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. Předkládaná práce je příspěvkem k multídisciplinárnímu studiu v oblasti arkto-alpinské tundry Krkonoš (části arkto.alpinské tundry Vysokých Sudet)' unikátníhoprostředí v kontextu ostatních středoevropských iohoií. Ý Krkonošich zaujímá
plochu kolem 47 km2 (přibliŽně 7,4 yo celkóvé rozlohy Krkonoš, 32 km2 na české a15 km2 na polské straně). V rámci něko|ika qizkumnych pro;étm existuje mnoho
srudií českých a zahraničních expertů (Štursa 2002)..VýsiedŘy těchto siudií jsou
velmi důleŽité pro lepší pochopení prostředí arkto-alpinskoiundry a její management.

. V této práci byly studovány tři skupiny abiotických vlastností: (l) magnetickél.lastnosti svrchní části půd; (2) vlhkostní chárakteristika půd ve vztahu
k.i egetačnímu pokryvu (k|eč versus travní porost) a (3) vliv navátého sněhu na vodnílilanci malého horského povodí. V případech (1) a (2) byly pouŽity metody;:\ ironmentální geo$zziky (magnetika a TDR). V případě t:i oyrá vyvinuta nová
:š:Lrda měření sněhové pokrývky s využitím satelítního svstému GÍ,S.

]. Charakteristika studované ob|asti

t]:ia:t arkto-alpínské tundry Krkonoš lze ztotožnit s oblastí bezlesí přibliŽně nad
-:-.:;: lesa (cca 1250 m n.m.)' Vlivem lavinové aktivity však oblast tuna'y zasahuje. ::ý;i pod hraníci lesa v místech lavinových drah. obecně vŠak tato oblašt zahrnuje
'.'šnla\e rozpětí od 1250 m n.m. do 1602 m n.m' (vrchol SněŽky). KrkonoŠská tundra
'-'..:.s.lcí se přederŠím jako bezlesá oblast během Ho|océnu) je charakterizována

!: -:':]:3: eeograflckich a přírodních komponent (tříděné půdy, sněhová pole':-.,:.:.; J::tr. jn1gn5irní reeelační a deflační procesy) a výskyem reliktních forem-t.:>-"Š:::... -Ie:ozdě]ena do 3 zón (Soukupová et al. l995): (t) kryo-eolickázóna
r...:.'.r.:: :e -'e : na lemncrzrnném granitovém a kvarcitovém 

.poirozi, 
převládajícími

l*-':-;:::::::: proces) a ekos1 stémy s Junction trifidi), 1i; t<ryo-vegetaČni zóna: :.i.r seciel a ploŠin s hluboce zvětra|ým plášiěm s u.g.tuói Nardo-CdricionP;-:.;;jj. kleČí a rašeliništi a (3) niveo-glacigónní zóna s kary, iivačními depresemi a
s ekos) stémem spojeným se ska|ními ýchózy,lavinol^ými Jrahami, sněhovými poli
a prameništi. Tundrový ekosystém zaujimá dvě oddělené oblasti, jednu ve východní a
-iednu v západní části Krkonoš.

'.. .Přírolní podmínky.arkto.alpinské tundry vKrkonoších byly silně ovlivněny
1'9'o:",.iTl'tí 

(mýcení klečových porosťů, pastva hospodářs!ýcň zvtÍat) hlavně odl /. Sto|etÍ (Stursa 2002)' v současnosti antropogenní vlily zahrnují potenciální
znečištění vzduchu, vody a půdy' lyskyty invazivních rostlin a intenživní vysadbuklečovych porostů. ochrana životního pr-ostředí a management této oblasti (včetnězamýšlených zásahů vedoucích k redukci klečoých ýiadeb, které by měly véstk rekonstrukci této oblasti ke stavu bIiŽicimuse poámínklm před příchodem člověka)by měly'být založeny na objektivních znalosiech přírodnich poměru a vnitřních
l'ztahů tohoto ekosystému.
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.;:.š:i slanovení retenčních čar pro jednotlivó půdní'horizonty vhloubkách l5, 30,.: : 5u cm. Na plochách byly insiatoíany automatické stanice zajišťující kontinuální- j::ri rlhkosti půd..v 15^a 45 .m 1Ýrnnrn),- 
';;í.h-,l"ku iil".' tenzometrů. .-.-.ubkách l5, 30' a5 a'6! cm a.měření t.pl"ípůJ'.ildň":Na ,,ech plochách:.' .' lake v průběhu vegetační sezóny rněřeny srážky.

\a celkem sedmi plochách byly instalovány vŽdy 4 skupiny sond pro měření.DR (0.3 0,6 
":^^o,l ^'4. nyra provedena nepravidelná řada:čienÍ r, letech 2000 

.až '2003 
v průběÁu u.g.tueniJt' ,.^"}"á#; půdní vlhkosti:ri; spočteny pro hloubkové' ůtervary o i 30 ;,-3ď.-;ň"il a 60 - 90 cm::o kaŽdou plochu. K výpočtu bylpoužítvztah
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1994), Výsledky byly porovnány s výsledky získanými

Hodnoty vlhkosti půd získaných měřením metodou TDR jsou obecně niŽší neŽ-:.:]iŮr\ získané pomocí senzorů VIRRIB. V hloubkové"' i"t.'',;;lu; - 30 cm bylo:. .e:''' -l3 % hodnot změřených TDR vyšších neŽ hodnoty získané pomocí senzorů
" .3.R]B a 57oÁhodnot bylo nižších. V irrtervalu 30 - 6ó;;;'''" *J. 18 % hodnot: :lan1 ch metodou TDR vyšších a 82 Yo bylo niŽŠich nez noanolý 

'istane senzory. ...RIB' Vysvětlením.tohoto faktu by mohío uin ., z. *..ň;'iĎÁ zahrnuje větší- .-.rkor,ý interval (dochází ke zpiůměrováni hodnotyl' Ň"p."ti tomu senzory. :R.R]B měří jen menší oblast. oaisim a.iuoá"*;..;;áá"; #áh instalace sond
:.::'':9:]l"é,metody. Sondy pro měření Ton áaeko iJí..i,'ňňuí neporušené:.::lt prostředí a nayic vzhledem k nrnožství postihují větší.;áS;;ůáního prostředí.i:' lobu měření neby| zaznamenán ýrazný rozdi' ůivu *g..;eiiň pokyvu na, :.jní reŽim půd v celé oblasti krkonosske tuía.y.
5. \.|ir' navátého sněhu na vodní bi|anci povodí Modrého potoka

Velmi obtížně měřitelnou součástí vodní bilance malého horského povodít oblasti Modrého dolu je kromě mlhy a větrem hnané nízké ouruen*ti také zásobaiod1 z navátébo sněhu, ktery je do pávodí transportován silným větrem zpřilehlýchoblastí IeŽících mimo hranň" .u-Jtoet,'o p"""oi Záměrem.této o],.i předkládanéprace je upozomit na nemalý podíl navátého snchu na vodní liúncl-ňských povodí,kteni nelze zachytit mcienim srážek a na príkbdu pouoJi l\{odrého potokal Krkonoších {2,62 m2,,10-'9 . rss{'m n. *.f uí.a,ut;.o.n 
" 
ňozffi postupů, jaktakový podíl alespoň částečně kvantifi kovat ; ář.''t#ř;;d" #i#i,pouooi'

]Ýerovnoměrné rozdělení 
1ih'ové pokrývky je velmi dobře známým jevemt,r skrtujícím se všude v alpských a 

.arktíckých 
oulu,t".r,.'*vy,.ú*.. takovénerovnoměmosti je mosaika ploch s rozdílnou iněhovou p"tý'r.á", .ůznou doboutaní a obdobÍm bez sněhu' Tyto rozdí|y ovlivňují cety etffitj'iáner'o povodí.P]ochami s vysokou sněhovou pokrývkou a tim taie , t.atty,,' u.g.tuenin' obdobím
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.".- ::.:..!r\á pole. Mocnost snělové pokryvky na sněhových polích se liší od-.: i . ' \: :retrů aŽ po 20 m a více (Wijk |986, Štursa et al. 97ž, Kudo l991).
\išiení sněhové pokrývky pomocí lavinor1ých sond jsou spoleh|ivá do qlšek. - ;:l -i m. Pro větší mocnosti je však nelže použít." Proto pro získání sady;:":,.*riirějŠích bylo přistoupeno ke kinematickým měřením GPS, ttera umožňují přir' j:ti -jednofiízových přístrojů určit polohu jednot|ir,ych uoa.i,' pre,ností na cm.?'.:rpně byly rytvoŤ?nv ,naměřených dat modelý povrchu sněhového pole; z:nním období (sníh) a po roďáti sněhové pokryvky.podloŽí sněhového pole.P..:oináním modelů byý získány vertikální vyst<y snehoíe pom1rvty snehového pole::c ;6jn61}iyá období. Předpokládaná přesnost qýšek sněhove pokr"yvr<y na měřené:...š r zhledem k postupu měření a následnému zpracováníoat jé raoóvc v drn.
Kinematická ťázová měření GPS s použitím přístrojů TRIMBLE Pathfinderi..\R a Power) byla provedena v obdobích největií sněhové akumulace {bťezen až

-.]ťn) a nepravidelně během odtívání (květen aŽ červenec) v letech 2000 - 2oa5, Z..:šL části sněhového po|e, v.místech spředpokládanou největší akumulací sněhu,:; . ziskána data kombinací liniového měřeni s metodou ,.siop and go... Linie by|y-i::nr pomalou chůzí nebo na|yŽích podél vrstevnic ve vzdáleno'il s - 15 m oá
.e":<. body měřené metodou ,,stop and go.. byly vzdá|eny l0 - 20 m a doba observace.::rtlilirich bodů cca 30 Weřin. V období maximální kumulace sněhu a:.=::okládané nižší stability svahu byla část sněhového pole proměřena ,ona dálku..
::t. iŠtěním GPS přijÍmače na kluzké pod|ožce na tentem laně. Doba měření
' .::otlivých fiuových b1oků pak byla cca 2 aŽ2,5 hodiny'

Data vhodná ke konstrukci modelu podloŽí sněhového pole byla získána. :"rior ině srpna 2000 po úplném roztátí sněňu' Byla pouŽita liniova měření na ploše- :.ZÍněrech 400 x250 m, která pokývá celou oblast zimních měření, tedy.oblasti ::.irětší kumulací'ně.h]:Ke konstrukci digitálních výškorych *oa.r.i @EM), byl:.-.;Žirán příkaz ToPoGRID programu ArcGis 8.3 (Arclnío), pomocí kterého lze
.::nerovat výškové modely z 3D bodolych, liniolých neuo póiygonových dat. Tato.:terpolační metoda, navrŽená především p.o tuoibu tryorotogíciy. korektních 3Dnodelů. je za|ožena na programu ANUDEM, kteý lyvinul Hňninson (l988, 1989):ro_ 

- 
potřeby hydrologického výzkumu. V-šechny parametry příkazuroPoGRIDTooL byly pouŽity v původním nastavení.

Dl'ojice digitálních modelů byly poté zpracovány v prostředí Arclnfo (model povrchusněhu z daného období a model pou.ihu beze sneLu - srpen zoool.u jednoduchou
aritmetickou operací byly vytvořeny modely vertikáIních vyiek sněhí měřené oblasti.

T1'to modely pak byly využity jednak pro odhad vodní zásoby sněhu, rozlohuměřené plochy, průměmé vYšky sněhové pokrývky a plošné rozložeíívýšek sněhovépokryvky měřeného sněhového oole.


