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Abstract: 

The aim of this paper is evaluation of hydrological regime of the upper part of Luţnice 

River basin. Upper stream of the Luţnice river represents low intensity of modification. 

Larger part of the river is a meandering stream with many ponds and pools in the floodplain 

where the safe retention of water during floods is possible. First part of this paper focus on 

detailed area hydrography description. The main part concentrates to hydrological regime. 

The methodology of this research is based on statistical evaluation of the longtime data series 

from the Pilař station. Flood events and dry periods are analyzed during the past 46 years. 

Detailed discharge measurements (realized in this area by Faculty of Science, Department 

of Physical Geography and Geoecology) are used for recent flood evaluations. Higher 

occurrence of floods and dry periods was identified in the past 10 years. 

 

 

Abstrakt: 

Předmětem této studie je zhodnocení hydrologického reţimu povodí horní Luţnice. 

Tok horní Luţnice představuje lidskou činností velmi málo ovlivněný fluviální systém. 

Zejména na českém území řeka bohatě meandruje a v její nivě se nachází velké mnoţství 

fluviálních jezer, ve kterých je moţná bezpečná retence povodňových vod. První část práce se 

zabývá hydrografickou charakteristikou povodí. Stěţejní druhá část práce se zaměřuje 

na zhodnocení hydrologického reţimu horní Luţnice, která je zaloţeno především 

na vyhodnocení dlouhodobé datové řady z vodoměrné stanice Pilař. Z hlediska výskytu 

povodní a sucha v období 1965 aţ 2010 byl identifikován zvýšený výskyt obou jevů během 

posledních 10 let. Pro zhodnocení povodňových událostí v letech 2009 aţ 2011 bylo vyuţito 

dat z monitoringu Katedry fyzické geografie a geoekologie, PřF UK Praha.  
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1. Úvod 

Na území našeho státu představují jednu z největších přírodních hrozeb povodně. 

Na konci relativně klidného 20. století a na počátku třetího tisíciletí opět připomněly, 

ţe s nimi musíme počítat a být na ně připraveni. Události z let 1997 na Moravě a 2002 

v Čechách a posléze několik dalších rozsahem menších povodní - například v letech 2006, 

2010 vyvolaly řadu otázek a povodňová problematika nabyla na významu.    

Pochopení přírodních systémů a otázka ovlivňování přírodních procesů člověkem je 

v současné době velmi aktuální a význam porozumění přírodním procesům vzrůstá se stále 

rostoucí intenzitou ovlivnění přírodní sféry lidskou společností. Celá řada odborníků 

ze širokého spektra vědních oborů se dnes zabývá touto problematikou, coţ vedlo ke vzniku 

významných výzkumných projektů. Povodí Luţnice bylo zařazeno do projektu Ministerstva 

zemědělství ČR NAZV QH82078 „Retence vody v nivách a moţnosti jejího 

zvýšení“ řešeným na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. Tato práce je 

součástí komplexního výzkumu povodí horní Luţnice. Povodí Luţnice nám nabízí jedinečnou 

moţnost zkoumat a vyhodnocovat hydrologický reţim toku, který byl velmi málo zasaţen 

lidskou činností. Zejména horní část povodí tohoto toku reprezentuje níţinný meandrující tok 

ve své přirozené podobě a je schopen vykonávat přirozené funkce říčního sytému, 

jeţ zahrnuje přirozený vývoj toku a časté víceméně kaţdoroční rozlivy do okolní zachovalé 

poříční nivy. Horní Luţnice je stupněm přírodní zachovalosti a rozsahem takto zachovalého 

fluviálního prostředí na území našeho státu výjimečná  a nabízí tak prostor ke studiu procesů, 

jeţ vlivem člověka na jiných tocích jiţ zcela či částečně vymizely. Mimo Luţnice se výrazné 

úseky hodnotných zachovalých niv zachovaly také na horním toku Vltavy, tzv. Vltavský luh, 

střední Ploučnici, Úhlavě, Smědé, Stropnici, Odře, dolní Orlici, na dolním toku Dyje a místy 

i na středním a dolním toku Moravy 

Studium přirozeným rozlivů toku, jeţ jsou pro horní Luţnici charakteristické, pomáhá 

při pochopení toho, jak velký vliv můţe tato oblast mít na ovlivnění jednotlivých povodní, 

které se na Luţnici vyskytují, a dále nám samozřejmě můţe pomoci při plánování 

protipovodňové ochrany i na jiných tocích, kde je třeba poříčním systémům navrátit jejich 

přirozenou retenční schopnost. Z hlediska protipovodňové ochrany v dnešní době převládají 

trendy udrţovat vodu v krajině a vyuţívat její přirozené retenční schopnosti. Umoţnit vodě se 

vylít z koryt toků, tam kde je to moţné a uskladnit tak zde určitou část povodňových vod, 

které mohou někdy poměrně výrazně omezit anebo sníţit výši povodňových škod.  Dnešní 

říční síť i krajina sama o sobě jiţ prošla tak výraznou proměnou, ţe její samoregulační 
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a retenční schopnost velmi výrazně poklesla. Svoji vinu ta tom nesou i výrazné antropogenní 

úpravy říční sítě, jeţ byly často provedeny jako důsledek nesprávně pojaté koncepce právě 

protipovodňové ochrany. S teorií: odveďme velkou vodu co nejrychleji pryč, docházelo 

k úpravám, jeţ urychlovaly odtok vody z krajiny, čímţ nicméně ale bohuţel došlo 

k akceleraci povodní. 

Právě povodí horní Luţnice tvoří mimořádně zachovalou přírodní oblast a to zejména 

údolní niva horní Luţnice, kde je moţnost vysoké retence vody a případné transformace 

povodňové vlny. Jak udává Langhammer (2005) z hlediska průběhu a následků extrémních 

povodní je tato oblast unikátní především silným transformačním účinkem na povodňovou 

vlnu a tím zcela atypickým průběhem povodňových události. Tato práce se zabývá 

zhodnocením hydrologického reţimu povodí horní Luţnice při vyuţití zejména podrobného 

statistického vyhodnocení dlouhodobých datových řad průtoků. Různými prostředky a 

nástroji je vyhodnocena funkce systému toku horní Luţnice a její údolní nivy ve vztahu 

k potencionálnímu ovlivnění průběhu povodní. Podobně je pohlíţeno na suchá období, jeţ se 

moţná v blízké budoucnosti budou projevovat čím dál výrazněji a z globálního hlediska je 

jejich nebezpečí srovnatelné s povodňovou hrozbou.    

Tato diplomová práce je členěna do čtyř hlavních částí. V úvodní kapitole byl nastíněn 

úvod do problematiky a na následující straně jsou shrnuty cíle této práce. Další část je 

věnována obecné a zejména poté hydrografické charakteristice povodí horní Luţnice. Třetí 

a stěţejní kapitola této práce se věnuje samotnému zhodnocení hydrologického reţimu horní 

Luţnice a vybraných povodňových událostí. Poslední část této studie patří shrnutí výsledků 

a je věnována diskuzi.  
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1.1 Cíle práce 

 

Cílem této práce je zpracování podrobné hydrografické charakteristiky povodí horní 

Luţnice. Hlavním cílem práce je zhodnocení hydrologického reţimu tohoto povodí  za vyuţití 

dlouhodobé datové řady získané na vodoměrném profilu Pilař. K této analýze bude vyuţito 

různých postupů a statistických nástrojů. Dalším cílem práce je zhodnocení vybraných 

extrémních hydrologických událostí, jeţ se v povodí vyskytly za období zaloţeného terénního 

monitoringu se zvláštním zřetelem k analýze retenčního a transformačního potenciálu říční 

nivy. 
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2. Charakteristika řeky Lužnice a jejího povodí  
 

Řeka Luţnice je největším pravostranným přítokem Vltavy v Jiţních Čechách. 

Podle absolutní řádovosti toků je Luţnice tokem III. řádu. (Vltava II. a Labe I. řádu). Povodí 

Luţnice se prostírá ve východní části Jihočeského kraje a v nejsevernější části Dolního 

Rakouska zvané Waldviertel. Luţnice pramení v rakouské části Novohradských hor (Freiwald) 

na západním svahu Aichelbergu v nadmořské výšce 990 m (Chábera 1985). Poté přitéká 

do české části pohoří, kde se nachází i nejvyšší bod české části povodí - Myslivna 

(1040 m n. m.). Po krátkém úseku u Pohoří na Šumavě se Luţnice opět vrací do Rakouska, 

kde se nazývá Lainsitz  a protéká územím Dolních Rakous.  Po 33,5 km tvoří krátký úsek naší 

státní hranice u Českých Velenic a po malé odbočce zpět do Rakouska se u Nové Vsi 

nad Luţnicí, respektive u obce Krabonoš (Chábera 1998), jiţ nastálo vtéká do České 

republiky.  Nejdříve protéká směrem k severu rovinatou Třeboňskou pánví a poté se dostává 

do krystalinika Táborské pahorkatiny, kde tvoří hluboké, místy kaňonovité údolí a to zejména 

mezi Táborem a Bechyní (Chábera 1985). Po 189,6 km (Hydrologické poměry 

Československé socialisté republiky 1965 – 1970) vtéká v nadmořské výšce 348 m do Vltavy 

ve vodní nádrţi Kořensko a to u obce Neznašov. Výškový rozdíl mezi pramenem a ústím toku 

čítá 642 m. Přímá vzdušná vzdálenost od pramene Luţnice k ústí do Vltavy je 71 km. 

Vzdálenost nejsevernějšího a nejjiţnějšího bohu povodí tvoří 107 km. 

Průměrný roční průtok při ústí do Vltavy je 24,3 m
3
/s (Chábera 1986). Nejvyšší 

zaznamenaný průtok připadá na 16.8.2002 na profilu v Bechyni 666 m
3
.s

-1
, nejniţší tamtéţ 

31.8.1943 1,05 m
3
.s

-1 
(ČHMÚ). Celková plocha povodí je 4226 km

2
 (Hydrologické poměry 

Československé socialisté republiky 1965 – 1970), z toho se nachází 3526 km
2
 v České 

republice, to odpovídá 83 % plochy povodí (vlastní výpočet v prostředí GIS). Povodí Luţnice 

svojí rozlohou zaujímá 15,05% plochy povodí Vltavy (Havlová 1998). Teoretická střední 

šířka povodí Luţnice (poměr mezi plochou povodí a délkou toku) činí 21,22 km, 

coţ charakterizuje tvar povodí jako mírně protáhlé. Koeficient protaţení vodního toku (poměr 

střední šířky povodí ku délce vodního toku) je 0,102 a tím připadá Luţnice k nejniţší hranici 

protáhlého povodí (Šimek, 2008). Křivolakost toku (poměr mezi skutečnou délkou toku 

a přímou vzdáleností od pramene k ústí) v případě Luţnice vychází 2,67. Takto poměrně 

vysoké číslo poukazuje na značně zakřivený a na mnoha místech bohatě meandrující průběh 

vodního toku. Průměrná hustota říční sítě v povodí Luţnice je na druhou stranu relativně 

nízká s hodnotou 0,49 km toku na km
2
. Průměrný specifický odtok z povodí je 5,75 l.s

-1
.km

-2
. 
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Odtokový součinitel má hodnotu 0,27. Nicméně v různých charakteristikách můţeme v rámci 

povodí a dílčích subpovodí najít výrazné rozdíly.  Podélný profil toku Luţnice vykazuje 

poměrně netypický jev, kdy nejmenší spád a nejširší niva se nenachází jako obvykle 

na dolním, nýbrţ středním toku řeky. To souvisí s paleogeografickým vývojem povodí 

(Šimek, 2008). 

Jiţní a východní část rozvodnice povodí Luţnice náleţí k hlavnímu evropskému 

rozvodí mezi úmořím Severního a Černého moře. Na severu sousedí povodí Luţnice 

s povodím Sázavy, na západě poté s povodím Malše a Vltavy. Lesnatost povodí je kolem 

30 % (Chábera 1998). 

 

Mapa č. 1: Poloha povodí Luţnice v rámci České republiky 

0 50 100 Km

povodí Lužnice

hranice ČR

oblasti povodi

 

Zdroj: databáze ArcCR 

 

             Obr. č. 1: Řeka Luţnice v Táboře 

 

             Zdroj: fotoarchiv autora 



 10 

Luţnice je svojí polohou přirozenou osou rovinné Třeboňské pánve, která tvoří 

centrální část povodí. Oblast Třeboňska vytváří díky sloţitým rybničním soustavám sloţitý 

hydrologický systém. Povodí Luţnice je značně asymetrické, protoţe většina přítoků 

je pravostranných (mapa č. 2). K nim patří Braunaubach – česky Skřemelice, Dračice, 

Koštěnický potok, dále Neţárka - nejvýznamnější přítok Luţnice, která vzniká soutokem 

dvou pramenných toků – Ţirovnice a Kamenice. Poté se do Neţárky vlévá Hamerský potok. 

Dalšími pravostrannými přítoky Luţnice jsou Dírenský, Černovický, Chotovinský, Jordánský 

a Oltyňský potok. K dalším přítokům patří Smutná. Z levostranných přítoků si zaslouţí 

zmínku potok Tušt, Bechyňský potok a Ţidova strouha. Mezi významné umělé kanály, 

vytvořené člověkem, patří Zlatá stoka, která napájí soustavu velkých rybníků v okolí Třeboně 

a Nová řeka, jejímţ účelem je odvádět přebytečnou vodu při povodních z Luţnice do Neţárky 

a ochránit tak třeboňské rybníky před  protrţením. 

 

Mapa č. 2: Povodí Luţnice 

 

Zdroj: databáze ArcCR  a DIBAVOD, vlastní zpracování 
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3. Povodí horní Lužnice 

3.1 Vymezení povodí horní Lužnice 

 

Tato práce se zabývá povodím horním Luţnice, zejména hydrologickými procesy 

na české části  toku Luţnice. Pro tyto účely bylo povodí horní Luţnice uzavřeno vodoměrným 

profilem Pilař, který na 116,4 říčním kilometru provozuje Český hydrometeologický ústav 

(ČHMÚ). Tento profil se nachází asi 400 m pod jezem Pilař (obr. č. 2 a č. 3). Povodí horní 

Luţnice takto bylo vyčleněno i v dalších odborných pracích, např. Vlasák (2006, 2007), 

Váňová (2008), Rettichová (2007) atd. K takto určenému úseku toku bylo na základě  dílčích 

rozvodnic (databáze DIBAVOD, VÚV T.G.M.) vymezeno povodí horní Luţnice 

(viz předchozí mapa č. 2). Přestoţe se lokalita Pilař nachází spíše ve středním toku Luţnice, 

je pro tuto oblast a tuto část povodí Luţnice vţitý název horní Luţnice. To má pravděpodobně 

souvislost s dobou, kdy okolo českých hranic vládla ţelezná opona, a z pohledu českých 

obyvatel začínal tok Luţnice na státních hranicích bez ohledu na to, ţe tok Luţnice 

uţ od pramenné oblasti urazil více jak 50 kilometrů na území Rakouska. Tuto teorii můţe 

potvrzovat i vznik přírodní rezervace Horní Luţnice v roce 1994.  

 

 

 

Obr. č. 2 a č. 3: Jez Pilař  a limnigrafická stanice Pilař 

 

Zdroj: obě fotografie fotoarchiv autora 
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3.2 Základní charakteristika 

 

Podrobná fyzicko-geografická charakteristika povodí horní Luţnice jiţ byla kvalitně 

zpracována v rámci předchozích prací zabývajících se touto oblastí, např. v práci Váňové 

(2008), Šimka (2008), Rettichové (2007) anebo Lexové (1995). Z těchto důvodů bude 

v této práci provedena pouze souhrnná charakteristika oblasti s přihlédnutím na její důleţitost 

v rámci tématu této studie. Podrobněji bude zpracována hydrografická charakteristika, 

která je jedním z cílů této práce.  

 

Povodí horní Luţnice se rozprostírá v jihovýchodní části Jihočeského kraje 

a v nejsevernější části Dolního Rakouska. Jedinou hornatinou vyskytující se v povodí, jsou 

Novohradské hory (Freiwald), kde pramenní hlavní tok Luţnice. Toto pohoří uzavírá povodí 

z jiţní strany. Na východě povodí se nachází pahorkatinné i vrchovinné části náleţící 

k Českomoravské Vrchovině, tzv. Česká kanada, charakteristická lesnatá oblast na ţulovém 

podloţí s častými balvany na povrchu. V této oblasti jsou hojné i rybníky, na rakouském 

území se tato oblast nazývá Waldviertel. 

 

Podíváme-li se pouze na českou část povodí horní Luţnice, zjistíme ţe se převáţná 

část povodí nachází v okrese Jindřichův Hradec. Pouze západní část připadá do okresu České 

Budějovice. Okres Jindřichův Hradec má velmi nízkou hustotu osídlení, pouze 48 obyvatel 

na km
2
, nedosahuje tedy ani poloviny průměrné hodnoty České republiky, která 

je 130 obyvatel na km
2
. Oblast povodí horní Luţnice je také poměrně řídce osídlena. Území 

podél státních hranic se před rokem 1989 nacházelo v zakázaném pásmu. Většina sídel se 

dnes nachází podél řeky Luţnice. Z hlediska tématu této práce je nicméně důleţitá skutečnost, 

ţe se sídla nevyskytují přímo v záplavové oblasti, ale jsou situována na přilehlých říčních 

terasách, kde jsou mimo dosah rozlivů povodní. Největší a nejvýznamnější obcí je zde 

Suchdol nad Luţnicí, který má 2858 obyvatel (Statistický lexikon obcí České republiky 2005). 

Druhým největším sídlem je Rapšach s 500 obyvateli, ostatní obce mají kolem 100 aţ 200 

obyvatel. Více neţ polovinu rozlohy zabírají lesy a zbytek tvoří převáţně pastviny. 

Pro tuto oblast je charakteristické rozptýlené osídlení v podobě zemědělských usedlostí. 

Průmysl je zde zastoupen minimálně, pouze v Suchdole nad Luţnicí se vyskytuje 

dřevozpracující podnik, kde jiţ původní areál z velké části chátrá. U Nové Vsi nad Luţnicí je 

továrna na zpracování maltových směsí, která vyuţívá zdejší těţby štěrkopísků.  
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Obr. č. 5: Nová Ves nad Luţnicí 

 

Mapa č. 3: Základní charakteristika české části povodí horní Luţnice   

    (bez české části povodí Dračice v Novobystřické vrchovině)  

 

Zdroj: databáze DIBAVOD, vlastní zpracování  

 

 

Obr. č. 4: Ukázka extenzivního zemědělského  

vyuţití nivy horní Luţnice 

 

Zdroj: obě fotografie fotoarchiv autora 
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3.3 Ochrana přírody 

 

Vzhledem k charakteru a specifikům zkoumaného území je vhodné zařadit kapitolu 

týkající se ochrany přírody. Právě stručný popis chráněných území v povodí horní Luţnice 

nám vykreslí dostatečnou představu o charakteru tohoto toku a jeho přírodní zachovalosti. 

Velká část povodí horní Luţnice spadá pod Chráněnou krajinnou oblast Třeboňsko. Ta byla 

o rozloze 700 km
2
 vyhlášena v roce 1979. Jiţ roku 1977 bylo Třeboňsko v rámci programu 

„Člověk a biosféra“ zařazeno mezi biosférické rezervace UNESCO (Albrecht 2003). 

Zvláštností CHKO Třeboňsko je, ţe jako jedno z mála velkoplošných chráněných území 

v České republice bylo vyhlášeno v rovinaté krajině. Další zajímavostí je ochrana krajiny, 

která je jiţ století přeměňována a kultivována člověkem. V roce 1990 zde byly v rámci 

Ramsarské konvence na ochranu mokřadů vyhlášeny dvě chráněné lokality, Třeboňské 

rybníky a Třeboňská rašeliniště (Klufová 2004). Celá část toku horní Luţnice byla v rámci 

programu NATURA 2000 zařazena do seznamu evropsky významných lokalit pod názvem 

Třeboňsko střed. 

 

V povodí horní Luţnice se nachází 10 maloplošných chráněných území. Jsou to 

NPR Červené blato a NPR Ţofinka, dále PR Na Ivance,  PR Horní Luţnice, PR Krabonošská 

niva, PR Trpnouzské blato, PR Široké blato, PR Dračice, PR Bukové kopce a PP Pískovna 

Dračice. Z hlediska studie této práce jsou zajímané zejména tyto následující 3 lokality, kde je 

předmětem ochrany právě tok Luţnice a přilehlá niva: PR Horní Luţnice, PR Na Ivance 

a PR Krabonošská niva. Rakouská část zachovalé nivy a toku Luţnice je také chráněna a to 

v rezervaci Lainsitzerau. 

 

 

PR Horní Lužnice 

Jeden z posledních zachovalých úseků níţinně meandrující řeky na území Čech. 

Tvoří ho 16 km dlouhý úsek řeky Luţnice mezi Novou Vsí nad Luţnicí a Suchdolem 

nad Luţnicí. V periodicky zaplavované nivě lemované svahy říčních teras se nachází velké 

mnoţství terénních depresí, mrtvých ramen a kolem 140 různě velkých a hlubokých tůní. 

Lesní porosty se vyskytují pouze místy. Břehy řeky Luţnice jsou hustě pokryty přirozenými 

dřevinnými porosty  s převahou dubů, vrb a olší. Niva byla v minulosti vyuţívána v podobě 

luk a pastvin. Dnes je jiţ většina ploch ponechána přirozenému vývoji. S výjimkou krátkého 

úseku pod Novou Vsí nad Luţnicí není zasahováno do vývoje vodního toku a břehových 
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porostů. Dlouhodobým problémem je zde špatná kvalita vody. Znečištění pochází 

z komunálních zdrojů a z průmyslových areálů Českých Velenic a rakouského Gmündu.  

Rozloha rezervace je 414 ha a byla vyhlášena v roce 1994 (Albrecht 2003). 

 

Obr. č. 6: Letecký snímek fluviální krajiny v PR Horní Luţnice 

 

Zdroj: Jan Ševčík, www.sevcikphoto.com 

 

 

PR Na Ivance 

Jedná se o sedmikilometrový úsek řeky Luţnice s krátkým úsekem Dračice při jejím 

ústí. Rozkládá se mezi Suchdolem nad Luţnicí a Majdalenou. Předmětem ochrany je 

přirozeně meandrující řeka a její niva s více neţ 20 tůněmi v různém stupni zazemění. 

Přírodní rezervace je ohraničena na terasách podél okrajů nivy smíšenými kulturními lesy se 

smrkem, borovicí a dubem. Řeka Luţnice je lemována břehovými porosty s převahou olše, 

dubu a vrby. Přirozený korytotvorný proces je zde ponechán bez zásahů, pouze je udrţována 

průchodnost toku, řeka je totiţ vyuţívána pro vodní turistiku. Pouze na krátkém úseku 

v blízkosti pískovny Cep je břeh opevněn. Rozloha rezervace je 132 ha a byla vyhlášena 

v roce 1998 (Albrecht 2003). 

 

http://www.sevcikphoto.com/
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PR Krabonošská niva 

Obsahuje přirozený 2,4 km dlouhý tok Luţnice s přilehlou nivou mezi státní hranicí 

s Rakouskem a Novou Vsí nad Luţnicí. Nachází se zde kolem 20 tůní. Vzhledem k poloze 

v těsné blízkosti státních hranic nebyla lokalita dlouhodobě obhospodařována. Dnes je 

ponechána přirozenému vývoji a není udrţováno ani koryto řeky. Rozloha rezervace je 36 ha 

a byla vyhlášena v roce 1998 (Albrecht 2003). 

 

 

    Obr. č. 7: PR Horní Luţnice 

 
   Zdroj: fotoarchiv autora 

 

     Obr. č. 8: PR Krabonošova niva    

 
    Zdroj: fotoarchiv autora 
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3.4 Hydrografické poměry 

 

Následující kapitola se bude zabývat jednotlivými hydrografickými charakteristikami 

povodí horní Luţnice.  Umoţňují-li to práce ostatních autorů, bude následovat i srovnání 

v širším kontextu s celým povodím Luţnice, či jeho dílčích segmentů. Více pozornosti bude 

věnováno i charakteristice povodí Skřemelice, která je jednou z výrazných zdrojnic Luţnice. 

Povodí horní Luţnice nejenţe se nachází na území dvou států, ale rozkládá se i na různých 

fyzicko-geograficky rozdílných oblastech. Tyto oblasti v historii osídlování 

a socioekonomického vývoje prošly různou intenzitou přeměny a dnes tvoří rozdílné části 

povodí, jeţ svými různými vlastnostmi ovlivňují odtok z povodí horní Luţnice.  

 

Podle absolutní řádovosti toku náleţí Luţnice do III. řádu, Vltava je tokem II. řádu 

a Labe, ústící do Severního moře, je tokem I. řádu. Jednotlivé přítoky Luţnice, jeţ ústí přímo 

Luţnice poté náleţí do toků IV. řádu, jedná se např. o Dračici a  Skřemelici. Více přítoků je 

vyobrazeno na následující mapě. Délka toku horní Luţnice v povodí je 82,3 km.  

 

Mapa č. 4: Hydrografie povodí horní Luţnice 

 

Zdroj: databáze DIBAVOD, vlastní zpracování  
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3.4.1 Charakteristiky povodí  

 

Plocha povodí je nejobecnější charakteristikou řeky a umoţňuje vytvořit si první názor 

o významu řeky. Kromě toho má bezprostřední význam na odtok a jeho velikost 

(Netopil a kol., 1984). Povodí horní Luţnice se rozprostírá na ploše 942,5 km
2
 a tvoří tak 

přibliţně čtvrtinu rozlohy povodí celého toku Luţnice. Na území Rakouska se nachází 70,7 % 

plochy povodí horní Luţnice. 

 

Tab. č. 1: Základní údaje o povodí horní Luţnice pouţité pro výpočet následujících 

charakteristik   

 

Zdroj: vlastní výpočty v prostředí GIS 

 

Uspořádání říční sítě a tvar povodí 

Tvar a uspořádání říční sítě záleţí především na geologické stavbě a geologickém 

vývoji oblasti daného povodí. A je to právě tvar povodí, jeţ má rozhodující vliv na odtok 

a chování odtoku při extrémních hydrologických událostech. Zatímco povodí Luţnice lze 

charakterizovat jako mírně protáhlé, horní část povodí má v detailu zcela odlišný tvar a to 

silně vějířovitého typu. To dosvědčuje i nejjednodušší číselné vyjádření tvaru povodí, 

charakteristika povodí (α), která se vypočítá jako poměr průměrné šířky povodí ku délce 

povodí - spojnici závěrového profilu a nejvzdálenějšího místa povodí, nebo plochy povodí  

ku čtverci délky (Dub, 1963). Tento koeficient má pro celé povodí Luţnice hodnotu 0,11, coţ 

jak lze vidět v tabulce č. 2, charakterizuje tvar jako protáhlý. Nicméně pro samotné povodí 

horní Luţnice má koeficient hodnotu 0,22, coţ je charakteristické pro vějířovitý tvar.  

Plocha povodí  [km
2
] F 942,5 

Plocha pravé strany povodí  [km
2
] Fp 705,5 

Plocha levé strany povodí  [km
2
] Fl 237 

Délka toku  [km] L 82,3 

Délka povodí  [km] l 65,5 

Délka rozvodnice  [km] Lr 236 

Vzdálenost pramen - ústí  [km] D 41 

Nadmořská výška pramene  [m n. m.] A 990 

Nadmořská výška záv. profilu  [m n. m.] B 439 

Nejvyšší kóta povodí  [m n. m.] hmax 1063 

Závěrový profil  [m n. m.] hmin 439 
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Tab. č. 2: Hodnoty koeficientu povodí (α) pro určení tvaru povodí  

Tvar povodí Plocha do 50 km
2
 Plocha nad 50 km

2
 

Protáhlé α do 0,24 α do 0,18 

Přechodný typ 0,24 až 0,26 0,18 až 0,20 

Vějířovité přes 0,26 přes 0,20 

Zdroj: Netopil a kol.(1984) 

 

Gravelliův koeficient, který je definován jako poměr délky rozvodnice k obvodu kruhu 

o ploše ekvivalentní ploše povodí, dosahuje pro horní Luţnici hodnoty 2,17. Zde platí, ţe čím 

vyšší je hodnota od 1, tím je tvar povodí protáhlejší. Tento výsledek charakterizuje povodí 

jako výrazně protáhlé, jenţe při pohledu na mapu č. 2 vidíme, ţe tvar povodí je výrazně 

protáhlý, jenţe téměř kolmo na tok horní Luţnice. Tento výsledek pouze podtrhuje výraznou 

vějířovitost povodí.     

 

V případě povodí horní Luţnice došlo k zajímavému jevu, kdy oblast povodí Luţnice 

byla nejdříve odvodňována do Dunaje, nicméně vlivem tektonických pohybů, zejména 

vyzdviţením Novohradských hor a Šumavy, došlo k výrazným změnám a přestavbě říční sítě. 

Tok Luţnice si paradoxně zachoval své údolí a došlo zde pouze ke změně směru toku, 

kdy Luţnice netekla jiţ dále na jih, ale na sever. Původní pramenné oblasti  na sever 

od Tábora se staly povodím dolního toku. Tím došlo k zásadní přestavbě říční sítě. Většina 

přítoků horní Luţnice si však do značné míry zachovala svoje původní údolí směřující k jihu 

a aţ na svých dolních trasách výrazně mění svoji trajektorii směrem na sever (Šimek, 2008). 

Většina těchto přítoků, jako je Skřemelice, Dračice i Koštěnický potok, mají i v dnešní 

podobě víceméně rovnoběţný půdorys. Podíváme-li se podrobněji na soutok Luţnice 

a Skřemelice, zjistíme, ţe se u Gmündu stékají dvě téměř stejně velké řeky (délka toků je 

v obou případech okolo 40 km). Jejich prameny leţí kolem 30 km od zmiňovaného soutoku, 

jenţe v případě Luţnice jihozápadním směrem a v případě Skřemelice severovýchodním 

směrem. I díky tomuto faktu je tvar povodí vějířovitý a výrazně asymetrický, kdy většina 

výrazných přítoků ústí do Luţnice zprava. Pravá strany povodí tvoří 75 % plochy povodí, 

koeficient souměrnosti povodí dosahuje hodnoty 0,5 (hodnota 0 – absolutně souměrné, 

hodnota 1 – zcela nesouměrné). Tento tvar povodí můţe mít v některých situacích za následek 

eskalaci povodně.  V případě Skřemelice je tvar povodí výrazně protáhlý a povodí je 

jednoznačně asymetrické, nicméně  většina přítoků je naopak levostranných.  
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Stupeň vývoje toku 

Délka vodního toku podléhá neustálým změnám a to jak přirozeným vývojem řečiště, 

např. vývojem meandrů, coţ je v případě Luţnice velmi častý jev. K výrazným změnám 

v délce vodního toku dochází také regulačními úpravami. Poměr skutečné délky toku se 

vzdáleností od jeho pramene k ústí udává charakteristiku zvanou míra křivolakosti neboli 

stupeň vývoje toku. Vyšší číselná hodnota ukazuje na vyšší míru křivolakosti a předpokládá 

delší období vývoje toku (Chábera, Kössl, 1999). Pro horní Luţnici dosahuje křivolakost 

hodnoty 2, coţ jen dokazuje jiţ dříve zmíněné výrazné meandrování toku. Vysoká křivolakost 

je typická pro celý tok Luţnice (tabulka č. 3), i kdyţ místy byla jiţ výrazně upravena 

a napřímena. Pro nejvíce zachovalou oblast Luţnice, od státní hranice po závěrečný profil 

Pilař, kde teče tok severním směrem bez výraznějších změn směru údolí Luţnice, dosahuje 

křivolakost také hodnoty 2. Tedy tok urazí dvojnásobnou vzdálenost neţ je vzdušná 

vzdálenost koncových bodů.    

 

 

 

Tab. č. 3: Porovnání vybraných charakteristik pro jednotlivé úseky povodí Luţnice  

  Charakteristiky 

1. úsek Lužnice 2. úsek Lužnice 3. úsek Lužnice 

od pramene  
po profil Klenovice 

po Bechyni  

až po odbočení Zlaté 
skoky 

(11km před ústím) 

Plocha povodí [km
2
] 918 3143 4046 

Říční kilometr 117,7 59,6 10,6 

Koeficient tvaru povodí 0,23 0,19 0,11 

Tvar povodí Vějířovitý Široce rozvětvený Protáhlý 

Křivolakost toku 2,05 1,9 2,8 

Hustota říční sítě  
[km/km

2
] 

cca 0,8 cca 0,5 cca 0,5 

Podíl luk a lesů  
64 52 49 

na ploše povodí[%] 

Nadmořská výška profilu 440,3 396,8 353,7 

Zdroj: upraveno podle Havlová (1998) 
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Hustota říční sítě 

Dalším ze základních charakteristik je hustota říční sítě, jeţ udává poměr celkové 

délky všech toků v povodí ke ploše povodí, či daného subpovodí. Nicméně tato 

charakteristika není závislá pouze na fyzicko-geografických podmínkách, které budou 

zmíněny o několik řádků později, nicméně klíčovým vstupem pro tento výpočet je podklad 

ze kterého se vypočítá celková délka všech toků. V prostředí GIS zaleţí na tom z jakého 

mapového podkladu byla daná vrstva vodních toků vytvořena.  Hustota říční sítě je závislá 

především na klimatu, kde v humidních oblastech dosahuje vyšších hodnot, bývá tedy hustější. 

Dále na geomorfologickém vývoji krajiny a petrografické povaze hornin, zejména jejich 

propustnosti (Chábera, Kössl, 1999). Horní Luţnice dosahuje vyšší hodnoty hustoty říční sítě 

v porovnání se středním či dolním tokem (tabulka č. 3), to je ovšem ale typický jev vývoje 

říční sítě.  Nicméně  propustné podloţí Třeboňské pánve dává povodí spíše předpoklady 

pro celkově niţší hodnoty říční sítě v porovnání s ostatními toky v České republice.   
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3.4.2 Sklonové poměry povodí 

 

Mimo tvarových vlastností povodí a říční sítě mají na výsledný odtok z daného povodí 

velmi výrazný vliv i sklonové poměry. Obecně lze říci, ţe čím je povodí více sklonité, 

tím rychlejší odtok z něj nastává. Nejzákladnější charakteristikou sklonových poměrů je 

převýšení povodí. To vyjadřuje rozdíl mezi maximální a minimální výškou v povodí, kdy pro 

povodí horní Luţnice dosahuje hodnoty 624 metrů. Luţnice pramení ve výšce 990 m n. m. 

a závěrový profil Pilař má nadmořskou výšku 439 metrů, spád toku Luţnice tedy činí 

551 metrů. Na základě těchto hodnot lze vyjádřit průměrný sklon povodí i toku. Pro tok 

Luţnice vychází průměrný sklon toku 6,7  ‰ a pro celé povodí činí průměrný sklon 20,3 ‰.  

Toto jsou však průměrné hodnoty, které v tomto případě, kdy povodí zasahuje 

do velmi výškově rozdílných oblastí, mají nízkou vypovídací hodnotu. Pro bliţší a detailnější 

představu je zapotřebí se podívat na podélný profil toku, který lépe charakterizuje výškové 

a sklonové poměry toku. Podélný profil horní Luţnice, který je vyobrazen na následujícím 

grafu č.1, přehledně vyčleňuje podle Váňové (2008) tři výrazně rozdílné oblasti.  

 

Graf č. 1: Podélný profil toku horní Luţnice 

 

Zdroj: Váňová (2008) 

 

Z předchozího grafu je patrné vyčlenění tří odlišných oblastí v povodí horní Luţnice, 

jedná se o výše poloţenou pramennou oblast, vrchovinnou oblast na území Rakouska a poté 
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jiţ rovinnou část povodí na území Třeboňské pánve. Ve své pramenné oblasti teče Luţnice 

přibliţně 10 km hlubokým údolím, kde je její niva sporadicky vyvinuta a protéká spíše 

skalnatým podkladem (obr. č. 9). Tato oblast v Novohradských horách je z velké části 

zalesněna a to jak přirozenými bukovými porosty a tak druhotnými smrkovými lesy. 

Vrchovinná část povodí se nachází na území Rakouska  a řeka Luţnice touto oblastí protéká 

přibliţně 20 km. Krajina zde má spíše parkový charakter zemědělské krajiny, kde se vyskytují 

jak lesy a louky, tak i zemědělsky obdělávané pole. Podél toku Luţnice je jiţ vyvinuta niva, 

jeţ dosahuje šířky kolem 100 m a je vyuţívána v podobě luk. Zhruba po 50 km tok Luţnice 

překračuje hranice a vstupuje do zcela odlišného prostředí a to do Třeboňské pánve. 

Tato rovinatá oblast je tvořena aţ 300 m mocnými sedimenty svrchní křídy a  právě zde si 

Luţnice vytvořila typickou širokou nivu, kde tok výrazně meandruje a vytváří velké mnoţství 

mrtvých ramen a tůní (viz kapitola 3.3 Ochrana přírody). Zvláště v úseku mezi Novou Vsí nad 

Luţnicí a Suchdolem nad Luţnicí není výrazně narušen hydrologický reţim toku a dochází 

zde k pravidelným záplavám, lépe řečeno rozlivům. Luţnice má v tomto úseku charakter 

typické níţinné řeky s velmi malým sklonem průměrně 0,08 % (Černý 2008), podle vlastního 

výpočtu pouze 0,067 % a s celkovým absolutním převýšením jen 24 m. Právě tato část nivy 

Luţnice, která pokračuje aţ k závěrovému profilu Pilař, byla stěţejní lokalitou i pro několik 

dalších studií a nabízí se zde srovnání všech tří jednotlivých oblastí povodí horní Luţnice 

(tabulka č. 4).     

 

Tab. č. 4: Vybrané charakteristiky jednotlivých úseků horní Luţnice 

  Úsek 1 2 3 

  Říční kilometr (vztaženo k Pilaři) 82-70 70-50 50-0 

  Nadmořská výška toku [m] 990-660 660-500 500-439 

  Průměrná roční teplota [°C] / srážky [mm] 4,9 / 901
1)

 6,6 / 695
2)

 7,8 / 627
3)

 

  Převládající skalní podklad  Granit Granit, pararula Jíl, písek, štěrk 

  Převýšení od vrcholů kopců k řece [m] až 250 100 10 

  Průměrný sklon toku [%] 2,1 1,8 0,93 

  Šířka řečiště [m] 1 až 3 3 až 8 8 až 20 

  Šířka nivy [m] 0 50 až 150 150 až 1000 

  Trofie Oligotrofní 
Oligotrofní 

Eutrofní 
mezotrofní 

1)
Karlstift, 917 m n.m., 

2)
Weitra, 580 m n. m., 

3)
Třeboň 433 m n. m.  (údaje vztaženy k periodě 1901-1950)  

Zdroj: upraveno podle Prach, Jeník, Large (1996) 
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Mapa č. 5: Výškové poměry v povodí horní Luţnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Váňová (2008) 

 

Obr. č. 9 a č. 10: Pramenný tok Luţnice v Novohradských horách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: obě fotografie fotoarchiv autora 
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Změnu plochy povodí s nadmořskou výškou výstiţně charakterizuje hypsografická 

křivka. Pro povodí horní Luţnice jiţ byla zpracována v práci Váňové (2008), které ji vytvořila 

na základě digitálního modelu reliéfu.  Z grafu č. 2 je patrné, ţe na nejvýše poloţené oblasti 

(nad 700 m n. m.) povodí v Novohradských horách (Freiwald) připadá asi 10 % plochy 

povodí horní Luţnice. Křivka jiţ poté nevykazuje ţádné výrazné skoky a s poklesem 

nadmořské výšky plynule přibývá procentuální podíl povodí. Nicméně téměř 80 % plochy 

povodí leţí ve výšce nad 500 m n. m., celé povodí horní Luţnice je tedy na naše poměry 

poloţeno relativně vysoko. 

 

 

Graf č. 2: Hypsografická křivka povodí horní Luţnice 

 

Zdroj: Váňová (2008) 
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3.4.3 Přítoky horní Lužnice 

 

Skřemelice 

Následující charakteristiky povodí Skřemelice jsou převzaty z práce Šafaříkové (2009), 

která se ve své práci zabývala analýzou sráţko-odtokových procesů Skřemelice. Právě tento 

tok s plochou povodí 292,6 km
2
 tvoří téměř třetinu povodí horní Luţnice a je tak největším 

přítokem Luţnice na jejím horním toku. Jak jiţ bylo dříve zmíněno v této práci, povodí 

Skřemelice je výrazně asymetrické, kdy převáţná většina přítoků je levostranných.  Plocha 

levé strany povodí tvoří dokonce necelých 80% plochy celého povodí (vlastní výpočet 

v prostředí GIS). Koeficient souměrnosti povodí má hodnotu 0,58. Tvar povodí Skřemelice 

je výrazně protáhlý, coţ dokazuje i hodnota koeficientu protáhlosti povodí (α), jehoţ hodnota 

v tomto případě dosahuje hodnoty 0,181 (tabulka č. 5). Podobně i hodnota Gravelliova 

koeficientu je rovna 1,97, kdy se hodnota výrazně blíţí k 2 a dokládá taktéţ protáhlý tvar 

povodí. Délka hlavního toku Skřemelice je 37,3 km a tok dosahuje poměrně nízké hodnoty 

křivolakosti (stupně vývoje toku) 0,8. Jedná se tedy o přímý tok.  Hustota říční sítě dosahuje 

hodnoty 1,37 km na km
2
. Předchozí popsané charakteristiky jsou souhrnně vyobrazeny 

v následující tabulce, kde je moţné i srovnání s hodnotami pro celé povodí horní Luţnice.   

 

Tab. č. 5: Vybrané hydrografické charakteristiky povodí Skřemelice a horní Luţnice 

 Skřemelice
1)

 horní Lužnice
2)

 

Plocha povodí  [km
2
] 292,6 942,5 

Koeficient tvaru povodí 0,48 0,22 

Gravelliův koeficient 1,97 2,17 

Koeficient souměrnosti povodí 0,58 0,5 

Střední šířka povodí [km] 14,36 14,4 

Délka toku [km] 37,3 82,3 

Míra křivolakosti 0,8 2 

Hustota říční sítě [km/km
2
] 1,37 0,8 

Průměrný sklon povodí [‰] 14,6 20,3 

Průměrný sklon toku [‰] 4,5 6,7 

Zdroj:
 1)

 Šafaříková (2009) 
2)

výpočty autora 

 

Následující graf (č. 3) podélného profilu toku Skřemelice a jejích přítoků vyobrazuje 

sklonové poměry v tomto povodí. Samotná Skřemelice pramení v nadmořské výšce 650 m 
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a do Luţnice ústí ve výšce 480 m. Při délce toku 37,3 km dosahuje tedy průměrného sklonu 

4,5 ‰. Převýšení povodí dosahuje hodnoty 250 m a průměrný sklon povodí dosahuje hodnoty 

14,6 ‰.  Zajímavý je úsek posledních několika kilometrů toku před ústím do Luţnice, kde se 

sklon toku výrazně zvyšuje a narušuje tak vyrovnanou spádovou křivku toku. Tento jev 

pravděpodobně souvisí s geologickým vývojem toku, kdy došlo k výrazné přestavbě říční sítě 

změnou směru toku Luţnice z jihu na sever. Přítoky Luţnice na to samozřejmě musely 

reagovat  změnami trajektorií toků a sklonové poměry toku tak ještě nebyly zpětnou erozí 

vyrovnány. Mezi přítoky Skřemelice patří zejména Romavský potok neboli Romaubach, 

Schwatzbach a Exelenbach. Všechny tyto vyjmenované přítoky jsou levostranné.   

  

Graf č. 3: Podélný profil toku Skřemelice a jejích přítoků   

 

Zdroj: Šafaříková (2009) 

 

Dračice 

Dalším významným pravostranným přítokem Luţnice je Dračice. Vzniká výtokem 

z rybníku Pod Hájenkou východně od Kaprounu ve výšce 668 m n. m. Od 12. po 33. km 

protéká Rakouskem pod jménem Reissbach. Délka toku je 49 km a do Luţnice ústí u Klikova 

ve výšce 443 m n. m. Odvádí vodu ze značně protáhlého povodí o ploše 152,1 km
2
, tvoří tak 

16 % plochy povodí horní Luţnice. Plocha povodí Dračice je poloviční oproti povodí 

Skřemelice. Tok Dračice má nicméně zcela jiný charakter neţ Luţnice, do které vtéká. 

Postupujeme-li proti proudu, tak od obce Klikov (po které je pojmenováno klikovské 

souvrství – cyklický soubor kaolinických pískovců a jílovců aţ tmavých jílů typických 
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pro jiţní část Třeboňské pánve) opouští třeboňskou pánev a zařezává se do starých 

granitických hornin - zejména tedy do ţul, díky čemuţ získává  podhorský charakter 

s četnými balvanitými úseky protékající úzkým údolím majícím v některých částech charakter 

skalnatého kaňonu. Přestoţe průměrný podélný sklon Dračice činí pouze 4,6 ‰ na tomto 

středním toku, jak jiţ název toku napovídá, bude podélný sklon jistě vyšší.  Zejména 

na horním toku Dračice se nachází výrazná rybniční soustava, kde největší vodní nádrţí je 

Osika s rozlohou 67 ha a dále také Mnišský a Bystřický rybník. U rakouské obce Litschau se 

na Dračici nachází nádrţ Schönauer teich. Průměrný průtok při ústí do Luţnice je 1,10 m
3
/s 

(Vlček et al. 1984).  

 

Obr. č. 11: Podhorský charakter Dračice s četnými balvany 

 

Zdroj: fotoarchiv autora 

 

Zbylé pravostranné přítoky jsou jiţ výrazně menší toky neţ Skřemelice a Dračice. 

Postupujeme-li od pramene, tvoří je postupně Einsidelbach, Kuckucksbach, Pfaffenbach, 

Grűnbach a Buschenbach na rakouské části povodí, tedy ještě před soutokem se Skřemelicí. 

Na české straně potom přitéká do Luţnice Halámecký potok, Černý potok, Dračice a Ţabinec.  

Všechny levostranné přítoky jsou pouze malé toky, a vezmeme-li je opět postupně 

od pramene jsou to: Föhrenbach, Wultsschaubach a Lembach. Dolní částí svého toku 
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vymezuje státní hranici tok Rybná a poté následuje Jelení potok. Nejvýznamnějším 

levostranným přítokem Luţnice je Tušť. Pramení 1,5 km severovýchodně od ţelezniční 

zastávky Nové Hrady ve výšce 472 m n. m. Délka toku je 10 km a do Luţnice ústí u obce 

Tušt ve výšce 449 m n. m. Plocha jeho povodí je 54 km
2 

a spadá do něj i hustá síť 

odvodňovacích stok, které odvádějí vodu z rašelinišť Červené blato na západě a Trpnouzské 

blato a blato Ţofinka na jihu. Průměrný průtok při ústí je pouze 0,29 m
3
/s (Vlček et al. 1984). 

 

Mapa č. 6: Dílčí subpovodí v povodí horní Luţnice 

 

Zdroj: databáze DIBAVOD, vlastní zpracování  

 

Zlatá stoka 

Z velké řady umělých odvodňovacích kanálů v povodí horní Luţnice zde 

nejvýznamnější roli hraje Zlatá stoka. Tato stoka odbočuje z toku Luţnice 400 metrů nad 

jezem Pilař a její funkcí je bezpečné napájení rybniční soustavy níţe v Třeboňské pánvi. Zlatá 

stoka byla vybudována v letech 1506 – 1520 Štěpánkem Netolickým a společně s Luţnicí se 

stala osou celé budoucí rybniční soustavy. Stoka se původně nazývala pouze Strouha, 

nicméně její stavba si vyţádala velké technické znalosti a vysokou znalost místního terénu, 
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proto byla později nazvána Zlatá stoka. Její celkový spád na celé délce 45,5 km tvoří pouhých 

30,5 m. Více neţ polovina z tohoto spádu byla vyuţita na mlýnech a pilách. Tato stoka je 

široká 2,5 aţ 5 m (obr. č. 12) Kříţení s jinými stokami je většinou řešeno pomocí krátkých 

viaduktů. Zlatá stoka se vlévá zpět do Luţnice na jejím 77. říčním kilometru, tedy jiţ mimo 

zájmové území.  

 

      Obr. č. 12: Zlatá stoka 

 

        Zdroj: www.trebonsko.ochranaprirody.cz 

 

Odtokový reţim nicméně ovlivňují i lidská díla, kdy sloţitý systém stok a kanálů často 

převádí i vodu mezi jednotlivými částmi povodí, některé dokonce do jiných povodí. Pro horní 

Luţnici je nejdůleţitější právě Zlatá stoka, jeţ odbočuje z toku Luţnice asi 400 m nad jezem 

Pilař. Tento kanál odvádí obvykle kolem 1 m
3
/s. V mimořádných situacích můţe proudit 

stokou aţ 9 m
3
/s. Podle Šimka (2008) mohou být v suchých periodách na profilu Pilař měřeny 

niţší průtoky neţ na profilu Nová Ves n. L., coţ je způsobeno právě odváděním vody Zlatou 

stoku. V případě hodnocení údajů z profilů Pilař aţ Veselý n. L. je tedy potřeba brát v potaz 

podstatný vliv hydrologického reţimu rozsáhlé rybniční soustavy. Například se jedná o tyto 

vlivy: nadlepšování průtoků vlivem vypouštění rybníků, nebo naopak sniţování během 

napouštění, vliv retenčních prostor nádrţí i přívodních a odtokových stok atd. Nicméně 

odbočíme-li na chvíli přímo z povodí horní Luţnice, má při povodňových situacích v oblasti 

Třeboňska výraznější roli tzv. Prostřední neboli Podřezanská stoka. Ta odvodňuje rašelinnou 

sníţeninu vázanou na tektonický zlom – Blanickou brázdu od Červeného blata po Mokrá luka 

v sousedství historického jádra Třeboně (Šimek, 2008). 
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3.4.5 Vodní plochy  

 

V této části povodí Luţnice se nenacházejí pro Třeboňsko typické velké rybniční 

soustavy. Pouze ze severu zasahuje do povodí část Chlumecké soustavy, která je známá 

zejména díky dílům rybníkáře Mikuláše Rutharda z Malešova. Vedle rozsáhlé Chlumecké 

soustavy u Lutové, se jedná o také o rybník Hejtman a aţ 15 m hluboký Staňkovský rybník, 

který patří mezi tři nejobjemnější nádrţe v Třeboňské pánvi (Rameš, 2003). Nicméně 

do povodí vztaţeného pouze po jez Pilař spadá pouze Purkrabský rybník a Točník. 

V charakteristice Dračice jiţ byla zmíněna soustava nádrţí na tomto toku, kde největší je 

rybník Osika s rozlohou 67 ha. Mezi další větší rybníky patří na českém území Svobodný, 

Medenice, Skalice, Velký Šustov a Nový v Oboře, nicméně při srovnání s třeboňskými 

velikány dosahují tyto nádrţe pouze nepatrných rozměrů. Na rakouském území se nachází 

soustava menších rybníků na dolním toku Skřemelice, zejména v povodí jejího přítoku 

Scharzau, kde dosahují některé nádrţe plochy nad 10 ha. 

 

Rozsáhlé vodní plochy zde tvoří pískovny (mapa č. 7). Jedná se o bezodtoká jezera 

vzniklá po těţbě písků a štěrkopísků. Konkrétně se v této lokalitě jedná o pískovny Cep, Cep I 

a Cep II, Tušť a nejjiţněji lokalizované pískovny zvané podle nedaleké obce Halámky.  

Dlouhodobě je zdejší těţba v rozporu s ochranou přírody a přináší řadu negativních 

důsledků. Výskyt loţisek písků a štěrkopísků je vázán na údolní nivu a přilehlé terasové 

stupně řeky Luţnice (Jeník 1983). Těţbou dochází k odkrytí zvodnělých horizontů (při těţbě 

pod hladinu podzemní vody) a ty jsou tak vystaveny postupnému znečišťování splachy z okolí 

a ropnými produkty z těţebních strojů (Matějček 2001). Tímto dochází i ke znečištění 

podzemních vod, coţ je vzhledem k tomu, ţe tato lokalita spadá pod Chráněnou oblast 

přirozené akumulace vod, velmi negativní dopad. Mezi záporné vlivy patří i změny 

hydrologického a hydrogeologického reţimu v okolí pískoven. Otevřená jezera stahují vodu 

z okolních terestrických ekosystémů a dochází tak k usychání původní rostlinné pokrývky, 

toto se týká zejména velké plochy lesů mezi pískovnami Tušť a Halámky (Jeník 1983). 

Vzniklé pískovny mají značně velkou plochu, kdy největší z nich Cep (Majdalena) má 

rozlohu 140 ha. 
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Mapa č. 7: Pískovny na české části povodí horní Luţnice 

 

Zdroj: databáze DIBAVOD, vlastní zpracování  

 

Obr. č. 13: Stále probíhající těţba písku v lokalitě Cep  

 

Zdroj: fotoarchiv autora 
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Fluviální jezera 

Jak jiţ bylo řečeno v předchozí kapitole o ochraně krajiny, důleţitou součástí české 

části povodí horní Luţnice je zachovalá fluviální krajina v nivě Luţnice. Vysoké mnoţství 

fluviálních jezer zde vytváří sloţitý poříční systém. Podrobným popisem a dynamikou vzniku 

a vývoje říčních ramen a tůní se zabýval zejména Černý (1994, 2008). Dalším výzkumem 

vodních ploch na lokalitě PR Horní Luţnice se zabýval Pithart (např. Pithart a kol. 2003), 

který své výsledky publikoval v řadě studií. Přestoţe se zabýval převáţně ekologií, přináší 

i řadu poznatků týkajících se morfologie a typizace zdejších fluviálních jezer. 

Pithart a kol. (2003) rozlišuje ve své studii fluviální jezera na říční ramena a tůně. Kdy tůně 

mají převáţně kruhový nebo oválný tvar, kdeţto u říčního ramene délka vodního tělesa 

mnohonásobně převyšuje jeho šířku. V souboru 48 tůní v nivě Luţnice zkoumaných 

Pithartem mělo 50 % z nich plochu 100 aţ 400 m
2
. Průměrná hloubka tohoto souboru činila 

1,6 m, kdy se ale velká část pohybovala v intervalu menších hloubek (0,5 aţ 1,5m). Udává, 

ţe vzhledem k malé ploše dosahují tůně relativně velkých hloubek, coţ dokazuje pomocí 

hodnoty parametru zr (zr -relativní hloubka, vyjadřující poměr maximální hloubky a poloměru 

kruhu o ploše jezera). Průměrná hodnota pro soubor tůní je 5,2%  a více jak polovina 

dosahuje větší hodnoty neţ 5%, coţ je hodnota srovnatelná s parametry kráterových jezer. 

Dále udává, ţe okolo 80% tůní v nivě Luţnice je oválných, kdy jejich délka nepřesahuje 

trojnásobek šířky, 20% tůní je kruhových.  

     

Detailním zmapováním a tvorbou batymetrických map vybraných fluviálních jezer 

u obce Dvory n. L. se zabývala Hastíková (2009). Na následující mapě a tabulce lze vidět 

poměrně výraznou diverzitu vodních útvarů i na relativně malé ploše. V této lokalitě prováděl 

i řadu svých výzkumů také Pithart. Hydrologický reţim této soustavy, propojení vodních 

ploch a jejich provázanost na tok Luţnice vyhodnotil ve své studii Šimek (2008). V nivě 

Luţnice můţeme vyčlenit tři základní typy fluviálních jezer. Prvním z nich jsou podlouhlá 

obloukovitá slepá ramena, která jsou od koryta toku odděleny štěrkopískovými lavicemi. 

Druhým typem jsou kruhové tůně o průměru 15 aţ 20 m, které mají trychtýřovitý tvar 

s příkrými břehy a vzhledem ke své ploše i značnou hloubku. Třetím typem jsou oválné tůně 

větších rozměrů také s výraznější hloubkou (Černý, 1994).  
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Tab. č. 6: Morfometrické charakteristiky vybraných fluviálních jezer v nivě Horní Luţnice 

 

Zdroj: Hastíková (2009) 

 

Mapa č. 8: Fluviální jezera ve studované lokalitě u Dvorů n. L. 

 

Zdroj: Hastíková (2009) 
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3.5 Hydrogeologická charakteristika 

 

V povodí horní Luţnice po Pilař můţeme vyčlenit dvě zcela odlišné hydrogeologické 

oblasti. V krystaliniku se vytváří pouze přípovrchové puklinové zvodně. Na zlomových 

liniích s mocnější vrstvou zvětralin jsou tyto oblasti hlouběji propustné a častěji se zde 

vyskytují prameny jako je tomu např. Novohradských horách. Pro tuto oblast je typický 

intenzivnější oběh v přípovrchové zóně a absence větších akumulací podzemních vod 

(Šimek, 2008). Jedná se o jednotku s nízkou transmisivitou (průtočností), kdy se její hodnota 

pohybuje kolem 3 . 10
-6

 m
2
/s (Schützner, 1998).  

Naopak sedimenty třeboňské pánve vytvářejí pro výskyt a oběh podzemních vod zcela 

odlišně prostředí. Zvodnění je zde vázáno na psefito – psamitické kolektory s průlinovou 

propustností. Hlubinný oběh je zde vázán na křídové a terciérní sedimenty pánevní výplně 

(Lexová 1995). Na křídových sedimentech klikovského souvrství jsou uloţeny pleistocénní 

sedimenty, které vytvářejí celkem 7 úrovní říčních teras (Chábera, Vojtěch, 1972). 

Mladopleistocénní wűrmská terasa je rozčleněna do tří erozních stupňů s mocností několika 

metrů štěrkopískových uloţenin. Mělký oběh podzemní vody se nachází v kvartérních 

sedimentech podél toku Luţnice. V této oblasti dochází k uţší spojitosti mezi povrchovými 

a podzemními vodami. Nicméně z hlediska pórovitosti i transmisivity, zde existují 

charakteristické výkyvy maxim a minim mezi zmíněnými pískovými kolektory a jílovými 

vrstvami (obr. č. 15 a 16), jeţ se chovají jako téměř nepropustné vrstvy. Při tektonických 

poruchách s výraznějšími vrstvami jílů se mohou dokonce vyskytovat artézské zvodně. 

Kvartérní fluviální sedimenty mají v nivě přímou hydrodynamickou souvislost s hladinou 

Luţnice, samozřejmě však s daným časovým zpoţděním, neboť koloběh podzemní vody 

podléhá změnám pomaleji neţ povrchový oběh. Prostředí je obecně vysoce transmisivní 

v řádu 10
-4 

aţ 10
-3

 m
2
/s (Schützner, 1998). 

Třeboňská pánev je výraznou a významnou oblastí akumulace podzemních vod, kdy je 

na mnoha místech voda jímána pomocí vrtů. Z těchto důvodů spadá její převáţná část 

pod ochranu chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Na mnoha místech je 

však voda kontaminována zvýšeným obsahem dusičnanů, které je často spojeno 

např. s intenzivním přehnojováním kejdou a močůvkou z vepřína Gigant u Třeboně.  

 

V transektu u obce Halámky, který probíhal od nejmladší wűrmské terasy 

aţ po samotný tok Luţnice, byl prováděn výzkum zabývající se chemickými poměry 
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podzemních vod (Prach, Jeník, Large, 1996). V transektu dlouhém přibliţně 150 metrů bylo 

umístěno 13 sond a ve dvou etapách výzkumu v letech 1987 aţ 1994 a v letech 2000 aţ 2002 

byla sledována průměrná výška hladiny podzemní vody, její směr proudění a koncentrace 

nejdůleţitějších iontů. Zároveň byla sledována produkce nadzemní biomasy. Přibliţná 

rychlost pohybu podzemních vod byla změřena na několik centimetrů za den na okraji nivy 

s terasou aţ po několik metrů za den ve středu nivy u vlastního toku Luţnice. Takto vysoké 

rychlosti pohybu podzemních vod jsou způsobené vysokou propustností nivních sedimentů 

a také s tzv. unášecí schopností řeky (drawdown). Během výzkumu se projevil výrazný pokles 

koncentrací většiny iontů směrem od terasy - k místu infiltrace k řece. Dochází zde 

k postupnému ředění infiltrované vody s podzemní vodou a výrazný pokles koncentrací 

dusičnanů je způsoben také samočistícími procesy jako je denitrifikace anebo příjem vegetací. 

Při srovnání výsledků obou etap výzkumu došlo k dramatickému poklesu hodnot koncentrací 

dusičnanů na všech sledovaných sondách, kdy k největším poklesům došlo na lokacích 

na říční terase a na úpatí této terasy. Tento pozitivní vývoj byl ovlivněn zejména změnami 

v hospodaření na říčních terasách, kdy na počátku 90.let byly polní kultury změněny 

na ovsíkové louky. Tím došlo k ustoupení nadměrného hnojení a následné infiltrace 

dusičnanů do podzemních vod. Pozitivní roli jistě sehrála i výstavba čistírny odpadních vod 

v Gműndu. (Rauch, Francírková, 2003)  

 

Obr. č. 14: Hydrologický tým PřF UK při instalaci sondy pro měření podzemní vody na říční 

terase horní Luţnice  

 

Zdroj: fotoarchiv autora 
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Obr. č. 15: Štěrkopísčité sedimenty z vrtu prováděného v nivě Luţnice u obce Dvory n. L. 

 (ukázka z hloubky 2 m, kde se vyskytují ţivcové valounky)  

 

   Zdroj: fotoarchiv autora 

 

 

Obr. č. 16: Ukázka jílové vrstvy z vrtu prováděného v konkávním výběţku nejniţší říční 

terasy Luţnice u obce Dvory n. L. (ukázka z hloubky 3,5m) 

 

   Zdroj: fotoarchiv autora 
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3.6 Upravenost říční sítě 

 

Vlivu jak přímé tak nepřímé činnosti lidské společnosti na odtokový reţim se věnuje 

značné mnoţství studií jak v prostředí naší republiky tak v různých částech světa. Vyuţívání 

vodních zdrojů je globální otázkou. Dlouhodobými trendy ve vývoji sráţko-odtokových 

poměrů v povodí horní Luţnice se zabývala Rettichová (2008). K vyhodnocení vyuţila 

metody jednoduchých a podvojných součtových čar pro roční úhrny sráţek a průtoků. 

Přestoţe byly zpracovány údaje pouze za posledních 18 let (od roku 1990), nebyly 

vyhodnoceny ţádné výrazné odchylky v odtoku. 

 

Antropogenní upravenost říční sítě přestavuje podle Langhammera (2005b) významný 

činitel ovlivňující hydrologické poměry povodí. Lidské zásahy zejména do trasy toku, jeho 

příčného i podélného profilu i geometrie koryta mají vliv na velikost rychlosti odtoku 

z povodí, tvar povodňové vlny, souběh jednotlivých vln z dílčích subpovodí i celkovou 

kapacitu říční sítě. Vlivy antropogenních úprav říční sítě se projevují zejména během 

hydrologických extrémů, hlavně při povodních. Nicméně narušení přírodních vazeb mezi 

říčním tokem, nivou a podzemní vodou se negativně projevuje i v období sucha.  Řada úprav 

ovlivňuje průběh povodně negativně a to tak, ţe dochází ke zrychlení odtoku. Vlivem 

napřímení toků dochází ke zkrácení říční sítě, coţ se projevuje zrychleným postupem 

povodňové vlny, zvýšení její strmosti a tím pádem i nárůstu síly povodňové vlny 

v zasaţených oblastech (Langhammer, 2005b). Vlivem antropogenních úprav toků a říčních 

niv se sníţila jejich retenční schopnost, která podporovala transformační účinky během 

povodňových situací. Funkce říčních niv do jisté míry slouţí jako přirozená protipovodňová 

ochrana.     

Z hlediska vlivu antropogenních úprav koryta toku a údolní nivy na ovlivnění průběhu 

povodňové vlny je důleţitým závěrem, ţe vliv jednotlivých úprav klesá s rostoucí extremitou 

povodně. Podle Langhammera (2005b) je kritická limita, za kterou vliv těchto úprav prudce 

klesá, na úrovni 5 aţ 20leté vody. K podobným závěrům došel i Dostál et al. (2008), 

který na základě matematických modelů simuloval vliv jednotlivých antropogenních zásahů. 

Zásadní vliv na průběh a následky povodní mají překáţky proudění, tedy nevhodně situované 

mosty, budovy atd., jejichţ negativní vliv naopak roste s rostoucí extremitou povodně 

a některé se projevují aţ od určité velikosti povodně. 



 39 

Zhodnocením antropogenních úprav toku horní Luţnice se zabýval autor ve své  

bakalářské práci (Svoboda, 2008). Pomocí metodiky mapování upravenosti říční sítě 

a následků povodní  HEM-F, která byla navrţena na základě modifikace předchozí metodiky 

MUTON (Langhammer 2007a), byl zmapován a vyhodnocen tok horní Luţnice od státní 

hranice s Rakouskem po vodoměrný profil Pilař. Vzhledem k vymezení povodí horní Luţnice 

z hlediska této práce se jedná pouze o segment toku, nicméně právě tento úsek Luţnice 

představuje zachovalou říční nivu, která bude zájmovým územím při hodnocení schopnosti 

této lokality transformovat povodňové vlny. K nejdůleţitějším výsledkům zmíněné práce patří 

kvantitativní vyhodnocení upravenosti toku Luţnice, které potvrdilo velmi malou upravenost 

jak toku, tak i přilehlé nivy v celé jeho sledované délce, mimo tu část toku, která protéká obcí 

Suchdol nad Luţnicí. Jak je vidět z map č. 9 a 10 na následující straně, došlo zde k napřímení 

toku a k dalším úpravám, jako je prohloubení toku a výstavba jezu, coţ se projevilo 

i na celkovém komplexním indexu upravenosti toku. Hodnotou 1 jsou hodnoceny přírodní 

či minimálně ovlivněné úseky, částečně upravené úseky toku spadají pod hodnotu 2. 

Jiţ výrazně upravené části toku spadají pod hodnoty 3 a 4. Hodnoty 5, která charakterizuje 

nejvyšší stupeň upravenosti, nedosáhl ţádný z hodnocených úseků. 

 

 

    Obr. č. 17: Přírodní tok horní Luţnice u Dvorů n. L. 

 

   Zdroj: fotoarchiv autora 
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Mapa č. 9: Hodnocení upravenosti trasy toku horní Luţnice 

 

 

Mapa č. 10: Komplexní index upravenosti toku horní Luţnice 

 

Zdroj: obě mapy Svoboda (2008) 
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Zdroj: vlastní zpracování podle 

Kemel, Kovář (1980) 

4. Hydrologický režim  
 

Z hlediska hydrologického reţimu toků je pro naši společnost jakoţto i současnou 

krajinu důleţité hodnocení jak dlouhodobých změn a trendů v odtoku, tak i hodnocení 

jednotlivých hydrologických událostí, kdy jsou samozřejmě nejzávaţnější obě dvě podoby 

extrémů a to jak povodně tak i sucho.  Následující část této práce se bude zabývat právě 

analýzou hydrologického reţimu horní Luţnice, kdy mimo hodnocení dlouhodobých trendů 

a zákonitostí, bude věnován prostor i samotnému zhodnocení povodňového reţimu i sucha.  

 

Povodeň je dle Vodního zákona č. 245/2001 Sb. definována jako „přechodné 

významné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém jiţ voda 

zaplavuje území mimo koryto vodního toku a můţe způsobit škody tím, ţe z určitého území 

nemůţe dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně 

dochází k zaplavení území při soustředném odtoku sráţkových vod“. Hydrologicky lze 

povodeň definovat jako jev, při kterém mnoţství protékající vody překročí průtočnou kapacitu 

koryta, ať uţ je to z jakýchkoliv příčin (Hladný, Matějíček, 1999).   

 

Samotná povodeň je 

charakterizována průtokovou vlnou, 

jejíţ tvar a vlastnosti se dají vyjádřit 

pomocí hydrogramu (obr. č. 18). 

Povodňová vlna, tedy taková jeţ 

překročila průtočnou kapacitu koryta 

toku, je charakterizována kulminačním 

průtokem povodně (Qmax), tvarem vlny 

a celkovým objemem vody, 

který daným místem při povodni 

protekl. Kulminační průtok připadá na 

vrcholení povodně, tedy na moment 

kdy protéká daným profilem 

maximální mnoţství vody. Po kulminaci  

dochází k poklesu povodně, jednotlivé etapy charakterizuje tvar povodňové vlny, kde je 

pomocí hodnot průtoků vyjádřen, jak počátek, průběh, kulminace i konec povodně.  

      

Obr. č. 18 : Hydrogram povodně  

 



 42 

V geografickém prostředí České republiky je většina povodní způsobena dešťovými 

sráţkami. Události vzniklé pouze táním sněhu nejsou tak časté a tudíţ i povodně v zimních 

měsících jsou převáţně smíšeného typu, tedy kombinace tání sněhu a dešťových sráţek. 

Způsobů, jak lze vyčlenit několik základních typů povodní, je vícero a liší se autor od autora. 

Šercl (2009) člení povodně do tří skupin: bleskové, regionální povodně letního typu 

a regionální povodně zimního typu. Dále např. autoři Patera a Kašpárek (2002) vymezují 

následujících pět druhů povodní: 

 

• Způsobené táním sněhové pokrývky 

• Letní nebo podzimní povodně způsobené dlouhodobějšími regionálními sráţkami 

• Letní povodně způsobené krátkodobými (přívalovými) sráţkami velké intenzity 

   (bleskové povodně z anglického „flash floods“) 

• Zimní povodně (způsobené i ledovými jevy) 

• Zvláštní povodně (poruchy vodních děl, jejich protrţení a další havárie) 

 

 

Problematice sucha není na našem území věnována zdaleka taková pozornost jako je 

tomu u povodní. Sucho nemá tak dramatický a dynamický průběh, nicméně jeho hrozba je 

taktéţ velmi nebezpečná. Podle Hladného (ústní sdělení) je sucho plíţivé a v tom tkví 

jeho potenciální hrozba. Samotné sucho je definováno jako nedostatek vody vztaţený 

ke specifickým potřebám. Podle různých oborů a podle různého vyuţití vodních zdrojů se 

rozlišuje více druhů sucha: meteorologické, zemědělské, hydrologické. Hydrologickým 

suchem je nazýván stav, kdy dojde k tomu, ţe aktuální zásoba vody je menší neţ její 

minimální potřeba v dané oblasti (Kašpárek, Novický, 2000). Dle dalších autorů, např. podle 

Demeterové (2003) lze sucho obecně definovat jako nedostatek vody, který má určitou délku 

trvání. Je-li vzájemná bilance sráţek a výparu záporná, nastává meteorologické sucho. 

O zemědělském sucho hovoříme v případě, ţe nedostatek vodních zdrojů nedokáţe pokrýt 

poţadavky zemědělské produkce. 
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4.1 Hydrologický monitoring v povodí horní Lužnice  

 

Fyzicko-geografické poměry, uspořádání říční sítě či charakter povodí značným 

způsobem ovlivňují odtokové poměry v povodí. Nicméně k hodnocení hydrologického 

reţimu toku jsou zapotřebí hydrologická měření, která charakterizují hydrologické poměry 

v daném toku. V ideálním případě lze pracovat s výsledky dlouhodobých měření, kdy je 

moţné eliminovat krátko či střednědobé výchylky způsobené různými příčinami. 

 Na české části povodí se na Luţnici nacházejí dvě limnigrafické stanice provozované 

Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) a státním podnikem Povodím Vltavy. 

Jedná se o stanici Nová Ves nad Luţnicí, která se nachází na 146,8 říčním kilometru. Tato 

stanice spadá do kategorie B. Druhý vodoměrný profil Pilař je důleţitý pro hodnocení 

povodní na horní Luţnici, je zcela zásadní pro tuto studii a nachází se u obce Majdalena na 

116,4 říčním kilometru. Stanice Pilař spadá do kategorie A a tento profil charakterizují 

následující parametry: průměrný roční průtok je zde 6,21 m
3
/s a průměrná výška vodní 

hladiny 175 cm. V následující tabulce č. 7 jsou znázorněny hodnoty pro jednotlivé stupně 

povodňové aktivity.  Tabulka č. 8 udává hodnoty vybraných,  N-letých průtoků, tedy 

takových, jejichţ kulminační průtok je v dlouhodobém průměru teoreticky dosaţen nebo 

překročen jedenkrát za N let.   

 

Tab. č. 7: Hodnoty průtoků a výšek vodní hladiny pro jednotlivé stupně povodňové aktivity 

na vodoměrném profilu Pilař    

stupeň povodňové 
aktivity 

výška vodní 
hladiny (cm) 

průtok (m
3
/s) 

I. bdělost 300 32,0 

II. pohotovost 350 52,5 

III. ohrožení 400 95,0 

Zdroj: ČHMÚ 

 

Tab. č. 8: Hodnoty vybraných N-letých průtoků pro vodoměrný profil Pilař 

N-leté průtoky Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

průtok (m
3
/s) 33 51 84 115 154 215 270 

Zdroj: ČHMÚ 

 

Nejpodstatnějšími zdrojovými daty pro tuto studii je právě datová řada denních 

průtoků ze stanice Pilař, kde měření probíhá od 1.1.1965 a pro účel této práce byla řada 
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ukončena k 31.10.2010, aby byl ukončen hydrologický rok 2010. Následující kapitoly týkající 

se vyhodnocení hydrologického reţimu horní Luţnice budou vycházet právě z této řady.  

 

Na rakouské straně povodí se dále nachází 6 limnigrafických stanic, jejich prostorové 

rozpoloţení je znázorněno na následující mapě. Jedná se o stanice Ehrendorf a Oberlainsitz 

na Luţnici  a dále Hoheneich, Amaliendorf a Heidenreichstein v povodí Skřemelice. 

Na rakouské části Dračice je situována stanice Kösslersdorf. 

 

Mapa č. 11: Síť limnigrafických stanic v povodí horní Luţnice 

 

Zdroj: databáze DIBAVOD, ČHMÚ, e-HYD, vlastní zpracování  

 

Přestoţe se dvojice vodoměrných profilů Nová Ves a Pilař jeví jako ideální dvojice 

pro hodnocení hydrologického reţimu, retenčního a transformačního potenciálu přirozené 

časti nivy, která se mezi nimi nachází, profil Nová Ves je podle odborníků nepřesný a chybí 

mu spolehlivá měrná křivka průtoků. Dle pracovníků ČHMÚ tento profil průtoky spíše 

nadhodnocuje. Nehledě na to jakých výsledků dosahuje při hodnocení během vyšších průtoků. 

Druhým  faktem  je, ţe  jiţ  samotný  profil  Nová  Ves  se  nenachází na  počátku  přírodně 
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zachovalé nivy,  kterou Luţnice před dosaţením Nové Vsi 

urazí přibliţně 10 km (viz Ochrana přírody – Krabonošská 

niva a Lainsitzerau).  Z tohoto důvodu jsou jiţ hodnoty 

z Nové Vsi (byť by byly sebevíce přesné) částečně 

transformovány účinky nivy, kterou Luţnice protéká. 

Přímá vzdálenost vodoměrných stanic Nová Ves a Pilař je 

vyobrazena na obrázku č. 19, ze kterého je vidět, ţe délka 

toku je přibliţně dvojnásobná oproti vzdušné vzdálenosti 

stanic.    

 

 

 

 

 

Z rakouských profilů jsou důleţité zejména dvě stanice a to Ehrendorf na Luţnici 

a Hoheneich na Skřemelici. Oba tyto profily se totiţ nacházejí blízko soutoku těchto dvou 

toků u města Gmündu. Konkrétně Ehrendorf se nachází na 160. říčním kilometru a je tedy 

vzdálen asi 3,5km, protoţe soutok je situován na 156,5 říčním kilometru.  Stanice Hoheneich 

je od soutoku vzdálena asi 1,7 km. Obě stanice jsou v provozu od roku 1971. Průměrný roční 

průtok ve stanici Ehrendorf  činí 2,20 m
3
/s. Následující tabulka udává hodnoty jednotlivých 

N-letých průtoků. 

 

Tab. č. 9: Hodnoty vybraných n-letých průtoků pro vodoměrný profil Ehrendorf 

N-leté průtoky Q1 Q2 Q5 Q10 Q30 Q100 

průtok (m
3
/s) 17 22 35 50 75 110 

Zdroj: on-line databáze e-Hyd 

 

Největší přítok Luţnice Skřemelice dosahuje ve stanici Hoheneich průměrného ročního 

průtoku 2,18 m
3
/s. Dosahuje tedy podobných hodnot jako Luţnice v místě soutoku. I hodnoty 

vybraných N-letých průtoků jsou obdobné. 

 

Tab. č. 10: Hodnoty vybraných n-letých průtoků pro vodoměrný profil Hoheneich 

N-leté průtoky Q1 Q2 Q5 Q10 Q30 Q100 

průtok (m
3
/s) 18 26 32 45 60 90 

Zdroj: on-line databáze e-Hyd 

Zdroj: ČHMÚ České Budějovice 
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V rámci projetku Niva byl na horní Luţnici, konkrétně v úseku mezi Novou Vsí n. L. 

a Suchdolem n. L, zaveden katedrou Fyzické geografie a geoekologie PřF UK vlastní 

monitorovací systém. Pro detailnější monitoring byly ve zmíněném úseku nainstalovány čtyři 

automatické hladinoměry značky Fiedler-Mágr. Jejich lokace v rámci daného úseku 

je vyobrazena na následujícím leteckém snímku nivy Luţnice (obr č. 20), jehoţ autorem 

je Ţaloudík (2006). Způsob vymezení nivy a podrobnější popis je uveden v práci 

Svobody (2008).  Pracovní názvy měrných profilů postupně po proudu Luţnice jsou: Nová 

Ves, Niva, Dvory a Suchdol. Hydrometrováním toků byli za pomocí hydrometrické vrtule 

získány hodnoty průtoků, jeţ slouţily k sestavení konzumční křivky, neboli měrné křivky 

průtoků pro jednotlivé profily. Ve většině případů byla k měření vyuţita vrtule typu 

OTT C 31. Měření v terénu na Luţnici provedli členové hydrologického týmu projektu Niva 

(Bohumír Jánský, Miroslav Šobr, Julius Česák, Martin Turek, Matouš Šimek). S pomocí 

konzumčních křivek je moţné převést výšku vodní hladiny, která byla změřena pomocí 

hladinoměrů, na průtoky. Dat z těchto měření bude vyuţito k hodnocení vybraných 

hydrologických situací v kapitole č. 4.5.5. Přestoţe byly komzumční křivky sestaveny 

na základě relativně dostatečného mnoţství měření (přibliţně 10 měření pro kaţdý profil, 

kdy je důleţité, ţe byla jednotlivá měření provedena logicky při různých výškách vodní 

hladiny tak, aby se doplňovala, nicméně se projevuje absence naměření povodňových 

průtoků), podléhá převedení zejména vysokých hodnot dat z hladinoměrů na průtoky určité 

chybě, kterou lze jen obtíţně kvantifikovat.    

 

Graf č. 4: Konzumční křivky pro profily Nová Ves, Niva, Dvory a Suchdol  
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Zdroj: data z měření hydrologického týmu PřF UK
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Obr. č. 20: Lokace měření pomocí hladinoměrů na leteckém  snímku nivy  horní Luţnice 

(úsek od státní hranice po Suchdol n. L) 

 

Zdroj: upraveno autorem, pokladový snímek a vymezení nivy: RNDr. Jiří Ţaloudík, CSc., 

Hydrobiologický ústav - BC AV ČR, České Budějovice (2006). Zdroj primárních geodat: 

letecké snímkování - ARGUS GeoSystém, Hradec Králové (© 2005), ortofoto a digitální 

model reliéfu - Georeal Plzeň (© 2006). 
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4.2 Odtokové charakteristiky 

 

Vstupními parametry odtoku z povodí jsou zdroje vodnosti řek. Těmito zdroji jsou 

zejména atmosférické sráţky, jak dešťové tak sněhové, sněhová pokrývka a svoji roli 

ve vodnosti toku hraje i podzemní voda neboli bazální odtok. Sráţky jeţ se nezadrţely 

na vegetaci (intercepce), nevsákly se do půdy (infiltrace), nezadrţely se v povrchových 

depresích (povrchová kapacita), podléhají povrchovému odtoku. Poté co tento odtok dosáhne 

říční sítě, tvoří spolu s podpovrchovým odtokem, tzv. hypodermickým, v daném okamţiku 

na konkrétní části toku průtok (Q). Průtok je základní jednotkou pro konečnou fázi odtoku 

z povodí. Průtok je produktem sloţitého procesu odtoku, který je samozřejmě z časového 

hlediska proměnlivý. Z tohoto důvodu je zavedena základní veličina odtoku průměrný průtok, 

který se udává v m
3
/s. Na základě dlouhodobé řady měření udává ČHMÚ pro stanici Pilař 

průměrný průtok 6,21 m
3
/s. Tato hodnota připočítává i průtok Zlaté stoky, kde je také 

prováděno kontinuální měření, a která odvádí část průtoku Luţnice ještě před dosaţením 

měrného profilu Pilař. Nicméně v datové řadě vyuţívané v této studii (1.1.1965 aţ 31.10.2010) 

nebylo měření průtoků Zlaté stoky kompletní, a z tohoto důvodu do zpracování nebyla Zlatá 

stoka zařazena. Pro Luţnici v tomto případě vychází průměrný průtok 5,74 m
3
/s. Dá se tedy 

usoudit, ţe průměrný průtok Zlaté stoky vychází 0,47 m
3
/s. Nyní bude následovat výpočet 

několika základních odtokových charakteristik, kde je k výpočtu vyuţito hodnoty průměrného 

průtoku uváděného ČHMÚ, nicméně v dalších kapitolách se jiţ bude pracovat s hodnotou 

vycházející ze zpracovávané datové řady.   

 

 

Specifický odtok (q) 

Prvním z nich je specifický odtok, který udává průměrný objem vody, který odtéká z plochy 

za jednotku času. Vypočte se jako podíl průtoku (Q) ku ploše povodí (P). Výsledná hodnota 

má díky poměrně různorodým podmínkám v povodí spíše srovnávací význam.  

 

q = 
1000 · Q 

= 
1000 · 6,21 

= 6,59 l·s
-1

·km
-2

 
P 942,5 
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Objem odtoku (O) 

Celkový objem odtoku je jedním z dalších ukazatelů charakterizující odtokové poměry. 

Udává celkový objem vody, který proteče korytem řeky v daném profilu za jeden rok. 

Je definován jako součin dlouhodobého průměrného průtoku (Qa) a počtu sekund v roce. 

 

O = Qa · sr = 6,21 · 31,536 · 10
6
 = 195,84 · 10

6 
m

3
/rok  

 

Odtoková výška (Ho) 

Odtoková výška charakterizuje odtok z hlediska výšky vodní vrstvy, kterou by daný objem 

vody vytvořil na ploše, která odpovídá ploše povodí. Tato výška vodního sloupce se většinou 

udává v milimetrech a lze ji vyjádřit vztahem podílu celkového objemu odtoku z povodí 

ku ploše povodí. 

 

Ho = 
O 

= 
195,84 · 10

6
 

= 207,79 mm 
P · 1000 942,5 · 1000 

 

 

Odtokový součinitel neboli koeficient odtoku (C)   

Tento ukazatel poskytuje srovnání mezi odtokem a mnoţstvím sráţek spadlých na povodí. 

V případě průměrného úhrnu sráţek se jedná o údaj odvozený na základě izohyetické mapy 

sráţkových úhrnů v povodí horní Luţnice z práce Váňové (2008). Výsledek je tedy orientační, 

kdy přesná hodnota koeficientu stejně není nezbytná.   

 

C = 
Ho 

= 
208 

= 30 %  
Hs cca 675  

 

 

Tab č. 11: Srovnání odtokových charakteristik s celým povodím Luţnice a Otavy 

 

Lužnice po 
Pilař

1)
 

Lužnice po 
Bechyni 

2)
     

(celé povodí) 
Otava

2)
      

Průměrný roční průtok [m
3
/s] 6,21 21,8 23,64 

Průměrný specifický odtok [l·s
-1

·km
-2

] 6,59 5,39 8,12 

Průměrná odtoková výška [mm] 208 170 256 

Zdroj: 
1)

výpočty autora, 
2)

Vlasák (2007) 
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4.2 Režim denních průtoků 

 

K nejzákladnější představě o chodu denních průtoků na stanici Pilař byly vyhotoveny 

následující grafy č. 5 a 6 , ze kterých je vidět, ţe je značně nerovnoměrný. Jak jiţ bylo řečeno 

průměrný denní průtok (Qa) dosahuje hodnoty 5,74 m
3
/s. Hodnota mediánu, neboli střední 

hodnoty vychází pro pozorovaný soubor 3,27 m
3
/s. Výhoda mediánu spočívá v jeho 

neovlivnění extrémními hodnotami a lépe tak charakterizuje rozloţení hodnot statistického 

souboru. Výpočet modusu  pozbývá výraznější vypovídající hodnoty.  

Absolutní nejvyšší pozorovaná hodnota byla naměřena při kulminaci povodně v roce 

2002, která proběhla 14.8.2002 a bylo dosaţeno denního průtoku 372 m
3
/s. Jak je vidět 

na následujícím grafu, tato hodnota, jeţ výrazně přesáhla hranici stoleté vody, je v daném 

souboru 46 let pozorování na Pilaři zcela výjimečná. Mimo událost z roku 2002 byl druhý 

nejvyšší naměřený průtok zaznamenán v roce 2006, kdy bylo dne 30.3. dosaţeno hodnoty 

135 m
3
/s. Je tedy vidět, ţe tato hodnota dosahuje pouze přibliţně třetinové hodnoty. Nicméně 

v roce 2006 se vyskytla i třetí nejvyšší zaznamená událost, která kulminovala dne 1.7.2006 

a bylo dosaţeno průtoku 123 m
3
/s. Naopak nejniţší pozorovaný průtok se během pozorované 

období vyskytl vícekrát. Hodnoty 0,14 m
3
/s, která je hluboko pod hranicí hydrologického 

sucha, bylo dosaţeno 13. a 14.9.1983 a 25.11.1988.  Jak povodňové situace tak i sucho bude 

podrobně analyzováno v následujících kapitolách.   

 

Graf č. 5: Chod denních průtoků na profilu Pilař za období 1.1.1965 aţ 31.10.2010  
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Zobrazíme-li si chod denních průtoků v grafu s podrobnějším měřítkem, získáme lepší 

přehled o výrazné nerovnoměrnosti během sledovaných 46 let. Z grafu č. 6 je vidět víceméně 

pravidelné překročení hodnot pro jednoletou vodu. Dále je z tohoto detailnější pohledu více 

patrný výskyt extrémnějších průtoků za posledních přibliţně 15 let.   

 

Graf č. 6: Chod denních průtoků na profilu Pilař za období 1.1.1965 aţ 31.10.2010  
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Odtokové poměry v průběhu roku lze výstiţně charakterizovat pomocí dlouhodobých 

průměrných denních průtoků (Qd). Vyhodnocením grafu č. 7 lze vyčlenit dvě výrazná maxima. 

První maximum se nachází v období jarního tání sněhu. V povodí horní Luţnice se nachází 

dvě zdrojové, z hlediska tání sněhu rozdílné, oblasti a to Novohradské hory a Novobystřická 

vrchovina. V Novohradských horách díky větším rozdílům nadmořských výšek dochází spíše 

k postupnému odtávání sněhu, kdeţto na vrchovině v povodí Dračice a Skřemelice odtává 

sněhová pokrývka plošně více najednou. Nadprůměrných hodnot je dosahováno od počátku 

března do konce května, kdy samotné maximum připadá na 30.března s průměrným denním 

průtokem 15,31 m
3
/s. Maximum se tedy blíţí přibliţně hodnotě trojnásobku dlouhodobého 

průměrného průtoku. Druhé výrazné maximum připadá na první polovinu srpna. Nicméně 

i tvar tohoto maxima napovídá, ţe výpočet je velmi výrazně zatíţen vysokými hodnotami, 

které byly dosaţeny při povodních v roce 2002. Právě tvar křivky tohoto maxima je velmi 

podobný hydrogramu průběhu této povodně, kdy ke kulminaci první povodňové vlny došlo 

8.8.2002 a druhá ještě extrémnější vlna kulminovala 14.8.2002. Průměrný denní průtok 
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pro 14. srpen vychází 11,93 m
3
/s, nicméně vynecháme-li z datové řady rok 2002, klesne jeho 

hodnota na pouhých 3,93 m
3
/s. K podobného závěru lze dojít i na základě vyhodnocení 

průměrných měsíčních průtoků (graf č. 9), kde se toto letní maximum vůbec nevyskytuje a na 

letní měsíce připadají průměrné hodnoty. Naopak nejniţších průtoků během roku je dosaţeno 

během září a v první polovině listopadu, ve kterém se vyskytuje i minimum s hodnotou 

2,46 m
3
/s, které připadá na 9. a 10. listopadu.     

 

Graf č. 7: Chod průměrných denní průtoků na profilu Pilař za období 1.1.1965 aţ 31.10.2010  
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Rozkolísanost denních průtoků, tedy jejich rozdíly mezi maximálními a minimálními 

hodnotami v průběhu jednoho roku nebo i pro celou datovou řadu, lze vyjádřit pomocí 

několika charakteristik. Mezi běţně vyuţívané patří variační koeficient (Cv) anebo decilová 

odchylka (D). Variační koeficient je vhodný ukazatel a vypočítá se jako podíl směrodatné 

odchylky (δ) a aritmetického průměru souboru denních průtoků (Qa). Ve výsledku, čím je 

hodnota variačního koeficientu vyšší, tím vyšší je i rozkolísanost průtoků ve sledovaném 

souboru.   

 

Variační koeficient (Cv) 

 

 

δ........ směrodatná odchylka 

Qd....... průměrný denní průtok 

Qa....... dlouhodobý průměrný průtok 

 n........ počet dní v roce 
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Hodnota variačního koeficientu pro celou datovou řadu 46 let vychází 1,54. Nejvyšší 

hodnota připadá na rok 2002 a to 5,58. Takto vysoká hodnota opět dokládá hydrologickou 

výjimečnost roku 2002. Druhý nejvíce rozkolísaný rok byl 2006 a s to hodnotou koeficientu 

jen 3,41. Během tohoto roku se vyskytly tři výrazné povodně, kdy dvě z nich překročily 

hodnoty desetileté vody. Rok 2006 je z hydrologického hlediska atypický. Dále následuje rok 

1965. Z hlediska denních průtoků byl nejvíce vyrovnaný rok 1990 s hodnotou koeficientu 

0,32. Poté následovaly roky 1978 a 1989.   

 

Tab. č. 12: Nejvyšší a nejniţší hodnoty variačního koeficientu pro hydrologické roky 

 

Zdroj: vlastní zpracování dat ČHMÚ 

 

Decilová odchylka (D) 

Tato charakteristika souboru je odvozena od M-denních průtoků. Decilová odchylka je 

definována jako průměr odchylek jednotlivých sousedních decilů, to znamená hodnot průtoků, 

které rozdělují uspořádanou řadu denních průtoků na deset skupin o stejném počtu členů. 

 

D = 
Q30  - Q330 

10 

 

Stejně jako u variačního koeficientu platí i pro decilovou odchylku, ţe čím je její 

hodnota vyšší, tím je rozkolísanost průtoků v dílčím souboru vyšší. Pro celou sledovanou řadu 

vychází hodnota decilové odchylky 1,34 m
3
/s. Nejvyšší hodnoty dosahuje rok 1965 

a to 3,59 m
3
/s, naopak nejniţší hodnota připadá na rok 1990 a to 0,42 m

3
/s. Z následujících 

údajů je patrné, ţe právě rok 1990 patřil k velmi suchým rokům, neboť i hodnota Q330 je 

velmi blízká  limitní hodnotě pro vyhlášení sucha (0,25m
3
/s).    

 

Rok 1965 (Q30 = 38,3m
3
/s, Q330 = 2,36m

3
/s): D = 3,59m

3
/s 

Rok 1990 (Q30 = 4,51m
3
/s, Q330 = 0,28m

3
/s): D = 0,42m

3
/s 

nejvyšší hodnoty nejnižší hodnoty 

rok 
variační 

koeficient 
rok 

variační 
koeficient 

2002 5,68 1990 0,32 

2006 3,41 1978 0,37 

1965 2,94 1989 0,38 
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Relativní četnost (V) 

Nicméně decilová odchylka charakterizuje pouze absolutní rozpětí, proto se zde jeví 

jako výhodná alternativa, nebo spíše rozšíření decilové odchylky na tzv. relativní četnost. 

Relativní četnost udává podíl decilové odchylky a dlouhodobého průměrného průtoku.  

 

V = 
D 

Qa 

 

 

Tab. č. 13: Nejvyšší a nejniţší hodnoty relativní četnosti pro jednotlivé hydrologické roky 

 

Zdroj: vlastní zpracování dat ČHMÚ

nejvyšší hodnoty nejnižší hodnoty 

rok relativní četnost (%) rok relativní četnost (%) 

1965 62,6 1990 7,4 

2006 47,9 1991 8,3 

2009 49,5 1984 8,7 
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Čára překročení denních průtoků 

Mimo jiţ uvedených charakteristik rozkolísanosti lze vyuţít odvozený histogram 

kumulativních četností neboli tzv. čáry překročení průměrných denních průtoků. Tato křivka 

představuje kvalitní grafickou představu o variabilitě denních průtoků. Čáry překročení 

je moţné vyjádřit buď pro jednotlivé roky zvlášť, anebo jako je tomu v následujícím případě 

jako průměrné překročení pro několik let. Průměrné hodnoty překročení jsou nazývány       

M-denní průtoky, to znamená takové průměrné denní průtoky, které byly dosaţené nebo 

překročené po M dní v roce. Odvozené M-denní průtoky jsou uvedeny v tabulce č. 14. Data se 

uvádějí zpravidla v členění po 30 dnech v průběhu roku. Hodnota dlouhodobého průměru 

(Qa = 5,74 m
3
/s) byla překročena 119krát v roce. Průměrně ve 30 dnech ročně byla dosaţena 

nebo překročena hodnota 15 m
3
/s a průměrně 4krát ročně bylo dosaţeno hodnoty jednoleté 

vody (Q1= 33 m
3
/s). 

 

Graf č. 8: Čára překročení průměrných denních průtoků pro profil Pilař za období 1.1.1965 

aţ 31.10.2010  
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 Zdroj: vlastní zpracování dat ČHMÚ 

 

Tab. č. 14: Hodnoty M-denních průtoků pro profil Pilař za období 1.1.1965 aţ 31.10.2010  

M-denní 
průtoky 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 

(m3/s) 14,60 9,83 7,31 5,68 4,39 3,50 2,83 2,34 1,91 1,55 1,15 0,83 

Zdroj: vlastní zpracování dat ČHMÚ 
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4.3 Režim měsíčních průtoků 

 

Reţim odtoku lze hodnotit i na základě dlouhodobých průměrných měsíčních průtoků 

(Qm). Z grafu č. 9, kde je vyobrazen chod měsíčních průtoků pro stanici Pilař, je názorně 

zřetelná nevyrovnanost odtoku během roku. Výrazné maximum je orientováno do jarních 

měsíců, kdy nejvyšší hodnoty dosahuje měsíc duben s průměrným průtokem 10,71 m
3
/s a také 

březen s hodnotou 9,59 m
3
/s. Měsíc květen je jiţ jen velmi slabě nadprůměrný, coţ je 

způsobeno nízkým zastoupením vyšších nadmořských výšek v povodí, kdy sněhová pokrývka 

odtává právě během března a dubna. Letní přívalové a dlouhotrvající deště se neprojevily ve 

výskytu letního maxima. Je vidět, ţe dlouhodobé průměrné měsíční průtoky nejsou zatíţeny 

extrémními hodnotami z 2002 takovou měrou jako průměrné denní průtoky, kde tato povodeň 

vytvořila i výrazné letní maximum. Měsíc červen je podobně jako květen mírně nadprůměrný, 

červenec a srpen je jiţ však na průměru. V průměru jsou letní povodně kompenzovány 

dlouhodobějšími nízkými stavy během léta. Nicméně i přes tyto poznatky je zajímavé, ţe letní 

měsíce dosahují hodnoty dlouhodobého průměrného průtoku. Měsíční minimum připadá na 

listopad s průměrným průtokem 3,16 m
3
/s. Druhým nejméně vodným měsícem je září 

(Qm= 3,38 m
3
/s), kdy na konci léta dochází k poměrně výraznému poklesu vodnosti Luţnice.  

 

Graf č. 9: Chod  průměrných měsíčních průtoků na profilu Pilař za období 1.1.1965 aţ 

31.10.2010  
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Výrazné jarní odtokové maximum je patrné i z grafu vyjadřujícího podíl jednotlivých 

měsíců na ročním odtoku. Nejvyšší podíl připadá na duben (15,37%) a spolu s březnem 

(14,21%) tvoří aţ 30% celkového ročního odtoku. Dominance jarního podílu odtoku je vidět 

na grafu č. 10, kde na jarní měsíce připadá téměř 40% ročního odtoku Luţnice. Letní měsíce 

tvoří čtvrtinu ročního odtoku a jejich jednotlivý podíl je vyrovnaný kolem 8,5%. Na podzim 

připadá necelých 15% ročního odtoku, je tedy nejméně vodnou částí roku. Roční minimum 

připadá na listopad, podobně je na tom i září, které má pouze nepatrně vyšší podíl odtoku 

lehce pod 5%. Průměrný odtok nejvodnějšího měsíce dubna tedy dosahuje více neţ 

trojnásobné hodnoty nejméně vodného listopadu. Relativně vysoký podíl odtoku připadá 

na zimu, kdy se zejména během února jiţ projevují zimní oblevy. Koeficient Kr vyjadřující 

míru nevyrovnanosti ročního odtoku vychází za sledované období pro profil Pilař 3,55. 

Hodnoty tohoto ukazatele se mohou pohybovat od hodnoty 0 do 22, kdy při nejniţší hodnotě 

je odtok absolutně rovnoměrný během všech měsíců v roce. Při hodnotě 22 by naopak 

veškerý odtok připadal pouze na jeden měsíc v roce.  

 

Graf č. 10 a 11: Podíl jednotlivých měsíců a ročních období na ročním odtoku na profilu Pilař 

za období 1.1.1965 aţ 31.10.2010  
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4.4 Režim ročních průtoků 

 

Relativně dlouhá řada pozorování průtoků v profilu Pilař umoţňuje sledovat moţný 

vývoj a trendy v hodnotách průměrných průtoků jednotlivých let. Roční vodnosti řek 

charakterizované pomocí jejich ročního průtoku (Qr) se mění hlavně v závislosti na velikosti 

podílu hlavních zdrojů napájení. V našich geografických podmínkách se jedná hlavně 

o mnoţství sráţek a jejich časové rozloţení v průběhu roku. Důleţitou roli představuje 

i mnoţství akumulovaných sněhových sráţek během zimního období.    

 Chod ročních průtoků během sledovaného období 1965 - 2010 znázorňuje následující 

graf č. 12. Tento graf zobrazuje hodnoty jednotlivých průměrných ročních průtoků. Zároveň 

ale pomocí barevné škály rozděluje jednotlivé hydrologické roky do skupin podle 

pravděpodobnosti překročení ročních průtoků (p). Hodnoty sloupců tedy odpovídají 

hodnotám průtoků a barevná škála znázorňuje kategorii pravděpodobnosti překročení. 

Pro úplnost je potřeba doplnit, ţe pro hodnocení průměrných ročních průtoků jsou vyuţity 

hydrologické roky. Datová řada ovšem začíná 1.1.1965, hydrologický rok 1965 byl tedy 

neúplný a aby bylo moţné ho zařadit do hodnocení, byly chybějící hodnoty za měsíc listopad 

a prosinec 1964 doplněny hodnotami průměrných denních průtoků za následujících 45 let.  

  

Pravděpodobnost překročení (p) 

Jak jiţ bylo řečeno reţim ročních průtoků, konkrétně jejich průměrné vodnosti, 

lze hodnotit pomocí ukazatele pravděpodobnosti překročení ročních průtoků, který je 

definován následujícím vzorcem a jeho hodnota se udává v procentech. 

 

p(%) = 
m – 0,3 

· 100 
n + 0,4 

 

p......... procento pravděpodobnosti překročení ročních průtoků 

m.........pořadové číslo ročních průtoků uspořádaných sestupně dle velikosti  

n......... počet členů řady ročních průtoků 

 

Podle výsledných hodnot pravděpodobnosti překročení jsou jednotlivé roky rozděleny 

do kategorií od mimořádně vodného roku aţ po mimořádně mílo vodný rok. Všech pět 

kategorií je znázorněno v tabulce č. 15 na následující straně. Pro přehlednost je jak hlavní graf 

chodu ročních průtoků, tak doplňující tabulka i graf četností jednotlivých kategorií uveden 

společně na následující straně.     
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Graf č. 12: Chod ročních průtoků a pravděpodobnost jejich překročení na Pilaři (1965 aţ 2010) 
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Zdroj: vlastní zpracování dat ČHMÚ 

 

Tab č.15: Kategorie pravděpodobnosti překročení  

p(%)         míra vodnosti toku 

 0 -10 mimořádně vodný rok MV 

11 - 40 vodný rok V 

41 - 60 průměrně vodný rok P 

61 - 90 málo vodný rok S 

91 - 100 mimořádně málo vodný rok MS 

Zdroj: Netopil a kol. (1984)  

  

Podle pravděpodobnosti překročení se během sledovaných 46 let vyskytly čtyři 

mimořádně vodné roky (v grafu č. 12 a  13 tmavě modře). Nejvyšší roční průměrný průtok 

14,36 m
3
/s byl zaznamenán v roce 1965, pro tento rok vycházela i nejvyšší hodnota decilové 

odchylky. Během roku 1965 se třikrát vyskytla jednoletá voda a k tomu ještě jedna dvouletá, 

proto tedy tak vysoký roční průtok. Druhý nejvodnější rok připadá na rok 2002 a třetí je rok 

2006. Právě období od roku 2002 do roku 2006 lze označit za dobu nadprůměrného odtoku. 

Podobně vodný byl počátek sledované řady během let 1965, 1966 a 1967. Nicméně z hlediska 

nadprůměrných roků nelze jednoduše vyjádřit ţádný trend či pravidelnost. Podíváme-li se 

naopak na roky s nízkým průměrným průtokem, dalo by se podle jejich četných výskytů 

označit období od roku 1983 do roku 2001 za sušší. Konkrétněji se suché období dá vyčlenit 

mezi roky 1989 aţ 1995. Dva ze čtyř mimořádně málo vodných roků (v grafu č. 12 a 13 

červeně) se vyskytly v letech 1999 a 2000. Absolutního minima však dosáhl rok 1990 

s hodnotou pouze 2,1m
3
/s.      
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Graf č. 13: Četnosti jednotlivých kategorií 

Zdroj: vlastní zpracování dat ČHMÚ 
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4.5 Povodňový režim 

 

V této kapitole bude pojednáno o povodňovém reţimu horní Luţnice, kde bude 

k hodnocení opět vyuţito datové řady z profilu Pilař, jako tomu bylo v předchozích kapitolách. 

Dále budou poznatky konzultovány a rozšířeny o výsledky dalších prací zabývající se touto 

problematikou. Samostatným blokem bude zhodnocení vybraných hydrologických situací, 

kde bude k jejich vyhodnocení vyuţito dat měření PřF UK. 

  

Základní rysy a kategorizaci povodňového reţimu Luţnice provedl jiţ Buchtele (1972). 

V této práci proběhlo hodnocení tří povodí horní Vltavy a to Vltavy po Hlubokou, Otavy po 

Písek a Luţnice po Bechyni. Analýzou povodňového reţimu celého povodí Luţnice se dále 

zabýval zejména Vlasák (2006, 2007). Při jeho hodnocení povodňových situací vztaţených 

na závěrový profil povodí Luţnice – Bechyni došel k následujícím závěrům: Povodňové vlny 

mají plošší tvar a často obsahují jeden či více podruţných vrcholů. Odtokové poměry Luţnice 

jsou ovlivněny zejména nízkou sklonitostí meandrujícího toku a projevuje se zde i vyšší 

retenční kapacita půdy a vliv rozsáhlých rybničních soustav. Ještě neţ přistoupíme 

k samotnému hodnocení horní Luţnice, bude vhodné zrekapitulovat výsledky kategorizace 

povodní pro celou Luţnici, kterých dosáhl Vlasák (2007) při hodnocení událostí přesahující 

kulminačním průtokem desetiletou vodu (Q10): 

 

 

Zimní typ: 

1) S průtokovým maximem ze střední a horní části povodí 

Tento typ je způsoben táním sněhu z velké plochy povodí Luţnice. Přichází nejčastěji 

v jarních měsících při povětrnostních situacích s teplým a vlhkým jihozápadním 

prouděním. Tání můţe být doprovázeno sráţkami, ale pro vznik povodně nejsou 

podmínkou. Povodňová vlna má pozvolný nástup i pokles. 

2) S průtokovým maximem z dolní části povodí 

Příčinou bývají sráţky, které se vyskytují v dolní části povodí v době, kdy do Bechyně 

dobíhá voda z tání z horní a střední části povodí. 

 

 

 

 



 61 

Letní typ: 

1) S průtokovým maximem ze střední a horní části povodí 

Povodním v této kategorii předchází významné dlouhotrvající plošné sráţky, 

které zasáhly většinu povodí Luţnice. V povodí Luţnice je důleţitým faktorem 

zvýšená nasycenost povodí před příčinnou sráţkou. Do této skupiny patří největší 

povodně ze sledovaného období (od roku 1888) 

2) S průtokovým maximem z dolní části povodí 

Povodně se formují převáţně nebo dokonce pouze na dolní části povodí pod 

vodoměrným profilem Klenovice. Jsou způsobeny intenzivními sráţkami. Povodňové 

průtoky se v Bechyni objevují náhle a po kulminaci se opět relativně rychle vracejí k 

normálu. Nasycenost povodí u tohoto druhu povodní není tak důleţitá jako 

u předchozího letního typu. 
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4.5.1 Výskyt povodní a jejich sezonální režim 

 

Graf č. 14 znázorňuje všechny povodně identifikované na základě datové řady 

průměrných denních průtoků za období od 1.1.1965 do 31.10.2010 na profilu Pilař. 

Jako povodeň jsou brány ty události, jejichţ průtok přesáhl hodnotu jednoleté vody, tedy 

Q1=33 m
3
/s. Vlivem vyuţití průměrných denních průtoků k identifikaci povodní však dochází 

k výraznému podhodnocení extremity kulminačních průtoků povodní. V této kapitole bude 

uvedeno několik případů ovlivnění maximálního průtoku pouţitím průměrných denních 

průtoků. Pro tuto studii však bylo k dispozici pouze několik povodňových vln s kompletními 

hodinovými průtoky, které zaznamenávají přesný kulminační průtok.  Dále nemusejí být 

zaznamenány krátkodobé přesaţení hodnoty jednoleté vody. Následují graf je díky extrémní 

hodnotě povodně z roku 2002 značně nepřehledný a zejména sledované období posledních 

46 let je poměrně krátká doba k vyjádření trendu výskytu povodní.      

 

Graf č. 14: Výskyt povodní na profilu Pilař hodnocen pomocí nejvyšších průměrných denních 

průtoků za období 1.1.1965 aţ 31.10.2010 
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 Zdroj: vlastní zpracování dat ČHMÚ 

 

Nicméně je z grafu na první pohled vidět zvýšený výskyt větších povodní za poslední 

desetiletí. Dále je jasně patrná extremita povodně z roku 2002 a to i v případě, ţe v grafu je 

znázorněna pouze průměrná denní hodnota průtoku za 14.8.2002 a to 372 m
3
/s. Samotná 

povodňová vlna kulminovala jiţ 13.8. ve 21:30 při průtoku 498m
3
/s, tedy téměř 500m

3
/s. 
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O samotné povodni 2002 bude více pojednáno v rámci vyhodnocení vybraných povodní, 

jeţ se vyskytly na horní Luţnici. Dříve něţ přistoupíme k detailnějšímu vyhodnocení povodní 

ve sledovaném období 1.1.1965 aţ 31.10.2010 (graf č. 16 na následující straně), je vhodné se 

pozastavit nad rozšířenou řadou výskytu povodní, kterou lze najít v práci Vlasáka (2007). 

Ten vyuţil historické záznamy vodních stavů, které byly pomocí zrekonstruovaných měrných 

křivek průtoků převedeny na průtoky. Autor sám udává, ţe nejistota měrných křivek a tím 

pádem i kulminačních průtoků jednotlivých událostí roste směrem do minulosti. Nicméně 

takto vyhodnocené udaje mají mnohem větší vypovídající schopnost o časovém rozloţení 

povodní na horní Luţnici. Díky tomuto vyhodnocení lze během posledních 110 let analyzovat 

tři periody častějšího výskytu povodní. Jiţ zmíněné poslední desetiletí lze rozšířit i o události 

z 1996 a 1997. Další období zvýšeného výskytu lze identifikovat mezi léty 1949 aţ 1965, 

nicméně samotné události v této periodě nenásledovaly jednotlivé roky za sebou, ale jejich 

výskyt byl rozloţen během vyčleněného období. Výrazný shluk povodní nastal během 20.let 

minulého století. K této periodě lze přiřadit i povodeň z roku 1890, která sice není vyobrazená 

na grafu, ale s kulminačním průtokem téměř 200 m
3
/s je vůbec největší známou v historické 

době (Rameš, 2003).        

 

Graf č. 15: Výskyt povodní na profilu Pilař přesahujících hodnotu pětileté vody (Q5) 

za období 1910 - 2007 

 

Zdroj: Vlasák (2007) 
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Tím, ţe Vlasák (2007) vyuţil v předchozím grafu č. 15 pouze povodně s kulminačním 

průtokem přesahují pětiletou vodu (Q5=84 m
3
/s) dosáhl zajímavého vyhodnocení sezonálního 

výskytu větších povodní. Aţ na tři výjimky se z celkového počtu 21 hodnocených událostí se 

všechny povodně vyskytovaly v letním hydrologickém půlroce, tedy od počátku května 

do konce října. Mezi tři zimní povodně patří i téměř dvacetiletá povodeň z března 2006. 

Ve sledovaném období (1965-2010) se vyskytly pouze čtyři události přesahující pětiletou 

vodu (graf č. 16), tři z nich se opět odehrály v letním půlroce. Povodeň 2002 kulminovala 

13.8.2002 při průtoku téměř 500m
3
/s, další letní povodeň kulminovala 8.8 2006 při průtoku 

přes 120 m
3
/s a v roce 1996 událost kulminovala 15.května. Celkově se během sledovaného 

období vyskytlo 40 povodní přesahující Q1. Při pohledu na graf č. 16 je zřetelný nárůst 

výskytu povodní i jejich velikosti během posledních 10 let. To nicméně potvrzuje fakt, 

ţe druhá polovina 20. století byla na povodňové události chudá. Z hodnocení jednoletých 

povodní (Q1 aţ Q2), kterých se vyskytlo 27, náleţelo 15 do zimního a 12 do letního 

hydrologického půlroku. U malých povodní tedy lehce převládá výskyt v zimním půlroce, 

kdy jsou zvýšené vodní stavy vázány na jarní a zimní oblevy. Zvýšenou koncentraci výskytu 

malých letních povodní lze sledovat během posledního desetiletí.  

 

Graf č. 16: Detailnější vyobrazení výskytu povodní na profilu Pilař vyhodnocen pomocí 

nejvyšších průměrných denních průtoků za období 1.1.1965 aţ 31.10.2010 
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V období 1965 aţ 2010 proběhlo 13 povodní větších neţ Q2, kdy osm jich připadalo 

na letní půlrok. Tedy jiţ od hodnoty dvouleté se projevuje orientace větších povodní 

do letního půlroku.  Vyhodnocení sezonality všech 40 povodní je vyobrazeno v grafu č. 17.  

 

Během let 1965 aţ 2010 byly jednoleté povodně situovány více do jarního období. 

Jak je vidět z růţicového grafu, který vyobrazuje jejich výrazný výskyt v březnu i v dubnu. 

Do jisté míry je překvapivý letní chod povodní orientovaný pouze do měsíce července. 

Při zobrazení povodní větších něţ Q2, je jejich orientace přesunuta jiţ výrazně na letní měsíce, 

kde největší četnosti je dosaţeno v srpnu. Porovnáme-li tyto výsledky s analýzou Vlasáka 

(2007), který pracoval s rozšířenou řadou 1920 aţ 2007, dojdeme k následujícím závěrům. 

Z grafu č. 18 je patrné, ţe jednoleté povodně jsou rozloţeny více rovnoměrně mezi měsíce 

březen aţ srpen. Nicméně největších četností výskytu je dosaţeno opět v březnu a červenci. 

Mezi léty 1965 aţ 2010 tedy došlo k výraznému poklesu výskytu jednoletých povodní právě 

v měsících mezi březnem a červencem a v srpnu. Při hodnocení větších neţ pětiletých 

povodní došel ke stejnému trendu výskytu jaký vyšel z hodnocení povodní větších neţ Q2 

v letech 1965 aţ 2010. Z růţice v grafu č. 18 ještě vyplývá silnější orientace větších povodní 

do letních měsíců. Nejčastějšího výskytu je dosaţeno v květnu a červenci, největší povodně se 

však vyskytly v srpnu. 

 

Graf č. 17: Sezonální výskyt povodní mezi Q1 aţ Q2 a povodní přesahující Q2 na profilu Pilař 

za období 1.1.1965 aţ 31.10.2010  

0

1

2

3

4

5

6

7

Leden 

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Q1 až Q2

větší než Q2

 

      Zdroj: vlastní zpracování dat ČHMÚ 
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Graf č. 18: Sezonální výskyt jednoletých povodní a dále povodní s kulminačním průtokem 

přesahující pětiletou vodu na profilu Pilař za období 1920-2007  

 

Zdroj: Vlasák (2007) 

 

Vlasák (2006) udává, ţe právě Pilař má ze všech vodoměrných profilů na Luţnici  

výraznější orientaci povodní do letních měsíců. Letní přívalové lijáky nejčastěji spojené 

s přechodem brázdy tlakové níţe přes naše území bývají nejvíce zesilovány právě v oblasti 

Novohradských hor, coţ se zákonitě musí projevit i na výskytu povodní na Pilaři (Vlasák, 

2006). Jarní povodně jsou způsobeny plošným táním sněhu. Přestoţe zásoby sněhu v této 

části povodí bývají často vysoké, nedosahují tyto jarní povodně vysoké extremity. Je to dáno 

tím, ţe značná část sněhu leţí v Novohradských horách, kde sníh vlivem rozdílných 

nadmořských výšek netaje naráz ale selektivně po částech. Za těchto jarních situací lze 

předpokládat výraznější přítok ze Skřemelice a Dračice, kde se projevuje vyšší citlivost 

na oblevy, podobné vlastnosti má i Neţárka. Voda ze sněhových zásob v Novohradských 

horách se tedy do jarního tání zapojuje zpravidla aţ po přechodu hlavní povodňové vlny.  

 

Povodně mající zdrojovou oblast v horní anebo střední části Luţnice mají obecně 

pomalý vzestup a ještě pomalejší pokles, nezáleţí byly-li způsobené sráţkami nebo táním 

sněhu (Vlasák, 2007).  Tento jev je způsoben především nízkým sklonem meandrující 

Luţnice, retenční schopností celé oblasti a vlivem rybniční soustavy. Jako příklad lze uvést 

dva fakty o povodni z roku 2002. Za prvé při této povodni Luţnice v Bechyni kulminovala 

téměř dva dny po kulminaci Vltavy v Praze. Za druhé při této povodni trval 2. stupeň 

povodňové aktivity v Bechyni dokonce o více jak dva dny déle neţ na Labi v Děčíně. 
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Konkrétně se jedná o hodnoty 332 hodin v Bechyni a 280 hodin v Děčíně. Zajímavé je, 

ţe na profilu Klenovice na Luţnici, byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity dokonce 

nejdéle ze všech pozorovaných profilů v ČR a to celých 358 hodin (Vlasák 2006).  

Povodně na horní Luţnici mají díky velmi dlouhým doběhovým dobám obvykle 

pomalý nástup, který ale můţe být u větších letních povodní následován prudkým vzestupem 

nebezpečných průtoků, jako tomu bylo např. v červnu 2006, srpnu 2002, květnu 1951 a nebo 

červenci 1941. Široká a členitá niva Luţnice působí jako tlumící nádrţ pro transformaci 

povodňových průtoků (Vlasák 2006). Nicméně důleţitým faktem zůstává, ţe retardační 

i transformační účinek klesá s extremitou povodně. V momentě, kdy je koryto s okolní nivou 

kompletně zaplaveno, ztrácí niva svoje transformační účinky. V takové situaci se potom 

výrazně zkracují postupové doby povodňové vlny. Z hlediska retence povodňových vod hraje 

svoji roli také strmost nástupu povodňové vlny a i předchozí nasycenost povodí.   

 

Analýzu povodňových vln i jejich postupových pro povodí se závěrovým profilem 

Pilař provedl Vlasák (2006). Synchronizované vlny povodní, u kterých jsou známa potřebná 

data, jsou vyobrazeny na následujícím grafu č. 18. Vlevo jsou vyobrazeny povodně v letním 

hydrologickém půlroku a vpravo v zimním.  Zatímco u letních  vln je často výrazný rychlý 

vzestup, zimní povodně mají pozvolný nástup i pokles (Vlasák 2007). Právě zimní povodně 

mají dlouhou setrvačnost a vysoké vodní stavy často přetrvávají po několik dnů. Dlouhý 

pokles povodňových vln je způsoben právě charakterem nivy horní Luţnice, která má 

vysokou retenční kapacitu a vysokou drsnost, způsobenou jednak samotnou morfologií nivy, 

kde se mimo velkého mnoţství depresí vyskytují i agradační valy a štěrkopísčité akumulace, 

tak i její drsností, která je způsobena pozůstatky luţního lesa a ostatní stromovou vegetací.    

 

Graf č 19: Synchronizované  povodňové vlny podle času kulminace na Luţnici v Pilaři (vlevo 

letní povodně, vpravo zimní povodně) 

 

Zdroj: Vlasák (2006) 



 68 

S tvarem povodňové vlny souvisí i délka její postupové doby. Z grafu č. 20 a tabulky 

č. 16 je vidět, ţe pro vybrané hydrologické situace (1974-2007) se jejich postupové doby mezi 

profily Nová Ves a Pilař pohybuje v intervalu mezi 7 aţ 28 hodinami. Hodnoty povodně 2002 

(7hodin pro druhou vlnu a 9 hodin pro první) se zcela vymykají zbytku výběru,  coţ dokazuje, 

ţe při kompletním zaplavení nivy vodou se její vliv zcela vytrácí a povodňová vlna poté 

postupuje značnou rychlostí.  Obecně lze tedy vyvodit trend, ţe čím větší povodeň tím, je její 

postupová doba kratší. Dalo by se usoudit, ţe zimní povodně mají obecně delší postupovou 

dobu, nicméně ve vyhodnoceném vzorku, se vyskytují i tři zimní události, jejichţ postupové 

doby patří naopak k nejrychlejším. Mezi tyto tři patří i jarní povodeň 2006. V těchto 

případech mohla postup urychlit absence vegetace či zamrzlá půda v nivě.  

 

 

Graf č. 20 a tab. č. 16 : Postupové doby povodňových vln mezi profily Nová Ves a Pilař 

 (modře jsou v grafu znázorněny povodně v zimním půlroce, červeně v letním)  

Zdroj: Vlasák (2007) 
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4.5.2 Fenomén přirozených rozlivů 

 

Jak jiţ bylo zmíněno v této práci dříve, úsek toku Luţnice od hranic s Rakouskem 

po závěrový profil Pilař si zachoval velmi přírodní neobydlený charakter, který má 

ve středoevropském měřítku výjimečnou hodnotu. Zejména oblast PR Horní Luţnice je 

ideální lokalita pro studium přirozených povodňových rozlivů. Pithart a kol.(2003) sledoval 

rozlivy řeky na 141. říčním kilometru Luţnice (lokalita profilu Niva, viz obr. č. 20 , str. 47) 

v letech 1989 aţ 1995. Z jeho výsledku vyobrazených v následující tabulce je zřejmé, 

ţe jednotlivé rozlivy do nivy měly trvání od několika málo dnů aţ po několik týdnů.  

Ze zmíněné tabulky je vidět, ţe k rozlití Luţnice do nivy došlo v roce 1992 dokonce 11 krát, 

přestoţe na Pilaři nebylo za tento rok zaznamenáno ani jediné překročení hodnoty jednoleté 

vody (Q1).    

 

Tab. č. 17: Počet rozlivů a délka jejich trvání na 141. říčním kilometru řeky Luţnice 

Rok 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Počet rozlivů 4 2 3 11 1 2 9 

Celkové trvání rozlivů (dny)  11 7 21 60 25 30 102 

Zdroj: Pithart a kol.(2003)       

 

K rozlivům do nivy tedy dochází velmi často, ale nepravidelně. Četnost rozlivů se 

mezi roky dost liší. Z následují tabulky, ve které její autoři zpracovávali data z let 1960 

aţ 1993, je patrné, ţe nejčastěji se vyskytují rozlivy brzy na jaře (jsou však různě intenzivní 

a dlouhé). Řeka v nivě opouští koryto jiţ při niţších neţ povodňových průtocích (v situacích, 

kdy hladina vody v řece ještě zdaleka nedosahuje 1. povodňového stupně). 

 

Tab. č. 18: Pravděpodobnost výskytu jedné nebo více povodní na horní Luţnici v určitém 

měsíci v roce 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pravděpodobnost 0,2 0,3 0,6 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0 

Zdroj: Prach, Jeník, Large (1996) 

 

Četnost výskytu rozlivů do nivy a zejména tedy délka jejich trvání je na území ČR 

unikátní. Tento fenomén vyskytující se na horní Luţnici i výrazně ovlivnil vývoj zdejšího 
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ekosystému, kde se zejména ve stojatých vodách vyvinuly společenstva velmi rozdílná 

od lokalit s pododným výskytem stojatých vod v nivě.   

Rozlivy do nivy Luţnice se ve stejné lokalitě jako Pithart a kol.(2003) zabýval také 

Šimek (2008) v rámci studia hydrologického reţimu zdejších fluviálních jezer. Podle jeho 

měření dochází k prvním známkám rozlivu do nivy jiţ při hodnotách průtoku 6,32 m
3
/s 

na stanici Nová Ves. Během 25 měsíců ve studované lokalitě k 16 rozlivům. V tabulce č. 17 

jsou modře označeny rozlivy trvající déle neţ týden. Oranţově jsou zvýrazněny ty rozlivy 

do nivy, které byly součástí povodňové události. Překvapivě právě nejdelší rozliv na konci 

roku 2007, který trval 42 dnů, nebyl spojen s povodní (Šimek, 2008). Přestoţe byl v této práci 

rok 2007 hodnocen jako suchý, je zaráţející, ke kolika a jak dlouhým rozlivům do nivy během 

tohoto roku došlo. Z hlediska hodnocení ročních průtoků připadá dlouhý rozliv na konec roku 

2007 aţ na 2008 (vyuţití hydrologických roků), nicméně i rok 2008 byl spíše průměrný.  

Podle měření Šimka (2008) klesá výška vodní hladiny jednotlivých fluviálních jezer 

po zaplavení nivy výrazně pomaleji neţ dochází k poklesu samotné Luţnice. Mimo 

samotného naplnění depresí při rozlivu je i tímto efektem voda v nivě dále zadrţována.   

 

Tab. č. 19: Počet a trvání rozlivů do nivy u profilu Niva a přilehlém okolí 

 

Zdroj: Šimek (2008) 

 

 

 

Tab. č. 20: Počet a trvání rozlivů do nivy u profilu Niva a přilehlém okolí 

 
Celkem 

VII-XII 
2006 

2007 
I-VII 
2008 

Počet rozlivů 
16 3 8 5 

Celková doba trvání rozlivů 
(dny) 

188 45 109 34 

Zdroj: Šimek (2008) 
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4.5.3 Vliv pískoven na povodně 

 

Velké vodní plochy, které vznikly těţbou štěrkopísků, ovlivňují hydrologické poměry 

jak za běţných průtoků, tak během povodňových situací. U štěrkopískových jezer 

v záplavových územích řek mohou nastat značné komplikace v době povodní, neboť zde 

hrozí nebezpečí protrţení ochranného pilíře mezi štěrkopískovým jezerem a řekou, který je 

ponecháván jako zabezpečující prvek, i kdyţ je mnohdy tvořen samotnými štěrkopísky 

(Matějček 2001). Další problém při povodních nastává při naplnění jezera vodou, kdy začne 

voda přetékat přes ochranné hráze. Nezpevněné sedimenty, které je tvoří, rychle podléhají 

erozi a hrozí protrţení pískovny. Stejně tak jsou tyto hráze málo odolné tlaku eroze z vnější 

strany a můţe dojít k natrţení ochranné hráze vodním tokem. Potom se jezero postupně 

naplňuje vodou z řeky a stejně tak hrozí protrţení celé pískovny, jako se tomu stalo 

při povodni v roce 2002 u pískovny Cep. Došlo zde k narušení boční hráze a část průtoku tak 

Luţnice vlévala do pískovny. Pro odvádění vody z pískovny byl rychle zřizován průkop hráze 

u jezu Pilař, aby byl odtok směřován mimo zastavěnou část obce Majdalena (Rameš 2003). 

Přes toto opatření došlo k přelití pískovny a vzniku velké průrvy o šířce kolem 50 metrů. 

Následky tohoto protrţení jsou vidět na leteckých snímcích. 
 

Obr. č. 21 a 22: Letecký pohled na protrţenou pískovnu Cep při a po povodni v roce 2002 

 

Zdroj: obě fotografie M. Raudenský, I. Dorazil, www.povodnefoto.cz 

 

Nicméně při povodňových situacích, kdy dochází k plnění nádrţí vodou, je třeba 

počítat i s jejich retenční kapacitou. Zde ovšem zůstává otázkou do jaké míry jsou nádrţe 

plněny povrchovou vodou, tedy jsou-li napájeny částí protékající povodňové vlny, nebo 

dochází-li k jejich plnění pouze výrazným vzestupem podzemní vody. Výrazné vzestupy 

vodní hladiny se při povodních projevují také  na pískovně Tušť. Během povodní v roce 2006 

zde také došlo k protrţení ochranného valu a  tok Luţnice nádrţ kompletně vyplnil vodou.     



 72 

4.5.4 Analýza vybraných povodňových situací 

 

Stěţejní součástí této kapitoly bude vyhodnocení povodňových situací, které byly 

zaznamenány během měření PřF UK. Cílem těchto měření je lépe analyzovat a kvantifikovat 

hydrologické procesy, které probíhají v zachovalé části nivy horní Luţnice. Mimo hodnocení 

postupových dob, bude brán zřetel zejména na potenciální transformaci povodňových vln 

a bude-li to moţné i na důkazy retence povodňových vod. Ještě něţ bude přistoupeno 

k samotnému vyhodnocení dat z měření PřF UK, budou popsány nejvýraznější hydrologické 

události, které se vyskytly během posledních 10 let.  

 

Povodeň 2002 

Tato největší známá povodeň dosáhla v Bechyni úrovně aţ 1000leté vody a její průběh 

byl velmi dramatický, zejména kvůli váţným obavám o protrţení řady rybníků na Třeboňsku. 

Nejistý byl i osud největšího rybníka Roţmberk, který nakonec velké vodě odolal. Tato 

událost byla jiţ velmi podrobně analyzována, proto zde budou shrnuty pouze základní fakta.  

 

Srpnová povodeň 2002 byla zapříčiněna nebývale vysokým úhrnem sráţek. První vlna 

sráţek zasáhla během 6. - 7. srpna hlavně jiţní Čechy. V pramenné oblasti Luţnice 

v Novohradských horách dosáhly sráţkové úhrny během těchto dvou dnů aţ 200 mm 

a na stanici Pohorská Ves dokonce 277 mm (Rameš 2003). Celkový úhrn sráţek za období od 

6. do 15. srpna 2002 pro celou ČR je zobrazen na obrázku č. 23. Tyto sráţky způsobily 

na horní Luţnici povodeň o velikosti stoleté vody (graf č. 21 na následující straně). Hladina 

řeky však nestačila ani klesnout k normálu a přišla druhá vlna sráţek ve dnech 11. - 12. srpna. 

Ty jiţ dopadaly na zcela nasycené povodí a vyvolaly druhou, z hledisku průtoku téměř 

dvojnásobně velkou povodňovou vlnu. Tento extrémní vzestup vodní hladiny podporovaly 

ještě řeky Dračice a Skřemelice. V noci ze 13. na 14. srpna bylo na profilu Pilař dosaţeno 

kulminačního průtoku 500 m
3
/s. Jak je vidět z hydrogramu povodně, postupová doba 

povodňové vlny byla velmi krátká. První vlna protekla mezi Novou Vsí n. L. a Pilařem za 9 

hodin a druhá extrémnější vlna pouze za 7 hodin. Tyto hodnoty představují přibliţně polovinu 

aţ třetinu běţné postupové doby povodní v tomto území. To  jen dokládá skutečnost, 

ţe při zaplavení celé nivy dochází k vysokému nárůstu rychlosti povodňových vln 

a v takovémto případě jiţ vlastnosti nivy nehrají tak důleţitou roli jako je tomu při malých 

povodních nebo při nástupu povodní obecně. Vezeme-li v potaz, ţe délka údolnice mezi 
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profily Nová Ves a Pilař je přibliţně 20 km, v tom případě se povodňová vlna pohybovala 

rychlostí téměř 3km/hod.   

 

Obr. č. 23:  Celkový úhrn sráţek v ČR za období od 6. do 15. srpna 2002 

 

Zdroj: převzato z VÚV TGM (2003) 

 

Graf č. 21: Hydrogram povodně 2002 pro horní Luţnici 

 

Zdroj: ČHMÚ 
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Povodeň 2006 

Rok 2006 byl z hlediska výskytu povodní na horní Luţnici velmi zajímavý a zcela 

nestandartní.  V průběhu tohoto roku se zde vyskytly 3 větší povodně. Nejvýznamnější z nich 

byla jarní povodeň, která se vyskytla na konci března 2006. Příčinou této povodně bylo 

oteplení, jeţ způsobilo výrazné tání sněhu, které bylo ještě podpořeno sráţkami 

(VÚV TGM 2006). Povodeň měla poměrně rychlý nástup a velmi pozvolný pokles. 

Kulminační průtok na profilu Pilař byl dosaţen na přelomu 29. a 30. března a dosáhl 146 m
3
/s 

(ČHMÚ). Jednalo se o dvacetiletou vodu. Nicméně níţe na Luţnici dosáhla povodeň 

aţ padesátileté vody. Tuto jarní povodeň lze povaţovat za extrémní zejména kvůli celkovému 

proteklému mnoţství vody (VÚV TGM 2006). Nicméně po sobě tato povodeň na horní 

Luţnici nezanechala výraznější škody. Mezi větší povodně lze zařadit i dvě následující letní 

povodně v roce 2006. První z nich kulminovala na přelomu června a července 2006 a na horní 

Luţnici dosáhla téměř úrovně jarní povodně 2006. Avšak její nástup a pokles byl podstatně 

rychlejší, takţe vysoký vodní stav trval mnohem kratší dobu. Třetí stupeň povodňové aktivity 

byl na profilu Pilař vyhlášen pouze dva dny, na rozdíl od jarní povodně, kdy třetí stupeň 

povodňové aktivity trval několik dní. Druhá letní povodeň kulminovala 8. srpna 2006 

a dosáhla průtoku přes 150 m
3
/s (ČHMÚ). Přestoţe jarní i první letní povodeň měli přibliţně 

stejně velký kulminační průtok, jarní událost měla postupovou dobu mezi Novou Vsí 

a Pilařem výrazně kratší a to 12 hodin oproti letním 18 hodinám.  

 

Graf č. 22: Hydrogram jarní povodně 2006 pro horní Luţnici 

 

Zdroj: ČHMÚ 
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Graf č. 23: Hydrogram letní povodně 2006 pro horní Luţnici 

 

Zdroj: ČHMÚ 

 

Jak jiţ bylo uvedeno, letní událost kulminovala na Pilaři 1.7.2006. Povodňová vlna 

měla velmi strmý náběh, v Nové Vsi došlo k nárůstu průtoku o 90 m
3
/s během dvou hodin. 

Nicméně z hydrogramu povodně je zřejmé, ţe i při takovémto průběhu povodně došlo při 

průchodu nivou k transformaci vlny a sníţení kulminačního průtoku o přibliţně 20 m
3
/s. 

K tomuto číslu je třeba přičíst i hodnoty při kterých kulminovala Dračice, tedy dalších 

přibliţně 20 m
3
/s. 

 

Povodeň 2007 

Tato událost je uvedena kvůli moţnosti vyuţití zmapovaného rozlivu této povodně do 

nivy. Touto problematikou se zabýval autor (Svoboda 2008) v rámci komplexního mapování 

upravenosti toku Luţnice a následků povodní na úseku Luţnice od státních hranic po profil 

Pilař. Rozsah rozlivu v nivě byl určen na základě nepřímých ukazatelů, kde bylo vzhledem 

k charakteru území vyuţito zejména stop čerstvých povodňových náplavů na vegetaci. 

Je známo, ţe vypovídající hodnota nepřímých ukazatelů značně klesá s časovým odstupem 

od povodně. Nicméně v tomto případě proběhlo mapování bezprostředně po povodni 

na začátku září 2007 a proto je moţné dané výsledky povaţovat za věrohodné. 
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 Velmi zajímavé je srovnání povodňových vln této povodně v grafu č. 24 , kde je 

znázorněn jak průběh povodně v Nové Vsi tak na Pilaři. Na tomto příkladu menší povodně je 

zřetelně patrná vysoká retenční schopnost povodí horní Luţnice a následný vliv tohoto území 

na transformaci povodňové vlny. Novou Vsí protekla 7.9.2007 téměř pětiletá voda 

o kulminačním průtoku 77 m
3
/s (ČHMÚ). Zatímco přibliţně o 22 hodin později byl dosaţen 

na profilu Pilař kulminační průtok pouze 47,3 m
3
/s (ČHMÚ), který jiţ odpovídá pouze 

dvouleté vodě. Došlo tedy k výraznému sníţení kulminačního průtoku o 30 m
3
/s. Vliv drsné 

heterogenní nivy se projevil na delší i postupové době.  

K podobnému závěru lze dojít i z mapy č. 12, která znázorňuje charakter rozlivu 

při této zářijové povodni v roce 2007. Při stanovení rozsahu rozlivu bylo vyuţito zejména 

náplavů na vegetaci, které byly díky krátkému časovému odstupu od povodně velmi 

zachovalé. Z mapy je zřejmé, ţe charakter rozlivu víceméně odpovídá intenzitě upravenosti 

koryta (mapa č. 10, str č. 40), zejména tedy jeho kapacitě. Podíváme-li se však na úsek mezi 

Novou Vsí a Suchdolem, kde je upravenost koryta minimální, jsou zde také patrné účinky 

transformace povodňové vlny. V horní polovině tohoto úseku došlo k rozlivu do celé nivy 

a od Dvorů n. L. jiţ můţeme pozorovat menší rozliv pouze v příbřeţní zóně, tedy jiţ nebyla 

zaplavená celá niva, nýbrţ pouze lokální úseky podél toku. To naznačuje tomu, ţe v nivě 

muselo být zadrţeno poměrně velké mnoţství vody a došlo tak ke zploštění povodňové vlny 

jak je patrné z hydrogramu povodně. Skutečnost, ţe voda neopustila koryto v průběhu 

Suchdolem, je způsobeno zvýšenou kapacitou koryta  tohoto úseku v rámci protipovodňové 

ochrany.  

Nicméně je třeba upozornit, ţe rozliv v nivě Luţnice mohl být ovlivněn silničním 

náspem mezi Dvory n. L. a Halámkami, který vede napříč nivou a působí jako výrazná 

překáţka proudění během vysokých vodních stavů. Při vysokých průtocích voda nestačí 

protékat profilem pod mostem (v náspu se vyskytují další dvě menší propusti) a můţe 

docházet k akumulaci vody nad náspem a tím pádem docházet k výraznějšímu zaplavení nivy. 

Vzhledem k vyuţití nivy je však tato funkce náspu jako hráze (poldru) prospěšná jako součást 

protipovodňové ochrany.  
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Graf č. 24: Hydrogram povodně v září 2007 pro horní Luţnici 

 
Zdroj: ČHMÚ 

 

Mapa č. 12: Charakter rozlivu horní Luţnice při povodni v září 2007 

 

Zdroj: Svoboda (2008) 
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4.5.5 Vyhodnocení hydrologických situací s pomocí dat PřF UK 

 

V této kapitole budou mimo jiţ pouţitých dat ČHMÚ z profilu Pilař vyuţita data 

z hladinoměrů nainstalovaných v rámci projektu NIVA za účelem detailnějšího hodnocení 

hydrologických procesů na úseku toku horní Luţnice mezi Novou Vsí n. L. a Suchdolem n. L.  

Po dobu chodu měřících přístrojů se ve studované lokalitě vyskytlo pět povodní. Nyní bude 

následovat grafické vyobrazení průběhu těchto daných situací. Do zpracování byly pouţity 

i průměrné denní průtoky z profilu Pilař a na první pohled je z grafů č. 25 aţ 29 patrné, 

ţe hodnoty z Pilaře dosahují výrazně vyšších hodnot. Za prvé se na nárůstu mohl výrazně 

projevit přítok z Dračice, který ústí do Luţnice právě mezi profily Suchdol a Pilař. Druhou 

moţností je výrazné podhodnocení vysokých průtoků při převodu dat z výšky vodních stavů 

pomocí konzumčních křivek. Konzumční křivky jsou vypočteny z relativně dostačujícího 

počtu měření, nicméně vzhledem k charekteru území, je velmi obtíţné změřit vyšší průtoky 

tak, aby jednotlivé konzumční křivky byly podloţeny i hodnotami během vysokých vodních 

stavů. Sloţitost problému tkví v přírodním charakteru toku. Zejména na profilu Niva, kdy se 

jiţ od průtoku kolem 10 m
3
/s tok vylévá z břehů a protéká sloţitým systémem paralelních 

koryt, kde voda proudí mezi jednotlivými fluviálními jezery. U profilu Dvory dochází 

při vysokých průtocích také k proudění vody mimo hlavní koryto toku, kde je nainstalován 

hladinoměr.  

 Z pěti hodnocených událostí připadají tři do zimního půlroku. Hydrogramy těchto tří 

povodní jsou vyobrazeny společně na následující straně. V roce 2009 a 2010 se jednalo o jarní 

povodně, které kulminovaly během měsíce března. První z nich dosáhla na Pilaři úrovně 

dvouleté vody, další v roce 2010 dosáhla pouze jednoleté vody. Tyto dvě události jsou tedy 

charakteristickými jarními rozlivy. V lednu 2011 byla zaznamenána další jednoletá voda 

způsobená zimní oblevou. Podíváme-li se na všechny povodně dohromady (graf č. 25, 26, 27) 

zjistíme, ţe mají relativně prudký nástup. Nejvýraznější nástup byl u lednové povodně v roce 

2011. Zhodnotíme-li tvar průběhu křivek ve všech třech grafech dohromady, zjistíme, 

ţe bez ohledu na hodnoty, klesají průtoky na profilu Niva  a Dvory nejméně strmě, 

coţ dokládá dlouhou setrvačnost během rozlivu povodňové vody do přírodní nivy. Nízké 

tempo poklesu po kulminaci na profilu Niva  a Dvory je zajímavé ve srovnání s Novou Vsí, 

která v obou případech (graf č. 26 a 27) dosáhla při kulminaci vyšších hodnot. Je to tedy 

dokladem zpomalení a zploštění povodňové vlny při rozlití do nivy Luţnice. Nicméně 

hodnoty z profilu Suchdol ani v jednom případě v tomto důkazu bohuţel nepokračují.   
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Graf č. 25, 26, 27: Hydrogramy zimních povodní 2009, 2010 a 2011 pro horní Luţnici   
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Zdroj: všechny 3 grafy vlastní zpracování dat PřF UK a ČHMÚ  
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Zejména u obou březnových povodní se projevil velmi pozvolný a dlouhý pokles, 

který způsobuje  dlouhé trvání vysokých stavů na Luţnici. Postupová doba jarní povodně 

2010 byla mezi Novou Vsí a Suchdolem 15 hodin a v případě lednové povodně 2011 

se jednalo o 24 hodin.   
 

Zbylé dvě letní povodně jsou vyhodnoceny na grafech č. 28 a 29. První povodeň se 

vyskytla na přelomu června a července roku 2009. V tomto období bohuţel došlo k výpadku 

hladinoměru na profilu Suchdol. Druhá povodeň kulminovala 9. srpna 2010, tedy skoro 

ve stejný den jako extrémní povodeň v roce 2002.  

 

Graf č. 28: Hydrogram letní povodně 2009 pro horní Luţnici   
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Zdroj: vlastní zpracování dat PřF UK a ČHMÚ  
 

Graf č. 29: Hydrogram letní povodně 2010 pro horní Luţnici   
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Zdroj: vlastní zpracování dat PřF UK a ČHMÚ  
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Obě události měli poměrně rychlý nástup a  sloţený tvar povodňové vlny, 

kde povodeň v roce 2009 měla dokonce 3 vrcholy. U obou případů byly v průběhu povodňové 

vlny na profilu Niva a Dvory opět naměřeny niţší hodnoty neţ vstupním profilu Nová Ves. 

Stejně jako u předchozích zimních povodní byl i pokles v Nové Vsi vysokých stavů rychlejší. 

Srpnová povodeň 2010 dosáhla za dobu měření hladinoměrů největšího kulminačního průtoku, 

kdy na Nové Vsi bylo dosaţeno průtoku téměř 50m
3
/s. Právě tato letní událost má z hlediska 

získaných dat nejzajímavější průběh a zaslouţí si detailnější rozbor.  

 Jak je vidět na následujícím grafu č. 30 proběhla i tato letní událost, podobně jako 

povodeň v roce 2002, ve dvou vlnách. První vlna měla v Nové Vsi 3. srpna velmi ostrou 

kulminaci při průtoku téměř 50m
3
/s. Při této vlně bylo poté v Nivě a Dvorech dosaţeno 

kulminace pouze 30 m
3
/s a s 34 hodinovým zpoţděním oproti Nové Vsi bylo v Suchdole také 

naměřeno jen 35 m
3
/s. Jak naznačuje i dlouhá postupová doba vlna byla průtokem nivou 

zpomalena a došlo i k výraznému poklesu kulminačního průtoku. Obdobný průběh měla 

i druhá povodňová vlna, která kulminovala v Nové Vsi o pět dní později. Postupová doba 

vlny mezi Novou Vsí a Suchdolem byla dokonce ještě delší a to 38 hodin. Samotný průběh 

povodně na profilu Suchdol je velmi odlišný, za prvé je zajímavý vyšší průtok jiţ 

před příchodem samotné povodňové vlny. Za druhé průběh kulminací obou vln má zcela jiný 

tvar neţ jaký mají zbylé tři křivky. Při obou vlnách při této události tedy došlo ke sníţení 

kulminačního průtoku mezi Novou Vsí a Suchdolem  téměř o 15m
3
/s.  

      

 

Graf č. 30: Detailnější hydrogram letní povodně 2010 pro horní Luţnici   
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4.6 Sucho 

Definice sucha je i v současné době nejednoznačná a různí autoři i podle svého 

rozdílného zaměření vyuţívají různých přístupů. Základní metody kvantitativního analýzy 

hydrologického sucha  jsou zaloţené na hodnocení průtoků povrchových vod, kdy je často 

vyuţito m-denních průtoků, kdy je volena prahová hodnota sucha, např. Q355. Sucho je potom 

definováno jako období, kdy je hodnota průtoku pod danou prahovou hodnotou. Podle autorů 

Kašpárka a Novického (1999) lze vyuţít i další charakteristiky jako např. ukazatel základního 

odtoku nebo výtokové čáry.  

Pro profil Pilař byl ČHMÚ definován stav sucha při poklesu průměrného denního 

průtoku pod 0,25 m
3
/s. Z vlastních výpočtů je známa pro Pilař hodnota Q355= 0,83 m

3
/s. 

Je tedy vidět, ţe definice sucha je nejednoznačná a velikost intervalu od 0,25 m
3
/s 

do 0,83 m
3
/s je značně široká. Pro vyhodnocení sucha bude jako prahová hodnota brán limit 

určený ČHMÚ. Během sledovaného období (1.1.1965 - 31.10.2010) se vyskytlo celkově 

pouze 201 dní sucha. Jejich rozloţení v jednotlivých letech je ale velmi nepravidelné 

(graf č. 31). Nejvíce suchých dní se vyskytlo v hydrologickém roce 2000 a to 59. Velmi 

podobně je vyhodnocen rok 2003 (56 suchých dní), který byl i z hlediska celé ČR dlouhodobě 

extrémně suchý. Velmi suchý byl i rok 2007. Rok 1990, který byl na základě průměrného 

ročního průtoku (Qr = 2,1m
3
/s) hodnocen jako nejsušší, nicméně z hlediska počtu suchých dní 

je aţ na 4. aţ 5. místě společně s rokem 1994. 

 

Graf č. 31: Počet dní sucha v jednotlivých letech na profilu Pilař za období 1.1.1965 aţ 

31.10.2010 
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Zdroj: vlastní zpracování dat ČHMÚ 



 83 

Je zajímavé sledovat, jak zvýšený výskyt sucha během posledních 10 let doprovází 

zvýšený výskyt povodní ve stejném období. Povodni v roce 2002 předcházel rok 2000 

s největším výskytem sucha  a po povodni následoval další extrémně suchý rok 2003. Třetí 

nejsušší rok následoval pro změnu po na povodně mimořádně hojném roce 2006. Je třeba 

zmínit, ţe všechny suché dny v roce 2000 následovaly bezprostředně po sobě a tvoří tak 

vůbec nejdelší periodu sucha ve sledovaném období. Jak je vidět z grafu č. 32 sucho trvalo 59 

dní, konkrétně tedy od 20.11.1999 do 17.1.2000. Druhé nejdelší období sucha čítalo 28 dnů 

během července 2003 a další 10ti a 18tidenní sucha následovala v témţe roce s týdenními 

odstupy. Z grafu č. 33 je tedy zřejmé, ţe i suché období v létě roku 2003 bylo značně dlouhé 

a srovnatelné se suchem v roce 2000.  Během sucha 2003 byly dokonce dosahovány značně 

niţší hodnoty průtoku neţ hranice 0,25m
3
/s sucha pro hodnocení  v této práci. 

 

Graf č. 32 a 33: Průběh suchého období v hydrologickém roce 2000 a 2003 na stanici Pilař 
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Zdroj: oba dva grafy vlastní zpracování dat ČHMÚ 
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Přestoţe roční minimum z hlediska průměrných měsíčních průtoků připadá na listopad 

a září, nejvíce suchých dnů se vyskytlo během srpna (25%). Maximum výskytu suchých dní 

se během sledovaného období vyskytlo právě během července, srpna a září (graf č. 34). 

Nejniţších denních průměrných průtoků sice bylo dosaţeno v listopadu (minimum s hodnotou 

2,46 m
3
/s připadá na 9. a 10. listopad), ale samotný výskyt suchých dnů během listopadu je 

nízký. Překvapivý je i nulový výskyt sucha během října. Všechen výskyt zimních suchých 

dnů je vázán na jedno dlouhé období sucha v roce 2000. Mimo tuto zimní epizodu je tedy 

všech zbylých 21 období sucha vázáno pouze na červenec, srpen a září. Toto vyhodnocení je 

poměrně překvapivé, dalo by se totiţ vzhledem k hydrogeologickým poměrům očekávat, 

ţe během nízkých průtoků v letních měsících bude tok dotován podzemní vodou, jejíţ hladina 

by po jarním období měla být na v nadprůměru.     

 

 

Graf č. 34: Sezonální rozloţení suchých dnů na profilu Pilař za období 1.1.1965 - 31.10.2010 
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Zdroj: vlastní zpracování dat ČHMÚ 
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5. Diskuse 
 

Povodí horní Luţnice představuje hydrologicky velmi zajímavý, nicméně velmi 

sloţitý fluviální systém. V současné době je horní Luţnice stěţejní studijní lokalitou 

pro projekt NAZV „Retence vody v nivách a moţnosti jejího zvýšení“. Předchozí výzkumy 

zabývající se horní Luţnici byly zaměřeny převáţně na ekologii a biologii (Pithart a kol. 2003, 

Prach, Jeník, Large, 1996) a dále také např. na monitoring podzemních vod (Prach, Jeník, 

Large, 1996). 

 Z hlediska hodnocení průměrných denních průtoků za sledované období 46 let bylo 

dosaţeno ročního odtokového maxima na přelomu března a dubna. Velmi překvapivě se 

do průměrných hodnot výrazně projevily vysoké hodnoty průtoků z roku 2002, kdy tato 

jediná událost způsobila výskyt druhého ročního maxima během srpna. Tento fakt byl ověřen 

výpočtem průměrných denních hodnot pro srpen bez roku 2002. Poté vyšly pro jednotlivé 

srpnové dny dokonce podprůměrné průtoky. Z tohoto důvodu je třeba výsledky průměrných 

hodnot interpretovat obezřetně. 

Chod měsíčních průtoků na horní Luţnici vykazuje při srovnání s řekami obdobné 

vodnosti v ČR (Sázava, Jizera) jisté odlišnosti. Za prvé je to posunutí jarního maxima 

do dubna, kde lze obecně očekávat maxima spíše v březnu. Tato skutečnost vypovídá  

o výrazném vlivu vyšších poloh v povodí a o akumulaci sněhové pokrývky, která zde odtává 

s jistým časovým zpoţděním. U Skřemelice, se podle rozboru odtokových poměrů Šafaříkové 

(2009), jarní maximum nachází v březnu (stanice Hoheneich). To je tedy nepřímý důkaz 

o vlivu nadmořské výšky Novohradských hor na zpoţdění jarního maxima na Luţnici. Další 

zajímavý jev průběhu měsíčních průtoků lze nalézt během letního období. Během léta se 

hodnoty udrţují na hladině dlouhodobého průměru, kdy květen je ještě nadprůměrný. 

Tato skutečnost naznačuje jakýsi dlouhý doběh výrazného jarního maxima do letních měsíců, 

na který jistě můţe mít vliv niva horní Luţnice a zdejší hydrogeologické poměry. Výrazný 

pokles vodnosti se projevuje aţ od měsíce září. 

Koeficient nevyrovnanosti ročního odtoku Kr dosahuje pro horní Luţnici 

při hodnocení profilu Pilař hodnoty 3,55. Podobných hodnot dosahují pro srovnání také toky 

v horní části povodí Otavy např. Vydra na profilu Modrava má koeficient hodnotu 3,8 (Čurda, 

2009) anebo Hladík (2009) uvádí hodnotu 3,37 pro Křemelnou. O to více je překvapivá 

pro Skřemelici hodnota 7, kterou uvádí Šafaříková (2009). 
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Z hlediska hodnocení průměrných ročních průtoků byly jako mimořádně vodné 

vyhodnoceny roky 1965, 1977, 2002 a 2006. Přestoţe povodeň 2002 patřila ve sledovaném 

období mezi suverénně nejextrémnější, nejvyšší průměrné roční hodnoty dosáhl rok 1965. 

Zde se opět vybízí srovnání se Skřemelicí (Šafaříková, 2009), výraznou zdrojnicí Luţnice, 

kde byl v rámci datové řady 1952-2005 vyhodnocen také rok 1965 jako nejvodnější. 

Poté následovaly roky 1987, 1996, 2001, 2002. Jako mimořádně suché byly na Luţnici 

hodnoceny roky 1984, 1990, 1999, 2000 a na Skřemelici 1984, 1990, 1991, 1998 a 2000. 

Mimořádně suché roky se tedy vyskytly více současně na Skřemelici a poté i na Luţnici 

na Pilaři, lze tedy teoreticky vydedukovat, ţe suché období zde mají více regionální rozsah, 

neţ je tomu u zvýšených průtoků. Nicméně kdyby byl do vyhodnocení Skřemelice zahrnut 

i rok 2006, patřil by jistě také mezi mimořádně vodné a tím pádem by se i velmi vodné roky 

na Skřemelici i Luţnici dostaly do silnější závislosti.   

Jak uvádí Pithart a kol.(2003) zcela jistě lze v souvislosti s horní Luţnicí hovořit 

o fenoménu přirozených rozlivů. Při srovnání s podobnými lokalitami v ČR, kde dochází také 

k přirozeným rozlivům toku do nivy, je pro horní Luţnici mimo samotného častého výskytu 

rozlivů charakteristický zejména jejich velmi dlouhý rozsah. Šimek (2008) uvádí, ţe první 

znaky rozlivů do nivy nastávají dokonce jiţ při hodnotách průtoku 6,32 m
3
/s vztaţeno k Nové 

Vsi. Nicméně otázky kapacity koryta Luţnice nebyly dosud vzhledem k intenzivnímu 

výzkumu horní Luţnice přesně kvantifikovány a je to jistě jedno z témat, které by si 

zaslouţilo detailnější vyhodnocení. Právě nízká kapacita koryta Luţnice determinuje časté 

rozlivy do nivy. Charakter říční nivy s velkým mnoţstvím fluviálních jezer a depresí 

způsobuje pomalý odtok ze zalité nivy a dlouhé trvání rozlivů. Svoji roli při zpomalování 

odtoku ze zaplavené nivy hraje i hustá převáţně druhotná vegetace, na většině míst se 

původní luţní les nedochoval.  

Ve sledovaném období 46 let se z hlediska výskytu povodní vyskytl trend zvýšeného 

výskytu i extremity povodní od roku 2002, tedy přibliţně za posledních 10 let. Výskyt 

povodní na horní Luţnici potvrzuje fakt, ţe druhá polovina 20. století byla v prostředí ČR 

na povodně relativně chudá. Daný zvýšený výskyt a extremita těchto událostí tedy nutně 

nemusejí znamenat ţádnou výraznou jak klimatickou či hydrologickou změnu. To dokládá 

i vyhodnocení Vlasáka (2007), který pomocí zrekonstruovaných kulminačních hodnot zpětně 

vyhodnotil výskyt povodní na Pilaři aţ do roku 1910. V takto prodlouţené řadě lze 

vygenerovat i další období vyšší četnosti povodní, jakými byly například 20. a 50. léta 

20.  století.   Při hodnocení sezonálního výskytu povodní bylo třeba hodnotit odděleně 

pravidelné jednoleté vody a povodně větší extremity. Zatímco u malých povodní je jejich 
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výskyt během zimního i letního půlroku vyrovnaný, u větších povodní jiţ převládá silná 

orientace na letní měsíce, konkrétně nejvíce na srpen. Tímto je horní Luţnice po Pilař zcela 

odlišná od zbytku povodí Luţnice, kde podle Vlasáka (2007) převládá i pro větší povodně 

silná orientace do jarních měsíců. Během sledovaných 46 let připadá největší 

pravděpodobnost výskytu malých povodní v jarním období na březen a duben, v létě potom 

převládá výrazná orientace na červenec.    

 Po dobu fungování čtyř hladinoměrů PřF Uk se na horní Luţnici vyskytlo pět 

povodňových událostí. Tři připadají na zimní období a zbylé dvě na letní půlrok. 

Při hodnocení těchto událostí lze pozorovat poklesy kulminací na profilech Niva a Dvory 

oproti Nové Vsi, nicméně na dalším profilu Suchdol dochází ve většině případů opět 

k nárůstu maximálních průtoků. Zde se vybízí otázka, došlo-li k chybnému zpracování, 

respektive vyhodnocení hodnot na profilu Suchdol, nebo jestli je moţné, ţe by i u takto 

malých povodní jednoduše k ţádné transformaci povodňové vlny nedošlo. Zde hraje jistě 

velmi důleţitou roli předchozí nasycenost povodí, která nicméně nebyla v rámci této studie 

zpracována. Jako příklad lze uvést událost v září 2007, kde vlivem minimální nasycenosti 

povodí došlo při průchodu nivou k velmi výraznému poklesu kulminačního průtoku. 

Z hodnocených pěti událostí došlo k názorné transformaci povodně v srpnu 2010, nicméně 

i při tomto hodnocení je chod průtoků v Suchdole velmi rozdílný od ostatních stanic. Zejména 

u zimních povodní se projevil jejich velmi dlouhý průběh, kdy poklesová fáze povodně 

několikanásobně převyšuje délku trvání nástupové doby. Povodně na horní Luţnici mají 

obecně širokou základnu. 

Z hlediska hodnocení sezonálního výskytu sucha je velmi překvapivý jeho výskyt 

převáţně v letních měsících, konkrétně tedy v červenci, srpnu a září. Obecně je na tocích 

ve fyzicko-geografickém prostředí ČR dosahováno nejniţších průtoků minimálně o měsíc 

aţ dva později. Delší suchá období se na Luţnici vyskytla převáţně během posledního 

desetiletí, respektive tedy od roku 2000. Je velmi zajímavé, jak zvýšený výskyt sucha 

doprovází zvýšenou četnost i extremitu povodní v tomto období. Povodni v roce 2002 

předcházelo nejdelší období sucha za sledovanou dobu 46 let - téměř 60 dnů sucha. Z hlediska 

průměrných ročních průtoků byly roky 1999 a 2000 hodnoceny jako velmi suché. Po extrémní 

povodni, během roku 2003, se vyskytlo opět vysoké mnoţství suchých dnů. Podobně 

následovalo i sucho po povodních v roce 2006. V září roku 2007 protekla nivou Luţnice 

pětiletá voda, která po výrazné transformaci dosáhla na Pilaři úrovně pouze dvouleté vody. 

K takto výrazné transformaci jistě přispěl fakt, ţe povodeň následovala bezprostředně 

po velmi suchém červenci a srpnu, během kterých se vyskytlo 24 suchých dnů. V průběhu 
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suchého léta byla pravděpodobně většina retenčních prostor v nivě volná ve své maximální 

kapacitě. V podstatě na Luţnici došlo během čtyř dnů k velmi rychlému přechodu ze sucha 

do kulminace povodně. Tyto skutečnosti vybízejí k otázce fungování dlouhodobější či ryze 

dlouhodobé hydrologické bilance a rovnováhy na tocích a jistě by bylo přínosné analyzovat 

tento vztah povodně-sucho i na dalších tocích pomocí delších datových řad. Otázkám 

kvantifikace sucha je zatím obecně věnováno v odborných kruzích relativně málo zájmu. 
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6. Závěr 
 

Předloţená diplomová práce se zabývá hodnocením hydrologického reţimu povodí 

horní Luţnice po vodoměrný profil Pilař.  Prvním cílem práce bylo provedení detailní 

hydrografické charakteristiky tohoto povodí. Při zpracování  této kapitoly bylo vyuţito 

jak rešeršního postupu s vyuţitím prací zabývajících se touto lokalitou, tak byly autorem 

provedeny výpočty základních hydrografických charakteristik pro povodí horní Luţnice. 

V rámci takto vymezeného povodí Luţnice byly vyčleněny tři morfologicky rozdílné oblasti, 

kde je jak z hlediska této práce tak komplexního hydrologického výzkumu projektu „Retence 

vody v nivách a moţnosti jejího zvýšení“ nejvíce zaměřeno na část toku horní Luţnice 

protékající Třeboňskou pánví na českém území.   

Ke zhodnocení hydrologického reţimu bylo vyuţito standartních hydrologických 

postupů, jako je např. vyhodnocení průměrných denních, měsíčních a ročních průtoků. 

Zvláštní pozornost byla věnována zhodnocení povodní a sucha. Mezi nejzajímavější výsledky 

práce patří vyhodnocení dat z hladinoměrů, které byly nainstalovány za účelem detailnějšího 

monitoringu hydrologických dějů v nivě horní Luţnice. Zde se pravděpodobně prokázala 

sloţitost vyhodnocení dat z takto přírodně zachovalého fluviálního prostředí. Jiţ při průtoku 

kolem 10 m
3
/s dochází k prvním částečným rozlivům do nivy a od tohoto momentu je měření 

průtoků pro výpočty konzumčních křivek velmi sloţité. Z tohoto důvodu se jako autor 

domnívám, ţe hodnoty pro vysoké průtoky jsou po přepočtení z dat výšek vodní hladiny 

podhodnocené a tudíţ je lze jen velmi opatrně porovnávat s hodnotami z profilu Pilař. 

Nicméně z dosaţených výsledků při hodnocení pěti povodní, lze vyzdvihnout tyto poznatky. 

Ve všech případech bylo na profilech Niva a Dvory dosaţeno niţších kulminačních průtoků 

neţ na Nové Vsi, tedy před vtokem do nivy. Hodnoty na profilech v nivě (Niva, Dvory) poté 

klesaly s výrazně niţší intenzitou neţ u ostatních profilů. Tyto poznatky tedy svědčí nejen 

o rozlivu a uskladnění části povodňové vlny v retenčních prostorách nivy, nicméně 

i o setrvačnosti, s kterou je poté voda z nivy distribuována zpět do toku. Samotná 

transformace povodňové vlny při průchodu nivou se nejvíce projevila při události v srpnu 

2010.    Z hlediska hodnocení sucha patří k nejzajímavějším výsledkům korelace jeho výskytu 

se zvýšeným výskytem i extremitou povodní, která se projevila během posledních 10 let. 

Do protipovodňové ochrany se vedle ryze technických opatření začínají prosazovat 

i zákroky podporující zvýšenou retenci vody v krajině. Rozumné vyuţívání a přírodě blízký 

stav říčních niv můţe pomoci k transformaci povodňových vln a potenciálnímu sníţení 
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povodňových škod. Tento fakt je třeba brát v úvahu při plánovaných úpravách nivy či jejich 

revitalizacích. Avšak zde je nutné podotknout, ţe i schopnost přírodní krajiny zadrţovat vodu 

je limitovaná, můţe však zamezit vzniku, respektive sníţit extremitu u menších či středních 

povodní. Před opravdu extrémními povodněmi se lze jen těţko ubránit a nejlepším způsobem 

protipovodňové ochrany jsou v tomto případě preventivní opatření vedoucí k respektování 

záplavových území toků. 

Předloţená diplomová práce zhodnotila hydrologický reţim a variabilitu odtoku 

v povodí horní Luţnice a splnila tak cíle stanovené v úvodu práce. Jako autor práce pevně 

věřím, ţe předloţená studie přinese nové a uţitečné poznatky nejen do projektu 

NAZV „Retence vody v nivách a moţnosti jejího zvýšení“. 
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