




Kdo má to máslo na hlavě?

Vedou se diskuse o tom, kdo je zodpovědný za to, že nám nádrže 
kvetou. Kvetou nebezpečně a ošklivě, nikoliv pěkně. Nikoliv tak 
nádherně jako kdysi kvetly extenzivně obhospodařované, zejména 
horské, louky. I ty zmizely a mizí. Stylem obhospodařování se mění 
na… nazvěme to luční monokultury. Květné louky jsou nahrazeny 
šťovíkem, lebedou a kopřivami. Proč? Jestřábník, kamzičník, diviz-
na, kouhotek, hořec, v nížinách hlaváček, koniklec, lilie zlatohlávek 
jsou asketové a nemají rádi eutrofizované půdy. Ale co by se dnes 
vypěstovalo bez umělých hnojiv a různých biocidů, že ano? Určitě 
ne třeba tolika kukuřice, kterou proženeme bioplynkami, nebo sena, 
které spálíme ve spalovnách!!! Kosatce, rdesna, blatouchy, vstavače 
a kontryhele potřebují vlhké louky. Ty zmizely meliorováním! Jako 
jsou lidé nadopováni éčky a, kdo chce hezky vypadat, anaboliky a bo-
tulinovými maskami, tak zemědělská půda je nadopována obdobně. 
Ale hezky nevypadá! Nadopovaná být musí, pokud po ní chceme, aby 
dávala hektarové výnosy skoro o řád vyšší, než tomu bylo ještě někdy 
před půl stoletím. To něco napovídá o cestách nutrientů a v podstatě 
cizorodých látek krajinou. Jak dlouho to krajina může vydržet?

Výlovy kaprů z hektaru rybníků stouply z asi 50 kg ryby na hektar 
v době Jakuba Krčína na dnešní půl tuny. Za tím vzrůstem také asi 
nebudou jen znalosti získané studiem a nově vyšlechtěné rybí odrů-
dy. Musí být vyfutrovány i přikrmováním a přidáváním léčebných 
a preventivních preparátů.

BATy jsou jistě dobrou myšlenkou, ostatně stejně, jako tomu bylo 
u fotovoltaiky. Jen se ten záměr poněkud zvrtl, naštěstí ne tolik jako 
u toho soláru. S provozovateli ČOV většinou nehne ani pár tažných 
valachů nebo volů, pokud kompetentní úřady a dotčené subjekty 
(Povodí, CHKO…) v odůvodněných případech (málo vodný nebo 
vodárenský tok, tok se vzácnými biotopy) žádají nadlimitní čištění. 
Provozovatel má zaklínadlo: BATy! A přes ně ani tank nejede. Průmy-
slové čistírny jsou kapitolou samy o sobě. 

V nakládání se splaškovou vodou v neodkanalizovaných budovách 
se mnohé za poslední léta změnilo, ale pořád je možné vidět, jak 
z obydlí vede trativod plný šedivé vody. Smutné je, že se tak děje 
i v národních parcích. O tom svědčí i přiložený obrázek z Borových 
Lad na Šumavě. Trativod je hned u silnice a u stezky vedoucí k so-
vinci, kudy tedy projde denně jistě několik zaměstnanců NP Šumava. 
Nikoho, zdá se, to nepálí, všichni trpí slepotou. Ale pálit by mělo. Už 
i jen proto, že ona nemovitost je asi tak deset metrů od koryta Teplé 
Vltavy. Symbolicky už u pramenů národní řeky ji znečišťujeme!

Tak kdo má to máslo na hlavě? My všichni! Proto i my všichni 
bychom se měli snažit to napravit!

Ing. Václav Stránský

Způsob řešení nakládání s odpadními vodami v NP Šumava. Nedi-
vím se tedy těm, kteří brání další výstavbě na Šumavě.
Připomínáme, že i nadále rádi otiskneme vaše fotografie s vodohos-
podářskými zajímavostmi. Otištěné fotky oceníme celoročním před-
platným zdarma, nebo honorářem 500,- Kč.
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Fosfor v centru pozornosti
Daniel Fiala, Petr Fučík, Jakub Hruška, Pavel Rosendorf 
a Ondřej Simon

Klíčová slova
fosfor – bodové zdroje – plošné zdroje – eutrofizace – vodní hospo-
dářství

Souhrn
Krátký a intenzivní seminář „Odnos fosforu z lesních a zeměděl-

ských povodí – pohledem různých časových a prostorových měřítek“ 
se uskutečnil odpoledne 25. 4. 2013 ve VÚV TGM, v.v.i, v Praze. 
Hlavním motivem organizátorů bylo rozvinout do hloubky debatu 
o odnosu fosforu (P) v kontextu současného vývoje eutrofizace povr-
chových vod v ČR a managementu jeho zdrojů. Neméně podstatným 
cílem bylo sezvání odborníků ze širokého spektra zainteresovaných 
profesí a institucí, bez nichž se budování konsenzu stran priority 
opatření neobejde. Nezbytnou podmínkou pro úspěch odborné de-
baty je objektivní popis aktuální situace v ČR. Proto byli o vstupní 
přednášky požádáni tři experti, aby prezentovali velké datové sady, 
tj. statisticky reprezentativní soubory přímých měření. Tím položili 
pevný základ následující téměř dvouhodinové diskusi, která se díky 
pečlivě připravené struktuře rozvinula nad pěti stěžejními tématy. 
Aby se věcné debaty mohla i nadále účastnit širší odborná veřejnost, 
předkládáme souhrnně numerické hodnoty z příspěvků, klíčové teze 
a argumenty z následné diskuse.

u

Seminář uvedl moderátor P. Rosendorf (VÚV TGM, v.v.i.) přede-
střením dvou základních perspektiv, ze kterých je třeba problematiku 
eutrofizace vod fosforem nahlížet. Jedním úhlem pohledu je globální 
akcelerace biogeochemického cyklu P, kterou lze ilustrovat autorita-
tivní tezí Michela Meybecka: „V Západní Evropě a USA vzrostly kon-
centrace PO4-P v řekách 10x–100x v porovnání s přirozeným stavem“ 
[1], aktualizovanou o dvacet let později větou: „Antropogenní tlaky na 
říční ekosystémy akcelerovaly za posledních cca 50 let natolik, že jsou 
svojí velikostí rovnocenné vlivu Země. V případě N a P jej dokonce 
řádově převažují …mluvíme o Antropocénu“ [2]. Dnes, když čteme 
o píku fosforu [3], vidíme, že těžiště debaty se přesouvá od argumen-
tace ekologickými důsledky ke geopolitickým, resp. bezpečnostním 
důsledkům, kdy nedostatek fosforu může způsobit kolaps moderního 
„průmyslového“ zemědělství. Pro nás, situaci v ČR i diskusi na se-
mináři, je ale podstatnější první hledisko, reprezentované pohledem 
Rámcové vodní směrnice. Její implementací jsme se zavázali ke splně-
ní environmentálních cílů, tj. zejména uvést do roku 2015 naše vodní 
útvary alespoň do „dobrého ekologického stavu“ – foto 1.

Blok přednášek otevřelo představení panelistů a tři řečnické otázky: 
„VÍME spolehlivě, a zda vůbec, kam mířit nápravná opatření? UMÍME 
dosáhnout takové intenzity konkrétních opatření, abychom přivodili 
žádoucí změny? ZKONTROLUJEME spolehlivým monitoringem (po-
zitivní) dopady opatření, resp. rozlišíme je od (negativních) dopadů 
jiných tlaků?“ Zvolené pořadí přednášek odpovídalo geografickému 
rozsahu datových sad, tedy od úrovně celé ČR až k jednomu rurál-
nímu povodí.

První proto vystoupil biogeochemik 
J. Hruška (ČGS). V příspěvku „Faktory 
povodí řídící koncentrace fosforu v po-
vrchových vodách“ prezentoval studii [4] 
založenou na jednorázovém odběru 5 764 
filtrovaných vzorků odebraných ve vegetač-
ních sezónách let 2007–2010. Z datasetu bylo 
k faktorové analýze vybráno 3 220 vzorků 
reprezentujících samostatná povodí o prů-
měrné velikosti 2,31 km2. Jejich chemické 
parametry byly korelovány s topografickými, 
klimatickými, geologickými a antropogenní-
mi charakteristikami povodí včetně land-use 
kategorií [5]. Z výsledků náročné statistické 
analýzy vyplynulo, že z vysvětlené varia-
bility chemických ukazatelů (55 %) závisí 
hlavní podíl (41 %) na komplexu interakcí 
faktorů povodí, což v podmínkách ČR před-
stavuje v podstatě jak výškový gradient, tak 
strukturu osídlení a land-use. Vysvětlená 

variabilita koncentrace celkového rozpuštěného fosforu (TDP) patřila 
mezi nejnižší z chemických ukazatelů, přičemž dominovala statistická 
závislost na výměře antropogenních ploch, tj. obecně na urbanizaci 
území. Na nadmořské výšce a s ní spojených faktorech potom závisela 
koncentrace TDP méně. Maximální koncentrace TDP ze všech vzor-
ků dosáhla 4,7 mg/l (resp. 1,074 mg/l z výběru) a medián 0,031 mg/l 
(resp. 0,028 mg/l z výběru a po započtení ½ detekčního limitu pro 
98 vzorků nalézajících se pod touto mezí). Na základě získaných dat 
J. Hruška shrnul, že nejvyšší koncentrace TDP fakticky souvisí s pří-
tomností komunálního znečištění, byť statisticky by bylo třeba tento 
závěr detailněji kvantifikovat, tj. podložit další restrikcí či rozlišením 
vybraných povodí.

Ve druhé přednášce „Odnos fosforu z výhradně zemědělských 
mikropovodí“ popsal limnolog D. Fiala (VÚV TGM, v.v.i.) výsled-
ky výzkumu probíhajícího v letech 2006–2009 postupně ve třech 
zmenšujících se prostorových měřítkách. Jádrem výzkumu bylo 
každoměsíční sledování 20 reprezentativních profilů rozprostřených 
po celé ČR v letech 2007–2009 s cílem charakterizovat sezónní prů-
běh koncentrace a odnosu P. Výběr profilů byl založen na screenin-
govém odběru 162 jednorázových vzorků z předchozího léta 2006 
[6], který proběhl na zemědělských mikropovodích (A = 2 km2) bez 
komunálního znečištění, s cílem zjistit charakteristické koncentrace 
pro hlavní půdní typy ČR. Konečně v posledním roce 2009 doplnili 
hierarchii sledování měsíčními odběry 11 profilů na jediném malém 
povodí Vintířovského potoka [7] s cílem rozlišit vliv různých podílů 
land-use za předpokladu stejných mikroklimatických podmínek. Tři 
„osy variability“ měly za cíl popis dominantních trendů a faktorů, 
které odnos P na dané škále ovlivňují. Výsledky lze shrnout do jedno-
značného závěru: odnos fosforu z výhradně zemědělských/plošných 
zdrojů znečištění nelze považovat za zásadní v drtivé většině plochy 
orné půdy v ČR a v periodách základního nebo vyrovnaného odto-
ku. Koncentrace rozpuštěného reaktivního fosforu (SRP) totiž jen 
vzácně přesáhly hranici 0,035 mg/l, kterou lze považovat za limit pro 
eutrofní stupeň znečištění. Medián screeningu TP2006 = 0,046 mg/l 
(resp. 0,024 mg/l SRP); medián dvaceti profilů TP2007-9 = 0,043 mg/l 
(resp. 0,018 mg/l SRP). Konečně medián 11 profilů na Vintířovském 
potoce TP2009 = 0,034 mg/l (resp. 0,014 mg/l SRP), přitom nejvyšší 
koncentrace TP dvou profilů souvisely s odtokem partikulovaného 
P z rybníčku (0,39 ha). Hrubé odhady specifických odnosů P ze 20 
povodí se v letech 2007–9 pohybovaly v rozmezí 0,77–22,4 kg/km2.rok. 
V poslední části se autor věnoval úvaze (semikvantitativně podložené 
záchytem 20 vzorků v jedné intenzivní erozní epizodě a sadou 158 
vzorků zachycených za tři roky pasivními lapači ve 20 profilech), 
nakolik je pro eutrofizaci rizikový fosfor odnášený během epizod 
erozních splachů. Podotkl, že často ohromná množství zřejmě působí 
na společenstva fytoplanktonu téměř opačně ve srovnání s fosforem 
emitovaným chronicky z plošných a násobně více z bodových zdrojů. 
Mimo jiné i proto, že podíl SRP/TP, který u 822 vzorků za tříletí činí 
20-95 % (medián 48 %), dosáhl u uvedené epizody pouze 2,6 %.

Třetí přednášející, hydrolog P. Fučík (VÚMOP, v.v.i.), seznámil pu-
blikum v příspěvku „Strategie monitoringu fosforu v drobných vod-
ních tocích“ s výsledky monitoringu 11 profilů povodí Kopaninského 
potoka (7,1 km2). Zde, na 10 subpovodích a uzávěrovém profilu, jsou 
sledovány mechanismy tvorby odtoku a s ním spojený odnos živin (N 
a P) za pomocí pěti automatických vzorkovačů a 11 měrných přelivů, 

Foto 1. Na čem záleží? (vltavské rameno Orlické nádrže fotografované z Podolského mostu)
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čímž lze rozlišit dynamiku jednotlivých složek odtoku a koncentrace 
látek N a P v nich [8]. Vzorkovače byly umístěny na výústích odvod-
nění (P6, P33 a P53), na profilu pod rybníkem (P52) a na uzávěrový 
profil (T7U). Z výsledků různých variant sledování celkového fosforu 
(TP) plyne, že mezi koncentracemi ze 14denního (14d) a 1–2denního 
(1–2d) vzorkování nebyl podstatný rozdíl. Při zahrnutí epizodního 
vzorkování však medián a ještě více aritmetický průměr vzrůstá (až 
3x). Rozdíly mezi metodami odhadu látkových toků byly výraznější 
při výpočtech měsíčních specifických odnosů. Odnosy založené pouze 
na bodových (14d) či slévaných (1–2d) vzorcích dosahovaly v prů-
měru polovičních hodnot, ať se počítal průtok jakoukoli metodou. 
Výsledky dokumentují důležitost period, kdy se významněji zapojuje 
rychlá složka odtoku zahrnující povrchový a hypodermický odtok. 
Podíl SRP/TP se přitom během nich v průměru nezměnil (33–65 %). 
Z pěti subpovodí sledovaných kontinuálně dosahovaly koncentrace 
P nejvyšších hodnot právě u profilu P33, neovlivněném bodovými 
zdroji. Nepodařilo se prokázat, nakolik tento rozdíl plyne ze zvýšených 
hodnot přístupného P v půdě nebo z vysokého (60%) podílu rychlé 
složky odtoku. Odhadovaný specifický odnos se na 10 profilech sle-
dovaných v letech 2009–2011 (březen–říjen) pohyboval v průměru 
v rozmezí 0,96–13,1 kg/km2.rok. Jedenáctý profil (P21) však dosaho-
val trojnásobku (43 kg/km2.rok). Podíl monitorovaných nebodových 
zdrojů byl v jednotlivých sledovaných měsících značně rozkolísaný 
(TP 17,3–44,5 a SRP 10,5–47,1 %) a v průměru tvořil cca ¼ celkového 
odnosu TP i SRP. Při srovnání všech jedenácti profilů (tedy na základě 
14d vzorků) jediný profil (právě P21) převyšoval svým mediánem 
SRP hranici 0,035 mg/l, zato však markantně (0,120 mg/l). Koncent-
race TP byly zhruba dvojnásobné, ale rozdíly mezi profily obdobné 
(medián TPP21 = 0,188 mg/l, u ostatních profilů 0,050–0,060 mg/l). 
A příčina? Obec Útěchovičky, resp. jejích 76 stálých obyvatel a 24 
rekreantů. Autor shrnul, že rozložení nebodových zdrojů v prostoru 
i čase je řízeno dynamikou srážko-odtokového procesu (původ vody, 
doba zdržení a její cesty odtoku) ve vazbě na geomorfologii, způsob 
využití území, půdní podmínky a přítomnost a stav zemědělského 
odvodnění. Pro vnos P do vod z nebodových zdrojů (zemědělské půdy 
vč. odvodňovacích systémů) jsou podstatné také erozi nevyvolávající 
odtoky, v průměru cca QM25-35.

Syntézou výsledků tří datových sad (obr. 1a, tab. 1) zakončil mo-
derátor přednáškovou část. Jsme si na tomto místě vědomi limitů uve-
deného srovnání (nestanovení TP ani SRP v případě ČGS, nezahrnutí 
erozních vzorků do statistik VÚV TGM, v.v.i. a absence automatického 
vzorkování během zimy v případě VÚMOP, v.v.i.), které mj. plyne 
z diametrálně rozdílných účelů vzniku datových sad. Pokusíme se 
přesto shrnout, co syntéza ukazuje. Nad jakoukoli pochybnost vyzdvi-
huje nepoměr mezi nejmenšími bodovými zdroji (často zahrnovanými 
pod nejasný pojem difuzní znečištění) a plošnými zdroji znečištění P. 
Výrazně zpřesňuje celkový obraz o příčinách odnosu P z jednotlivých 
zdrojů, byť k jejich synchronní kvantifikaci bude zapotřebí koordino-
vaný přístup. A v neposlední řadě ukazuje na nezbytnost doplnění 
standardního monitoringu o sledování reprezentativních povodí 
s výhradně plošnými zdroji včetně jejich adekvátní instrumentace, 
tj. instalace automatických vzorkovačů. Přes numerickou (!) shodu 
ve specifickém odnosu (VÚMOP = 0,96–13,1 kg/km2.rok vs. VÚV = 
0,77–22,4 kg/km2.rok) nelze opomenout, že v případě profilů na Kopa-
ninském potoce nebylo autosamplery podchyceno jediné subpovodí 
s bezprostředním výskytem erozních splachů, resp. jejich přímým 
měřením. Přesto epizodní monitoring ukazuje, a nade vší pochybnost 
pouze on, kdy a jakými mechanismy dochází k periodám vysokého 
transportu P z povodí.

Zrekapitulujme nyní klíčové argumenty panelové diskuse rozdě-
lené do šesti bloků:
1) Jsou legislativní limity pro fosfor ve vodách ČR v souladu s obecnou 

definicí eutrofizace vod (OECD) a s pohledem na dobrý stav vod 
podle WFD? Jaké je srovnání se státy EU?

2) Známe přirozené koncentrace fosforu ve vodách ČR?
3) Stačí, aby vodní útvary plnily dobrý ekologický stav z pohledu 

fosforu všude, nebo je někde nutné vyžadovat přísnější podmínky?
4) Jaké zdroje fosforu jsou klíčové pro eutrofizaci povrchových vod? 

Jsou všechny formy fosforu stejně důležité?
5) Podchycuje současný standardní monitoring všechny zdroje fosforu, 

nebo nám něco uniká?
6) Stav vod z pohledu koncentrací fosforu se dlouhodobě zlepšuje. 

Existují rizika, která mohou zvrátit tento trend?
Ad 1) legislativní limity: P. Rosendorf upozornil na setrvalé změk-

čování imisních standardů pro celkový fosfor v České republice (NV 
61/2003 Sb.: c95 = 0,15 mg/l; NV 229/2007 Sb.: c90 = 0,2 mg/l; NV 
23/2011 Sb.: celoroční průměr = 0,15 mg/l) a podtrhl jejich odtrže-
nost od přirozených koncentrací – OECD Management Model [9], 
fundamentální hranice eutrofní vody 0,035 mg/l BAP [10] a typově 
specifických cílových hodnot pro dosažení dobrého ekologického 
stavu vodních útvarů podle Rámcové vodní směrnice.

Ad 2) přirozené koncentrace P: P. Rosendorf shrnul z dostupných 
zdrojů v EU platné cílové hodnoty v povrchových vodách pro velmi 
dobrý a dobrý ekologický stav. Ze srovnání je zřejmé, že variabilita 

[mg/l] TDP_CGS TP_VUV_ag TP_VUMOP TP_VUV_oli
0,000–0,025 41,2 27,4 3,4 57,6

0,025–0,050 26,1 29,0 26,9 35,2

0,050–0,150 22,1 35,9 46,3 6,5

0,150–0,500 7,5 7,2 22,9 0,7

0,500–1,000 1,9 0,4 0,3 0,0

1,000–100,0 1,2 0,2 0,2 0,0

n 5763 822 594 1484

mean±SD 0,086±0,003 0,070±0,004 0,113±0,005 0,027±0,023

median 0,031 0,043 0,064 0,023

max 4,723 1,82 1,418 0,403

Tab. 1. Relativní (%) rozložení odebraných vzorků v jednotlivých 
datových sadách podle intervalů koncentrací fosforu (mg/l)

Obr. 1. Srovnání koncentrace fosforu tří datových sad ČGS – VÚV 
– VÚMOP (1a – nahoře) a sady oligotrofních vod z povodí Blanice 
VÚV_olig (1b – dole), různá měřítka!
*pozn.: u ČGS je stanoven celkový rozpuštěný fosfor (TDP), u ostat-
ních celkový fosfor (TP)
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v rámci Evropské unie je velká a přísnější limity aplikují převážně 
státy, které tradičně přikládají velký důraz ochraně životního prostředí 
(Spojené království, Irsko, Rakousko, Švédsko a člen EHP Norsko). 
Česká republika se zařadila mezi tyto státy na začátku roku 2013, kdy 
byla Ministerstvem životního prostředí akceptována Metodika hod-
nocení všeobecných fyzikálně-chemických složek ekologického stavu 
útvarů povrchových vod tekoucích [11]. I když metodika obsahuje 
typově specifické hodnoty pro velmi dobrý a dobrý ekologický stav, 
nepostihuje zcela velkou variabilitu podmínek v ČR a k lokálnímu 
zpřesnění by jistě přispěla společná analýza dat prezentovaných J. 
Hruškou a průběžně shromažďovaných ve VÚV TGM, v.v.i. 

Ad 3) dostatečnost dobrého stavu: O. Simon (VÚV TGM, v.v.i.) 
uvedl perlorodku říční jako příklad chráněného druhu, který ani při 
dosažení hodnot dobrého ekologického stavu nedosáhne podmínek 
vhodných pro rozvoj. Mechanismus účinku ilustroval na základě 
historických nálezů a dlouhodobého monitoringu v povodí Blanice 
(1484 vzorků). V oligotrofních vodách (TP pod 0,015 mg/l) prosperují 
juvenilní perlorodky hluboko ve dně v prokysličeném hyporeálu a ta-
kový stav lze označit za „velmi dobrý“. V podmínkách s vyšší trofií 
(TP nad 0,035 mg/l) se ale v hyporeálu postupně vyčerpá kyslík, až 
přežijí jen dospělí mlži v koloniích na povrchu, přičemž množství ryb 
vč. hostitelských druhů se v „úživnějším“ toku může naopak zvýšit. 
V eutrofizovaných tocích se zakolmatovaným hyporeálem je podstatně 
snížena transformace a retence P. Podotkl také, že jím uvedená data 
z lučně-lesních šumavských povodí (obr. 1b, tab. 1) názorně ilustrují 
problematiku pozaďových koncentrací, resp. výrazné snížení jejich 
hodnot, pokud by soubor dat ČGS byl „očištěn“ od povodí s komunál-
ními zdroji. D. Fiala v této souvislosti upozornil na riziko přesmyknutí 
„regime shift“ celého ekosystému [12], kdy po dlouhé fázi kumulace P 
může rychle dojít k jeho uvolňování z hyporeálu vlivem vzniklé ano-
xie. Tato hystereze může samozřejmě maskovat snižující se produkci 
P ze zdrojů v povodí a velmi dobrý stav de facto oddálit.

Ad 4) klíčové zdroje a formy P: Dle očekávání se k centrálnímu 
bodu, který v současnosti zaměstnává nejeden expertní tým, rozhořela 
dlouhá, ale věcná debata. Netýkala se pouze typicky „problematicky 
kvantifikovatelných zdrojů P“, eroze a rybničního hospodaření, ale 
překvapivě všech typů zdrojů, když na konkrétních kauzách poukáza-
la na podstatné nejistoty. První přišla na řadu eroze. Na jedné straně 
máme ČR pokrytu stále se zpřesňující mapou potenciální erozní 
ohroženosti, ale na druhé straně nám chybí síť několika typických 
mikropovodí, jejichž dlouhodobé řady by sloužily ke kontinuální 
verifikaci modelů a hlavně poskytovaly průběžně hodnoty ročních 
odnosů, včetně zřídkavých, ale o to větších erozních epizod (viz čer-
ven 2013). Z debaty dále vyplynulo, že eroze půdy s sebou jistě nese 
více negativních důsledků, včetně jistého podílu na eutrofizaci. Ale 
primárním důsledkem je ztráta úrodnosti a pufrační kapacity půd (P. 
Novák, VÚMOP, v.v.i. upozornil, že jde o ztráty zřejmě netušených 
rozsahů). Zhoršené fyzikálně-chemické charakteristiky půdy (snížení 
retence vody, infiltrační kapacity, sorpční schopnosti, acidifikace aj.), 
snížení obsahu organického uhlíku, vyplavování fosforu a dusíku 
spolu s rezidui herbicidů a pesticidů z půd mají rovněž dalekosáhlé 
důsledky (od akcelerace povodní a sucha, skleníkového efektu a eutro-
fizace vod až po ztrátu biodiverzity). Tyto jsou ale sekundární, s po-
klesem úrodnosti více či méně spřažené. Úspěšné vyřešení primární 
příčiny v takto komplexním řetězci důsledků přinese multiplikační 
efekt. Proto je třeba erozi řešit na primární rovině, tj. jako problém 
ztráty úrodnosti a dalších žádoucích vlastností zemědělských půd.

J. Potužák (Povodí Vltavy, s. p.) navázal poukazem na zásadní vliv 
povodňových přísunů P do bilance rybníků a zmínil nedoceněný 
význam retenční kapacity rybníků jakožto ekosystémové služby par 
excellence. Ve vystoupení uvedl, že konkrétní příčiny rozdílů mezi 
retencí potenciální a skutečnou jsou dány jak rozdílným hospodaře-
ním, tak hydrologickými poměry jednotlivých roků. Tvrzení zakládá 
na důkladné bilanci deseti nejvýznamnějších jihočeských rybníků 
s dobou zdržení od 17 do 465 dnů a různým stupněm trofie [13]. 
Podotkl, že retence fosforu není u rybníků vůbec ceněna a praktická 
možnost zůstává proto často nevyužita. Vzhledem k rozloze rybníků 
jde o významný potenciál zlepšení kvality vod.

Na vodohospodářskou bilanční studii rybníků navázal L. Pechar 
(ENKI, o. p. s.), když v krátkém vystoupení shrnul současný stav jihočes-
kého rybníkářství detailním vhledem do hydrochemických souvislostí 
v potravním řetězci. Na základě více než dvou tisíc (!) vzorků z rybníků 
odebraných od 50. let do současnosti dokumentoval stávající paradox, 
kdy neexistuje očekávatelná závislost „více živin = vyšší produkce ryb“. 
Po výrazném zvýšení od 30. do 70. let 20. století se produkce dostala 
na vrchol kolem 500 kg/ha, kde ale dodnes stagnuje. Protože intenzita 

krmení již nemá na koncentraci P ve vodě statisticky významný vliv, 
nedá se další zvýšení očekávat. Z toho ale naopak také plyne, že sní-
žení krmných a hnojivých dávek by díky vysoké zásobě P v rybnících 
a mnohde významnému přísunu P z povodí nemuselo tuto vysokou 
produkci významně snížit, ale jistě by zvýšilo reálnou retenci uvede-
nou J. Potužákem. U malých rybníků upozornil na ambivalentní efekt: 
v „čistém“ povodí (např. Fialou prezentovaný Vintířovský p.) mohou 
být kultivátorem řas, zatímco „pod vesnicí“ spolehlivě zachytí velkou 
část znečištění (např. Fučíkem prezentované Útěchovičky).

V dalším příspěvku navázal T. Just (AOPK) na uvedenou „odleh-
lost“ zaznamenaných koncentrací pod obcí Útěchovičky (76 obyv., 
tč. pouze dešťová kanalizace, splašková výhledově po r. 2015; údaje 
dle PRVK Vysočina) a zdůraznil dávno známý fakt, že odkanalizo-
váním malé obce a výstavbou ČOV s nedostatečnou technologií či 
provozem, tedy podle stávající legislativy (sic), se situace v recipi-
entu jednoznačně zhorší [14]. Průzkumem většiny obcí v povodí VD 
Švihov „po vlastní ose“ v ½ 90. let doložil, že výstavbou kanalizace 
s ČOV dochází ke svedení většího objemu odpadních vod patřičně 
obohacených fosforem, nadto v eutrofizačně nejúčinnější formě (SRP). 
Podotkl, že očekávaný pokles dotací z EU by v tomto ohledu mohl 
paradoxně znamenat útlum negativního trendu. D. Kosour (Povodí 
Moravy, s. p.) upozornil, že vyhovět stávající legislativě v kategorii 
do 2000 EO je primitivní, protože v této velikosti nejsou limity pro 
TP vůbec stanoveny a emise tedy měřeny, popř. evidovány. Domnívá 
se ale, že správnou cestou není plošné zpřísnění limitů, včetně BAT, 
ale selektivní přístup uplatněný v potřebném povodí, např. v povodí 
VD Lipno [15]. D. Fiala podotkl, že s pojmem „Best Available Tech-
nology“ je třeba dnes spojovat např. město Syracuse NY, USA (663 
tis. obyv.), kdy kvůli jednomu z nejznečištěnějších jezer (Onondaga 
Lake odpovídá typově našim Slapům, včetně TRT) uvedli do provozu 
ČOV s koncovou průměrnou koncentrací 0,020 mg/l P celkového a tuto 
mez v roce 2012 splnili, protože limit 0,12 mg/l splněný k roku 2006 
se ukázal biologicky nedostačující [16].

Ad 5) současný monitoring: Celou debatu přenesl k poslednímu bodu 
J. Duras (Povodí Vltavy, s.p.), řečnicky se tázající: „Shodneme-li se na 
faktu, že bodové zdroje jsou i přes očekávání spojená s implementací 
směrnice 91/271/EHS stále nejzávažnější, a to jak naměřenými koncent-
racemi, tak odhadovaným množstvím, neměli bychom logicky věnovat 
největší pozornost největším bodovým zdrojům?“ Poté na recentních 
příkladech číselně doložil propastný rozdíl reálných emisí oproti 
„úředním výkazům“ (dle Vyhl. 431/2001 Sb.). Monitoring cílený na 
vybraný (významný!) bodový zdroj v povodí řešené nádrže začasto zjis-
til až násobně vyšší koncentrace, resp. odnosy P oproti deklarovaným 
hodnotám. Příkladem nade vše je Pelhřimov (cca 16 tis. obyv.), který 
hlásil za rok 2011 do VH Bilance 1,56 t P, bilančním monitoringem bylo 
ale zjištěno 6,01 t P. Pro relace dodejme, že v roce 2011 činil celkový 
vnos P do VD Švihov 11,22 tun. Procenta nechť si ctěný čtenář doplní 
sám. Jako další příklady „odhalení“ následovaly ČOV Lesná, Toužim 
a Blatná, kdy únik kalu, špatné odlehčení nebo možná optimalizace 
údajů (?) znamenaly desítky kg až tunu P navíc. Kauza ČOV Třeboň 
a RAB je se svými 8–10 t P nad vykázané vypouštění trpkou ironií slova 
„odlehčování“. Víra ve výkazy má ale závažné konsekvence. Na těchto 
záznamech totiž závisí bilanční studie, resp. další vodohospodářské 
rozhodování, které tak může stát na chybném poměru bodové vs. ploš-
né zdroje P. Na druhou stranu takové zjištění skýtá naději, že řádným 
ošetřením jednoho zdroje lze vyřešit až ½ znečištění v inkriminovaném 
povodí! D. Fiala ironicky poznamenal, že difuznost se zjevně netýká 
povahy zdrojů, ale povahy informací, které o nich máme. Potvrdil 
nutnost banálního srovnávání „nad a pod“ a varoval před bilančním 
dopočítáváním „do 100 %“ v situaci, kdy tento úhrn jen hrubě odha-
dujeme. I. Kabelková (ČVUT) vyzdvihla v této souvislosti naléhavost 
decentralizovaného hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaných 
územích, včetně precizace modelů. A. Kult (VÚV TGM, v.v.i.) stroze 
uvedl, že zmíněné kauzy bohužel „dobře“ potvrzují odhady „cifršpi-
ónské práce“, ukazující, že v Bilanci je zachycena v lepším případě 
pouze ½ P vypouštěného z komunálních zdrojů [17]. Dodal, že nevidí 
do budoucna jiné řešení, než zavedení poplatků za vypuštěný fosfor, 
a vyzdvihl potřebu socioekonomických studií na toto téma. 

Ad 6) budoucí rizikové tlaky: Poslední bod vzhledem k odjezdu ve-
černích rychlíků skončil výčtem: rozsáhlé aplikace digestátu, masivní 
rozšiřování plochy oseté energetickými plodinami (řepka, kukuřice), 
globální volatilita zemědělského sektoru obecně, pokračující změna 
klimatu, resp. vyšší frekvence hydrologických extrémů, ale i výstav-
ba technologicky zastaralých VH systémů v satelitních městečkách. 
Tušíme obrysy, provádějí se první pilotní studie, ale od intuice do 
kvantifikace je velmi dlouhá cesta.
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Jak lze proběhnuvší seminář shrnout? Třeba odpovědí na tři 
úvodní otázky: ZNÁME – UMÍME – ZKONTROLUJEME?

Na obecné rovině se jistě shodneme, že nejpodstatnější je elimi-
novat znečištění přímo u zdroje. Seminář ukázal, že prioritou jsou 
jednoznačně komunální zdroje. Koncept kontinuálního transportu 
fosforu [18] nám ale otevírá hlubší systémovou perspektivu jak 
hierarchizovat i další nápravná opatření. Na druhé úrovni je to 
zpomalování odnosu P v jakékoli fázi jeho transportu (bariérový 
přístup) a až na třetí úrovni je to znepřístupňování P v místě 
nežádoucí realizace (nejčastěji vodní nádrž postižená vodním 
květem sinic). Koncept nám souběžně umožňuje racionalizovat 
monitoring (statisticky reprezentativním výběrem a adekvátní 
technikou sledovat jednotlivé typy zdrojů a precizně pak bilanční 
profil, např. vtok do přehrady, hraniční profil apod.). Díky těmto 
výsledkům pak lze realisticky hodnotit stav, tj. efekty jak přijatých 
opatření, tak souběžně působících (maskujících) tlaků. Poučení 
si můžeme vzít ze znalosti sukcese přirozených ekosystémů, jak 
ji koncem 80. let popsal oceánograf Eric Schneider [19]. Všiml si, 
že organismy využívající k životu prakticky jakékoli gradienty po-
stupně: i) zvyšují počet cyklů, ii) prodlužují stávající řetězce, resp. 
tvoří stále komplexnější sítě a iii) prolongují dobu obratu hmoty 
v systému. To vše ve výsledku omezuje „únik“ hmoty a využitelné 
energie z ekosystému. Hledat ekonomicky funkční modely retence, 
zpomalování, recyklace a znovuužití fosforu, strategické suroviny 21. 
století, patří k povinnostem doby. Z područí gravitace ani druhého 
termodynamického zákona se ale hned tak nedostaneme.

Prostřednictvím semináře se podařilo širokému publiku představit 
tři méně známé datové sady a na faktickém základě rozvinout fun-
dovanou debatu o stávajícím stavu a výhledech eutrofizace fosforem. 
Diskuse ozřejmila hranice mezi zdroji a procesy, které spolehlivě 
(numericky) známe, těmi nejistými a zcela neznámými. Pobídla 
k promýšlení vhodnějších míst a způsobů vzorkování, upozornila na 
rozdíly v „limitech“ vhodných pro organismy a naše vody obecně. 
Podnítila k propojování dat a databází a v neposlední řadě poskytla 
perspektivu vzdálenější historie díky komentářům přítomných ne-
storů. Semináře, který podpořil Mezinárodní rok vodní spolupráce 
(UN Waters 2013), se zúčastnila bezmála stovka odborníků z téměř 30 
institucí. Pořadatelé děkují přednášejícím, diskutujícím a účastníkům 
za plodné odpoledne a těší se na posun diskuse ať prostřednictvím 
Vodního Hospodářství nebo účastí na brněnské konferenci Vodní 
nádrže 2013 ve dnech 25.–26. září.

Autoři děkují účastníkům semináře za podnětnou diskusi a dvě-
ma recenzentům za připomínky k rukopisu. Datové sady vznikly 
za podpory projektů EHP CZ0051 (J.H.), MŽP0002071101 (D.F.) 
a MZE0002704902 (P.F.). Článek byl vypracován s podporou grantu 
NAZVQI102265.
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Intensive workshop „Phosphorus transport from forested and 
agricultural watersheds – in view of different scales“, was held in 
T. G. Masaryk Water Research Institute, PRI in Prague on April 25, 
2013. Organizers wished to unfold deep discussion on phosphorus 
apportionment and appropriate sources management at present 
stage of eutrophication in the Czech Republic. Collateral reason 
was to invite prominent experts from whole spectrum of fields and 
institutions, without them any consensus is hard to achieve. Three 
core lectures presenting important datasets described status quo and 
grounded rigorous follow-up discussion. In order to wider audience 
should further participate, we summarize here main conclusions 
with quantified values, important statements and key arguments 
from the whole workshop.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. října 
2013. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Optimalizace vodního režimu krajiny z pohledu 
krajinného inženýrství

František Kulhavý

Úvod
Článek upozorňuje na absenci dvou envi-

ronmentálně významných prvků v koncepč-
ních materiálech Ministerstva zemědělství 
ČR a Ministerstva životního prostředí ČR, kte-
rými jsou rozsáhlé hydromeliorační stavby 
a potřeba ucelené legislativy managementu 
udržitelného rozvoje krajiny. Obojí ovlivňuje 
optimalizaci vodního hospodářství krajiny 
v našich podmínkách. V jednotlivých oddí-
lech článku jsou provedeny rozbory možných 
ekologických i ekonomických rizik při přehlí-
žení těchto staveb, ale i upozornění na příno-
sy, pokud budou stavby k vodohospodářským 
melioracím pozemků soustavně udržovány, 
řádně provozovány nebo modernizovány. Dále 
je zdůrazněn význam implementace ucelené 
legislativy managementu udržitelného rozvoje 

krajiny do uvedených koncepčních materiálů. 
Tímto postupem lze zavést účinné nástroje, 
zaměřené na ochranu, správu a plánování 
krajiny včetně jejího začlenění do politiky 
územního a urbánního plánování, ale i do vo-
dohospodářské, environmentální, zemědělské, 
kulturní, sociální a hospodářské politiky státu.

Článek reaguje i na příspěvek Dlouhodobá 
strategie Ministerstva zemědělství k omezo-
vání následků hydrologických extrémů [1] 
s doplněním studia podkladů, uvedených 
v literatuře [2 až 9], převážně zpracovaných 
z hlediska vodního režimu krajiny na úrovni 
hydrologické, technické a ekonomické. Za-
rážející je jednostranné posuzování těchto 
podkladů pouze strategickými experty ze sta-
vebních, ekonomických a ekologických oborů 
při přehlížení expertů komplexních oborů 

zemědělských univerzit. Obor krajinné inže-
nýrství řeší danou problematiku všeoborově, 
tj. zohledňuje všechny významné parametry 
krajiny, ovlivňující její vodní hospodářství, 
počínaje stavem a velikostí urbanizované 
části, přes způsoby hospodaření v ostatní 
krajině, funkcemi jejího vegetačního pokryvu, 
hydropedologického stavu půdních profilů, 
existenci dopravních, vodohospodářských 
a hydromelioračních staveb a konče trvale 
udržitelným managementem krajiny. Ze stu-
dia dosud uvedené literatury vyplývá, že jsou 
zcela opomíjeny hydromeliorační stavby. Ty 
představují u vodohospodářského odvodnění 
pozemků rozlohu 1 064 999 ha (tj. 25,2 % ze-
mědělské půdy a 13,5 % celého území státu), 
u nichž je cca 30 let zanedbána údržba (obr. 1 
až 4), a závlahy, v minulosti vybudované na 
ploše 153 804 ha [11], které přešly privatizací 
v rozsahu 131 543 ha z majetku Pozemkové-
ho fondu ČR do rukou soukromých subjektů 
a jejichž současný stav je zcela neuspokojivý 
(obr. 5). Pokud v nejbližším období nebude 
o tyto stavby řádně pečováno, případně nebu-
dou modernizovány k víceúčelovému využití, 
hrozí vznik četných zamokřených míst, někdy 
s tendencí ke vzniku erozních rýh (s rozsahem 
závislým na půdních podmínkách a sklonitos-
ti terénu) (obr. 6), k sesuvu půdních bloků, 
s nedozírnými materiálními i environmen-

Obr. 1. Příklad porušené drenážní šachtice na Pardubicku. Foto Z. 
Kulhavý

Obr. 2. Příklad zarostlé drenážky na Pardubicku. Použití rotačního 
čističe fy Rothenberger (http://www.rothenberger.cz/). Foto Z. Kulhavý

Obr. 3. Zamokření pozemku nad nefunkční drenážní šachticí. Foto 
Z. Kulhavý

Obr. 4 Zamokřený pozemek nad nefunkčním drenážním odvodně-
ním. Foto Z. Kulhavý
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tálními škodami. Může být tak významně 
ohrožena ekologická stabilita krajiny, která je 
podle článku 7. Ústavy ČR veřejným zájmem. 
Nutno také uvést, že při vhodném manage-
mentu těchto staveb lze zásadním způsobem 
regulovat, případně zvýšit využití atmosféric-
kých srážek, které jsou hlavním zdrojem vody 
v krajině. Důvodem, proč není těmto stavbám 
více jak 20 let ze strany státní správy věnova-
ná potřebná pozornost, je necitlivý přístup 
při řešení privatizace těchto staveb, současně 
s velkými problémy při řešení jejich údržby, 
provozu a modernizace.

Podle § 126 odst. 3 vodního zákona [12] bylo 
podrobné odvodňovací zařízení, bez ohledu 
na jeho technický či provozní stav, právně 
převedeno do vlastnictví majitelů pozemku, 
aniž by tito byli přímo na tuto skutečnost upo-
zorněni. Majitelé při restituci převážně přijali 
pozemky v dobré víře, že s převzetím nesou-
visí žádné další závazky ani majetek v podobě 
podzemní stavby. Objektivně nutno přiznat, 
že pokud pozemky patří do regionů, v nichž 
byly provedeny komplexní pozemkové úpra-
vy, obvykle majitelé pozemků byli v rámci 
spolupráce zpracovatele dokumentace a pra-
covníků Zemědělské vodohospodářské správy 
(ZVHS) o existenci těchto staveb do 1. 1. 2011 
informováni. K tomuto datu byla provedena 
transformace Zemědělské vodohospodářské 
správy do státních podniků Povodí či státního 
podniku Lesy ČR a nově od 1. 6. 2012 přešly 
stavby hlavního melioračního zařízení pod 
správu Pozemkového fondu ČR. Těmito zása-
hy do správy hydromelioračních staveb a do 
úschovy archivních dokumentů bývalé ZVHS 
je významně ohrožen management vodního 
hospodářství krajiny. Je nutno brát v úvahu, že 
tyto stavby byly obvykle budovány bez ohledu 
na vlastnické vztahy k půdě, tj. na pozemcích 
spravovaných tehdejšími zemědělskými 
podniky, a tudíž je nelze technicky udržovat 
podle dílčích parcelních ploch jednotlivých 
vlastníků. K zajištění provozu i řádné údržby 
je bezpodmínečně nutná v souladu s § 56 a 57 
vodního zákona [12] a § 14 Zákona o půdě [13] 
spolupráce všech vlastníků nebo uživatelů na 
ploše jednotlivé drenážní skupiny. V současné 
době schází koordinátor, zajišťující manage-
ment staveb k vodohospodářským melioracím. 
V historických dobách tuto funkci zajišťovala 
[14] vodní společenstva, později vodní druž-
stva a nedávno v poradenské části SMS (resp. 
ZVHS). Bez legislativní obnovy například 
„vodních společenstev“ nelze tuto proble-

matiku racionálně vyřešit. Tato společenství 
by vznikala dobrovolnou smlouvou majitelů 
pozemků, na nichž jsou stavby vybudovány. 
Jako právnické osoby by společenství vyko-
návala veškeré činnosti spojené s výstavbou, 
správou, provozem, opravami a úpravami 
(rekonstrukce a modernizace) staveb slouží-
cích k vodohospodářským melioracím, po-
případě při vhodné dotační politice by mohla 
zajišťovat v ovládaném regionu komplexní 
management krajiny. Nutno však zdůraznit, 
že jedině ucelená legislativa managementu 
udržitelného rozvoje krajiny může vytvořit 
podmínky pro hospodárnou správu krajiny, 
pro efektivní investování do environmen-
tálních opatření všech oborů, která zajišťují 
její trvale udržitelný rozvoj a snižují budoucí 
škody při povodních, při avizovaném oteplo-
vání s následkem škod vyvolaných suchem, 
ale i větrnou a vodní erozí nebo degradací 
půdního fondu nevhodným chováním člo-
věka v krajině [15, 17]. Kvalita, relevantnost 
a efektivita politiky péče o krajinu jsou závislé 
na zajištění široké účasti v průběhu celého 
procesu, tj. od návrhu jednotlivých politik, 
koncepcí, strategií státu až po její legislativní 
implementaci a veřejnou kontrolu [16, 17]. 
Podle stávajících právních předpisů (s vý-
jimkou environmentálně chráněných území) 
správu a dohled nad dodržováním platné 
legislativy v krajině (včetně oblasti vodního 
hospodářství) mají volení zástupci a úředníci 
obecních a městských úřadů. Jejich odbornost 
a v mnoha případech i krátkodobé funkční 
období neumožňují realizovat kvalifikovaný 
odborný dohled. V důsledku toho tyto orgány 
mnohdy překračují své kompetence, vydávají 
alibistická nebo zmatečná rozhodnutí, vzdále-
ná od požadovaného cíle (zajistit trvale udrži-
telný rozvoj krajiny). Zcela kontraproduktivní 
legislativní krok představuje zrušení § 9 ve 
stavebním zákoně jeho novelou [18], neboť 
pokud by byla stanovena povinnost založit 
„Radu obcí pro udržitelný rozvoj území“, 
jejíž odborně erudovaným tajemníkem by 
mohl být delegovaný zaměstnanec kraje, byly 
by tak vytvořeny podmínky pro dohled nad 
managementem udržitelného rozvoje krajiny 
v ovládaném regionu, s přímou osobní odpo-
vědnosti administrativy za správu krajiny, za 
životní prostředí i za dodržování základní pre-
misy platné pro země EU, tj. že veřejná správa 
je určena na pomoc občanům. Jedině tak lze 
uplatnit při správě krajiny metodu koregulace, 
která kombinuje legislativu (tj. činnost povin-

nou ze zákona) s aktivitami, které vykonávají 
přímo zainteresovaní činitelé na základě 
svých odborných či praktických zkušeností. 
Takto se na koncepci i realizaci navržených 
opatření účastní i ti, kteří jsou implementací 
dané legislativy přímo ovlivněni.

Koncepce vodohospodářské politiky 
Ministerstva zemědělství  
do roku 2015 [3]

V tomto rozsáhlém koncepčním podkladě 
jsou verbálně uvedeny například „nutnost 
změny zemědělského hospodaření a využívání 
krajiny“, „uplatnit Koncepci řešení problema-
tiky ochrany před povodněmi v České repub-
lice s využitím technických a přírodě blízkých 
opatření“ nebo „změnit způsob konvenčního 
systému odvodňování urbanizovaných ploch 
na hospodaření se srážkovými vodami“. 
V žádném oddílu však není uvedena potřeba 
zajistit environmentální údržbu a provoz 
zemědělských odvodňovacích staveb, které 
mnohdy mohou výše uvedené problémy řešit. 
Je nutno si uvědomit, že z hlediska protipo-
vodňové prevence tyto stavby svým rozsahem 
(přes 1 mil. ha) představují při špatné funkci 
značná rizika jak zvýšením povrchového 
odtoku (neboť se může povrchový odtok 
podle stanovištních podmínek zvýšit na 60 
až 90 % srážek), tak i erozí, případně sesuvu 
půdy. Pokud však tyto stavby budou řádně 
provozovány a udržovány, mohou u krátkých 
přívalových dešťů podle sklonu terénu a dru-
hu půdy částečně retardovat odtok a zmírnit 
následky povodňové situace. Při modernizaci 
těchto staveb směrem k regulaci odtoku, lze 
při minimálních nákladech ve vhodných 
stanovištních podmínkách (10 až 80 Kč.m-3 
retardované vody) podle sklonu terénu do 2 % 
(což představuje u nás plochu asi 70 000 ha 
odvodnění drenáží) jednorázově zadržet 500 
až 1000 m3.ha-1 podle druhu půdy a sklonu 
terénu, tj. celkem 35 až 60 mil. m3 retardované 
vody [19, 20].

K otázce „změny zemědělského hospodaření 
a využívání krajiny“ nutno uvést, že v součas-
né době je asi 44 % celkové výměry zeměděl-
ské půdy ve zranitelných oblastech, na ploše 
46 % z. p. působí vodní eroze (silné, velmi 
silné a extrémní ohrožení) a na ploše 18 % z.p. 
větrná eroze [21]. Z vodohospodářského hle-
diska je dalším nepříznivým faktorem pro naši 
krajinu skutečnost, že 86 % zemědělské půdy 
a 24 % lesní půdy je v pronájmu. Pronaji-
matelé se snaží při minimálních nákladech 

Obr. 5. Současný stav závlahového hydrantu. Foto Z. Kulhavý Obr. 6. Erozní rýha na orné půdě. Foto Z. Kulhavý
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dosahovat vysoké ekonomické výtěžnosti, 
v důsledku čehož silně klesá environmentální 
hodnota půdy (zhutnění povrchu či podorničí, 
zhoršení hydropedologických vlastnosti půd, 
snížení živin v půdě atd.). Výše uvedené ne-
příznivé aspekty pro vodní hospodářství kra-
jiny může odstranit již zmíněná nová legisla-
tiva soustavného managementu udržitelného 
rozvoje krajiny. Priority tohoto managementu 
lze prosazovat aktivní diskusí s laickou veřej-
ností a vhodnou dotační politikou vázanou na 
osvětu a celoživotní vzdělávání pracovníků 
zemědělské a lesnické veřejnosti. Také tato 
problematika není v koncepčních materiálech 
řešena. Řada studií prokázala, že vhodné změ-
ny ve využití a správě území, včetně využití 
retenčních ploch (i odvodněných) údolní nivy 
představují důležitý stabilizační prvek v sys-
tému povodňového rizika a mohou významně 
ovlivňovat průběh a následky povodně [2]. 
Rozdíly mezi retenční kapacitou urbanizované 
plochy, zemědělské, luční nebo lesní půdy 
mohou být i řádové (viz tab. 1) a při povodni 
zásadně ovlivňují schopnost krajiny transfor-
movat odtokovou vlnu.

V části 2.6 Financování vodohospodářských 
služeb, péče o vodní zdroje a investice do vo-
dohospodářské infrastruktury nejsou zahrnuty 
náklady na „přírodě blízká opatření“, mezi něž 
patří jak obnovení funkce vodohospodářského 
odvodnění pozemků včetně modernizace, tak 
i náklady na management udržitelného rozvo-
je krajiny, které obojí mohou plnit i část 2.10 
„rozšíření a posílení uplatňování standardů 
dobrého zemědělského a environmentálního 
stavu (GAEC – good agricultural and envi-
ronmental condition) ve prospěch vodního 
hospodářství posílením retence vody v území 
hydrologických povodí a omezení eroze“.

Adaptační opatření pro zvládání 
důsledků klimatických změn

Vzhledem k malé rozloze ČR můžeme 
extremitu meteorologických prvků příznivě 
ovlivnit prostřednictví řady členů vodní bi-
lance v rámci malého vodního cyklu, neboť 
v hydrologicky vyrovnané krajině, která je 
optimálně nasycená vodou a vodní párou, 
voda cirkuluje v malých množstvích a na re-
lativně krátké vzdálenosti, což zpětně příznivě 
působí na vegetaci, evapotranspiraci a eko-
logickou stabilitu krajiny [22]. Fytocenóza 
příznivě ovlivňuje změny klimatu v krajině, 
a to jednak pokryvem půdy, čímž snižuje její 
teplotu vznikající dopadem slunečního záření, 
jednak evapotranspirací, kdy půdní povrch 
ochlazuje. Voda tím, že má vysokou tepelnou 
kapacitu a schopnost vázat, přenášet a uvolňo-
vat energii, zmírňuje teplotní rozdíly na Zemi 
a má pozitivní úlohu v soustavě ovlivnění 
klimatu (například výpar 1 m3 vody 20 °C teplé 
spotřebuje 680 kWh dopadající sluneční ener-
gie). Z uvedeného vyplývá, že optimalizací 
vodního hospodářství krajiny (s maximální 
možností retardovat vodu v drenážních sou-
stavách) současně s výběrem klimatickým 
podmínkám odolné fytocenózy (na střechách 
a v parcích v urbanizované části krajiny, ale 
i na zemědělské a lesnické půdě) relativně 
zajistíme podmínky ke zlepšení klimatických 
poměrů krajiny. V této části koncepční politiky 
nutno preferovat omezování růstu zasta-
věných a ostatních ploch (například podle 
tab. 1 se za období 1971 do 2011 zvýšila tato 
plocha o 1 802 km2, což představuje zvýšení 
uvolněné roční sluneční tepelné energie o cca 

10 000 GWh), podporovat zvyšování ploch 
zelených střech (při testech Minkeho a Wittera 
v Německu [23] v roce 1982 docházelo během 
roku na střeše bez vegetace ke kolísání teplot 
mezi -20 oC až +100 oC, tedy rozdílu 120 oC, 
a na střeše s vegetací teploty kolísají mezi -5 oC 
až + 25 oC, tj. pouze rozdíl 30 oC) a v brown-
fieldech (evidováno 10 362 ha) budovat vodní 
nádrže a parky. Tohoto procesu lze dosáhnout 
důslednou koordinací veškeré antropogenní 
činnosti v celé krajině, při vytvoření pod-
mínek pro celistvou a v čase i prostoru sou-
stavnou správu krajiny, zajišťující její trvale 
udržitelné využívání.

Informační systém VODA České 
republiky (http://voda.gov.cz/
portal/cz/) [9]

Vyjdeme-li z hlavního cíle tohoto projektu 
„poskytovat odborné i laické veřejnosti dostatek 
věrohodných a relevantních informací o vo-
dách, sloužících k podpoře rozhodování, vzdě-
lávání i obecné informovanosti“, pak v části 
4.10. Evidence vodních děl k vodohospodář-
ským melioracím pozemků, je uváděn pouze 
obecný popis staveb, bez uvedení minimálně 
plošného rozsahu ploch těchto staveb a infor-
mací o aktuálním stavu a nutnosti řešit jejich 
údržbu. Vzhledem k poměrně razantním 
změnám ve správě těchto staveb, nejsou pro 
informaci veřejnosti, které po restituci byly 
zákonem převedeny, v portálu aktualizované 
údaje o výskytu technických podkladů staveb 
k vodohospodářským melioracím (minimálně 
s rozdělením podle krajů či povodí). V oddílu 
schází informace o koncepci Informačního 
systému melioračních staveb, která navazuje 
na ISHMS [24, 25].

Operační program Životní prostředí 
Koncepce tohoto operačního programu 

je ochrana a zlepšování kvality životního 
prostředí včetně udržitelného rozvoje krajiny 
v České republice.

Prioritní osa 6.4 – Optimalizace vodního 
režimu krajiny

Koncepce této prioritní osy je řešena kom-
plexně včetně vytvoření podmínek pro erudo-
vané postupy při eliminaci negativních funkcí 

odvodňovacích zařízení v krajině [20]. Tento 
problém je velmi významný z hlediska udrže-
ní a zvýšení ekologické stability krajiny. Laic-
ká a část ekologické veřejnosti si představují, 
že eliminaci funkce odvodňovacího drénu lze 
provést jeho ucpáním na dolní části – tímto 
zásahem sice zabráníme odtoku vody z drená-
že, ale v nevhodných půdních a stanovištních 
podmínkách (větší sklony terénu) zavodňuje 
vzdutá voda půdní profil nad drénem a při 
následné srážce, generující větší povrchový 
odtok, jsou vytvářeny podmínky pro rýhovou 
erozi (obr. 6). Plná environmentální elimina-
ce drenážní soustavy představuje výkop rýh 
a vyjmutí jednotlivých drénů, to však při prů-
měrném nákladu 110–160 Kč/bm (tj. 100 000 
až 200 000 Kč.ha-1) [20]!!! Nutno konstatovat, 
že nejlevnějším řešením ochrany krajiny 
s existujícími drenážními soustavami je jejich 
soustavná údržba, případně s modernizací na 
regulaci odtoku s průměrnými ekonomicky 
přijatelnými náklady podle technického stavu 
drenáže a stanovištních podmínek od 5 000 do 
80 000 Kč.ha-1. Tento aspekt v dané prioritní 
ose není řešen, neboť ani mezi „způsobilými 
výdaji“ nejsou náklady na obnovu údržby, 
rekonstrukce nebo modernizace staveb k vo-
dohospodářským melioracím uvedeny.

Prioritní osa 7.1 Dotace pro 
environmentální vzdělávání, 
poradenství a osvětu

Cílem podpory je vybudování plošné 
a dostupné sítě center environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních 
center a environmentálních poraden. Vlastní 
environmentální vzdělávání je nutno rozšířit 
i na oblast managementu udržitelného rozvoje 
kulturní krajiny [16]. Koncepce této prioritní 
osy není podle zvyklostí zemí EU podrobně 
rozvedena a měla by více napadat jednotlivé 
skupiny odborné i laické veřejnosti v přímé 
návaznosti na platnou legislativu jednotlivých 
oborů. Například mimo rozšíření environmen-
tálního vzdělávání na vysokých a středních 
školách i vzdělávání pracovníků státní správy, 
je nutno, podobně jako u autorizovaných osob 
v oblasti stavebním zákonem vázaných čin-
ností ve výstavbě [26], aktivovat celoživotní 
environmentální vzdělávání vedoucích pra-

Ukazatel– stav
v roce 1971
v roce 2011
(přírůstek, úbytek)

Plocha
km2

(%)

Souč.x p. odt. 
%

Doporučená základní environmentální opatření 
z hlediska optimalizace vodního režimu krajiny

Rozloha území 78 867 0,18 až
0,32 
18–32

optimální koncepce vodohospodářské politiky 
včetně managementu udržitelného rozvoje krajiny 

Zastavěné + ostatní 
plochy

6 538
8 340
+1 802

0,45 až 0,90
45–90

retardace odtoku; nové zelené a vodní plochy; 
modernizace vodohospodářské infrastruktury 
a ČOV; závlahy zeleně

Vodní plochy 1 609
1 630
+ 21

0 až 0,95
0–95

protipovodňové stavby na tocích a nádržích, 
retardace odtoku pohyblivými příčnými stavbami, 
odbahnění

Lesní pozemky 26 070
26 600
+ 530

0 až 0,10
0–10

obnova bystřinných toků, lesních nádrží a me-
liorací; zajistit víceúčelové funkce lesa včetně 
půdoochranných funkcí

Zemědělská půda 
orná + ostatní

34 930
32 570
-2 360

0,04 až
0,20
4–20

ekologicky hospodařit a zúrodňovat půdu; 
prodlužovat pokrytí ploch rostlinami; moderni-
zace se soustavným managementem melioračních 
staveb 

Z.p., louky, TTP 9 720
9 890 
+170

0,04 až 0,12
4–12

v údolích řek preferovat louky a TTP; moderni-
zace se soustavným managementem melioračních 
staveb 

Tab. 1. Informativní environmentální charakteristiky naší krajiny

Poznámka: x Součinitel povrchového odtoku závislého také na sklonu terénu a stavu půdy
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covníků v průmyslu i zemědělství například 
vhodným uplatněním dotačních titulů. Podle 
průzkumu OECD [27] se u nás environmen-
tálního vzdělávání ve skupině bez maturity 
účastní pouze 3 %, ve skupině s maturitou 10 
% a u vysokoškoláků 21 %. Bylo by vhodné 
iniciovat v rámci přijatého podkladu Komise 
EU „Praktické uskutečňování Evropského 
prostoru celoživotního vzdělávání“ rozšíření 
přijatých čtyř obecnějších cílů: aktivního 
občanství, osobního naplnění, sociálního 
začlenění a zaměstnatelnosti, v části progra-
mu vzdělávání dospělých (především pro 
zemědělské a lesnické pracovníky). Jedním 
z významných programů environmentálního 
vzdělávání v našich podmínkách je například 
„propagace multifunkčního zemědělství“, 
zahrnující celou řadu environmentálních as-
pektů, mimo jiné: ochrana zdraví, konzervace 
biodiverzity, Natura 2000, ochrana ovzduší, 
půdy a vod, ochrana a rozvoj kulturní krajiny, 
produkce biomasy pro energetické využití, ga-
rance potravinové bezpečnosti, tvorba pracov-
ních míst v místě, služby pohostinství, dobrý 
zemědělský a environmentální stav (GAEC 
– Good Agricultural and Environmental Con-
ditions), atd. Vhodné podklady pro realizaci 
programů této prioritní osy lze získat z našeho 
vysokého školství a výzkumu.

Závěr
Závěrem lze konstatovat, že rozšíření 

koncepčních podkladů a legislativy environ-
mentální a vodohospodářské státní správy 
o ucelené řešení managementu udržitelného 
rozvoje krajiny a obnovy údržby i provozu 
rozsáhlých staveb k vodohospodářským meli-
oracím pozemků zajistí zvýšení ekologické sta-
bility krajiny, sníží škody vzniklé povodněmi 
a suchem, zlepší hospodaření na zemědělské 
a lesnické půdě, ale především optimalizuje 
a zefektivní vodní hospodářství krajiny včetně 
zlepšení našeho životního prostředí.
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Význam retence vody v říčních nivách

Už minulý rok vyšla kniha Význam re-
tence vody v říčních nivách, na kterou mě 
teprve před nedávnem upozornil pan Ing. 
Jiří Švancara ze společnosti PÖYRY, který ji 
charakterizoval slovy: „Kniha je důkazem 
faktu, že každému oboru sluší systematická 
práce a objektivita. V úvodu knihy se v ko-
mentáři ke stereotypům užívanými různými 
profesními skupinami praví, že …skutečnost 
je rozmanitější a plastičtější, než se doposud 
soudilo. Je velmi povzbudivé, jak pozitivně 
editoři i autorský tým rozebírají témata, která 
úzce zaměřenými skupinami a jednotlivci bý-
vají vnímána jako konfliktní. Kniha nevyznívá 
jako soubor všeobecných pravd, neboť dává 
přednost analytickému a kritickému přístupu. 
To je také důvod, proč stojí za přečtení.“

Knihu napsal široký kolektiv 24 autorů 
z devíti institucí pod vedením Davida Pithar-
ta, Tomáše Dostála, Jakuba Langhammera 
a Bohumíra Jánského. Je zajímavé, že autoři 
jsou rozděleni přesně na polovinu těch, co 
mají přírodovědné vzdělání, a polovinu se 
vzděláním technickým či zemědělským. Ne-
vím, zda to byl úmysl, nebo náhoda, ale podle 
mého to značí, že kniha se snaží o vyrovnaný 
a objektivní pohled na fenomén říčních niv 
bez zaujatostí. Že si jsou autoři vědomi toho, 
že je třeba k říčním nivám přistupovat inter-
disciplinárně, svědčí slova hned v prvém od-
stavci: „Jinak bude hodnotit transformaci říční 
krajiny inženýr, který pokládá za svůj zásadní 
úkol ochranu obyvatel před povodněmi, jinak 
k němu bude přistupovat ekolog, soustředící 
se na ochranu života a ekosystémů vázaných 
na řeku a její nivu.“ Kniha se snaží o syntézu 
těchto pohledů tak, aby přístup k fenoménu 
říční nivy byl multidisciplinární, jehož no-
sitelem by měl být „moderní vodohospodář, 
který čelí výzvě, jak skloubit protipovodňovou 
ochranu s požadavkem zlepšování či udržení 
dobrého ekologického stavu toku, kvality vody 
i estetické a rekreační hodnoty říční krajiny.“

Publikace je formátu A4 a má 141 stran, které 

jsou rozděleny do 13 kapitol, jejichž názvy 
myslím dostatečně charakterizují obsah knihy:
Dialog vodního hospodářství a ekologie;
Údolní niva a její vymezení;
Transformace vodních toků a říčních niv;
Geneze fluviálních jezer;
Hydrologický režim a transformace odtoku 
na území říční nivy – případová studie;
Metody posuzování kapacity říčních niv;
Hydrologické procesy v nivách a jejich vý-
znam pro retenci vody;
Biodiverzita v říčních nivách;
Ekosystémové funkce a služby říčních niv;
Analýza rizik a rozhodovací procesy při 
plánování protipovodňové ochrany;
Přírodě blízká protipovodňová opatření – 
cesta k renesanci niv?;
Budoucnost niv v České republice v evrop-
ském kontextu;

Jak využívat nivy v České republice – soubor 
doporučení.

Myslím, že výčet těchto kapitol je dosta-
tečný k tomu, aby si čtenář udělal představu 
o obsahu publikace. Kniha je psána tak, aby 
byla srozumitelná široké odborné veřejnosti. 
Měli by si ji přečíst (a přemýšlet o ní) vodohos-
podářští projektanti, projektanti pozemkových 
úprav a zpracovatelé územních plánů, doku-
mentací EIA i hodnotitelé záměrů a zpraco-
vatelé obdobných dokumentů. Stálo by za to, 
kdyby se s ní seznámili i úsekoví technici na 
Povodích, kteří každodenně kolem vodních 
toků chodí a nejčastěji musí prakticky řešit 
protichůdné požadavky. Její pročtení by mělo 
být součástí pracovní náplně úředníků, kteří 
mají v popisu práce ochranu a využití našeho 
vodního (omezeného) bohatství. Přínosem 
by mohla být pro politiky na všech úrovních, 
pokud mají ambice podílet se na rozhodo-
vacích procesech ve vodním hospodářství. 
Měli by ji číst i studenti jak technických nebo 
zemědělských škol, tak i škol přírodovědných. 
Ještě jednou si dovolím citovat pana Švancaru: 
„Kniha se nesnaží být kuchařkou předepisující 
nejlepší recepty. Pro někoho, kdo pro svůj 
život potřebuje vše mít v souladu s nějakými 
technickými a právními předpisy, nemusí být 
tato kniha tím pravým. Širší a objektivnější 
pohled zpravidla není ten snadnější…“

Velký dík patří všem podnikům Povodí, kte-
ré vydání publikace finančně podpořily, stejně 
tak jako Ministerstvu zemědělství ČR, které 
spolufinancovalo projekt NIVA Retence vody 
v nivách a možnosti jejího zvýšení, jehož vý-
sledky se staly základem předkládané knihy. 
V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout i práci 
Institutu aplikované ekologie DAPHNE, který 
stál u vydání publikace. Knihu lze na dobírku 
objednat na adrese eva.sohajkova@daphne.cz, 
stojí 290 Kč včetně poštovného.

Ing. Václav Stránský

Poznámka redakce: Jak jsem se zmínil, 
kniha vyšla minulý rok a dověděl jsem se o ní 
spíše náhodou. Jsem přesvědčen, že mnozí naši 
čtenáři, které by kniha mohla zajímat, o ni 
nevědí dosud. Je to škoda. Prosím proto: Pokud 
jste sami tvůrci knihy, nebo jste četli zajíma-
vou knihu, která by mohla ostatní zaujmout, 
informujte nás o ní. My zase na ni upozorníme 
naše čtenáře.

SEMINÁŘE a WEBINÁŘE firmy ASIO, spol. s r.o.

SEMINÁŘE – Separační procesy … aneb síta, bublinky a zemská tíže

Seminář poskytne posluchačům přehled o možnostech separace nerozpuštěných látek z odpadních vod, 
čištěných vod a upravovaných vod. V poslední době se vedle klasických způsobů, jako jsou sedimentace a použití různých česlí a sít prosazují i mnohem 
účinnější metody jako je flotace nebo membránové procesy. Seminář je tedy určen všem, kteří se chtějí dovědět něco víc o využití těchto procesů v praxi, a to jak 
při čištění komunálních vod, průmyslových vod a při úpravě pitné a užitkové vody.

Témata: • Odlučovače lehkých kapalin •Lapáky tuků • Flotace • Česle a síta • Membránové procesy 
Termíny a místa: • 31.10.2013 Brno • 05.11.2013 Praha
Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz, více informací najdete na www.asio.cz/cz/seminare

WEBINÁŘE (on-line semináře)

Termíny a témata: • 30.08.2013 Energie  z vody a další možnosti OZE • 27.09.2013 Sinice, nutrienty ve vodách • 25.10.2013 Provoz domovních ČOV 
– revize, závady, vhodná domácí chemie • 29.11.2013 Úprava pitných vod – membránové procesy, nanotechnologie • 13.12.2013 Nové výrobky a technologie 
pro rok 2014. Bližší informace k jednotlivým webinářům najdete na www.asio.cz/cz/seminare, přihlášky, dotazy prosím směřujte na plotenym@asio.cz

 ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, tel.: 548 428 111, e-mail: asio@asio.cz www.asio.cz
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ÚNS – Laboratorní služby, s.r.o.,
Kutná Hora

Analýzy sedimentů z vodních toků a z vodních nádrží

• odběry vzorků
• provedení analýz
• odborný posudek
• návrh na způsob nakládání se sedimentem
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Vliv vegetační pokrývky 
na režim odtoku povrchové 
a podzemní vody
Josef Buchtele, Miroslav Tesař 

Klíčová slova
změny vegetace – vegetační pokrývka území – evapotranspirační po-
třeba – složky evapotranspirace – simulace srážko-odtokového procesu

Shrnutí
Proměnlivost vodního režimu je ovlivňována obvykle změnami 

vegetační pokrývky v ročním cyklu, avšak také vývojem vegetace 
v rozpětí mnoha desetiletí. Z toho plyne, že výsledná evapotranspi-
rační potřeba závisí nejen na současných klimatických podmínkách, 
ale významně i na změnách půdní vlhkosti a oscilacích solární ra-
diace. Simulace srážko-odtokového procesu byly užity se záměrem 
sledovat roli vyvíjející se vegetační pokrývky území a dlouhodobých 
klimatických fluktuací. Rozdíly mezi měřenými a simulovanými 
složkami odtokového procesu v relativně dlouhých obdobích jsou 
vhodným nástrojem pro oceňování změn vodního režimu, jejichž 
součástí je proměnlivost evapotranspirační potřeby.

u

Úvod
Proměnlivý odtokový proces vyžaduje v poslední době zřetelnější 

pozornost, protože vzrůstá potřeba hodnotit variabilitu, která vzniká 
v důsledku dlouhodobého kolísání přírodních procesů, také ale vlivem 
rostoucího tlaku lidské činnosti. Posuzování významu existujících 
fluktuací je motivováno zesilující potřebou sledovat a zohlednit 
změny vodních zdrojů způsobené prohlubujícím se využíváním a ří-
zením vodních zdrojů. K tomu jsou potřebné spolehlivější poznatky 
o příčinách přirozené proměnlivosti vodního režimu, než jsou do-
stupné z běžných časových hydrologických řad. Obvyklý předpoklad 
stacionárního charakteru přirozeného vodního režimu není z tohoto 
hlediska bez problémů. Obojí zmiňované vlivy způsobují změny ve 
vývoji, respektive ve stavu vegetační pokrývky a následně měnících 
se jejích evapotranspiračních potřeb. 

Přirozená a dlouhodobě se vyvíjející potřeba vody na evapotranspi-
raci se běžně mění v souvislosti s obvyklými klimatickými oscilacemi, 
které lze charakterizovat indexem kolísání atmosférické cirkulace. 
Hodnoty takového indexu jsou k dispozici za víc než 150 roků a odráží 
se v nich tendence změn vzájemných poloh řídicích atmosférických 
útvarů, tj. tlakových výší a níží [14]. Pro vývoj aktuálního vodního 
režimu byl podobný index považován za užitečnou informaci pro 
povodí ve střední Evropě už před 75 roky [12]. Rovněž srážkové 
úhrny mají souvislost s periodicitou solární aktivity, jak uvádí např. 
Beer (2005) [1]. Zvýšený výpar především z rozsáhlých oceánských 
ploch se vrací globálně na zemský povrch v podobě srážek a jsou 
významným jevem z hlediska vodního režimu.

Účinným prostředkem pro posuzování změn v odtokovém režimu, 
respektive jejich možných příčin, jsou průběhy odchylek mezi pozoro-
vanými průtoky a odtokem modelovaným. Vhodnost simulací srážko-
-odtokového procesu pro hodnocení vodního režimu dlouhodobých 
řad spočívá v tom, že lze přitom brát na zřetel účinek interakcí výrazně 
proměnlivé evapotranspirace a zásob půdních a podzemních složek 
odtokového procesu včetně role sněhových zásob. 

Proměnlivost vstupů pro simulace  
srážko-odtokového procesu

Kolísání klimatických podmínek v delších časových údobích, třeba 
až za období od ústupu posledního zalednění anebo podle scénářů 
předpokládaného klimatického oteplení – tvoří rámec, v kterém lze 
hledat obraz o vývoji klimatických poměrů také pro historicky aktuální 
a příští období. Tím lze případně pominout předpoklad o stacionár-
ním režimu a brát v úvahu kolísání, která souvisejí s periodicitami 
geosférických procesů a mimozemských vlivů. 

Značná variabilita zmiňovaných meteorologických jevů a násled-
ných hydrologických procesů způsobují v hodnoceních vodního 
režimu obvykle nejistoty a rozličné výkyvy. Při identifikaci parametrů 
modelu pro simulace srážko-odtokového procesu v dlouhých časo-

vých řadách vznikají nejistoty s výběrem období směrodatného pro 
kalibraci modelu tohoto procesu. S ohledem na výrazné přirozené 
proměnlivosti a při oscilacích vstupních údajů, jakými jsou srážky 
a výpar, jde o závažné téma. V obr. 1 je kolísání následných zásob 
vody v povodí Labe porovnáno s průběhem výše zmíněné solární 
aktivity, s níž souvisí sluneční radiace, a tudíž také evapotranspirace. 
Srážky a odtoky z povodí Labe byly s průběhem sluneční aktivity již 
srovnávány, [3, 4]. V hydrologických analýzách je věnována pozornost 
variabilitě odtoku ze zmiňovaných hledisek nezřídka [11], často také 
s vědomím, že kolísání sluneční aktivity je blízké periodě T = 11,86 
roku (která odpovídá době oběhu planety Jupitera kolem Slunce).

Jediným důsledkem kolísající sluneční radiace a projevem dlou-
hodobých atmosférických oscilací nemusí být jen fluktuující výpar 
z rozsáhlých mořských ploch, a tím také ovlivněné srážky. V celkové 
dynamice atmosférického proudění a následném ovlivnění stavu 
vegetace se může odrazit třeba i vliv lesních polomů a jiných případ-
ných kalamit.

Pro evapotranspiraci, respektive její věrohodné ocenění jsou po-
třebné informace o způsobu využívání území, získané snímkováním 
krajiny, včetně družicových snímků, resp. aplikace metod geografic-
kých informačních systémů. Žádoucí údaje tohoto druhu z dávnější 
minulosti ovšem nejsou v adekvátní podobě k dispozici, i když už kon-
cem 19. století a začátkem 20. století existují pro četná povodí vhodná 
hydrometeorologická data. Může být proto přínosné hodnotit výkyvy 
ve vodním režimu povodí pomocí srážko-odtokového modelování, 
které může identifikovat i důsledky dlouhodobě se vyvíjející vegetace.

Aktuální evapotranspirace, resp. územní výpar uplatňovaný či 
vyhodnocovaný v rámci modelování srážko-odtokového procesu je 
získána například pro experimentální povodí Liz na Šumavě při si-
mulaci jako „evapotranspirační potřeba“ podle koncepčně bilančního 
modelu srážko-odtokového procesu SAC-SMA [8]. Výsledkem jsou její 
zřetelné změny pro dílčí období (viz obr. 2). Evapotranspirace je ovšem 
proces sestávající z různých složek, což je uvedeno v obr. 3. Proporce 
transpirace a intercepce pro odlišné rozsahy vegetační pokrývky a cel-
kový úhrn evapotranspirace byly simulovány pro tyto grafy fyzikálně 
strukturovaným modelem BROOK 90 [9]. Jsou to výsledky na zákla-
dě dat z lesnatých povodí na Šumavě uvedených v tab. 1. Zjištěné 

Obr. 1. Kolísání zdrojů podzemní vody srovnané s oscilacemi slu-
neční aktivity 
– simulovaná zásoba vody v podzemní zóně LZFPC povodí Labe
– hladina vody ve vrtu pramenné oblasti u Banína v povodí Svitavy 
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Povodí
Plocha Les Zemědělství Nadmoř. výšky Srážky Odtok Evap.

km2 % min. max. (mm/rok)

Otava–Modrava 90 94 2 973 1363 1330 1158 172
Vltava–Lenora 176 77 23 761 1315 1028 556 464

Blanice–Husinec 202 62 37 540 1300 755 319 436

Tab. 1. Základní charakteristiky povodí horní Vltavy a Otavy

Pozn.: Podle ročenky ČHMÚ a dat užitých pro simulace

Obr. 2. Změny evapotranspirační potřeby v experimentálním povodí Liz při poškozené lesní 
vegetaci

Obr. 3. Podíly složek evapotranspirace na průběhu a celkovém úhrnu 
v povodích na Šumavě 

rozdílné proporce intercepce a transpirace 
prezentované v obr. 3 lze považovat za poklad 
například pro úvahy o vodohospodářském 
významu lesa. Přírůstek vegetačního krytu, 
anebo odlesnění, znamená změnu spotřeby 
vody na evapotranspiraci [3, 6].

Tato situace je významná v tom, že požadav-
ky dlouhodobě rostoucí vegetace na vodu pro 
transpiraci se v průběhu jejího přírůstku zvět-
šují. V tomto kontextu lze zmínit opačný záměr 
ze Skotska, který dokumentuje žádoucí zvýšení 
odtoků pro vodárenské využití odstraněním 
lesní pokrývky v povodí příslušné oblasti [13].

Odtok, jehož přirozenou variabilitu lze 
zčásti vnímat z obr. 1, vykazuje výkyvy, které 
mohou mít rozličné příčiny:
• živelní situace v podobě přírodních kala-

mit, jako jsou lesní polomy a jiná poškození 
vegetační pokrývky, změněná zemědělská 
produkce a výnosy;

• zmiňovaná proměnlivost radiace související 
s kolísáním sluneční aktivity.
Dále se ovšem uplatňují také geomorfolo-

gické vlivy a dávné změny v povodí, v součas-
nosti mnohdy pociťované jako přirozený stav. 
Typickým případem je například Třeboňsko 
s četnými velkými rybničními nádržemi a pře-
vody vody, či někdejší opatření pro závlahy. 

Implementace modelu a simulace 
srážko-odtokového procesu

Při implementaci koncepčně bilančního 
srážko-odtokového modelu SAC-SMA [8], byl 
s ohledem na různorodou proměnlivost vod-
ního režimu uplatňován předpoklad a snaha 
o víceméně vyrovnané bilance mezi začátkem 
a koncem užitých 30–40 ročních období. Tím 
se dociluje, že akumulované odchylky – SDQ

i 
= S (iQpoz - 

iQsim) – začínají a končí na přibliž-
ně stejné úrovni, tzn. SDQ

i @ 0, takže existují 
patrná kolísání, respektive nezřetelné tendence v čárách diferencí DQ; 
pro povodí v Jizerských horách a na Šumavě níže uváděná, obr. 9 a 10. 

Určitá míra poškození lesních porostů centrální Šumavy - přede-
vším v povodí horní části Otavy, tj. Vydry nad Modravou – v důsledku 
známých přírodních kalamit a záměr porovnávat výsledky s mírněji 
postiženými povodími a poměrně většími plochami bez lesů byly 
motivem pro sledování také povodí Vltavy nad Lenorou a Blanice nad 
nádrží Husinec, jejichž hlavní charakteristiky jsou uvedeny v tab. 1. 
Simulace byly částečně prezentovány dříve [3].

Simulované průběhy zásob podzemní vody byly srovnávány 
pro povodí Vltavy po Lenoru také s vydatností pramenů s dlouhodo-
bým měřením, u nichž je interval pozorování Dt = 1 týden. Účelem 
je sledovat případné tendence ve vysušování krajiny, o kterých lze 
občas uvažovat jako o jevu, k němuž dochází v důsledku zvyšovaných 
odběrů podzemní vody, intenzivního zemědělství apod. Ilustrací 
dotčených průběhů jsou v obr. 1 a 5 srovnání simulovaných zásob 
podzemní vody modelem SAC-SMA v zóně LZFPC (Lower Zone Free 
Primary Content) a vydatnosti pramenů, resp. hladin podzemní vody. 
Konkrétně obr. 5 prezentuje výsledky simulací zásob vody v zóně 
LZFPC pro povodí horní Vltavy, z kterého je patrná podobná rozkolí-
sanost obou vodních zdrojů.

Srážkové a teplotní vstupy
V rámci simulací dynamiky zásob vody v povodí jsou obvykle účel-

né korekce měřených srážkových úhrnů, zpravidla procentní. Jedná 
se o důsledky třeba odlišných jevů: navátí nebo odfoukání sněhových 
srážek či deště u měrné nádoby, měření výšky, resp. vodní hodnoty 
sněhové pokrývky v bodech s odvátým sněhem nebo ovlivněných 
závějí. Výrazné korekce sněhových srážek parametrem srážko-odtoko-
vého modelu SCF (Snow Correction Factor) je v simulaci například pro 
některá horská povodí vhodné užít s hodnotou 1,05–1,30, především 
jako důsledek silného vlivu větrů.

Pro krkonošské experimentální povodí Modrý potok se při mode-
lování srážko-odtokového procesu jako adekvátní jevil SCF = 1,6. 
Roli může hrát také okolnost, že při modelování byla využita data ze 
srážkoměrné stanice Pec pod Sněžkou; pro tuto stanici byly ovšem 
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Obr. 4. Průběh deficitů evapotranspirační potřeby v 100leté řadě 
povodí Labe 

Obr. 5. Kolísání simulované zásoby podzemní vody (LZFPC) a vy-
datnosti dvou pramenů na Šumavě – srovnání s evapotranspirací 
Vltavy po Lenoru

Obr. 6. Měřené a simulované odtoky Košáteckého potoka (horní 
graf), modelované zásoby podpovrchových vod (střední) generované 
komponenty celkového odtoku (dolní)

Obr. 7. Simulace modelem SAC-SMA pro zalesněné povodí Loukov-
ského potoka s P=0,659 km2 – zlepšení výsledků simulace pro sušší 
období při zvýšení ploch mokřadů z 1 na 7 %

uplatněny korekce – PXADJ = 1,3 pro dešťové srážky. V souvislosti 
s často viditelně potřebnou korekcí srážek při jejich intercepci mohou 
být podstatné i další skutečnosti – námrazy z mlhy a horizontální 
srážky zejména na jehličnanech.

Teploty vzduchu jsou činitelem ovlivňujícím rychlosti tání, ale má 
na to vliv pochopitelně existence vegetace v povodí. Vegetační kryt 
ovlivňuje nejen „příkon“ tepla, tj. jeho redistribuci, ale mění rovněž 
podíl jednotlivých složek evapotranspirace.

Teplotní inverze, tj. odchylka od běžného vertikálního gradientu 
teploty vzduchu v hornatých povodích způsobuje tání sněhu a odtok, 
i když užitá teplotní měření, například u vodoměrné stanice, indikují 

záporné teploty. Tento jev v simulacích odtoků je pouze občasná situ-
ace a výchylka, přehlédnout jej však nelze při identifikace parametrů 
tání sněhového submodelu [5].

Evapotranspirace
Na obr. 3 jsou prezentovány jednak celkové proporce komponent 

evapotranspirace ve čtyřech blízkých rozličných povodích na Šumavě 
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a jednak průběhy složek evapotranspirace v rozpětí několika roků ve 
dvou z těchto povodí. Patrné je, že v téměř zcela zalesněném povodí 
Modravy je poměrně nejvýznamnější sněhová intercepce. Jedná se 
o výstupy s.-o. modelu BROOK´90 [9], užitého pro tyto simulace 
vzhledem k tomu, že poskytuje představu o složkách evapotrans-
pirace, jak je patrné z obr. 3. Za povšimnutí stojí, že v zalesněných 
povodích je kromě ostatních složek významná také spotřeba vody 
nejen transpirací, ale rovněž výparem z půdy.

Rozhodujícím činitelem pro tendence v evapotranspiraci, respektive 
pro její úhrny, je teplota vzduchu. Jejím kolísáním nastává změna 
v průběhu vytváření podzemní vody, jak ilustruje část týkající se 
povodí Vltavy po Lenoru (viz obr. 5), kde je jarní změna teploty 
doprovázena zvýšením evapotranspirace s následným vlivem na si-
mulované zásoby podzemní vody. Interakce evapotranspirace a zásob 
podzemní vody jsou ilustrací nastalých rozdílů v zóně LZFPC modelu 
SAC-SMA. Rozdílné časové termíny extrémních deficitů v této zóně 
a v LZTWC (tension, tj. vázaná voda) mohou indikovat kromě toho 
případné diference ve výskytu kritického agrometeorologického nebo 
hydrologického sucha [4].

Vzhledem k existujícím interakcím evapotranspirace s povrchový-
mi složkami vodních zdrojů a podzemních vodních zásob vznikají 
rozdílné aspekty v kolísání vodního režimu a lze je s přiměřenou 
spolehlivostí identifikovat na základě dlouhodobých údajů. Výstupem 
modelu SAC-SMA jsou z kalibrace a simulace srážko-odtokového 
procesu pro české Labe zjištěny hodnoty evapotranspirační potřeby 
odpovídající dlouhodobě způsobu využívání území a reprezentativ-
ním vegetačním podmínkám. Modelováním je pak souběžně získán 
průběh aktuální evapotransirace.

Pro povodí Labe je časová řada těchto denních úhrnů dlouhá 100 
let a výsledky jsou prezentovány v obr. 4. Rozdíly dvou uváděných 
veličin, tj. deficit vody k uspokojení potřeb (dE) – vegetační pokrývky, 
resp. území – je graficky rozdělen do dvou časových úseků: 90leté 
období a 10letá perioda z poslední dekády. Z nich jsou souhrnně 

Obr. 8. Porovnání akumulovaných diferencí (sum dQ) Vltavy po 
Lenoru s poškozením v lesích na území ČR a kolísáním diferencí 
dQ = (Qpoz - Qsim)

Obr. 9. Poškození dřeva v lesích ČR a diference mezi měřenými 
a simulovanými odtoky (dQ) experimentálního povodí Uhlířská 
v Jizerských horách

Obr. 10. Diference odtoků (dQ = Qpoz – Qsim) lesnatého povodí 
Vydry nad Modravou a povodí nádrže Husinec se zemědělskými 
pozemky a poškození v lesích ČR
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patrné jednak dlouhodobé kolísání a výkyvy výrazných suchých 
epizod a jednak obvyklý režim v ročním cyklu s deficitem kulminací 
v teplejší polovině roku. 

Identifikace tendencí a změn v odtokovém procesu 
Projevující se oscilace v povodí lze identifikovat pochopitelně spíš 

při delších časových řadách, jak indikují již obr. 1 a proces evapo-
transpirace zmiňovaný v souvislosti s obr. 3. Na celkovém odtoku se 
podílí zásoby podzemní vody v povodích geologicky různorodých na 
Labi a na Šumavě. Kolísající a významný podíl simulovaný koncepčně 
bilančním modelem srážko-odtokového procesu SAC-SMA předsta-
vuje dlouhodobý příspěvek podzemní vody. Simulace ilustruje spolu 
s monitorovanou hladinou vody ve vrtu věrohodnost obojích údajů, 
přičemž tyto skutečnosti indikují zčásti obr. 5 a 6. Simulovaná zásoba 
podzemní vody v zóně LZFPC (Lower Zone Free Primary Content) 
je obsažena ve všech třech těchto obrázcích. Pro české povodí Labe 
má porovnatelný průběh s monitorovanou hladinou podzemní vody 
v dlouhodobě sledovaném vrtu u Banína v povodí Svitavy z oblasti 
s křídovým podložím, kde se vyskytuje prameniště s vodárenským od-
běrem pro Brno. Při kalibraci modelu je sledováním těchto dvou sou-
běžných procesů možné usnadnit identifikaci parametrů modelu pro 
hodnocené povodí. Poklesem tlaku vzduchu v bezsrážkovém období 
může ovšem nastat zvýšený výron podzemní vody a problematické 
zkreslení parametrů výtokové čary srážko-odtokového modelu, [4].

Údaje o ročním průběhu evapotranspirace ilustrované v obr. 2 pro 
experimentální povodí Liz s přirozeným vodním režimem na Šumavě 
jsou získány jako výstup modelu SAC -SMA v rámci simulací pro ak-
tuální podmínky. Podobně odlišné úhrny evapotranspirace pro různá 
období byly obdrženy pro experimentální povodí v Jizerských horách 
s vynuceným odlesněním exhalacemi, respektive v Beskydech s odles-
něním provedeným plánovitě, tj. s velmi zřetelnými změnami ve vege-
tační pokrývce, které ovlivňovaly spotřebu vody evapotranspirací [3].

Jiným případem ilustrujícím možnou interakci evapotranspirace 
a zásob vody v podpovrchových zónách povodí je obr. 7. V grafech 
jsou zobrazeny monitorované a simulované odtoky Qpoz a Qsim Loukov-
ského potoka ve středních Čechách (P = 0,659 km2). Zobrazení je pro-
vedeno v semilogaritmickém měřítku se záměrem, aby byly zřetelné 
rozdíly dQ = Qpoz - Qsim, které mohou být, resp. jsou výrazné v bezsráž-
kových nebo málovodných obdobích při významné evapotranspiraci 
z ploch s vegetací a značnou spotřebou vody evapotranspirací (včetně 
mokřadů). V uskutečněných prezentovaných simulacích je tento jev 
brán v úvahu parametrem modelu SAC-SMA v procentním podílu 
příslušných ploch z celé plochy povodí. V uvedeném případě se jeví 
v obdobích nepatrných odtoků při zvýšení zmíněných ploch DP = 
= 0,01 na DP = 0,07, tj. na 7 % z plochy povodí simulace přiléhavější.

Změny v povodňovém režimu v citlivém povodí Modravy byly 
již zjišťovány v dřívějších pracech autorů, [3]. Patrná je tendence ke 
zvyšování měřených průtoků přibližně 20 roků v období r. 1975-1995. 
Při rychlé proměnlivosti povodňových průtoků na relativně malém 
povodí je sice užitá časová jednotka Dt = 1 den poměrně hrubá, přesto 
lze vyslovit domněnku, že viditelná tendence ke zvyšování kulminač-
ních povodňových průtoků existovala. Lze také domýšlet souvislosti 
s poškozením lesů v důsledku živelních kalamit včetně polomů.

Proměnlivý vodní režim indikují průběhy diferencí pozorovaného 
a simulovaného odtoku vyhlazené klouzavými průměry v obr. 5–10. 
Nápadný je jmenovitě případ Modravy, konkrétně v porovnání s Vl-
tavou po Lenoru a Blanicí nad nádrží Husinec. O důvodech růstu 
kulminačních průtoků v 60. a 70. létech minulého století u Modravy 
se lze spíše rozmýšlet. Mohou být různé příčiny: lesní polomy a ků-
rovec, narušení odtokových poměrů ve vojenském prostoru, likvidace 
vegetace v pásu podél hraničních drátěných zátarasů. V 70. až 90. 
letech lze příčinu hledat zejména v poškození lesů v povodí Vydry, 
o němž lze uvažovat podle obr. 10 v souvislosti s lesními polomy 
a kůrovcovou kalamitou, která se jeví v povodí Vydry nejsilnější [5]. 

Klesající je tendence diferencí mezi měřenými a simulovaný-
mi odtoky Blanice přibližně po r. 1975. To je zejména v kontrastu 
s Modravou, ale taky Lenorou (viz obr. 8–10). Vysvětlení lze hledat 
například v souvislosti s relativním přírůstkem zdravého dříví v lesích 
a s rostoucí zemědělskou produkcí při významných zemědělských 
výměrách v porovnání s oběma dalšími vodohospodářsky význam-
nými povodími, i když v povodí Vltavy po Lenoru se role lesa může 
jevit jako kolísavá.

Jako zdroj odtoku v sušších obdobích jsou ilustrovány průběhy 
simulace a měření na obr. 5. Grafy mohou sloužit jako již zmiňovaný 
indikátor vysušování v některých územích povodí. Lze o něm uvažo-
vat porovnáváním vyhlazených průběhů vydatnosti dvou pramenů 

v dané oblasti se zásobami podzemní vody v tzv. Lower Zone Free 
Primary Content (LZFPC) simulované modelem SAC-SMA. Patrný 
je relativně setrvalý stav zásoby podzemní vody v povodí Vltavy po 
Lenoru a rozkolísané odtoky dvou pramenů při rozvodnici Vltava – 
Otava, z nichž jeden vykazuje klesající průběh, což může indikovat 
tendenci k vysušování, které nastává například růstem vegetace. Vliv 
dlouhodobého zvyšování zemědělských výnosů na vodní bilanci byl 
uvažován již před delší dobou např. v Německu [10].

V této souvislosti lze zmínit experimenty se SAC-SMA modelem 
pro povodí v části křídové pánve v severovýchodních Čechách [7], 
kde bylo provedeno srovnávání simulovaných zásob podzemní vody 
a hladiny ve vrtech. Srovnání obdobných simulací a dřívějších měření 
půdní vody bylo rovněž uskutečněno v experimentálním povodí Liz 
na Šumavě v krystaliniku [2]. Obojí výsledky opravňují k předpo-
kladu o reprezentativnosti simulací z hlediska proměnlivosti zásob 
podzemní vody.

Vlivy na podzemní zdroje a odtoky
Dlouhodobá poklesová tendence v odtokovém procesu Košáteckého 

potoka, který sousedí s povodím Jizery, je zobrazena na obr. 6. Tento 
případ zahrnuje rovněž účinek vodárenských odběrů na vodní režim, 
což dokumentuje možnou obtížnost s uplatněním scénářů klimatické 
změny pro povodí kalibrované na základě dat s případným ovlivně-
ním takového typu. Poklesová odtoková tendence je zesilována tím, 
že jde o povodí rozprostírající se v relativně suché oblasti na území 
středních Čech. Naznačuje to obr. 6 s průběhem prezentovaných si-
mulovaných zásob vázané vody (LZTWC Lower Zone Tension Water 
Content), respektive hlazené srážkové úhrny. V kontrastu k tomu jde 
o území s významnými zásobami vody v oblasti s křídovým podložím 
dotovanými ze srážkově bohatých horských oblastí Jizerských hor.

Vliv vodárenských odběrů podzemní vody na průtoky v toku Dědiny 
byl rovněž sledován simulacemi [4]. Porovnávané měřené a simu-
lované průtoky indikují účinek odběru v pramenné oblasti Litá pro 
vodárnu vzdáleného Hradce Králové, který je zřetelně patrný v málo 
vodných sezónách novějšího období.

Průběh diferencí měřených a modelovaných odtoků z experimen-
tálního povodí Uhlířská s vynuceným odlesněním v oblasti Jizerských 
hor a je uveden na obr. 9. Nápadné jsou fluktuace vyhlazených di-
ferencí měřených a simulovaných odtoků povodí Uhlířská, jejichž 
příčinami mohou být zčásti teplotní inverze a navazující exhalace 
poškozující novou výsadbu. Průběh těžby poškozeného dříví, respek-
tive jejich opakování s charakterem meteorologických oscilací nelze 
ale přehlédnout. Obdobné simulace byly provedeny pro povodí Liz 
na Šumavě s převážně přirozeným vodním režimem. Jejich podrob-
ná analýza bude publikována v připravovaném příspěvku. Lze však 
konstatovat, že srovnání výsledků z obou malých experimentálních 
povodí může být použito jako podklad pro zvažování možných příčin 
nápadných kolísání, které mohou být přirozeného nebo antropogen-
ního původu. 

Závěr
Pro věrohodné modelování srážko-odtokového procesu na základě 

dlouhých časových řad a spolehlivé hodnocení vodního režimu je 
žádoucí získávat úplnější představy o přirozených kolísáních ve vstup-
ních hydrometeorologických řadách, které souvisí s atmosférickými 
oscilacemi a s následným dlouhodobým vývojem vegetační pokrývky. 
Jejím vlivem se mění též evapotranspirace a v důsledku toho jsou 
ovlivňovány zásoby vody v povodí a následující odtoky. Zpřesnění 
simulací lze docílit oceněním spotřeby vody evapotranspirací na 
podkladě zpřesňovaných informací o vlivech kolísání atmosférických 
procesů včetně sluneční radiace. 

Poděkování: Výsledky byly získány za podpory projektů MŽP ČR (VaV 
SP1a6/151/07) a GAČR (205/09/1918).
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The water regime variability is frequently influenced by the 
changes of the vegetation cover in the annual cycle, but also by 
its development in the time span of decades. That means that the 
resulting evapotranspiration depends not only on the actual cli-
matic situation, but also on the soil moisture. The simulation of the 
rainfall-runoff process has been used with the intention to follow 
the role of the developing land cover and long-term climatic oscilla-
tions. The differences between the observed and simulated flows in 
relatively long periods are an appropriate tool for the assessment of 
the water regime changes, in which the evapotranspiration demand 
variability appears.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. října 
2013. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Omlouváme se čtenářům, že některé doprovodné obrázky ke článku 
jsou z technických důvodů reprodukovány ve zhoršené kvalitě. Věříme 
však, že jejich vypovídací schopnost je i přesto dostačující. Děkujeme 
za pochopení. 

Redakce

Výzkumný ústav Silva Taroucy  
pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

 
Vás zve na odborný seminář: 

Břehové porosty vodních toků 
19. 11. 2013 v Kongresovém centru v Průhonicích

www.vukoz.cz

Cíle semináře: 
• Identifikace aktuálních problémů břehových porostů 

a možností řešení.
• Prezentace výsledků výzkumného projektu Ministerstva 

zemědělství České republiky NAZV „Obnova a dlouhodobý, 
přírodě blízký management břehových porostů vodních toků“ 
(2009–2013). 

• Poskytnutí platformy pro výměnu poznatků, zkušeností 
a názorů na problematiku břehových porostů vodních toků 
v České republice. 

Odborný garant: Mgr. Karel Černý 
Hosté: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního 
prostředí, Povodí s. p., AOPK ČR, ČIŽP a další 

Vložné na seminář činí 100,- Kč. Každý účastník obdrží Sborník 
příspěvků. 
V průběhu semináře bude zajištěno základní občerstvení. 
Předem bude možné objednat oběd, který není zahrnut do 
vložného. Veškeré platby budou probíhat na místě před 
začátkem semináře v hotovosti. 
Podrobný program a další informace budou zveřejněny 
v průběhu září. 

Přihlášky prosím zasílejte na adresu: 
hruba@vukoz.cz, tel.: 296 528 318

je mediálním partnerem akce
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Rozšíření a intenzifikace ČOV Bardejov 
Výstavba ČOV v Bardejově proběhla v rámci investičního projektu 

VVS a.s. „Zásobování pitnou vodou a odkanalizování obcí v mikro-
regionu Bardejov – Horná Topľa“. Hlavním cílem projektu je splnění 
požadavku směrnice 91/271/EHS a národních předpisů Slovenské 
republiky o čištění městských odpadních vod. Stavba – kofinanco-
vaná z fondu EU přes MŽP SR – byla realizována v rámci areálu 
stávající čistírny. Celý proces výstavby probíhal za plného provozu 
a byl rozdělen na etapy tak, aby se minimalizoval dopad na kvalitu 
vyčištěné vody. 

Partneři výstavby
Investor stavby: Východoslovenská vodárenská společnost, a.s., Košice 
Zhotovitel: Sdružení společností Chemkostav, a.s. – Ekostav a.s. 
Zhotovitel technologické části díla: KUNST, spol. s r.o. 
Projektant: SWECO Hydroprojekt a. s., odštěpný závod Brno 

Realizace díla: 04/2011–01/2013 
Ukončení zkušebního provozu: 07/2013 
Celkové náklady: 16 269 099 EUR 
Náklady technologické části díla: převyšují 3 mil EUR 

• Nový objekt oběhové aktivace v dvoulinkovém uspořádání. 
• Nová dmýchárna. 
• Stanice pro dávkování externího substrátu (BrentaPlus VP1), stanice 

pro srážení fosforu železitým koagulantem (Prominent). 
• Dvě nové kruhové dosazovací nádrže o průměru 27 m s hloubkou 

4,4 m a flokulačním válcem typu KUNST DNKHFI-27-K. 
• Terciární dočištění odpadních vod mikrosítovými filtry. 
• Nová linka zahuštění přebytečného kalu. 
• Přestavba stávajícího kalojemu (kalového sila) na provzdušňovanou 

stabilizační nádrž kalu. 
• Přestavba stávající vyhnívající nádrže na uskladňovací nádrž kalu. 
• Nové mechanické odvodnění kalu odstředivkou a transportem 

odvodněného kalu na krytou skládku. 
• Kompletní nový řídicí a monitorovací systém, kompletní nové roz-

vody silnoproudu, včetně nové trafostanice napájené ze vzdušné 
linky, nový kamerový a zabezpečovací systém. 

Lapák písku a tuku 
Ze vstupní čerpací stanice jsou odpadní vody čerpány na lapák 

písku a tuku. Protože existující stoková síť je řešena jako jednotná, voda 
obsahuje značné množství minerálních částic. S ohledem na nízké 
průměrné koncentrace přítokové BSK5 a potřebu účinného odstraňová-
ní dusíku s využitím 
procesu denitrifikace 
byl realizován hyd-
raulicky míchaný po-
délný dvojkomorový 
lapák písku a tuku. 
Zachycený písek je 
pomocí vodorovného 
závitového doprav-
níku posouván proti 
směru proudění do 
sběrného místa, při-
čemž současně do-
chází k propírání or-
ganických látek z pís-
ku. Ze sběrné komory 
je písek čerpán na 
pračku písku. Strojní 
zařízení lapáku písku 
rovněž zajišťuje za-
chycení a odvod pří-
padných plovoucích 
látek z hladiny vody 
do nádrže tuku a plo-
voucích nečistot. 

Hydraulicky mí-
chaný podélný dvoj-
komorový lapák pís-
ku a tuku LPTH KUNST je chráněn užitným vzorem na území ČR 
a SR. Technologie je dále naprojektována na ČOV Dubnica nad Váhom, 
ČOV Trenčín -– ľavy breh, ČOV Nové mesto nad Váhom.

Dosazovací nádrže 
Separace kalu je pro váděna ve dvou kruhových dosazovacích nádržích 

Kunst Floc-In s hloubkou při okraji 4,4 m a průměrem 27 m. Nádrže jsou 
vystrojeny nerezovým vyklízecím zařízením a vzduchovým systémem 
pro odstranění plovoucích nečistot. Zachycené plovoucí nečistoty jsou 
stahovány do vnitřní kanalizace ČOV. 

Terciární dočištění 
K zachycení a účinnému odstranění zbytkových koncentrací 

nerozpuštěných látek a navázaného znečištění jsou do spojeného 
odtoku umístěny mikrosítové bubnové filtry. Zařízení je osazeno do 
stavebního objektu se zabezpečením gravitačního průtoku. Pro případ 
opravy nebo výměny filtrační tkaniny filtru je objekt vybaven uzaví-
racím stavidlem s elektropohonem a ručními uzavíratelnými stavítky 
na nátocích k jednotlivým filtrům. Kapacita zařízení je 2x 200 l/s. 
Z šachty na odtoku z terciárního dočištění je vyvedeno potrubí nové 
AT stanice provozní tlakové vody. 

Ing. Luboš Maršálek, MBA

Předmětem díla byla kompletní rekonstrukce čistírny odpadních 
vod s novou biologickou linkou, na kterou jsou svedeny odpadní vody 
z jednotné stokové sítě města Bardejova. Podle údajů VVS a.s. závod 
Bardejov, nejsou v současné době do veřejné kanalizace Bardejova 
zaústěny průmyslové vody. Na čistírnu je napojeno 35 000 obyvatel. 

V rámci intenzifikace a rozšíření ČOV Bardejov byly realizovány 
následující soubory: 
• Nová odlehčovací komora a nové mechanické předčištění skládající 

se z lapáku štěrku, hrubých strojních česlí a jemných strojních česlí. 
• Nové zařízení pro praní shrabku a lis na shrabky. Nová stanice pro 

dovážené fekální vody. 
• Kompletní rekonstrukce vstupní čerpací stanice, instalace nového 

technologického zařízení, řízení výkonu nových čerpadel přes 
frekvenční měniče. 

• Nový dvojkomorový podélný hydraulicky míchaný lapák písku 
a tuku. 

• Nová pračka písku. 
• Přestavba stávajících biologických reaktorů na regeneraci, anaerobní 

– anoxický reaktor (v selektorovém uspořádání) a dešťovou zdrž. 
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Nerezový drenážní systém TRITON 
pro úpravny vody

Nerezový drenážní systém TRITONTM, celosvětově používaný 
v procesech výroby pitné vody, je výrobkem francouzské společnosti 
Johnson Screens® zastoupené v České a Slovenské republice společ-
ností KUNST, spol. s r.o. 

Hlavní znaky systému:
§	náhrada systému mezidna,
§	segmenty tvoří podklad pro filtrační vrstvu (písek, aktivní uhlí, 

antracit, expandovaný hlinitokřemičitan),
§	nízká stavební výška systému umožňuje instalovat vyšší vrstvu 

fil tračního média a při zvýšeném hydrostatickém tlaku zvýšit 
i rychlost toku surové vody filtračním médiem,

§	zvýšená mechanická odolnost,
§	rovnoměrné rozdělení vzduchu a vody během fáze praní,
§	snadná a rychlá montáž bez dodatečných stavebních prací.

Při realizaci vystrojení filtru systémem TRITON je v rámci staveb-
ních prací vybetonován centrální distribuční kanál, který slouží jak 
k odvodu vyfiltrované vody ve fázi filtrace, tak k přívodu prací vody 
a vzduchu ve fázi praní. Tento centrální distribuční kanál je ve fázi 
technologické dodávky zakryt nerezovým krytem s distributory, které 
zajišťují přívod a odvod médií z jednotlivých elementů, které jsou 
uloženy kolmo na centrální distribuční kanál.

Doporučená výška filtrační vrstvy nad segmenty Triton: 1 až 2 metry
Hmotnost systému Triton: cca 12–14 kg/m
Jakost materiálu systému Triton a rozvodných trubek: nerezová ocel 
třídy 304L nebo 316L
Hydraulická a hydrodynamická data (doporučení fy Johnson Screens):
§	Fáze filtrace: doporučená a max. průtočnost filtrů: standardní 

rychlost toku surové vody je 4–6 m/h, konstrukce systému Triton 
umožňuje rychlosti až15 m/h při výšce filtrační vrstvy 1,2 m.

§	Fáze praní při odděleném praní vzduchem a vodou zvlášť: 
 doporučený průtok při praní vzduchem: 35–40 m3/h/m2 
 (9,7–11,1 l/s/m2), 1 max. 4 minuty; dle zkušenosti KUNST 55–72 

m3/h/m2 (15,3–20,0 l/s/m2), 3 max. 8 minut
 doporučený průtok při praní vodou: 25–35 m3/h/m2 
 (6,9–9,7 l/s/m2), 5 max.10 minut.
§	Fáze praní při kombinaci vzduch a voda:
 doporučený průtok při praní vzduchem a vodou:
 vzduch 35–55 m3/h/m2 (9,7–15,3 l/s/m2),
 voda 7–12 m3/h/m2 (1,9–3,3 l/s/m2), 5 minut.
§	Uvedené hodnoty průtoků ve fázi filtrace a praní závisí na druhu 

a skladbě filtrační vrstvy, nutné je ověřit v konkrétních podmín-
kách filtru.

§	Maximální povolený pracovní tlak při zpětném praní: 100 kPa, 
kotvení segmentů Triton odolá zpětnému tlaku 300 kPa.

§	Očekávané tlakové ztráty: fáze filtrace – cca 0,25 m vodního sloup-
ce, fáze praní –  0,6 až 0,8 m vodního sloupce.

Distribuce médií během procesu:
§	Proces filtrace: voda prochází přes filtrační vrstvu, pak přes štěr-

biny segmentů Triton, podél výztužných U-profilů, přes otvory 
v U-profilech, přes rozváděcí trubky do centrálního distribučního 
kanálu.

§	Proces zpětného praní vzduchem/vodou: vzduch/voda prochází 
centrálním distribučním kanálem, pak prochází přes rozváděcí 
trubky do jednotlivých sekcí segmentů Triton v celé ploše filtru, 
přes otvory v U-profilech a proniká přes štěrbiny segmentů Triton 
do filtrační vrstvy.

Systém TRITONTM je v současné době nainstalován a úspěšně 
provozován na ÚV Štítná nad Vláří (2 ks filtrů v roce 2010), ve zku-
šebním provozu na ÚV Kroměříž (2 ks filtrů v roce 2012, 2 ks filtrů 
v roce 2013), v přípravě je realizace 4 ks filtrů na ÚV Hradec Králové 
(2013). Aktuálně je tento progresivní systém v ČR a SR naprojektován 
na dalších úpravnách s výkonem od jednotek až po tisíce l/s.

Společnost KUNST realizuje dodávku, montáž a uvedení do pro-
vozu tohoto systému, stejně jako projekční práce spojené s přípravou 
projektové dokumentace investiční akce. Více informací o drenážním 
systému TRITON je možné získat na www.kunst.cz, nebo na e-mailu 
jaroslav.boran@kunst.cz. Na uvedené e-mailové adrese se můžete rov-
něž přihlásit na propagační akce, které se budou konat u příležitosti 
dalších montáží systému na vybraných ÚV.

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.

Poloprovozní mobilní flotační jednotka 
KUNST-iFLOT

V rámci řešení projektu „Inovativní přístupy v čištění odpadních 
vod – Flotační jednotka KUNST“ byla vyvinuta a vyrobena polopro-
vozní mobilní flotační jednotka, která umožňuje ověření a testování 
procesu flotace v provozních podmínkách dané aplikace. Veškeré 

vybavení mobilní flotační jednotky KUNST-iFLOT je umístěno ve 
dvou samostatných technologických kontejnerech, což umožňuje 
dobrou převozitelnost, rychlé napojení a okamžité zahájení provozu. 
Jednotka je osazena měřiči průtoku, tlaku, obsahu nerozpuštěných 
látek apod. 

Flotační jednotka KUNST-iFLOT pracuje na principu systému DAF 
(dissolved air flotation). V jednom kontejneru je osazena samotná 
flotační jednotka se sytícím okruhem a ve druhém je instalováno za-
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Soudobý příkon technologického zařízení kontejneru flotační jednotky 
je do 6 kW.
Celkový soudobý příkon kontejneru včetně vytápění a osvětlení činí 
8,2 kW.

Druhý technologický kontejner obsahuje dávkovací stanici koa-
gulantu včetně 60 l zásobní nádrže, dvě nádrže koagulace (rychlé 
a pomalé mísení) s míchadly a elektrorozvaděč zařízení umístěného 
v tomto kontejneru. 

Základní parametry
Rozměry kontejneru (d x š x v) 4000 x 2990 x 2500 mm
Výkon dávkovací stanice:   0,01–0,16 l/h
Připojení:
1x spojka C52 na nádrži pomalého míchání sloužící pro napojení na 
sání plnícího čerpadla flotační jednotky pomocí hadice 
Kontejner je napájen prodlužovacím kabelem z kontejneru flotace. 
Soudobý příkon technologického zařízení kontejneru dávkování je 
do 0,8 kW. 
Celkový soudobý příkon kontejneru včetně vytápění a osvětlení činí 
3,0 kW.

Mobilní flotační jednotka je v rámci projektu poloprovozně na-
sazena na ČOV Hranice, kde jsou testovány různé provozní režimy 
zahušťování přebytečného kalu a aktivovaného kalu bez a s dávková-
ním koagulantu a flokulantu. Na stejné lokalitě byla experimentálně 
ověřena i využitelnost flotace pro separaci suspenzí z chemického 
srážení fosforu v biologicky vyčištěné odpadní vodě (terciární stupeň).

Petr Strnadel

spoluøešitel projektu
Vysoké uèení technické v Brnì

ID projektu

FR-TI3/552

název projektu

Inovativní pøístupy
v èištìní odpadních vod –
Flotaèní jednotka KUNST

øešitel projektu

KUNST, spol. s r. o.
Palackého 1906, 753 01 Hranice
web: www.kunst.cz
e-mail: kunst@kunst.cz
tel.: 581 699 999, fax: 581 699 921
GSM: 602 588 953

spoluøešitel projektuøešitel projektu poskytovatel dotace
SIGMAINVEST, spol. s r. o.KUNST, spol. s r. o. Ministerstvo prùmyslu a obchodu

řízení pro dávkování a rozmíchávání koagulantu, případně tekutého 
flokulantu. 

První, samostatně funkční kontejner je osazen flotační jednotkou 
se sytícím okruhem, příslušenstvím a rozvaděčem elektro, který 
obsahuje řídicí systémem pro automatický provoz zařízení včetně 
dálkového přístupu pro sledování a řízení procesu. Kontejner je vy-
baven rolovacími vraty po obou delších stranách pro snadný přístup 
a obsluhu zařízení.

Proces flotace probíhá v nerezové nádrži s jednou boční stěnou pro-
vedenou z průhledného polykarbonátu umožňující vizuální sledování 
probíhajícího procesu. Součástí nádrže je stavitelná vnitřní vestavba, 
jímka na vyflotovaný kal a stavitelná odtoková přepadová hrana. Pro 
stahování kalu do kalové jímky z hladiny slouží shrabovací zařízení 
vybavené frekvenčním měničem, na němž jsou umístěny shrabovací 
a prohrnovací lopatky. 

Základní parametry
Rozměry kontejneru (d x š x v) 6058 x 2990 x 2820 mm
Objem flotační jednotky  5,25 m3

Plocha flotační jednotky  3,75 m2

Vstupní vřetenové čerpadlo o průtoku 0,8–5 m3/h
Čerpaná množství separovaného kalu 0,2–1,6 m3/h
Připojení:
3x požární spojka C52 pro napojení hadic DN50 přívodu znečištěné 
vody, odtahu vyflotovaného kalu a odtoku vyčištěné vody 
Kontejner flotační jednotky je napájen ze zásuvky CEE 63A.

S ohledem na výsledky dosažené v rám-
ci výzkumného projektu FR-TI3/552 nám 
dovolte Vás co nejsrdečněji pozvat na 
workshop s praktickou ukázkou funkce 
poloprovozní mobilní flotační jednotky 
a její možné využitelnosti při přípravě 
projektových podkladů investičních akcí. 
Workshop se uskuteční dne 12. 9. 2013 od 
9.00 h v Hranicích. Přihlášení účasti prosím 
proveďte nejpozději do 9. 9. 2013 na e-mail 
vendula.zurkova@kunst.cz

Příspěvek vznikl za finanční podpory projektu MPO č. FR-TI3/552 „Inovativní přístupy 
v čištění odpadních vod – Flotační jednotka KUNST“.
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OPTIMALIZACE PARAMETRŮ MODELU 
BILAN METODOU SCDE

Petr Máca, Adam Vizina, Stanislav Horáček

Klíčová slova
hydrologický model – globální optimalizace – diferenciální evoluce

Souhrn
Algoritmus hydrologického konceptuálního modelu BILAN 

byl rozšířen o nově vytvořený globální optimalizační algoritmus 
SCDE. SCDE je stochastický optimalizační algoritmus, který je 
založen na dvou principech: diferenciální evoluci a algoritmu 
promíchávání populací. SCDE byl porovnán se stávajícím algo-
ritmem modelu BILAN založeným na binárním třídění. Výsledky 
tří typů případových studií založených na měsíčních datech 
234 povodí ukazují na robustnost algoritmu SCDE. Tři varianty 
algoritmu SCDE byly v 96 % analyzovaných povodí úspěšnější 
než stávající algoritmus binárního třídění. Optimalizační algo-
ritmus modelu SCDE nově umožňuje získat odhad maximálně 
věrohodných parametrů modelu BILAN.

Úvod
Při zjišťování optimálních hodnot parametrů hydrologického 

(a obecně matematického) modelu se uplatňují nejrůznější algoritmy, 
jejichž úkolem je nalezení optima ve stanoveném parametrickém 
prostoru kriteriální funkce (Duan et al., 1993; Vrugt et al., 2009).

Podle způsobu prohledávání parametrického prostoru je možné 
rozlišit dvě skupiny algoritmů: lokální, které zpravidla za pomoci 
gradientu kriteriální funkce postupují z výchozích hodnot parametrů, 
a globální, které při hledání optima zohledňují celý parametrický 
prostor. Lokální algoritmy bývají výpočetně méně náročné, a tedy 
schopné optimum rychle nalézt, v  případě složitějšího průběhu 
objektivní funkce (což často bývá případ hydrologických modelů) 
se však může jednat pouze o  optimum lokální. V  tom případě je 
výhodou robustnost globálních algoritmů, které zjistí globální op-
timum a navíc mohou poskytnout určitou informaci o ekvifinalitě, 
resp. nejistotě parametrů (Duan et al., 1993; Storn a  Price, 1997; 
Vrugt et al., 2009).

Cílem práce bylo začlenění globálního optimalizačního algoritmu 
do konceptuálního hydrologického modelu BILAN (Tallaksen a van 
Lanen, 2004; Horáček et al., 2009) a  porovnání jeho kalibračních 
schopností s výsledky kalibrace s původně implementovaným al-
goritmem, který je založen na sledování gradientu kriteriální funkce.

Metody
Optimalizační algoritmus SCDE 

Pro optimalizaci parametrů modelu BILAN byl zvolen globální 
algoritmus SCDE – Shuffled Complex Differential Evolution. Metoda 
je odvozena z algoritmu publikovaného a testovaného v rámci studií 
(Vrugt et al., 2009; Mariani et al., 2011). Použitý algoritmus pracuje 
s populací modelů, které prostřednictvím vzájemné interakce pro-
hledávají parametrický prostor a nacházejí v něm optimální hodnoty 
parametrů.

Algoritmus SCDE spojuje evoluční metodu diferenciální evoluce 
(Storn a Price, 1997) s algoritmem promíchávání, který tvoří pod-
statnou část známého široce používaného algoritmu SCE-UA (Duan 
et al., 1993).

Populace modelů je složena z jedinců. Každý z nich je reprezento-
ván jednou sadou parametrů a hodnotou kriteriální funkce. Pro tyto 
jedince je iterativně hledána optimální hodnota kriteriální funkce.

Promíchávání spočívá v rozdělení populace do komplexů, ve kte-
rých je následně aplikována vybraná varianta diferenciální evoluce. 
Komplexy jsou tvořeny tak, aby obsahovaly relativně podobné 
modely podle rozdělení hodnot kriteriální funkce a  zároveň bylo 
možné periodicky zaměňovat jedince mezi komplexy.

Použitý algoritmus se skládá z následujících kroků:
1. Populace modelů (sad parametrů) je inicializována pomocí metody 

latinských čtverců, která efektivně pokrývá parametrický prostor 
ohraničený dolními a horními mezemi parametrů.

2. Modely jsou setříděny podle hodnot zvolené kriteriální funkce.
3. Z populace modelů jsou vytvořeny komplexy, a to tak, aby byly 

v  komplexu rovnoměrně zastoupeny dobré i  špatné modely 
z hlediska kriteriální funkce (model s nejlepší hodnotou je přiřa-
zen k prvnímu komplexu, s druhou nejlepší ke druhému atd., po 
přiřazení k poslednímu komplexu se znovu postupuje od prvního).

4. Jednotlivé komplexy jsou optimalizovány metodou diferenciální 
evoluce (viz dále) během zvoleného počtu generací (iterací).

5. Optimalizované komplexy jsou spojeny do jedné populace.
6 Po překročení zadaného maximálního počtu iterací se algoritmus 

zastaví, jinak pokračuje krokem 2.
Diferenciální evoluce obsažená v kroku 4 se skládá ze tří hlavních 

operací, které jsou aplikovány na modelech v jednotlivých komple-
xech. Jedná se o mutaci, křížení a výběr.

Při mutaci jsou spočítány změněné hodnoty parametrů modelu 
mp, a to na základě parametrů náhodně zvoleného modelu v rámci 
komplexu pri (kde i = 1, ..., 5) a parametrů nejlepšího modelu v po-
pulaci pB (v závislosti na variantě algoritmu):
  (varianta BESTONEBIN)  (1)
  (varianta CURBESTTBIN)  (2)
  (varianta RANDTWOBIN)  (3)
kde F a  K  jsou parametry algoritmu, jejichž hodnoty se pohybují 
mezi 0,3 a 1.

Ke křížení dochází s  pravděpodobností danou parametrem al-
goritmu CR. Při křížení je parametr změněný mutací pm přiřazen 
do modelu pro následující generaci. V algoritmu SCDE je použito 
binomické křížení u všech tří variant SCDE (Zaharie, 2009).

Volitelně lze určit, že při získání hodnot mimo parametrický prostor 
budou použity původní rodičovské hodnoty parametrů.

Při výběru je zajištěno, že do další generace budou přiřazeny pouze 
modely, které zlepšují hodnotu kriteriální funkce. V opačném případě 
budou zachovány původní hodnoty parametrů.

Optimalizační algoritmus má volby, ve kterých se nastavuje počet 
komplexů a počet jedinců v komplexu, počet generací pro evoluci 
komplexu, celkový počet promíchávání, varianta diferenciální evolu-
ce a parametry křížení CR a mutace F a K. Čím je komplex větší a čím 
je použito více komplexů, tím se parametrický prostor prohledává 
detailněji a roste pravděpodobnost nalezení globálního optima, ale 
zvyšuje se výpočetní náročnost a celková doba výpočtu.

Jelikož se jedná o stochastický optimalizační algoritmus, je umož-
něno hledání optimálního řešení pomocí opakovaných výpočtů 
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(ensemblů). Následně lze stanovit rozdělení pravděpodobnosti 
jednotlivých parametrů modelu BILAN a dále stanovit odhad maxi-
málně věrohodného modelu určeného optimální hodnotou použité 
kriteriální funkce.

Algorimus byl napsán v jazyce C++ a je součástí současné verze 
kódu hydrologického modelu BILAN, který je dostupný také jako 
balík pro prostředí R (R Development Core Team, 2012).

Výsledky
Nově implementované algoritmy diferenciální evoluce s promí-

chávacím algoritmem byly testovány na 234 povodích pro data cel-
kového odtoku v měsíčním kroku. Globální optimalizační algoritmus 
byl porovnán v následujících úlohách:
• SCDE vs. lokální optimalizace při stejných mezích parametrů a se 

stejnou kriteriální funkcí současnou metodou modelu BILAN 
založenou na binárním třídění,

• SCDE ve výchozích mezích parametrů vs. expertní optimalizace 
doplněná lokálním optimalizačním algoritmem s expertně mě-
něnými mezemi parametrů,

• analýza ensemblové optimalizace.
V obou případech byl nově vyvinutý algoritmus porovnán se stá-

vajícím lokálním optimalizačním algoritmem založeným na binárním 
třídění, který je v modelu BILAN standardně využíván.
Srovnání optimalizace SCDE s  lokální optimalizací při stejných 
mezích parametrů

U lokálního algoritmu byly použity výchozí hodnoty parametrů, 
které jsou standardně na základě dlouhodobého využívání nastaveny 
programem. Jako optimalizační funkce byl zvolen Nashův-Sutcliffův 
koeficient determinace (dále jen NS). Z hlediska časové náročnosti 
byly obě optimalizační metody srovnatelné.

Pro výpočet bylo použito následující nastavení algoritmu SCDE 
– počet komplexů: 6, počet modelů v jednom komplexu: 20, počet 
promíchávání: 10, počet generací v jednom komplexu: 10, CR: 0,95, 
F: 0,95 a K: 0,85.

Stávající lokální algoritmus byl nastaven na výchozí hodnoty – 
počet bisekcí v jedné iteraci: 30, maximální počet iterací: 500, para-
metr pro první a druhou derivaci parametrů: 0,8 a počáteční druhá 
derivace parametru: 0,1.

Porovnání bylo měřeno diferencemi mezi NS získaným optima-
lizačním postupem SCDE a stávajícím lokálním algoritmem imple-
mentovaným v současné variantě modelu BILAN. Výsledky souhrnně 
ukazuje obr. 1.

Kladné diference ukazují ta povodí, u  kterých byl nově imple-
mentovaný algoritmus úspěšnější než ten původní. V prvních dvou 
variantách SCDE-BESTONEBIN a SCDE-CURBESTTBIN to bylo u 97 % 
povodí, u varianty SCDE-RANDTWOBIN byl optimalizační algoritmus 
úspěšnější u 96 % vyhodnocovaných povodí.

Ve 25 % povodí byly diference větší než 0,63 u prvních dvou typů 
globálních optimalizačních strategií, u poslední SCDE-RANDTOBIN 
byl rozdíl roven 0,58. Medián diferencí mezi oběma algoritmy se 
pohyboval okolo hodnoty 0,12, aritmetický průměr kolem 0,77.

U 60 povodí první a druhá varianta SCDE dosáhly kladných hodnot 
koeficientu determinace, zatímco stávající lokální algoritmus poskytl 

parametry vedoucí ke koeficientu determinace menšímu než nula. 
Pro třetí variantu SCDE tato skutečnost nastala u 57 povodí.

Uvedené výsledky byly dosaženy bez ensemblové optimalizace, 
pouze jedním spuštěním optimalizačního postupu u každého povodí.

Při porovnání úspěšnosti optimalizačního postupu byly srovnány 
hodnoty modelované s  optimalizovanými parametry s  naivním 
modelem představovaným aritmetickým průměrem dat. Metody 
SCDE-BESTONEBIN a  SCDE-CURBESTTBIN nalezly lepší model než 
aritmetický průměr u 228 povodí, metoda SCDE-RANDTOBIN byla 
úspěšnější u 225 povodí. Stávající lokální metoda byla úspěšnější 
u 168 povodí.

Srovnání výsledků optimalizace SCDE s  výsledky expertní opti-
malizace

Výsledky variant globálních optimalizačních metod SCDE byly 
porovnány s výsledky expertní optimalizace, která byla provedena 
na datech vyhodnocovaných povodí. Výsledné hodnoty jsou zob-
razeny na obr. 2.

Expertní optimalizace (první krabicový graf na obr. 2) byla pro-
vedena nejen s  použitím stávajícího lokálního optimalizačního 
algoritmu, ale byl kladen důraz také na znalost povodí. U vybraných 
povodí nebyl použit koeficient determinace jako hlavní optimalizač-
ní kritérium, ale byla zohledněna informace o  základním odtoku. 
V rámci expertní kalibrace byly také škálovány intervaly parametrů 
a iterativně měněno nastavení lokálního optimalizačního algoritmu. 
Tento postup je běžně využíván při aplikaci modelu BILAN v různých 
hydrologických analýzách.

Nastavení parametrů variant globálního optimalizačního algo-
ritmu bylo shodné s použitým nastavením pří výpočtu v předchozí 
kapitole.

Medián NS souboru povodí variant globální optimalizace se po-
hyboval kolem hodnoty 0,61, zatímco při expertní optimalizaci byl 
roven 0,49. Medián výsledků globálních optimalizací byl srovnatelný 
s třetím kvartilem expertních optimalizací (roven 0,60). Aritmetický 
průměr NS hodnot souboru povodí získaný globální optimalizací 
byl v intervalu 0,54–0,57, zatímco aritmetický průměr NS z expertní 
optimalizace je v rámci souboru vyhodnocovaných povodí 0,38.

Největší rozdíl mediánů mezi variantou SCDE a expertní kalibrací 
je roven 0,13 u varianty SCDE-CURBESTTBIN, následován SCDE-BES-
TONEBIN a nejnižší hodnota rozdílu u varianty RANDTOBIN je rovna 
0,11. 25% percentil NS globálních optimalizací se nachází v intervalu 
0,5–0,52, pro expertní optimalizace je roven hodnotě 0,31.

Nejvyšší hodnoty NS 0,80 bylo dosaženo variantami BESTONEBIN 
a CURBESTTBIN na povodí s databázovým číslem 353000 (Březná, 
130 km2). U expertní kalibrace byla pro toto povodí dosažena hod-
nota 0,73 a u varianty RANDTOBIN 0,78.

Korelační koeficient mezi NS expertních optimalizací a globálních 
variant SCDE se nachází v blízkosti hodnoty 0,55. Varianty SCDE jsou 
navzájem velmi korelované (0,98–0,99).

Srovnání ensemblové globální optimalizace s  expertní optima-
lizací

Nově navržený globální algoritmus SCDE je stochastickým algorit-
mem a lze jej použít pro stanovení odhadu rozdělení pravděpodob-

Obr. 1. Diference Nashova-Sutcliffova koeficientu (diferenciální 
evoluce označena DE, lokální vyhledávací algoritmus označen OPT)
Fig. 1. Differences of Nash-Sutcliff‘s coefficients (differential evolu-
tion is DE and finding local algorithms is OPT )

Obr. 2. Srovnání Nashova-Sutcliffova koeficientu expertní optima-
lizace a variant SCDE
Fig. 2. Comparison of Nash-Sutcliff coefficient for expert optimiza-
tion and SCDE‘s variations 
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nosti parametrů hydrologického modelu BILAN. Z tohoto důvodu 
je optimalizační postup navržen tak, aby umožnil vícenásobné 
opakované provedení optimalizačního výpočtu a získání ensemblu. 
V rámci každého dílčího výpočtu jsou použity stejné rozsahy parame-
trů a vždy jiné náhodně volené výchozí populace modelů. Výchozí 
modely jsou inicializovány metodou latinských čtverců.

Pro každé z 234 povodí byla provedena ensemblová optimalizace, 
která obsahovala 100 různých inicializací výchozích populací. Ze 
souboru 100 optimalizací byl vybrán nejlepší model podle NS, který 
je řadou autorů považován jako odhad maximálně věrohodného 
modelu. Dále byl soubor věrohodných modelů porovnán s výsledky 
expertní optimalizace. Porovnání kvantilů NS je zobrazeno na obr. 3.

Všechny varianty SCDE-BESTONEBIN a CURBESTTBIN byly úspěš-
nější na 231  povodích, varianta RANDTOBIN byla úspěšnější na 
229 povodích. Průměrná absolutní odchylka koeficientů determinace 
mezi expertní optimalizací je rovna 0,20 pro varianty CURBESTTBIN 
a  RANDTOBIN a  0,19 pro variantu BESTONEBIN. 25% kvantil NS 
u globálních variant (0,51–0,52) byl vyšší než medián NS souboru 
povodí s parametry optimalizovanými expertní optimalizací (0,49).

Jako příklad výsledků ensemblové simulace jsou uvedeny vý-
sledky výpočtu odtoku povodí Loučky (databázové číslo 447000). 
Výsledné hydrogramy odtoku jsou uvedeny na obr. 4 až 6, vybrané 
histogramy optimálních hodnot parametru Spa, Grd a  Dgm jsou 
uvedeny na obr. 7 až 9.

Závěr
Stávající algoritmus modelu BILAN byl nově rozšířen o metodu 

globální optimalizace SCDE, jež spojuje algoritmus promíchání 
dílčích komplexů, na které je rozdělena základní populace modelů, 
a metodu diferenciální evoluce. Globální optimalizační algoritmus 
byl testován na 234 povodích v rámci predikce prvků hydrologické 
bilance v měsíčním kroku. Algoritmus SCDE prokázal výhody globální 
optimalizace a v porovnání s výsledky dosaženými expertní optimali-
zací také svoji robustnost. Implementovaný algoritmus SCDE výrazně 
přispívá ke studiu parametrické nejistoty modelu BILAN a poskytuje 
odhad rozdělení pravděpodobnosti optimálních parametrů, které 
splňuje přednastavené požadavky na hodnoty objektivní funkce. 
Součástí modelu BILAN je nově ensemblová optimalizace metodou 
SCDE, která mimo jiné poskytuje kvalifikovaný odhad parametrů 
maximálně věrohodného modelu.
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Obr. 3. Porovnání Nashova-Sutcliffova koeficientu optimalizačních 
postupů
Fig. 3. Comparison of Nash-Sutcliff coefficient for optimization 
procedures

Obr. 4. Povodí Loučky (DBČ 447000), BESTONEBIN simulovaný 
odtok: červená barva expertní optimalizace, zelená barva maxi-
málně věrohodný model, modrá barva pozorovaná data, šedá data 
ensemble 100 simulací
Fig. 4. Catchment area Loučky (DBC 4470), BESTONEBIN simulated 
runoff, expert optimization – red color, maximum likelihood model – 
green color, observed data – blue color and grey color for ensemble 
of 100 simulations 

Obr. 5. Povodí Loučky (DBČ 447000), CURBESTTBIN simulovaný 
odtok: červená barva expertní optimalizace, zelená barva maxi-
málně věrohodný model, modrá barva pozorovaná data, šedá data 
ensemble 100 simulací
Fig. 5. Catchment area Loučky (DBC 4470), CURBESTTBIN simulated 
runoff, expert optimization – red color, maximum likelihood model – 
green color, observed data – blue color and grey color for ensemble 
of 100 simulations

Obr. 6. Povodí Loučky (DBČ 447000), RANDTWOBIN simulovaný 
odtok: červená barva expertní optimalizace, zelená barva maxi-
málně věrohodný model, modrá barva pozorovaná data, šedá data 
ensemble 100 simulací
Fig. 6. Catchment area Loučky (DBC 4470), RANDTWOBIN simulated 
runoff, expert optimization – red color, maximum likelihood model – 
green color, observed data – blue color and grey color for ensemble 
of 100 simulations
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The parameter optimisation of hydrological model BILAN using 
the SCDE method (Máca, P.; Vizina, A.; Horáček, S.)
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Obr. 7. BESTONEBIN histogram parametrů WIC povodí 447000: čer-
vený bod expertní optimalizace, zelený bod maximálně věrohodný 
model
Fig. 7. Histogram of parameters WIC for catchment area 447000 
and BESTONEBIN optimization, expert optimization – red point and 
maximum likelihood model – green point 

Obr. 8. CURBESTTBIN histogram parametrů GRD povodí 447000: 
červený bod expertní optimalizace, zelený bod maximálně věro-
hodný model
Fig. 8. Histogram of parameters GRD for catchment area 447000 
and CURBESTTBIN optimization, expert optimization – red point 
and maximum likelihood model – green point 

Obr. 9. RANDTWOBIN histogram parametrů SPA povodí 447000: 
červený bod expertní optimalizace, zelený bod maximálně věro-
hodný model
Fig. 9. Histogram of parameters SPA for catchment area 447000 and 
RANDTWOBIN optimization, expert optimization – red point and 
maximum likelihood model – green point

The current algorithm of hydrological conceptual model BILAN 
was extended using the newly developed SCDE global optimiza-
tion algorithm. The SCDE is a stochastic algorithm and combines 
together two principles: the differential evolution and shuffling 
the complexes of population. The SCDE results were compared 
with current optimization algorithm based on binary search. 
The results of three types of case studies performed on monthly 
data obtained from 234 basin in the Czech Republic show the 
robustness of SCDE. The three variants of SCDE were capable to 
outperform the current BILAN‘s binary optimization scheme on 
96% of analyzed basins according Nash-Sutcliffe values. Newly 
the BILAN optimization algorithm SCDE is capable to provide 
the estimates of maximum likelihood model.

ODVOZENÍ REGRESNÍCH VZTAHŮ  
PRO VÝPOČET VÝPARU Z VOLNÉ 
HLADINY A IDENTIFIKACE TRENDŮ 
VE VÝVOJI MĚŘENÝCH VELIČIN  
VE VÝPAROMĚRNÉ STANICI HLASIVO

Adam Beran, Adam Vizina

Klíčová slova
výpar – srovnávací výparoměr – výparoměrná stanice Hlasivo – stati-
stická analýza trendů – odvození regresních vztahů – program CTPA

Souhrn
Výpar z  volné vodní hladiny je jedním z  důležitých činitelů 

ovlivňujících celkovou vodní bilanci povodí. Vzhledem ke kom-
plikovanému přímému měření je zjišťován ze vzorců, které jako 
vstupní data vyžadují dostupné měřené meteorologické veličiny. 
Příspěvek vyhodnocuje výparoměrná a  meteorologická data 
změřená ve výparoměrné stanici Hlasivo u Tábora v sezonách 
květen až říjen v letech 1957 až 2012. V první části příspěvku jsou 
popsány výsledky statistických analýz vybraných meteorologic-
kých a výparoměrných dat, které potvrdily statisticky významný 
stoupající trend v hodnotách výparu. V druhé části příspěvku je 
popsán způsob odvození regresních vztahů pro výpočet výparu 
při využití různých meteorologických veličin. Na základě nově 
odvozených vztahů byl modelován výpar a dosažené výsledky 
byly vzájemně porovnány. Nejlepších výsledků bylo dosaženo 
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při použití vzorce využívajícího pro výpočet dvě měřené veliči-
ny, a sice teplotu vody (resp. teplotu vzduchu) a rychlost větru.

Úvod 
Výparoměrná stanice v Hlasivu u Tábora byla vybudována v roce 

1957 v místech původní výzkumné meteorologické stanice neda-
leko Hospodského rybníka. V  letošním roce je to již padesát šest 
let, kdy je zde měřen výpar z vodní hladiny pro potřeby dnešního 
Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i. (dále 
jen VÚV TGM). V průběhu let se zde také začalo se systematickým 
sledováním výparu jako složky hydrologické bilance. Tato stanice je 
jedinou nezrušenou základní výparoměrnou stanicí na území České 
republiky (obr. 1).

Výpar z volné hladiny je jedním ze základních prvků vodní bilance. 
Je závislý na stavu atmosféry, který může být vyjádřen celou řadou 
faktorů, z nichž nejdůležitější jsou teplota vzduchu (vody), globální 
radiace slunečního záření, relativní vlhkost a proudění vzduchu (Be-
ran aj., 2011). Velké množství faktorů, které územní výpar ovlivňují, 
způsobuje velkou proměnlivost jeho reálných hodnot na větším 
území. Výpar také patří mezi zřídka měřené veličiny, a proto musí 
být velmi často určován z  matematických vztahů, které obsahují 
změřitelné meteorologické veličiny (Allen, 1998).

Prvním cílem práce bylo zkompletovat a zdigitalizovat co největší 
množství dat, u těchto časových řad meteorologických veličin poté 
provést statistické analýzy, potvrdit či vyvrátit existenci trendů, pří-
padně další změny v jejich časových průbězích. V druhé části práce 
bylo cílem odvodit regresní vztahy nenáročné na počet měřených 
meteorologických veličin pro výpočet výparu z  volné hladiny na 
základě dat změřených ve stanici Hlasivo a porovnat je se vztahy 
odvozenými ve VÚV TGM na základě dat ze stanice Hlasivo z let 2001 
až 2005 (Mrkvičková, 2007).

Statistická analýza pozorovaných řad výparu a dalších 
meteorologických veličin ve stanici Hlasivo
Data a metody

Pro roky 1957 až 1992 byla data k dispozici ve formě desetidenních 
průměrů. Tyto údaje byly zapsány ručně v meteorologických denících 
a  pro další analýzu musely být převedeny do digitální formy. Do 
roku 1998 byly hodnoty získávány v denním intervalu a se zřízením 
automatické meteorologické stanice jsou měřeny nepřetržitě a vy-
hodnocovány každých patnáct minut. Statistická analýza se zabývá 
třiapadesátiletou řadou pro roky 1957 až 2009.

Od počátku existence stanice jsou sledovány i základní meteoro-
logické veličiny: teplota vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, srážkový 
úhrn, rychlost větru, sluneční radiace. Od roku 1998 jsou všechny 
veličiny zaznamenávány automaticky, a to včetně hodnot teploty 
půdy v 5, 10, 20, 30 a 50 cm pod povrchem. Přehled současných 
měřených veličin je uveden v tabulce 1.

Od svého vzniku prošlo zařízení výparoměrné stanice mnoha 
změnami. Byly postupně instalovány tyto přístroje: srovnávací výpa-
roměr (od r. 1956), výparoměr Ronův (1954–1965), výparoměr Wildův 
(1956–1990), výparoměr GGI 3000 (od r. 1957), výparoměr 500 cm2 
– tzv. mikrovýparoměr (1956–1961), výparoměr 1 m2 hl. 100  cm 
(1958–1961), výparoměr 1 m2 hl. 65 cm (1960–1965), výparoměr 
Class-A-Pann (od r. 1962), výparoměr 3 m2 (1964–1965). Na blízkém 
rybníce byl také umístěn na voru plovoucí výparoměr o ploše 1 m2, 
později 3 m2. V současné době je tedy výpar měřen srovnávacím 
výparoměrem, výparoměrem GGI 3000 a typem Class-A-Pann.

Výpar se měří obvykle v období od dubna do října, kdy se teplo-
ta pohybuje většinou nad bodem mrazu a  nedochází k  zamrzání 
výparoměrného zařízení. Ve stanici Hlasivo se po mnohaletých 
zkušenostech omezila měřicí perioda na měsíce květen až říjen. 
Pro statistické analýzy byla použita pouze sezonní data od počátku 
května do konce října.

Hodnoty výparu a ostatních analyzovaných veličin byly zprůměro-
vány na řady dat o stejném denním (od roku 1993), měsíčním nebo 
ročním kroku. Takto připravené časové řady byly dále zkoumány za 
použití tabulkového procesoru Excel a statistického programu CTPA 
(Change and Trend Problem Analysis). 

Program CTPA byl vyvinut v ČHMÚ a slouží jako nástroj pro detekci 
náhlých nebo postupných změn (trendů) v analyzovaných řadách. 

Obr. 1. Celkový pohled na výparoměrnou stanici Hlasivo
Fig. 1. Global view of the Hlasivo station

Teplota vzduchu ve výšce 2 m  
nad povrchem země

Relativní vlhkost vzduchu ve výšce 
2 m nad povrchem země

Teplota půdy v hloubce 5 cm
Teplota půdy v hloubce 10 cm
Teplota půdy v hloubce 20 cm

Teplota půdy v hloubce 30 cm
Teplota půdy v hloubce 50 cm
Rychlost a směr větru 10 m nad 

povrchem země
Úhrn a intenzita srážek
Globální sluneční radiace
Teploty vody ve výparoměrech

Tabulka 1. Seznam v současnosti měřených veličin
Table 1. List of contemporary measured values

Základními testovanými charakteristikami jsou střední hodnota 
a  rozptyl. Program zahrnuje širokou škálu nástrojů pro testování 
časových řad (Procházka aj., 2001).

Použity byly testy z balíku Testy (I) (Procházka aj., 2001). Hladina 
významnosti byla u všech testů zvolena α = 0,05 (popř. α = 0,1).

Test přítomnosti trendu – tento test přítomnosti trendu zjišťuje, 
zda je směrnice (parametr b1) v modelu jednoduché lineární regrese 
rovna nule (b1 = 0) proti alternativě, že je směrnice různá od nuly 
(b1 ≠ 0). Vychází se tedy z hypotézy, že se střední hodnota řady v čase 
nemění oproti alternativě existence lineárního trendu.

Test vzniku trendu (test vzniku záporného nebo kladného trendu 
za předpokladu spojitosti) – v  tomto testu je nulovou hypotézou 
předpoklad řady s  neměnnou střední hodnotou, který se testuje 
oproti alternativě vzniku trendu v bodě, jehož polohu test odhaduje. 
Přitom se v bodě vzniku trendu předpokládá spojitost trendových 
křivek.

Test změny směrnice trendu (test změny směrnice trendu za 
předpokladu spojitosti) – testuje se nulová hypotéza, že v řadě exis-
tuje konstantní trend oproti alternativě změny směrnice trendu, tj. 
vzniku zlomu v trendové přímce v odhadnutém bodě.

Test změny trendu (obecný test změny trendu bez předpokladu 
spojitosti) – testuje se nulová hypotéza, že v řadě existuje konstantní 
trend, oproti alternativě obecné změny parametrů trendové přímky 
v odhadnutém bodě.
Testování trendů v řadách průměrných teplot vzduchu, relativních 
vlhkostí vzduchu a úhrnů srážek

Při statistické analýze trendů v naměřených sezonních hodnotách 
teplot, relativních vlhkostí a atmosférických srážek nebyl potvrzen 
žádný statisticky významný trend. Testy byly prováděny na zvolené 
hladině významnosti 0,05 a  poté i  0,1. V  průměrných hodnotách 
sezonních teplot ve výšce 2 m nad zemí nebyl nalezen téměř žádný 
trend. Trendová přímka má směrnici 0,005. Po provedení detailnější 
analýzy každého měsíce od května do října zvlášť bylo zjištěno, že 
měsíce květen, červenec a srpen se v průběhu let oteplují. Pro zbylé 
měsíce byl určen klesající trend teplot vzduchu. Statisticky významný 
stoupající trend byl potvrzen pouze pro průměrné teploty vzduchu 
v  měsíci srpnu, a  to se směrnicí trendové přímky 0,024. Výsledky 
analýzy trendů v řadách průměrných teplot vzduchu jsou uvedeny 
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v tabulce 2. Pro hodnoty průměrné relativní vlhkosti byl nalezen jakýsi 
statisticky nevýznamný vznik trendu na začátku osmdesátých let. 
Do této doby je střední hodnota relativních vlhkostí konstantní a po 
roce 1980 se objevuje mírný stoupající trend v těchto hodnotách. 
Směrnice trendových přímek se pohybují od 0,089 do 0,283. Pro 
průměrné hodnoty za celé sezony je pozorovatelný vznik trendu 
v roce 1981 se směrnicí o velikosti 0,11. Celkový trend pro sezonní 
hodnoty relativní vlhkosti je mírně stoupající o směrnici 0,019. Když 
se hladina významnosti zvýšila z 0,05 na 0,1, byl určen statisticky 
významný trend v  měsících červen, září a  říjen. Přehled ukazuje 
tabulka 3. Statisticky významný trend jak na hladině významnosti 
0,05, tak 0,1 nebyl potvrzen ani pro průměrné hodnoty úhrnů srážek. 
Vývoj průměrných sezonních hodnot je však klesající s trendovou 
přímkou o záporné směrnici -0,770. Pro měsíce květen, červen a ří-
jen je směrnice záporná a pro zbylé měsíce naopak kladná. Pomocí 
testů vzniku trendu a změny sklonu trendu nebylo indikováno žádné 
významné trendové chování. Přehled výsledků statistické analýzy 
průměrných sezonních hodnot úhrnů srážek 
je uveden v tabulce 4.
Testování trendů v  řadách průměrných 
hodnot výparu změřeného srovnávacím 
výparoměrem

Hodnoty sezonního výparu změřené srov-
návacím výparoměrem vykazují v průběhu let 
1957 až 2012 stoupající trend (obr. 2). Progra-
mem CTPA byl tento trend vyhodnocen jako 
statisticky významný se směrnicí trendové 
přímky 0,011. Statisticky významný byl také 
test vzniku trendu a test změny sklonu tren-
dové přímky. Vznik trendu byl určen v roce 
1985, od kterého je směrnice 0,026. Podle 
testu změny sklonu trendové přímky byl 
trend do roku 1984 mírnější, a sice 0,005 a po 
tomto roce začal stoupat strměji se směrnicí 
0,023. Analýza trendů v hodnotách výparu 
pro jednotlivé měsíce je shrnuta v tabulce 5.
Závěr 1

Došlo ke zkompletování a zdigitalizování 
časových řad sezonních výparů ze srovná-
vacího výparoměru, dále pak sezonních 
meteorologických veličin – teplota vzduchu 
ve 2 m nad zemí, relativní vlhkost vzduchu ve 
2 m nad zemí a úhrn atmosférických srážek 
v měsíčním kroku od roku 1957 do roku 2012 
– měřených ve výparoměrné stanici Hlasivo.

V  časových řadách sezonních meteoro-
logických veličin nebyl detekován žádný 
statisticky významný trend, pouze byl po-
zorován mírný stoupající trend pro hodnoty 
teplot (0,005) a pro relativní vlhkost (0,019). 
Pozorovaný trend pro hodnoty úhrnů srážek 
byl záporný (-0,770).

Pro hodnoty výparu změřené srovnávacím výparoměrem byl 
určen statisticky významný stoupající trend o  směrnici trendové 
přímky 0,011 na hladině významnosti 0,05. Podle analýzy dochází 
od osmdesátých let ke strmějšímu nárůstu sezonního výparu, což 
potvrdil test změny sklonu trendové přímky.

Odvození regresních vztahů pro výpočet výparu  
z volné hladiny na základě dat změřených  
srovnávacím výparoměrem
Data a metody

Vztahy pro výpočet výparu z vodní hladiny byly odvozovány podle 
naměřených meteorologických dat z výzkumné stanice Hlasivo pro 
roky 2006–2012. Vzhledem k  tomu, že naměřené denní hodnoty 
výparu bývají zatížené značnou náhodnou chybou a také vzhledem 
k tomu, že při řešení praktických úloh je potřeba ve většině případů 
stanovit velikost výparu za období jednoho měsíce nebo ještě za 
delší období (Mrkvičková, 2007), byla k odvozování používána data 
v měsíčním kroku. K dispozici byly měsíční řady: teplota vzduchu, 
relativní vlhkost vzduchu, teplota vody ve výparoměru, globální 

Teplota Testy trendu (I)
průměr existence vznik změna sklonu změna trendu
sezona ne 0,005 ne ne ano (0,021) 1976 (0,017)
květen ne 0,017 ne ne ano (0,093) 1977 (0,024)
červen ne -0,001 ne ne ano (-0,017) 2002 (0,052)
červenec ne 0,009 ne ne ano (0,002) 2004 (0,078)
srpen ano 0,024 ne ne ano (0,033) 1977 (0,035)
září ne -0,007 ne ne ano (-0,011) 1998 (0,072)
říjen ne -0,015 ne ne ano (-0,007) 2000 (-0,076)

Tabulka 2. Přehled výsledků statistické analýzy testování trendů 
v průměrných sezonních hodnotách teploty vzduchu ve výšce 2 m 
nad zemí (v závorkách jsou uvedeny hodnoty trendu před a po změně)
Table 2. Statistical trend analysis – seasonal mean air temperature 
(numbers in brackets – trend values before and after the change)

Vlhkost Testy trendu (I)
průměr existence vznik změna sklonu změna trendu
sezona ne 0,019 ne (1981) 0,11 ne ano (-0,184) 1971 (0,130)
květen ne -0,001 ne ne ne
červen ne 0,045 ne (1975) 0,089 ne ano (0,059) 2005 (-0,179)
červenec ne 0,019 ne (1982) 0,156 ne ano (-0,017) 1998 (-0,242)
srpen ne -0,068 ne ne ano (-0,163) 1999 (-0,253)
září ne 0,042 ne (1981) 0,147 ne ano (0,020) 1999 (-0,177)
říjen ne 0,076 ne (1982) 0,283 ano (-0,320) 1982 (0,263) ano (-0,665) 1973 (0,204)

Tabulka 3. Přehled výsledků statistické analýzy testování trendů v průměrných sezonních 
hodnotách relativní vlhkosti vzduchu
Table 3. Statistical trend analysis – seasonal mean relative air humidity (numbers in brackets 
– trend values before and after the change)

Tabulka 4. Přehled výsledků statistické analýzy testování trendů v průměrných sezonních 
hodnotách úhrnů srážek
Table 4. Statistical trend analysis – seasonal mean precipitation (numbers in brackets – trend 
values before and after the change)

Srážky Testy trendu (I)
průměr existence vznik změna sklonu změna trendu
sezona ne -0,770 ne ne ano (-5,959) 1976 (0,951)
květen ne -0,440 ne ne ano (-0,347) 1988 (1,320)
červen ne -0,188 ne ne ano (-0,575) 1998 (1,386)
červenec ne 0,455 ne (2002) 6,321 ne ano (-0,728) 1995 (2,475)
srpen ne 0,042 ne (1997) 1,885 ne ne
září ne 0,046 ne (2001) -1,809 ne ano (0,113) 1993 (-1,128)
říjen ne -0,044 ne ne ano (-0,437) 1997 (-1,125)

Obr. 2. Průběh průměrného sezonního výparu s vyznačenou tren-
dovou přímkou
Fig. 2. Mean seasonal evaporation with trend line
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sluneční radiace a rychlost větru. Výpar byl 
měřen srovnávacím výparoměrem.

Nejprve byly určeny párové závislosti 
výparu z  vodní hladiny na jednotlivých 
meteorologických veličinách ve vybraném 
sedmiletém období 2006–2012. Nejtěsnější 
závislost výparu z vodní hladiny (mocninná) 
byla zjištěna u globální sluneční radiace (R2 = 
=  0,823). Následovala lineární závislost na 
průměrné měsíční teplotě vody (R2 = 0,79) 
a lineární závislost na teplotě vzduchu (R2 = 
= 0,756). Závislost výparu na měsíčních hod-
notách relativní vlhkosti vzduchu a rychlosti 
větru není tak významná. Přehled nejvý-
znamnějších párových regresních vztahů je 
uveden v tabulce 6.

K odvození regresních vztahů pro výpočet 
výparu z  volné hladiny byly použity dvě 
metody: 
1. Za pomoci rovnice párové regrese vybrané meteorologické veličiny 

na výparu byl vypočítán výpar a následně spočítány rozdíly (rezi-
dua) mezi výparem měřeným a vypočteným. V dalším kroku byla 
vyjádřena závislost vypočítaných reziduí na ostatních měřených 
řadách meteorologických veličin a následně vybrána ta nejtěsnější. 
Kombinací těchto dvou regresních vztahů byla určena rovnice 4, 
kde je výpar vyjádřen za pomoci teploty vzduchu a rychlosti vě-
tru a rovnice 7, ve které je výpar počítán za pomoci teploty vody 
a rychlosti větru.

2. Druhá metoda zahrnovala použití doplňku programu MS Excel 
Optmiz.xla, který řeší nelineární regresi. Provádí iterativní fitování 
nelineární funkce pomocí metody nejmenších čtverců za použití 
Levenberg-Marquardt algoritmu (Lourakis, 2005). Vstupní pro-
měnné jsou vektor vstupních dat, vektor nezávislých proměnných, 
počáteční hodnoty parametrů a vložení struktury vzorce. Touto 
metodou byly vyjádřeny rovnice 5 (výpar vyjádřen za pomoci 
teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu) a rovnice 6 (teplota 
vzduchu a teplota vody).
Nově odvozené vztahy pro výpočet výparu z volné hladiny byly 

porovnány se vztahy odvozenými v  roce 2007 ve VÚV TGM. Tyto 
vzorce byly určovány mnohonásobnou regresí podle dat ze stanice 
Hlasivo z roku 2001 až 2005. K vyjádření byl použit program NEREG 
pro odvození nelineárních regresních vztahů (Mrkvičková, 2007).
Výsledky

Níže jsou uvedeny rovnice párových regresí (1–3) a odvozené rov-
nice regrese (4–7). Nově odvozené regresní vztahy nejsou náročné 
na vstupní data, vyžadují vždy pouze dvě měřené meteorologické 
veličiny, což je nesporná výhoda při řešení praktických úloh. Dvojice 
použitých veličin jsou teplota vzduchu – rychlost větru (4), teplota 
vzduchu – relativní vlhkost (5), teplota vzduchu – teplota vody (6) 
a teplota vody – rychlost větru (7). Dále jsou uvedeny rovnice (8–11) 
odvozené ve VÚV TGM v roce 2007 (Mrkvičková, 2007) 

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

 (8)

 (9)

 (10)

 (11)

E  – průměrná měsíční výška výparu z vodní hladiny [mm.den-1],
TVZD  – průměrná měsíční teplota vzduchu [°C] ve výšce 2 m nad  

    povrchem země,
TVOD – průměrná měsíční teplota vody ve výparoměru [°C],
H  – průměrná měsíční hodnota relativní vlhkosti vzduchu [%],
R – měsíční suma globální sluneční radiace [kJ.m-2],
V  – průměrná měsíční rychlost větru [m.s-1].

Při použití všech výše uvedených vztahů pro výpočet výparu 
z volné hladiny se průměrná relativní odchylka mezi modelovanými 
a měřenými hodnotami výparu pohybuje do 27 %. Pro nově odvo-
zené vztahy je odchylka od 12 do 14 %. Při použití prosté párové 
regrese jsou odchylky od 13,5 do 15 %. Nicméně průměrné relativní 
odchylky vycházející pro vzorce z roku 2007 se pohybují od 16 do 
27 %. Srovnání změřených výparů s výpary vypočtenými výše uve-
denými vzorci ukázalo, že střední absolutní chyba byla menší u nově 
odvozených vztahů vyžadujících vždy jen dvě měřené veličiny než 
při použití vzorců z  roku 2007 vyžadujících buď jednu, dvě nebo 
čtyři měřené meteorologické veličiny. Střední absolutní chyba pro 
nově odvozené vzorce se pohybuje od 0,28 mm do 0,35. U vzorců 
z roku 2007 je od 0,36 do 0,88. To jsou horší výsledky než při použití 
prosté párové regrese, kdy se střední absolutní chyba pohybovala 
od 0,33 do 0,36 mm.

Z uvedených výsledků vyplývá, že nově odvozené vztahy pro vý-
počet výparu z volné hladiny dávají při použití měsíčních dat lepší 
výsledky. Nejlepší shody vypočtených a měřených výparů je dosa-
ženo při použití nově odvozených vztahů se zastoupením měřených 
meteorologických veličin: teplota vody ve výparoměru – rychlost 
větru, resp. teplota vzduchu – rychlost větru. Minimální relativní 
odchylka 14 % mezi modelovanými výpary se jeví jako dostatečná, 
je tedy pro řešení praktických úloh možné použít vzorců vyžadujících 
měřené veličiny teplota vzduchu – teplota vody ve výparoměru, resp. 
teplota vzduchu – relativní vlhkost vzduchu.

Jelikož byly regresní vztahy pro výpočet výparu odvozeny na 
základě dat měřených pouze v sezoně květen až říjen, znamená to, 
že platnost těchto vztahů je omezená. Při aplikaci rovnic ve dnech 
s nízkou teplotou vzduchu (blížící se nule) nebude dosaženo přes-
ných výsledků.

Veškeré výsledky porovnání modelovaných výparů s měřenými 
výpary v  období sezon (květen až říjen) v  letech 2006–2012 jsou 
vedeny v tabulce 6, srovnání modelovaných hodnot výparu s hod-
notami měřenými je zobrazeno na obr. 3.
Závěr 2

Na základě měřených dat (2006–2012) z  výparoměrné stanice 
Hlasivo byly odvozeny čtyři nové vztahy pro výpočet výparu z volné 
hladiny. Každá z  rovnic vyžaduje vždy pouze dvě měřené meteo-
rologické veličiny (teplota vody ve výparoměru – rychlost větru, 
teplota vzduchu – rychlost větru, teplota vzduchu – teplota vody 
ve výparoměru, teplota vzduchu – relativní vlhkost vzduchu). Při 
srovnání se vzorci odvozenými ve VÚV TGM v minulosti na základě 
měřených dat ze stanice Hlasivo z let 2001–2005 vychází z hlediska 
střední absolutní chyby a průměrné relativní odchylky lepší výsledky 

Srovnávací 
výparoměr Testy trendu (I)

průměr existence vznik změna sklonu změna trendu
sezona ano 0,011 ano 1984 (0,026) ano (0,005) 1984 (0,023) ano (0,009) 1973 (0,017)
květen ano 0,014 ano 1964 (0,016) ano (-0,008) 1964 (0,016) ano (0,019) 2000 (0,004)
červen ne 0,007 ne 1987 (0,033) ne (-0,010) 1987 (0,025) ano (-0,009) 1974 (0,017)
červenec ano 0,011 ne 1977 (0,017) ne ano (0,012) 1994 (0,032)
srpen ano 0,014 ano 1978 (0,027) ano (-0,010) 1978 (0,023) ano (0,019) 1974 (0,027)
září ano 0,011 ne 1986 (0,027) ano (0,002) 1986 (0,024) ano (0,000) 1996 (-0,005)
říjen ne 0,008 ne ne ano (0,011) 1998 (0,032)

Tabulka 5. Přehled výsledků statistické analýzy testování trendů v průměrných sezonních 
hodnotách výparu měřeného srovnávacím výparoměrem
Table 5. Statistical trend analysis – seasonal mean evaporation (numbers in brackets – trend 
values before and after the change)
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Tabulka 6. Porovnání výsledků jednotlivých rovnic; R2 – koeficient 
determinace, MAE – střední absolutní chyba, MRE – střední relativní 
odchylka; (Tvzd – teplota vzduchu, Tvod – teplota vody ve výparoměru, 
R – globální sluneční radiace, V – rychlost větru, H – relativní vlhkost 
vzduchu)
Table 6. Result assessement of derived equations: R2 – coefficient of 
determination, MAE – mean absolute error, MRE – mean relative er-
ror; (Tvzd – air temperature, Tvod – temperature of water evaporimeter, 
R – solar radiation, V – wind speed, H – relative air humidity)

Rovnice Výpar R2 MAE [mm] MRE
1 f(Tvzd) 0,7562 0,361 14,9 %
2 f(Tvod) 0,7895 0,327 14 %
3 f(R) 0,8226 0,331 13,5 %
4 f(Tvzd, V) 0,8434 0,295 12,1 %
5 f(Tvzd, H) 0,7947 0,346 14 %
6 f(Tvzd, Tvod) 0,79 0,327 14 %
7 f(Tvod, V) 0,8612 0,28 11,9 %
8 f(Tvzd) 0,7423 0,44 19 %
9 f(Tvzd, Tvod) 0,7776 0,415 16 %
10 f(Tvod, H, R, V) 0,8807 0,357 17,6 %
11 f(Tvzd, H, R, V) 0,8571 0,821 27,2 %

Obr. 3. Průběh měřeného a vypočteného výparu: E (měřený výpar), 
E4, E7, E10 (výpar vypočtený podle rovnice 4, 7, resp. 10)
Fig. 3. Measured and calculated evaporation: E (measured evapora-
tion), E4, E7, E10 (calculated evaporation by equation 4, 7 and 10)

pro nově odvozené vztahy. Nespornou výhodou nově odvozených 
vzorců pro praktické použití je menší náročnost na vstupní data.

Poděkování
Článek vznikl v  rámci výzkumného záměru MZP0002071101 
Výzkum a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve vodní 
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(financováno MŽP) – vychází z  výsledků části Vývoj matematic-
kých modelů hydrologické bilance, identifikace jejich parametrů 
a  ověřování experimentálním výzkumem zahrnuté do oddílu 
A (hydrologie) a také v rámci řešení projektu Udržitelné využívání 
vodních zdrojů v podmínkách klimatických změn (TA01020508), 
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Derivation of regression equations for calculation of evaporation 
from a free water surface and identification of trends in measured 
variables in Hlasivo station (Beran, A.; Vizina, A.)

Keywords
evaporation from free water level – Hlasivo station – program CTPA – 
statistical analysis

Evaporation from a free water surface is one of the important 
factors affecting the total water balance of a catchment. Due to 
the complicated direct measurements methods, evaporation 
is calculated from meteorological variables based formulas. 
Paper evaluates data of evaporation, air temperature, relative 
air humidity and precipitation from Hlasivo station from seasons 
from May to October of 1957 to 2012.

Hlasivo station near Tábor city was built in 1957. It has fifty-
six old history of evaporation measuring for purposes of TGM 
Water Research Institute, p.r.i. Over the years, it was started 
with a systematic monitoring of evaporation as a component 
of the hydrological balance. Hlasivo station is the only station 
in the Czech Republic where evaporation measurement is not 
cancelled.

In the first part, paper describes the results of statistical 
analyses of evaporation, air temperature, relative air humidity 
and precipitation. Statistical program CTPA (Change and Trend 
Problem Analysis) was used. Significant upward trend was 
identified only in the evaporation values. Second part of the 
paper describes the derivation of equations for calculating the 
evaporation based on meteorological variables regression. The 
evaporation was modelled with newly derived relationships and 
the results were compared. The best results were obtained using 
the formula based on the water temperature (air temperature) 
and wind speed.
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Reakce na článek Vliv fyzicko-
geografických charakteristik na velikost 
povodně v srpnu 2002 autorů  
L. Kašpárka a M. Pelákové

Autoři příspěvku Vliv fyzicko-geografických charakteristik na ve-
likost povodně v srpnu 2002 uveřejněného ve VTEI 3/2013, resp. ve 
Vodním hospodářství 6/2013 se pokusili statisticky identifikovat vliv 
vybraných fyzicko-geografických charakteristik na velikost odtoku za 
povodně 2002. Nechci zde příliš polemizovat s použitou metodikou či 
dosaženými výsledky, avšak je nezbytné uvést, že výsledky jsou ovliv-
něny výběrem povodí, na nichž byla analýza provedena. Domnívám 
se, že výběr byl proveden na základě tabulky 3.1 ze zprávy o povodni 
[1], která však neobsahuje všechna povodí a některá, která by dle 
mého názoru výsledky významně ovlivnila, zde chybí (například 
nejhořejší Labe, Chrudimka, Doubrava, horní Svratka, horní Jihlava). 

Dovolím si však především doplnit diskusi k uvedeným výsledkům, 
která podle mého názoru ne zcela dostatečně reflektuje stávající stav 
poznání procesu tvorby odtoku. K tomu však musím současně uvést, 
že toto téma se snažím v českém prostředí svým způsobem popula-
rizovat, a nejsem proto zcela objektivní, resp. se přiznávám, že touto 
reakcí sleduji jasné cíle právě v popularizaci teorie tvorby odtoku.

Tak tedy, autoři vyhodnotili závislost maximálního specifického 
průtoku na příčinné srážce ve výši 64 %, s čímž intuitivně souhlasím, 
a závislost na předchozím nasycení ve formě ukazatele předchozích 
srážek ve výši 5 %, kde již nemohu tak lehce souhlasit, a to hlavně 
ze dvou důvodů. 

Za prvé, uvedený ukazatel, ač chápu jeho výběr z pragmatických 
důvodů, nedoceňuje skutečný vliv počátečního nasycení na vznik 
odtoku. Řada výzkumů (např. [3, 4]) identifikovala pravděpodobnou 
existenci prahového procesu vzniku odtoku z povodí, kdy prahová 
hodnota i intenzita odtokové reakce po jejím překročení je specifická 
pro každé povodí (do toho se pochopitelně promítají fyzicko-geo-
grafické vlastnosti povodí včetně těch testovaných autory). Lze se 
domnívat, že odtok je výsledkem prahového procesu se dvěma 
víceméně lineárními závislostmi, jak ilustruje obr. 1. Při malých sráž-
kových úhrnech k odtoku nedochází vůbec, při překročení prahové 
hodnoty (lomového bodu) je odtoková reakce rychlá a významná. 
Teď se však dostáváme k jádru věci a tou je počáteční stav povodí, 
jež se v každém okamžiku nachází někde na uvedené lomené křivce. 
Po většinu času to je pod lomovým bodem, avšak existují i povodí, 
která přes lomový bod víceméně neprocházejí a pohybují se pouze 
po části uvedené křivky.

Zásadním problém provedené analýzy je, 
že ke všem povodím přistupuje identicky 
z hlediska předpokladu, že stejná hodnota 
API (ukazatele předchozích srážek) indikuje 

Obr. 1. Ilustrační vztah mezi výškou srážky 
a odtokem pro povodí, kdy odtoková reakce 
závisí na aktuální poloze stavu povodí (na-
sycení předchozími srážkami) na uvedené 
křivce (schematizována podle [4])

Obr. 2. Obrázek 3.3. ze zprávy o povodni „Poměr ukazatele předchozích srážek (API 30) ze dne 
11. 8. 2002 k retenční vodní kapacitě půdy“

u vybraných povodí i stejné počáteční nasycení, respektive stejné 
poměrné zaplnění celkové maximální retence povodí, nebo chcete-
-li stejnou počáteční pozici na uvedené individuální křivce odtoku 
na obr. 1. 

Určitou představu o možném vlivu počátečního nasycení ilustruje 
obr. 2 převzatý ze zprávy po vyhodnocení povodně [1]. 

Druhým důvodem mého nesouhlasu je výběr povodí omezený 
pouze na subset nejvíce odtokově postižených povodí. Domnívám se 
tak, že pokud by byla zařazena i výše zmíněná povodí, u nichž, ač byla 
postižena srážkami, vedlo jejich relativně menší počáteční nasycení 
k menší odtokové reakci, výsledky by mohly být poněkud odlišné.

Vím, že autoři jsou si uvedeného vědomi, pouze bych chtěl touto 
cestou upozornit všechny čtenáře, že skutečný vliv počátečního 
nasycení na velikost odtokové reakce je výrazně větší, než naznačují 
výsledky prezentované studie (což je v souladu s některými jinými 
studiemi např. [2, 4]), a že výsledky nelze zobecňovat na jiné povod-
ňové případy, natož na odtok jako takový. Dosažené výsledky jsou 
pouze vyhodnocením vlivu v  průběhu jedné konkrétní povodně, 
respektive vysvětlením rozdílné odtokové reakce na omezeném 
souboru nejvíce zasažených povodí.

RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.
Český hydrometeorologický ústav

danhelka@chmi.cz
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Elektromagnetická (indukční) měřidla 
rychlosti a ISO 3455:2007

Daniel Mattas, Libuše Ramešová

Od roku 2007 platí mezinárodní norma ISO 3455:2007 Hydrome-
try. Calibration of current-meters in straight open tanks [1], která 
nahrazuje dřívější verzi ISO 3455:1976 Liquid flow measurement in 
open channels. Calibration of rotating-element current-meters in 
straight open tanks. Z této dřívější verze vychází i naše ČSN ISO 3455 
(259322) Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Kalibrace 
vodoměrných vrtulí s rotačním prvkem v přímých otevřených nádr-
žích z roku 1994, která je jejím identickým překladem. Nová verze 
ISO 3455:2007 se zatím do soustavy tuzemských norem nedostala.

ISO 3455 toho z hlediska kalibrace vodoměrných vrtulí s výjim-
kou nové kapitoly 6 Computerized data acquisition and processing 
system, která je navíc zajímavá jen pro kalibrační laboratoře, mno-
ho nového nepřináší. Co je však zcela nové a mělo by mít zásadní 
dopad na vodohospodářskou praxi, je kapitola 7.2 Calibration of 
electromagnetic meters (Kalibrace elektromagnetických měřidel). 

Je nám známo, že těchto měřidel je v ČR používáno značné množ-
ství. Jejich výskyt v naší kalibrační laboratoři je však omezen jen na 
několik málo zákazníků, kteří je používají pro úřední měření, a tudíž 
potřebují oficiální kalibrační list. Obliba těchto měřidel je vcelku 
pochopitelná, protože jsou robustní, nemají žádné pohyblivé části 
a ve srovnání s klasickou vrtulí je jejich údržba výrazně jednodušší, 
dovolují měření rychlostí i v podmínkách, kde vrtule selhává (vodní 
rostliny, malé rychlosti, v < ca 0,05 ms-1 apod.), navíc vyhodnocovací 
jednotka měřidla udává přímo časově střední rychlost bez nutnosti 
přepočtu. Zde je však skryt problém, kterému zřejmě naprostá 
většina uživatelů tohoto typu měřidla buď nevěnuje pozornost, 
nebo spíše o něm vůbec neví (jak ukazuje naše zkušenost) – i tato 
měřidla totiž vyžadují pravidelnou kalibraci [2], protože údaj na 
displeji a skutečná rychlost se mohou i dosti značně lišit. A soudě 
podle výše zmíněného článku nové normy se zřejmě nejedná jen 
o zkušenost naši.

Norma v kap. 7.2 stanovuje požadavky, které má splnit kalibrační 
laboratoř, avšak hovoří i o podmínkách a situacích dávajících vznik 
nutnosti rekalibrace měřidla, což je podstatné a zásadní z hlediska 
uživatele. Toho se týká článek 7.2.2 (dále uvádíme jeho překlad):

„Elektromagnetické měřidlo rychlosti neobsahuje pohyblivé sou-
části; je provozně robustní a méně potřebuje periodickou kalibraci 
ve srovnání s hydrometrickou vrtulí při stejné četnosti a podmínkách 
užití. Nicméně elektromagnetické měřidlo má být periodicky kontro-

lováno z hlediska svého chování a elektrického driftu vyhodnocovací 
jednotky srovnáním s  referenčním standardem (není definováno 
jakým a  jak – pozn. autorů) a  pokud je shledáno, že se chování 
změnilo v nepřijatelném stupni (není definováno v jakém – pozn. 
autorů), měřidlo má být rekalibrováno.

Má být zajištěno, aby měřidlo bylo kalibrováno ve své celistvosti 
jako odpovídající si souprava senzoru, vyhodnocovací jednotky 
a propojovacího kabelu. Pokud se kterýkoliv z těchto prvků změní, 
měřidlo má být rekalibrováno.

Během užívání elektromagnetického měřidla má být pravidelně 
testován nulový bod umístěním měřidla do klidné vody a udržovány 
záznamy o tomto testu. Pokud se charakteristický výsledek těchto 
testů náhle změní nebo vykazuje pokračující změnu od původního 
stabilního stavu, měřidlo má být rekalibrováno.

Chování elektronických součástek v sestavě elektromagnetické-
ho měřidla se může měnit v čase jako důsledek stárnutí. Proto má 
být elektronické měřidlo bez ohledu na jeho užívání rekalibrováno 
každoročně.

Výsledek kalibrace přístroje je pravděpodobně též funkcí hydrody-
namických charakteristik senzoru určených jeho specifickým tvarem 
a stavem drsnosti jeho povrchu. Náhodné poškození při používání 
může významně pozměnit tvar senzoru nebo jeho povrchovou 
úpravu. Za takových okolností má být provedena rekalibrace měřidla.

V  závislosti na specifickém návrhu měřicího systému může být 
omezena délka kabelu spojujícího senzor s  vyhodnocovací jed-
notkou. Kalibrace specifického individuálního měřidla může být 
jedinečná pro specifickou délku a typ signálního kabelu použitého 
při kalibraci. Pokud je signální kabel zaměněn za kabel jiné délky, 
než byl použit při kalibraci, měřidlo má být rekalibrováno s kabelem 
nové délky.

Uživatele těchto měřidel pravděpodobně překvapuje požadavek 
každoroční kalibrace měřidla, a to i v případě, že není používáno. Již 
v předchozím příspěvku [2] jsme uvedli graf, jenž zde pro ilustraci 
opět uvádíme (obr. 1). Graf dokumentuje poměrně velmi rychlou 
změnu kalibrační konstanty, zde sklonu kalibrační přímky, v závislosti 
na čase. Měřidlo bylo kalibrováno víceméně pravidelně ve zhruba 
dvouletém cyklu s přerušením v r. 2003, kdy ČKSVV ještě odstraňo-
vala následky povodně v r. 2002. Sklon kalibrační přímky se během 
jedenácti let změnil z hodnoty 1,006 na hodnotu 0,816, tedy velmi 
podstatně. Setkali jsme se však i s tím, že již při první kalibraci elek-
tromagnetického měřidla v naší laboratoři byly hodnoty jím udávané 
vychýlené; nebylo nám však známo, zda a jak dlouho bylo měřidlo 
před kalibrací v provozu, ani nám nebylo známo datum jeho výroby.

Závěrem lze konstatovat, že jak z ISO 3455:2007, tak z našich zku-
šeností vyplývá zcela jednoznačný závěr: jakékoliv měřidlo, s nímž 
se má měřit přesně, musí být pravidelně kalibrováno. Měřidlo bez 
kalibrace může dávat hodnoty i dosti vychýlené a výsledek takového 
měření může být od skutečné hodnoty i značně vzdálen.

Literatura
[1] ISO 3455:2007 Hydrometry. Calibration of current-meters in straight open tanks. 
[2] Mattas, D. a Ramešová, L. Nové poznatky z kalibrace atypických měřidel a vlivu 

teploty vody při kalibraci v České kalibrační stanici vodoměrných vrtulí. VTEI, 
54, 2012, č. 4, s. 11–12, příloha Vodního hospodářství č. 8/2012.

Ing. Daniel Mattas, CSc., Ing. Libuše Ramešová
Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Libuse_Ramesova@vuv.cz

Electromagnetic current-meters and ISO 3455:2007 (Mattas., D.; 
Ramešová, L.)

Standard ISO3455:2007 brings at the part 7.2 a brand new 
demand – calibration of electromagnetic current-meters. At 
the article, conditions when recalibration should be done are 
translated from the standard. Also according to our experi-
ence, electromagnetic current-meters should be recalibrated 
on regular basis because their characteristics can change with 
time (Fig. 1). 

Obr. 1. Změna sklonu kalibrační křivky elektromagnetického měřidla 
v čase
Fig. 1. Change of slope calibration line with time for one current-
meter



11

Obnova vodního režimu na výsypkách
Geomorfologický novotvar neboli antropogenní krajinný prvek či 

pro většinu lidí rozšířenější pojmenování – výsypka vzniká při povr-
chové těžbě nerostných surovin, kdy dochází k přesunům milionů 
kubíků nadložní skrývkové zeminy vedle nebo též vně exponované-
ho důlního místa (vnitřní a vnější výsypka) a následnému nasypání 
nových útvarů v krajině. Takto vzniklé útvary jsou předmětem re-
kultivací s cílem obnovit funkční prvky krajiny, obnovit krajinný ráz 
a dosáhnout maximální diverzity a estetické hodnoty krajiny. Díky 
přírodě de novo vzbuzují takto vzniklé plochy zájem široké vědecké 
veřejnosti a vědeckých institucí. 

Vodní režim jako nepostradatelná součást všech ekosystémů je 
nosným pilířem nové krajiny. Tento fakt platí i na výsypce. Obnova 
vodního režimu na takto vzniklých ekosystémech však s sebou nese 
i určitá rizika, počínaje projektováním a modelací terénu a konče 
abiotickými a biotickými vlivy. 

Nevhodný pohyb podpovrchové vody, zejména neočekávané prů-
saky ve spodních vrstvách výsypek a do okolního prostředí, mohou 
vést k narušení stability svahů a způsobit jejich sesunutí. V minulosti 
byly v  České republice zaznamenány četné sesuvy. Na některé si 
můžeme z nedávné doby ještě pamatovat, např. pod zámkem Jezeří 
na Mostecku v těsné blízkosti dolu ČSA, kdy je i po letech kromě 
přírody bezprostředně ohrožován barokní zámeček. Událost z roku 
2011 z Chabařovic poblíž jezera Milada se týká sesuvu, kdy došlo 
k  citelnému poškození části cyklostezky. V  sedmdesátých letech 
20. století posloužila výsypka k zakonzervování toxického odpadu – 
do tělesa výsypky lomu Hájek jihozápadně od Ostrova byla uložena 
skládka chemikálií ze středočeské chemičky. Vlivem srážek, spodních 
vod a nedostatečného zajištění stability svahů došlo k podmáčení 
spodních partií výsypky a  následnému sesuvu zeminy, při němž 
bylo obnaženo těleso uložených chlorovaných organických látek. 
Ač se tato událost odehrála před čtyřiceti lety, důsledky nedbalosti 
s následným dopadem na přírodu je možno pozorovat stále.

Úprava vodního režimu je nejen na výsypkách finančně náročná. 
Spočívá zejména ve vhodné přípravě podkladu a modelaci terénu 
při sypání samotné výsypky. Správně zvolené drenážní prvky se 
s ohledem k hmotnosti výsypky navrhují jako odvodňovací systém 
z ocelového děrovaného potrubí o průměru nad 300 mm s obsypem 
kamenivem. Spoje potrubí jsou vždy navrženy jako pohyblivé, aby 
odvodnění mohlo respektovat sedání výsypky a nedošlo k přerušení 
potrubí. Používá se i kamenných drenáží bez potrubí, což umožňuje 
odvedení přebytečné vody do recipientů tak, aby odvodnění mělo 
trvalý a efektivní charakter a předešlo se destabilizaci terénu pod-
povrchovou vodou a erozí. Z výsypky je zapotřebí odvést vodu jen 
v množství představujícím možný potenciál pro obnovu ekosystému. 
Zde je potřeba počítat s fyzikálními vlastnostmi výsypkového sub-
strátu, jeho homogenitou, popřípadě zvrstvením. Velmi důležitou 
vlastností substrátu je jeho propustnost pro vodu a vzduch a vhodné 
chemické složení z hlediska průběhu pedogeneze.

Je důležité brát na vědomí, že se půda na výsypkách utváří po dlou-
hou dobu a je poměrně těžké určit, jaké podloží je propustné a vhodné 
jak pro vzlínání, tak pro infiltraci vody. Podzemní voda se k povrchu 
dostává vlivem působení kapilárních sil a  kořenovým systémem 
vegetace jako důsledek evapotranspirace. K utváření a přizpůsobení 
životního prostředí, jako je udržení příznivého půdního vodního re-
žimu a vlhkosti, napomáhá zejména půdní biota, např. žížaly a další 
půdní mikroorganismy. Na plochách, které byly lesnicky rekultivovány, 
je půdní prostředí ovlivněno zvoleným typem cílové dřeviny, který 
ovlivňuje půdu zejména kořeny a kvalitou opadu. Při zemědělské 
rekultivaci rozhoduje možné použití navážky úrodné ornice, popř. 
použití vápnění, navážky kompostu nebo kůry v kombinaci s vhodnou 
agrotechnikou a opakováním, ale i využití jiných technik.  

Zvládne-li se technické provedení výsypky, bude třeba se vypořá-
dat se všudypřítomným problémem – důlními vodami. Ty jsou podle 
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, cha-
rakterizovány jako „…vody podzemní, povrchové a srážkové, které 
vnikly do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu 
na to, zda se tak stalo průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží 
nebo boku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až do jejich 
spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami“. 

Po chemické stránce představují důlní vody nebezpečí v důsledku 
zvýšeného vnosu nežádoucích cizorodých rozpuštěných látek (ze-
jména Fe a Mn) z vyluhovaných hornin do podzemních vod, a tím 
způsobeného ohrožení současného i  budoucího stavu přírody. 
Takové vody bývají jímány, čerpány, čištěny a na základě vydaných 
povolení vypouštěny v určitém množství do vodotečí. V některých 
případech jsou důlní vody nadále využívány, a to zejména k léčebným 
účelům. Například Darkovská sůl je stále užívaná v místních lázních 
a je též možné si ji zakoupit. Pro zajímavost: sůl z Darkova se vyrábí 
zahušťováním a odpařováním jodobromové solanky, která je z geo-
logického hlediska mořskou vodou z období třetihor doprovázející 
uhelná ložiska. Protože se solanka těží ze značné hloubky (až 600 m), 
je zcela zbavena antropogenního znečištění.

Vodu povrchovou máme na výsypkách možnost, stejně jako jinde 
v  přírodě, určitým způsobem regulovat, jinak je to však s  vodou 
podpovrchovou. Na výsypkách bývá podzemní voda ve větších 
hloubkách, popř. zde nacházíme několik kolektorů podzemní vody 
jako důsledek zvrstvení. Tak, jak si celý výsypkový kolos v průběhu 
času sedá, vytlačuje podzemní vodu na povrch. Zde se nemusí jednat 
jen o podzemní vodu, ale též o vodu srážkovou, která v důsledku 
minimální propustnosti povrchu výsypky zůstává na povrchu. Na 
řadě míst mohou takto vznikat, většinou u paty výsypky a v úžlabí, 
zamokřená stanoviště. Leckdy se jedná až o menší jezírka o délce 
několika metrů, která budí dojem přirozené mozaikovitosti a dávají 
možnost uchycení běžné, ale i vzácné a ohrožené bioty, jako je např. 
vláknitá sinice (Dichothrix ledereri), krásnoočko (Euglena mutabilis), 
čolek velký (Triturus cristatus) a  mnoho dalších. V  průběhu času 
dochází k napojení takto vzniklých ploch na okolní toky a zapojení 
do širšího hydrologického cyklu a jen málokdo by poznal, že nejde 
o původní vodní plochy.

Je více než jasné, že tvorba nových ekosystémů na úkor současné 
přírody představuje citelné narušení, které přináší řadu starostí. 
Především změny hydrologických vlastností krajiny přesahují 
rámec pouze lokálního ovlivnění. Ve většině případů se ovlivnění 
týká celého regionu, někdy i s přesahem přes hranice států. Je však 
jasné, že i přes všechny tyto možné problémy a postupné, zprvu ne 
příliš patrné změny znamená úspěšné obnovení vodního režimu 
ambiciózní šanci přiblížit se v budoucnu stavu, který zde byl dříve.  

Mgr. Jiří Cejpek, doc. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.
Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Publikace z oblasti hydrologie vydané  
VÚV TGM v posledním období
Navrhování adaptačních opatření pro snižování dopadu klimatické změny 
na hydrologickou bilanci v ČR
Magdalena Mrkvičková a kol.
Praha: VÚV TGM, 2012, 133 s., ISBN 978-80-87402-25-2

Existují v  podstatě dva základní přístupy, jak je možné reagovat na sku-
tečnost, že vývoj množství skleníkových plynů v  atmosféře s největší prav-
děpodobností způsobuje globální změnu klimatu. První z nich vede cestou 
odstraňování vlastní příčiny problému. Druhý představuje proces adaptace 
na dopady klimatické změny nebo též přizpůsobení se. 

Cílem publikace je vytvořit jeden z prvních metodických dokumentů, který 
by představoval podpůrný nástroj pro organizace, jež považují problematiku 
adaptace na dopady klimatické změny za prioritní a chtějí optimálně využívat 
dostupné finanční zdroje a přispívat tak k procesu adaptace. Popsané metodic-
ké postupy jsou zaměřeny na opatření, která řeší otázku změny v dlouhodobé 
hydrologické bilanci a  změny v  rozdělení jednotlivých složek hydrologické 
bilance v ročním chodu a respektují řídicí principy uvedené v doporučujícím 
dokumentu Evropské komise, jenž vznikl v  rámci Společné implementační 
strategie Rámcové směrnice pro vodní politiku (River Basin Management in 
Changing Climate, Guidance No. 24).

Publikace vychází z projektu Výzkum adaptačních opatření pro eliminaci dopa-
du klimatické změny v regionech České republiky, který byl řešen ve Výzkumném 
ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i., v  letech 2008–2012. Cílem 
projektu bylo navrhnout a na pilotních aplikacích ověřit postupy pro návrh 
efektivních adaptačních opatření pro eliminaci dopadu klimatické změny na 
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vodní zdroje v ČR. Projekt byl zaměřen především na technická opatření na 
vodohospodářské infrastruktuře.

Simulation games on flood operational management: a tool for the inte-
grated strategy of flood control
Marta Martínková a kol.
Praha: VÚV TGM, 2012, 70 s., ISBN 978-80-87402-18-4

Publikace se zabývá možnostmi využití simulačních her ve vodním hospo-
dářství. Hlavním tématem je hodnocení dispečerské simulační hry, která se 
odehrála 11. listopadu 2008 na půdě státního podniku Povodí Ohře. Celá akce 
byla realizována v rámci projektu EU NeWater v případové studii Labe. Hlavními 
organizátory byly Povodí Ohře, státní podnik, VÚV TGM v Praze a ČHMÚ Praha 
a Ústí nad Labem. 

Cílem této dispečerské simulační hry bylo ukázat značné nejistoty a někdy 
neúplnosti vstupních informací pro rozhodování často v časové tísni a zdůraz-
nit potřebu vzájemného porozumění a úzké spolupráce všech zúčastněných 
odborníků a institucí během skutečné povodňové situace.

Simulační hra byla hodnocena z vodohospodářského a sociologického hle-
diska, přičemž vodohospodářské hodnocení spočívalo v porovnání výsledků 
všech týmů, včetně ukázky reakce na dostupné hydrologické předpovědi ve 
vybraných profilech a  nádržích, cílem sociologického hodnocení bylo pře-
devším získat zpětnou vazbu od účastníků hry i pozorovatelů, zjistit postoje 
a očekávání členů hráčských skupin, zhodnotit přínosy dispečerské simulace 
a poskytnout doporučení pro příští opakování dispečerské simulační hry.

Možnosti zmírnění současných důsledků klimatické změny zlepšením 
akumulačních schopností v povodí Rakovnického potoka
Stanislav Horáček, Ladislav Kašpárek a kol.
Praha: VÚV TGM, 2011, 164 s., ISBN 978-80-87402-14-6

Z pozorování meteorologických veličin (zejména teploty vzduchu) vyplývá, 
že na území České republiky dochází v několika posledních desetiletích ke změ-
ně klimatu. Proto je stále větší důraz kladen na hledání efektivních možností, 
jak její dopady eliminovat či omezit. Platí to zejména pro odvětví, která jsou 
klimatem a jeho vývojem bezprostředně ovlivněna. Mezi ně patří významné 
sektory vodního hospodářství a zemědělství.

V rámci České republiky byl vzestup teploty vzduchu, který se již projevil na 
celém jejím území, v procesu hydrologické bilance na většině území doprová-
zen mírným zvětšením srážek, které postačily dotovat zvýšený výpar, a odtok 
z  povodí se nezmenšoval. Na území Středočeského kraje však srážky spíše 
klesaly. Ze 12 let z období 1998–2009 byly jen ve dvou letech roční úhrny nad 
normálem. Ve většině let oblast s podprůměrnými srážkami zasahuje i část 
Ústeckého kraje, zejména dolní část povodí Ohře. Jedná se o území charakte-
rizované nejmenšími dlouhodobými úhrny srážek v Čechách. Výsledky z vo-
doměrných pozorování na povodích ležících v této oblasti pak ukazují výrazně 
klesající trend průtoků až do hodnot blízkých nule. Jedním z takových případů 
je povodí Rakovnického potoka, kde při posudku zabezpečení bilančního stavu 
(v daném profilu Rakovník jde o zachování minimálního průtoku) je již současný 
stav charakterizován jako pasivní, tj. nevyhovující požadavkům ČSN 75 2405. 

V  letech 2009–2011 byl proto řešen projekt Možnosti zmírnění součas-
ných důsledků klimatické změny zlepšením akumulační schopnosti v  povodí 
Rakovnického potoka (pilotní projekt), na němž se podílely Výzkumný ústav 
vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., a Česká zemědělská univerzita v Praze. 
Meteorologická a hydrologická data poskytl Český hydrometeorologický ústav. 
Získané poznatky a zkušenosti byly využity jako podklad k sestavení metodiky 
pro tvorbu opatření směřujících primárně ke zvýšení akumulační schopnosti 

povodí a zabezpečujících požadavky na užívání vody. Metodika je uvedena 
v  kapitole 2, kromě možnosti zvýšení akumulace vody se zabývá i  dalšími 
aspekty, které souvisejí se zlepšením hydrologických poměrů a vodohospo-
dářské bilance povodí.

Pilotní studie Rakovnického potoka je obsahem kapitoly 3. Ta obsahuje řadu 
dílčích částí, které zahrnují komplexní popis povodí, analýzu trendů meteo-
rologických a hydrologických veličin a odhad jejich dalšího vývoje, zpřesnění 
znalostí o plošné a časové proměnlivosti hydrologických veličin, analýzu pří-
čin současných dopadů klimatické změny, zpřesnění znalostí o  extrémních 
povodních a posouzení různých typů adaptačních opatření (agrotechnické 
změny v povodí, akumulační nádrže, převody vody). Na základě posouzení 
jejich účinnosti pro zvětšení akumulační i retenční schopnosti byly podrobněji 
navrženy varianty akumulačních nádrží i agrotechnické úpravy v povodí. Jejich 
návrh je zpracován jako samostatný mapový materiál. Vzhledem k tomu, že 
v povodí Rakovnického potoka jsou využívány převážně podzemní vody, byla 
velká pozornost věnována zpřesnění znalostí o prostorovém i časovém rozlo-
žení hladiny podzemní vody, zpřesnění odhadů přírodních zásob podzemní 
vody i vztahům podzemní vody a průtoků říční sítí. V závěru studie jsou stručně 
shrnuty základní výsledky výzkumu a doporučena prioritní adaptační opatření.
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Problematika změny klimatu je již řadu let v  popředí společenského zá-
jmu. Přestože existují názory zpochybňující projekce (negativních) dopadů 
antropogenní činnosti na podnebí, obecně uznávaná odborná literatura se 
víceméně shoduje na tom, že klimatický systém může být lidskou činností 
ovlivněn a že podle dlouhodobých odhadů vývoje a vlivu lidské společnosti 
na klima mohou být dopady této činnosti značně negativní, minimálně v ně-
kterých oblastech či ve vztahu k vybraným aspektům lidské existence.

Z těchto důvodů v současné době v Evropě i v České republice kontinuálně 
probíhá výzkum zaměřený na zpřesňování odhadu možných dopadů klimatické 
změny na podnebí a hydrologický režim. Tyto odhady jsou dále vstupem do 
modelů simulujících vliv změny klimatu na různé socio-ekonomické sektory. 
V  posledních letech byl výzkum změny klimatu v  České republice, kromě 
výzkumu změn samotných hydrometeorologických veličin, zaměřen i na návrh 
možných adaptačních opatření, metodiku posouzení jejich efektivity a rovněž 
byly provedeny konkrétní studie návrhu adaptačních opatření v lokalitách již 
změnou klimatu postižených.

Monografie shrnuje výsledky pětiletého řešení projektu Zpřesnění dosa-
vadních odhadů dopadu klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, 
zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření Práce dále navazuje na 
předchozí výsledky modelování dopadu změny klimatu, které probíhá ve VÚV 
TGM již řadu let.

Monografie je rozdělena do tří částí. První se věnuje přiblížení podstaty 
modelování klimatu, zaměřuje se na nejistoty s ním spojené a metody jejich 
kvantifikace. Dále přibližuje probíhající změny klimatu a podrobně popisuje 
výsledky modelování dopadu změny klimatu na hydrologický režim v České 
republice během 21. století. Druhá část je zaměřena na výběr adaptačních 
opatření, zejména vzhledem k jejich potenciální účinnosti pro zmírnění dopadu 
extrémních srážek a  sucha. Jednotlivá adaptační opatření jsou posouzena 
pomocí jednoduchých metod a navíc jsou shrnuty poznatky experimentálních 
studií dokladující jejich účinnost. Monografie je uzavřena souborem případo-
vých studií řešených ve VÚV TGM, jež se týkají tématu adaptací na klimatickou 
změnu, popřípadě modelování dopadu změny klimatu obecně.
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Souhrn
Ještě na konci 19. století byl geomorfologický režim říčních koryt 

české části flyšových Karpat charakteristický větvícím se říčním 
vzorem. Výskyt tohoto typu koryt byl ve velké míře predisponován 
geologickými podmínkami, které podmiňovaly značnou dodávku 
sedimentů do říční sítě. Geomorfologický režim vodních toků byl 
však v posledních 100 letech významně transformován. Hlavní 
příčiny těchto změn koryt jsou spojovány se (i) snížením dodávky 
sedimentů do koryt (ve spojení se změnami využití krajiny a krajin-
ného krytu a antropogenně indukovanou stabilizací břehové zóny) 
a (ii) zvýšenou bariérovostí ovlivňující transportní podmínky v říční 
síti. Původní větvící se říční vzor byl postupně transformován v jed-
noduchá úzká koryta v některých úsecích významně zahloubená do 
skalního podloží. Nejvyšší intenzita zahlubování je sledována na 
řece Morávce, a to okolo 12–23 cm/rok během posledních 40–50 let. 
Průměrná rychlost zahlubování na řece Ostravici dosáhla hodnoty 
5 cm/rok a na řece Olši 2 cm/rok. 

u

1  Úvod
Vodní toky v předpolí Moravskoslezských Beskyd prošly v posled-

ním století razantními změnami. Ty s sebou přinesly zhoršení podmí-
nek týkajících se ekologické stability vodních toků. Především změny 
vázané na pravidelné povodně způsobily proměnu původních lužních 
stanovišť. Problémem současných karpatských toků je v souvislosti 
s transformací původního přirozeného režimu 
bezesporu také akcelerovaná hloubková eroze, 
která vede k degradaci původního charakteru 
aktivně migrujících koryt s vysokým množ-
stvím přeplavovaného materiálu. Dalším 
efektem je destrukce samotných antropo-
genních staveb, např. podemílání mostních 
konstrukcí (obr. 1A) nebo těles jezů (obr. 1B) 
a hrází údolních nádrží.

V současnosti se začínají objevovat snahy 
o navrácení karpatských toků do optimálního 
stavu. Příkladem může být revitalizační pro-
jekt na vodním toku Kněhyně nebo pokusy 
o eliminaci hloubkové eroze na štěrkonosném 
větvícím se úseku koryta řeky Morávky [3, 13]. 
Tyto snahy mají oporu v zákonných normách 
České republiky a Evropské unie. Především 
pak regulační práce, které původně sledovaly 
protipovodňovou ochranu mimo intravilány 
obcí, jsou v nynějším stavu poznání již pře-
konaným trendem. Svědčí o tom množství 
fluviálně-geomorfologických studií provádě-
ných především v zahraničí [7, 9, 11, 21, 25] 
a některé výzkumy realizované v tuzemsku 
[4, 22]. Tyto studie se zabývají především 
problematikou návratu toků do určitého 
ekologicky i ekonomicky přijatelného stavu. 
Ekologicky přijatelným stavem je chápána 
především snaha o opětovné nastartování 
přirozených procesů v koryto-nivním systému 
krajiny. Následně je při studiu tohoto fenomé-
nu důležitá i myšlenka snižování ekonomic-
kých nákladů na údržbu koryt. Především 
u samovolně vyvíjejících se toků je stránka 

finanční náročnosti takřka nulová a není potřeba např. podpora udr-
žení navrženého stavu regulovaných úseků koryt.

2  Karpatské štěrkonosné toky
Karpatské řeky byly ještě v polovině 20. století na většině úseků cha-

rakteristické přirozeným režimem větvících se koryt (obr. 2). Výskyt 
tohoto typu koryt v předpolí Moravskoslezských Beskyd byl podmíněn 
geologickými podmínkami a vysokou donáškou sedimentů z horské 
oblasti. Výrazné větvení se vytvářelo především na náplavových ku-
želech při vyústění dynamických horských údolí. Vyrázná náchylnost 
flyšové stavby horské oblasti Moravskoslezských Beskyd [12] vedla 
k erozi a tedy i ke generování značného množství sedimentů, které 
byly následně řekami transportovány do předpolí [1, 22]. Důvodem 
zvýšené akumulace materiálu v podhorských úsecích byla snížená 
transportní kapacita širokých řečišť (obr. 3) [1, 22], a to často se sklo-
nem do 0,01 m/m. Energie proudící vody tak byla tlumena transportem 
a přeplavováním materiálu, což podmínilo migraci a větvení koryt 
v aktivních širokých řečištích.

Obr. 1. A – Hloubkovou erozí odhalená patka mostního pilíře na 
řece Ostravici v ř. km 28,0; B – Zpětnou erozí ohrožený segmentový 
jez ve Vyšních Lhotách na řece Morávce v ř. km 11,4 (Foto: autor)

Obr. 2. A – Aktivní řečiště vodního toku Ostravice na ř. km 26,9–27,3 na leteckém snímku 
z roku 1955; B – Aktivní řečiště vodního toku Morávky na ř. km 1,5–2,3 na leteckém snímku 
z roku 1955 (Zdroj podkladových dat: http://kontaminace.cenia.cz/)

Obr. 3. Trend transportního stavu (τ/τc – poměr mezi aktuálním dnovým tečným napětím 
a kritickým tečným napětím) na řece Morávce v profilu: A – v kaňonovitém úseku s korytem 
ve skalním podloží na ř. km 2,3; B – v úseku s větvícím se říčním vzorem na ř. km 8,9
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Současně s geologickými podmínkami se do štěrkonosného charak-
teru promítl i vliv kolísání klimatu ve čtvrtohorách. Větvící se říční 
vzor je pozůstatkem především posledního glaciálu. Periglaciální 
klima posledního glaciálu, spojené s nízkou lesnatostí území a vyso-
kou intenzitou mechanického zvětrávání, zásadně ovlivnilo donášku 
sedimentů do horských a podhorských koryt. Od konce posledního 
glaciálu docházelo k výrazným změnám prostředí (růst teploty, zvý-
šení srážkových úhrnů, nástup lesa). Nástup lesa na jedné straně způ-
sobil stabilizaci sedimentárních zdrojů v krajině a tím snížení dotace 
sedimentů do koryt, zvýšením srážkových úhrnů se akceleroval posun 
sedimentů v již silně zaštěrkovaných korytech. S nástupem vlivu 
člověka se tento přírodní stav začal měnit. Osídlení Beskyd v období 
tzv. valašské a pasekářské kolonizace od 16. století je spojené s odles-
něním, které se promítlo do režimu vodních toků. Odlesněním došlo 
k reaktivizaci stabilních zdrojových zón sedimentů (lesem zpěvněná 
deluvia a koluvia) a otevřel se prostor i pro nové zdroje sedimentů 
(rozvoj stržové sítě). Toky byly v jednotlivých letech i sezónách pře-
tíženy sedimenty, čímž byla eliminována jejich transportní kapacita. 
Během extrémnějších srážkových událostí  toky reagovaly zvýšenou 
laterální migrací a větvením.

Od počátku 20. století jsou však u karpatských toků sledovány 
trendy postupné přeměny větvícího se říčního vzoru v jednoduchá 
a často výrazně zahloubená koryta. Na zákla-
dě dosud realizovaných výzkumů v oblasti 
Moravskoslezských Beskyd a jejich předpolí 
dochází k výraznému zužování celého aktiv-
ního řečiště. Na řece Morávce došlo k prů-
měrnému zúžení aktivního řečiště o 100 m 
(obr. 4). Změny proběhly především ve druhé 
polovině minulého století. Svým vývojem je 
koryto Morávky specifické. V úseku ř. km 0,0 
až 7,0 došlo k totální transformaci říčního 
vzoru na jednoduché koryto zahloubené až 
do skalního flyšového podloží. V ř. km 7,0 
až 10,5 se až do současnosti zachoval úsek 
s větvícím se říčním vzorem, boční migrací 
koryt a přeplavováním štěrkového materiá-
lu při povodňových průtocích. Zachování 
větvení je ovšem podmíněno z velké míry 
extrémní dotací sedimentů z výše ležících 
úseků koryt, které mají erozní charakter (úsek 

Obr. 4. Změny šířky aktivního koryta mezi roky 1836 až 2010 pro 
úsek řeky Morávky v předpolí Moravskoslezských Beskyd na ř. 
km 0,0–13,5; n – počet měřených transektů ve zkoumaném úseku 
koryta; p – výsledek neparametrického statistického Mann-Whitney 
U-testu prezentujícího signifikantnost a nesignifikantnost rozdílů 
mezi jednotlivými měřenými šířkami aktivního koryta v daných 
obdobích, krabicový graf znázorňuje rozpětí měřených šířek mezi 
dolním a horním kvartilem v daných obdobích

Obr. 5. A – Vývoj příčného profilu na řece Morávce v ř. km 2,3 v období let 1966 až 2010 
(Příčný profil zaměřen totální stanicí TOPCON 212); B – Vývoj příčného profilu na řece Ostra-
vici v ř. km 28,1 v období let 1950 až 2012 (Zdroj podkladových dat pro příčný profil z roku 
1950: SOkA Frýdek-Místek; příčný profil z roku 2012 zaměřen totální stanicí TOPCON 212)

řeky Morávky od ř. km 10,5 po těleso hráze údolní nádrže Morávka 
19,0 a koryto řeky Mohelnice). I v tomto úseku aktivně se větvícího 
řečiště jsou v současnosti již evidentní projevy postupné degradace.

Dalším problematickým fenoménem karpatských toků je již zmí-
něné zahlubování. Hloubkovou erozí je v současnosti postižena vět-
šina koryt v předpolí Beskyd. Nejvýraznější zahloubení je sledováno 
v úseku ř. km 0,0–7,0 na řece Morávce. Průměrná hodnota urychlené 
hloubkové eroze se zde pohybuje v rozmezí od 12 do 23 cm/rok v ob-
dobí od 60. let minulého století do současnosti (obr. 5A). Představuje 
jednu z nejvyšších doposud zjištěných průměrných hodnot v celé 
oblasti původně větvících se toků karpatského flyše, sledovaných 
v České republice a Polsku. U ostatních úseků koryt ve sledované 
oblasti předpolí Beskyd jsou rychlosti zahloubení obdobné jako např. 
v sousedním Polsku. Na řece Ostravici byla zjištěna průměrná rychlost 
zahlubování okolo 5 cm/rok v období let 1950 až 2012 (obr. 5B) a na 
řece Olši okolo 2 cm/rok v období let 1936 až 2003.

Důležitým faktorem podmiňujícím hloubkovou erozi vodních toků 
v předpolí Beskyd, resp. celé karpatské oblasti, je již výše zmíněná 
náchylnost flyšových hornin k erozi. Při srovnání hodnot průměrné 
hloubkové eroze a výkonu toku u karpatských a alpských štěrko-
nosných toků indikují výrazně vyšší náchylnost k zahlubování řeky 
karpatské flyšové oblasti. Karpatské toky při nižších hodnotách vod-
nosti a výkonech proudění dosahují podobných rychlostí zahlubování 
jako vysoce dynamické alpské toky (obr. 6). Litologie predisponující 
výskyt štěrkonosného charakteru koryt však v případě stabilizace 
zdrojů (např. zalesnění území) a zvýšení bariérovosti v povodí 
(např. hrazením, opevněním břehů zabraňujícím boční erozi) může 
iniciovat zahlubování. Kritickým okamžikem je situace, kdy dojde 
k zařezání koryta do podloží aluvia, bez možnosti průběžné dotace 
chybějících sedimentů. Pak lze již hovořit o stavu, kdy koryto hledá 
novou polohu v rámci dynamické rovnováhy bez možnosti obnovení 
původního stavu.

3  Role člověka ve vývoji říčních systémů karpatských 
štěrkonosných toků v předpolí MS Beskyd

Osidlování a kolonizace území Moravskoslezských Beskyd a jejich 
předpolí sebou neslo některé negativní důsledky působící na říční sys-
témy. Obecněji lze tyto vlivy člověka členit do dvou kategorií [2, 5]: tzv. 
nepřímé a přímé. Nepřímé faktory lze chápat jako ovlivnění procesů 
v povodí související se změnou využití území. V zásadě se v oblasti 
Beskyd jednalo především o již zmíněné odlesnění v období od 17. 
do konce 19. století spojené s kolonizací území z důvodů získání 
pastevních ploch a nároků společnosti na dřevní hmotu [14, 15, 23]. 
Od počátku 20. století nastoupilo opětovné zalesnění pohoří. To 
vedlo ke stabilizaci zdrojových oblastí sedimentů a omezení dotace 
sedimentů do koryt.

Přímé faktory [2, 5] lze definovat jako vlivy člověka vázané přímo 
na koryta vodních toků. Ve sledované oblasti se jedná především 
o vodohospodářské úpravy, těžbu sedimentů, prohrábky koryt nebo 
výstavbu přehrad z důvodu zvýšených nároků společnosti na zásobo-
vání vodou. Vodohospodářské úpravy karpatských štěrkonosných toků 
sledovaly od prvopočátku omezení velmi dynamického charakteru 
aktivních řečišť. Důvodem byly také časté povodně ohrožující lidské 
stavby a získání území nadříčního terénu. Snahy o částečné omezení 
velmi dynamického charakteru koryt v předpolí Beskyd jsou viditelné 
od konce 17. století. Zpočátku docházelo pouze k lokálním úpravám 
v jednotlivých povodích, jež byly spojené především s plavením dře-
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va pro železné hamry, výstavbou mlýnských 
náhonů a také s výstavbou zavlažovacích 
a požárních nádrží [15]. Od začátku 20. sto-
letí dochází k nástupu komplexních regulací. 
V první fázi se jednalo především o výstavbu 
výhonů (obr. 7), které měly za úkol stabili-
zovat šířku aktivního řečiště. Mnohdy však 
byly tyto typy regulačních opatření zničeny 
hned následující povodní. Po roce 1950 se 
začínají uplatňovat masivní regulace spoje-
né s usměrným prouděním v jednoduchém 
korytě s lichoběžníkovým příčným profilem 
s opevněnými břehy (obr. 8A), s pravidelný-
mi prohrábkami akumulovaného materiálu 
(obr. 8B). Paradoxně především některé re-
gulace koryt (např. výstavba stupňů a splavů 
z důvodu snížení podélného sklonu) měly 
původně eliminovat hloubkovou erozi.

Názorným příkladem je úsek řeky Moráv-
ky v ř. km 0,0 až 7,0. V tomto úseku došlo 
k výstavbě dvou jezů, které měly za úkol 
snížit dynamický charakter vodního toku 
(především snížením podélného sklonu ko-
ryta), avšak při povodních v 70. letech došlo 
k destrukci těchto staveb. Trendy nastolené 
v období před destrukcí těchto jezů souvisejí-
cí se zastavením transportu sedimentů a zvý-
šení energie proudící vody s usměrněním 
proudnice do jednoduchého profilu vedly 
k dalšímu prohloubení procesů zahlubování. 
V současnosti je tento úsek významně zahlouben do málo odolných 
jílovcových hornin v podloží koryta. Především nerespektování 
základních principů vysoce dynamického charakteru beskydských 
štěrkonosných toků představuje v současnosti významný problém. 
Důležitým poznatkem vycházejícím z některých fluviálně-geomor-
fologických studií např. [1, 22, 26] je zjištění, že u větvících se koryt 
je energie proudění při zvýšení průtoku rozložena do více proudnic 
(srovnej obr. 3A a B). Tímto dochází ke snížení erozního účinku na 
dno koryta řeky. Naopak jednoduchá koryta nesou v samotném dů-
sledku zvýšení energie proudící vody a podmiňují hloubkovou erozi 
výše zmíněným usměrněním proudnice do jediného průtočného 
profilu. Podstatný vliv na vývoj koryt v předpolí Moravskoslezských 
Beskyd mají také údolní nádrže (Šance na řece Ostravici nebo Moráv-
ka na řece Morávce), které omezily spojitost transportu sedimentů 
a nastartovaly tzv. efekt hladové vody [6]. Energie původně využí-
vaná k transportu sedimentů se následně uplatnila při zahlubování 
koryt do skalního podloží.

4  Závěrečné shrnutí a diskuse
V minulosti nastolený trend regulací a tlaku 

na říční systémy se v současnosti negativně 
projevuje v zásadní geomorfologické transfor-
maci. Akcelerovaná hloubková eroze a zužo-
vání aktivních řečišť spolu se změnou říčního 
vzoru s sebou nesou důsledky spojené např. 
se změnou úrovně hladiny podzemní vody, 
degradací lužních stanovišť, ale i tlak na an-
tropogenní stavby, např. podemílání mostních 
konstrukcí, jezů nebo hrází údolních nádrží. 
Dnešní poznatky o fluviálních systémech 
potvrzují, že místo zrychlování odtoku vody 
z povodí je ekonomicky mnohdy efektivnější 
a také ekologicky prospěšnější zadržení vody 
v krajině s podporou rozlivů v tzv. záplavových 
zónách. Samozřejmě, že úseky řek v intravilá-
nech obcí je nutné stále považovat za vodní 
díla, ale i zde je možné hledat environmentálně optimální řešení. Ve 
volné krajině mimo zástavbu je vhodné podpořit či zcela ponechat 
toky samovolnému vývoji. Z celospolečenského hlediska, s ohledem na 
ochranu životního prostředí, by byl tento přístup adekvátní. Zásadní 
je hledání nových řešení, která by v konsensu všech zainteresovaných 
optimalizovala prostor v blízkosti vodních toků, a to s ohledem na proti-
povodňová opatření i kvalitu fungování říční krajiny. Ovšem z pohledu 
využívání krajiny, kdy ponechání území v blízkosti vodních toků je 
zcela bez racionálního ekonomického využití, přináší tento přístup 
v současnosti velký problém. Nejvýhodnějším řešením se jeví např. 

Obr. 6. A – Srovnání průměrných hodnot zahloubení a výkonu toku u vybraných evropských 
řek; B – Variabilita průměrných rychlostí zahlubování u karpatských a zbytku evropských 
toků (včetně alpských toků); C – Variabilita výkonu toku u karpatských a zbytku evropských 
toků (včetně alpských toků); p – výsledek neparametrického statistického Mann-Whitney 
U-testu prezentujícího signifikantnost a nesignifikantnost rozdílů, krabicový graf znázor-
ňuje rozpětí měřených šířek mezi dolním (25%) a horním (75%) kvartilem; vytvořeno na 
základě dat: [7–8, 10–11, 16–21, 24–27]

Obr. 7. Výhonové stavby usměrňující proudění vody v korytě a sta-
bilizující štěrkové akumulace na řece Morávce na ř. km 0,1–0,7 
v roce 1955 (Zdroj podkladových dat: http://kontaminace.cenia.cz/)

Obr. 8. A – Opevnění břehů na řece Morávce zabraňující boční erozi a stabilizující potenciální 
zdroje sedimentů pro transport korytem; B – Prohrábka koryta na řece Morávce v oblasti 
mezijezí jezu ve Vyšních Lhotách (Foto: autor)

odkup pozemků samotnými podniky povodí, resp. státem. Tento stav 
by přinesl v mnohém zlepšení a také zjednodušení této situace např. 
při povodňových událostech.

Významným parametrem k poznání současného fungování toků 
v předpolí Beskyd je bilance splavenin. Vodní tok je často chápán 
jako hydrologický fenomén bez geomorfologického kontextu, jehož 
podstatou je i transportovaný sediment a koryto-nivní morfologie. 
Bariérovost způsobená opevněním břehů, hrazením horních úseků 
toků nebo výstavbou údolních nádrží nese přímý vliv na výslednou 
morfologii koryt. Nutné je zmínit prohrábky koryt z důvodu zajištění 
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protipovodňové ochrany. Tyto prohrábky jsou mnohdy realizovány 
také v úsecích toků mimo intravilány obcí. Bilanční deficit sedimentů 
v říční síti podmiňuje efekt tzv. hladové vody [6]. Sedimenty v ko-
rytech štěrkonosných vodních toků je nutné považovat za nedílnou 
součást fluviálního systému a při vodohospodářském managementu 
zohledňovat jejich funkci.

Problematickým faktem je také současná transformovaná morfolo-
gie koryt beskydských toků. Rozdíl v energii proudící vody působící 
na dno u větvících se a jednoduchých koryt významně podmiňuje 
erozní či akumulační procesy. Jednoduchá regulovaná koryta jsou 
ve své podstatě významně predisponovaná k zahlubování. Důvodem 
je především zvýšená energie proudící vody soustředěná do úzkého 
profilu. Spolu se zvýšenou bariérovostí v povodí podmiňující tzv. efekt 
hladové vody [6] jsou tak tyto procesy výrazně akcelerovány. U větví-
cích se koryt se zachovalým chodem sedimentů je náchylnost k těmto 
procesům výrazně nižší. Důvodem je již výše zmíněné rozložení prů-
toků do více proudnic spolu s eliminací energie využité na transport 
sedimentů. V současném vodohospodářském managementu v České 
republice jsou však tyto geomorfologické procesy stále opomíjeny.

Uvedené principy jsou v zahraničí již implementovány při projek-
tech věnujících se údržbě vodních toků. Je tedy na zvážení, zda by se 
neměly začít moderní poznatky fluviálně-geomorfologického výzkumu 
uplatňovat a podporovat i v rámci vodního hospodářství našich řek 
a především při profesní přípravě mladé generace. Pokud chceme 
vodohospodářský management posunout na úroveň environmentálně 
šetrného, ekonomicky efektivního a společensky prospěšného odvětví, 
pak začněme o fungování fluviálních systémů uvažovat komplexně, 
tak jako se to již aplikuje řadu let v jiných vyspělých zemích světa.

Poděkování: Výzkum probíhal v rámci projektu Studentské grantové 
soutěže specifického vysokoškolského výzkumu Ostravské univerzity 
v Ostravě č. proj. SGS15/PřF/2013.
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In the end of the 19th century, rivers draining the Czech part of 
the Flysch Carpathians were characterized by anabranching chan-
nel pattern in the piedmont zone. Occurrence of this channel type 
was predisposed by regional geological settings which affected to 
large sediments supply in to the rivers system. The geomorphic 
regime of the river channels have been transform over the last 100 
years. Main causes of this changes were identified as (i) decrease in 
sediment supply to the channels (related to the land use and land 
cover changes in the study area and to the man-made channel bank 
stabilizations, affecting the lateral connectivity in river system) and 
(ii) high number of barriers (dams or weirs), influencing the sedi-
ment transport through the river system in longitudinal direction. 
The original anabranching river pattern has gradually been substi-
tuted by simple narrowed channels that incised into the bedrock. 
The highest rate of incision in the study area was recorded in the 
Morávka River basin – ca. 12–23 cm per year in the last 40–50 years. 
Mean value of incision in the Ostravice River basin is ca. 5 cm per 
year and ca. 2 cm per year in the Olše River basin.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. října 
2013. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Úprava a čištění vody – jedno 
z hlavních témat veletrhu FOR WASTE 

Jaké jsou současné trendy v oblasti nakládání, zpracová-
ní a recyklace odpadů? Lze z odpadu získat další užitečné 
suroviny? Dokážeme efektivně čistit vodu, a jaké jsou nové 
technologie v této oblasti? Otázky zodpoví specializovaný 
veletrh FOR WASTE, který se ve dnech 17.–21. září 2013 
uskuteční v prostorách PVA EXPO PRAHA. Již 8. ročník 
akce zaměřené na nakládání s odpady, recyklace, čištění 
a ekologie proběhne podruhé souběžně s veletrhem FOR 
ARCH. 

Letošní veletrh FOR WASTE se mj. zaměří na problematiku čištění 
a úpravu vody. „Podzimní veletrhy jsou tradičním místem pro prezen-
taci technologických novinek v oboru vodohospodářských staveb a tech-
nických zařízení jako jsou kanalizace, vodovody, čerpadla, armatury, 
vodovodní potrubí či domácí vodárny a technologie pro úpravu vody. 
Poptávka stavebníků zahrnuje septiky, filtry, vodoměrné šachty, jímky, 
zásobníky na pitnou vodu, nádrže na dešťovou vodu i čistírny odpad-
ních vod,“ vysvětluje Martin František Přívětivý, ředitel obchodního 

týmu stavebních veletrhů, a dodává: „Naší snahou je vytvořit prostor 
pro řešení problematiky vodního hospodářství pro průmysl, firemní 
odběratele, ale také pro drobné spotřebitele a domácnosti.“ V rámci 
veletrhu bude připraveno Poradenské centrum, kde návštěvníci 
budou moci s pracovníky technických a technologických institucí, 
výzkumných ústavů a škol konzultovat své dotazy související s úpra-
vou vody, čištěním odpadních vod a možnostmi jejich recyklace. 
Poradenství bude zaměřeno na vodní hospodářství rodinných domů 
a malých sídel, problematiku provozu a údržby bazénů i zahradních 
jezírek. Tato služba přispěje k lepší orientaci ve výběru odpovídají-
cích přípravků a zařízení dle skutečných potřeb uživatelů. Veškeré 
konzultace budou po dobu trvání veletrhu bezplatné.

Mezi dosud přihlášenými vystavovateli zabývajícími se proble-
matikou vodního hospodářství najdeme např. společnost Hydroclar 
vyrábějící zařízení pro čištění, úpravu a čerpání vody, septiky a zemní 
filtry, myčky nákladních automobilů, přečerpávací stanice na vodu 
a další. Česká firma VODA CZ na veletrhu návštěvníkům nabídne 
vlastní čistírny odpadních vod a přehled možností úprav pitné vody. 
PRESSKAN SYSTÉM představí vlastní typ tlakové kanalizace včetně 
ukázky i projektování tlakových kanalizací a výstavby ostatních inže-
nýrských sítí. AB Plast se zaměřuje především na výrobu a instalaci 
výrobků z plastu - bazénů, zastřešení bazénů, čistíren odpadních vod, 
apod. Neméně zajímavá bude expozice českého výrobce domovních 
a obecních čistíren odpadních vod, TopolWater. Mezi dalšími po-
tvrzenými firmami najdeme také Rieder Beton, John Guest Czech, 
Engelbert Strauss či EKOCIS. 
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Historie hydrogeologie

Mezinárodní asociace hydrogeologů (IAH) 
vydala publikaci „History of Hydrogeology“ 
editovanou Nicholasem Howdenem a Johnem 
Matherem. Příspěvky jsou zpracovány autory 
z jednotlivých zemí podle současných stát-
ních celků s využitím historických údajů do 
období 1975–1980. Je to proto, že v dalších 
letech pokračoval a pokračuje velmi rychlý 
rozvoj hydrogeologie, který by bylo velmi 
obtížné úplně zdokumentovat. Publikace 
obsahuje příspěvky ze 13 evropských zemí, 
Austrálie, Číny, Japonska, Indie, Jižní Afriky, 
USA a Západní Indie a Bermud. Termín hyd-
rogeologie použil poprvé v roce 1877 Joseph 
Lucas z Britské geologické služby. Hydrogeo-
logie se rozvíjela od skromných začátků do 
rozsáhlých průzkumných procesů současné 
moderní hydrogeologie. Podzemní voda je 
využívána v celé historii lidstva. To přinášelo 
postupně nové poznatky a zkušenosti z kaž-
dého regionu, které vyústily ve vznik oboru 
hydrogeologie. 

Je velmi obtížné určit počátek jednotlivých 
metod. Ve Francii stanovil v roce 1856 Henri 
Darcy na základě pokusů proudění vody 
přes písek lineární závislost mezi rychlostí 
proudění vody a hydraulickým gradientem, 
tzv. Darcyho zákon. To je možno považovat za 
počátek samostatného vědního oboru. Dupuit 
a následně řada dalších (na příklad Adolf Thi-
em, který vyprojektoval a stavěl vodárnu Ká-
raný) položili základ kvantitativní hydrogeo-
logie využitím Darcyho rovnice pro proudění 

vody ve zvodni. V Rusku vznikly první mapy 
s hydrogeologickými údaji, v balkánských 
státech začal rozvoj hydrogeologie krasu, 
v USA a Kanadě byly položeny základy nume-
rických metod a začala se věnovat pozornost 
znečištění podzemních vod. Ve Velké Británii 
se začala úspěšně rozvíjet hydrogeologie křídy 
a problematika mořské intruze, v Nizozem-

sku byly odvodňovány zamokřené pozemky 
a řešena kvantitativně problematika mořské 
intruze. U nás rozvinul v 16. století Georgius 
Agricola hypotézu o cirkulaci vody na základě 
svých vlastních pozorování v jáchymovských 
dolech a zabýval se odvodněním dolů. Na 
vysoké úrovni byl řešen v 80. letech 19. století 
střet zájmů těžby uhlí a lázeňsky využívaných 
minerálních vod v Teplicích. Na konci 19. 
a začátku 20. století se budovaly kromě jiného 
vodárny s velkými odběry pro hromadné zá-
sobování obyvatelstva jako například vodárna 
Káraný pro zásobování Prahy nebo Březovský 
vodovod pro zásobování Brna.

V publikaci nebyly uvedeny příspěvky 
z dalších zemí, v nichž se úspěšně rozvíjí 
hydrogeologie. Proto se připravuje další díl 
historie hydrogeologie, který bude obsahovat 
buď příspěvky z dalších zemí, nebo tematic-
ké příspěvky – na příklad rozvoj čerpacích 
zkoušek a jejich hodnocení, koncepční model 
proudění podzemní vody a podobně.

Bibliografický záznam publikace: History of 
Hydrogeology, editors Nicolas Howden, John 
Mather, International Contributions to hydro-
geology, vol. 28, 2012, 407 p., 
Publisher CRC Press/Balkema.
Cena: 76,99 GBP (pro členy IAH 30,80 GBP 
při objednání u IAH)
Objednávky u Tailor & Francis Group: http://
www.taylorandfrancis.com

Ing. Radomír Muzikář, CSc.

Poznámka redakce: Vodní hospodářství 
v některém z následujících čísel uveřejní 
příspěvek z publikace o dějinách hydro-
geologie v ČR a souhrnný článek o dějinách 
hydrogeologie
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Automatická optimalizace 
modelu HBV-ETH a jeho 
aplikace na horním povodí 
Vydry
Zbyněk Klose, Jiří Pavlásek

Klíčová slova
hydrologická bilance – genetický algoritmus – srážko-odtokový model

Souhrn
Tento příspěvek seznamuje s úpravou a užitím konceptuálního, 

srážko-odtokového modelu HBV-ETH na horním povodí Vydry. 
HBV-ETH je variantou modelu HBV, vytvořenou pro aplikaci 
v horských povodích s výrazným vlivem sněhu a ledu. Kalibrace 
19 parametrů modelu byla dosud realizována pouze manuálně. 
Model byl upraven o automatickou kalibraci na bázi genetického 
algoritmu a aplikován v oblasti Šumavy, kde se podíl sněhových 
srážek pohybuje kolem 40 %.

u

Úvod
Matematická interpretace srážko-odtokového procesu a hydrolo-

gické bilance je silným nástrojem při vodohospodářském plánování 
či hydrologických předpovědích. Je používána jak pro operativní, 
tak výzkumné účely. Existuje řada různých modelů, simulujících 
srážko-odtokový proces, či vybrané složky hydrologické bilance, 
lišící se měřítkem, strukturou či matematickým přístupem. Model 
HBV je konceptuální, srážko-odtokový, semidistribuovaný model, 
simulující denní hodnoty odtoku [1]. Poprvé byl aplikován v roce 1972 
na Švédském meteorologickém a hydrologickém institutu (SMHI). 
V následujících letech vznikla řada jeho variant [2, 3, 4] pro účely 
predikce povodní [5], definici odtokových charakteristik ve vztahu ke 
klimatickým změnám [2] či transportu látek ve vodě [6]. Ve výzkumné 
oblasti je trendem modelování vlivu klimatických a krajinných změn 
na hydrologický cyklus, přičemž je pozornost věnována horským po-
vodím, kde lze vzhledem k přítomnosti ledovců či významnému vlivu 
sněhové pokrývky očekávat výraznější změny, neboť reagují velmi 
citlivě [17]. Varianta modelu HBV-ETH byla vyvinuta na ETH Zürich 
právě za účelem modelování srážko-odtokových poměrů horských 
povodí, přičemž byl brán zřetel na modul sněhu a ledu [7]. V roce 
1999 byla na Bavorské akademii věd sestavena verze HBV3-ETH9 [8], 
upravená a použitá v předkládané studii. Cílem práce je tuto verzi 

doplnit o automatickou optimalizaci a model aplikovat na horním 
povodí Vydry, v oblasti s významným podílem sněhových srážek [9]. 

Metody a data

Popis modelu HBV‑ETH
Model HBV-ETH je založen na řešení rovnice vodní bilance, kterou 

lze popsat vztahem [10]:

 (1)

kde jsou:
P srážky [mm]
E evapotranspirace [mm]
Q odtok [mm]
SP zásoba vody ve sněhové pokrývce [mm]
SSM zásoba půdní vlhkosti [mm]
SUZ zásoba vody v horní nádrži [mm]
SLZ zásoba vody ve spodní nádrži [mm]

Vstupními daty jsou denní úhrny srážek, průměrné teploty vzduchu 
a údaje o struktuře modelovaného území. To je reprezentováno třemi 
třídami dle expozice (severní, jižní a ostatní). Každá třída je rozdělena 
do výškových stupňů, standardně po 100 m. Model se skládá ze tří 
základních částí: modulu sněhu, půdní vlhkosti a odtoku, tvořeného 
horní a spodní nádrží. Modelování tání sněhu je založeno na metodě 
teplotního indexu [16]. Teplotní index má tvar sinusoidy s maximem 
21. června a minimem 21. prosince. Odlišnost tání pro jednotlivé třídy 
expozice je zohledněna parametrem REXP, kterým je hodnota teplot-
ního indexu dělena v případě severních svahů a násobena v případě 
jižních. Vstupem do půdního modulu je déšť a úhrn tání. V modelu 
je tento součet označován jako RS. V půdním modulu dochází k re-
dukci zásoby vody evapotranspirací. Aktuální evapotranspirace je 
funkcí potenciální evapotranspirace a půdní vlhkosti. Potenciální 
evapotranspirace má tvar sinusoidy s maximem 1. srpna a minimem 
(0 mm/den) 1. února. Ve třetím modulu dochází ke stanovení odtoku. 
V horní nádrži je stanoven povrchový odtok Q0 a hypodermický od-
tok Q1. Spodní nádrž reprezentuje podzemní odtok Q2. Kalibrace je 
prováděna na základě Nash-Sutcliffova koeficientu, který porovnává 
rozdíly mezi měřeným (Qobs) a simulovaným (Qsim) s odchylkou od 
průměrných měřených dat ( ) podle vztahu [12]:

 (2)

Automatická kalibrace v modelu HBV-ETH chybí, takže jsou hodno-
ty kalibračních parametrů stanovovány manuálně. Kalibraci je možné 
provádět současně vždy pro dva parametry. Podrobný popis struktury 
modelu HBV-ETH uvádí [10], [11]. Model HBV-ETH je možné kalib-
rovat za užití celkem 19 parametrů. Ty jsou včetně doporučených 
intervalů hodnot popsány v tabulce 1.

Vedle Nash-Sutcliffova koeficientu bylo provedeno stanovení 
chyby modelu na základě střední absolutní chyby (Mean Absolute 

Error – MAE) a chyby celkového objemu (Total 
Volume Error – VE).

 (3)

 (4)

Popis genetického algoritmu
K modelu HBV-ETH byl naprogramován 

genetický algoritmus, za účelem nalezení 
optimální sady parametrů. Popis těchto algo-
ritmů uvádí například [13], aplikaci v hydro-
logickém modelu potom [14]. Ve vytvořeném 
algoritmu je možné pro každý parametr zvolit 
interval hledání. Hodnota parametru je potom 
reprezentována jako pozice v tomto intervalu, 
zapsaná ve dvojkové soustavě. Posun o jednu 
pozici odpovídá změně velikosti parametru 
o hodnotu (horní hranice - spodní hrani-
ce)/1023. Například pro RCF znamená při 
intervalu ‹0,1;2,5› pozice 1 (ve dvojkové sou-
stavě zapsáno jako: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1) hodnotu 
0,1, pozice 1023 (ve dvojkové soustavě jako: 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1) potom hodnotu 2,5. Každý 
parametr je reprezentován desetimístnou řa-
dou, jedinec je tedy tvořen kódem o celkovém 
počtu 190 míst. V prvním kroku genetického 

Tab. 1. Parametry modelu HBV-ETH

Parametr Popis
Doporučený rozsah 

hodnot
Jednotky

RCF Korekce kapalných srážek 0,1 2,5 [-] 

SCF Korekce sněhových srážek 0,1 2,5 [-] 

PGRAD Srážkový gradient 0,0 20,0 [%/100 m]

TGRAD Teplotní gradient -1,5 1,0 [°C/100 m]

T0 Kritická teplota -5,0 5,0 [°C]

CMIN Minimální hodnota DDF 1,0 10 [mm/°C*d]

CMAX   Maximální hodnota DDF 1,0 20 [mm/°C*d]

REXP    Vliv expozice na tání 1,0 3,0 [-]

CWH    Vodní kapacita sněhu 0,01 0,2 [-]

CRFR   Koeficient opětovného zamrzání vody ve sněhu 0,01 5,0 [-]

ETMAX  Max. hodnota potenciální evapotranspirace 1,0 10,0 [mm/d]

LP     Limit pro potenciální evapotranspiraci 1,0 500 [mm]

FC    Maximální vodní kapacita půdy 1,0 500 [mm]

BETA  Koeficient odtoku z půdy 0,1 10,0 [-]

LUZ    Mezní hodnota pro povrchový odtok Q0 0,0 200 [mm]

CPERC Perkolace z horní do spodní nádrže 10,0 200 [mm]

K0    Konstanta pro odtok Q0 0,0 1,0 [-]

K1    Konstanta pro odtok Q1 0,0 1,0 [-]

K2    Konstanta pro odtok Q2 0,0 1,0 [-]
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algoritmu je náhodně vygenerovaná populace o n jedincích. Každý 
jedinec je ohodnocen (stanovení fitness) Nash-Sutcliffovým koefici-
entem. Aby nedošlo vlivem následného křížení a mutace ke ztrátě 
nejlepších jedinců, byl v algoritmu zohledněn elitismus, tedy že 
určitý počet nejlepších jedinců rovnou přechází do nové generace. 
V předkládané studii byli za elitní označeni vždy první dva jedinci 
v populaci. Následně jsou vždy dva jedinci vybráni pro křížení, při-
čemž vznikají jedinci noví. Jsou-li noví jedinci přesnou kopií rodičů, 
nebo dojde-li ke křížení, je stejně jako mutace řízeno nastavitelnou 
pravděpodobností. Pokud je splněna podmínka pro pravděpodobnost 
křížení, dochází mezi dvěma vybranými jedinci ke vzájemné výměně 
náhodné části kódu. Během křížení může docházet k mutaci. Ta je 
realizována výměnou 0 za 1. Čím vyšší má jedinec hodnotu Nash-
-Sutcliffova koeficientu, tím vyšší je pravděpodobnost výběru pro 
křížení. Tato pravděpodobnost je realizována dle principu rulety 
(Roulette wheel selection),  kdy je obvod rulety rozdělen do velikostí 
podle hodnocení jedince. Náhodné číslo má pak vyšší pravděpodob-
nost „dopadu“ do části, která patří jedinci s vyšším hodnocením. Ke 
křížení a mutaci dochází, dokud není počet jedinců v nové generaci 
roven n. Jedinci nové populace jsou opět ohodnoceni a proces se 
opakuje. S rostoucím počtem generací tedy dochází k vylepšování 
jedinců. Nejlepší sada parametrů, prezentována nejlepším jedincem, 
je následně použita v modelu.

Zájmové povodí a data
Výše zmíněný model byl aplikován na 

horním povodí Vydry s profilem na Modravě 
(obr. 1). Rozloha povodí je 90,17 km2, nula 
vodočtu je 973,28 m n. m. Povodí leží v cent-
rální části NP Šumava, kde se průměrné roční 
srážkové úhrny pohybují kolem 1600 mm 
[9], z toho kolem 40 % ve formě sněhu [15]. 
Model byl kalibrován za užití dat z meteoro-
logické stanice Churáňov, vzdálené od profilu 
Modrava 10 km. Kalibrace byla provedena na 
datech z období 1. 11. 1970 – 31. 10. 1990, 
na datech 1. 11. 1990 – 31. 10. 2010 byla 
provedena validace modelu. 

Výsledky a diskuze
Při optimalizaci za užití genetického 

algoritmu lze nastavit počet jedinců v popu-
laci a počet generací, tedy počet opakování 
procesu křížení a mutace. Bylo provedeno 
několik simulací s různými počty generací 
a populací. Pravděpodobnost mutace byla 
nastavena na 25 %, pravděpodobnost křížení na 50 %. Mezi přednosti 
genetického algoritmu patří nenáchylnost k zakotvení v lokálních 
extrémech a schopnost vždy nalézt nějaký výsledek. Slabinou zůstává 
nemožnost zjištění, zda je tento výsledek skutečně nejlepší možný. 
S vyšším počtem generací lze vzhledem k rostoucímu množství 
variant řešení očekávat vhodnější výsledky. Výsledky optimalizace 
s různým počtem jedinců v populaci a různým počtem generací na 
pokusném roce jsou znázorněny na obrázku 2. Z grafů je zřejmé, že 
je vhodnější zvyšovat počty generací, tedy možnost vzniků různých 
náhodných variant, byť s malou počáteční populací, než provádět 
s velkou počáteční populací malý počet generačních obměn. Automa-
tická optimalizace byla provedena s populací o 40 jedincích a počtu 
generací 10 000. Průměrná hodnota měřeného průtoku za období 
kalibrace je 3,485 m3/s, modelovaného potom 3,207 m3/s. V období 
validace je to 3,339 m3/s u měřeného a 3,073 m3/s u modelovaného. 
Sady nejvhodnějších parametrů a hodnoty objektivních funkcí jsou 
uvedeny v tabulce 2. Vývoj průtoku za vybrané období kalibrace 
je znázorněn na obrázku 3. Ukázka vývoje průtoku za vybrané 
období validace je na obrázku 4. Při kalibraci na dvacetileté řadě 
bylo dosaženo při následné validaci obdobných hodnot chyb. Díky 
vysokému počtu kalibračních parametrů lze dosáhnout při kalibraci 
na samostatných hydrologických letech výrazně lepší shody mezi 
měřeným a simulovaným odtokem, nicméně takto získané parametry 
jsou prakticky nepoužitelné na ostatní časové řady. Příklad kalibrace 
a validace pouze na jednom hydrologickém roce je na obrázku 5, 
hodnoty kalibračních parametrů a optimalizačních funkcí jsou 
uvedeny v tabulce 2. Model HBV-ETH je tedy při kalibraci na delší 
časové řadě použitelný pro stanovení bilance horního povodí Vydry, 
pro kvalitní aplikaci na kratších časových řadách by bylo vhodné 
zredukovat počet kalibračních parametrů.

Obr. 1. Zájmové povodí

Obr. 2. Vývoj hodnot Nash-Sutcliffova koeficientu v závislosti na počtu generací (logaritmické 
měřítko) při stálém počtu jedinců v populaci (20) a velikosti populace při neměnném počtu 
generací (20)

Tab. 2. Nejvhodnější parametry získané automatickou optimalizací 
za uvedené časové řady a hodnoty objektivních funkcí

kalibrace 
1970–1990

validace 
1990–2010

kalibrace 
2000–2001

validace  
2005–2006

RCF 1,32 2,02

SCF 2,02 1,82

PGRAD 18,12 4,89

TGRAD -1,4 0,92

T0 -1,23 0,04

CMIN 2,96 2,23

CMAX 4,28 8,06

REXP 1,79 1,47

CWH 0,01 0,16

CRFR 0,84 3,23

ETMAX 8,68 3,76

LP 65,94 58,29

FC 20,84 69,81

BETA 6,67 6,06

LUZ 18,08 31,28

CPERC 2,83 3,47

k0 0,062 0,2

k1 0,046 0,07

k2 0,012 0,022

Nash-Sutcliffe 0,504 0,436 0,72 -0,488

MAE 1,15 1,338 0,94 2,973

VE 0,064 0,08 -0,05 0,274
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Obr. 3. Vývoj simulovaného (šedá) a měřeného (černá) průtoku a srážek (při teplotě vzduchu ≤ 0 °C šedá, jinak černá) za vybrané období 
kalibrace  

Obr. 4. Vývoj simulovaného (šedá) a měřeného (černá) průtoku a srážek (při teplotě vzduchu ≤ 0 °C šedá, jinak černá) za vybrané období 
validace  

Závěr
Model HBV-ETH aplikovaný na horním 

povodí Vydry poskytuje relativně spolehlivé 
výsledky v případě, že je kalibrován na delší 
časové řadě. Kalibrace na kratším časovém 
úseku dosahuje díky vysokému počtu kali-
bračních parametrů lepších výsledků, pro 
období validaci nejsou ale takto získané pa-
rametry použitelné. Automatická kalibrace na 
bázi genetického algoritmu vhodně nahrazuje 
původní manuální kalibraci. Tu lze využít při 
finální úpravě kalibračních parametrů, nicmé-
ně vzhledem k časové náročnosti je vhodné 
vycházet z hodnot parametrů získaných 
automatickou optimalizací. Při automatické 
optimalizaci se varianta s vyšším počtem 
generací a menší populací jeví jako vhodnější 
než v případě velké populace a malého počtu 
generací. 

Poděkování: Článek vznikl v rámci výzkumného záměru CIGA 
20124220 – Dlouhodobé extrapolace hydrologických a klimatických 
poměrů na horním povodí Vydry, financovaného Českou zemědělskou 
univerzitou v Praze. 
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The adaptation and application of conceptual, rainfall-runoff 
model HBV-ETH on the upper catchment of river Vydra is described 
in this paper. HBV-ETH is one of the HBV’s variants, created for ap-
plication in mountainous regions, with important role of snow and 
ice.  Calibration of 19 parameters was realized manually yet. The 
HBV-ETH model was extended for automatic optimization on the 
base of genetic algorithms and was applied in region of the Šumava 
Mts., where about 40 % of precipitation occurs in the form of snow.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. října 
2013. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Vliv využití půdy  
ve zdrojové oblasti  
na velikost drenážního 
odtoku
Antonín Zajíček, Tomáš Kvítek, Renata Duffková,  
Pavel Tachecí
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Souhrn
Na malém, zemědělsky využívaném povodí Dehtáře (Českomorav-

ská vrchovina) byl zkoumán vliv využití půdy ve zdrojové oblasti 
na velikost drenážního odtoku. Pomocí analýzy dvojné součtové 
čáry a empirických čar překročení drenážních odtoků a jejich po-
rovnáním s hodnotami aktuální (ETa) a referenční evapotranspirace 
(ETr) bylo zjištěno, že některé plodiny významně ovlivňují velikost 
podpovrchového (drenážního) odtoku prostřednictvím rozdílných 
hodnot ETa. Jetel luční ve zdrojové oblasti měl hodnoty ETa o 26 % 
vyšší než obiloviny, což představuje až 80 mm vody, která nemoh-
la v průběhu vegetační sezóny infiltrovat do půdy. Tento porost 
dokonce vykazoval vyšší hodnoty ETa než vodou dobře zásobený 
trvalý travní porost v oblasti výtokové. Naopak trvalý travní porost 
ve zdrojové oblasti neměl na velikost drenážního odtoku žádný 
prokazatelný vliv.

u

1. Úvod
Výzkum vlivu změny využití půdy na odtok má dlouhou tradici ve 

světě i v České republice, např. v oblasti Jeseníků již od roku 1927. 
Většina těchto výzkumů je zaměřena na změnu povrchového odtoku, 
zejména po odlesnění, jako např. práce [1, 2, 3]v oblasti Beskyd a v Ji-
zerských horách.

Způsob využití půdy však má vliv nejen na povrchový odtok, ale 
také na velikost zásoby vody v půdě, její doplňování a velikost podpo-
vrchového odtoku [4]. Tato skutečnost je důležitá pro velké množství 
malých odvodněných povodí situovaných v úpatních podmínkách 
vrchovin a hornatin České republiky, kde drenážní (mělký podpovr-
chový) odtok je často jediným odtokem z těchto povodí, a zároveň 
také představuje podstatný příspěvek k povrchovému odtoku z po-
vodí IV. řádu [5]. Drenáže samy o sobě modifikují odtok z povodí, 
když přestavují přímé spojení mezi zdrojovou a výtokovou oblastí. 
Proto existuje předpoklad, že změny využití půdy se na drenážním 
odtoku velmi rychle projeví. Způsob využití půdy může ovlivnit 

podpovrchový odtok přímo vlastnostmi jeho rostlinného pokryvu 
[6] nebo mechanicky, kdy například intenzivní agrotechnika zhoršuje 
půdní strukturu utužením a tvořením povrchové krusty, což vede 
k rychlému a náhlému zvýšení povrchového odtoku na úkor infiltrace 
vody do půdy [7]. Vlastní rostlinný povrch potom především pomocí 
intercepce a evapotranspirace ovlivňuje velikost infiltrace vody do 
půdy. Zejména evapotranspirace je významnou složkou vodní bilance 
povodí. Změnou evapotranspirace po změně rostlinného pokryvu 
je možné nejen ovlivnit rychlost a velikost povrchového odtoku [8], 
ale také množství vody, která by mohla infiltrovat do půdy a stát se 
součástí odtoku podpovrchového (drenážního). Velikost aktuální eva-
potranspirace (ETa) je jeden z nejdůležitějších indikátorů využití vody 
v povodí. Obecným problémem využívání dat o evapotraspiraci při 
hodnocení vodní bilance území je správné určení velikosti ETa [9]. ETa 
se tradičně počítá z potenciální (případně referenční) evapotranspirace 
pomocí plodinových koeficientů [10], problémem těchto výpočtů je 
však skutečnost, že ETa konkrétní plodiny může mít v různých půd-
ních podmínkách, resp. geomorfologických zónách povodí výrazně 
rozdílné hodnoty [11].

Cílem této práce bylo zjistit případnou změnu velikosti drenážního 
odtoku po změně využití půdy ve zdrojové oblasti a zhodnotit vliv 
evapotraspirace různých plodin v různých geomorfologických zónách.

2. Materiál a metody
Výzkum změny odtoku vlivem změny využití půdy probíhal na 

experimentálním povodí Dehtáře, které se nachází na Českomoravské 
vrchovině mezi městy Humpolec a Pelhřimov. Povodí leží v nad-
mořské výšce od 497,0 do 549,8 m a má plochu 57,9 ha. Pokryto je 
převážně zemědělskou půdou s malým zastoupením lesa. Zemědělská 
půda je většinou využita jako orná, cca 30 % povodí jako trvalý travní 
porost (obr. 1). Srážkový úhrn se pohybuje ve vegetačním období od 
350  do 450 mm, v zimních měsících od 250 do 300 mm, průměrný 
roční úhrn je 666 mm. Substrátem jsou částečně migmatizované para-
ruly v různém stádiu rozpadu. Kvarterní sedimenty jsou zastoupeny 
svahovými písky a hlínami, které dosahují mocnosti 1–2 m. Půdní 
složení je značně variabilní, ve výtokové oblasti se vyskytují kambi-
země oglejené, pseudogleje, gleje i náznaky organozemí. Ve zdrojové 
oblasti je půdní pokryv více homogenní, převažují kambizemě modál-
ní, rankerové a arenické. Poblíž rozvodnice jsou půdy mělké s vyšším 
obsahem písku a často kamenité, ve středních partiích svahů převažují 
půdy písčitohlinité a v dolní části povodí, zejména v jeho ose, se vy-
skytují půdy hlubší a těžší, často zajílené. Druhý půdní horizont ve vý-
tokové oblasti ležící v hloubce 40–60 cm (tj. mezi povrchem a drény) 
působí jako izolátor, který zpomaluje, až znemožňuje vertikální pohyb 
vody půdou. Pro území jsou charakteristické mělké zvodně vázané na 
kvartérní propustné uloženiny. Ve středních částech svahů byly zjiš-
těny sezónní vzestupné pramenné vývěry, jež představují významné 
lokální a liniové zdroje zamokření. Permanentní vodoteč se v povodí 
nenachází. Odvodňovací systémy byly vybudovány v roce 1977 jako 
plošná systematická drenáž s rozchody sběrných drénů 13 a 20 m. 
Hloubka uložení sběrných drénů je 1,0 m, svodných 1,1 m; záchytné 
drény jsou uloženy v hloubce 1,1–1,8 m se štěrkovým obsypem. 
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Obr. 1 (vlevo). Přehledná mapa experimentálního povodí Dehtáře 
Obr. 2 (vpravo). Přehled sledovaných objektů na povodí Dehtáře

Rok / Stanice A B C D E
2004 TTP pšenice oz. pšenice oz. pšenice oz. pšenice oz.

2005 TTP ječmen j. ječmen j. ječmen j. kukuřice

2006 TTP řepka řepka řepka ječmen j.+TTP

2007 TTP pšenice oz. pšenice oz. pšenice oz. TTP

2008 TTP kukuřice brambory brambory TTP

2009 TTP ječmen j.+jetel ječmen j.+jetel ječmen j.+jetel TTP

2010 TTP jetel jetel jetel TTP

2011 TTP pšenice oz pšenice oz. pšenice oz TTP

2012 TTP ječmen j. ječmen j. ječmen j. TTP

Tab. 1. Využití půdy pod meteorologickými stanicemi v jednotlivých sezónách monitoringu

Obr. 3. Průběh drenážních odtoků v jednotlivých měsících a letech sledování

Na povodí byl realizován poloprovozní 
experiment se změnou využití půdy v části 
zdrojové oblasti a sledováním vlivu této 
změny na drenážní odtok. Přehledná mapa 
povodí je zobrazena na obr. 1 a schéma se 
zakreslením sledovaných objektů na obr. 2. 
Pro vyhodnocení vlivu využití půdy ve zdro-
jové oblasti na velikost drenážního odtoku 
byla využita data z dlouhodobého sledování 
odtoků na plošné systematické drenáži K1 
(plocha 1 ha, zdrojová oblast 1,4 ha), k ní 
patřícímu záchytnému drénu K2 a plošné sys-
tematické drenáži K5 (plocha 1 ha, zdrojová 
oblast 7 ha). Půda drenážního souřadu K1 je 
využívána trvalým travním porostem (TTP) 
a v jeho zdrojové oblasti probíhá od hydrolo-
gického roku 2007 experiment, který spočívá 
ve změně využití půdy z orné na TTP. Půda 
drenážního souřadu K5 i jeho zdrojové oblasti 
je využívána jako orná dle pravidelného osev-
ního postupu včetně zařazení jetele lučního. 
Analýza vlivu využití půdy ve zdrojové ob-
lasti drenážního systému na jeho odtok byla 
prováděna metodou dvojné součtové čáry 
[12]. Jako referenční, neovlivněný zatravně-
ním, byl vybrán profil K5. Průběh odtoků na 
všech sledovaných profilech byl vyhodnocen 
analýzou empirických čar překročení denních 
průtoků dle vzorce p = (m-0,5)/n, kde m je 
pořadí středního denního průtoku v řadě se-
řazené od největšího průtoku k nejmenšímu, 
N je celkový počet členů řady a p je odhad 
pravděpodobnosti překročení středního den-
ního průtoku, který je m-tý v pořadí.

Meteorologická data nutná pro výpočet 
hodnot aktuální evapotranspirace (ETa) byla 
měřena na pěti meteorologických stanicích 
rozmístěných v různých geomorfologických 
zónách a na různých půdách sledovaného 
povodí. Stanice A (kambizem oglejená) od-
povídá výtokové oblasti drenážní skupiny K1, 
stanice B (kambizem oglejená) výtokové oblas-
ti drenážní skupiny K5. Stanice C (kambizem 
arenická) a D (kambizem modální) odpovídají 
zdrojové oblasti drenážní skupiny K5 a sta-
nice E (kambizem arenická) leží ve zdrojové 
oblasti drenážní skupiny K1. Umístění stanic 
je zobrazeno v obr. 2 a informace o využití 
půdy v jejich okolí v tab. 1. Hodnoty aktuální 
evapotranspirace byly z měřených hodnot 
získány metodou energetické bilance a Bow-
enova poměru [13], hodnoty referenční evapo-
transpirace byly vypočteny dle metodiky FAO 
pomocí Penman-Monteithovy kombinační 
rovnice pro výpočet potenciální evapotrans-
pirace [10]. Srážkový úhrn byl měřen pomocí 
automatického člunkového srážkoměru umís-
těného přibližně ve středu pokusné lokality 
(na obr. 2 je označen jako profil K4). Vzhledem k malé velikosti povodí 
byly takto získané hodnoty vztaženy na celou lokalitu.

3. Výsledky
3.1. Velikost drenážního odtoku

Pro velikost drenážního odtoků ve svahových podmínkách krysta-
linika Českomoravské vrchoviny je charakteristická velká variabilita, 
zejména v průběhu hydrologického roku (obr. 3). Na sledovaných 
měrných profilech se průtok pohybuje od 0,01 l.s-1koncem léta nebo 
při malých srážkových úhrnech na podzim až po maximální naplnění 
drenážních trubek v průběhu jarního tání (cca 20 l.s-1). 

Velikost odtoku jednotlivých drenážních souřadů je závislá na ve-
likosti jejich zdrojové oblasti, proto v absolutních číslech má výrazně 
vyšší odtok souřad K5 (průměrně 50,4 m3/den), jehož zdrojová oblast 
má plochu 7 ha oproti K1 (průměrně 15,2 m3/den), jeho zdrojová 
oblast je pouze 1,4 ha. Pokud tyto odtoky vztáhneme na plochu, oba 
sledované souřady mají obdobný průměrný denní specifický odtok 
6,3 m3/ha/ den. 

Z výsledků sledování hydrologických charakteristik uvedených 
v tab. 2 vyplývá, že velikost odtoku ani odtokového koeficientu za 
konkrétní hydrologický rok není v přímé závislosti na srážkovém 
úhrnu. Výjimečný byl pouze hydrologický rok 2010, kdy mimořádně 
vysoké srážky v průběhu vegetační sezóny způsobily mimořádně 
vysoké odtoky v letních měsících. Zde ovšem podstatnou část odtoku 
představovala jeho rychlá složka (nová voda) s velmi krátkou dobou 
zdržení v povodí oproti pro tuto oblast udávaným 4–5 měsícům [14]. 
Z dat uvedených v tabulce 2 je také možno pozorovat měnící se poměr 
mezi velikostí odtoků na profilech K1 a K5 v jednotlivých hydrologic-
kých rocích, kdy v hydrologických letech 2005–2008 je výrazně vyšší 
odtok na drenážní skupině K5, zatímco v letech 2004, 2009–2011 je 
tomu naopak. Tato skutečnost je přehledně zobrazena na obr. 4. 

Z přehledu využití půdy ve zdrojových oblastech sledovaných 
drenážních skupin (tab. 2) byla vybrána dvě období, ve kterých bylo 
možno porovnávat vliv rozdílného využívání půdy (různých plodin) 
zdrojové oblasti na velikost drenážního odtoku. Jedná se o období 
2007–2011 na drenážním souřadu K1, jehož zdrojová lokalita byla 
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experimentálně zatravněna, a dále o období 
2009–2011 na drenážním souřadu K5, kde 
velikost odtoku byla ovlivněna pěstováním 
jetele lučního v jeho zdrojové oblasti. Režim 
drenážních odtoků na profilech K1 a K2 
a jeho případná změna po zatravnění jejich 
zdrojové oblasti byly analyzovány pomocí čar 
překročení denních odtoků zkonstruovaných 
pro období 2004–2006 a 2007–2011. Výsledky 
jsou prezentovány na obr. 5.

Z jejich analýzy je zřejmé, že měrné profily 
K1 a K2 mají velmi podobný režim odtoku, 
systematická drenáž K1 vykazuje vyšší odto-
ky v období vysokých a extrémních průtoků 
a naopak záchytný drén K2 má vyšší průtoky 
v období nízkých průtoků. Příčinou tohoto 
jevu je způsob napájení drénů a jejich posta-
vení ve svahu. V suchých obdobích hladina podzemní vody často 
zaklesává pod hloubku uložení sběrných drénů a profilem K1 protéká 
pouze voda ze záchytného drénu K2 (zachycuje hypodermický odtok 
ze svahu), navíc část vody se cestou mezi profily K2 a K1 ze svodného 
drénu při nízkých průtocích ztrácí do puklin, popř. do suché půdy 
okolo drénu. Naopak v období velkých průtoků je plošná drenáž 
napájena jednak zvýšenou hladinou pozemní vody a též srážkovou 
vodou, která se rychle dostává do drénů z podchycených pramenných 
vývěrů. To vše tvoří zvýšený odtok nad rámec dotace ze záchytného 
drénu, který stále sbírá převážně hypodermický odtok (hladina pod-
zemní vody v místě uložení tohoto drénu jen výjimečně vystoupí do 
výšky jeho uložení).

Po zatravnění zdrojové oblasti zůstaly na plošné drenáži K1 nízké 
odtoky do 46 % čáry překročení na podobné úrovni jako před zatrav-
něním, došlo pouze k mírnému zvýšení v oblasti velmi malých odtoků 
mezi 81–96 % čáry překročení. Střední a vyšší odtoky (do 10 % čáry 
překročení) se po zatravnění zdrojové oblasti mírně zvýšily, jedná 
se zejména o odtoky v mimovegetační sezóně, kdy celoroční pokryv 
zadržuje vodu a umožňuje její infiltraci. Naopak v oblasti vysokých 
průtoků (mezi 10–0,4 % čáry překročení) došlo k poměrně výraznému 
snížení drenážních odtoků. Z hlediska období se jedná převážně o od-
toky v období tání sněhu a také o odtoky ve vegetační sezóně. V oblasti 
extrémních odtoků došlo po zatravnění zdrojové oblasti k výraznému 
zvýšení drenážních odtoků, ale tyto odtoky jsou způsobeny mimořád-
ně vysokými odtoky v hydrologicky odlišném roce 2010.

Odtok na záchytném drénu K2 měl obdobný vývoj jako na K1, 
pouze ke zvýšení v oblasti středních odtoků došlo až okolo 37 % 
čáry překročení, toto zvýšení je méně výrazné a k opětovnému sní-
žení denních odtoků došlo už okolo 20 % čáry překročení. Extrémní 
rok 2010 se projevil v oblasti velmi vysokých odtoků také na tomto 
záchytném drénu.

Dále bylo provedeno porovnání odtoku drenážních systémů v obdo-
bí, kdy došlo k pěstování jetele lučního ve zdrojové oblasti profilu K5. 
Tato analýza byla provedena čárami překročení pro období 2004–2008 
a 2009–2011 a byly porovnávány odtoky na profilech K5 a K1 (TTP ve 
zdrojové oblasti). Výsledky jsou zobrazeny na obr. 6. Období do roku 
2008 se na drenážní skupině K5 vyznačovalo značně vysokými hod-
notami odtoku v oblasti extrémních odtoků (do 1 % čáry překročení) 
a také vysoké a střední odtoky do 70 % čáry překročení byly poměrně 

vysoké, zejména ve srovnání s plošnou systematickou drenáží K1. 
V období 2009–2011 došlo k výraznému snížení extrémních průtoků 
(do 1 % čáry překročení), dále došlo k mírnému snížení středních 
odtoků (46–80 % čáry překročení), zatímco nízké odtoky zůstaly prak-
ticky beze změny. Naopak došlo ke zvýšení odtoků v oblasti velkých 
odtoků (1–10 % čáry překročení), kam se pravděpodobně přesunuly 
některé extrémní hodnoty. Tento trend vývoje je dosti odlišný od 
vývoje odtoku na sledovaných měrných profilech K1 a K2 a časově 
se kryje s obdobím, kdy zdrojová oblast systematické drenáže K5 
byla pokryta porostem jetele lučního. Z porovnání poměru velikosti 
drenážního odtoku na souřadech K1 a K5 (obr. 4) i z analýzy empiric-
kých čar překročení (obr. 6) vyplývá, že v období hydrologických let 
2004 a 2009–2011 došlo k relativnímu poklesu odtoku na K5 vzhledem 
k odtoku na K1. Tento pokles byl testován pomocí dvojné součtové 
čáry, ve které byla jako neovlivněná řada zvolena součtová čára odtoku 
na měrném profilu K1, jako testovaná řada součtová čára odtoku na 
profilu K5. Výsledky jsou prezentovány v obr. 7. Součtová čára odtoku 
na profilu K5 byla rozdělena na čtyři období podle využití půdy v jeho 
zdrojové oblasti. Období O1 a O4 představují hydrologické období 
následující po porostu jetele lučního, kdy odtok přestává být jetelem 
ovlivněn (2004, 2011). Období O2 je základní srovnávací období, 
ve kterém se ve zdrojové oblasti střídaly různé obiloviny, brambory 

Hydrol.
rok

Srážky (mm) Odtok (mm) Koeficient odtoku Land use ve zdroj. oblasti
Hs K1 K2 K5 K1 K2 K5 K1 + K2 K5

2004 608,3 178,3 174,4 106,9 0,29 0,29 0,18 pšenice oz. pšenice oz.

2005 771,1 174,2 198,1 319,1 0,23 0,26 0,41 kukuřice ječmen j.

2006 594,4 215,1 234,5 307,2 0,36 0,39 0,52 ječmen j.+TTP řepka

2007 545,9 125 147,6 178,7 0,23 0,27 0,33 TTP pšenice oz.

2008 487,3 225,2 232,8 254,5 0,46 0,48 0,52 TTP brambory

2009 589,6 169,9 323,5 205,7 0,29 0,55 0,35 TTP ječmen j.+jetel

2010 729,7 503 429 342,1 0,69 0,59 0,47 TTP jetel

2011 546,2 247,9 276,2 193,2 0,45 0,51 0,35 TTP pšenice oz

2012 504,3 104 203,8 104,2 0,21 0,4 0,21 TTP ječmen j..

Tab. 2. Přehled velikosti srážek a odtoku ze sledovaných drenážních souřadů a využití půdy 
v jejich zdrojových oblastech

Obr. 4. Úhrny srážek a odtoku ze sledovaných drenážních souřadů

Obr. 5. Porovnání empirických čar překročení denních odtoků na 
drenážním souřadu K1 a záchytném drénu K2 v obdobích 2004–2006 
a 2007–2011

Obr. 6. Porovnání empirických čar překročení denních odtoků na 
drenážních souřadech K5 a K1v obdobích 2004–2008 a 2009–2011
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Srážky Odtok ETa
Rok Hs (mm) K1 (mm) K2 (mm) K5 (mm) A (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
2004 335 36 46 33 428 344 375 n

2005 575 64 85 104 394 336 338 n

2006 379 72 93 101 493 409 413 n

2007 360 22 32 27 n 355 402 n

2008 301 35 54 70 513 383 488 n

2009 345 36 56 38 471 397 490 411

2010 557 170 181 148 438 397 385 352

2011 370 23 49 31 517 332 337 387

2012 299 15 44 21 420 n n 355

Tab. 3. Porovnání velikosti srážkových úhrnů, odtoků a ETa sledovaných drenážních souřa-
dů a meteostanic v části vegetačních sezón (květen až září) jednotlivých roků monitoringu 

Rok Počet 
dní

ETa 
A (mm)

ETa B 
(mm)

ETa C 
(mm)

ETa D 
(mm)

ETa E 
(mm)

Hs (mm) ETr. TTP 
(mm)

ETr. 
Pšoz. 
(mm)

2004 81 248 268 217 256 n 164 226 252

2005 132 373 363 315 311 n 420 395 399

2006 110 406 396 372 379 n 299 410 436

2007 n n n n n n 190 n n

2008 128 490 423 368 457 n 268 459 421

2009 106 343 n 276 352 291 297 345 355

2010 96 288 n 307 293 233 227 285 320

2011 115 414 n 278 287 322 298 384 361

2012 129 343 n n n 288 278 386 293

Tab. 4. Porovnání hodnot aktuální (ETa) a referenční (ETr) evapotranspirace pro jednotlivé 
meteostanice a porost TTP a pšenice ozimé v jednotlivých částech vegetačních sezón sledo-
vaného období 

a řepka. Období O3 přestavuje hydrologické roky 2009 a 2010, kdy 
půdní pokryv zdrojové oblasti představoval jetel luční. Z porovnání 
čar lineárních trendů období O2 a O3 je patrné, že na drenážní sku-
pině K5 došlo v letech 2009 a 2010 k relativnímu zmenšení odtoku 
v porovnání s drenážní skupinou K1. Obdobné snížení odtoku na K5 
bylo nalezeno i při porovnání s odtokem na záchytném drénu K2. 
V průběhu hydrologického roku 2011 se odtok na K5 začíná opět 
zvyšovat, nicméně je stále menší než na K1 a K2. Tento vývoj vyka-
zuje podobnost s vývojem odtoků v hydrologickém roce 2004, který 
též navazoval na jetelový pokryv celého povodí v roce předchozím. 
Pozorovaná změna odtoku nemá za příčinu změnu srážkového režimu, 
neboť roční úhrny se nijak výrazně nezměnily (tab. 2).

3.2. Velikost evapotranspirace 
Hodnoty ETa, odtoku a srážek ve vegetačním období (květen až 

září) sledovaných sezón jsou uvedeny v tab. 3. Ve zdrojové oblasti byl 
v roce 2011 zjištěn přibližně 13% rozdíl ve velikosti ETa mezi TTP 
a obilovinami, což v této konkrétní sezóně představuje 53 mm vody, 
která se nemůže zúčastnit drenážního odtoku. Tento rozdíl vysvět-
luje mírné snížení úhrnů drenážních odtoků ve vegetační sezóně na 
měrných profilech, jejichž zdrojová oblast je 
zatravněna. Podstatnější je zjištění, že porost 
jetele lučního ve zdrojové oblasti vykazoval 
velmi vysoké hodnoty evapotranspirace, které 
byly až o 23 % vyšší než ETa TTP v této zóně, 
což přestavovalo rozdíl až 80 mm vody, která 
se nemohla účastnit odtoku. Hodnoty ETa 
zjištěné na stanicích C a D byly dokonce na 
úrovni evapotranspirace vodou dobře záso-
beného travního porostu ve výtokové oblasti, 
což je dobře patrné z obr. 8. Zvýšená evapo-
transpirace porostu jetele lučního v hydrolo-
gických rocích 2009 a 2010 časově odpovídá 
relativnímu zmenšení odtoku na drenážním 
souřadu K5. Je tedy velmi pravděpodobné, že 
zařazení jetele lučního do osevního postupu 
ve zdrojové oblasti drenážního souřadu K5 
vedlo k vysokému relativnímu snížení dre-
nážních odtoků oproti souřadu K1 a záchyt-
nému drénu K2, v jejichž zdrojové oblasti se 
nachází TTP. 

Hodnoty aktuální evapotranspirace ve zdro-
jové a výtokové oblasti byly dále porovnány 
s hodnotami evapotranspirace referenční. 
Tyto výsledky, uvedené v tab. 5, poskytují 
především informace o vlivu půdních pod-
mínek geomorfologických zón na velikost 
evapotranspirace stejné plodiny pěstované 
v různých místech povodí.

Z porovnání stanic A a E (roky 2009–2012) 
vyplývá, že travní porost ve zdrojové oblasti 
vykazuje pouze cca 82 % evapotranspirace 
TTP ve výtokové oblasti. Dále obiloviny 
a TTP ve výtokové oblasti (porovnání stanic 
B a A v letech 2004–2008) mají hodnoty ETa 
podobné, obilí vykazuje 97 % ETa travního 
porostu. Obilniny ve zdrojové oblasti mají jen 
asi 85 % hodnot ETa TTP ve výtokové oblasti 
(porovnání stanic A/C a A/D v letech 2004–11) a zároveň 88 % evapo-
transpirace ve srovnání s TTP ve zdrojové oblasti (srovnání E/C a E/D 
v roce 2011). Porost jetele lučního v letech 2009 a 2010 ve zdrojové 
oblasti vykázal cca 102 % ETa travního porostu v oblasti výtokové (A/C 
a A/D) a dokonce 129 % ETa v porovnání s TTP ve zdrojové oblasti (E/C 
a E/D). Hodnota referenční ET pro pšenici ozimou dosahuje 76–112 % 
referenční ET pro TTP v závislosti na svahové zóně. Referenční ET 
pro travní porost odpovídá ETa dobře vodou zásobenému porostu ve 
výtokové oblasti (stanice A) a ETa pšenice ozimé ve výtokové oblasti 
má hodnotu přibližně 97 % referenční ET pro pšenici ozimou.

4. Diskuse a závěry
Velikost odtoku drenážních systémů vybudovaných v obdobných 

geografických podmínkách závisí především na velikosti jejich zdro-
jové oblasti. Analýzou empirických čar překročení a dvojné čáry 
překročení bylo prokázáno, že změnou využití půdy ve zdrojové 
oblasti (zatravněním nebo změnou osevního postupu) lze ovlivnit 
velikost drenážního, resp. mělkého podpovrchového odtoku z malého 
zemědělského povodí (podobně také [9]), ačkoli v měřítku většího 

Obr. 7. Výsledky analýzy dvojné součtové čáry odtoků na K5 v zá-
vislosti na K1

povodí může být vliv využití půdy zastíněn jinými faktory [1] a jeho 
změna se na odtoku nemusí vůbec projevit. Tuto změnu je však ob-
tížné kvantifikovat vzhledem k proměnlivým přírodním podmínkám, 
zejména rozložení srážek v průběhu sezóny. 

Změnu ve velikosti drenážního odtoku lze dát do souvislosti s roz-
dílnými hodnotami evapotranspirace různých zemědělských plodin 
zastoupených v povodí. Podobné výsledky jsou uvedeny též v práci 
[15], podle níž obecně plodiny s vysokými hodnotami ETa dokáží 
drenážní odtok prokazatelně snižovat snížením infiltrace a zásoby 
vody v půdě. Relativní porovnání dvou drenážních souřadů na stej-
ném povodí prokázalo, že porost jetele lučního způsobí zmenšení 
drenážního odtoku. Přímým srovnáním hodnot ETa různých plodin 
ve stejné svahové oblasti v sezónách 2009, 2010 bylo zjištěno, že 
jeteloviny ve zdrojové oblasti mají až o 26 % vyšší ETa než obiloviny, 
čímž snižují množství vody, která se může účastnit odtoku, v tomto 
konkrétním případě až o 80 mm za rok. Naopak okopaniny a obiloviny 
nižší evapotranspirací hypodermický odtok zvyšují. 

Z výsledků měření dále vyplývá, že velikost evapotranspirace růz-
ných plodin se významně liší nejen ve stejné geomorfologické zóně, ale 
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Obr. 8. Srážkové úhrny a ETa na různých meteorologických stanicích 
ve vegetačním období jednotlivých sezón monitoringu

v případě vlhkého roku může rozdíl ETa mezi plodinami setřít rozdíly 
mezi zdrojovou a výtokovou oblastí, např. v roce 2010 vykázal porost 
jetele lučního ve zdrojové oblasti vyšší ETa než vodou dostatečně zá-
sobovaný TTP v oblasti výtokové. Toto zjištění potvrzuje též dřívější 
výsledky [11]. Trvalý travní porost ve zdrojové oblasti neměl na rozdíl 
od odtoku povrchového [16, 17] prokazatelný vliv na velikost drenáž-
ního odtoku. Stejně tak hodnoty jeho ETa se podle přímého srovnání 
významně neliší od hodnot ETa obilovin v této svahové oblasti. 

Výše uvedené výsledky lze shrnout do těchto závěrů:
• Změnou využití půdy lze (pomocí velikosti evapotraspirace) kont-

rolovat velikost nejen povrchového, ale též podpovrchového odtoku 
z povodí. 

• Pěstování určitých plodin ve zdrojové oblasti má přímý vliv na 
velikost drenážního odtoku, a tedy i na možné nastolení hydrolo-
gického sucha v malých povodích.

• Výsledky měření evapotranspirace, které lze zevšeobecnit pro pod-
mínky krystalinika České republiky, mohou také přispět ke zpřes-
nění pokladů pro hydrologické modely, kdy bude možno pomocí 
porovnání aktuální a referenční evapotranspirace získat přesnější 
plodinové koeficienty pro různé plodiny pěstované v různých geo-
morfologických zónách povodí.

Poděkování: Tento příspěvek vznikl za finanční podpory etapy 
Výzkumného záměru MZe. ČR VUMOP 0002704902-03-01 „Tvorba 
jakosti půdních, průsakových a drenážních vod”.
Autoři děkují paní Haně Libichové a panu Davidu Šádkovi za tech-
nické a administrativní práce.
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The drainage runoff and actual evapotranspiration (ETa) of differ-
ent crops in different geomorphological areas were measured in the 
small agricultural catchment Dehtáře (Bohemo-Moravian highland, 
Czech Republic). The aim was to evaluate if land use in recharge 
area is an important factor for drainage discharge rates and course 
within the year. By doing a double-mass analysis of runoff and by 
analyzing of the flow duration curves, it was found that some crops 
have the ability to influence drainage runoff by their ETa. Red clover 
in the recharge area showed higher ETa than cereals by 26 %, which 
decreased the amount of water that could infiltrate to the soil by 
80 mm. Red clover’s ETa values in the recharge area were similar 
to, or even higher than, ETa values of perennial grassland in the dis-
charge area with sufficient water storage during the whole vegetation 
period. On the contrary, the root crops increased drainage runoff 
due to their low ETa values. The perennial grassland placed in the 
recharge area did not affect tile drainage discharge and its ETa values 
were similar to those of grain in the same geomorphological area.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. října 
2013. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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ZPRÁVY ČESKÉ VĚDECKOTECHNICKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI

K 50. výročí VD Fláje
Padesát let je obvykle v životě člověka časem bilancování a nejinak 

je tomu i v životě přehrady.
Pátek 17. května 2013 se stal pro vodní hospodářství mimořádným 

dnem. Poprvé v historii se stala ústředním motivem české poštovní 
známky přehrada. V Galerii Radniční sklípek v Litvínově byla inau-
gurována poštovní známka 
„Vodní dílo Fláje“ vydaná 
k 50. výročí uvedení do pro-
vozu této národní technické 
a kulturní památky. Auto-
rem výtvarného návrhu je 
RNDr. Adolf Absolon a ryt-
cem známky Martin Srb, 
oba patří ke světové špičce 
v oboru známkové tvorby.

Následně v sobou 18. 
května 2013 uspořádalo 
Povodí Ohře Chomutov Den 
otevřených dveří na VD Flá-
je. I přes značnou nepřízeň 
počasí využil této nabídky 
neočekávaně velký počet 
návštěvníků. Odhady se 
liší, ale můj střízlivý odhad 
je 5 až 7 tisíc lidí. Pravdou 
je, že již v 8.30 hod., za 
vytrvalého a silného deště, 
čekala na zahájení více než 
stovka zájemců a během 
celého dne až do 16.30 hod. 
stála fronta čekajících v troj až čtyř-stupu na schodišti až k parkovišti. 
Přes tyto komplikace jsme za celý den nezaznamenali jediný negativní 
názor, naopak velká slova chvály. Součástí celého dne byla i poprvé 
zpřístupněná a zveřejněná výstava více než 200 historických a do-
bových fotografií z mého archivu. Celý Den otevřených dveří na VD 
Fláje významným způsobem přispěl k propagaci a prezentaci našeho 
vodního hospodářství a činnosti našeho podniku.

Přehrada Fláje, společně s později vybudovanou přehradou Pří-
sečnice, vytváří základní zdroj pitné vody pro celou širokou oblast 
Podkrušnohoří. Vše začalo před více než 140 lety, kdy byl do Cho-
mutova přizván profesor Harlacher z Pražské techniky s tím, že měl 
navrhnout řešení kritické situace v zásobování vodou jak z hlediska 
množství, tak i kvality vody. Pan profesor po podrobném zmapování 

a terénním průzkumu okolí Chomutova navrhnul dodnes platnou 
koncepci zásobování oblasti pod Krušnými horami vodou. Doporučil 
vybudovat v horách zásobní prostory pro vodu a tu zde zachycovat 
v době jejího nadbytku, tedy především na konci zimního období a na 
jaře, a odtud vodu dopravovat do spotřebišť pod horami potrubím. 

Prvním počinem v tomto duchu byla výstavba přehrady Kamenička 
v letech 1900–1904 pro zásobování Chomutova pitnou i užitkovou 
vodou, která je dodnes téměř beze změny v provozu. Souběžně byla 
budována přehrada Jezeří, dokončená taktéž v roce 1904, a v roce 
1914 byla dokončena přehrada Janov pro zásobování vodou města 
Mostu, postavená po vzoru Kameničky. Janov navrhnul a stavbu 
dozoroval Dr. Ing. Robert Weyrauch, profesor Technické univerzity 
ve Stutgartu, který jej dimenzoval na předpokládanou spotřebu roku 
1960, kdy měl mít dle odhadu Most asi 50 tis. obyvatel. Fláje přitom 
byly v provizorním provozu od roku 1961… 

Dnes je Podkrušnohoří zásobováno pitnou vodou z rozsáhlé vodá-
renské soustavy vodních děl, kdy původní 3 přehrady byly doplněny 
v roce 1958 přehradou Křímov, v roce 1965 přehradou Jirkov a koneč-
ně v roce 1976 přehradou Přísečnice. Při její výstavbě byla zároveň 
vybudována i propojovací potrubní vedení, a tím byla umožněna 
zastupitelnost jednotlivých zdrojů vody. Dnes tak máme plně a bez-
pečně pokrytou veškerou potřebu mimořádně kvalitní pitné vody 
v celé oblasti od Klášterce nad Ohří přes Kadaň, Chomutov, Louny, 
Most, Teplice až po Ústí nad Labem. 

Ale vraťme se k naší oslavenkyni – přehradě Fláje. Leží na Flájském 
potoce 3 km nad obcí Český Jiřetín, který přímo hraničí se Saskem. 
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Myšlenka využití Flájského potoka pro zásobování na vodu chudé 
pánevní oblasti v povodí Bíliny nebyla nová. První hydrologické 
a terénní průzkumy se datují již do roku 1908, zřejmě v souvislosti 
s přípravou zásobování města Most vodou, kdy dostala přednost 
přehrada Janov. Za 2. světové války byl dokonce vypracován i pro-
jekt 21 m vysoké přehrady nad tehdejší obcí Fláje pro zásobování 
Chemických závodů v  Záluží. Těsně po válce, z důvodu nedostatku 
vody v Litvínově a Teplicích a s další bytovou výstavbou, přišel nový 
impuls na využití Flájského potoka. 

V létě 1950 byly zahájeny přípravné práce na projektu hráze 
v dnešním profilu ve dvou variantách, jednak jako betonová pilířová 
přehrada a jednak klasická betonová tížná. Pro tehdejší nedostatek 
cementu byla nakonec vybrána varianta pilířové přehrady typu No-
etzli, která uspořila asi 30 % betonu. Vzorem byla švýcarská 73 m 
vysoká přehrada Lucendro z roku 1947, která má však na rozdíl od 
Flájí pilíře směrem do nádrže ve vodě. Stavba byla zahájena v listo-
padu 1951 ražením tlakové štoly, přípravné práce na hrázi počaly na 
jaře 1954 a vlastní betonáže pak v květnu 1958. Povolení stavby bylo 
vydáno v dubnu 1956 a projekt byl schválen až v srpnu 1957. Stálý 
nedostatek pracovních sil a materiálu prodloužily betonáže až do 
října 1961. Extrémní sucho v tomto roce a Litvínov zcela bez vody si 
vynutily provizorní provoz již od léta 1961. Výstavbě padla za oběť 
obec Fláje, vyhledávané rekreační horské středisko. Kompletní stavba 
byla dokončena a předána 30. 6. 1963. 

Fláje jsou jedinou pilířovou přehradou ve střední a východní Evro-
pě a i díky tomu jsou vyhledávaným cílem exkurzí jak odborné, tak 
i laické veřejnosti. Zároveň se staly i národní technickou památkou. 
Technické parametry a podrobný popis jsou k dispozici při prohlídce 

přímo na díle na informačních tabulích nebo na webu Povodí Ohře. 
Náš podnik si je vědom výjimečnosti přehrady Fláje a připravuje se 
saským partnerem v rámci přeshraničního dotačního programu „Cíl 3“ 
výstavbu informačního centra přímo na přehradě s napojením na 
naučné stezky pro pěší, cyklisty i motoristy.

Ing. Petr Vít
Povodí Ohře Chomutov

vit@poh.cz

Vývoj využití vodní energie v MVE 
v Čechách

Nevím, zda jsem nejpovolanější k napsání tohoto článku, nicméně 
jsem před nějakým časem (v prosinci 2011) připravil odborný seminář 
pořádaný Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností 
(ČVTVHS) na téma Malé vodní elektrárny dnešním pohledem. Když 
jsem hledal autoritu, která by shrnula vývoj v hydroenergetice u nás, 
tak jsem narazil. Autorit a pamětníků v tomto směru ubývá, ačkoliv 
oboru se v poslední době celkem daří. Nezbylo, než se pokusit dát 
si dohromady podklady a informace a pokusit se o shrnutí sám. Jak 
se zdařilo, nechám na vašem posouzení, ale po přednášce jsem byl 
požádán o její prezentaci v odborném tisku a dnes tak s malinkým 
zpožděním činím. Hydroenergetika mne však vždy zajímala, takže 
nejsem na úplně neznámém ledě a mám i několik celkem úspěšných 
zářezů na pažbě z této disciplíny…

Psát v dnešní době o využití obnovitelných zdrojů energie u nás 
v Čechách není asi nejlepším tématem. Naši usilovně pracující politi-
kové, a s nimi i většina médií, vytváří až hysterii očerňující celý tento 
obor. Přitom smysluplné využití obnovitelných zdrojů energie mělo, 
má a jistě i v budoucnu bude mít nezastupitelný prostor. Připomínám 
však smysluplné… Jsme však v Čechách a jenom snad my (nebo lépe 
řečeno naše politická elita) dokážeme ze smysluplného a prospěšného 
vytvořit bramboračku, jako v případě fotovoltaiky. 

Ta si jistě zasloužila pozornost a podporu, a jistě by prokázala i svoji 
efektivnost a tím i smysluplnost, pokud by se udržela na střechách 
rodinných domů přímo v místě spotřeby. Místo toho máme dnes 
i ty nejúrodnější lány obsazené dříve nepředstavitelnými plochami 
fotovoltaických panelů, ale také řepkou nebo dnes ještě stále prosazo-
vanou a podporovanou biomasou. Přitom jsou to všechno elegantní 
a nadčasové tunely směřující do našich peněženek ať už ve formě 
vysokých cen elektrické a tepelné energie nebo pohonných hmot. 
Bohužel se u nás využití obnovitelných zdrojů energie bere jako celek 
a balík. V nemilost tak přichází i tradiční a historicky ověřené využití 
vodní síly, jež prokázalo mnohokrát svoji nezastupitelnou úlohu nejen 
u nás, ale i ve světě.

1. Historie psaná vodním kolem
Využívání vodní energie lidstvo provází již třetí tisíciletí a patří 

vůbec k nejstarším člověkem využívaným zdrojům energií hned po 
využití energie zvířat. Vodní kolo se stalo na dvě a půl tisíciletí hybnou 
pákou pokroku. Až přelom 19. a 20. století znamená ústup ze slávy 
v důsledku masivního nasazení efektivnějších nových vodních strojů. 
Zřejmě první, a to již v 6. století před naším letopočtem, využívali 
Chaldejci v Mezopotámii vodních čerpacích kol k dopravě vody v za- Vodní kolo je dnes spíše turistickou atrakcí (Baine ve Francii)

vlažovacích kanálech. Lžícová vodní kola jsou známa z archeologic-
kých nálezů v Egyptě datovaných do 3. století před naším letopočtem. 
Využití vodních kol na spodní vodu je známo ve starověkém Řecku 
i v říši Římské, a to ještě před započetím našeho letopočtu. Před více 
než tisíci lety byla využívána vodní kola při zavlažování, ale i pro 
pohon vodních mlýnů v Číně a Indii. Do Evropy se vodní kola dostala 
z Orientu v době křížových výprav. 

První vodní mlýny byly zprovozněny v Německu na řece Mosele 
v roce 361. Prvenství ve střední Evropě patří vodnímu mlýnu vybu-
dovanému na mnou milované řece Ohři v Žatci v roce 718. Postaral 
se o to místní tesař Halák, který vodní kolo vyrobil pro žateckého 
mlynáře Svacha. Ve 12. století je vodní kolo známé již po celé Evropě 
a v roce 1227 byl uveden do provozu první plovoucí vodní mlýn na 
Labi. Ve středověku přispělo vodní kolo ke vzniku řady manufaktur 
a řemeslných výroben vázaných na vodní toky a stalo se motorem 
rozvoje až do vynálezu parního stroje ve dvacátých letech 19. století, 
kdy začíná průmyslová revoluce. Vodní kolo si i zde zachovává svůj 
význam, ale postupně a jednoznačně získává parní stroj převahu při 
pohánění strojů a zařízení. 

Až do třicátých let 20. století byla u nás naprostá většina hydro-
energetických zdrojů poháněna vodními koly s přímým mechanickým 
pohonem strojů a zařízení. V té době již ale plně běžela záměna za 
výrazně účinnější turbíny, především Francisovy. Při inventarizaci 
hydroenergetických zdrojů v tehdejším Československu v roce 1930 
k daňovým účelům bylo na území dnešních Čech celkem v provozu 
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9 100 vodních kol všech možných typů i velikostí. Jen pro připome-
nutí: vodní kola dělíme podle využití energie vody na lopatková, která 
využívají kinetické energie proudící vody, a korečková, která využívají 
potenciální energie vody. Podle nátoku potom dělíme vodní kola na 
kola se spodním, středním nebo horním nátokem.

Vodní kolo je dnes spíše turistickou atrakcí nebo hračkou pro po-
těšení, přesto existuje určitý prostor pro jeho využití především na 
malých a velmi malých spádech. Navíc moderní konstrukce mohou 
dosáhnout i účinnosti nejjednodušších turbín.

2. Vodní turbíny
Když v první polovině 17. století popsal italský fyzik a matematik 

Evangelista Torricelli závislost rychlosti vytékající vody na tlakové 
výšce (Torricelliho zákon), byl položen teoretický základ ke konstrukci 
moderních vodních motorů. Trvalo však ještě více než 100 let, než 
německý lékař Johann Andreas Segner sestrojil reakční vodní kolo, 
dnes nazývané po vynálezci Segnerovo kolo. Byl to první vodní mo-
tor, předchůdce dnešních turbín. V roce 1754 vytvořil základy teorie 
turbín Leonard Euler, který zároveň zdokonalil Segnerovo kolo. Trvalo 
ale dalších více než 70 let, než svět spatřila první turbína.

První rotační vodní motor sestrojil v roce 1826 francouzský profesor 
Claude Bourdin a prvně jej nazval turbínou. První Bourdinova turbína 
byla uvedena do provozu v roce 1827 ve Francii. Zde již spolupracoval 
se svým žákem Benoitem Fourneyronem, který zkonstruoval první 
celoobvodově natékanou a šířeji provozně nasazenou turbínu. Ta se 
zároveň stala inspirací pro další typy, především Girardovu rovno-
tlakou turbínu z roku 1851, která se poměrně rozšířila i u nás v Če-
chách. Celá druhá polovina 19. století byla kolébkou vývoje a rozvoje 
vodních turbín, tak jak je známe v dnešní době. Samozřejmě máme 
nové materiály, technologie, počítače a možnosti, přesto principy jsou 
stále stejné.

V roce 1849 vyvinul americ-
ký inženýr anglického původu 
James Bicheno Francis univerzál-
ně použitelnou reakční turbínu, 
která se postupně stala nejrozší-
řenějším vodním strojem vůbec. 
Vývoj Francisovy turbíny a její 
další zdokonalování pokračo-
valo ještě dalších 30 let tak, že 
dokázala pokrýt nejširší škálu 
spádů i hltností. V roce 1886 
byla například sestrojena spirá-
lová Francisova turbína pro velké 
spády. V říjnu 1880 si patentoval 
Američan Lester Allen Pelton tangenciální rovnotlakou turbínu se 
lžícovitými lopatkami, dnes známou opět podle autora jako Peltonova 
turbína pro vysoké spády. V roce 1900 A. G. Michael vynalezl teorii 
bubnové turbíny, která se stala předlohou maďarskému profesoru Bánki 
a jeho turbíně. První tato turbína byla uvedena do provozu v roce 1920 
v Budapešti. U nás se tato turbína stala velmi populární při obnově 
malých vodních elektráren na konci minulého století.

Do vývoje a konstrukce vodních motorů zasáhla také významně 
česká technická kapacita. Prof. Ing. Dr. Viktor Kaplan vyvinul v letech 
1912 až 1913 v Brně vrtulovou turbínu s natáčivými oběžnými lopat-
kami, kterou si nechal v roce 1913 patentovat. První Kaplanova turbína 
byla vyrobena v roce 1918 v br-
něnské slévárně Ignáce Storka 
a byla následující rok v březnu 
uvedena do provozu jižně od 
Vídně v Ulmu. V této souvislosti 
je namístě krátké připomenutí 
dodnes občas probíhajících 
a zbytečných tahanic o původu 
tohoto vynálezce a jeho turbíny 
mezi Čechy a Rakušany. V kaž-
dém případě je vrtulová Kapla-
nova turbína v malých a střed-
ních spádech bezkonkurenční 
z hlediska jednotkové hltnosti. 

3. Využití vodní síly 
k výrobě elektřiny

I když se to z dnešního po-
hledu zdá téměř neuvěřitelné, 
dnes všudypřítomná elektrická 

Oběžné kolo moderní Peltonovy 
turbíny ve výrobním závodě (Stro-
jírny Brno)

Kaplanova turbína z Nechranic 
dosloužila

energie nás provází v masivním měřítku jen něco přes půlstoletí. První 
dálkový přenos elektrické energie byl uskutečněn až v roce 1874. Již 
v roce 1881 se u nás prvně použilo elektřiny k veřejnému osvětlení 
a vznikají první malé parní elektrárny. V roce 1882 je osvětleno Národ-
ní divadlo obloukovými lampami. V roce 1887 byla v Čechách spuš-
těna první veřejná elektrárna na Žižkově se stejnosměrným proudem. 
První třífázová elektrárna byla u nás spuštěna v Holešovicích v roce 
1898 a tímto byla postupně zahájena elektrifikace naší země. Nejprve 
to do roku 1913 bylo místně, poté do roku 1945 oblastně a až po 2. 
světové válce na celostátní úrovni. V roce 1902 se elektrické stroje 
podílely na pohonech v průmyslu pouze ze 7,5 %.

První elektrárny byly sice parní, ale využití vodní síly k výrobě 
elektrické energie nijak nezaostalo, ale naopak v určité fázi vývoje, 
alespoň v našich podmínkách, sehrálo významnou roli. První vodní 
elektrárnu ve světě postavil na svém panství v Anglii na řece Debdon 
a na stejnojmenné přehradě v roce 1878 lord Armstrong. Ta zajišťovala 
svým výkonem 4 kW osvětlení jeho zámku. První dálkový přenos elek-
třiny z vodní síly byl vybudován v roce 1891 v Německu z Lauffenu 
do Frankfurtu n. M. na vzdálenost 177 km. Výstavba malých vodních 
elektráren dostává postupně a překotně po celé Evropě zelenou.

Hoover Dam s výškou hráze 220 m na řece Colorado (USA)

Využití vodní energie samozřejmě v podstatně větším měřítku, tzn. 
ve velkých vodních elektrárnách, obrovsky ovlivnilo rozvoj celých vel-
kých regionů a zemí. Příkladem může být výstavba vodní elektrárny 
Mareges na řece Dordogne ve Francii dokončené v roce 1935, která 
svým výkonem 128 MW pomohla Francii, v řešení energetické krize 
a byla příkladem k výstavbě dalších vodních elektráren v této zemi. 
Podobný příklad je výstavba Hooverovy přehrady a elektrárny na řece 
Colorado v USA, dokončené v roce 1936, která umožnila rozvoj celého 
západního pobřeží USA. Výkonem 1 345 MW byla zároveň největší 
vodní elektrárnou na světě až do výstavby další americké přehrady 
a elektrárny Grand Coulee s výkonem 2 000 MW v roce 1942. Výstavba 
velkých vodních elektráren je zatím završena dokončením kontro-
verzní přehrady Tři soutěsky na řece Jang-c´-tiang v Číně, kde je ve 
třech elektrárnách instalovaný výkon 22 500 MW. Výstavba velkých 
vodních elektráren se nevyhnula ani nám, ale v podstatně skromněj-
ších podmínkách a později, především v době budování socialismu.

Vraťme se však k nám a našim malým vodním elektrárnám. 

4. Malé vodní elektrárny
Řada mlýnů na počátku 20. století přešla na výrobu elektrické 

energie z důvodu dovozu levné mouky z Uher a ze zámoří, a tak 
přispěla k místní elektrifikaci měst a obcí. Začínají se však budovat 
také zcela nové malé vodní elektrárny, jako například v roce 1902 
MVE Pod Čertovou stěnou na Vltavě u Vyššího Brodu s výkonem 3x 
1 500 kW. V roce 1913 byla celková výroba elektrické energie u nás 
pouhých 245 GWh, přičemž podíl MVE byl jen 1,7 %. V roce 1919 
byla ale celková výroba již 1 368 GWh a podíl MVE stoupnul na 7,3 %. 
Rozbíhala se zlatá éra výstavby a rekonstrukcí MVE u nás. 

V roce 1919 byl přijat zákon č. 438/1919 Sb., o státní podpoře při 
zahájení soustavné elektrifikace, kde bylo budování MVE prohlášeno 
veřejným zájmem. Rozběhla se výstavba řady MVE s výkonem nad 
1 MW, jako například Lomazice na Ohři, Spálov na Jizeře, Miřejovice 
na Vltavě, Přelouč na Labi, Rudolfov na Černé Nise apod. Zároveň 
nastartoval proces obměny technologického vybavení stávajících 
hydroenergetických zdrojů. Celková výroba elektrické energie v teh-
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Pohled do strojovny MVE Pod Čertovou stěnou na Vltavě

dejším Československu dosáhla v roce 1930 
již 2 933 GWh a podíl vodních elektráren 
stoupnul na 13,7 %. 

V roce 1930 proběhla z popudu Minister-
stva financí, v rámci přiznání daně z vodní 
síly (zákon č. 338/1921 Sb.), rozsáhlá inven-
tarizace hydroenergetických zdrojů s výko-
nem nad 2 koňské síly, tj. 1,5 kW. Výsledky 
inventarizace vydalo v roce 1934 Minister-
stvo veřejných prací v souhrnném a veřejně 
přístupném materiálu zahrnujícím seznam, 
mapy a charakteristiky každého vodního 
díla. Zveřejněné údaje obsahovaly název, 
vodní tok, druh živnosti, počet a druh vod-
ních strojů, množství vody, spád a normální 
výkon v koních. Mnozí z nás čerpají z tohoto 
úžasného přehledu dodnes. Na území tehdej-
šího Československa bylo v roce 1930 celkem 
15 638 hydroenergetických zdrojů o celkovém 
výkonu 234,5 MW. Z toho na území Čech bylo 
11 785 těchto zdrojů s výkonem 194,4 MW 
osazených celkem 13 513 vodními stroji. Sa-
mozřejmě převládala vodní kola – těch bylo 
9 100, turbín tedy bylo 4 413, z toho 3 912 
turbín Francis a 223 turbín Girard. V roce 
1930 bylo na českém území celkem 1 164 
výroben elektřiny z vody, ve kterých bylo 
osazeno celkem 1 570 vodních strojů – viz 
tabulka 1. Zde již jasně převažují turbíny, jak 
co do počtu, tak i výkonu. 

I přes vleklou hospodářskou krizi ve 30. 
letech minulého století a světovou válku 
rostla celková výroba elektrické energie až 
do roku 1944, kdy dosáhla hodnoty 6 868 
GWh a podíl výroby v MVE stoupnul na 16,1 

Z projektu dodnes provozované MVE Želina na řece Ohři

%. Vrcholil zlatý věk malých 
vodních elektráren v Čechách. 
Postavila se řada známých 
vodních elektráren jako Vranov 
na Dyji, Střekov na Labi, Vrané 
nad Vltavou a Štěchovice na 
Vltavě a pokračovala nebývalá 
výstavba a rekonstrukce MVE. 

Po válce došlo ke skokové-
mu poklesu výroby elektrické 
energie o více než třetinu. 
Znárodňovacím dekretem bylo 
znárodněno 1 350 výroben 
elektřiny. V roce 1949 bylo 
ve správě ČEZ celkem 160 
vodních elektráren, z toho 152 
MVE. Výroba elektrické energie v hydroenergetice poklesla o více než 
20 %. Následně v 50. letech došlo k masovému rušení malých provo-
zoven, tedy včetně MVE, především z politických a ideových důvodů. 
Dá se jednoznačně říci, že po zlaté éře nastala doba temna. Za třicet 
let budování socialismu bylo postaveno pouze 29 MVE o celkovém 
výkonu 66,3 MW. Celkový instalovaný výkon vodních elektráren však 
výrazně narostl výstavbou velkých hydroenergetických děl, především 
na Vltavě. V roce 1979 bylo v Čechách v provozu pouze 104 MVE 
v rámci ČEZ a dalších 134 mimo rezort energetiky, mnohé však již 
byly připravené k likvidaci.

V roce 1979 schválilo předsednictvo vlády ČSSR Zásady intenziv-
ního využití hydroenergetického potenciálu vodních toků pro výrobu 
elektřiny v MVE usnesením č. 304/1979 Sb. Zkráceně řečeno – uložilo 
začít se opět starat a pečovat o stávající MVE a zároveň prověřit mož-
nosti nové výstavby. Dne 12. 11. 1981 usnesením vlády č. 201/1981 

Vodní stroj Počet
Výkon v KW

Průměr Celkem

Francis 930 80,4 74737

Kaplan 17 143,2 2434

Ostatní turbíny 92 143,2 2434

Vodní kola 531 4,6 2432

Celkem 1570 53,2 83493

Tab. 1. Technologie MVE na území ČR v roce 1930. Celkem 1164 
výroben elektřiny z vody

MVE HC Nechranice zprovozněná 
v roce 1969

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

1257 2291 1659 1735 2016 1437 1161 2002 1758 2380 2789

Tab. 2. Výroba elektrické energie z vodních zdrojů mimo PVE v GWh za rok

Graf 1. Dnešní stav v hydroenergetice (údaje roku 2010 v GWh dle Energetického regulačního 
úřadu)
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Skříň Bankiho turbíny při opravě po 15 letech provozu

Sb., o komplexním programu rekonstrukcí, obnovy a výstavby MVE byl 
schválen mj. i program výstavby 35 MVE s výkonem 78,3 MW. Pře-
devším však vláda uložila bezprůtahové schvalovací řízení a otevřela 

cestu i soukromým iniciativám. Začal nový věk výstavby a obnovy 
MVE. Lidem se tak otevřela první cesta k podnikání i v podmínkách 
těmto věcem nepřejícího bývalého režimu. Cesta to však byla trnitá, 
bez technologií, bez zázemí, bez financí, ale částečně volná. Po roce 
1989 se postupně situace zlepšovala s příchodem nových firem a tech-
nologií, proti však dlouho působila cenová politika v energetice. Po-
stupně i to se však vyvažovalo až do dnešních dní, kdy se opět vedou 
diskuse, zda vůbec a jak výrobu elektrické energie v MVE podporovat.

V roce 2001 bylo v Čechách celkem 878 MVE s výkonem do 1 MW 
a k 1. 8. 2011 to již bylo 1 406 těchto MVE s celkovým instalovaným 
výkonem 140,8 MW. Počet provozovaných MVE z roku 1930 byl 
překonán až v roce 2002. Celková výroba elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie byla v roce 2010 celkem 5 903 GWh (graf 1), na čemž 
se podílela hydroenergetika 47 %. Celková výroba elektřiny ve vodních 
elektrárnách bez přečerpávacích vodních elektráren dosáhla hodnoty 
2 789 GWh (tab. 2) a z toho 42 % byla výroba v MVE. 

Přejme si, aby se již nikdy neopakovala doba temna. Připomeneme-li 
si začátek tohoto článku, doufejme, že se i dočkáme smysluplnosti 
a logiky našeho jednání. Využití vodní síly, jako skutečně obnovitel-
ného zdroje energie, si to jistě zaslouží.

Ing. Petr Vít 
Povodí Ohře Chomutov  

předseda odborné skupiny Vodní toky a nádrže ČVTVHS
e-mail: vit@poh.cz

Seminář Sucho a jak mu čelit
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost uspřádala ve 

spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem a Výzkumným 
ústavem vodohospodářským T.G.M. v Klubu techniků na Novotného 
Lávce v Praze dne 15. května 2013 seminář věnovaný problematice 
sucha. Uspořádání akce finančně podpořili Svaz vodního hospo-
dářství ČR a Global Water Partnership. Po sérii odborných akcí 
zaměřených na ochranu před povodněmi, vyvolaných výskytem 
několika velkých povodní v posledních 15 letech, byl seminář 
tentokrát zaměřen na druhý hydrologický extrém – sucho a jeho 
projevy. Velký zájem účastníků, kvůli kterému musela být akce na 
poslední chvíli přemístěna do většího sálu, ukázal oprávněnost této 
volby. Sucho, i když zřejmě ne v tak katastrofických formách jako 
v některých rozvojových zemích, dokáže být i v naší zemi vážným 
problémem a zaslouží si plně naši pozornost. 

Pořadatelé se snažili zařadit problematiku sucha v celé šíři, od 
jeho meteorologických příčin, indikátorů jeho výskytu a intenzity, 
možnosti předpovídání až po jeho projevy, důsledky a možnosti, jak 
jim čelit. Program a tím i skladba účastníků byly ovšem prioritně 
zaměřeny na vodohospodářskou problematiku sucha, nikoli na 
projevy a důsledky sucha v zemědělství. Nebylo to dáno podceně-
ním významu dopadů sucha na rostlinou produkci, ale časovými 
omezeními jednodenní akce. 

Program semináře byl rozdělen do tří tematických okruhů, ke každé-
mu z nich bylo předneseno několik referátů. Díky vstřícnému postoji 
autorů, kteří včas dodali rozšířené abstrakty svých vystoupení, mohli 
účastníci obdržet již při registraci malý sborníček, jehož elektronická 
forma je spolu s prezentacemi jednotlivých referátů umístěna i na 
webových stránkách semináře (http://voda.chmi.cz/sucho_2013). 

V rámci tématického bloku A – Hydrologické sucho a jeho proje-
vy, odeznělo 6 referátů. První referát věnoval autor (Elleder, ČHMÚ) 
historickým případům sucha, i když nešel tak hluboko do historie, 
jako obvykle činí v případě povodní. Zaměřil se na sucho v roce 
1904, které bylo jedním z nejvýznamnějších případů sucha ve 20. 
století, přitom v té době již bylo dokumentováno řadou hydrometric-
kých měření na zasažených tocích. Vyčíslený minimální průtok na 
Vltavě v Praze 12 m3.s-1 byl menší než při známém suchu v roce 1947.

Další referát se zabýval hlavně indikátory sucha a systémem jeho 
monitorování a hodnocení. Včasné podchycení informace o nástupu 
sucha je značným problémem a autor referátu (Vlnas) poukazuje 
na skutečnost, že v současné době ve světě neexistuje jednoduchá 
a univerzální metoda pro stanovení sucha. Z několika indikátorů 
založených na pozorování srážkových úhrnů se nejčastěji užívá 
standardizovaný srážkový index (SDI) a Palmerův index sucha. 
Hydrologické indikátory jsou většinou založeny na porovnání 
vybraných hydrologických charakteristik určitého období s jejich 
normálními hodnotami.

Zvyšování pravděpodobnosti výskytu sucha je obecně pokládáno 
za jeden z očekávaných důsledků změn klimatu, a to i v přírodních 
podmínkách střední Evropy. Spojený referát pracovníků VÚV T.G.M. 
a ČHMÚ prezentoval některé výsledky výzkumného projektu Zpřes-
nění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v  sektorech 
vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních 
opatření (2007–2011). Autoři z VÚV T.G.M.  (Hanel a kol.) posu-
zovali možný dopad klimatických změn na hydrologickou bilanci 
v měsíčním kroku, autoři ČHMÚ (Boháč a kol.) se zabývali dopadem 
změny klimatu na minimální průtoky. V obou případech výsledky 
výrazně kolísají podle zvoleného typu emisního scénáře a klimatic-
kého modelu. Přesto lze v průběhu a koncem tohoto století očekávat 
významné změny režimu minimálních průtoků.

Příspěvek našich slovenských kolegů z SHMÚ (Poórová a kol.) 
se zabýval zkoumáním trendů minimálních ročních a měsíčních 
průtoků na slovenských řekách v průběhu posledních 50, resp. 80 
let. Výsledky se v jednotlivých povodích dosti různí, přesto byly 
využity pro zpracování mapy zranitelnosti území z hlediska prů-
měrné vodnosti. 

Cesta k předpovídání meteorologického i hydrologického sucha 
vede jednoznačně přes dlouhodobé předpovědi srážek. Autorka 
příspěvku reprezentující na semináři meteorologickou obec (Pech-
ková, ČHMÚ) prezentovala současné možnosti a omezení měsíčních 
předpovědí ČHMÚ a sezónních předpovědí Evropského centra pro 
střednědobou předpověď počasí (ECMWF) a Mezinárodního vý-
zkumného institutu pro predikce klimatu (IRI). Je faktem, že ze všech 
klimatických prvků je právě dlouhodobé předpovídání srážek nej-
méně spolehlivé pro jejich časově a prostorově nespojitý charakter.

Poslední referát bloku A (autoři Soukalová, Muzikář) se zabýval 
problematikou periodicity v pozorovaných řadách na objektech pod-
zemních vod (vrtech) a možnostmi jejího využití pro předpovídání 
vývoje podzemních vod. V řadách měsíčních průměrů se projevuje 
výrazná sezónní perioda daná jarním doplňováním zásob podzem-
ních vod, v řadách ročních průměrů se vyskytuje často mnohaletá 
periodicita (spíše kvaziperiodicita) způsobená několikaletou aku-
mulací srážek. Značné zpožděná reakce podzemních vod na spadlé 
srážky tak umožňuje na základě harmonické analýzy a autoregres-
ního modelu stanovit pro daný objekt  dlouhodobou předpověď či 
alespoň tendenci pohybu hladiny podzemní vody. 

V tematickém bloku B – Opatření k omezení důsledků sucha, 
bylo předneseno také 6 referátů. V prvním z nich autorka (Nietscheo-
vá, PVltavy) rozebírala právní nástroje ke zvládání sucha, hlavně 
možnosti dané vodním zákonem vodoprávním úřadům k omezo-
vání nakládání vodami. Přestože je jedním z deklarovaných účelů 
vodního zákona vytvoření podmínek pro snižování nepříznivých 
účinků povodní a sucha, nejsou právě v případě dlouhodobého ne-
dostatku vody ve větších oblastech kompetence vodoprávních úřadů 
dostatečné. Měly by být rozšířeny o možnost vyhlášení mimořádné 
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situace – sucho – s pří-
slušnými pravomocemi 
na ukládání opatření ve 
veřejném zájmu.

Koncepce environ-
mentální bezpečnosti, 
kterou představila ve 
svém referátu autorka 
z MŽP (Adámková), za-
hrnuje sucho mezi zdroje 
rizika přírodního půvo-
du, potenciálně nebez-
pečné pro vznik krizové 
situace ohrožující životní 
prostředí. Mezi prioritní 
úkoly v oblasti environ-
mentální bezpečnosti 
patří navržení systému 
indikátorů sucha a nava-
zujících opatření včetně 
zpracování typového plá-
nu pro krizovou situaci 
„dlouhodobé sucho“. Pro 
řešení této problematiky 
budou nutné i některé 
legislativní změny, např. 
právní úprava zabezpe-
čení hydrometeorologic-
ké služby.

Další referát (autorka Finfrlová, Svaz měst a obcí ČR) se zabýval 
rovněž problematikou připravenosti na zvládání sucha, tentokráte 
v komunální sféře. Pro sucho nemáme připraven systém směrodat-
ných limitních stavů, stupňů aktivity a operativních plánů jako pro 
případ povodní. V praktických situacích pak pravomoci vodopráv-
ních úřadů, dané jim vodním zákonem při přechodném nedostatku 
vody, nemusí být v případě dlouhodobého sucha dostatečně účinné. 

Ochrana území vhodných pro akumulaci povrchových vod je 
dlouhodobě řešená problematika v rámci vodohospodářského plá-
nování. V původním SVP (1988) bylo vymezeno 211 lokalit výhle-
dových vodních nádrží, jejichž počet byl při konfrontaci veřejných 
zájmů v oblasti ochrany před nepříznivými účinky povodní a sucha 
a zájmů ochrany přírody postupně snižován. V současném Generelu 
území chráněných pro akumulaci povrchových vod, který představi-
la ve svém referátu autorka z MZe (Saňáková), je zahrnuto 65 lokalit. 
Generel je podkladem pro návrh Politiky územního rozvoje a další 
územně plánovací dokumentace, v jejichž rámci bude až v budoucnu 
posouzena a projednána potřebnost jejich realizace.

Účinným nástrojem k řízení odběru podzemní vody z význam-
ných hydrogeologických struktur může být jímací řád (autoři Šeda, 
Vrbová). Možnost uložit předložení jímacího řádu, danou vodním 
zákonem, vodoprávní úřady zatím příliš nevyužívají. Správně na-
stavený a fungující jímací řád poskytuje data využitelná i v oblasti 
plánování a ochrany vodních zdrojů před výjimečnými situacemi 
přírodního i antropogenního původu.     

Praktický pohled na problematiku sucha v zásobování pitnou 
vodou předvedli autoři z Vodárenské akciové společnosti (Látal, 
Novák). Pozornost společnosti je soustředěna na preventivní opat-
ření technického i technologického charakteru. Opatření v oblasti 
technologie úpravy vody byly demonstrovány na třech konkrétních 
případech.

V tematickém bloku C – Ekologické aspekty sucha, 
byly prezentovány tři referáty. V prvním referátu ře-
šitelé z VÚV T.G.M.  (Balvín, Mrkvičková) přednesli 
návrh nové metodiky pro stanovení minimálního zů-
statkového průtoku (MZP), kterou na základě zmocně-
ní z vodního zákona vyhlásí vláda nařízením. Přístup 
ke stanovení MZP je diferencovaný do tří základních 
skupin podle způsobu nakládání s povrchovými 
vodami (čili do jaké míry mění hydrologický režim), 

Ilustrační foto z prezentace Petra Pařila (zdroj: http://www.sucho.eu)

přičemž při málo významném ovlivnění (do 20% Qa) je dále členěn 
jednak podle příslušnosti území do 4 regionů stanovených podle 
rozkolísanosti hydrologického režimu, jednak podle roční sezóny. 
Metodika ve většině případů vede ke zvýšení požadavků na MZP ve 
srovnání s dosavadním metodickým pokynem MŽP. 

Referát autorů z několika brněnských pracovišť (Pařil a kol.) 
popisuje u nás originální přístup k indikaci vysýchání toků na 
základě retrospektivní analýzy složení společenstva bezobratlých 
(makrozoobentosu). Metodika je zkoušena v rámci výzkumného 
projektu na vybraných malých tocích 1. až 4. řádu Strahlera, s pokud 
možno minimálním ovlivněním. Cílem projektu je kromě vyvinutí 
a odzkoušení metodiky také tvorba map oblastí s největším rizikem 
vysýchání toků. Praktické využití výsledků se očekává při tvorbě 
plánů dílčích povodí, v územně plánovací praxi a při ekologickém 
hodnocení různých záměrů v lokálních povodích. 

Poslední referát (autor Beneš, Povodí Vltavy, s. p.) prezentoval 
pilotní projekt na zmírnění současných důsledků klimatické změny 
v povodí Rakovnického potoka. Jde o oblast s nejmenším úhrnem 
srážek v ČR, kde došlo v posledních 50 letech i k výraznému zvý-
šení teploty vzduch o 1,4 °C. Na probíhající zvyšování teplot citlivě 
reaguje odtok z povodí, který poklesl o 40 až 60 %, a celé povodí je 
bilančně pasivní. Významně také poklesly přirozené zásoby podzem-
ní vody. Zkoumané možnosti adaptačních opatření zahrnují převod 
vody z povodí Ohře a vybudování 8 malých nádrží pro akumulaci 
vody a nadlepšování průtoků. Poznatky z pilotního projektu využije 
státní podnik Povodí Vltavy při pořizování Plánu dílčího povodí 
Berounky a navazujícího programu opatření.

Přednesené referáty obsahovaly nové poznatky, zajímavé infor-
mace a podněty, na což účastníci semináře reagovali v řadě případů 
doplňujícími dotazy. Celkově byl také kladně oceňován průřezový 

charakter semináře, který pokrýval odborné, technické 
i legislativní aspekty sucha ve značné šíři. Jde o proble-
matiku aktuální a stále se vyvíjející, ke které se Česká 
vědeckotechnická společnost jistě časem vrátí.

za přípravný výbor semináře
Jan Kubát

kubat@chmi.cz
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Zamyšlení nad dnešním vodohospodářským 
školstvím

„Tak nám zabili Ferdinanda“, povídala jedna stará paní v jednom 
velice známém a nám všem blízkém českém románu slavné fiktivní 
postavičce našich českých dějin. Ona postavička nás poté provází po-
stupně jednou absurdní situací za druhou v těžkých dobách první svě-
tové války a víceméně se stane v mnoha směrech symbolem češství…

„Tak nám zabili naše vodohospodářské školství“, slýchávám v po-
slední době při různých odborných diskusích a připadám si, že hra-
jeme podle not výše zmíněného románu. Naposledy to bylo při valné 
hromadě České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, kdy 
se v rámci koncepce činnosti a programu společnosti do příštích let 
diskutovala oblast školství a celoživotního vzdělávání vodohospodářů. 
Je pro naši dobu příznačné a zároveň smutné, že se tyto diskuse ve-
dou povětšině na této úrovni a nikoliv na úrovni státu a jeho orgánů. 
V naší neplánovitě plánované a plánovitě neplánované společnosti je 
to konec konců normálně nenormální a nenormálně normální.

I přes demografické a další výzkumy, které upozorňují, že v naší 
populaci má předpoklady k získání vysokoškolského vzdělání 12 až 
14 % obyvatelstva, rozhodli se „naši moudří“, že budeme národem 

vzdělanějším a tyto počty znásobíme. Vzhledem k tomu, že obyvatele 
nevyměníme, zbývala jediná cesta – snížit výrazně požadavky na 
jednotlivé stupně vzdělání. Zdá se, že se to povedlo. Dnes už zanikají 
postupně učební obory, protože všichni musí mít maturitu a lidé s ma-
turitou přece „rukama nedělají“. Střední odborné školství se soustředí 
především na obchodní akademie a podobné těžko identifikovatelné 
útvary. Přijetím Boloňské deklarace jsme úspěšně rozbourali do té 
doby uznávaný a úspěšný systém vysokého školství. Najednou se vy-
rojila celá řada soukromých a regionálních univerzit všeho možného 
druhu a všech možných studijních programů, mnohdy bez dostateč-
ného pedagogického sboru. Tyto ústavy nabízejí studentům pohodlné 
dosažení titulu bakalář, který je sice oficiálně vysokoškolákem, ale 
prakticky nedosahuje úrovně předchozího středoškoláka. Následné 
magisterské studium většinou situaci nezachrání.

Bohužel na tuto hru bakalářů přistoupily i naše tradiční a uznávané 
technické univerzity jako ČVUT a VUT.  Zároveň se však snaží udržet 
si svoji odbornou úroveň a renomé. To v konkurenci „takyodborných“ 
nových vysokých škol, nabízejících zdánlivě podobné studijní pro-
gramy, není jednoduché. Protože jsme lidé, a člověk je přirozeně tvor 
líný, studenti vyhledávají především možnost úspěchu s minimálním 
úsilím. Přiznejme si, že bychom asi nebyli jiní. A tak skutečných 
vodohospodářů-absolventů rok od roku ubývá, avšak celkový počet 
je zdánlivě stejný, možná i narůstající. To, že většina těchto „takyvo-
dohospodářů“ nemá a nebude mít základy hydrauliky, hydrologie 
a dalších vodohospodářských odborností, dnes už pomalu nikoho 
nepřekvapí. 

Nám stále ještě mladým, ale již zkušeným a znalým vodohospo-
dářům je z toho povětšinou smutno. Proto ty časté diskuse, uváděné 
v úvodu tohoto zamyšlení. Před 20–30 lety nás jenom na ČVUT na 
„vodě“ končilo kolem stovky. To zajistilo víceméně přirozenou obmě-
nu odborných kádrů v oboru. Dnes zde končí čtvrtina, možná pětina 
studentů, a tak si říkám, jak to všechno dopadne? Na druhou stranu 
se nám již zaběhlým a stále mladým rýsuje velká příležitost k tomu, že 
i ve věku 70–80 let po nás bude poptávka a najdeme uplatnění v oboru. 

Je také možné, že se někdo kompetentní také už konečně zamyslí 
a začne něco činit ve prospěch věci. To se ale vzhledem k naší situaci 
a našemu politickému martýriu zdá nepravděpodobné. 

Tak tedy, přátelé, kolegové, kamarádi vodohospodáři – na naše 
skvělé zítřky!

Ing. Petr Vít
vit@poh.cz

Ilustroval zkušený a znalý vodohospodář Ing. Karel Macas



Čisté řešení TOC
TOC-L je přístroj, který pracuje na principu 
katalytického spalování, lze použít pro 
všechny aplikace – od ultra čisté vody až po 
vysoce kontaminované vody. V nabídce jsou 
čtyři nové modely, a to jak v stand-alone, 
tak i PC verzích. Tento model je konstruován 
jako ekologický „eko-friendly“, to znamená, 
že oproti stávajícímu má o 40 % nižší 
energetickou spotřebu. Současně je přístroj 
menší v pohledu půdorysu.

• Široký rozsah měření od 4 µg/l  
do 30 000 mg/l pro TOC

• Modularita příslušenství, např. měření 
celkového dusíku simultánně s TOC 
měřením

• Zdokonalené funkce PC softwaru, které 
zpříjemňují přístup operátora

www.shimandzu.cz

Chcete snížit fixní náklady 
v laboratoři?

SHIMADZU – řešení  
pro Vaše laboratoře

SHIMADZU nabízí pro analýzy vod:

UV VIS skenující spektrofotometry
•	Rutinní	přístroje,	možnost	použít	zkumavky,	
metody	pro	analýzu	vod

•	Pokročílé	přístroje	pro	náročnější	analýzy,	
PC	kontrola

•	TOC	a	TN	celkový	organický	uhlík	a	celkový	
dusík

•	Laboratorní	a	on-line	vzorky
•	Kapalné	a	pevné	vzorky	-	vhodné	pro	od-
padní	vody

•	Možno	nabídnout	jednoduchý	rutinní	
přístroj

Plynová chromatografie
•	Analýza	ropných	látech	ve	vodách	dle	ISO	
9377-4	metodou	H53	GC-FID	C10-C40

•	Stanovení	pesticidů	a	toxických	látek
•	Plně	automatické	analýzy
•	Hmotnostní	detektor

Kapalinová chromatografie
•	Standardní	stanovení	PAU
•	Stanovení	pesticidů	včetně	hmotnostního	
detektoru

•	Plně	automatické	analýzy

Atomová absorpční spektrometrie, 
infračervená spektroskopie, ICP

Odborná a metodická pomoc při řešení 
Vašich problémů při zavádění příslušných 
norem

V případě zájmu o tyto nebo další přístroje 
z naší nabídky, včetně cen, nás kontaktujte:

Shimadzu GmbH, organizační složka Praha
Ocelářská 35, 190 00 Praha 9

tel.: 284 080 221, fax: 284 080 225
e-mail: cz@shimadzu.eu.com



Stanovení ortofosfátů s novým 
analyzátorem P 700 IQ
Nový Prvek ve StavebNIcovém SyStému IQ SeNSor Net

PO4

Slovensko:
WTW, meracia a analytická technika s.r.o.
Banská Bystrica
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Fax: +421 48 414 64 58
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