastu a úhel svíraný s vodorovnou rovinou po dokončení simulace deseti 

regelačních cyklů.  

 

číslo klastu kategorie pohyb (mm) změna úhlu (°)
1 3 7,96 45
2 1 6,10 0
3 5 4,91 0
4 2 3,18 45
5 4 0,00 5
6 1 4,64 25
7 5 1,86 5
8 3 2,52 15
9 4 0,00 15

10 3 3,71 30
11 3 2,65 5
12 1 4,64 20
13 5 2,12 3
14 2 4,44 15
15 4 2,79 15
16 3 3,05 10
17 1 10,53 55
18 5 0,00 0
19 2 3,98 15
20 4 0,00 15
21 3 3,51 10
22 1 4,44 3
23 5 0,00 5
24 2 4,64 15
25 4 2,81 5
26 3 2,12 20
27 1 3,32 5
28 5 0,00 5
29 2 0,00 0
30 4 0,00 0  

 

6.2.4 Výsledky čtvrté laboratorní simulace 

 Jako půdního substrátu bylo použito písku. Sledované změny výšky povrchu půdního 

substrátu zaznamenané na okrajích jsou znázorněny v obr. 56. Průměrná hodnota výšky 

povrchu substrátu byla 15,9 cm. Ve fázích zmrznutí vzorku byly zaznamenány i vyšší 

hodnoty výšky celého povrchu půdy vzhledem k jednotlivých osám. Celkově ale došlo po 

skončení pokusu k sesednutí půdního substrátu a výška půdy se oproti začátku pokusu snížila. 

Po 2. regelačním cyklu došlo ke zvlnění povrchu substrátu a mírnému vyklenutí středu o 5 cm 

oproti okrajovým částem substrátu. Po 6. regelačním cyklu došlo k vymrznutí hrubších klastů 

vlastního písčitého substrátu na povrch. Po 7. regelačním cyklu došlo k tvorbě jehličkového 
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ledu. Po 19. regelačním cyklu došlo k zasolení povrchu minerálními solemi vlastního 

substrátu. Během pokusu byla měřena ve sledovaném půdním substrátu vlhkost, její průběh 

spolu s teplotou naměřenou při povrchu substrátu je znázorněn v obr. 57. Půdní vlhkost se 

během jednotlivých fází regelace zvyšovala se vzrůstající teplotou. V průběhu simulace 

regelačních cyklů byly vždy po pěti regelacích odebrány vzorky půdního substrátu a jejich 

vyhodnocení je uvedeno v tab. 29. 
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Obr. 56: Změny výšky povrchu substrátu během regelačních cyklů, fáze zmrznutí označeny 

černou svislicí a číslem, A1-D2 jsou označení os,  na kterých byly zaznamenávány změny 

výšky substrátu. 
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Obr. 57: Znázornění průběhu vlhkosti půdního substrátu dle elektrické vodivosti (modře) 

s vyznačenou teplotou při povrchu substrátu (červeně).  
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Tab. 29: Vzorky půdního substrátu použitého při čtvrté simulaci regelačních cyklů po pěti 

(A), deseti (B), patnácti (C) a dvaceti (D) regelacích, 1 cm % = procenta texturního složení 

vzorku v hloubce 0-1cm, 1-2 cm % = procenta texturního složení vzorku v hloubce 1-2 cm, 2-

3 cm % = procenta texturního složení vzorku v hloubce 2-3cm, 3-4 cm % = procenta 

texturního složení vzorku v hloubce 3-4 cm, podklad = procenta texturního složení vzorku 

v hloubce větší než 3 cm.  

frakce 1 cm (%) 1-2 cm (%) 2-3 cm (%) 3-4 cm (%) podklad
< 0,05 mm 0,00 0,29 0,11 0,21
0,125 - 0,05 mm 4,22 2,32 1,27 1,15
0,25 - 0,125 mm 18,13 14,70 12,50 8,33
0,5 - 0,25 mm 18,44 30,56 36,76 22,08
1 - 0,5 mm 25,78 23,50 18,64 17,29
2 - 1 mm 17,19 17,99 14,83 19,27
4 - 2 mm 8,91 8,03 8,79 21,04
> 4 mm 7,34 2,61 7,10 10,63
hmotnost celkem (g) 64 103,4 94,4 96 453,7
ztráta (g) 1,4 0,6 1,9 0,9
hmotnost vlhké (g)
suché (g)
obsah vody (g)
obsah vody v %

vzorek A

884,4
816,3
68,1
7,70  

 

frakce 1 cm (%) 1-2 cm (%) 2-3 cm (%) 3-4 cm (%) podklad
< 0,05 mm 0,16 0,14 0,14 0,00
0,125 - 0,05 mm 1,50 0,97 0,86 0,47
0,25 - 0,125 mm 10,95 8,28 6,45 1,68
0,5 - 0,25 mm 22,22 20,77 16,33 2,90
1 - 0,5 mm 23,17 21,46 18,77 5,05
2 - 1 mm 29,71 27,12 24,93 10,94
4 - 2 mm 11,43 13,11 21,63 51,08
> 4 mm 0,87 8,14 10,89 27,88
hmotnost celkem (g) 127,7 145,1 70,4 107,4
ztráta (g) 0,8 0,2 0,6 0,5 347,8
hmotnost vlhké (g)
suché (g)
obsah vody (g)
obsah vody v %

vzorek B

847,6
798,4
49,2
5,80  
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frakce 1 cm (%) 1-2 cm (%) 2-3 cm (%) 3-4 cm (%) podklad
< 0,05 mm 0,00 0,00 0,10 0,00
0,125 - 0,05 mm 0,78 0,74 0,81 0,31
0,25 - 0,125 mm 6,80 7,38 7,73 2,83
0,5 - 0,25 mm 17,39 21,22 16,28 10,01
1 - 0,5 mm 27,76 25,09 29,20 14,98
2 - 1 mm 29,54 28,23 29,60 21,71
4 - 2 mm 12,71 13,01 12,51 34,49
> 4 mm 5,02 4,34 3,76 15,67
hmotnost celkem (g) 90,3 108,4 98,3 160,2
ztráta (g) 0,6 0 0 1,3 345,9
hmotnost vlhké (g)
suché (g)
obsah vody (g)
obsah vody v %

42
4,97

803,1

vzorek C

845,1

 
 

frakce 1 cm (%) 1-2 cm (%) 2-3 cm (%) 3-4 cm (%) podklad
< 0,05 mm 0,00 0,15 0,10 0,07
0,125 - 0,05 mm 0,68 1,33 0,70 0,41
0,25 - 0,125 mm 5,02 6,04 5,66 3,31
0,5 - 0,25 mm 17,10 15,02 14,00 13,77
1 - 0,5 mm 25,64 21,50 19,17 17,70
2 - 1 mm 30,94 31,22 31,18 25,69
4 - 2 mm 15,20 18,56 16,98 27,69
> 4 mm 5,43 6,19 12,21 11,36
hmotnost celkem (g) 74,5 67,9 102 145,2 467,5
ztráta (g) 0,8 0 1,3 0
hmotnost vlhké (g)
suché (g)
obsah vody (g)
obsah vody v %

44,6
4,95

vzorek D

901,7
857,1

 
 

 Obsah vody ve vzorcích ubývá s vyšším počtem regelačních cyklů, nejvíce vody 

obsahuje první vzorek a to 7,7%, nejméně vzorek poslední 4,95%. U všech vzorků směrem do 

hloubky narůstal obsah hrubších klastů. Největší obsah jemnozemě ve svrchním prvním 

centimetru (1 cm) substrátu byl zaznamenán u vzorku A odebraného po pěti regelačních 

cyklech. U vzorků B a C je vidět větší zastoupení kategorie klastů > 4mm ve spodní části 

vzorku. 

Klasty v hloubce 1 cm pod povrchem během dvaceti namodelovaných regelačních 

cyklů nevystoupily k povrchu substrátu. Porovnání jejich polohy a znázornění směru a 

velikosti koncových úhlů svíraných klasty s vodorovnou rovinou je uvedeno v obr. 57. Úhel 

svíraný klasty s vodorovnou rovinou se zvětšil z původní nulové hodnoty u všech klastů v 

průměru o 7,6°. Horizontální změna polohy, která byla zaznamenána u všech klastů mezi 

polohami před a po simulaci, měla hodnotu v průměru 2,8 mm (tab. 30). Maximální zvětšení 
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úhlu o 30° bylo spojeno i s maximálním horizontálním posunem klastu o 8,17 mm. Změny 

horizontální polohy jednotlivých klastů jsou jinak velmi malé a mohou být na pokraji chyb 

způsobených nepřesností ve fotogrammetrické metodě. 

 
Obr. 57: Porovnání původní polohy (žlutá barva) s podkladovou fotografií, která znázorňuje 

konečný stav, červeně je uveden směr (je shodný se směrem vyznačeným vrcholem úhlu) a 

velikost úhlu svíraného klasty s vodorovnou rovinou na konci pokusu. 
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Tab. 30: Číslo hmotnostní kategorie klastu (kap. 5.2), velikost pohybu mezi původní a 

konečnou polohou klastů a změna úhlu svíraného klasty s vodorovnou rovinou po dokončení 

simulace dvaceti regelačních cyklů. 

číslo klastu kategorie pohyb (mm) změna úhlu (°)
1 3 0,00 10
2 1 0,22 10
3 5 3,76 5
4 2 0,00 0
5 4 0,00 10
6 3 0,00 0
7 1 0,00 0
8 5 2,72 5
9 2 2,10 15

10 4 8,17 30
11 3 5,03 15
12 1 3,35 10
13 5 2,52 0
14 2 2,72 15
15 4 5,03 10
16 3 2,93 5
17 1 2,72 0
18 5 5,03 0
19 2 2,72 15
20 4 0,00 0
21 3 2,93 20
22 1 0,00 0
23 5 5,37 15
24 2 2,52 5
25 4 4,02 0
26 3 4,20 5
27 1 7,21 0
28 5 2,52 20
29 2 2,02 10
30 4 3,19 0  

 

6.2.5 Výsledky páté laboratorní simulace 

 Jako půdotvorný substrát byl použit zahradnický substrát. Průměrná hodnota  výšky 

povrchu substrátu byla 15,4 cm. Průběh změn výšky povrchu během dvanácti regelačních 

cyklů je uveden v obr. 58. Po 1. regelačním cyklu byl zaznamenán jehličkový led o velikosti 

až 2 cm. Po 5. regelačním cyklu bylo zaznamenáno vyklenutí středové části povrchu substrátu 

o 2,5 cm a zvlnění povrchu substrátu („nabobtnání“) o relativní výšce 1,5 cm. Ve fázích 

zmrznutí vzorku byly zaznamenány i větší hodnoty výšky povrchu půdy vzhledem 

k jednotlivým osám. Pokles výšky půdního substrátu na konci pokusu byl zaznamenán, ale 

nedosahoval takových hodnot jako při čtvrté simulaci. Nejvýraznější pokles byl na ose C1 o 1 
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cm. V průběhu simulace regelačních cyklů byly vždy po čtyřech regelacích odebrány vzorky 

půdního substrátu u kterých bylo hodnocena změna vlhkosti a texturního složení (tab. 31). 
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Obr. 58: Změny výšky povrchu substrátu během regelačních cyklů, fáze zmrznutí označeny 

černou svislicí a číslem. A1-D2 jsou označení os,  na kterých byly zaznamenávány změny 

výšky substrátu. 

 

Tab. 31: Vyhodnocení vzorku půdního substrátu použitého při páté simulaci regelačních 

cyklů po čtyřech (A), osmi (B) a dvanácti (C) regelacích, 1 cm % = procenta texturního 

složení vzorku v hloubce 0-1cm, 1-2 cm % = procenta texturního složení vzorku v hloubce 1-

2 cm, 2-3 cm % = procenta texturního složení vzorku v hloubce 2-3cm, 3-4 cm % = procenta 

texturního složení vzorku v hloubce 3-4 cm, podklad = procenta texturního složení vzorku 

v hloubce větší než 3 cm.  

frakce 1 cm (%) 1-2 cm (%) 2-3 cm (%) 3-4 cm (%) podklad
< 0,05 mm 0,00 0,00 0,00 0,00
0,125 - 0,05 mm 1,20 1,00 0,00 0,21
0,25 - 0,125 mm 14,10 13,38 0,93 0,85
0,5 - 0,25 mm 4,90 5,35 6,05 3,20
1 - 0,5 mm 9,50 10,37 13,02 6,61
2 - 1 mm 13,30 13,04 20,47 10,02
4 - 2 mm 10,00 15,38 25,12 50,75
> 4 mm 47,00 41,14 34,42 28,36
hmotnost celkem (g) 26,6 29,9 22,4 47,8 349,5
ztráta (g) 0 0,1 0,9 0,9
hmotnost vlhké (g)
suché (g)
obsah vody (g)
obsah vody v %

vzorek A

680,1
476,2
203,9
29,98  
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frakce 1 cm (%) 1-2 cm (%) 2-3 cm (%) 3-4 cm (%) podklad
< 0,05 mm 0,00 0,00 0,00 0,00
0,125 - 0,05 mm 0,80 0,61 0,59 0,17
0,25 - 0,125 mm 5,10 1,23 0,88 0,34
0,5 - 0,25 mm 4,80 4,91 4,42 3,02
1 - 0,5 mm 10,90 11,04 9,73 7,54
2 - 1 mm 14,00 15,95 15,04 11,73
4 - 2 mm 16,10 17,18 19,47 36,68
> 4 mm 48,30 49,08 49,85 40,54
hmotnost celkem (g) 24,2 17,1 34,8 61 395,7
ztráta (g) 0,6 0,8 0,9 1,3
hmotnost vlhké (g)
suché (g)
obsah vody (g)
obsah vody v %

vzorek B

740,9
532,8
208,1
28,09  

frakce 1 cm (%) 1-2 cm (%) 2-3 cm (%) 3-4 cm (%) podklad
< 0,05 mm 0,00 0,00 0,00 0,00
0,125 - 0,05 mm 0,00 0,00 0,57 0,62
0,25 - 0,125 mm 1,50 0,40 1,72 0,62
0,5 - 0,25 mm 1,20 1,98 5,75 1,44
1 - 0,5 mm 4,70 3,95 11,49 2,06
2 - 1 mm 8,60 7,11 15,52 5,77
4 - 2 mm 10,60 11,07 18,39 51,96
> 4 mm 73,40 75,49 46,55 37,53
hmotnost celkem (g) 22,4 26,3 18,1 49 361,1
ztráta (g) 0,8 1 0,7 0,5
hmotnost vlhké (g)
suché (g)
obsah vody (g)
obsah vody v %

vzorek C

633,4
476,9
156,5
24,71  

 

 Obsah vody ve vzorcích ubývá s vyšším počtem regelačních cyklů, hodnota 

procentuálního zastoupení vody ve vzorcích substrátu je ale čtyřnásobně vyšší (při shodném 

počátečním procentuálním objemu vody) než u obdobného čtvrtého pokusu, kde byl půdním 

substrátem písek místo zahradnického substrátu (kap. 5.2). Nejvíce vody obsahuje první 

vzorek (A) odebraný po čtyřech regelacích a to 29,98%, nejméně vzorek poslední 24,71% (C) 

po dvanácti regelacích. U všech vzorků směrem do hloubky narůstal obsah hrubších klastů 

z kategorií > 4mm a 4 – 2 mm. Největší obsah jemnozemě < 0,125 mm ve svrchním (1 cm) 

substrátu byl zaznamenán u vzorku A odebraného po čtyřech regelačních cyklech., ve vzorku 

C je nulový.   

Klasty v hloubce 1 cm pod povrchem během dvanácti namodelovaných regelačních 

cyklů nevystoupily k povrchu substrátu. Porovnání horizontální polohy a změny mezi 

hodnotami počátečního a koncového úhlu svíraného klasty s vodorovnou rovinou jsou 
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uvedeny v obr. 59. Úhel svíraný klasty s vodorovnou rovinou se zvětšil z původní nulové 

hodnoty u všech klastů v průměru o 5,7°. Maximální pohyb klastů (mezi polohami před a po 

simulaci) dosahoval v průměru  2,9 mm (tab. 32). Klast číslo 1 nebyl na konci pokusu 

identifikován, pravděpodobně došlo k jeho rozlomení na několik částí. Velikosti pohybů 

klastů již byly větší než při čtvrté simulaci v písčitém substrátu. Směr klastů byl různý a 

nebylo zde možné vypozorovat žádný trend.  

 
Obr. 59: Porovnání původní polohy (žlutá barva)  s podkladovou fotografií, která znázorňuje 

konečný stav, červeně je uveden směr (je shodný se směrem vyznačeným vrcholem úhlu) a 

velikost úhlu svíraného klasty s vodorovnou rovinou na konci pokusu. 
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Tab. 32: Číslo hmotnostní kategorie klastu (kap. 5.2), velikost pohybu mezi původní a 

konečnou polohou klastů a změna úhlu svíraného klasty s vodorovnou rovinou po dokončení 

simulace dvanácti regelačních cyklů. 

číslo klastu kategorie pohyb (mm) změna úhlu (°)
1 3 / /
2 1 6,65 5
3 5 1,72 5
4 2 0,00 5
5 4 7,73 0
6 3 4,50 0
7 1 13,31
8 5 3,22 5
9 2 9,01 0

10 4 4,50 0
11 3 0,00 5
12 1 1,30 0
13 5 1,42 15
14 2 0,00 0
15 4 0,00 10
16 3 2,15 5
17 1 6,01 10
18 5 3,22 0
19 2 5,80 5
20 4 3,00 10
21 3 1,69 15
22 1 1,53 10
23 5 0,00 10
24 2 0,00 10
25 4 0,00 10
26 3 0,00 10
27 1 0,00 10
28 5 3,36 0
29 2 2,90 10
30 4 0,00 0

0
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7. DISKUSE 

 

7.1 Porovnání půdních substrátů na sledovaných lokalitách a v laboratoři 

 Svrchní A horizonty jsou svým texturním složením významné pro možnost vzniku a 

vývoj strukturních tříděných půd. Pro srovnání je uvedena i lokalita Keprník z Hrubého 

Jeseníku, kde je zaznamenán výskyt tříděných kruhů. V dendrogramu na obr. 60 je 

znázorněno srovnání půdních A horizontů jednotlivých terénních lokalit výskytu strukturních 

půd s texturním složením půdních substrátů namodelovaných v laboratorních podmínkách. 

Podle texturního složení profilu Modrého sedla, lokality s výskytem aktivních tříděných 

kruhů byl použit identický substrát pro laboratorní simulaci č. 2. Protože jsou hodnoty 

texturního složení A horizontů shodné, není zde tento pokus zahrnut. Dalšími podobnými 

lokalitami dle hodnot texturního složení půdy jsou lokality Modré sedlo a Na Rozcestí. 

Lokalitě Letci se blíží texturní složení písčitého substrátu u 4. laboratorního pokusu. K 

hodnotám lokality Keprník se dá přirovnat texturní složení substrátu při první laboratorní 

simulaci. Texturní složení štěrku při 3. laboratorním pokusu se neshoduje s žádnou 

sledovanou terénní lokalitou a mělo význam v modelaci mrazového třídění na relativně 

homogenním hrubozrnném substrátu, do kterého byly přidány pozorované větší klasty.  

 
Obr. 60: Stromový diagram podobnosti texturního složení A horizontů, vyjádřený za pomoci 

euklidovské vzdálenosti. 
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7.2 Texturní složení půd sledovaných lokalit výskytu strukturních půd 

 Jednotlivé půdní profily v lokalitách s výskytem strukturních půd můžeme porovnávat 

dle texturního složení jejich svrchních A horizontů. Procentuální zastoupení klastů 

v jednotlivých velikostních kategoriích je uvedeno v tab.33. Na lokalitě Kerník jsou 

geologickým podložím metamorfované horniny (Křížek, Treml, Engel, 2006). Nejvyšší 

zastoupení jemnozemě pod 0,125 mm má lokalita Vysokého Kola a dále Keprník. Na lokalitě 

Vysoké Kolo tvoří horninový substrát drobnozrnné žuly a u lokality Keprníku to jsou 

biotitické pararuly. Větší počet jenmozrnných klastů je způsoben primárním charakterem 

rozpadu matečné horniny daných lokalit. Nejvíce hrubších klastů je zaznamenáno z lokality 

Na Rozcestí, kde jsou půdotvorným substrátem šedé muskovitické a albitické svory a fylity 

(Správa KRNAP, 2006). Nejvíce zastoupenou velikostní kategorií klastů je u všech profilů 

kategorie 2 – 1 mm s průměrnou hodnotou 16,45 %, dále 1 - 0,5 mm s 15, 89 % a 4 – 2 mm 

s 15,53 %. Všechny sledované půdy se tak dle pedologické granulometrie řadí do půd 

písčitohlinitých. 

 Texturním složením si jsou nejpodobnější lokalita Modré sedlo s výskytem tříděných 

kruhů a lokalita Na Rozcestí s tříděnými sítěmi, obě tyto lokality mají v půdním substrátu 

spíše větší klasty >0,5 mm. Dále se podobají lokality Vysoké Kolo (tříděné polygony) a 

Památník letcům (tříděné sítě).  

 

Tab. 33: Porovnání A horizontů lokalit s výskytem tříděných strukturních půd, Letci = 

lokalita Památník letcům. 

MODRÉ SEDLO % VYSOKÉ KOLO % LETCI % NA ROZCESTÍ % KEPRNÍK %
< 0,05 mm 3,67 6,34 2,30 1,42 7,13
0,125 - 0,05 8,06 21,30 8,29 4,66 11,69
0,25 - 0,125 mm 9,38 7,66 13,90 6,48 8,67
0,5 - 0,25 mm 14,96 14,81 20,28 10,93 9,96
1 - 0,5 mm 14,96 21,11 20,79 14,17 8,43
2 - 1 mm 15,10 17,09 19,77 20,65 9,66
4 - 2 mm 20,53 9,01 11,61 26,72 9,78
> 4 mm 13,34 2,69 3,06 14,98 34,69

Celkový graf horizontů A

 
 
 Nejvyšší obsah vody v půdě u sledovaných lokalit byl zaznamenán v Modrém sedle, 

kde dosahovala voda 54,72 hmotnostních % vzorku (tab. 34). Tato lokalita vykazovala i 

velkou mocnost nadložního humusu, který vykazoval prvky zrašelinění (horizont označen 

jako Of, kap. 6.1.1.4). V tomto horizontu  i v horizontu A, který se nacházel pod ním může 

být zadrženo velké množství vody. Další lokalitou s vyšším obsahem vody byla oblast Na 
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Rozcestí, tam může být vyšší podíl vody na hmotnosti vzorku způsoben i zamokřením terénu 

vlivem deště krátce před odběrem vzorku. Nejnižší hodnotu hmotnostních procent vody 

v půdě vykazuje lokalita Keprník, tato lokalita nevykazuje tak výrazné zamokření půdního 

substrátu. V průměru je zamokření všech lokalit 33,7%. Při laboratorních simulacích bylo 

použito obdobné množství vody v půdním substrátu (30%). Pro hodnocení vlhkostních 

poměrů by bylo lepší sledovat sorpční kapacitu půdy, která není ovlivněna hodnotou úhrnů 

srážek  před odběrem vzorků.  

 
Tab. 34: Porovnání obsahů vody v půdě u profilů na lokalitách s výskytem tříděných 

strukturních půd. 
MODRÉ SEDLO VYSOKÉ KOLO LETCI NA ROZCESTÍ KEPRNÍK 

vlhký substrát (g) 596,7 3860,7 784,3 538,2 608,1
suchý substrát (g) 270,2 2923,6 514,6 306,2 535,8
voda (g) 326,5 937,1 269,7 232 72,3
voda % 54,72 24,27 34,39 43,11 11,89  

 
 

7.3 Klimatické hodnoty ve sledovaných lokalitách výskytu strukturních půd 

Pro porovnání teplot vzduchu s naměřenými půdními teplotami byla použita data 

z polské klimatické stanice Sněžka (IMGW OW). Její lokalita je i v rámci Krkonoš velmi 

specifická, jsou zde extrémně nízké teploty vzduchu a silné nárazy větru. V lokalitách 

s obdobnými extrémními klimatickými podmínkami je i výskyt sledovaných strukturních půd 

a tréninkových ploch mrazového třídění.  

Při porovnání půdních teplot naměřených na sledovaných lokalitách v 15 cm hloubce 

pod povrchem s teplotami zaznamenanými na polské klimatické stanici Sněžka (obr. 61 – 63) 

můžeme sledovat zpoždění půdních teplot za teplotami vzduchu. Tato zpožděná reakce 

půdních teplot na teploty vzduchu je v časovém horizontu dnů. Výkyvy půdních teplot také 

nejsou tak výrazné. Půda ze začátku zimní sezony promrzá velmi pomalu a při oteplování 

v jarních měsících dochází i k pomalému rozmrzání. Na teploty vzduchu nejlépe reaguje 

lokalita Modré sedlo, kde je mocnost sněhové pokrývky vlivem vyfoukávání sněhu 

minimální. Průběh křivky půdních teplot na této lokalitě je minimálně zpožděn za teplotami 

vzduchu, toto zpoždění jsou v průměru 2 dny. Extrémy půdních teplot jsou  o 5-10 °C nižší 

než u průměrných denních teplot vzduchu. S výkyvy průměrný denních teplot vzduchu 

korelují podstatně méně půdní teploty lokalit Vysoké Kolo a Památník letcům. Z těchto dvou 

lokalit sleduje průběh teplot vzduchu lépe lokalita Vysoké Kolo, kde jsou vidět relativně 

shodné výkyvy křivek průběhů teplot, zpoždění půdních teplot za teplotami vzduchu jsou 
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v průměru 3 dny. Klimatická stanice na Sněžce je sice relativně vzdálená tomuto místu, ale 

panují zde obdobné klimatické podmínky vlivem silných nárazových větrů a vysoké 

nadmořské výšky. Lokalita Památníku Letcům je chráněna v zimním období větší mocností 

sněhové pokrývky a proto zde půdní teploty nedosahují výrazných výkyvů a velmi špatně 

kopírují teploty vzduchu. Když se porovnají jednotlivé lokality mezi sebou, je patrný silný 

vliv výšky sněhové pokrývky. V Modrém sedle je sníh maximálně vyfoukáván a půda zde 

není po většinu zimní sezony izolována, popř. je zde sníh v podobě tenké firnové krusty. Na 

lokalitě Vysoké Kolo je sníh zhutněn vyfoukáváním a ablací do podoby firnu a jeho mocnost 

také není velká. Naopak u Památníku letcům jsou zaznamenány velké mocnosti sněhu, který 

izoluje půdu od teplot vzduchu. 

V denních minimech a maximech dosahují teploty na klimatické stanici Sněžka 

výraznějších výkyvů než v průměrných denních teplotách. Půdní teploty ale kopírují průběh 

teplotní křivky průměrných denních teplot vzduchu. Pro regelační cykly v půdě jsou tedy 

důležité podmínky zimních sezon, kdy nejsou velké úhrny sněhových srážek a teploty kolísají 

kolem nuly v rozmezích větších než 24 hodin (odpovídá průměrné denní teplotě). Pokusy 

v laboratorních podmínkách prokázaly, že k promrznutí půdy v 5 cm pod povrchem dochází 

po minimálně pěti hodinách působení záporných teplot. 
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Obr. 61: Porovnání teplot naměřených na stanici Sněžka mezi 12.10.2004-31.5.2005 (průměrná denní teplota, maximální denní teplota a 
minimální denní teplota) s půdními teplotami sledovaných lokalit v 15 cm hloubce pod povrchem. Zdroj dat Sněžka: (IMGW OW). 
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Obr. 62: Porovnání teplot naměřených na stanici Sněžka 12.10.2005- 31.5.2006 (průměrná denní teplota, maximální denní teplota a minimální 
denní teplota) s půdními teplotami sledovaných lokalit v 15 cm hloubce pod povrchem. Zdroj dat Sněžka: (IMGW OW). 

 105



 
 
 

2006 / 2007

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

12.10.2006

1.12.2006

20.1.2007

11.3.2007

30.4.2007datum

te
pl

ot
a 

(°
C

)

Ø (°C)

max(°C)
min(°C)

Modré sedlo

Letci
Vysoké Kolo

 
Obr. 63: Porovnání teplot naměřených na stanici Sněžka mezi 12.10.2006 a 31.5.2007 (průměrná denní teplota, maximální denní teplota a 
minimální denní teplota) s půdními teplotami sledovaných lokalit v 15 cm hloubce pod povrchem. Zdroj dat Sněžka: (IMGW OW). 
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Obr. 64: Porovnání teplot naměřených na stanici Sněžka mezi 12.10.2007 – 31.5.2008 (průměrná denní teplota, maximální denní teplota a 
minimální denní teplota) s půdními teplotami sledovaných lokalit v 15 cm hloubce pod povrchem. Zdroj dat Sněžka: (IMGW OW).
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Závislost proměnných parametrů průběhu půdních teplot ve sledovaných lokalitách 

byla zhodnocena za pomoci korelační analýzy na hladině významnosti p<0,05 ze vzorku 45 

případů (tab. 35). V korelační analýze jsou porovnávány parametry regelačních sezón, jejich 

podzimních a jarních období. Asociace mezi dvěma proměnnými byla hodnocena u parametrů 

začátek a konec a délka trvání (ve dnech) regelační sezóny, teplotní minima (°C) a kdy nastala 

(dne), počet regelací a jejich průměrná délka  ve dnech. Hodnoty indexů regelační sezóny 25, 

50 a 75 nebyly hodnoceny, protože obsahují procentuální hodnoty, které se po jejich sečtení 

blíží ke 100%. U parametrů Irs 25, 50 a 75 je tedy předpoklad formální korelace (sensu 

Hendel, 2004) a pro korelační analýzu jsou nevhodné. 

Nejsilnější asociace, tzn. hodnoty jedné proměnné mají vysokou pravděpodobnost 

vyskytovat se s určitými hodnotami druhé proměnné, jsou mezi počtem regelací a minimy 

teplot během regelační sezóny (období). Z toho vyplývá, že čím jsou výraznější teplotní 

minima, tím jsou také vyšší počty regelací v dané sezóně (období). Vysoká asociace je také 

mezi začátkem regelační sezóny (období) a datem výskytu teplotního minima.  

 
Tab. 35: Korelační analýza závislosti proměnných půdních teplot za sledované období 

15.2.2004 – 21.7.2008, modře je vyznačena signifikantní míra asociace.  
zač konec trvání (d) min (°C) min (dne) počet reg. Ø délka reg. (d)

zač 1,00 0,35 -0,16 -0,24 0,71 -0,12 -0,59
konec 0,35 1,00 -0,12 -0,24 0,37 0,03 -0,40
trvání (d) -0,16 -0,12 1,00 0,09 -0,27 0,16 0,39
min (°C) -0,24 -0,24 0,09 1,00 -0,25 0,80 0,32
min (dne) 0,71 0,37 -0,27 -0,25 1,00 -0,18 -0,38
počet reg. -0,12 0,03 0,16 0,80 -0,18 1,00 0,24
Ø délka reg. (d) -0,59 -0,40 0,39 0,32 -0,38 0,24 1,00  
 
7.4 Vztah půdních teplot a mocnosti sněhové pokrývky 

 Mocnosti sněhu jsou na sledovaných lokalitách výskytu tříděných strukturních půd 

různé (kap. 6.1.3) a odlišné jsou sněžné profily i podle typu a kvality sněhu. Nejvíce sněhu se 

akumulovalo ve sledované zimní sezóně 2007/2008 na závětrném východním svahu Luční 

hory, kde se nachází i lokalita Památník letcům. Další  oblastí s mocnou sněhovou pokrývkou 

je  lokalita Na Rozcestí, která má výrazně nižší nadmořskou výšku a nedochází zde 

k výraznějšímu vlivu vyfoukávání sněhu západními větry jako u extrémnějších lokat, např. 

Modré sedlo. Porovnání mocnosti sněhu a průběhu půdních teplot s teplotami vzduchu 

ukazuje, že lokalita Památník letcům byla chráněna sněhovou pokrývkou natolik, že zde 

nedošlo za zimní sezonu 2007/2008 k promrznutí půdy (obr. 65). Mocnost sněhu na lokalitě 

Modré sedlo střed (lokalita odpovídá dlouhodobě sledovanému dataloggeru) je od 23.2. 
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nulová. Půda nebyla chráněna izolační vrstvou sněhu a vliv chladného vzduchu se projevil na 

četnosti regelačních cyklů, protože půda mohla dobře reagovat na změny teplot vzduchu. 

Mocnost sněhové pokrývky na lokalitě Památník letcům klesá až s jarním oteplením vzduchu 

po 24.4.2008.  
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Obr. 65: Porovnání mocností sněhu na lokalitách Modré sedlo střed a Památník letcům 

 s půdními teplotami (v 15 cm pod povrchem) a průměrnou denní teplotou vzduchu na Sněžce 

(IMGW OW) v období 1.2.2008 až 10.5.2008. 

 
7.5 Kvalita vytřízení u tříděných kruhů a polygonů 

 Pokud porovnáváme morfometrické parametry jednotlivých klastů (při počtu 225 

případů) naměřených v reprezentativním tvaru tříděného kruhu a tříděného polygonu (tab. 

36.), vyjdou v korelační matici významné vzájemné závislosti mezi délkami os. Tzn. s vyšší 

hodnotou délky jedné osy klastu je pravděpodobné, že i délky ostatních os klastu budou  větší. 

Významná závislost negativního směru je u sklonu osy z vůči sklonům zbývajících os. Tzn. 

čím je délka os x a y větší, tím je i osa z kratší. To odpovídá struktuře klastů matečního 

substrátu daných lokalit, kdy geologické podloží tvořené  svory a fylity je rozrušeno na 
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deskovité úlomky. Klasty na těchto lokalitách jsou destičkovitého tvaru s výrazně menší 

tloušťkou (osou z) oproti ostatním rozměrům.  

 Hodnoty asociací mezi jednotlivými délkami os klastů jsou vyšší u tvaru tříděného 

polygonu, naopak asociace mezi úhly osy z vůči osám x a y  jsou vyšší u tříděného kruhu. 

Vzájemné závislosti délek stran jsou ale u kruhů i polygonů vyšší něž mezi úhly osy z vůči 

osám x a y.  

 

Tab. 36: Korelační analýza vzájemné závislosti proměnných morfometrických parametrů 

klastů vzorového tříděného polygonu a kruhu, parametry kap. 6.1.5, modře je vyznačena 

významná míra asociace.  

délka osy x (cm) délka osy y (cm) délka osy z (cm) úhel x (°) úhel y (°) úhel z (°)
délka osy x (cm) 1 0,9 0,88 0,02 0,07 0
délka osy y (cm) 0,9 1 0,81 0,08 -0,02 0,02
délka osy z (cm) 0,88 0,81 1 0,01 0,02 0,02
sklon x (°) 0,02 0,08 0,01 1 -0,15 -0,56
sklon y (°) 0,07 -0,02 0,02 -0,15 1 -0,56
sklon z (°) 0 0,02 0,02 -0,56 -0,56

délka osy x (cm) délka osy y (cm) délka osy z (cm) úhel x (°) úhel y (°) úhel z (°)
délka osy x (cm) 1,00 0,88 0,88 0,10 0,04 -0,12
délka osy y (cm) 0,88 1,00 0,77 0,26 -0,05 -0,18
délka osy z (cm) 0,88 0,77 1,00 0,06 -0,01 -0,05
sklon x (°) 0,10 0,26 0,06 1,00 -0,27 -0,62
sklon y (°) 0,04 -0,05 -0,01 -0,27 1,00 -0,50
sklon z (°) -0,12 -0,18 -0,05 -0,62 -0,50 1,00

délka osy x (cm) délka osy y (cm) délka osy z (cm) úhel x (°) úhel y (°) úhel z (°)
délka osy x (cm) 1,00 0,91 0,89 -0,06 0,02 0,11

délka osy y (cm) 0,91 1,00 0,82 -0,06 -0,05 0,18

délka osy z (cm) 0,89 0,82 1,00 -0,04 0,02 0,08
sklon x (°) -0,06 -0,06 -0,04 1,00 -0,10 -0,50
sklon y (°) 0,02 -0,05 0,02 -0,10 1,00 -0,57
sklon z (°) 0,11 0,18 0,08 -0,50 -0,57 1,00

tříděný kruh

tříděný kruh a polygon

tříděný polygon 

1

 
 
 
 V obr. 66 je znázorněno porovnání délek delších os klastů (x) mezi tříděnými kruhy 

(1) a tříděnými polygony (2). Ve strukturním tvaru tříděného kruhu jsou hodnoty os x nižší a 

soubor těchto naměřených hodnot má menší variabilitu než je tomu u tříděných polygonů. 

Porovnání délek os y (os kolmých na nejdelší osu x) a z (tzn. nejkratších os klastů) není vůči 

typu strukturního tvaru významné na hladině 95% pravděpodobnosti (tab. 37).  
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Obr. 66: Porovnání velikostí os x  klastů naměřených v reprezentativních tvarech tříděného 

kruhu (1) a polygonu (2). 

 
 Při jednoduchém třídění analýzy rozptylu (One-way ANOVA) vychází v F testu na 

95% hladině pravděpodobnosti podobnost mezi skupinami hodnot délek os x (tab. 37) a 

sklonů os y a z dělených dle typu strukturní půdy (tříděný kruh, tříděný polygon). Z toho 

můžeme odvodit, že délka nejdelší osy a velikost úhlů, které svírají osy y a z s povrchem je 

podmíněna typem strukturní půdy, resp. typy strukturních půd  tříděných kruhů a polygonů se 

od sebe odlišují parametry délek os klastů. Parametry délek os mají ale mezi sebou navzájem 

velmi silnou asociaci (tab. 36), to znamená že tříděné kruhy a polygony se od sebe liší 

velikostí klastů.  

V pilotním srovnání tvarů strukturních kruhů a polygonů byl měřen vždy pouze jeden 

reprezentativní tvar ze skupiny. Proto jsou výsledky z toho měření ukázkou možného dalšího 

směru výzkumu, který může sledovat rozdíly v morfologii a vytřídění klastů v těchto tvarech. 

Tento výzkum je však potřeba podpořit sledováním více strukturních tvarů skupin tříděných 

půd. 
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Tab. 37: Jednosměrná analýza rozptylu (One-way ANOVA) ukazuje závislost parametrů 

délek a sklonů os na typu strukturní půdy (tříděného kruhu, tříděného polygonu) , parametry 

kap. 6.1.5, oranžově je vyznačena nesignifikantní síla testu  
Parametr: typ strukturního 
tvaru vs.

F = síla testu p = hladina spolehlivosti 
(p<0,05)

délka osy x (cm) 5,66295676 0,0182
délka osy y (cm) 3,04562031 0,0823
délka osy z (cm) 0,56162645 0,4544
sklon x (°) 1,76941712 0,1848
sklon y (°) 15,42046410 0,0001
sklon z (°) 9,60250800 0,0022  

   

Rozdělení souboru hodnot úhlů svíraných klasty v reprezentativních tvarech má v F 

testu na hladině pravděpodobnosti 95% ještě větší váhu než rozdělení délek os klastů (tab. 

37). U tříděného kruhu je velikost a rozptyl úhlu osy x menší než u tříděného polygonu (obr. 

67). U velikosti a rozptylu hodnot úhlu osy y je tomu naopak (obr. 67 vpravo nahoře), tzn. že 

u tříděného kruhu je velikost úhlu osy y svíraného s povrchem větší (a variabilita těchto úhlů 

je také výraznější) než je tomu u úhlů stejné osy klastů tříděného polygonu. Porovnání 

velikosti úhlu osy x není vůči typu strukturního tvaru významné na hladině 95% 

pravděpodobnosti (tab. 37).  

V průměru mezi klasty tříděného polygonu a třízeného kruhů jsou největší hodnoty 

sklonů osy z svíraných s povrchem. To znamená že většina měřených klastů obou 

sledovaných tvarů má polohu, kdy je osa x vodorovná s povrchem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 67: Porovnání úhlů (sklony) os y a z (vpravo nahoře)  klastů naměřených 

v reprezentativních tvarech tříděného kruhu (1) a polygonu (2). 
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 Porovnáváme-li závislost délky osy x na poloze klastu uvnitř tvaru, musíme 

porovnávat vždy polohu klastu vůči zbytku sledovaného tvaru, např. závislost délky osy x na 

poloze v okrajích tvaru vůči: středu tvaru, 1/3 od středu a 2/3 od středu  (tab. 38). Rozdělení 

velikostí klastů (určeno osou x) podle umístění klastů uvnitř tvaru je znázorněno na obr. 66. 

Zde je patrný výrazný nárůst velikosti klastů při okraji tvaru jak u tříděného kruhu (K3) tak i 

u tříděného polygonu (P3).  Pokud porovnáme mezi sebou okrajové klasty dle strukturního 

tvaru, jsou v průměru větší klasty tříděného polygonu a mají také větší rozptyl hodnot. Také 

v tab. 38 je vidět silná závislost délek os vůči okrajové poloze, tato závislost je větší u 

tříděného kruhu. Klasty vnitřních částí sledovaných tvarů (střed, 1/3 od středu a 2/3 od  

středu) mají větší velikosti a také větší rozkolísání těchto hodnot u tříděného polygonu. U 

polygonu i kruhu jsou větší klasty středové části oproti klastům polohy 1/3 a 2/3 od středu. 

Síla jejich F testu nedosahuje hodnot okrajových klastů, ale přesto je zde závislost na 95% 

hladině pravděpodobnosti prokázána (tab. 38). Středové klasty jsou v průměru větší u 

tříděného polygonu než u kruhu, ale závislost velikosti klastů na poloze nebyla prokázána.  

Oba tvary tedy vykazují známky vytřízenosti klastů dle jejich velikosti, kdy se větší 

klasty nacházejí na okraji tvaru (obr. 68). Tříděné polygony vznikají za drsnějších podmínek s 

intenzivnější regelací a mrazovým zvětráváním. Proto dochází při jejich vzniku k pohybu 

větších klastů. Nejlépe vytřízeny jsou z tříděných strukturních půd polygony (Washburn 

1956), naopak kruhy jsou vytřízeny nejméně dokonale. Kruhy tedy mohou fungovat za 

mírnějších podmínek a mají i menší klasty. 

 

Tab. 38: Jednosměrná analýza rozptylu (One-way ANOVA) ukazuje závislost parametrů 

délek osy x na poloze uvnitř klastu (poloha konkrétního klastu vůči zbytku sledovaného tvaru) 

v rámci vzorového tvaru strukturní půdy (tříděného kruhu, tříděného polygonu), oranžově je 

vyznačena bezvýznamná síla testu.  

tříděný kruh
F = síla testu p = hladina 

spolehlivosti (p<0,05)
střed vs. zbytek tvaru 3,16450269 0,0786
1/3 vs. zbytek tvaru 17,7421699 0,0006
2/3 vs. zbytek tvaru 11,377241 0,0011
okraj vs. zbytek tvaru 258,869863 0,0000

tříděný polygon
F = síla testu p = hladina 

spolehlivosti (p<0,05)
střed vs. zbytek tvaru 1,452499 0,2304
1/3 vs. zbytek tvaru 22,3015445 0,0000
2/3 vs. zbytek tvaru 10,1207057 0,0018
okraj vs. zbytek tvaru 135,460294 0,0000

Závislost délky osy x na poloze uvnitř tvaru
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Obr. 68: Velikost delší osy x klastů na reprezentativních tvarech tříděného kruhu a polygonu. 

Lokalita: K0= kruh střed, K1=kruh v 1/3 od středu, K2=kruh ve 2/3 od středu, K3= kruh 

okraj, P0= polygon střed, P1= polygon v 1/3 od středu, P2= polygon ve 2/3 od středu, P3= 

polygon okraj. 

 

 

7.6 Pohyby klastů při mrazovém třídění 

 Na tréninkových lokalitách v terénu byly zaznamenávány změny polohy s velikostí 

úhlu klastů v závislosti na lokalitě výskytu této plochy. Při jednoduchém třídění závislosti 

těchto parametrů na lokalitě výskytu nevyšla na hladině 95% pravděpodobnosti významná 

hodonta F testu. V obr. 69 ale můžeme sledovat hodnoty pohybu sledovaných klastů. Největší 

změny byly zaznamenány v lokalitách Luční hora S a Luční hora J, rozkolísanost těchto 

souborů hodnot je také výraznější než u zbývajících lokalit.  
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Obr. 69: Změny polohy klastů dle jednotlivých lokalit tréninkových ploch 

 

 Změna úhlu klastů sledovaných lokalit je znázorněna v obr. 70. U všech lokalit jde 

převážně o negativní změny, tzn. všechny sledované klasty vykazovaly pokles úhlu, který 

svíraly s povrchem (měřeno koncový úhel – počáteční). Hodnoty změn sledovaných úhlů jsou 

ale u všech lokalit podobné, to potvrzuje obdobnost lokalit i z hlediska charakteru a drsnosti 

mikroklimatu, zmenšení úhlů svíraných klasty s povrchem může být způsobeno vahou sněhu, 

který pokrývá sledované lokality. 
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Obr. 70: Změny velikostí úhlů svíraných klasty s povrchem dle jednotlivých lokalit 

tréninkových ploch 

 

 Porovnání terénních lokalit a laboratorních modelací po deseti regelačních cyklech je 

znázorněno v obr. 71 a 72. Terénní lokality jsou reprezentovány dvěmi tréninkovými 

plochami v Modrém sedle (sloupce 0 a 1). Zde došlo ve sledované zimní sezoně 2007/2008 

k deseti regelačním cyklů. Sloupec 2 reprezentuje druhý laboratorní pokus, kde byl jako půdní 

substrát použit vzorek odpovídající texturnímu složení lokalitě Modré sedlo. Sloupce 3 a 4 

vyjadřují hodnoty třetí a páté laboratorní simulace. Hodnoty pohybů jednotlivých klastů jsou 

si navzájem v rámci lokalit / pokusů podobné a ani při jednosměrné analýze rozptylu nedošlo 

na 95% hladině pravděpodobnosti k průkaznému výsledku F testu. U hodnot velikostí změn 

úhlů svíraných sledovanými klasty již byla hodnota F testu významná (F = 4,35447954, p = 

0,0024). Tento výsledek je způsoben zejména hodnotami v druhé laboratorní simulaci, kdy 

došlo po deseti regelačních cyklech jen k velmi malé změně úhlu klastů. Pokud ale srovnáme 

hodnoty změn úhlů klastů i bez laboratorních výsledků z druhého pokusu, je hodnota F testu 

nižší, ale stále významná (F = 3,06935146, p = 0,0306). Na přírodních tréninkových plochách 

byl pokles sledovaných úhlů způsoben zřejmě hmotností sněhu, který pokrýval sledované 

lokality. Pokud srovnáme hodnoty změn úhlů klastů v laboratorních podmínkách, jsou tyto 

změny po zalití substrátu vodou výraznější (změna úhlu o 5,9° v prvním pokusu a o 3,24° ve 
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druhém pokusu) než po regelačních cyklech, které jsou fázi doplnění vody do substrátu 

vzdálené  (změna úhlu o 3,7° v prvním pokusu a o 2,72° ve druhém pokusu). V průměru jsou 

změny úhlů klastů v laboratorních podmínkách po deseti regelačních cyklech nižší než u 

terénních lokalit.  

 Lze říci, že změna úhlů svíraných klasty s povrchem substrátu záleží na podmínkách 

dané lokality / pokusu. Při laboratorním pokusu č. 2 se sice podařilo namodelovat obdobné 

texturní složení jako u substrátu Modrého sedla, ale rozdíl může být způsoben odlišným 

obsahem vody v jednotlivých fázích regelačních cyklů. Bohužel nebyl ve sledovaném období 

na lokalitě Modrého sedla instalováno vlhkostí čidlo, proto nemůže být tato domněnka 

potvrzena.  

 

 

 
Obr. 71: Změny polohy klastů po 10 regelačních cyklech v závislosti na lokalitě popř. typu 

laboratorní modelace, 0= Modré sedlo Va, 1= Modré sedlo Vb, 2= laboratorní modelace č. 2 

se substrátem obdobným Modrému sedlu, 3= laboratorní modelace č. 3 se štěrkovým 

substrátem, 4= laboratorní modelace č. 5 se zahradnickým substrátem.  
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Obr. 72: Změny velikosti úhlů (v absolutní hodnotě) svíraných klasty s rovinou po 10 

regelačních cyklech v závislosti na lokalitě popř. typu laboratorní modelace, 0= Modré sedlo 

Va, 1= Modré sedlo Vb, 2= laboratorní modelace č. 2 se substrátem obdobným Modrému 

sedlu, 3= laboratorní modelace č. 3 se štěrkovým substrátem, 4= laboratorní modelace č. 5 se 

zahradnickým substrátem.  

 

 Při porovnání pohybů klastů dle hmotnostních kategorií v laboratorních pokusech č. 4 

a 5 (obr 73 a 74), při analýze rozptylu zde nedošlo na 95% hladině pravděpodobnosti k 

významnému F testu. Tzn. výsledky sledovaných hmotnostních kategorií jsou si natolik 

podobné, že nemůžeme říct, že některá z uvedených hmotnostních kategorií má větší či menší 

pravděpodobnost výraznějších pohybů a změn úhlů při procesu mrazového třídění.  

 Bezprostředně po dodatečném zalití substrátu vodou během simulace regelačních 

cyklů byly zaznamenány poklesy velikostí úhlů svíraných klasty s povrchem. Tato skutečnost 

byla zjištěna při první i druhé simulaci.  
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Obr. 73: Změny polohy klastů v závislosti na hmotnostní kategorii klastů 
 

 
 

Obr. 74: Změny úhlu klastů svíraného s vodorovnou rovinou v závislosti na hmotnostní 
kategorii klastu 
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8. ZÁVĚR 

 V rámci předkládané diplomové práce bylo provedeno porovnání vybraných lokalit 

s výskytem tříděných strukturních půd z hledisek podmínek aktivity těchto periglaciálních 

tvarů. Byly vybrány lokality s výskytem aktivních tříděných kruhů, neaktivních tříděných 

polygonů a tříděných sítí, které byly navzájem srovnány podle podmínek potřebných 

k procesu mrazovému třídění.   

• Teplotní charakteristiky za období 15.2. – 21.7.2008 ukazují, že největšího počtu 

regelačních cyklů dosahuje lokalita Modré sedlo a Vysoké Kolo. V Modrém sedle byl 

zaznamenán počet přechodů přes nulu ve sledovaném období v rozmezí mezi 6 až 40 

za sezónu, jeden cyklus zde trvá také nejkratší dobu (v průměru 11,28 dne mezi 

následujícími přechody přes nulu). U Vysokého Kola to je rozmezí 2 až 14 přechodů 

přes nulu za sezónu. Ostatní lokality jsou velkou mocností sněhové pokrývky 

izolovány od výkyvů teplot vzduchu a nedochází zde k častým přechodům přes nulu. 

U lokality Památník letcům, kde byla zjištěna nejvyšší mocnost sněhové pokrývky 

v zimní sezóně 2007/2008 nedošlo k promrznutí půdy v hloubce 15 cm pod povrchem. 

V oblasti Modrého sedla byla zjištěna ve stejné sledované sezóně absence sněhové 

pokrývky již od 23.2.2008 a bylo zde zaznamenáno 20 přechodů půdních teplot přes 

nulu. Začátky regelačních sezón jsou také nečasnější u lokality Modré sedlo (říjen / 

listopad) a přetrvávají nejdéle (do poloviny dubna). Minima půdních teplot jsou také 

nejnižší v Modrém sedle a vyskytují se nejdříve (konec ledna / začátek února).  

 

• Z hlediska granulometrického hodnocení půdních substrátů jsou si svými svrchními 

horizonty nejpodobnější lokality Modré sedlo a Na Rozcestí, což je dáno stejným 

geologickým podložím, které hraje při texturním složení půdního substrátu velkou 

roli. Ideální lokalitou pro vznik a vývoj tříděných půd je i v dnešních podmínkách 

Modré sedlo. To je dáno součtem chladného klimatu, nízké sněhové pokrývky a malé 

mocnosti půdního profilu. Proces mrazového třídění probíhá i v dnešních klimatických 

podmínkách, nejvíc je podmíněn mocností sněhové pokrývky a teplotním průběhem 

zimního období roku. Pro tříděné formy strukturních půd jsou ideální relativně mírné 

zimy s malým výskytem sněhových srážek a častými přechody teplot přes nulu.  

 

• Při sledování mrazového třídění klastů v různých tréninkových terénních lokalitách 

byl zjištěn jejich horizontální pohyb v řádech mm (v průměru o 5,13 mm) a změna 

úhlu, který svíraly s povrchem (úhel se za sledované období snížil v průměru o 15°). 
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Změna úhlu klastů byla obdobná u všech lokalit, vlivem hmotnosti sněhu, který 

lokality pokrýval, došlo ke snížení původního úhlů.  

 

• Bylo provedeno pilotní srovnání neaktivní formy tříděných půd (tříděných polygonů) 

a aktivních tříděných kruhů. U obou strukturních půd jsou patrné známky vytřídění, 

kdy největší klasty jsou soustředěny do okrajových částí tvaru. Klasty tříděného 

polygonu jsou obecně větší než u tříděného kruhu a dokazují tak, že ke svému vzniku 

potřebovaly extrémější klimatické podmínky. Průměrné délky os klastů u tříděného 

polygonu byly 9,1; 5,8 a 2,3 cm u tříděného kruhu 6,79; 4,61 a 2,05 cm, což dokazuje 

jemnozrnnější matrix u tříděného kruhu. Úhel svíraný osou klastu s povrchem je 

shodně největší u osy z, klasty se tedy blíží u obou strukturních tvarů poloze, kdy je 

jejich nejdelší osa vodorovná s povrchem. Všechny tyto zjištěné hodnoty je potřeba 

ověřit na větším počtu měření.  

 

Poznatky získané studiem terénních lokalit byly použity pro laboratorní modelování a bylo 

vytvořeno pět laboratorních simulací průběhu regelačních cyklů na různých půdních 

substrátech. Při těchto pokusech byly sledovány a vyhodnocovány  podmínky potřebné 

k procesu mrazového třídění.  

• V druhé laboratorní simulaci bylo napodobeno texturní složení půdního profilu 

z lokality Modré sedlo, první pokus se podobal profilu Keprník v Hrubém Jeseníku a 

čtvrtý pokus s písčitým substrátem se granulometrickými hodnotami přiblížil k profilu 

Památník letců. K napodobení přírodních podmínek bylo použito i 30 % obsahu vody 

v půdních substrátech, jako je tomu v průměru u všech terénních lokalit a byly použity 

shodné klasty pro mrazové třídění.  

 

• Během jednotlivých fází regelačních cyklů byly sledovány objemové změny půdního 

substrátu, jeho výška povrchu narůstala ve zmrzlých fázích. To bylo způsobeno 

zmrzlou půdní vodou, tvorbou jehličkového ledu a provířením svrchních 2 cm 

substrátu vlivem vymrzání klastů. Byl pozorován úbytek vody v půdě s počtem 

regelačních cyklů a posun hrubozrnných klastů > 4 mm směrem do spodní části 

vzorku.  
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• Byly sledovány horizontální pohyby klastů v půdním substrátu během všech 

laboratorních simulací. Byly zaznamenány nárůsty úhlů svíraných klasty s povrchem 

po zmrznutí půdního substrátu během regelačního cyklů. Docházelo k vymrzání klastů 

směrem k povrchu (už po druhém regelačním cyklu) a horizontálním pohybům klastů 

(v průměru o 2,6 mm) i změnám jejich úhlů na počátku a konci měření: na povrchu 

(16,9°) i v hloubce 1 cm pod povrchem (v průměru o 8,9°).  

 

• V půdním substrátu musí být zastoupeny různé texturní kategorie klastů, aby 

docházelo k mrazovému třídění. Jako nejlepší substrát z hlediska horizontální změny 

polohy klastů se ukázal zahradnický substrát  a štěrk (došlo zde shodně k průměrnému 

horizontálnímu posunu po deseti regelačních cyklech o 2,9 mm), poté písek blížící se 

texturnímu složení lokality Památník letcům (průměrný horizontální posun po dvaceti 

regelačních cyklech o 2,8 mm) a jako další substrát odpovídající granulometrii 

Modrého sedla (průměrný posun po devatenácti regelačních cyklech o 2,7 mm). 

Nejlepším substrátem z hlediska velikosti změny úhlů svíraných klasty s povrchem 

byl substrát prvního pokusu odpovídající texturnímu složení lokality Keprník (po 

sedmnácti regelačních cyklech) a štěrkový substrát (po deseti regelačních cyklech), 

kde došlo shodně k max. změně o 55°.  Při srovnatelném počtu regelačních cyklů (10) 

vychází jako nejideálnější substrát pro horizontální pohyb i změnu úhlu svíraného 

klastem s povrchem štěrk. Ten se nejvíce přibližuje hodnotám pohybů klastů 

měřených na lokalitě Modré sedlo. 

 

• K tvorbě jehličkového ledu dochází již po prvním regelačním cyklu (u zahradnického 

substrátu), zvýšení povrchu substrátu. Po dvou regelačních cyklech došlo k vyklenutí 

středu povrchu substrátu (první simulace) a zvlnění povrchu substrátu (písek při čtvrté 

simulaci, blížící se k textuře lokality Památník letcům). První klasty vymrzají na 

povrch po třetím regelačním cyklu (první simulace). Po dvanácti regelacích se 

přetáčejí na druhou stranu (první simulace). Po jedenácti regelacích se na povrchu 

objevují plochy vytříděného jemnozrnného substrátu (substrát shodný s lokalitou 

Modré sedlo).  

 

• Při srovnání horizontálních pohybů klastů a jejich změny úhlu svíraného s povrchem 

po deseti regelačních cyklech u klastů v terénu (na dvou tréninkových plochách 
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Modrého sedla) s klasty laboratorních simulací (při použití: substrátu odpovídajícímu 

texturou Modrému sedlu, substrátu štěrku a zahradnického substrátu) došlo 

k nejvýraznějším pohybům u terénních lokality Modré sedlo Va (5 mm), štěrku (2,9 

cm) a lokality Modré sedlo Vb (2,2 cm). Změna úhlu byla nejvýraznější u terénních 

lokality Modré sedlo Vb (17,2°) a poté u štěrku laboratorního vzorku a lokality Modré 

sedlo Va (shodně 13,5°). 

 

• Při dodatečném zalití substrátu vodou během simulace regelačních cyklů byly 

zaznamenán nárůst výšky povrchu substrátu při první modelaci, při častějším 

doplňování vody (3x po sobě následujících „teplých“ regelačních fází)  během pokusu 

(modelace se substrátem texturně blízkým Modrému sedlu) došlo naopak ke snížení. 

 

• Při porovnání horizontálních pohybů a změnou úhlů svíraných klasty s vodorovnou 

rovinou dle hmotnostních kategorií klastů nebyla zjištěna na 95% hladině 

pravděpodobnosti souvislost mezi velikostí pohybu popř. změny úhlu s hmotností 

klastu. 
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