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Úvod 

Monitoring sněhové pokrývky se v našich podmínkách dlouhodobě primárně realizuje v rámci 

standardního pozorování na všech klimatologických a srážkoměrných stanicích Českého 

hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Získané údaje tak vykazují jistou přesnost, jejich 

nevýhodou ovšem je, že se vztahují právě a jen k bodu jejich měření, nebo v lepším případě i 

k nedalekému okolí s podobnou charakteristikou pozemku dotčené stanice. Záleží potom na 

hustotě sítě stanic a konfiguraci terénu, jak velké území dokáže měřené místo pokrýt a 

reprezentovat (Jirák a Bercha 2017, Vajskebr 2019).  Jako vhodné doplnění pozorování jak u 

vlastních stanic, nebo tam, kde stanice chybí, se osvědčil monitoring zájmového území 

prostřednictvím kamer. Jedná se o snímání měrného pozemku a širšího území včetně části 

oblohy kamerami s vysokým rozlišením nebo menšími kamerami s časosběrem za účelem 

hodnocení akumulace a odtávání sněhové pokrývky a rovněž s ohledem na interpretaci 

měřených dat a probíhajících procesů (Garvelmann a kol. 2013, Liu a kol. 2015, Dong, C. and 

Menzel 2017, Procházka a kol. 2017) 

  Sníh má specifické vlastnosti, díky své odrazivosti významně ovlivňuje radiační bilanci 

povrchu, díky akumulaci a odtávání zase hydrologickou bilanci. Výskyt a mocnost sněhové 

pokrývky závisí na mnoha faktorech, od nadmořské výšky, sklonu a expozici svahů, přes úhrn 

zimních srážek, teplotu vzduchu, sluneční svit, rychlost a směr větru až po vegetační pokryv a 

vliv lidské činnosti.  

Pokud jde o oblast Šumavy, projevují se zde rozdíly ve vlivech zmíněných faktorů na 

sněhovou pokrývku poněkud více, než na většině území Česka, k obtížnějšímu monitoringu 

sněhu navíc přispívá její rozlehlost a historicky daná odlehlost, především v příhraničí. Právě 

příhraniční oblasti jsou v případě Šumavy díky orografii a postavení pohoří ve směru 



 

 

převládajícího proudění návětrné při zimních srážkových situacích. V souvislosti s rozpadem 

stromového patra v důsledku vichřic a gradace lýkožrouta smrkového (Ips typographus) došlo 

v nejvyšších polohách Šumavy k dočasnému odlesnění rozsáhlých ploch a zesílení vlivu 

některých faktorů, zejména slunečního svitu a větru, na sněhové charakteristiky. Působení 

větru má na ukládání (i odtávání) sněhu ve vyšších polohách bez stromového patra velmi 

významný vliv (Lehning a kol. 2008, Mott a kol. 2010, Danko a kol. 2014). V podmínkách 

Šumavy se vlivu vegetace na akumulaci a odtávání sněhu věnovalo několik studií (Buchtele a 

kol. 2006, Šípek a Tesař, 2014; Langhammer a kol. 2015, Jeníček a kol., 2015 a 2017, 

Lendzioch a kol. 2019 aj.) 

Šumava je, více než jiná pohoří Česka, náchylná na výrazné epizody dešťových srážek 

v zimním období, kterých vlivem rostoucí teploty v posledních letech a posouvání nulové 

izotermy do vyšších poloh může dále přibývat. To může mít v horských oblastech za následek 

vyšší odtok vody z povodí v zimním období, či častější a intenzivnější povodně, nebo naopak 

snížení odtoku v letní části roku (Knowles a kol. 2006, Beniston and Stoffel 2016, Jeníček a 

kol. 2016, Fehlmann a kol. 2018) 

Vzhledem k rozlehlosti pohoří mohou mít zmíněné jevy více než regionální dosah. Šumava 

zaujímá v polohách nad 1 000 m n. m. na území Česka asi 56 % (464 km
2
), je také 

nepochybně významnou pramennou oblastí a zdrojem vody pro značnou část povodí Vltavy, 

kdy konkrétně v těch nejvyšších polohách návětrné příhraniční oblasti vznikají prameny řady 

přítoků Teplé a Studené Vltavy, Otavy a Úhlavy. Zimní srážky a sněhová pokrývka jsou 

právě v případě těchto pramenných oblastí významným příspěvkem do hydrologické bilance 

značného území Česka, mohou být zásobou vod pro přehradní nádrže, podzemní vody, nebo 

příčinou povodní či naopak velmi nízkých průtoků v obdobích sucha. Síť odpovídajících 

stanic byla ale ještě nedávno v těchto výše položených oblastech pohoří velmi řídká, 

v příhraničí prakticky chyběla, třebaže se ČHMÚ snaží o získání relevantních údajů ze sítě 

totalizátorů osazených i ve vrcholových partiích Šumavy (Starostová, 2012). V posledních 

letech se podařilo vybudovat několik automatických stanic a zintenzivnit monitoring výšky 

sněhové pokrývky (Procházka a kol. 2019b, Tesař a kol. 2019). Předložená studie si klade za 

cíl přiblížit aktivity uskutečněné v několika málo posledních letech, které vedou 

k odpovědnému monitoringu sněhu a dalších parametrů v odlehlých pramenných oblastech 

Šumavy.  

 

Materiál a metody 

Přehled automatického měření sněhu na Šumavě 



 

 

K doplnění chybějících poznatků o časové a prostorové variabilitě charakteristik sněhové 

pokrývky mimo staniční síť ČHMÚ v odlehlých oblastech Šumavy významně přispívá 

instalace automatických meteorologických stanic měřících výšku sněhové pokrývky či i její 

vodní hodnotu nebo doplnění stávajících výzkumných stanic o automatické měření výšky 

sněhové pokrývky.  

Oddělení aplikované hydrologie ČHMÚ v rámci své činnosti provozuje již několik let 

sněhoměrné polštáře na lokalitách Spálenec (povodí Blanice) a Javoří Pila (povodí Vydry), 

v posledním období instalovalo automatické stanice pro měření výšky sněhu na lokalitách 

Větřín (rozvodí Teplé Vltavy a Blanice), Zlatý Stoleček a Kepelské Zhůří (povodí Křemelné). 

V rámci ČHMÚ se pro automatické sněhoměrné stanice užívá zkratka „ASNS“ kvůli 

identifikaci typu stanice v klimatologické databázi Clidata, kde jsou data již při importu 

zpracovávána a kontrolována. Následně se dostávají mj. do souhrnů všech sněhoměrných 

měření v rámci sítě ČHMÚ. Bohaté zkušenosti z budování sítě v posledních deseti letech 

vedou k neustálé optimalizaci a zlepšování jak vlastní konstrukce automatických 

sněhoměrných stanic, tak i softwarového vybavení pro zpracování dat. V současné době 

(březen 2019) je síť ASNS v rámci ČHMÚ tvořena 16 stanicemi (z toho na Šumavě 2) 

měřících výšku sněhu a jeho vodní hodnotu a dalšími 13 (z toho na Šumavě 3), které měří 

pouze výšku sněhu (Vajskebr 2019). Na modelových povodích pramenné oblasti řeky Vydry 

provozuje Přírodovědecké fakulta UK Praha na svých experimentálních lokalitách 

automatické měření sněhu, přičemž měření vodní hodnoty na stanici Modrava probíhá pomocí 

sněhoměrných vah (Sommer Messtechnik), na Ptačím potoce pomocí měření impedance 

(SnowPack Analyser SPA, Sommer Messtechnik) a na stanici Rokytka pomocí sněhoměrného 

polštáře (Fiedler AMS). Měření výšky sněhu probíhá pomocí ultrazvukových senzorů 

(Jeníček a kol. 2015). 

V rámci činnosti a úzké spolupráce neformálního spolku SUMAVA.EU, Ústavu pro 

hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. (ÚH AVČR) a Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích (ZF JU), za současné podpory a zkušeností s měřením sněhu ČHMÚ, 

byly v posledních letech zřízeny nebo rozšířeny na odlehlých lokalitách v pramenných 

oblastech Šumavy meteorologické stanice o automatické měření výšky sněhové pokrývky 

(Procházka a kol. 2017 a 2019b, Tesař a kol. 2019). Monitoring sněhu automatickými 

stanicemi (od výrobců Fiedler AMS, s.r.o. a Meteoservis v.o.s.) je navíc na Šumavě 

doplňován pomocí pravidelného snímkování prostřednictvím kamer, ať už jde o webkamery 

s vysokým rozlišením s online přenosem, nebo minikamery s časosběrem a následným 

vyhodnocením snímků. Rozmístění vybraných lokalit v oblasti Šumavy zobrazuje přehledová 



 

 

mapka (Obr. 1). Při návrhu, následné realizaci a provozu monitorovací sítě bylo využito 

poznatků získaných při provádění hydrometeorologického, hydrologického, 

hydropedologického a hydroekologického monitoringu a jeho vyhodnocení v povodích a na 

lokalitách ve středních a vyšších polohách Šumavy. Popsané aktivity zahrnovaly zejména 

problematiku vodního režimu povodí a půd (Pražák a kol. 1996, Procházka a kol. 2008 a 

2019, Dohnal a kol. 2016, Šípek a Tesař 2016 a 2017), vlivu vegetace na složky vodní bilance 

a jeho modelování (Tesař a kol. 2006, Nadezhdina a kol. 2010; Vogel a kol. 2013; Dohnal a 

kol., 2014), látkových toků v povodí s důrazem na usazené srážky (Eliáš a kol. 1995, Fišák a 

Tesař 2015;) a sněhových poměrů (Šípek a Tesař 2014).   

 

 

 

Obr. 1. Mapa rozmístění stanic a vybraných odlehlých lokalit s automatickým měřením sněhu 

a monitoringem sněhu pomocí kamerových systémů, spolku SUMAVA.EU, Ústavu pro 

hydrodynamiku AV ČR (IH CAS), Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity (FA USB) a 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (FS CU). 



 

 

Popis lokalit a monitoring 

Již v roce 2000 byly v horských partiích Šumavy zřízeny ÚH AV ČR automatizované 

systémy s dálkovým přenosem dat za účelem monitoringu základních hydrometeorologických 

parametrů a vodního režimu půd v oblastech s tehdy různým vegetačním pokryvem. Jednalo 

se o suchý les – stanice V Koutě (1224 m n. m., Obr. 2g), holinu – stanice Malá Mokrůvka 

(1259 m n. m., Obr. 2h) a zdravý les – stanice Vysoký Stolec, (1231 m n. m.). V současné 

době jsou stanice V Koutě a Malá Mokrůvka již na travnatých mýtinkách (malá polana) 

uprostřed obnovujícího se lesa ve fázi většinou mlaziny a byly v posledním období doplněny 

o automatické měření výšky sněhu pomocí ultrazvukového čidla. U stanice Vysoký Stolec se 

s měřením sněhu doposud neuvažovalo. Stanice Poledník (1310 m n. m., Obr. 2d) vznikla 

blízko samotného vrcholu v roce 2007, v současné době s obnovujícím se lesem po větrné a 

kůrovcové kalamitě, a sloužila od počátku především pro monitoring usazených srážek 

z větrem hnané nízké oblačnosti a mlhy. Stanice na Poledníku se následně stala součástí stanic 

monitorujících teplotu vzduchu a výšku sněhové pokrývky v nejvyšších polohách Šumavy.  

V roce 2014 byla instalována první z řady automatických stanic s měřením sněhu pomocí 

ultrazvukového čidla v rámci činnosti neformálního spolku SUMAVA.EU nedaleko 

nejvyššího vrcholu české části Šumavy Plechý, v nadmořské výšce 1344 m (Obr. 2a). Stanice 

se nachází na horském vrchovišti a kromě sněhu měří teplotu vzduchu, v závislosti na 

podmínkách pak přízemní teplotu a srážky. V blízkosti stanice byl instalován i totalizátor 

ČHMÚ.  Dva roky nato, byla v obdobném rozsahu instalována a zprovozněna stanice na 

horské vrcholové louce uprostřed obnovujícího se lesa na Blatném vrchu nedaleko Březníku 

(Březník - hřeben, 1350 m, Obr. 2b) a stanice v enklávě bývalé nejvýše položené obce u nás 

Bučina u Kvildy (1152 m, Obr. 2f), kde je navíc k dispozici i elektřina pro vyhřívání 

srážkoměru. Všechny tři uvedené stanice jsou součástí sítě stanic ČHMÚ, který taktéž 

zajišťuje přenos a správu dat.  

V rámci spolupráce ÚH AVČR a spolku SUMAVA.EU vznikla v roce 2017 stanice 

s automatickým měřením sněhu na holé ploše po rozsáhlých polomech pod vrcholem Jezerní 

hory (Jezerní hora, 1307 m, Obr. 2c). Podobně na jaře 2019 došlo k modernizaci a zavedení 

online přenosu dat včetně doplnění automatického měření výšky sněhu také uprostřed 

vzrostlého lesa ve vrcholové oblasti masívu Boubína (Boubín, 1338 m). Obě stanice byly 

zřízeny taktéž pro doplnění měření teploty vzduchu a srážek v nejvyšších polohách Šumavy, 

stanice Boubín je navíc součástí sítě stanic ČHMÚ.  

Monitoring sněhové pokrývky pomocí kamerových systémů je realizován v nejvyšších 

polohách a odlehlých oblastech např. na lokalitách jako Poledník, Březník (údolí Luzenského 



 

 

potoka, Obr. 2e), Bučina, Smrčina (vzrostlý horský smrkový les), Malá Mokrůvka (Obr. 6) 

nebo V Koutě.   

 

Výsledky 

Třebaže stanice a lokality pro monitoring výšky sněhové pokrývky prošly různým vývojem, 

metodika měření se v posledních sezónách postupně sjednocuje, přičemž se zvýšená 

pozornost věnuje kontrole, třídění společnému zpracování, vyhodnocení a archivaci dat. 

V případě sněhové pokrývky se i díky provázané spolupráci SUMAVA.EU, ÚH 

AVČR, ČHMÚ, ZF JU, PřF UK, NP Šumava, Horské služby Šumava a mnoha dobrovolných 

pozorovatelů a nadšenců daří soustřeďovat měřené a pozorované údaje v jednotném systému. 

Doplňkově se zaznamenávají i údaje měřené a zveřejňované na bavorské straně Šumavy 

prostřednictvím reportů Deutscher Wetterdienst (DWD, www.dwd.de). Získáván je tak 

podrobnější přehled a průběhu ukládání a odtávání sněhové pokrývky, kdy v posledních 

sezónách se v případě české části pohoří jedná prakticky o celé pohoří i s blízkým okolím 

(Obr. 3). 

 

a)  b)  

c)  d)  



 

 

e)  f)  

g)  h)  

Obr. 2. Snímky vybraných stanic a lokalit pro monitoring výšky sněhové pokrývky na 

odlehlých místech Šumavy: a) Plechý (1344 m), b) Březník-hřeben (1357 m), c) Jezerní hora 

(1307 m), d) Poledník (1310 m), e) Březník (1140 m), f) Bučina (1152 m), g) V Koutě (1224 

m), h) Malá Mokrůvka (1259 m).  

 

Síť uvedených stanic a lokalit vhodně doplňuje tzv. bílá místa na mapě Šumavy a umožňuje 

tak lépe vyhodnocovat jak samotnou výšku sněhové pokrývky, tak navazující výpočty zásob 

vody ve sněhu a prognózu odtávání sněhu v pramenných oblastech Šumavy. Barevné 

zvýraznění pomocí interpolace zaznamenaných hodnot o maximální výšce sněhové pokrývky 

ze zimní sezóny 2018/2019 dokumentuje rozmístění oblastí s nejvyššími údaji právě 

v příhraniční oblasti, kde se dříve soustavný monitoring prakticky neprováděl (Obr. 3). 



 

 

 

Obr. 3. Mapa maxim výšky sněhové pokrývky (SCEmax) na české straně Šumavy v zimním 

období 2018/2019. Zdroj dat: SUMAVA.EU, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR (IH CAS), 

Český hydrometeorologický ústav (CHMI), Přírodovědecká fakulta UK (FS CU), Zemědělská 

fakulta JU (FA USB), Horská služba Šumava (MRS), Národní park Šumava (NP), dobrovolní 

pozorovatelé. 

 

 Pokud jde o průběh výšky sněhové pokrývky na vybraných stanicích a lokalitách Šumavy 

s kontinuálním monitoringem v zimním období 2018/2019, je zřejmé, že sněhová pokrývka 

v nejvyšších polohách Šumavy dosahuje po značnou část zimy vysokých hodnot. Pro 

dokreslení sněhových poměrů v rámci Šumavy jsou uvedeny i hodnoty z profesionální stanice 

ČHMÚ na Churáňově nebo ze stanice při nejvyšším vnitrozemském vrcholu Boubína (Obr. 

4). 



 

 

 

Obr. 4 Graf průběhu výšky sněhové pokrývky z vybraných stanic a lokalit na odlehlých 

místech Šumavy v zimě 2018/2019. Zdroj dat: SUMAVA.EU, ÚH AVČR, ZF JU a ČHMÚ. 

 

Expediční měření výšky sněhové pokrývky a sněhové vodní hodnoty (SVH) probíhají 

v průběhu zimy na několika profilech Šumavy. Na příkladu měření v posledních pěti zimních 

obdobích u stanice Plechý (1344 m) i okolí vyplývá, že údaje z okolí stanice po většinu 

zimního období dobře reprezentují velkou část hlavního hřebene Trojmezenské hornatiny. 

Zatímco poslední dvě zimy lze považovat za sněhově bohaté, předchozí tři zimy byly 

podprůměrné. Pokud jde o vodní hodnotu sněhu, pohybovala se v maximech poslední zimy 

přes 800 mm, kdežto v zimách 2015/2016 a 2016/2017 dosáhla sotva poloviny (Obr. 5). 

 

 

Obr. 5. Výška sněhové pokrývky (SCE, cm) a vodní hodnota sněhu (SVH, mm) na stanici 

Plechý (1344 m) za posledních 5 zimních období 



 

 

a)  b)  

Obr. 6. Lokalita Malá Mokrůvka (1259 m), monitoringu sněhu pomocí časosběrné kamery - 

sněhoměrné latě - automatické meteorologické stanice, a) březen 2019, b) květen 2019,  

 

Diskuse 

Pro Šumavu je charakteristická vyšší sněhová pokrývka v příhraniční oblasti, které jsou 

vzhledem k postavení pohoří návětrné ve smyslu převládajícího proudění při zimních 

srážkách. K tomu se přidává jako druhý faktor vyšší nadmořská výška, kdy kromě Boubína, 

jsou všechny nejvyšší vrcholy české části Šumavy prakticky na hranici s Německem a 

Rakouskem. Z hlediska meteorologických měření a pozorování však byly tyto oblasti dlouhou 

dobu opomíjeny (Starostová 2012), a tak se charakteristika klimatu horských poloh Šumavy 

zpravidla odbývala prostřednictvím velice kvalitní řady pozorování z meteorologické stanice 

ČHMÚ na Churáňově (Bednařík 2017). Vrchol Churáňova (1118 m) ovšem svou od hraniční 

oblasti vzdálenou polohou nemohl reprezentovat sněhové a srážkově o poznání bohatší území 

při státní hranici, což byl jeden z mnoha důvodů, které zde vedly k instalaci meteorologických 

stanic a realizaci příslušného monitoringu (Procházka a kol. 2019b, Tesař a kol. 2019). 

V případě monitoringu výšky sněhu v průběhu zimního období prostřednictvím výše 

uvedených stanic a lokalit (kap. Materiál a metody, Obr. 1), jedná se prakticky o kontinuální 

záznam o výšce sněhu ať už pomocí měření ultrazvukovým čidlem, nebo snímáním lokality 

prostřednictvím kamerových systémů. Využití kamer prostřednictvím time-lapse snímků pro 

monitoring sněhové pokrývky v kombinaci s automatickým měřením sněhu je s výhodou 

realizováno v Německu v pramenných oblastech Rýna a v oblasti pohoří Schwarzwaldu 

(Dong, C. and Menzel 2017, Garvelmann a kol. 2013), v Asii pak např. ve vysokohorském 

povodí řeky Hulugou v hornaté oblasti (Qilian Mountains ) podél severovýchodního okraje 

Tibetské plošiny v Číně (Liu a kol. 2015), jinde třeba na povodích v pohoří centrální části 

státu Idaho v USA (Hendrick and Marshall 2014). Všechny studie zmiňují vyšší efektivitu a 

nižší náklady při monitoringu sněhu s použitím kamerových systémů. Podobně jsou v tomto 



 

 

směru na Šumavě instrumentačně vybaveny kombinací: kamera, automatická meteorologická 

stanice a kamerou snímaná sněhoměrná tyč, lokality jako Březník, Poledník, V Koutě či Malá 

Morůvka (Obr. 6). Na lokalitě Březník jsou díky webkameře s vysokým rozlišením takto 

pořízeny podrobné, prakticky celodenní záznamy výšky sněhu od roku 2012, které kvalitně 

doplňují měření tamní meteorologické stanice (Obr. 2e). 

Na vybraných lokalitách a profilech jsou souběžně s měřením výšky sněhu prováděna 

expediční měření jeho vodní hodnoty (Procházka a kol. 2017 a 2019b). Naměřené údaje jsou 

předzpracovány a odesílány na pracoviště ČHMÚ (pobočka České Budějovice a Oddělení 

aplikované hydrologie) pro další zpracování. Tato data z odlehlých lokalit pramenných oblastí 

Šumavy jsou důležitým zdrojem dat pro pravidelný výpočet zásob vody ve sněhu navazující 

zpracování pro hydroprognózní a vodohospodářské účely (Řičicová 2017). V prostředí GIS 

jsou vyhodnocovány aktuální zásoby vody pro celou ČR, jednotlivé kraje, povodí, výšková 

pásma, nebo pro potřeby manipulace na vodních dílech. Mapové výstupy jsou doplněny 

textovým zhodnocením včetně porovnání aktuálních zásob vody ve sněhové pokrývce s 

ostatními zimními sezonami (Bercha 2017). Podobné porovnání je prováděno i na 

šumavských měrných profilech na prezentovaných odlehlých lokalitách, když jejich historie 

není příliš dlouhá, např. na profil Plechý pět zimních sezón (Obr. 5). 

Díky rozšířenému monitoringu sněhové pokrývky prostřednictvím automatických stanic, 

kamer a expedičních měření se pro tyto účely daří zpracované údaje pro rozlehlou oblast 

Šumavy nadále zpřesňovat. V rámci spolupráce s dalšími subjekty tak údaje o výšce sněhu 

v poslední sezóně mohou pokrývat na české straně již prakticky celé pohoří (Obr. 3). 

K lepšímu pochopení procesů spojených s akumulací, transformací a odtáváním sněhové 

pokrývky nejen na Šumavě pak slouží detailní studie prováděné především ve sněhově 

zpravidla bohatém povodí Vydry (např. Jeníček a kol. 2015 a 2017, Lendzioch a kol. 2019) 

 

Závěr 

Cílem příspěvku k monitoringu sněhové pokrývky na odlehlých lokalitách nebylo předvést 

sofistikovaná vyhodnocení naměřených dat, ale ukázat směr, jakým se výzkum v oblasti 

měření sněhu na Šumavě poslední roky ubírá. Snahou je také pokusit se propojit veškeré 

šumavské aktivity v oblasti monitoringu sněhové pokrývky jako významné složky vodní 

bilance a dát do souladu s potřebami jak výzkumných týmů, tak správy území. Právě cesta 

automatizace stanic a kamerového monitoringu splňuje požadavky efektivního výzkumu i 

ochrany přírody, a to včetně nejcennějších oblastí Národního parku Šumava, vzhledem 

k jejich prakticky bezúdržbovému provozu po většinu roku. 
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Summary 

The snow cover monitoring has been realised primarily in the Framework of standard 

observations at all climatological and rainfall stations of the Czech Hydrometeorological 

Institute (CHMI) in the Czech Republic. The data are obtained with a certain accuracy, but 

their disadvantage is represented by the fact that they are related right to the point of their 

measurement or – in the better way – to the close surroundings with similar characteristics 

like a field of the given locality.  The size of region represented by the measured locality is 

depending on a density of monitoring network and a configuration of a terrain. Snow has 

specific features, due to its reflectance significantly influences the surface radiation balance, 

due to its accumulation and ablation the hydrological balance. The occurrence and depth of a 

snow cover depend on many factors like the altitude, the inclination and exposition of slopes, 

the winter precipitation total, the air temperature, the sunshine, the wind speed and direction, 

the vegetation cover and a land use. As the region of the Šumava Mountains (Bohemian 

Forest) is concerned, the differences in the above mentioned influences on the snow cover are 

increasingly apparent than on the rest of the Czech Republic, moreover the vastness and 

historically given seclusion of the Šumava Mountains contribute to a more difficult snow 

especially at its border part. Right cross-border regions of the Šumava Mountains are 

windward during winter rainfall events due to the orography and the emplacement of the 

mountains in the direction of the prevailing of the air flow.  In consequences of a degradation 

of the forest canopy and of the gradation of bark beetle (Ips typographus) there have been 

occurred vast temporarily deforested areas and has been increased an influence of some 

factors, especially the wind speed, on the snow characteristics at the highest elevations of the 

Šumava Mountains. There is a great influence of the wind impact on the snow accumulation 

and ablation at higher elevations without a forest cover (Lehning et al., 2008; Mott et al., 

2010; Danko et al., 2014). Several studies has been focussed on the influence of vegetation on 

the snow accumulation and ablation in the Šumava Mountains (Buchtele et al. 2006; Šípek 

and Tesař, 2014; Langhammer et al. 2015; Jeníček et al., 2015,  2017, etc.), as well as at the 

other regions (Šatala et al., 2017). The Šumava Mountains is – more than the other mountains 

of the Czech Republic, predisponed to the occurrence of the considerable rainfall events 

during a winter season that due to the air temperature increasing and to raising of the zero 

temperature contour line could be more frequent.   This could cause the higher water runoff 

from a watershed in the winter season, or more often and intensive floods, or on the contrary 

the lower water outflow in the summer season (Knowles et al., 2006; Beniston and Stoffel, 

2016; Jeníček et al.; 2016; Fehlmann et al.; 2018). Taking into account the vastness and 



 

 

elevation of this mountainous range this phenomenon could have more than only a regional 

impact. The regions with an elevation above 1000 m a.s.l. occupy about 56% (464 km
2
) of the 

Czech Republic and without any doubts represent an important headwater region and a source 

of water for a substantial part of the Vltava basin when the springs of Teplá and Studená 

Vltava, Otava and Úhlava river are formed factually at the highest part of this region. Winter 

precipitation and snow cover are right at the case of the Vltava headwater region important 

input to the hydrological balance of a substantial territory of the Czech Republic, they 

represent a source of water for reservoirs, groundwater or a reason of floods or, on the 

contrary, of droughts. The network of corresponding stations at these higher elevated regions 

was still recently very sparse and close to border stations have been practically missing.  The 

aim of the present study is to describe the activities realised during only a few last years that 

lead to a responsible approach to the monitoring of snow and another parameters at a remote 

headwater regions of the Šumava Mountains. From these reasons the automatic 

meteorological stations were created or equipped by sensors for automatic snow monitoring in 

the close cooperation of an informal association SUMAVA.EU, Institute of Hydrodynamics 

CAS and Faculty of Agriculture University of South Bohemia and simultaneously supported 

by the Czech Hydrometeorological Institute. At the same time the expeditionary 

measurements have been working out here, moreover some localities are monitored with help 

of the time lapse camera system. Owing to above mentioned facts it is possible to observe and 

assess the occurrence and depth of the sow cover and variation of  its accumulation, 

transformation and melting at the localities differing in theirs history, elevation, exposure, 

vegetation cover, the phase of the forest development, etc. The obtained results are available 

not only for hydroecological and climatological assessment but also for next following and 

more global studies in the Šumava Mountains region or at the Vltava watershed. For the 

purposes of the design, following creation and maintenance of a monitoring network in the 

Šumava Mountains the findings obtained during the research and its evaluation. This research 

realised at the middle and higher altitudes of the Šumava Mountains was predominantly 

directly on the hydrometeorology, hydrology, soil hydrology and hydroecology.  The 

attention of the foregoing research was paid especially to: (i) the soil water regime (Pražák et 

al., 1996; Dohnal et al., 2016; Šípek and Tesař, 2017), (ii) a water balance of a small 

catchment (Procházka et al., 2008, 2019; Šípek and Tesař, 2016), (iii) the influence of a 

vegetation cover on water balance and its modelling (Tesař et al., 2006; Nadezhdina et al., 

2010; Vogel et al., 2013; Dohnal et al., 2014), (iv) the water flow and matter transport with 



 

 

the accent on occult precipitation (Eliáš et al., 1995; Fišák a Tesař, 2015), and (v) a snow 

cover (Šípek and Tesař, 2014).   

 


