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Hydrologické sucho v kontextu klimatické změny ve světě a 

v českém povodí Labe  

 

Abstrakt 

 
Předloţená bakalářská práce se zabývá hydrologickým suchem jako jednou z extrémních 

odtokových situací ve vazbě na klimatickou změnu. Součástí práce je komplexní rešerše 

pramenů české a zahraniční literatury, která se věnuje vymezení pojmů a vzniku hydrologického 

sucha vlivem fyzicko-geografických i antropogenních faktorů. Popsány jsou ukazatele a metody 

hodnocení deficitních průtoků. Pozornost je věnována i moţnosti předcházení a kompenzace 

negativních dopadů sucha. Ve druhé části práce je analyzován výskyt nedostatkových průtoků 

v dílčích povodích Labe na  Blšance, Rakovnickém potoce a Vydře. Deficit vody je hodnocen 

s přihlédnutím k fyzicko-geografickým charakteristikám a specifikům ve vyuţívání vodních 

zdrojů. Je uveden nástin moţností zvýšení retenční schopnosti v zájmových povodích. 

 

 

Klíčová slova: hydrologické sucho, minimální průtoky, odtokový reţim, retenční potenciál, 

Blšanka, Rakovnický potok, Vydra 

 

 

 

 

Hydrological drought in the context of climatic changes in the 

world and in the Czech part of Elbe River basin  

 

Abstract 

 
The submitted thesis deals with the hydrological drought as one of extreme runoff situations in 

relation to climate change. Part of this work is a comprehensive research sources to Czech and 

foreign literature defining the concepts and the development of hydrological drought due to the 

physical-geographic and anthropogenic factors. Low flow characteristics and methods for 

defining the drought events are described. Attention is paid to the possibilities of prevention and 

compensation of negative impacts of drought. Within the second part the presence of low flow 

in Elbe River subbasins, Blšanka River, Rakovnický Brook and Vydra River, is analyzed. Water 

deficit is evaluated with regard to the physical-geographic characteristics and the specifics of 

water resources use. Outline of possibilities to increase the retention capacity of study 

catchments is given. 

 
Key words: hydrological drought, low flow, runoff regime, retention potential, Blšanka River, 

Rakovnický Brook, Vydra River 
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1  ÚVOD 

 

1.1 Hydrologické extrémy a retenční potenciál 

 

Klimatická změna a její důsledky pro jednotlivé geosféry včetně vodních zdrojů 

představuje v posledních několika letech v souvislosti s výskytem katastrofálních povodní a 

extrémně suchých období stále diskutovanější téma. Zvyšující se frekvence hydrologických 

extrémů, ať uţ se jedná o regionální či bleskové povodně nebo suché periody, vyţaduje 

naléhavou potřebu řešení širokého komplexu otázek protipovodňové ochrany a opatření ke 

zvýšení vodnosti v periodách minimálních průtoků. Problematice ochrany před povodněmi je 

však vzhledem k častějším projevům a intenzivnějším důsledkům pro území České republiky 

věnováno v rámci výzkumu mnohem více prostoru. Klimatická změna má ovšem za následek 

stále častější projevy extremity opačného charakteru. V posledních letech lze vysledovat 

v rámci roku frekventovanější výskyt suchých období, jejichţ výskyt je z regionálního hlediska 

vázán na oblasti predisponované svými fyzicko-geografickými či antropogenně podmíněnými 

faktory. Vzhledem k tomuto faktu je třeba se v budoucnu velmi pečlivě zabývat rovněţ otázkou 

hydrologického sucha, jeho projevy a moţnostmi eliminace na našem území. Protoţe je naše 

země jakousi střechou Evropy, je klíčové řešit tento problém postupným zvyšováním retenční 

schopnosti naší krajiny. Vyrovnávání odtoku tak musí souviset s vyuţitím netradičních postupů 

jakoţto vhodných doplňků klasických inţenýrských metod (stavba přehradních nádrţí, úpravy 

koryt toků, výstavba ochranných hrází). Postupné zvyšování retenční kapacity povodí vodních 

toků by mělo být zákonitou součástí těchto opatření. 

K tomu, abychom se mohli efektivně přizpůsobit nastávajícím suchým obdobím 

prostřednictvím rozmanitých postupů souvisejících se současným i budoucím vyuţíváním 

krajiny, je potřeba v prvé řadě detailně pochopit a objasnit proces formování minimálních 

odtokových epizod a pokusit se je korektně analyzovat a regionálně popsat. Toto téma práce 

bylo zvoleno proto, ţe velmi těsně zapadá do problematiky projektů řešených v posledních 

několika letech na Katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze. Vůdčí hydrologická témata souvisí se zhodnocením retenčního potenciálu 

krajiny a s moţnostmi a opatřeními, která lze v povodí českých řek realizovat pro zvýšení 

retence vody. Výsledky tohoto výzkumu by měly být vyuţity při realizaci konkrétních 

efektivních opatření protipovodňové ochrany a postupů k retenci vody v suchých periodách, a to 

ve spolupráci se všemi zainteresovanými institucemi. Implementace takovýchto nenásilných 

opatření by mohla v budoucnu přispívat k eliminaci hydrologických extrémů na našem území 

(Janský, Kocum 2008, Kocum, Janský 2009). 
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Předloţená práce vznikla v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu 

2010- 261 201, projektu GA UK 2371/2007 „Retence vody v pramenných oblastech řek jako 

nástroj integrované protipovodňové ochrany a řešení problému sucha“ a Výzkumného záměru 

MSM 0021620831 “Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a 

evropské integrace“. 

 

 

1.2 Cíle a struktura práce 

 

Předloţená práce se snaţí řešit následující klíčové cíle: 

 

 rozdělení a definice jednotlivých typů sucha z různých hledisek, metodické vymezení a 

příčiny vzniku hydrologického sucha, porovnání jednotlivých ukazatelů sucha a 

metodických principů určení hydrologicky suchých period, 

 určení a kvantifikace jednotlivých dopadů hydrologického sucha na fyzicko-geografickou i 

socio-ekonomickou sféru, posouzení moţností a limitů predikce hydrologického sucha 

 zhodnocení moţností a potenciálních opatření vedoucích k prevenci a částečné kompenzaci 

negativních dopadů hydrologického sucha v globálním měřítku a v rámci Česka. 

 popis regionálních aspektů hydrologického sucha a kvantifikace jeho projevů v dílčích 

povodích Labe 

 

Odborné literatury věnované problematice hydrologického sucha je velké mnoţství 

především v zahraničí. I proto je v rámci literární rešerše vyuţito především cizojazyčných 

titulů. Rešeršní část předloţené práce je vzhledem k její komplexnosti věnována definici 

základních pojmů, obecně platným zákonitostem příčin vzniku extrémních hydrologických jevů 

a vlivu fyzicko-geografických faktorů na jejich vznik a průběh. Druhá část je pak věnována 

analýze projevů hydrologického sucha v několika vytipovaných zranitelných povodích v rámci 

českého povodí Labe. Vyuţití odborných pramenů obecného charakteru má však jistá omezení. 

V jednotlivých povodích se více či méně liší fyzicko-geografické podmínky, které tak mohou 

značnou měrou ovlivňovat příčiny i průběh suchých epizod, a proto je moţno brát do úvahy 

pouze obecně platné zkušenosti a poznatky, nejlépe pak jen ty, které mají vztah k řešené 

problematice v zájmových územích. Hydrologické sucho můţe být přitom nejen přirozeným 

jevem, ale rovněţ jevem antropogenně podmíněným. Proto bylo v rámci analýz vyuţito i 

hydrologických dat popisujících problematický úsek Vydry pod vyústěním Vchynicko-

tetovského kanálu v pohraniční oblasti Šumavy. 
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2  LITERÁRNÍ REŠERŠE PROBLEMATIKY 

HYDROLOGICKÉHO SUCHA 

 

 Doposud byla problematika sucha zkoumána spíše z pohledu klimatologického nebo 

zemědělského. Nyní se s hrozbou dopadu klimatické změny na vodní zdroje situace mění. 

Stěţejním pramenem pro rešeršní část práce je publikace shrnující dosavadní poznatky – 

„Hydrological drought, processes and estimation methods for streamflow and ground water“ 

(Tallaksen a kol. 2004). Výzkumu v této oblasti se věnují na univerzitách v Oslu, 

Wangeningenu a Freiburgu, kde působí autoři zmíněné publikace. Zastřešujícím projektem 

výzkumu sucha v evropském prostoru byl do r. 2000 ARIDE  (Assessment of the Regional 

Impact of Droughts in Europe) podporovaný Evropskou komisí. Se vzrůstající 

pravděpodobností výskytu sucha se obrací tímto směrem větší pozornost orgánů Evropské unie 

(dále jen EU) a vznikají programy na podporu výzkumu sucha. V rámci Mezinárodního 

hydrologického programu (IHP) pod záštitou UNESCO probíhá projekt FRIEND (Flow Regime 

from Experimental, International and Network Data) zaměřený na odtokovou variabilitu. V 

Česku od roku 2008 probíhá tříletý projekt Ministerstva ţivotního prostředí „Časová a 

prostorová variabilita hydrologického sucha v podmínkách klimatické změny na území České 

republiky“ zpracovávaný Výzkumným ústavem vodohospodářským (dále jen VÚV T.G.M.). Na 

Přírodovědecké fakultě UK v Praze vznikly diplomové a dizertační práce zaměřené na 

minimální průtoky a klimatologické hledisko sucha. Klimatickou změnou a jejím vlivem na 

sucho se zabývá IPCC (International Panel for Climate Change). 

 

 

2.1 Extrémní odtokové situace ve vazbě na klimatické změny 

 

 Existuje řada scénářů vývoje klimatu do budoucnosti. Na čem se vědci shodují, je fakt, 

ţe hydrologický cyklus bude intenzivnější a rychlejší. Vyšší teploty mají za následek rychlejší 

odpařování vody z půdy a vodních ploch a urychlují transpiraci rostlin, tím roste obsah vodní 

páry v atmosféře. Větší vlhkost vzduchu vede k intenzivnějším lokálním sráţkám a jejich 

nerovnoměrnému rozloţení v prostoru i čase. Zvyšuje se tak počet přívalových dešťů 

způsobujících povodně. Sniţování vlhkosti půdy a zvýšená evapotranspirace pak vede 

k vysychání půdy a spolu s nerovnoměrným přísunem sráţek způsobuje sucho. Se zvýšením 

globální teploty souvisí oteplení hladiny moří, odkud se odvíjí moţná změna atmosférické 

cirkulace a reţimu sráţek v ročním cyklu. Ovlivněna budou povodí se sněhovým reţimem, kde 
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se následkem zvýšení teploty posune tání do zimního období, tím se zvýší odtok v zimě, ale 

celkově se sníţí dotace podzemních vod v jarním období. Zvýšením letních teplot se případné 

sucho můţe ještě prohloubit (Bates a kol. 2008). 

 Změny teplot a chodu sráţek nelze aplikovat plošně. IPCC (Bates a kol. 2008) 

předpokládá, ţe globálně poroste výpar i mnoţství sráţek, ale v různých částech světa budou 

mít změny odlišné dopady. Sráţky budou narůstat v rovníkových oblastech a ve vysokých 

zeměpisných šířkách a sníţí se v subtropických regionech. V mírných šířkách je předpokládán 

nárůst sráţek v zimním období a jejich pokles v létě. Roční odtok poroste na většině území 

Severní Ameriky a vysokých zeměpisných šířkách, pokles je předpokládán v západní Africe      

a jiţní Evropě. 

 V Evropě se sráţkové úhrny zvýší v severní části, kdeţto v jiţní Evropě klesnou aţ       

o 10 %. Růst teplot, a tím pádem větší evapotranspirace, se předpokládá nad celým 

kontinentem. (Estrela a kol. 2001). Hisdal a kol. (2001) zkoumali 600 povodí v Evropě v období 

mezi lety 1911 a 1995 a došli k závěrům, ţe změny v intenzitě sucha se regionálně liší. Nárůst 

intenzity sucha byl zjištěn ve Španělsku, na Britských ostrovech, v České republice a na 

Slovensku, naopak k poklesu došlo v Německu, Rakousku, Norsku, Bělorusku a na Ukrajině. 

Postiţené regiony se liší změnou ve frekvenci suchých období. Zatímco na Britských ostrovech 

byl zaznamenán pokles četnosti, v České republice a na Slovensku se počet suchých období 

zvýšil, ve Španělsku jejich počet stagnoval. Ve východní Evropě se projevil trend sniţování 

intenzity sucha i sniţování počtu suchých období. Na severním úpatí Alp je zaznamenán nárůst 

počtu málo intenzivních suchých období. 

 Podle IPCC (Bates a kol. 2008) je vliv člověka na klimatickou změnu hodnocen jako 

pravděpodobný, o coţ se opírají i další studie. Shodují se ale na tom, ţe je těţké oddělit vliv 

změny klimatu na frekvenci hydrologických extrémů od dalších lidských zásahů do krajiny, 

jako je odčerpávání vody nebo změna vegetačního pokryvu. Není moţné ani vyloučit, ţe změny 

ve vodním reţimu jsou v rámci přirozené variability klimatu, zejména ve vztahu k relativně 

krátké době pozorování. Odezvy jednotlivých povodí také nelze generalizovat, ale je třeba 

přihlédnout k lokálním podmínkám. 

 S rostoucí hustotou zalidnění byly osídleny i nevhodné lokality podél říčních toků a tlak 

na vodní zdroje je neustále zvyšován.  Následky povodní vedly k opatřením jako zpevňování 

říčních koryt, zvětšování kapacit průtočných profilů, které měly vodu za povodní co nejrychleji 

odvést. Tato opatření ale způsobují rychlé odvodnění krajiny a nedostatečnou dotaci 

podzemních zdrojů. Nyní se tyto přístupy přehodnocují a jako vhodnější se volí přirozený rozliv 

v říční nivě a zvyšování retenční kapacity povodí. Preventivní opatření by měla být 

systematickou činností, nikoliv jednorázovým řešením akutního problému. Neschopnost 

prosadit plynulý rozvoj prevence v obdobích relativního klidu mezi odtokovými extrémy, činí 

systém eliminace negativních dopadů málo efektivní (Hladný 2009). 
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2.2 Definice sucha a jeho typy 

 

 Sucho, jakkoliv je definováno, představuje nedostatek vody oproti mnoţství, které je 

v dané klimatické oblasti očekáváno. Regionální diferenciace projevů sucha a mnoţství příčin, 

které se podílejí na jeho vzniku, znemoţňuje vytvoření jednotné definice. Wilhite a Glanz 

(1985) našli 150 publikovaných definic sucha, které na tento fenomén pohlíţejí z různých úhlů. 

 Podle National Drought Mitigation Centre (NDMC) je sucho normální, běţně se 

opakující jev klimatu. Objevuje se ve všech klimatických pásech, ale jeho charakteristiky se 

specificky liší podle klimatu jednotlivých oblastí. Sucho je přechodný jev narozdíl od aridity, 

která je trvalou charakteristikou klimatu. Sucho prvotně vzniká v důsledku nedostatku sráţek a 

souvisí s dalšími činiteli, jako je evapotranspirace, sluneční záření a rychlost větru. Na sucho by 

nemělo být pohlíţeno pouze jako na přírodní úkaz, neboť jeho vznik můţe být přímo spojen       

i s lidskou činností a poptávkou po vodě, která ho můţe činit intenzivnějším.  

 Mawdsley a kol. (1994 in Hisdal, Tallaksen 2001) definovali dva typy ukazatelů sucha. 

Environmentální ukazatele jsou ty, které mají přímý dopad na hydrologický cyklus. Jsou 

spojeny s nedostatkem sráţek, odtokem a půdní vláhou. Určují dobu sucha a jeho intenzitu, 

popř. frekvenci. Obvykle se definují pomocí odchylky od průměrných hodnot. Druhým typem 

jsou ukazatele vztaţené k negativnímu dopadu v oblasti vodních zdrojů. Ty hodnotí intenzitu 

sucha na základě dopadů na uţívání vody, zásobování domácností, zemědělství, doplnění zásob 

podzemní vody, hladinu povrchové vody, rybolov a rekreaci. Zohledňují lidskou činnost jako 

prvek zvyšující poptávku po vodě a špatný management dodávky vody. 

 Přírodní indikátory vyuţívá Tallaksen (2004). Sucho definuje jako dlouhodobý, plošně 

rozsáhlý výskyt nedostatečné dostupnosti vody. Můţe být charakterizováno odchylkou od 

normálu v proměnných jako jsou sráţky, půdní vláha, hladina podzemní vody či odtok. Je to 

opakující, v celém světě se vyskytující fenomén s místními a časovými charakteristikami 

přizpůsobenými danému regionu.  

 Wilhite a Glantz (1985) rozdělili definice sucha do dvou kategorií, na pojmové a 

funkční. První typ definicí je vymezen v obecné rovině, kdeţto druhý uţ obsahuje jasné 

vymezení ukazatelů pro určení počátku, trvání a intenzity. Další definice podle Dracup a kol. 

(1980 in Hisdal, Tallaksen 2001) jsou vztaţeny k určitému jevu. Sráţky charakterizují sucho 

meteorologické, odtok hydrologické a půdní vláha agronomické. Podobné rozdělení pouţil i 

Wilhite a Glantz (1985) kteří přidali ještě čtvrtou kategorii – sucho socioekonomické. Toto 

rozdělení je všeobecně přijímáno, proto budou jednotlivé kategorie rozebrány blíţe (viz níţe). 

 Červený a kol. (1984) charakterizuje sucho v našich podmínkách jako určité časové 

období týdnů, měsíců či roků, ve kterém spadne méně sráţek, neţ činí příslušný dlouhodobý 

normál, nebo jako počet za sebou jdoucích dní, v nichţ nebyl překročen předem stanovený 
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sráţkový limit. Z hydrologického hlediska sucho na povrchových tocích definuje jako počet za 

sebou jdoucích měsíců s průtoky niţšími neţ za normálních podmínek.   

 

 Meteorologické sucho je výsledkem přechodného nepříznivého stavu atmosféry. Mezi 

určující faktory patří rozloţení a mnoţství sráţek, rychlost větru, intenzita slunečního záření, 

evapotranspirace. Bývá definováno na základě odchylek sráţkových úhrnů od dlouhodobých 

průměrů nebo jako řada dní s určitou limitní hodnotou sráţek danou pro klima regionu (Hladný 

2009).   

 

 Agronomické sucho se objevuje, kdyţ v půdě není dostupné potřebné mnoţství vody 

pro určitou plodinu v dané vegetační fázi. Intenzita závisí na vlastnostech půdy a vliv má i 

pouţití zemědělské techniky (Hladný 2010). Pokud není vztaţeno k plodině je označováno jako 

deficit půdní vláhy (soil moisture drought) (Tallaksen a kol. 2004). 

 

 Hydrologické sucho nastává při nedostatečné dotaci podzemních vod sráţkami, ale 

můţe být způsobeno i antropogenně při přečerpávání zásob. Dochází ke sniţování hladiny 

podzemní vody a sníţenému odtoku. Deficit podzemních vod (groundwater drought) se obvykle 

vyvíjí měsíce nebo roky, kdeţto deficit povrchových vod (streamwater drought) můţe trvat 

v řádu dní aţ měsíců (Tallaksen a kol. 2004). 

 

 Socioekonomické sucho je následkem dopadů výše zmíněných druhů sucha. Nastává, 

kdyţ nedostatek vody začne ovlivňovat společnost a různá hospodářská odvětví. 

Socioekonomické sucho ukazuje nevyrovnaný poměr mezi poptávkou a dodávkou vody. 

Podobně je vymezeno ekologické sucho, kdy jsou nedostatkem vody ovlivněny ekosystémy, 

rostliny i ţivočichové (Tallaksen a kol. 2004). 

 

 Postup sucha hydrologickým cyklem je ukázáno na obr. 1. Primární formou všech 

druhů sucha je sucho meteorologické, na které můţe při přetrvávající nepříznivé sráţkové 

situaci navázat v závislosti na typu půdy a plodiny sucho agronomické. Hydrologické sucho se 

obvykle ukazuje se zpoţděním, kdyţ nedostatek sráţek, zvýšená evapotranspirace nebo 

nadměrné čerpání vody přetrvávají. Pokud sucho trvá krátkou dobu, nemusí se dotknout 

podzemních vod. Pokud jich však dosáhne, potom trvá dlouho, neţ je opět dosaţeno 

optimálního stavu. Meteorologické sucho, stejně tak zemědělské, s příchodem sráţek poměrně 

rychle odezní. Socioekonomické sucho vyplývá hlavně z dopadů sucha a můţe se objevit 

v jakékoliv fázi, kdyţ se nedostatek vody dotkne společnosti (Lake 2006). 
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Obr. 1: Postup sucha hydrologickým cyklem (zdroj: Stahl (2001), upraveno) 

 

2.3 Příčiny sucha 

 

 Sucho je výsledkem meteorologické anomálie, tedy změnou oproti obvyklému chodu 

atmosférických činitelů, která způsobí nedostatek sráţek. Pro identifikaci sucha je proto klíčové 

znát běţný klimatický reţim dané oblasti. Je třeba rozlišovat aridní, semiaridní a humidní 

oblasti, stejně jako faktory způsobující ariditu od přechodných anomálií způsobujících sucho 

(Blinka 2009). 

  Sucho je velmi komplexní jev. Primární příčinou vzniku jsou změny v globální cirkulaci 

atmosféry a oceánských proudů. Můţe být způsobeno neobvyklým načasováním sezónních jevů 

(např. zpoţděním monzunů), polohou tlakových výší a dráhou jejich posunu. Z těchto 

výchozích podmínek jsou pak odvozeny činitelé jako nedostatek sráţek, teplota a 

evapotranspirace. Liší se v závislosti lokálních podmínkách jako je nadmořská výška, 

vzdálenost od oceánu, bariéra pohoří a podobně. Dalšími činiteli ovlivňující vznik a intenzitu 

sucha jsou také vegetační pokryv a hydrogeologické poměry, z nichţ je odvozena přirozená 
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kapacita povodí. Sucho je výsledkem nejen těchto přírodních faktorů, ale také antropogenních 

vlivů (Tallaksen a kol. 2004, Estrela a kol. 2001, Fleigh 2004). 

 

2.3.1 Fyzicko-geografické faktory  

 

 Hlavní příčinou vzniku sucha je nedostatek srážek. Důleţité je nejen mnoţství, ale i 

jejich načasování, rozloţení a intenzita. Sucho nastává, kdyţ jsou sráţky menší neţ 

evapotranspirace. Nedostatečné mnoţství sráţek ovlivňuje mnoţství podzemní vody, vody 

v řekách a půdě. Sráţky jsou pouţívány jako hlavní indikátor, neboť existují dlouhé datové 

řady, z nichţ lze odvodit změny oproti normálu. Jejich nedostatek vody se můţe ukázat aţ po 

delší době, protoţe hydrologický cyklus zmírňuje náhlé výkyvy (Estrela a kol. 2001). 

 Dalším činitelem podílejícím se na vzniku sucha je evapotranspirace. Faktory 

umocňující výpar jsou vysoká teplota, vegetační pokryv, vysoká rychlost větru, nízká relativní 

vlhkost vzduchu, malá oblačnost a počet hodin slunečního svitu. Aktuální evapotranspirace je 

výsledkem půdní evaporace a transpirace rostlin. Klíčovým faktorem pro aktuální 

evapotranspiraci je vodní kapacita půdy. Ta je odvozena z vlastností půdy jako je její textura, 

struktura, organická sloţka, pH a hloubka kořenové zóny. Tyto prvky ovlivňují schopnost 

retence vody v půdě (Tallaksen a kol. 2004).  

 Teplota vzduchu má vliv na intenzitu a délku trvání sucha. Na intenzitě se projevuje 

hlavně v letním období, kdy umocňuje výpar. Dobu trvání ovlivňuje v zimě, kdy dlouhé trvání 

záporných teplot zadrţuje vodu v pevném skupenství (Novický a kol. 2008). 

 Důleţitou roli hraje přirozená kapacita povodí. Záleţí na tom, v jaké podobě je voda 

v povodí zadrţována, a na hydrogeologických vlastnostech, které určují schopnost povodí vodu 

udrţet. Povodí s podobnými geologickými vlastnostmi podobně reagují na vznik sucha. Suchu 

odolávají déle ta povodí, která akumulují vodu v jezerech, mokřadech a zvodních (Estrela a kol. 

2001). Pokud je hladina podzemní vody blízko u povrchu (1-2 m), kapilární vzlínání zásobuje 

kořenovou zónu a zvyšuje aktuální evapotranspiraci. Vzlínání závisí na hydraulické 

konduktivitě půdy. V jemných jílových půdách, kde je hydraulická konduktivita vysoká, 

poskytuje kapilární vzlínání vodu kořenové zóně, do té chvíle neţ hladina podzemní vody 

klesne pod 1 – 1,8 m. Voda se tedy udrţí déle v povrchové vrstvě půdy, takţe se zvyšuje výdej 

vody evapotranspirací rostlin. V písčitých půdách jiţ kapilární vzlínání není znatelné, kdyţ 

hladina podzemní vody klesne do hloubky 0,3 – 0,7 m. V povodí s hladinou podzemní vody 

níţe neţ 2 m je vliv kapilárního vzlínání zanedbatelný (Tallaksen a kol. 2004). 

 

 Je nutné rozlišovat mezi suchem v zimním (říjen – únor) a letním období (březen – 

září). Rozdíl je jak v příčinách, tak v hydrologických dopadech. V zimě v regionech, kde jsou 

teploty trvale pod 0°C, je voda uchovávána ve formě ledu a sněhu. Nedostatek vody v kapalném 
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skupenství se pak projevuje na mnoţství vody v řečištích a je větší dopad na dotaci zásob 

podzemní vody a půdní vláhu. Tomuto projevu sucha je věnována menší pozornost, ačkoliv jsou 

podle německé studie častější (Gustard 1997 in Estrela a kol. 2001). V Evropě se zimní sucho 

objevuje zejména v alpských oblastech a oblastech s kontinentálním klimatem.  

 V létě je sucho zapříčiněno hlavně nedostatkem sráţek, zvýšenou mírou 

evapotranspirace, a často bezoblačnou oblohou, která propouští sluneční záření ve vysoké míře. 

Toto má dopad zejména na povrchové vody. Zmíněná studie prokázala, ţe sucha v létě jsou 

oproti zimním delší.  Pokud se nedostatek vody dostaví ve vegetačním období, pak to znamená 

velký problém zejména pro zemědělství. V létě je také větší poptávka po vodě na zavlaţování, 

rekreaci i běţnou denní spotřebu.  

 Studie provedené v Polsku (Gustard 1997 in Estrela a kol. 2001) ukázaly, ţe suchem 

v zimě jsou postiţeny zejména horské oblasti, v přechodném období vysočiny a v létě níţiny. 

 

2.3.2 Vliv odtokového reţimu 

 

 Podzemní i povrchová voda jsou součástí jednoho hydrologického cyklu, tudíţ se 

vzájemně ovlivňují. Pokud nedostatek sráţek sníţí hladinu podzemní vody, menší dotace 

pramenů a toků se projeví i na povrchovém odtoku. Vlastnosti povodí jako je půda, topografie, 

hydrogeologie a rozloţení říční sítě ovlivňují odezvu povodí na sucho. Ve vztahu k těmto 

faktorům pak nedostatek sráţek ovlivňuje infiltraci, hladinu spodní vody a odtok. Záleţí také na 

typu zvodně, její mocnosti, přítoku podzemních vod a hydraulických parametrech, mezi které 

patří propustnost a infiltrační kapacita půdy. Při dostatku sráţek roste podíl povrchového a 

hypodermického odtoku, naopak při nedostatku sráţek se zvyšuje podíl základního odtoku. 

Vznik povrchového odtoku závisí na sklonu a délce svahu a vegetaci. Povrchový odtok 

ovlivňuje mnoţství vody infiltrované do půdy a doplňování zásob podzemní vody (Sáenz a kol. 

2009, Tallaksen a kol. 2004) 

 Povodí s rychlým odtokem jsou náchylnější k povodním i k hydrologickému suchu. 

Frekvence hydrologického sucha v těchto povodích je vyšší, ale nedostatková období netrvají 

dlouho. Jsou to povodí s velikým podílem povrchového a hypodermického odtoku. Nemají 

rozsáhlý systém podzemních vod, takţe se v nich deficit podzemní vody nevyvíjí. Povrchový 

odtok vzniká na prudkých svazích nebo na málo konduktivních půdách s řídkou nebo ţádnou 

vegetací. V chladném klimatu je konduktivita malá kvůli zmrzlé půdě. V případě prudkých 

sráţek nastává situace, kdy infiltrace překročí vertikální hydraulickou konduktivitu, tím pádem 

se nasycená vrstva nachází nad nenasycenou a vzniká rychlý hypodermický odtok. V těchto 

případech voda odteče po povrchu bez toho, aby se vsákla, a sniţuje se dotace podzemní vody. 

 Rychlý odtok ze zóny saturace můţe v některých případech nastat skrz zvodeň s velkým 

sklonem. Svahy s vegetací a propustnou půdou podmiňují rychlý odtok ze zóny saturace během 
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sráţkového období. Povrchový odtok a hypodermický odtok je v tomto případě minimální díky 

vegetaci, která způsobuje vysokou infiltraci a velkou infiltrační kapacitu půdy. Pokud je zvodeň 

s vhodnými geologickými podmínkami nakloněná, umoţňuje rychlý odtok. V tomto případě se 

ale hydrologické sucho vyvíjí pomaleji, neţ v předchozím případě. 

 Oblasti delty s hustá síť toků a mělká hladina podzemní vody, mají rychlou odezvu na 

sráţky i na jejich nedostatek. Existuje malá moţnost udrţení zásob vody, protoţe všechna 

odteče toky nebo mělkou nasycenou zónou. 

 Systém s převaţujícím základním odtokem reaguje na výkyvy sráţek pomaleji. Tato 

povodí se nacházejí v oblastech, kde jsou propustné vrstvy s hloubkou přesahující dno údolí.    

V těchto typech povodí záleţí na propustnosti a hydraulické konduktivitě půdy. Ty mají díky 

silné mocnosti nenasycené vrstvy velký prostor pro infiltraci, hladina podzemní vody se nachází 

hluboko a klesá pomalu.  Sucha nejsou častá, ale trvají déle (Tallaksen a kol. 2004). 

 

 Kaţdý z faktorů podmiňujících vznik sucha má v určité části hydrologického cyklu svůj 

význam a jeho výkyv vede k narušení hydrologické bilance (obr. 2). Obecně lze vzájemný vztah 

jednotlivých sloţek vyjádřit rovnicí (Tallaksen a kol. 2004): 

příjem – výdej = ΔS/Δt 

Konkrétně pro: 

 půdní vodu  

P – ET - qif  – I= ΔSso/Δt 

 

 podzemní vodu  

I – qgr = ΔSgr/Δt 

 

 povrchové vody  

Q = Ac (qof + qif + qgr) + As (Ps - Es) 

 

ΔS/so/gr/Δt - změna objemu zásob vody/ v půdě/ podzemních vod/ v čase, Q – průtok, I – přítok 

podzemních vod, Ac - plocha povodí vyjma velkých povrchových vodních útvarů, qof – povrchový odtok, 

qif – hypodermický odtok, qgr- podpovrchový odtok do povrchových vod, As - plocha povrchových vod, P 

– sráţky, Ps – sráţky dopadající přímo na vodní plochu, ET – evapotranspirace, Es- evapotranspirace 

z otevřené hladiny 
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 Obr. 2: Hydrologický cyklus (zdroj: Tallaksen a kol. 2004 upraveno) 

 

2.3.3 Antropogenní faktory 

 

 Povodí bez lidského ovlivnění dnes jiţ téměř neexistují. Spotřeba vody pro průmysl, 

zemědělství či běţné denní uţití vytváří nátlak na vodní zdroje a můţe působit jako řídící faktor 

vzniku hydrologického sucha, pokud se tyto zdroje nejsou schopny dostatečně doplnit. 

Problémem je přirozená plošná distribuce vodních zdrojů, která často neodpovídá koncentraci 

spotřeby. Ta je zejména v urbanizovaných oblastech a zavlaţovaných zemědělských plochách 

značná. Se zvyšující ţivotní úrovní společnosti roste poptávka po vodě i její spotřeba (Estrela a 

kol. 2001). 

 Vegetační pokryv ovlivňuje intercepci vody, potenciální evapotranspiraci, hloubku 

kořenové zóny, infiltraci a povrchový odtok, a ve vztahu k těmto faktorům i hladinu podzemní 

vody. Dopad změny land use lze těţko kvantifikovat, protoţe často působí synergicky s dalšími 

lidskými zásahy. Lesy, zejména jehličnaté, spotřebují více vody neţ ostatní typy vegetace skrze 

větší zachycení vody a hlubší kořenový systém. Lesní půdy na druhou stranu umoţňují vyšší 
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infiltraci, redukují vznik povrchového odtoku a způsobují tak kratší, ale častější periody nízkých 

průtoků neţ zemědělské půdy. Odstraněním vegetace se sniţuje vodní kapacitu půdy. Kulturní 

plochy s jarní výsadbou (s výjimkou kukuřice) jsou obvykle méně náchylné k hydrologickému 

suchu neţ trvalé travní porosty, protoţe ztráty z evapotranspirace jsou menší (Tallaksen a kol. 

2004). Podlaha (2003) označil podíl lesů jako jeden z řídících faktorů minimálního odtoku. 

 Urbanizace se dá povaţovat za extrémní změnu land use. Nepropustné povrchy 

zabraňují infiltraci, vzrůstá povrchový odtok, sniţuje se evapotranspirace. Při prudkých deštích 

je voda rychle odváděna pomocí struh přímo do toků, takţe se zásadně mění odtokový reţim. 

Urbanizace také vytváří velký tlak na vodní zdroje, které jsou buď čerpány z podzemních vod 

pod městem, nebo přiváděny z větší či menší dálky. V těchto zdrojových oblastech vede 

přečerpávání zdrojů k intenzivnějším suchům. Pokud je voda do města přiváděna, je přítok i 

odtok v urbanizované oblasti vyšší, coţ vede v místě spotřeby k méně intenzivním suchům 

(Tallaksen a kol. 2004).  

 Čerpání podzemní vody můţe samo o sobě způsobit hydrologické sucho. Pokud je 

odčerpávání rychlejší neţ doplňování zásob podzemní vody, její hladina se sniţuje. Poklesem 

hladiny podzemní vody se také můţe přerušit hydraulické spojení v nasycené zóně mezi 

podzemní vodou a tokem a některé prameny mohou vyschnout. Zvláštním typem odčerpávání 

mělké podzemní vody je odvodňování půdy. Způsobuje větší průtoky v období sráţek a nízké 

průtoky v sušších obdobích, sucha jsou pak delší a intenzivnější. Zavádění kanálů a struh 

obecně vede ke sniţování hladiny spodní vody (Tallaksen a kol. 2004). 

 Deficit povrchových vod mohou ovlivňovat rovněţ upravená koryta řek a přehrady 

postavené za různými účely. Přehrady obvykle mění kvůli velké zadrţovací kapacitě povodí 

s rychlou odezvou na povodí s pomalou odezvou vůči sráţkovým výkyvům. Čerpání vody 

z přehrad také mění odtok pod hrází. V klimatu s dostatečným mnoţstvím sráţek se přehrady 

naplňují kaţdý rok a je moţné zachovat průtok pod hrází. Naopak v aridních oblastech, které se 

naplňují zřídka, a je zde třeba vodu zadrţet, záleţí čistě na managementu odtoku. Zda mají 

přehrady pozitivní nebo negativní vliv, se liší případ od případu. Přehrady, které zadrţují vodu a 

ta je z nich čerpána mimo povodí, mohou způsobovat deficit vody pod přehradou. Na druhou 

stranu, pokud je voda v přehradách zadrţována pro období sucha, můţe být při zachování 

normálních průtoků tento vliv pozitivní (Tallaksen a kol. 2004). 

 

2.3.4 Regionální aspekty výskytu hydrologického sucha 

 

 Pravidelná atmosférická cirkulace vytváří na Zemi podmínky charakteristické pro 

klimatické oblasti s odlišným ročním chodem. Podmínky pro vznik sucha jsou pak obvykle 

způsobovány odlišnými atmosférickými mechanismy. Velkou sezonalitu ročního 

atmosférického cyklu mají oblasti ovlivněné přechodem intertropické zóny konvergence. Barry 
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a Chorley (1992 in Tallanksen 2004) uvádějí, ţe oblasti, které jsou ovlivněny různými 

klimatickými vlivy, jsou náchylnější k suchu. Jedná se hlavně o subtropy, kde se střídá vliv pásu 

stabilních tlakových výší a cirkulace tropických a mírných šířek. Setrvávání pásu tlakových výší 

do obvyklého období dešťů můţe způsobit sucho. 

 Atmosférická cirkulace v Evropě je ovlivněna její polohou mezi pásmem subtropických 

tlakových výší a polárních tlakových níţí. Díky Corriolisově síle se vzduchové masy pohybují 

na východ, takţe tlakové níţe, které vznikají většinou nad oceánem a přinášejí sráţky, se 

dostávají nad pevninu. Jak daleko nad pevninu se dostanou, závisí na topografii povrchu. 

Vzhledem k těmto cirkulačním zákonitostem se sráţky dostávají zejména nad západní a severní 

pobřeţní oblasti. Obvyklou příčinou vzniku sucha v Evropě je setrvávající tlaková výše, která 

odklání sráţky. Protáhnutí období beze sráţek můţe způsobit sucho v jakékoliv části roku. 

Vznik sucha ve střední Evropě charakterizoval Červený a kol. jako nahodilý jev vznikající 

v důsledku nerovnoměrného výskytu anticyklonálních a cyklonálních situací, který způsobuje 

nepravidelné a proměnlivé četnosti sráţek a další meteorologické faktory.  

 Dalším významným činitelem jsou oceánské proudy. V globálním měřítku existují 

interakce mezi oceánem a atmosférou, které se periodicky opakují. Jsou to fenomény El Niño 

southerh oscilation (ENSO) a North atlantic oscilation (NAO). ENSO se objevuje nepříliš 

pravidelně jednou za dva aţ sedm let. Fáze oscilace zvaná El Nino je způsobena oslabením 

pasátu, které ovlivňuje rovníkové oceánské proudění. K břehům Jiţní Ameriky se tak dostanou 

poměrně teplejší vody, které způsobí prudké deště v pobřeţních oblastech Jiţní Ameriky a 

sucha Austrálii, Indonésii a Karibiku. Zde je např. třeba rozlišit trvalou ariditu pobřeţí Jiţní 

Ameriky a výkyv El Niño, který způsobuje sucho. K monitorování se pouţívá Southern 

oscilation index (SOI), který je zaloţen na rozdílném tlaku mezi Darwinem a Tahiti. Pokud je 

SOI negativní, objeví se obvykle v době Vánoc fenomén El Niño. 

 NAO je jev, který ovlivňuje Evropu a je méně výrazný neţ ENSO. Severoatlantská 

oscilace NAO ovlivňuje klima přilehlých kontinentů severní polokoule. Má vliv na sílu 

v západním proudění přinášející sráţky do Evropy. Měří se pomocí NAOI (North Atlantic 

Oscilation Index) jako rozdíl v tlaku na hladinu oceánu mezi islandskou tlakovou níţí a 

azorskou výší. Vysoké hodnoty v zimě jsou spojeny se suchem ve střední a jiţní Evropě. 

(Tallaksen a kol. 2004) 

 Časově rozsáhlá hydrologická sucha postihují jihovýchodní Británii, jiţní Skandinávii a 

severní Německo. Tyto regiony mají pluviální reţim odtoku s velkou meziroční variabilitou a 

podle Stahl (2001) jsou k suchu velmi náchylné. Sucho má tendenci přetrvávat a návrat do 

původního stavu trvá dlouho, pokud deficit klesne pod určitou úroveň. Krátká sucha postihují 

severní Británii a glaciální a nivální reţimy Alp a Slovenska. Poměrně dlouhá a také prostorově 

rozsáhlá sucha se vyskytují v jihozápadní Británii, jiţním Německu a České republice. Jsou to 

území s odtokovými reţimy s velkou sezonní i meziroční variabilitou. Španělsko postihují 
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dlouhá sucha, ale je to způsobeno spíše klimatickými podmínkami neţ hydrologickým reţimem 

(Stahl 2001). 

 

2.4  Ukazatele sucha 

 

 Sucho jako velmi komplexní jev je pro kvantifikaci nutno značně zjednodušit. 

Neexistující jednotná definice stěţuje jednoznačnou identifikaci suchého období. Sucho se dá 

definovat jako překročení určité limitní hodnoty, jejíţ nastavení musí odpovídat 

charakteristikám zkoumaného území. Výpočet indexů je zaměřen na poţadovaný typ sucha. 

Indexy pro hodnocení meteorologického sucha jsou zaloţeny na měsíčních nebo ročních 

úhrnech sráţek nebo se pouţívají kumulované počty dnů, kdy se nevyskytly sráţky nebo 

nedosahovaly poţadované hodnoty. Příklady určení meteorologického sucha jsou uvedeny níţe. 

Při hodnocení agronomického sucha je nutno zohlednit evapotranspiraci, typ půdy a dané 

plodiny. Hydrologické sucho se hodnotí na základě hodnot naměřených v hydrologické síti. 

Hodnocenými veličinami jsou povrchový a bazální odtok, výška hladiny a průtok. Je třeba 

přihlédnout k hydrogeologickým vlastnostem povodí, vegetačnímu pokryvu a klimatickému a 

hydrologickému reţimu. 

 Při hodnocení sucha je zkoumáno období, kdy je tok v deficitu, tj. začátek a konec 

suchého období, prostor a intenzita. Prahová hodnota pro identifikaci sucha je nastavena pomocí 

indexu, který charakterizuje pouze jeden aspekt sucha, např. průtok. Metoda určování nízkých 

průtoků definuje začátek a konec suchého období. Hodnocení můţeme rozdělit na stanovení 

nízkých průtoků a deficitu podzemních vod. Pro hodnocení deficitu povrchových vod se 

pouţívají statistické charakteristiky jako překročení M-denních hodnot nebo roční minima 

z dlouhodobých řad měřených průtoků. Druhé zmíněné je výrazně sloţitější a náročnější na sběr 

dat i komplexnost pouţitých metod (Tallaksen a kol. 2004).  

 

Za meteorologické sucho je povaţováno období, kdy: 

 je 15 dní zcela beze sráţek 

 roční úhrn sráţek klesne oproti dlouhodobému průměru o více neţ 1,3násobek 

směrodatné odchylky 

 sráţkový úhrn posledních 21 dnů nedosáhne jedné třetiny normálu 

 spadne 60 % a méně dlouhodobého ročního průměru sráţek po 2 a více po sobě 

jdoucích letech na nejméně polovině plochy regionu 

 měsíční úhrn sráţek klesne pod 60 % hodnoty dlouhodobého normálu 

  roční úhrn sráţek klesne na 75 % hodnoty dlouhodobého normálu a méně 

 v 15 po sobě jdoucích dnech není naměřen denní úhrn větší neţ 1 mm 
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 spadne méně neţ 2,5 mm sráţek za 48 hodin (Ogallo, Gbeckor-Kove 1989 in Novický 

a kol. 2009). 

 

Novický a kol. (2009) tvrdí, ţe hydrologické sucho nastává v případech, kdy: 

 kdy průměrný průtok je menší neţ příslušný dlouholetý průměrný měsíční průtok v 

daném měsíci (Vorel 1937) 

 kdy se vyskytnou alespoň tři měsíce, ve kterých je měsíční průtok menší nebo roven   

60 % dlouhodobého průtoku daného měsíce (Johanovský, Wolf 1985). 

 kdyţ se vyskytne nejniţší průměrný denní průtok v daném roce, tj. kaţdý rok se 

vyskytne jedno sucho (Gumbel 1963) 

 kdyţ se v alespoň pěti po sobě jdoucích dnech vyskytne průtok s pravděpodobností 

překročení p = 97,19 %, tj. Q355 (Řičicová a kol. 2003). Hladný (2009) uvádí tři po sobě 

následující dny. Hodnota  Q355 je povaţována za hranici odběru vody bez technických 

obtíţí. 

 

2.4.1 Určení minimálních průtoků 

 

 K určování limitní hodnoty se pouţívají časové řady průtoků. V případě hodnocení 

podzemních vod se pouţívá podzemní odtok, přítok nebo tlak vodního sloupce. Data musí 

splňovat podmínku úplnosti a dostatečně dlouhodobého měření. Existují metody, jak doplnit 

chybějící data v časových řadách. 

 

Hodnota M-denního průtoku 

 Stanovení percentilů či M-denních průtoků vyjadřuje variabilitu odtoku povodí podle 

pravděpodobnosti překročení určité hodnoty. Index tak ukazuje časový úsek, po který byl 

během doby monitorování překročen daný denní průtok.  Odvozuje se z křivky překročení 

průtoků. Hodnota průtoku Q90 udává, ţe daný průtok byl překročen po 90 % doby monitorování 

(Tallaksen a kol. 2004). V ČR se jako mez ekologického průtoku pouţívá Q355, tzn. průtok, 

který byl průměrně překročen po 355 dní v roce (Novický a kol. 2009). 

 

Průměrný roční minimální průtok (Mean Annual Minimum) 

 Odvozuje se z průměrných ročních minimálních n-denních průtoků. Počítají se klouzavé 

průměry minimálních průtoků (MAM) pro kaţdý den z různých časových intervalů. MAM(1) je 

průměrný minimální průtok pro jeden daný den, MAM(5) se vypočítá jako průměr ze dvou dní 

předcházejících, daného dne a dvou dní následujících. Z MAM je moţné zjistit frekvenci 

opakování extrémně nízkých hodnot. Vynesením MAM na frekvenční křivku lze popsat 
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průměrný odtok menší neţ určitá hodnota s danou pravděpodobností. Podle pravděpodobnosti 

lze definovat n-leté události (Tallaksen a kol. 2004).   

 

Index základního odtoku (Base Flow Index) 

 Tento index od sebe odděluje jednotlivé sloţky odtoku. Určuje podíl základního odtoku 

na celkovém odtoku z povodí. Nepřímo tak ukazuje schopnost povodí uchovávat vodu a jeho 

stabilitu během suchých období. 

 Výpočet se provádí na řadách denních průměrných průtoků tak, ţe jsou vybrány minima 

průtoků z pěti po sobě jdoucích dní a z těchto minim nejmenší je označeno jako bod, který je 

přiřazen k hydrografu základního odtoku. Tento bod musí ještě splňovat podmínku, ţe jeho 

hodnota je 0,9 krát menší nebo rovna sousedním minimům. Index základního odtoku (BFI) je 

potom poměr objemu základního odtoku k celkovému odtoku. Pro propustná povodí se 

stabilním odtokem vychází 0,9, pro nepropustná povodí s rychlým reţimem odtoku 0,15 – 0,2. 

V Británii byla podle hodnot BFI vyvinuta klasifikace HOST (Hydrology of Soil Types), která 

určuje hydrologickou odezvu povodí ve vztahu k půdním typům a je vyuţitelná jako jedna 

z charakteristik vývoje sucha a povodní v daném povodí (Tallaksen a kol. 2004).  

 

Recesní indexy 

 Postupné vyčerpávání zásob vody v povodí během suchých period se dá vyjádřit recesní 

křivkou. Z hydrografu je vybrána recesní fáze s klesající tendencí označovaná jako recesní 

segment. Jeho tvar vypovídá o rychlosti vyčerpání zásob v období beze sráţek nebo 

s minimálními sráţkami.  

 Kvantifikace pro vyjádření tvaru křivky je moţno provést různými způsoby kalkulace. 

Nejpouţívanější je jednoduchá exponenciální rovnice ve tvaru: 

Qt=Qt=0exp(-αt) 

kdy Qt  je průtok v čase t, Qt=0 je průtok na počátku sledovaného poklesu, α označuje koeficient, 

konstantu nebo index, který vyjadřuje strmost recesní křivky, např. rychlost poklesu.  

 Pro hodnocení sucha v podzemních vodách můţe být recesní analýza aplikována na 

podzemní odtok a tlak vodního sloupce. Pro tlak vodního sloupce je recesní analýza vyjádřena 

následovně: 

Ht – Hb = (Ht=0 – Hb) exp(-αt) 

kde jsou veličiny obdobné jako u odtoku. Hb je odtoková báze, pod kterou odtok nemůţe 

poklesnout. Za odtokovou bázi je často pouţíváno dno toku, ale nelze tak činit automaticky. Je 

třeba ji posoudit pro kaţdý případ jednotlivě, stejně tak hodnotu α (Tallaksen a kol. 2004). 
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Index stavu (State Index) 

 Tento index porovnává jednotlivá měření s historicky naměřeným průměrem, maximem 

a minimem. Je vhodný jak pro měření piezometrické hladiny, tak pro ostatní hydrometrické 

veličiny. Vyjadřuje se ve tvaru 

 

a) pro hodnoty Vi < Vmean;  b) pro Vi ≥ Vmean 

 

 Hodnoty indexu se pohybují od 0 do 1. Normální situaci charakterizují hodnoty 0,5 aţ 

1, výstraţnou situaci hodnoty od 0,3 do 0,5. Za stav nebezpečí se povaţují hodnoty od 0,3 do 

0,15. Pod hodnotou 0,15 je historické minimum (S´aenz, Montoya, de Mingo 2009). 

 

Komplexní indexy 

 Komplexní indexy hodnotí mnoţství vody přes celou škálu výsledků od vlhka po sucho 

se středem v hodnotě 0. Tyto indexy neurčují přímo hydrologické sucho, proto jsou uvedeny 

pouze dva příklady (Novický a kol. 2008): 

 PDSI (Palmer Drought Severity Index) - identifikuje meteorologické sucho, ale např. 

v USA se pouţívá i pro určování hydrologického sucha. Hodnocené veličiny jsou 

teplota, mnoţství sráţek a mnoţství vody v půdě. 

 SWSI (Surface Water Supply Index) -  podává informaci o dostupnosti povrchové vody 

v povodí.  Výpočet se provádí s veličinami zastupujícími mnoţství sněhu, sráţky, 

průtok a zásoba vody v nádrţích. Kaţdá sloţka je váţena měsíčně podle toho, jaký je 

jeho typický podíl na povrchových zásobách vody v daném povodí.  

 

2.4.2 Analýza nedostatkových objemů a trvání 

 

 Hodnocení nízkých průtoků je zaloţeno na určení mezní hodnoty, pod kterou je situace 

vyhodnocena jako deficitní. Ta je charakterizována dobou trvání a objemem úbytku. 

 

Metoda mezní hodnoty 

 Tato metoda je nejpouţívanější pro určování doby trvání sucha, to znamená stanovení 

počátku a konce. Primárním úkolem je definování prahové hodnoty Qx, pod kterou jsou průtoky 

hodnoceny jako nedostatečné. Nastavení Qx musí odpovídat hydrologickému reţimu. Pro stálé 

toky se obvykle nastavuje hodnota percentilu mezi Q70 a Q95. Pro občasné toky se můţe stát, ţe 

průtok Q70 bude nulový, ačkoliv je to v dané oblasti normální stav. Limitní hodnota můţe být 
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stálá po celý rok nebo můţe být vypočítána pro kaţdý měsíc či den. Toto nastavení můţe vnést 

do hodnocení značné změny, jak je ukázáno na obr. 3. Průsečíky hodnoty Qx a hydrografu 

vyznačují počátek a konec deficitního průtoku. Problémem této metody jsou krátkodobé 

poklesy průtoku pod hodnotu Qx, které jsou také zaznamenány, ale jsou normálním projevem 

variability průtoku, nebo naopak velké sucho, které je přerušeno náhlým jednorázovým 

vzestupem průtoku nad Qx. 

 Stejný princip je pouţit i u hodnocení deficitu podzemní vody, kde se jako limitní 

hodnota bere tlak vodního sloupce nebo podzemní odtok. V podzemních vodách se častěji 

objevují víceletá sucha a není nutné počítat limit pro kaţdý den či měsíc (Tallaksen a kol. 2004). 

 

 

Obr. 3: Nastavení mezní hodnoty a) pro roční konstantní hodnotu, b) variabilní měsíční, 

 c) denní proměnnou (zdroj: Tallaksen a kol. 2004) 

 

Algoritmus následných vrcholů (Sequent Peak Algorithm) 

 Další metoda na zjišťování period sucha vyuţívající denní průtoky je algoritmus 

následných vrcholů (v této práci bude dále pouţíván anglický termín). Narozdíl od metody 

mezní hodnoty zohledňuje kumulující se deficit vody a má za cíl eliminovat krátkodobé 

překročení hranice poţadovaného minimálního průtoku.  

 Vkládanými veličinami do algoritmu je průměrný denní průtok Qt a poţadovaný 

minimální průtok Qx. Výslednou veličinou je St, coţ je ztrátový průtok zohledňující 
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akumulovaný nedostatečný průtok v předchozích dnech. Pokud průtok Qt dosahuje nebo 

přesahuje hodnoty poţadované Qx, je vyhodnocen jako 0. Hodnoty St se načítají, pokud je 

hodnota S t-1 a poţadovaného minimálního průtoku Qx  větší neţ Qt. 

 Řada hodnot s St větší neţ 0 je postupným úbytkem a znovu doplněním objemu 

poţadovaného průtoku Qx. Ztrátový průtok v době maximálního úbytku je charakterizován 

objemem deficitního průtoku vi a dobou trvání di. Doba trvání je počítána od počátku 

nedostatečného průtoku t0 po dobu největšího nedostatku tmax. Trvání sucha je tedy 

charakterizováno tmax - t0 + 1. 

 Tato metoda tedy spojuje období sucha, pokud zásoby vody nebyly dostatečně 

obnoveny. 

 

2.4.3 Modely hydrologické bilance 

 

 V těchto modelech jsou vyhodnocovány procesy jako sráţky, odtok z půdy, nasycenost 

podzemních vod a povrchový odtok. Modely jsou pouţívány k simulaci doplňování zásob 

podzemní vody, tlaku podzemních vod, odtoku a podobně. Pomocí těchto modelů můţe být také 

vyhodnocován lidský faktor čerpání vody. Fyzikálně zaloţené modely se člení na konceptuální, 

celistvé a distribuované numerické modely (Tallaksen a kol. 2004). 

 Konceptuální modely řeší vztah mezi podzemní vodou a povrchovým tokem. Popisují 

hlavní děje v povodí s předpokladem, ţe povodí je homogenní.  

 Celistvé modely se skládají z mnoţství matematických rovnic, které popisují jevy 

v povodí. Pro tyto účely byl ve VÚV T.G.M. vyvinut model BILAN, který hodnotí 

hydrologickou bilanci povodí mezi nasycenou a nenasycenou zónou. Vstupní vkládané faktory 

jsou měsíční časové řady teploty vzduchu, relativní vlhkosti a sráţek. Pro kalibraci modelu je 

nutné pouţít průtokové řady. Výsledkem je simulace časové řady měsíční potenciální a aktuální 

evapotranspirace, infiltrace a zásoby vody ve sněhu, půdě a podzemní vody. Vztah mezi 

evapotranspirací, teplotou a deficitem nasycení je odlišný pro různé klimatické zóny. Kromě 

těchto činitelů jsou vypočítány i sloţky odtoku (přímý, hypodermický a základní). Model 

rozlišuje mezi letními a zimními podmínkami. Tání sněhu se počítá při teplotě nad 0 °C. Podle 

modelu BILAN lze zkoumat dopad klimatické změny (Novický a kol. 2008). 

 Distribuované numerické modely se pouţívají pro výpočet prostorové variability. 

Zohledňují land use, půdní vlastnosti, hydrogeologické vlastnosti a rozloţení hydrologické sítě. 

Modely jsou účinné, ale velice náročné na vkládaná data. Mezi tyto modely patří SHE (Singh, 

1995), MODFLOW (McDonald a Harbaught 1988) a SIMGRO (Simulation of groundwater and 

surface water levels).  
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2.5 Dopady sucha 

 

 Voda je základní podmínkou pro ţivot a její nedostatek má široké spektrum vzájemně 

propojených dopadů na přírodní ekosystémy a společnost. Rostoucí populace a její poptávka po 

vodě, extenzivní zavlaţování a uţití vody pro průmysl činí společnost ve vztahu k suchu 

mnohem zranitelnější. Během sucha se poptávka po vodě zvyšuje, její výdej ale musí být 

omezen. Sucho postupuje přírodní sférou pomalu a vyvíjí se bez extrémních projevů a přímých 

obětí na ţivotech. Mediální pozornost a s tím zájem o sucho bývá proto zejména ve vyspělém 

světě upozaděn. Přesto má v rozvojových zemích na svědomí největší počet obětí (Hladný 

2009).   

 V roce 2008 bylo v Asii postiţeno suchem 12 milionů lidí; v Thajsku 10 milionů, 

v Tádţikistánu 2 miliony. V Africe bývají suchem zasaţeny hlavně země afrického rohu a 

nejinak tomu bylo v roce 2008, kdy během sucha mezi lednem a říjnem byly v Somálsku 

postiţeny 3,3 miliony lidí a v Etiopii a Eritrei mezi květnem 2008 a únorem 2009 7,7 milionů 

postiţených (Vos a kol. 2009). I finanční ztráty jsou velké, např. v USA jsou dopady sucha 

draţší neţ ostatní katastrofy (Tallaksen a kol. 2004). Nyní se pozornost k suchu obrací v 

souvislosti s obavami  před zvyšováním jeho intenzity v podmínkách klimatické změny. Tomu 

přispělo katastrofické sucho v roce 2003, jehoţ kvantifikace dopadů je uvedena níţe. 

 

2.5.1 Dopady na zemědělství 

 

 Dostatek vody je hlavním předpokladem pro růst rostlin. Pokud není zajištěn, dochází 

k vadnutí rostlin a ztrátám na úrodě. Nedostatek vláhy je nejzávaţnější, pokud se jí nedostává na 

jaře, kdy rostliny potřebují vláhu nejvíce.  Zemědělství závislé na zavlaţování je v tomto ohledu 

velice zranitelné, zvláště pokud je sucho doprovázeno vysokými teplotami a dochází k většímu 

výparu. Nezajištěním dostatečného mnoţství krmiva a vody pro dobytek dochází ke sniţování 

jeho váhy a v případě krav k jeho menší dojivosti. V krajních případech dochází k nuceným 

poráţkám nebo úhynu (Novický a kol. 2008) 

 

2.5.2 Dopady na socioekonomickou sféru 

 

 Neodmyslitelnou podmínkou pro fungující a prosperující společnost je zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou. Během sucha zásoby vody klesají, zhoršuje se i kvalita vody méně 

ředěnými odpadními vodami. Zvyšují se ceny vody i potravin. Problémy s vodou se často 

objevují právě v rozvojových zemích, kde není dobře vyvinutá infrastruktura zásobování a 

nedostatek vody má mnohonásobně větší dopady neţ v zemích rozvinutých. V těchto zemích 

pak dochází k rozšiřování infekcí ze závadné vody i k hladomorům. Pro tyto lidi je jediným 
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východiskem odchod z oblasti s nedostatkem vody. Většinou pak přicházejí do měst, kde se 

rozšiřují chudinské čtvrti. Migrace obyvatelstva způsobuje konflikty a v budoucnu se dají 

očekávat vyhrocené konflikty. K úmrtí obyvatelstva dochází v rozvojových i rozvinutých 

zemích. Ve vyspělém světě spíše neţ hlad a nedostatek pitné vody mají na lidské ţivoty dopad 

horko a dýchací potíţe, které jsou se suchem spojeny (Hladný 2010). 

 

2.5.3 Dopady na krajinný ekosystém 

 

 Dlouhodobá absence sráţek a následný nedostatek vláhy má na ekosystémy podobné 

dopady jako na zemědělské plodiny. Po vyčerpání vody v půdě na bod vadnutí rostliny hynou. 

Zanikají určitá stanoviště a při dlouhodobém úbytku vody můţe dojít aţ k vyhynutí některých 

specializovaných druhů. S vyprahlou zemí souvisí vznik prachových bouří. Hrozí větší riziko 

vzniku poţárů, které tvoří největší škody na lesních ekosystémech. Vodní ekosystémy ohroţuje 

klesající hladina povrchových vod, zvyšuje se znečištění a sniţuje se moţnost odplavení 

nečistot. Pokud sucha doprovázejí vysoké teploty, teplota vody roste, čemuţ se všechny 

organismy nedokáţou přizpůsobit (Tallaksen a kol. 2004). 

 

2.5.4 Dopady na vodní hospodářství 

 

 Při nedostatečné sráţkové dotaci klesá hladina podzemních vod. Sniţuje se základní 

odtok, hladina vodních toků i jezer. Čerpání vody z větší hloubky je draţší, do čerpaných vrstev 

proniká slaná voda z moří nebo odpadní voda, zhoršuje se tak kvalita vody. Nedostatek vody 

v tocích omezuje chod hydroelektráren. Je ovlivněn i průmysl a energetika, kde je voda 

potřebná na chlazení; je jí nedostatek nebo má vyšší teplotu neţ je třeba. Při nedostatku vody je 

nutné zajistit zásobování z cisteren a omezení uţití na rekreační účely (Tallaksen a kol. 2004). 

 

2.5.5 Sucho v roce 2003 

 

 Během léta 2003 zasáhly Evropu extrémně vysoké teploty spojené s podprůměrnými 

sráţkami. Toto katastrofické sucho mělo na svědomí 30 000 obětí zejména z řad starších lidí. 

Deficit vodní bilance dosáhl 380 mm v jiţní a 200 mm ve střední Evropě. Projevily se i ztráty 

v zemědělství. Úroda byla v porovnání s rokem 2002 o 23 milionů tun menší, sníţil se i počet 

kusů dobytka. Mnohá území zasáhly lesní poţáry, zejména v Portugalsku a Španělsku, celkem 

v Evropě zdevastovaly 65 000 ha. Na energetice se sucho projevilo nedostatkem vody pro vodní 

elektrárny a pro chlazení elektráren atomových, coţ bylo v kontrastu se zvýšenou spotřebou 

elektřiny na klimatizaci a chlazení. V přírodní sféře se sucho projevilo táním permafrostu 

v Alpách o 2 m hlouběji neţ je dlouhodobý průměr, coţ způsobilo sesuvy podmáčené půdy. 
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Došlo k průsakům brakické vody do vnitrozemí. Celkové náklady 13 miliard euro a počet obětí 

činí z této události nejhorší přírodní katastrofu v Evropě za posledních 50 let (Hladný 2009). 

Kromě Evropy byl zasaţen i Vietnam, kde bylo nedostatkem vody postiţeno 67% populace, a 

Argentina, kde v některých regionech bylo sucho označeno za nejhorší v historii a přineslo 

ztrátu na úrodě obilí 200 milionů eur. Postiţeny byly i některé státy ve východní Africe a USA 

(Missouri a Colorado) (Tallaksen a kol. 2004).  

 Tato událost prohloubila zájem o problematiku sucha a přispěla k debatě propojenosti 

mezi oběma hydrologickými extrémy ve vztahu k povodním v roce 2002 (Hladný 2009). 

 

 

2.6 Moţnosti predikce sucha 

 

 Suchu jako přírodnímu riziku se nedá předcházet, ale při včasném odhalení je moţno 

preventivními opatřeními zmírňovat následky. Na rozdíl od povodní, které vznikají rychle a dají 

se vyhodnotit pro kaţdé povodí zvlášť, se sucho předvídá poměrně sloţitě. Nastupuje pomalu, 

trvá dlouhou dobu a postihuje velká území, takţe je sloţité předpověď stavět pouze na lokálních 

fyzicko-geografických faktorech. Pro vytvoření spolehlivé předpovědi je důleţité mít 

odpovídající datové řady a znát místní klimatologické a hydrologické poměry. Data musí 

splňovat poţadavky na úplnost, jednotnost a snadnou dosaţitelnost. Pro určování suchých 

period je nezbytné znát příznaky sucha a pravděpodobnost jejich objevení. Mezi monitorované 

veličiny patří sráţkový úhrn, tlak na hladinu moře, teploty, stav půdy a podzemních vod, 

akumulace sněhové pokrývky. V Evropě se monitoringem zabývá European Centre for 

Medium-Range Weather (ECMWF). 

 Pro monitorování sucha se vyuţívá i dálkový průzkum. Porovnávají se momentální 

hodnoty normalizovaného diferenčního rostlinného indexu (NDVI) s dlouhodobým průměrem. 

Výhody DPZ při monitorování sucha jsou zřejmé: rychlé zpracování dat a kontinuální měření 

pokrývající velké území. Nevýhodou naopak je, ţe ačkoliv se jednorázově identifikují příznaky 

sucha, nelze s jistotou říci, zda sucho postupuje nebo ustupuje. 

  Monitoringem a předpovědí sucha pro velké oblasti se zabývali Bordi a Sutera (2007). 

Zjistili, ţe pro monitoring suchých období v různých klimatických podmínkách s odlišnými 

hydrologickými reţimy je vhodným nástrojem Standart Precipitation Index (SPI). Časové 

rozloţení nedostatečných sráţek ale neodpovídá přesně době výskytu sucha. Pro předpověď 

sucha byly vytvořeny statistické metody zaloţené na pravděpodobnosti a hustotě rozloţení 

měsíčních sráţek nebo na analyzování dlouhodobých klimatických trendů. Také zpětné 

zkoumání extrémních suchých období ve vztahu ke globální atmosférické cirkulaci, jako jsou 

fenomény ENSO a NAO, můţe být vhodným prostředkem. 
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 Předpověď pro odtok na lokálních povodích byla zkoumána v severovýchodním 

Španělsku (Fernandéz a kol. 2009) a v Íránu (Modarres 2007). Byl pouţit ARIMA model. Tento 

model je uváděn jako obecně nejpouţívanější a jeho výhody spočívají ve schopnosti predikce, 

větším mnoţství informací o změnách v průběhu času a v nenáročnosti na vstupní parametry. 

Byly sledovány hodnoty a porovnávány s předpovědí. Zjistili, ţe přesná předpověď záleţí na 

vhodně zvolené limitní hodnotě. Zlepšení v předpovědi by bylo moţné včleněním Martonnova 

indexu (vztah sráţek a teploty) (Fernandez a kol. 2009). 

 

 

2.7 Opatření k omezení dopadů sucha 

 

 Sucho se kvůli svým ničivým dopadům řadí mezi přírodní katastrofy. Díky tomu, ţe se 

vyvíjí pomalu, je moţno do jisté míry negativní dopady zmírňovat. Aby byla strategie účinná, je 

třeba ji vytvořit s dostatečným předstihem, zavést preventivní opatření a jasně definovat 

postupy, kdyţ se nedostatek vody objeví. Je ale důleţité zdůraznit, ţe většina negativních 

dopadů je způsobena zranitelností jednotlivých sektorů, které jsou na vodě závislé. 

V následujícím textu je uvedena obecná strategie a typologie jednotlivých nástrojů na zmírnění 

sucha, dále jejich programový rámec EU a aplikace v ČR. 

 

2.7.1 Strategické plánování a typologie nástrojů 

 

 Strategie zmírňování dopadů sucha má určitou sekvenci kroků, z nichţ ţádný by neměl 

být zanedbán. Nástroje na zmírňování dopadů sucha se dají rozdělit do dvou skupin. První jsou 

ty, které jsou implementovány s předstihem a mají dlouhodobý charakter. Druhým typem jsou 

nástroje, které odvracejí dopady jiţ probíhajícího sucha, jejich trvání je krátkodobé a po 

odeznění jsou ukončeny. Dostatečná pozornost by měla být věnována přípravným fázím, 

analyzování, plánování a zavádění preventivních opatření, které po propuknutí sucha 

minimalizují ztráty a negativní dopady (Bonaccorso, Castiglione, Rossi 2007).   

 Po analýze dopadů sucha na jednotlivé oblasti zásobování vodou, které identifikují 

zranitelné ekonomické, sociální a environmentální sloţky, jsou zhotoveny plánovací 

dokumenty. Plány jsou zaměřeny jednak na dopady sucha na jednotlivé sektory, ale zároveň i 

řeší, jak sniţovat závislost jednotlivých sektorů na vodě a tak i zranitelnost v době sucha. Tyto 

plány jsou tří typů, z nichţ kaţdý má svoje specifické cíle a odpovědné instituce. Strategický 

plán je v kompetenci správ jednotlivých povodí, plán řízení vodních dodávek připravují 

vodohospodářské subjekty. Tyto plány řeší preventivní opatření. Za kontingenční plán je 

odpovědná vláda nebo samospráva regionu, popř. správa povodí. Je vytvořen pro minimalizaci 
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dopadů v době, kdy jiţ sucho probíhá. Jednotlivé plány se skládají z následujících bodů 

(Bonaccorso, Castiglione, Rossi 2007): 

 

Strategický plán přípravy na nedostatek vody (Strategic Shortage Preparedness Plan): 

 kritéria určení ohroţených oblastí 

 dlouhodobé zásahy do jednotlivých zásobovacích systémů 

 určení priority přerozdělení vodních zásob při nedostatku mezi obyvatelstvo, 

zemědělství a průmysl 

 definování přípustných dávek vody 

 kritéria pro porovnávání jednotlivých zmírňujících opatření 

 nástroje na zvýšení informovanosti veřejnosti o problému sucha 

 

Plán řízení vodních dodávek (Water Supply System Management Plan):  

 definování indikátorů sucha pro tři stupně nebezpečí:  

 stav bdělosti – při počáteční fázi sucha; zajištění přijetí opatření v případě 

vzrůstajícího rizika sucha 

 stav pohotovosti – monitoring ukáţe, ţe sucho bude mít dopady; zajištění 

dodávky vody pokud se objeví stav ohroţení 

 stav ohroţení – dopady se jiţ objevily a vodní dodávka nebude zachována, 

pokud sucho přetrvá; cílem je minimalizovat škody a zajistit pitnou vodu 

 určení dlouhodobých i krátkodobých opatření, které mají být zavedeny, aby se odvrátil 

stav ohroţení 

 odhad ceny opatření a definování zdroje financování 

 nástroje na zlepšení podílu investorů a obecného povědomí 

 

Plán pro výjimečné situace sucha (Drought Contingency Plan): 

 ukazatele sucha pro vyhlášení nouze 

 seznam krátkodobých opatření pro zmírnění dopadů sucha (pro zvýšení dodávek vody, 

sníţení poptávky a minimalizování dopadů) 

 nařízení pro koordinaci akcí mezi vládou, regionální samosprávou a vodárenskými 

společnostmi 

 opatření na zlepšení investorského podílu a obecného povědomí 

 seznam opatření na nápravu škod napáchaných suchem 

 

 Další krokem po definování jednotlivých indikátorů je jejich monitoring. Monitorovací 

systém by měl poskytovat informace o meteorologických podmínkách, stavu povrchových i 
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podzemních vod a hodnoty jednotlivých indexů vypracovaných pro vyhodnocení jednotlivých 

stavů sucha tak, aby se včas identifikoval nedostatek. 

 Zároveň je třeba implementovat dlouhodobá opatření. Obecně přijímané a stále platné 

rozdělení nástrojů pro zmírňování dopadů sucha bylo uvedeno na konferenci “Drought Research 

Needs”, na Colorado State University ve Fort Collins (1997). Jedná se o opatření na zvýšení 

dodávky vody během sucha, sníţení poptávky po vodě a minimalizaci dopadů sucha. Přehled 

nástrojů je uveden v tabulce 1. 

 První skupina opatření je zaměřena na zlepšení zásobování vodou během sucha pomocí 

účinnějšího managementu stávajících vodních zdrojů a vyuţívání nových zdrojů. Mezi tyto 

nástroje patří např. přesun vody mezi povodími, desalinizace vody, změny v pravidlech 

uvolňování vodních zásob. Mezi opatření sniţující poptávku po vodě patří legislativní restrikce 

a tlak na veřejnost, ekonomické pobídky pro úspory v rámci domácností, průmyslu i 

zemědělství, pouţívání recyklované vody a nastavení ceny vody. Cílem třetí skupiny nástrojů je 

redukovat škody. Sem patří zvýšení informovanosti veřejnosti, systém pojištění, úpravy 

zemědělských technik jako je vysazování plodin nenáročných na vodu namísto zavlaţovaných 

(Bonaccorso, Castiglione, Rossi 2007). 

 

2.7.2  Implementace strategie v EU 

 

 Po katastrofickém suchu v roce 2003 se vodní hospodářství stalo i předmětem zájmu 

evropských institucí, jejichţ cílem bylo v rámci hospodaření s vodou přejít od „reakce na krizi“ 

k „řízení rizika“ (Evropská komise 2010). V roce 2007 byla Evropskou komisí zahájena 

„Komunikace o nedostatku vody a suchu“. Cílem bylo vyhlášení zásad, které mají zvýšit 

efektivitu vyuţívání vodních zdrojů a úspory. Mezi ně patří vytvoření legislativy a  systému 

přidělování finančních prostředků z fondů, zejména ze společné zemědělské politiky a podpory 

racionálního hospodaření s vodou v rámci programu rozvoje venkova. Další prioritou je 

efektivní oceňování vody v té míře, aby vedly uţivatele k hospodárnému vyuţívání vody. Třetí 

oblastí činnosti je komplexní přístup předcházení a zabraňování negativních dopadů sucha. Zde 

je kladen důraz na roli lesního hospodářství a vyváţenost krajiny jako prostředek pro 

zmířňování mimořádných odtokových situací. Evropská komise vydává kaţdý rok rozšiřující 

zprávy této studie. 
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Tab. 1: Typologie a příklady nástrojů na zmírnění dopadů sucha   

 

 OPATŘENÍ 

dlouhodobá krátkodobá 

snížení 

poptávky 
 ekonomické pobídky pro šetření 

vodou 

 zemědělské techniky na sníţení 

spotřeby vody 

 plodiny nenáročné na vodu namísto 

zavlaţovaných 

 dvojitá síť pro městské uţití 

 recyklace vody v průmyslu 

 informační kampaň o šetření vodou 

pro veřejnost 

 omezení pro některé oblasti 

městského uţití (mytí aut, zalévání) 

 omezení na závlahu jednoletých 

plodin 

 stanovení cen 

 povinné příděly 

zvýšení 

dodávky 
 rozvodná síť pro obousměrnou 

výměnu 

 znovu uţití upravené odpadní vody 

 převod vody mezi povodími  

 stavba nových přehrad nebo 

zvýšení kapacity stávajících 

přehrad 

 stavba rybníků na farmách 

 desalinizace mořské nebo brakické 

vody 

 kontrola infiltrace a evaporačních 

ztrát 

 zvýšení efektivity vyuţívání 

stávajících zdrojů 

 uţití přídavných zdrojů niţší 

kvality nebo vyšší ceny čerpání 

 uţití rezerv podzemní vody 

 

minimalizace 

dopadů 
 vzdělávací aktivity na zvýšení 

připravenosti na sucho a šetření 

s vodou 

 přerozdělení vodních zdrojů na 

základě poţedavků na kvalitu vody 

 vyvinutí systému včasného 

varování 

 zavedení kontingenčního plánu  

 pojistné programy 

 

 dočasné přerozdělení vodních 

zdrojů 

 veřejná pomoc kompenzování 

příjmových ztrát 

 sníţení daní nebo odloţení 

splatnosti 

 veřejná pomoc pro pojištění úrody 

 

(zdroj: Bonaccorso, Castiglione, Rossi 2007, upraveno) 
 

  

  V reakci na vyjádření Evropské komise následovalo roce 2008 přijetí Zprávy o řešení 

problému nedostatku vody a sucha v Evropské unii Evropským parlamentem. Základním 

legislativním předpisem pro vodohospodářské plánování je Rámcová směrnice EU o vodní 

politice, jejímţ vývojem se prostřednictvím podpůrných programů zabývá projekt 

XEROCHORE. Dalším podpůrným krokem bylo zřízení observatoře pro sledování sucha 

(EDO) a systému včasného varování před suchem. V rámci společného provádění rámcové 

směrnice o vodě byly v koordinaci s Evropskou agenturou pro ţivotní prostředí a společným 
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výzkumným střediskem vypracovány ukazatele. Účelné vyuţívání vody je součástí tzv. „bílé 

knihy“ o přizpůsobování se změně klimatu. 

 

2.7.3 Adaptační opatření v České republice 

 

 V rámci implementace Rámcové směrnice EU o vodní politice v České republice bylo 

vypracování Plánu hlavních povodí ČR (PHP ČR) v květnu 2007. Tento plán byl schválen 

vládou a jeho závazná část je vyhlášena nařízením vlády č. 262/2007 Sb. V plánu je zdůrazněna 

role krajinné struktury v omezování negativních dopadů klimatické změny. Povodí s akumulací 

vody ve formě podzemních zásob nebo v podobě přírodní či umělé akumulace povrchových 

byla označena jako odolnější vzhledem k mimořádným průtokům.  

 Jako jedno z adaptačních opatření bylo aktualizování systému územní ochrany lokalit 

hydrologicky a morfologicky vhodných pro akumulaci povrchových vod, označovaný jako 

Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod (Generel LAPV). Součástí generelu 

je označení strategických lokalit, které bude moţné vyuţít pro zásobování pitnou vodou. Tyto 

lokality musí svými hydrologickými a hydrogeologickými podmínkami umoţnit i naplnění 

nádrţí v případě předpokládaných dopadů klimatické změny. Jejich rozmístění ukazuje obr. 4. 

Další oblasti jsou vytipovány za účelem protipovodňové ochrany a zabezpečení ekologických 

průtoků v tocích v souladu s pokrytím poţadavků na odběry a nadlepšování průtoků. Dílčím 

způsobem, jak řešit problémy s nedostatkem vody, jsou opatření, která podporují přirozenou 

retenci vody v krajině jako revitalizace toků a niv, rašelinišť a jiných mokřadů, protierozní meze 

a průlehy (Dobrovský, Franková 2009).  

 Generel schvaluje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo ţivotního prostředí a bude 

slouţit jako podkladový materiál pro Politiku územního rozvoje. Lokality budou přebírány do 

Zásad územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací formou územních rezerv či limitů 

vyuţití území (Dobrovský, Franková 2009). 
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Obr. 4: Strategické lokality akumulace vod (zdroj: Dobrovský, Franková 2009) 
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3   ANALÝZA PROJEVŮ HYDROLOGICKÉHO SUCHA V POVODÍ 

 LABE 

 

 Tato kapitola se zabývá hodnocením výskytu hydrologického sucha v dílčích povodích 

Labe. Pro analýzu byla vybrána tři modelová povodí: Blšanky, Rakovnického potoka a Vydry.  

Součástí je zhodnocení fyzicko-geografických faktorů v zájmových povodích, jejich 

vodohospodářských specifik a variability odtoku. Cílem této části je určit výskyt a objem 

nedostatkových průtoků a zhodnotit vyuţití mezních hodnot nízkých průtoků.  

 

 

3.1 Vymezení zájmového území 

 

 Povodí Blšanky a Rakovnického potoka se nachází ve sráţkovém stínu Krušných a 

Doupovských hor, v oblasti patřící k nejsušším na území Čech. Vydra má charakter horské 

říčky a její povodí naopak patří ke sráţkově nejbohatším oblastem ČR. Vymezení zájmových 

povodí je vyznačeno na obr. 5. 

 

Obr. 5: Vymezení zájmových povodí v rámci ČR (zdroj: ArcČR500, verze 9.3.) 

 

 

 Blšanka je pravým přítokem Ohře. Pramení v Doupovských horách pod vrchem Pilíř ve 

výšce 685 m n. m. ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště (obr. 6). Do Ohře ústí u obce 

Trnovany v nadmořské výšce 195 m. Kromě východního svahu Doupovských hor Blšanka 
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odvodňuje část Rakovnické pahorkatiny a Dţbánu, celkově území o ploše 482,5 km
2
. Délka 

toku Blšanky je 50,79 km. Jejím největším přítokem je Mlýnecký potok. Dalšími významnými 

přítoky jsou Podhora, Podvinecký, Očihovecký a Černocký potok. V jejím povodí se vyskytují i 

vodní nádrţe, z nichţ největší jsou rybník Blatno (29,93 ha) a Stebenský rybník (12,98 ha).  

 

 Rakovnický potok pramení v Rakovnické pahorkatině na západním svahu Plavečského 

vrchu ve výšce 569 m n. m. v blízkosti obce Tlesky (obr. 6). Teče jihovýchodním směrem a 

tvoří levý přítok Berounky, kam ústí pod Křivoklátem ve výšce 235 m n. m. Odvodňuje 

Rakovnickou kotlinu a přilehlé pahorkatiny o celkové rozloze 368,14 km
2
. Délka Rakovnického 

potoka je 47,37 km. Na horním toku protéká několika nádrţemi: Krtský rybník (6,6 ha), Velký 

rybník (38,5 ha), Horní (8 ha) a Dolní Fikač (11,3 ha) a Jesenický rybník. Významnějšími 

přítoky jsou Kolešovický a Líšanský potok (obr. 6).   

 

 

 

Obr. 6: Schematická mapa povodí Blšanky a Rakovnického potoka (legenda k mapě na obr. 7) 

(zdroj: ArcČR500, verze 9.3., datové vrstvy VÚV)  
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 Vydra na horním toku nese název Modravský potok a pramení na Šumavě na svahu 

vrchu Luzného v nadmořské výšce 1192 m v blízkosti státní hranice s Německem. Jako Vydra 

je označována od soutoku s Roklanským potokem. Jejím soutokem s Křemelnou vzniká pod 

elektrárnou Čeňkova pila v nadmořské výšce 627 m n. m. Otava. Rozloha povodí Vydry je 

151,5 km
2
 a její délka je 21,9 km. Pod Modravou je z Vydry veden umělý Vchynicko-tetovský 

plavební kanál, který odvádí vodu do elektrárny Vydra. Část vody se vrací zpět do toku a část je 

vedena skluzem do Křemelné. Obě povodí tak tvoří propojený hydrologický systém. Vydra 

přibírá z významnějších přítoků Hamerský a Hrádecký potok (obr.7).  

 

 

Obr. 7: Schematická mapa povodí Vydry (zdroj: ArcČR500, verze 9.3., datové vrstvy VÚV) 
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3.2 Fyzicko-geografické faktory s vlivem na výskyt hydrologického sucha 

v zájmovém povodí 

 

 Hlavní vliv na výskyt minimálních průtoků má průměrný roční úhrn sráţek a průměrná 

teplota vzduchu, které korelují s průměrnou a relativní nadmořskou výškou. Dalšími klíčovými 

faktory pro vznik sucha je půdní druh a podíl lesů a orné půdy v povodí. Lesy mají pozitivní 

vliv, velký podíl orné půdy naopak působí negativně. Poměrně důleţitou roli hraje podíl 

základního odtoku (Podlaha 2003). 

 

 

3.2.1 Výšková členitost 

 

 Pramenná oblast Blšanky se nachází v Doupovských horách. Povodí náleţí z velké části 

ke geomorfologickému celku Rakovnická pahorkatina a jejímu podcelku Ţihelská pahorkatina. 

Severní část spadá do oblasti Mostecká pánev. Nejvyšším bodem povodí je vrch Pilíř (760 m) 

v Doupovských horách. Dalšími vrcholy v povodí jsou Prokopy (749 m), Jedliny (702 m), 

Šibeniční vrch (619 m). Největší část povodí se nachází v nadmořských výškách                     

250 – 450 m n. m, většina plochy spadá do rozmezí 350 aţ 400 m n. m. Průměrná nadmořská 

výška je 408 m n. m. Převýšení povodí činí 565 m a jeho střední sklon je 2,6  % (obr. 8). 

 

 V povodí Rakovnického potoka jsou z celků geomorfologického členění zastoupeny 

Brdská podsoustava (celky Dţbán a Křivoklátská vrchovina) a Plzeňská pahorkatina (celky 

Rakovnická a Plaská pahorkatina). Střední část povodí zabírá Rakovnická kotlina. Nejvýše 

poloţená část povodí se nachází v Petrohradské pahorkatině a nejvyšším bodem povodí je 

Plavečský vrch (603 m). Dalšími vrcholy v povodí jsou Dţbán (535 m) a Lovíč (520 m). 

Většina povodí se nachází v nadmořských výškách 350 – 400 m. Průměrná výška činí 409 m. 

Převýšení povodí je 365 m a střední sklon povodí je 1,9 %. Tyto hodnoty ukazují rovinatější 

terén neţ povodí Blšanky (obr. 8).   

 

 Povodí Vydry patří do oblasti Šumavské hornatiny a jejího podcelku Šumavské pláně. 

Nachází se ve výrazně vyšších nadmořských výškách neţ předchozí dvě povodí. Nejvyšším 

bodem je vrchol Luzný (1373 m). Další vrcholy přesahující nadmořskou výšku 1300 m jsou 

Velká a Malá Mokrůvka, Blatný vrch, Černá hora, Poledník a Špičník. Největší část povodí se 

nachází v nadmořských výškách 1100 aţ 1150 m. Převýšení povodí je 746 m se středním 

sklonem 6,25 %. Tyto hodnoty odpovídají zarovnanému horskému terénu (obr. 8). 
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Obr. 8: Výškové poměry zájmových povodí (zdroj: ArcČR500, verze 9.3., digitální model 

reliéfu ČR, datové vrstvy VÚV, upraveno) 
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3.2.2 Půdní poměry 

 

 Dominantním půdním typem v povodí Blšanky a Rakovnického potoka jsou 

kambizemě (obr. 9). Jejich rozmístění zhruba odpovídá polohám nad 350 m n. m. V povodí 

Rakovnického potoka převaţuje kambizem modální, v povodí Blšanky je to kambizem pelická. 

V nejníţe poloţené části povodí Blšanky se nacházejí černozemě, jejichţ výskyt vypovídá o 

suchém klimatu oblasti. Zastoupeným subtypem je černozem luvická. Jsou to půdy typicky 

vyvinuté v klimatu s ustickým vodním reţimem. Část povodí zabírají regozemě, hnědozemě a 

luvizemě. Regozemě jsou půdy vyvinuté na sypkých písčitých substrátech. V povodí se 

vyskytuje subtyp regozem arenická. Zastoupený subtyp hnědozemí je hnědozem modální. 

V nivách říčních toků se vyvinuly fluvizemě. Ostrůvkovitě se v povodí nalézají pararendziny. 

(CENIA 2010, Horník 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Obr. 9: Půdní kryt zájmových povodí (zdroj: datové vrstvy CENIA) 
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 Naprostou většinu povodí Vydry tvoří podzoly. Podzoly jsou typické pro humidní 

horské podnebí. Jsou to kyselé, nikdy neprosychající půdy. Podél toků se vyvinuly gleje, coţ 

svědčí o nehluboké hladině podzemní vody. V oblastech rašelinišť se nacházejí organozemě, 

coţ jsou semihydromorfní aţ hydromorfní půdy, které jsou silně nasycené vodou. Skladba 

půdních typů v povodí vypovídá o dostatečné dotaci vodou (CENIA 2010, Horník 1984). 

Zastoupení půdních typů v  povodí je znázorněno na obr. 9. 

 

 

3.2.3 Klimatické poměry  

 

 Povodí Blšanky a Rakovnického potoka patří ke sráţkově nejchudším oblastem ČR. 

Hřeben Krušných hor brání pronikání proudění ze západu přinášejícímu sráţky. V povodí 

Blšanky je průměrný roční sráţkový úhrn 503 mm (Vlnas 2009). Nejvíce sráţek v povodí, aţ 

650 mm, spadne na svazích Doupovských hor. Většina povodí se nachází v oblasti se 

sráţkovým úhrnem 450 aţ 500 mm. Rozptyl sráţkových úhrnů v povodí je 400 aţ 650 mm. 

Průměrná roční teplota se na většině povodí pohybuje mezi 7 aţ 8 °C. Na celém povodí je 

rozptyl průměrných ročních teplot 5 aţ 9 °C. Potenciální evapotranspirace (v Atlasu podnebí 

Česka označovaná jako referenční evapotranspirace) dosahuje v povodí hodnot 550 aţ 650 mm 

za rok, tudíţ přesahuje sráţkovou dotaci. Vláhová bilance dosahuje kladných hodnot pouze 

v pramenných oblastech v Doupovských horách. Většina povodí má zápornou hodnotu vláhové 

bilance mezi -100 aţ -200 mm (Tolasz a kol. 2007). 

 Podle Quittovy klasifikace klimatu je povodí Blšanky poměrně různorodé. Pramenná 

oblast se nachází v chladné oblasti C7. Svahy Doupovských hor spadají do kategorie MW3 a  

MW4. Na středním toku se nacházejí oblasti MW7 a MW11. Ústí Blšanky patří jiţ k teplé 

oblasti W2. Charakteristiky klimatických oblastí jsou uvedeny v tabulce 2 (Tolasz a kol. 2007).  

 

 Povodí Rakovnického potoka má mírně vyšší sráţkovou dotaci neţ povodí Blšanky, 

průměrný roční sráţkový úhrn dosahuje 513 mm (Vlnas 2009). Největší část povodí se nachází 

v oblasti s průměrnými sráţkami 500 aţ 550 mm ročně. Celkový rozptyl průměrných ročních 

sráţkových úhrnů je 450 aţ 600 mm. Průměrné roční teploty na většině území dosahují 7 aţ 8 

°C.  Na celém území se průměrné teploty pohybují v rozmezí 6 aţ 9 °C. Hodnoty potenciální 

evapotranspirace dosahují na většině plochy povodí 550 aţ 600 mm, tedy odpovídají nebo lehce 

přesahují sráţkové úhrny. U ústí toku dosahuje evapotranspirace maximálních hodnot, 650 aţ 

700 mm. Celé povodí se nachází v oblasti se zápornou vláhovou bilancí od 0 do -200 mm 

(Tolasz a kol. 2007). 
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  Podle Quittova klimatického členění patří povodí Rakovnického potoka do mírně 

teplých oblastí. Pramenná oblast spadá do oblasti MT4, největší část povodí se nachází v oblasti 

MW7, dolní tok spadá do MW11 (Tolasz a kol. 2007). 

 

 Povodí Vydry spadá do sráţkově nejbohatších oblastí ČR. Průměrné roční sráţkové 

úhrny dosahují 1 232,4 mm (ČHMÚ). V celém povodí jsou vyšší neţ 800 mm. Průměrná roční 

teplota v povodí se pohybuje mezi 5 a 6 °C v niţších polohách a ve výše poloţených oblastech 

nepřesahuje 3 °C. Potenciální evapotranspirace v povodí je mezi 500 - 600 mm. Povodí má 

tedy kladnou vláhovou bilanci přesahující 200 mm (Tolasz a kol. 2007). 

 Povodí Vydry patří do chladných oblastí Quittovy klasifikace. Pramenná oblast se 

nachází v oblasti C1, střední tok zasahuje do oblastí C4, C5, C6, ústí spadá do oblasti C7 

(Tolasz a kol. 2007).  

 

Tab. 2: Charakteristiky klimatických oblastí podle Quitta (1970) 

 

 W2 MW11 MW7 MW4 MW3 

počet letních dní 50-60 40-50 30-40 20-30 20-31 

počet dní s prům. teplotou 10° a více 160-170 140-160 140-160 140-160 120-140 

počet dní s mrazem 100-110 110-130 110-130 110-130 130-160 

počet ledových dní 30-40 30-40 40-50 40-50 40-50 

prům. lednová teplota -2 - - 3 -2 - - 3 -2 - - 3 -2 - -3 -3 - -4 

prům. červencová teplota 18-19 17-18 17-18 16-17 16-17 

prům. dubnová teplota 8-9 7-8 7-8 6-7 6-7 

prům. říjnová teplota 7-9 7-8 7-8 6-7 6-7 

prům. počet dní se srážkami 1 mm a 

více 
90-100 90-100 60-80 100-120 110-120 

suma srážek ve vegetačním období 350-400 350-400 400-450 350-450 350-450 

suma srážek v zimním období 200-300 200-250 250-300 250-300 250-300 

počet dní se sněhovou pokrývkou 50-60 50-60 60-80 60-80 60-100 

počet zatažených dní 120-140 120-150 120-151 150-160 120-150 

počet jasných dní 40-50 40-50 40-51 40-50 40-50 

 C1 C4 C5 C6 C7 

počet letních dní 0-10 0-20 10-30 10-31 10-32 

počet dní s prům. teplotou 10°a více 0-80 80-120 100-120 120-140 120-141 

počet dní s mrazem 160-180 160-180 140-160 140-161 140-162 

počet ledových dní 60-80 60-70 60-70 60-71 50-60 

prům. lednová teplota -7 - -8 -5 - - 6 -5 - -6 -4 - 5 -3- -4 

prům. červencová teplota 10-12 12-14 14-15 14-15 15-16 

prům. dubnová teplota 0-2 2-4 2-4 2-4 4-6 

prům. říjnová teplota 2-4 4-5 5-6 5-6 6-7 

prům. počet dní se srážkami 1 mm a 

více 
140-160 120-140 120-140 140-160 120-130 

suma srážek ve vegetačním období 900-1000 600-700 500-600 600-700 500-600 

suma srážek v zimním období 600-700 400-500 350-400 400-500 350-400 

počet dní se sněhovou pokrývkou 160-200 140-160 120-140 120-141 100-120 

počet zatažených dní 130-150 130-150 140-150 150-160 150-161 

počet jasných dní 30-40 30-40 30-40 40-50 40-51 

 (zdroj: Tolasz a kol. 2007) 
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3.2.4 Land use a landcover 

 

 Povodí Blšanky a Rakovnického potoka mají podobnou krajinnou skladbu i strukturu. 

Většinu plochy povodí zabírá orná půda. V povodí Blšanky to v roce 2004 bylo 66 % (Kadlec 

2007). V povodí Rakovnického potoka 57,9 % (Matoušková 2003). Významným prvkem land 

use v obou povodích jsou chmelnice. V povodí Blšanky zabírají 1 215 ha, z nichţ zhruba 

polovina je zavlaţována (Kašpárek, Mrkvičková 2009). V Ţatecké oblasti dochází trvale ke 

sniţování ploch chmelnic, zároveň ale dochází k navyšování procenta zavlaţovaných ploch. 

Lesní plochy zabírají v povodí Rakovnického potoka 29,02 % (Matoušková 2003) a v povodí 

Blšanky 31,4 % (Kadlec 2007). Jsou to z větší části lesy jehličnaté, v menší míře se vyskytují 

smíšené lesy. Listnaté lesy se vyskytují výjimečně. 

 

 Povodí Vydry se nachází v Národním parku Šumava, jedná se tudíţ o území jen málo 

ovlivněné činností člověka. Naprostou většinu povodí zabírají lesy. Z největší části jsou to lesy 

jehličnaté. V nejvyšších horských oblastech se jedná o nízký porost. V blízkosti sídel se 

nacházejí pastviny. Pouze na severu území v okolí Srní je malé procento zemědělské půdy. 

V povodí se nacházejí rašeliniště (horská vrchoviště), která zaujímají aţ 27 % plochy povodí 

(Janský 2007). Rašeliniště plní v odtokovém reţimu specifickou funkci, nicméně jejich vliv na 

retenci vody v povodí nebyl dosud zcela objasněn (Janský, Kocum 2008). Vzhledem 

k nadlepšování průtoků ale tvoří jistý potenciál vyuţití. 

  

 Krajinná struktura zájmových povodí je ukázána na obrázku 10. 
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Obr. 10: Krajinný pokryv zájmových povodí (zdroj: datová vrstva CORINE 2000, datové 

vrstvy VÚV upraveno) 
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3.3 Hydrografické charakteristiky povodí 

 

 Blšanka je dle absolutní řádovosti tokem III. řádu., Rakovnický potok a Vydra IV. řádu. 

Údaje o rozloze povodí, délkách toků a rozvodnic jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

Tab. 3: Základní hydrografické údaje zájmových povodí 

 

 Blšanka Rakovnický potok Vydra 

rozloha povodí 482,74 km
2 

368,15 km
2 

151,5 km
2 

délka toku 50,79 km 47,37 km 21,9 km 

délka rozvodnice 143,216 km 114,97 km 74 km 

(zdroj: datové vrstvy VÚV) 

 

 Tvar povodí Blšanky se dá charakterizovat jako vějířovitý. Podle Gravelliova 

koeficientu se jedná o povodí spíše kruhové. Povodí je poměrně souměrné s převahou levé části. 

Tok má o něco přímější průběh neţ Rakovnický potok. Středně vysoké hodnoty spádu i sklonu 

toku svědčí o poloze ve vrchovině.  

 Rakovnický potok má jen nepatrně odlišné hodnoty koeficientů tvaru povodí. Tvar 

povodí je taktéţ vějířovitý s převahou pravé části. Tok je méně přímý. Nejniţší hodnoty spádu 

toku i sklonu vypovídají o plochém povodí s nepříliš velkým převýšením.  

 Povodí Vydry má také vějířovitý spíše kruhový tvar s vyrovnanou pravou a levou částí. 

Podle koeficientu vývoje toku se jedná o tok poměrně přímý v porovnání s výše zmíněnými 

toky. Vydra má vzhledem k její poloze v horách oproti Blšance a Rakovnickému potoku vyšší 

střední sklon i spád toku, ačkoliv tyto hodnoty jsou pro horský tok poměrně nízké.  

 

Tab. 4: Vybrané hydrografické charakteristiky zájmových povodí 

 

 (zdroj: datové vrstvy VÚV) 

 Blšanka Rakovnický potok Vydra 

Gravelliův koeficient 1,838 1,69 1,686 

Koeficient protáhlosti pov. 0,386 0,366 0,408 

Koeficient souměrnosti 0,343 0,37214 0,1 

Koeficient vývoje toku 0,647 0,576 0,856 

Střední šířka povodí 9,5 km 7,77 km 6,92 km 

Spád toku  490 m 334 m 565 m 

Střední sklon toku 9,66 ‰ 7 ‰ 25 ‰ 

Střední sklon povodí 2,6 % 1,92% 6,25% 
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Gravelliův  koeficient určuje míru protáhlosti povodí jako poměr délky rozvodnice a obvodu kruhu o 

ploše rovné ploše povodí. Čím se hodnota koeficientu blíţí 1, tím je tvar povodí více podobný kruhu o 

stejné rozloze. 

Charakteristika  povodí  je stanovuje tvar  povodí poměrem jeho plochy ke čtverci  jeho délky.  

Koeficient souměrnosti plochy povodí se stanovuje rozdílem ploch povodí pravých a levých přítoků 

hlavního toku lomený jejich součtem.  

Koeficient  vývoje  toku  je  určen  poměrem  vzdálenosti  nejkratší  moţné  spojnice pramene  a  ústí  

toku  ku  skutečné  délce  toku. Výsledná hodnota  blíţící se  1 značí přímější průběh toku.  

Střední šířka povodí je poměr plochy povodí k délce jeho toku. Udává konkrétní hodnotu v km.   

Spád toku je výškový rozdíl pramene a ústí toku. 

Střední  sklon  toku  udává  poměr  spádu  toku  k  délce  toku.   

Střední  sklon  povodí  se stanovuje  poměrem  rozdílu  nejvyšší  a  nejniţší  kóty  povodí  ku odmocnině 

plochy celého povodí. (Netopil 1984) 

 

 

3.4 Vodohospodářská specifika povodí 

 

 Odběr vody z povodí Blšanky je 0,435 m
3
/s (průměrné hodnoty za období 1997-2007) 

(Kašpárek, Mrkvičková 2009). Největší podíl odběru připadá na vodárnu v Holedči. V minulosti 

tyto hodnoty byly výrazně vyšší, tudíţ došlo ke sníţení hladiny podzemní vody o 13 m. V málo 

vodných obdobích tak můţe docházet k tomu, ţe tok není dotován právě z podzemních vod, ale 

dochází k infiltraci vody do podloţí. Významný odběr vody je uskutečňován na závlahu 

chmelnic. V roce 2008 byly nutné závlahy v celkové výši 220 – 290 mm. Celkový objem vody 

na závlahy stoupá, ačkoliv plocha chmelnic se zmenšuje. V roce 2001 byl celkový objem vody 

spotřebované na závlahy 69,1 m
3
, v roce 2007 to jiţ bylo 494,1 m

3
. Chmelařský institut s.r.o. 

uvádí podobné hodnoty závlah pro oblast Kněţeves nacházející se v povodí Rakovnického 

potoka. Dá se tedy usuzovat, ţe situace je obdobná. Odtok Blšanky je vodohospodářskými 

systémy nadlepšován přibliţně o 0,022 m
3
/s. Tato hodnota byla zjištěna vyhodnocením odběrů 

povrchových i podzemních vod a vypouštěných odpadních vod. (Kašpárek, Mrkvičková 2009). 

Pro Rakovnický potok je poţadován minimální průtok 0,03 m
3
/s (Plán povodí Berounky 2009). 

 Velkým zásahem do přirozeného hydrologického reţimu Vydry je existence umělého 

Vchynicko-tetovského plavebního kanálu, jehoţ vyuţití elektrárnou Vydra umoţňuje 

nezanedbatelný odběr vody z povodí a odvod části vody do Křemelné. V této souvislosti je pod 

odběrovým místem Rechle po soutok s Hamerským potokem kritická situace s udrţováním 

minimálních zůstatkových průtoků. Odběr vody probíhá podle manipulačního řádu nad jezem 

Rechle s ohledem na udrţování minimálních průtoků pod jezem. Hodnoty pro jednotlivé měsíce 

jsou uvedeny v tabulce 5. Touto problematikou se zabývala ve své diplomové práci Ševčíková 

(2009). 
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Tab. 5: Hodnoty minimálních zaručených průtoků pro Vydru pod jezem Rechle  

 
měsíc 

IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 

Qd [m
3
/s] 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 * 0,7 0,7/0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 

* veškerý průtok ponechán ve Vydře  (zdroj: Jiřinec, Mattas, Slavík 1999 in Ševčíková 2009) 

 

 

 Povodí Blšanky vykazuje velmi nízkou míru akumulace i retence. O něco lepší je 

situace na Rakovnickém potoce. Pro Vydru jsou hodnoty minimální. Hodnoty jsou uvedeny 

níţe (tab. 6). Míra akumulace v povodích byla vypočtena jako poměr součtu celkových 

(ovladatelných) objemů vodních nádrţí a plochy dílčího povodí a míra retence jako poměr 

retenčních objemů vodních nádrţí a plochy dílčího povodí (PHP ČR 2009). 

 

Tab. 6: Hodnoty míry akumulace a retence pro zájmová povodí 

 

 míra akumulace[mm] míra retence[mm] 

Blšanka 6,8 1,6 

Rakovnický p. 6,3 2,4 

Vydra* 1,3 0,2 

*společně s povodím Křemelné (zdroj: Plány povodí Berounky, Ohře a Horní Vltavy) 

 

 

3.5 Nedostatkové objemy a jejich výskyt v denních řadách 

 

 V této části bude zhodnocen odtokový reţim v zájmových povodích a provedena 

analýza výskytu a objemu nedostatkových průtoků podle metod uvedených v části 3.5.1.2. 

 

3.5.1 Materiál a metody 

  

3.5.1.1 Datové zdroje 

 

 Pro jednotlivé analýzy byly pouţity řady průměrných denních průtoků ze sítě 

vodoměrných stanic ČHMÚ. Pro Blšanku se jedná o datové řady z období let 1999 aţ 2007 

(profil Holedeč, limnigrafická stanice č. 2170, ř. km 7,2). Pro Rakovnický potok byly vyuţity 

řady pro hydrologické roky 1971 aţ 2000 (profil Rakovník limnigrafická stanice č. 1901, ř. km 

17,5). Nízké průtoky na Vydře byly hodnoceny pomocí dvou profilů. K dispozici byla data 

z profilu ČHMÚ Modrava č. 1-08-01-01, který se nachází nad odběrovým místem pro 

Vchynicko-tetovský kanál. Další datová řada byla poskytnuta z interní databáze elektrárny 
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Vydra (ČEZ) pro profil Rechle na Vchynicko-tetovském kanálu. Z nich byla odvozena 

průtoková data pro Vydru pod jezem Rechle. Pro srovnání odtokového reţimu byly vyuţity 

řady pro hydrologické roky 1931 aţ 1937, 1995 aţ 1997 a přelom let 2008 a 2009. Z důvodu 

necelistvosti datových řad, tak nelze počítat průměry a hodnoty jsou pouze orientační. Tyto 

datové řady jsou ale značně nekontinuální.   

 

3.5.1.2 Metodické přístupy 

 

 Pro hodnocení hydrologického reţimu zájmových povodí byly nejprve vyhotoveny 

základní odtokové charakteristiky. Byla posouzena variabilita odtoku v průběhu roku pomocí 

hodnot dlouhodobých průměrných denních průtoků a dlouhodobých měsíčních průtoků. Pro 

posouzení změny vodnosti toků v průběhu sledovaných období byly vypočítány průměrné roční 

průtoky a zhodnocena pravděpodobnost jejich překročení. Vzhledem k cílům práce byl podle 

metodiky VÚV T.G.M. (2009) zvolen hydrologický rok počínající 1. dubnem z důvodu výskytu 

nízkých průtoků na podzim. 

 Výskyt průtokových deficitů byl hodnocen pomocí dvou metod. Byla pouţita metoda 

mezní hodnoty a Sequent Peak Algorithm (SPA). Metody jsou blíţe popsány v rešeršní části 

v podkapitole 2.4.2. Bylo zjišťováno období, kdy průtoky poklesly pod určenou mezní hodnotu, 

a pozorována změna ve výskytu a době trvání nízkých průtoků s pouţitím různých prahových 

hodnot. Následně byla posouzena vhodnost jejich vyuţití. 

 Jako mezní hodnoty byly pouţity M-denní průtoky odvozené z křivky průměrného 

překročení. Byla vybrána hodnota průtoku Q355, která se v Česku povaţuje za hranici 

ekologického průtoku. Jako další byla pouţita hodnota Q330, která se s určitým zjednodušením 

dá povaţovat za hranici základního odtoku (Novický a kol. 2009). Pro kaţdý měsíc byla 

stanovena hodnota 90. percentilu průměrného překročení (pQm90%). Pro srovnání byly vyuţity 

hodnoty absolutního překročení a byl vybrán 90. a 97. percentil z celkové doby pozorování 

(Q90% a Q97%) a pro jednotlivé měsíce (Qm90% a Qm97%). Pro Vydru byla sestavena prahová 

hodnota podle zaručených minimálních průtoků definovaných manipulačního řádu elektrárny 

Vydra z roku 2001 (tab. 5).  

 Nastavenou prahovou hodnotou byly zhodnoceny průměrné denní průtoky a byly 

spočítány dny, kdy průtok poklesl pod prahovou hodnotu v jednotlivých hydrologických letech. 

Zároveň byl vypočítán i objem nedostatkového průtoku pro jednotlivé hydrologické roky, jako 

rozdíl průtoku dané prahové hodnoty a Qd vynásobený časem, pod který průtok pod hranici 

poklesl. Tento objem byl pak vyjádřen v milimetrech na plochu povodí. V tomto případě musela 

být vzata v úvahu pouze část povodí po daný profil. Tyto hodnoty umoţňují srovnání 

jednotlivých povodí a dá se zhodnotit, jaký měl nedostatkový objem podíl na celkové odtokové 

výšce. 
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 Jako srovnávací metoda byl pouţito Sequent Peak Algorithm. Tato metoda počítá 

s kumulujícím se nedostatkem, pokud průtok klesne pod nastavený limit. Byly opět vyuţity 

vybrané hodnoty průtoků uvedených výše. Výpočet algoritmu byl proveden podle metodického 

postupu uvedeného na datovém CD-ROM, které je součástí Hydrological drought,  Processes 

and Estimation methods for streamflow and groundwater (2004). 

 

3.5.2 Odtokové charakteristiky zájmových povodí 

 

 Pro odtokové charakteristiky byla vzata pouze část povodí po měrný profil. Blšanka i 

Rakovnický potok mají srovnatelný odtokový reţim. Obě povodí jsou charakterizována nízkou 

sráţkovou dotací, coţ se projevuje i na nízkých hodnotách průměrného objemu odtoku a nízké 

odtokové výšce. Naopak povodí Vydry se vyznačuje vysokým průměrným sráţkovým úhrnem. 

Průměrný objem odtoku tak dosahuje výrazně vyšších hodnot i přes menší plochu povodí.  

Hodnoty odtokových charakteristik jsou uvedeny v tabulce 7. 

 

Tab. 7: Základní odtokové charakteristiky zájmových povodí 

 Blšanka 

po profil Holedeč 

Rakovnický potok 

po profil Rakovník 

Vydra po profil 

Modrava 

Plocha povodí 375, 4 km
2 

302 km
2 

90,41 km
2 

Průměrný průtok [m
3
/s] 0,605 0,608 3,4 

Průměrný roční srážkový úhrn 

[mm] 
503 513 1 232,4 

Průměrný roční objem odtoku 

[m
3
] 

19,07*10
6 

19,49*10
6 

107,22*10
6 

Specifický odtok [l.s
-1

.km
-2

] 1,612 2,013 37,6 

Odtoková výška[mm] 50 63 1185,3 

Koeficient odtoku  9,94 % 12,2 % 95,8 % 

(zdroj: datové vrstvy VÚV, Vlnas 2009, Ševčíková 2009) 

 

Průměrné množství (objem) odtoku udává celkové mnoţství vody, které odteče korytem řeky za 

průměrný rok.  

Specifický odtok vyjadřuje mnoţství vody odtékající za jednotku času z jednotky plochy povodí.  

Odtoková výška představuje vrstvu vody, která odtekla za určité období rovnoměrně rozloţenou na 

plochu povodí.  

Koeficient (součinitel) odtoku vyjadřuje poměr mezi výškou odtoku a sráţek nebo objemem odtoku a 

sráţek spadlých  na  plochu  povodí,  tedy  vyjadřuje  procentuálně. (Netopil 1984) 
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3.5.3 Variabilita denních průtoků 

 

 Variabilita denních průtoků byla zhodnocena vytvořením dlouhodobých průměrů pro 

denní řady a pro jednotlivé měsíce. Pro Blšanku byly vypočteny průměry za hydrologické roky 

1997 aţ 2007, pro Rakovnický potok je to období hydrologických let 1971 aţ 2000. Pro Vydru 

se potom jedná o dvě období hydrologických let 1930 aţ 1937 a 1995 aţ 1997, z důvodu 

nekontinuální řady lze brát průměry pro Vydru pouze orientačně. 

 

3.5.3.1 Dlouhodobé denní průtoky 

 

 Chod dlouhodobých průměrných denních průtoků během roku je znázorněn na obrázku 

11. Na první pohled je patrný rozdíl v odtokovém reţimu Vydry oproti Rakovnickému potoku a 

Blšance. Vydra dosahuje větších průtoků a má výraznější častější výkyvy. Podle křivky 

překročení dlouhodobých průměrných průtoků (obr. 12) má Vydra větší podíl vyšších stavů. 

Tvar křivky Blšanky i Rakovnického potoka ukazuje odtokový reţim reţimu s vyrovnaným 

nízkým průtokem přerušený náhlým krátkodobým zvýšením stavu. Z křivky překročení byly 

odvozeny hodnoty M-denních průtoků, jejichţ hodnoty jsou v tabulce 8.  

 

 

Obr. 11: Dlouhodobé denní průtoky pro Blšanku (hydrologické roky 1997-2007), Rakovnický 

potok (hydrologické roky 1971-2000) a Vydru (hydrologické roky 1931-1937 a 1995-1997) 

(zdroj: datové řady ČHMÚ) 
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Tab. 8: Hodnoty M-denních průtoků pro Blšanku (hydrologické roky 1997-2007) Rakovnický 

potok (hydrologické roky 1971-2000) a Vydru (hydrologické roky 1931-1937 a 1995-1997) 

 

 Q30 Q60 Q90 Q120 Q150 Q180 Q210 Q240 Q270 Q300 Q330 Q355 

Blšanka 0,99 0,88 0,8 0,7 0,63 0,59 0,52 0,47 0,37 0,23 0,22 0,18 

Rakovnický 

p. 
0,84 0,75 0,66 0,6 0,57 0,54 0,52 0,5 0,49 0,48 0,46 0,44 

Vydra 6,17 4,75 3,69 3,07 2,85 2,68 2,5 2,35 2,18 2,08 1951 1,68 

(zdroj: datové řady ČHMÚ) 

 

 

 

Obr. 12: Křivka průměrného překročení dlouhodobých průměrných denních průtoků pro 

Blšanku (hydrologické roky 1997-2007), Rakovnický potok (hydrologické roky 1971-2000) a 

Vydru (hydrologické roky 1931-1937 a 1995-1997) (zdroj: datové řady ČHMÚ) 

 

 

 Průměrný průtok Blšanky za sledované období je 0,605 m
3
/s. Absolutního maxima bylo 

dosaţeno 31.3.2000 průtokem 8,510 m
3
/s. Minimální průtoky nastaly během července 2001, 

kdy hodnoty průtoku klesly téměř na nulové hodnoty, 28.7.2001 byl průtok pouze 0,005 m
3
/s. 

Variační koeficient průměrných denních průtoků pro Blšanku vychází 1,02. 

 

 Průměrný průtok Rakovnického potoka je 0,608 m
3
/s. Maximální denní průtoky byly 

dosaţeny v letech 1978, 1980 a 1981, kdy jednotlivé dny přesahovaly 30 m
3
/s s absolutním 

maximem 53,2 m
3
/s, které bylo naměřeno 20.7.1981. Absolutního minima 0,019 bylo 

dlouhodobě dosahováno v létě 2000. Variační koeficient pro období hydrologických let 1970 aţ 
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2000 je 1,45. Pro celé sledované období hydrologických let 1982 aţ 2000 vychází 0,46. 

Srovnání těchto hodnot ukazuje výrazné sníţení variability odtoku v druhé polovině 

sledovaného období. Toto dokládá i hydrogram na obr. 13. Po roce 1982 je patrná absence 

krátkodobých vysokých průtoků. 

 

 

Obr. 13: Chod průměrných denních průtoků pro Rakovnický potok v období hydrologických let 

1971 aţ 2000 (zdroj: datové řady ČHMÚ) 

 

 Z časových období, která byla k dispozici pro Vydru, bylo nalezeno absolutní maximum 

průtoku 54,9 m
3
/s 29.10 1998. Pro srovnání hodnocených období hydrologických let 1931 aţ 

1937 a 1995 aţ 1997 vypočteny variační koeficienty. Pro období 1931 aţ 1937 vychází 1,038, 

pro období 1995 aţ 1997 je to 1,055. Z toho lze usuzovat, ţe variabilita průtoků v těchto dvou 

obdobích je srovnatelná. 

 

3.5.3.2 Dlouhodobé měsíční průtoky 

 

 Graf průměrných měsíčních průtoků (obr. 14) ukazuje jiný chod odtoku v kaţdém 

povodí. Nejvýraznější maxima má Vydra v období tání sněhu v dubnu, potom průtok klesá. Po 

zbytek roku má poměrně vyrovnaný průtok s minimem v srpnu. Blšanka vykazuje největší 

průtoky v březnu a minima má během letních měsíců v červenci a srpnu. Rakovnický potok má 

z hodnocených toků nejvyrovnanější průběh s maximem v březnu. 
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Obr. 14 Dlouhodobé průměrné měsíční průtoky pro Blšanku (hydrologické roky 1997-2007), 

Rakovnický potok (hydrologické roky 1971-2000) a Vydru (hydrologické roky 1931-1937 a 

1995-1997) (zdroj: datové řady ČHMÚ) 

 

 Zajímavé je porovnání průměrných měsíčních průtoků Rakovnického potoka 

z dlouhodobého hlediska. Na grafu je vidět výrazný pokles průměrných měsíčních průtoků (obr. 

15). Je také patrná výrazně menší rozkolísanost a přesun málo vodných měsíců směrem do 

letního období. 

 

 

Obr. 15: Dlouhodobé průměrné měsíční průtoky pro Rakovnický potok srovnávající hodnoty 

v období hydrologických let 1970 aţ 2000 a 1990 aţ 2000 (zdroj: datové řady ČHMÚ) 
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 Srovnání období let 1930 aţ 1937 a 1995 a 1997 v případě toku Vydry na profilu 

Modrava a pod jezem Rechle nelze vyvodit jednoznačný trend (obr 16). Průtok se výšil v obou 

profilech v měsících březnu a dubnu. Zatímco ve zbylých měsících se průtok na profilu 

Modrava výrazně neměnil, pod jezem Rechle je zaznamenán pokles průtoku. Tento pokles je 

nejvýraznější v letních měsících, červenci a srpnu.  

 

 

 

Obr. 16: Dlouhodobé průměrné měsíční průtoky pro Vydru srovnávající hodnoty na profilu 

Modrava a pod jezem Rechle v období 1930 aţ 1937 a 1995 aţ 1997 (zdroj: datové řady 

ČHMÚ, interní databáze elektrárny Vydra) 

 

 

 
3.5.3.3 Průměrné roční průtoky 

 

 Pro Blšanku bylo hodnoceno období hydrologických let 1997 aţ 2007 (obr. 17). 

Nejvyšší průměrný roční průtok byl dosaţen v roce 2002. Většina hodnocených let má 

průměrné roční průtoky s hodnotami nedosahujícími dlouhodobého průměrného průtoku. 

Nejmenší průměrný roční průtok byl v roce 1997. Tento rok je hodnocen jako mimořádně málo 

vodný. Jako další málo vodné roky jsou 2006 a 2007. Pravděpodobnost překročení průměrných 

ročních průtoků je uvedena v tabulce 9. 
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Obr. 17: Průměrné roční průtoky Blšanky pro hydrologické roky 1997 aţ 2007 (pozn. Qa – 

dlouhodobý průměrný průtok) (zdroj: datové řady ČHMÚ)  

 

Tab. 9: Pravděpodobnost překročení průměrného ročního průtoku Blšanky v hydrologických 

letech 1997 aţ 2007  

rok Qr Pi(%) 
hodnocení 

vodnosti 

1997 0,39 93,86 MS 

1998 0,58 50,00 P 

1999 0,47 67,54 S 

2000 0,61 32,46 V 

2001 0,48 58,77 P 

2002 1,00 6,14 MV 

2003 0,59 41,23 P 

2004 0,93 14,91 V 

2005 0,68 23,68 V 

2006 0,42 76,32 S 

2007 0,41 85,09 S 

pozn.: slovní hodnocení pravděpodobnosti (Pi): 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   (Netopil 1984) (zdroj: datové řady ČHMÚ) 

 

 Pro hodnocení ročních průtoků Rakovnického potoka byla k dispozici podstatně delší 

řada dat pro hydrologické roky 1971 aţ 2000 (obr. 18). Jako vodné aţ velmi vodné roky bylo 

hodnoceno období let 1976 aţ 1981. Po roce 1986 jiţ průměrný roční průtok nepřesáhl hodnotu 

dlouhodobého průměrného průtoku. Z obrázku 18 lze vysledovat celkový trend poklesu 

průtoku. Pravděpodobnost překročení průměrného průtoku je v tabulce 10. 
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Obr. 18: Průměrné roční průtoky Rakovnického potoka v hydrologických letech 1971-2000  

(zdroj: datové řady ČHMÚ)  

 

Tab. 10: Pravděpodobnost překročení průměrného ročního průtoku hydrologických let 1970 aţ 

2000 pro Rakovnický potok  

rok Qr  Pi(%) 
hodnocení 

vodnosti 
rok Qr  Pi(%) 

hodnocení 

vodnosti 

1970 1,10 14,97 V 1986 0,63 24,52 V 

1971 0,75 18,15 V 1987 0,47 53,18 P 

1972 0,56 37,26 V 1988 0,40 65,92 S 

1973 0,53 43,63 P 1989 0,31 81,85 S 

1974 0,44 56,37 P 1990 0,30 85,03 S 

1975 0,40 69,11 S 1991 0,24 94,59 MS 

1976 0,69 21,34 V 1992 0,32 78,66 S 

1977 1,42 5,41 MV 1993 0,38 72,29 S 

1978 1,14 11,78 V 1994 0,58 34,08 V 

1979 1,25 8,60 MV 1995 0,55 40,45 P 

1980 1,73 2,23 MV 1996 0,38 75,48 S 

1981 0,60 30,89 V 1997 0,41 62,74 S 

1982 0,52 46,82 P 1998 0,29 88,22 S 

1983 0,47 50,00 P 1999 0,20 97,77 MS 

1984 0,43 59,55 P 2000 0,26 91,40 MS 

1985 0,62 27,71 V  

pozn: slovní hodnocení pravděpodobnosti (Pi): 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   (Netopil 1984) (zdroj: datové řady ČHMÚ) 
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 Charakter datových řad dostupných pro Vydru umoţňuje výpočet pouze orientační 

pravděpodobnosti překročení (tab. 11). Pokud srovnáme průměrné roční průtoky (obr. 19), lze 

konstatovat, ţe k výraznému poklesu vodnosti nedošlo.  

 

 

Obr. 19: Průměrné roční průtoky Vydry pro období hydrologických let 1931 aţ 1937 a 1995 aţ 

1997 (zdroj: datové řady ČHMÚ) 

 

Tab. 11: Pravděpodobnost překročení průměrného ročního průtoku pro Vydru v  

hydrologických letech 1970 aţ 2000  

 

rok Qr Pi% 
hodnocení 

vodnosti 

1931 3,6 25,96 V 

1932 2,29 93,26 MS 

1933 2,09 83,65 S 

1934 2,45 74,03 S 

1935 4,36 16,34 V 

1936 3,36 54,80 P 

1937 3,44 45,19 P 

1995 4,37 6,73 MV 

1996 3,49 35,58 V 

1997 2,79 64,42 S 

 

pozn: slovní hodnocení pravděpodobnosti (Pi): 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   (Netopil 1984) (zdroj: datové řady ČHMÚ) 
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3.5.4 Hodnocení deficitních průtoků  

 

3.5.4.1 Blšanka 

 

   Na obr. 20 jsou znázorněny hodnoty mezních průtoků pro Blšanku. V tomto 

případě průtok Q355 průměrného překročení odpovídá Q90% absolutního překročení, je to 

přibliţně 0,1347 m
3
/s. Průtok absolutního překročení Q97% dosahuje pouze 0,075 m

3
/s (tab. 12). 

Variabilní pQm90%, Qm90% a Qm97%  hodnoty jsou v tomto případě navzájem vyrovnané a 

dosahují velmi nízkých hodnot v letním období. Podle Qm97% je nejniţší prahový průtok        

0,03 m
3
/s. Hodnota minimálního průtoku definovaná Ministerstvem Ţivotního prostředí ČR  je 

0,115 m
3
/s (Kašpárek Mrkvičková, 2009). Hodnoty měsíčních percentilů jsou uvedeny v  

 tabulce 13.  

 Jak je vidět z tabulky 14, nastavená roční fixní hodnota Q355 a Q97% určila nízké průtoky 

pouze v období od června do října. Nejvýše nastavená hodnota Q330 identifikuje sucho od 

května.   Výskyt nízkých průtoků je v tomto období přirozeně vyšší i v běţném odtokovém 

reţimu.  

 

 

Obr. 20: Mezní hodnoty průtoků pro Blšanku (zdroj: datové řady ČHMÚ)   

 

Tab. 12: Hodnoty mezních průtoků pro Blšanku v hydrologických letech 1997 aţ 2007 

 Q330 Q355 Q90% Q97% 

m
3
/s 0,178 0,135 0,138 0,075 

 (zdroj: datové řady ČHMÚ) 
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Tab. 13: Hodnoty měsíčních percentilových a dlouhodobých průměrných měsíčních průtoků 

pro Blšanku v hydrologických letech 1997 aţ 2007 v m
3
/s 

 
měsíc 

IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 

pQm90% 0,48 0,34 0,22 0,15 0,13 0,13 0,4 0,44 0,5 0,5 0,61 0,61 

Qm97% 0,26 0,06 0,05 0,03 0,05 0,07 0,06 0,25 0,28 0,34 0,38 0,38 

Qm90% 0,36 0,10 0,09 0,05 0,07 0,09 0,23 0,29 0,30 0,37 0,46 0,44 

Qm 0,7 0,53 0,35 0,25 0,29 0,32 0,52 0,72 0,64 0,90 0,88 1,17 

(zdroj: datové řady ČHMÚ)   

 

Tab. 14: Počet dní s výskytem deficitních průtoků Blšanky v jednotlivých měsících v průběhu 

hydrologických let 1997 aţ 2007 

měsíc Q330 Pi(%) Q355 (Pi %) Q97% Pi (%) 

duben 1 0,87 0 0 0 0 

květen 42 26,92 0 0 0 0 

červen 81 68,64 24 7,27 1 0,3 

červenec 147 88,55 60 17,6 19 5,57 

srpen 180 93,26 109 31,9 61 17,9 

září 89 77,39 143 43,3 30 9 

říjen 1 0,76 66 19,3 10 2,93 

listopad 0 0 0 0 0 0 

prosinec 0 0 0 0 0 0 

leden 0 0 0 0 0 0 

únor 0 0 0 0 0 0 

březen 0 0 0 0 0 0 

(zdroj: datové řady ČHMÚ)  

 

 K největšímu počtu dní s deficitním průtokem došlo v hydrologickém roce 2007      

(tab. 15). Tomu odpovídá i největší objem nedostatku. Vysokého počtu dní s deficitem pod 

měsíčními variabilními průtoky bylo dosaţeno i v hydrologickém roce 1997. Pokud počet dní 

srovnáme s tabulkou 17 uvádějící hodnoty SPA a přesné doby dosaţení maxim, dojdeme 

k závěru, ţe suché epizody v roce 1997 byly pouze krátkého trvání a byla přerušovaná 

vzestupem průtoku nad limitní hodnotu. I přesto bylo v tomto roce dosaţeno poměrně vysokého 

objemu nedostatku (tab. 16).  

 V roce 2001 nebylo dosaţeno velkého mnoţství dní pod limitní hodnoty. V jeho 

průběhu bylo ale identifikováno sedm dní s průtokem pod 0,022 m
3
/s, který je uváděn jako 

hodnota o kterou je průtok Blšanky nadlepšován vodárenskými systémy.Vysoký objem 

nedostatku dokládá, ţe sucho nemělo dlouhé trvání, ale hodnoty průtoku poklesy na kritickou 

úroveň.  
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Tab 15: Počet dní s nedostatkovými průtoky Blšanky podle ročních fixních a variabilních 

měsíčních limitních hodnot v hydrologických letech 1997 aţ 2007 

rok Q330 Q355 Q97% pQm90% Qm90% Qm97% Q 0,022 

1997 52 33 11 191 64 30 0 

1998 105 75 11 162 52 16 0 

1999 51 39 0 180 33 11 0 

2000 9 1 0 109 11 3 0 

2001 76 66 33 171 48 17 7 

2002 11 7 0 44 0 0 0 

2003 0 0 0 15 0 0 0 

2004 7 0 0 0 0 0 0 

2005 14 0 0 51 1 0 0 

2006 82 69 15 222 54 18 0 

2007 134 112 51 188 113 21 0 

(zdroj: datové řady ČHMÚ) 

 

 

Tab. 16 Objem nedostatkových průměrných denních průtoků pod roční a měsíční mezní 

hodnoty průtoků 
 

 

rok Q330 [tis. m
3
] Q355 [tis. m

3
] Q97% [tis. m

3
] Qm90% [tis. m

3
] Qm97% [tis. m

3
] 

1997 304,39  138,25 
 

24,68  267,65  64,36 

1998 565,57  225,63  9,64  199,96 29,63 

1999 250,58  75,80  0 84,76  28,8 

2000 10,81 0,49  0 29,6  6,24 

2001 654,14  395,99  103,06  93,57  18,35 

2002 46,02  10,53  0 0 0 

2003 0 0 0 0 0 

2004 17,4  0 0 0 0 

2005 24,80  0 0 1,81 0 

2006 533,68  250,76  22,69  134,84 34,33 

2007 1022,8  564,74  76,46  242,68 34,27 

(zdroj: datové řady ČHMÚ) 
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 Na obrázku 21 jsou uvedeny denní průměrné průtoky pro hydrologické roky 2006 a 

2007, které mají stejnou pravděpodobnost překročení Qr (r. 2006: Qr 0,42, Pi 76,32 %; r. 2007: 

Qr: 0,41, Pi 85,08 %) a jsou charakterizovány jako málo vodné. Na těchto příkladech lze ukázat 

specifika pouţití ročních fixních a variabilních měsíčních limitních hodnot. Rok 2006 má 

atypicky nízké průtoky v zimním období, naopak poměrně dlouhodobě vysokých stavů 

dosahuje v dubnu a květnu. Rok 2007 koresponduje s chodem dlouhodobých průměrných 

měsíčních průtoků. 

  Rok 2007 dosahuje ve výrazně více dnech pod hodnotu průtoku Q355. V deficitu byl od 

června do října jen s krátkým vzestupem průtoku nad limitní hodnotu. V roce 2006 byl podle 

hodnoty pQm90% byl tok v deficitu po delší dobu. V roce 2006 došlo k poklesu pod tento limit 

zejména v zimním období. Pokud Q355 povaţujeme za hranici ekologického průtoku, hodnoty 

pQm97% v tomto období jsou jiţ výrazně vyšší. Stejný nedostatkový objem dosaţený v létě ve 

vegetačním období a v zimě má tedy naprosto jiný význam, protoţe v zimním období jiţ průtok 

s variabilní měsíční pQm97% plní normálně svoji ekologickou funkci. Srovnáme-li počet takto 

určeních deficitních dní s hodnotami s dobami dosaţení SPA uvedených v tab. 17 a 18 je patrné, 

ţe v hydrologickém roce 2007 byl na hladině Q355 i Q97% tok v deficitu výrazně delší dobu.  

 

 

Obr. 21: Výskyt nedostatkových průtoků v hydrologických letech 2006 a 2007 podle mezních 

průtoků Q355, Q97% a pQm90%  na Blšance (zdroj: datové řady ČHMÚ) 
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 Nedostatkové průtoky podle SPA byly odvozeny z hodnot Q355 a Q97% (tab. 17 a 18). 

Graf na obrázku 22 vymezuje nedostatkový průtok kumulativním součtem hodnot průtoků po 

celou dobu deficitu, neţ nedostatkový průtok dosáhl vrcholu. Názorně tak ukazuje dlouhá 

období sucha v letech 2007, o něco menších hodnot bylo dosaţeno v roce 2006. Velký rozdíl je 

ale v době, za jakou bylo maxima dosaţeno. Při porovnání počtu deficitních dní je mezi těmito 

roky vidět zřetelný rozdíl. V roce 2006 jejich počet mnohem niţší. 

 Rok 2001 není ve srovnání s ostatními roky v  počtu dní na hladině Q355  nijak výrazný, 

ale vyznačuje se vysokou hodnotou nedostatkového akumulovaného průtoku, coţ opět 

naznačuje extrémně nízké průtoky. Opačný případ s vysokým počtem dní a malým 

nedostatkovým objemem nastal v roce 1998. To značí dlouhou dlouhodobý pokles průtoku pod 

limit v minimálních hodnotách. 

 

 

Obr. 22: Deficitní průtoky podle SPA pro Blšanku v hydrologických letech 1997 a 2007 (zdroj: 

datové řady ČHMÚ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

p
rů

to
k

 [
m

3
.s

-1
]

rok

SPA Q330 SPA Q355 SPA  Q97% Qd



Kapitola 3: Analýza projevů hydrologického sucha v povodí Labe 

   63 

 

Tab. 17: Hodnoty nedostatkových průtoků, doba a datum jejich dosaţení s pouţitím mezního 

průtoku Q355 podle SPA pro Blšanku v hydrologických letech 1997 aţ 2007 

 

nedostatkový průtok [m
3
/s] doba trvání [dny] datum 

0,0114 2 8.6.97 

0,483 8 18.6.97 

0,008 1 27.6.97 

0,369 8 18.7.97 

0,023 2 31.7.97 

0,651 9 19.8.97 

0,055 3 3.9.97 

0,324 16 30.5.98 

1,855 77 3.9.98 

0,827 47 14.9.99 

0,006 1 15.8.00 

4,412 62 17.8.01 

0,018 2 24.7.02 

0,104 5 31.7.02 

0,004 1 27.6.06 

2,615 68 18.9.06 

0,050 4 13.5.07 

0,046 8 26.5.07 

5,282 109 26.9.07 

0,012 1 21.7.08 

 (zdroj: datové řady ČHMÚ)   

 

Tab. 18 Hodnoty nedostatkových průtoků, doba a datum jejich dosaţení s pouţitím mezního 

průtoku Q97% pro Blšanku v hydrologických letech 1997 aţ 2007 

 

nedostatkový průtok  [m
3
/s] doba trvání [dny] datum 

0,03706 6 17.6.97 

0,027 3 15.7.97 

0,201 5 18.8.97 

0,010 1 24.5.98 

0,083 6 13.8.98 

1,173 36 31.7.01 

0,075 5 24.7.06 

0,188 10 17.9.06 

0,571 58 7.8.07 

0,122 8 21.8.07 

 (zdroj: datové řady ČHMÚ)   

 

 V tabulce 19 je uveden objem nedostatku přepočtený na plochu povodí. Průměrně je 

dosahováno výšky 0,91mm z celkové odtokové výšky 50 mm. V extrémně deficitním roce, jako 

byl rok hydrologický rok 2007, ale můţe tato hodnota stoupnout aţ na 2,7 mm. 
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Tab. 19: Objem nedostatkového průtoku vyjádřený na plochu povodí pro Blšanku v období 

hydrologických let 1997-2007 

 

 Q330 Q355 

prům. objem nedostatku/rok [tis. m
3
] 343,04 166, 22

 

objem na plochu povodí [mm] 0,91 0,44 

objem na plochu povodí (2001) [mm] 1,74 1,05 

objem na plochu povodí (2007) [mm] 2,72 1,50 

(zdroj: datové řady ČHMÚ) 

 

Srovnáním metod si lze charakterizovat jednotlivé hydrologické roky: 

 2000, 2002 aţ 2005 – roky nepostiţené suchem 

 1997 – průtoky se dlouhodobě pohybovaly kolem hodnoty Q355 

 1998, 1999 a 2006 – dlouhodobý pokles pod hodnotu Q355 

 2001 – krátké období sucha s extrémně nízkými průtoky 

 2007 – dlouhodobý pokles pod hodnotu Q97% 

 

3.5.4.2 Rakovnický potok 

 

 Hodnoty variabilních měsíčních percentilových průtoků pro Rakovnický potok mají od 

Blšanky výrazně odlišný chod. Průběh limitního průtoku dva poklesy a to v červenci a únoru 

(obr. 23).  Ze své podstaty je průběh limity průměrného měsíčního překročení vyrovnanější neţ 

absolutní hodnoty a dosahuje výrazně vyšších hodnot. Vzhledem k tomu, ţe tyto hodnoty po 

celý rok přesahují Q330 (tab. 20) a neliší se od dlouhodobých průměrů (tab. 20), nebyla tato 

mezní hodnota určena jako vhodná limita pro stanovení deficitu. Podle pravděpodobnosti 

výskytu deficitních průtoku pak se dá určit, ţe k minimálním průtokům dochází spíše 

v červenci, kdeţto k dlouhodobému poklesu mezi hodnotami Q355 a Q97% dochází v srpnu      

(tab. 22). Podle hodnot charakterizujících absolutní měsíční minima je patrné, ţe druhotné 

minimum nastává v únoru. Narozdíl od Blšanky tak dochází k nedostatkovým průtokům po celý 

rok. Při procentuálním vyjádření se nedostatkový průtok stanovený Q330 v srpnu objeví aţ s 47 

% pravděpodobností. 
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Obr. 23: Mezní hodnoty průtoků pro Rakovnický potok (zdroj: datové řady ČHMÚ) 

 

 

Tab. 20: Hodnoty mezních průtoků pro rakovnický potok v období hydrologických let 1971 aţ 

2000 

 

 Q330 Q355 Q90% Q97% 

m
3
/s 0,312 0,26 0,23 0,135 

 (zdroj: datové řady ČHMÚ) 

 

 

 

Tab. 21: Hodnoty limitních měsíčních a dlouhodobých průměrných měsíčních průtoků pro 

Rakovnický potok v období hydrologických let 1971 aţ 2000 v m
3
/s 

 

 
měsíc 

IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 

pQm90% 0,51 0,43 0,38 0,34 0,37 0,36 0,42 0,42 0,39 0,35 0,39 0,52 

Qm97% 0,23 0,1 0,06 0,03 0,12 0,16 0,21 0,22 0,15 0,14 0,09 0,19 

Qm90% 0,3 0,24 0,20 0,18 0,18 0,2 0,24 0,26 0,28 0,26 0,25 0,32 

Qm 0,75 0,74 0,58 0,73 0,66 0,49 0,55 0,48 0,49 0,48 0,59 0,85 

(zdroj: datové řady ČHMU) 
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Tab. 22: Počet dní s výskytem deficitních průtoků na Rakovnickém potoce v jednotlivých 

měsících v průběhu hydrologických let 1997 aţ 2000 

 

měsíc Q330 Pi (%) Q355 Pi (%) Q90% Pi (%) Q97% Pi (%) 

duben 104 11,56 48 5,33 27 3 24 2,66 

květen 209 22,47 109 11,72 68 7,31 29 3,1 

červen 300 33,33 179 19,89 95 10,2 35 3,89 

červenec 386 41,51 256 27,53 140 15 53 5,7 

srpen 443 47,63 349 37,53 205 22 46 4,9 

září 329 36,56 189 21,00 114 12,7 7 0,7 

říjen 214 23,01 136 14,62 44 4,7 2 0,2 

listopad 203 22,56 99 11,00 35 3,9 0 0 

prosinec 169 18,17 73 7,85 49 5,2 29 3,1 

leden 196 21,08 97 10,43 56 6 37 3,98 

únor 164 19,34 100 11,79 53 6,2 37 4,62 

březen 88 9,46 43 4,62 35 3,76 25 2,69 

(zdroj: datové řady ČHMÚ)   

 

 Pro hodnocení sucha na Rakovnickém potoce byla k dispozici poměrně dlouhá řada dat, 

lze tak pozorovat určitý trend nárůstu počtu dní s deficitním průtokem ve sledovaném období 

mezi hydrologickými roky 1971 a 2000 (tab. 23). Tento nárůst je zřejmý zejména při sledování 

hodnoty Q97%. Pod tuto hodnotu tok neklesal aţ do roku 1989. Na konci sledovaného období 

v hydrologickém roce 2000 byl průtok pod touto hodnotou po 196 dní a pod hodnotou Q90%  285 

dní. Počet dní v pod hodnotou průtoku Q355 přesahoval 300. Podobného počtu deficitních dní 

bylo dosaţeno i v hydrologickém roce 1992, nicméně průtoky ještě nedosahovaly minimálních 

hodnot a nesetrvávaly dlouho pod hodnotu Q97%. Tento rozdíl je zřejmý i z hodnot objemu 

nedostatkových průtoků (tab. 24). 

 Jako další prahová hodnota byl nastaven průtok 0,03 m
3
/s. Této průtok je stanoven 

podle Plánu povodí Berounky jako minimální povolený průtok. V roce 2000 pod tuto hodnotu 

klesl po 77 dní. 
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Tab. 23: Počet dní s průtoky pod limitní hodnoty na Rakovnickém potoce v hydrologických 

letech 1971 aţ 2000 

 

 (zdroj: datové řady ČHMÚ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok Q330 Q355 Q90% Qm90% Q97% Q0,03 

1971 0 0 0 0 0 0 

1972 0 0 0 0 0 0 

1973 0 0 0 0 0 0 

1974 77 31 1 8 0 0 

1975 65 34 0 0 0 0 

1976 146 59 10 2 0 0 

1977 59 21 1 1 0 0 

1978 0 0 0 0 0 0 

1979 0 0 0 0 0 0 

1980 0 0 0 0 0 0 

1981 9 1 0 0 0 0 

1982 0 0 0 0 0 0 

1983 65 15 0 1 0 0 

1984 48 7 0 0 0 0 

1985 105 47 11 7 0 0 

1986 54 16 0 14 0 0 

1987 18 0 0 0 0 0 

1988 27 9 0 0 0 0 

1989 128 45 8 6 0 0 

1990 261 150 41 89 0 0 

1991 268 149 53 76 6 0 

1992 266 223 157 198 2 0 

1993 211 145 81 94 12 0 

1994 167 107 71 73 16 0 

1995 20 4 0 0 23 0 

1996 37 21 8 10 0 0 

1997 98 43 31 15 0 0 

1998 119 87 58 41 5 0 

1999 244 168 104 121 0 3 

2000 313 296 176 285 62 77 
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Tab. 24: Objem nedostatkových průměrných denních průtoků pod mezní hodnoty průtoků na 

Rakovnickém potoce v hydrologických letech 1971 aţ 2000  

 

rok Q330[tis.m
3
] Q355[tis.m

3
] Q90%[tis.m

3
] Qm90%[tis.m

3
] Q97%[tis.m

3
] Qm97%[tis.m

3
] 

1971 0 0 0 0 0 0 

1972 0 0 0 0 0 0 

1973 0 0 0 0 0 0 

1974 316
 

61 2
 

4 0 0 

1975 292 72 0 0 0 0 

1976 594 137 17 2 0 0 

1977 209 48 2 1 0 0 

1978 0 0 0 0 0 0 

1979 0 0 0 0 0 0 

1980 0 0 0 0 0 0 

1981 21 2 0 0 0 0 

1982 0 0 0 0 0 0 

1983 123 14 0 0 0 0 

1984 68 6 0 0 0 0 

1985 367 71 10 3 0 0 

1986 134 15 0 6 0 0 

1987 21 0 0 0 0 0 

1988 70 8 0 0 0 0 

1989 400 90 16 14 0 2 

1990 1 277 451 166 175 10 0 

1991 1 356 474 164 176 8 20 

1992 2 863 1 654 1 060 1 333 436 504 

1993 1 378 581 275 274 21 12 

1994 1 151 537 299 215 49 4 

1995 51 6 0 0 0 0 

1996 179 49 11 7 0 0 

1997 528 232 135 61 33 27 

1998 760 311 117 77 0 0 

1999 2 319 1 398 1 000 1 246 541 371 

2000 5 008 3 647 2 888 3 266 1 680 942 

(zdroj: datové řady ČHMÚ)  

 

 Z grafu na obrázku 24 znázorňující hodnoty SPA je na první pohled viditelný nárůst 

nedostatkového průtoku na konci sledovaného období. Průtok jiţ neklesal pod hodnotu 0 pro 

výpočet algoritmu, takţe akumulovaný nedostatkový průtok tvoří jedno souvislé deficitní 

období, které postupovalo aţ do konce sledovaných let. Tento nárůst byl pro průtok Q355 

sledován po 377 dní (tab. 25).  

 Další málo vodné období nastalo na přelomu let 1992 a 1993. Sucho v roce 1993 má 

podle hodnot SPA Q97% (tab. 16) vysoký akumulovaný nedostatkový průtok za poměrně krátkou 

dobu nárůstu. Z toho lze usoudit, ţe hodnoty průtoků byly extrémně nízké. Podle hladiny Q355 

bylo maxima dosahováno 440 dní. Pro SPA je hodnota Q330 příliš vysoká a tvoří dlouhá období 

sucha, ačkoliv během nich tok vystoupil nad limitní hodnoty na poměrně dlouhou dobu. 
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Obr. 24: Nedostatkové průtoky podle SPA pro Rakovnický potok v hydrologických letech 1971 

aţ 2000 (zdroj: datové řady ČHMÚ) 

 

 

Tab. 25:: Hodnoty nedostatkových průtoků, doba a datum jejich dosaţení podle SPA s pouţitím 

mezního průtoku Q355 pro Rakovnický potok v hydrologických letech 1971 aţ 2000 

 
vi [m

3/s] di [dny] datum vi[m
3/s] di [dny] datum vi[m

3/s] di [dny] datum 

0,140 5 16.8.74 0,315 19 10.12.1994 0,112 8 16.10.1996 

0,100 10 5.9.74 3,479 60 6.8.1994 0,023 3 13.6.1997 

0,220 11 24.9.74 0,13 5 6.10.89 0,003 1 2.7.1997 

0,100 8 13.10.74 0,1 9 30.10.89 0,075 3 14.7.1997 

0,590 23 24.8.75 0,08 8 30.5.90 2,506 32 1.9.1997 

0,670 66 30.8.76 0,1 4 21.6.90 0,015 1 22.3.1998 

0,080 4 3.6.77 3,26 61 29.8.90 0,994 35 10.6.1998 

0,100 4 6.7.77 0,95 41 23.2.91 0,123 3 21.6.1998 

0,280 9 24.7.77 0,05 5 11.5.91 0,052 5 4.7.1998 

0,070 7 1.8.83 0,47 26 16.6.91 0,132 6 21.7.1998 

0,100 4 4.6.85 0,25 7 8.7.91 1,751 36 3.9.1998 

0,200 8 19.6.85 3,18 86 11.10.91 0,006 1 3.4.1999 

0,040 4 7.7.85 0,027 4 1.3.1992 0,071 4 17.6.1999 

0,040 4 26.7.85 1,421 21 2.6.1992 0,386 13 5.7.1999 

0,180 6 5.8.85 0,298 5 18.7.1992 2,012 92 21.10.1999 

0,070 7 27.9.85 14,876 440 9.10.1993 0,006 1 7.12.1999 

0,140 14 27.1.87 3,479 60 6.8.1994 0,159 6 25.12.1999 

0,290 12 23.7.89 0,232 4 26.9.1994 0,833 11 11.1.2000 

 0,111 12 16.11.1994 43,728 377 4.2.2001 

 

pozn: vi – nedostatkový objem průtoku podle SPA [m
3
/s], di – doba dosaţení maxima, z tabulky 

byly odstraněny hodnoty s dobou dosaţení menší neţ tři dny 

(zdroj: datové řady ČHMÚ)   
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Tab. 26: Hodnoty nedostatkových průtoků, doba a datum jejich dosaţení podle SPA s pouţitím 

mezního průtoku Q97% pro Rakovnický potok v hydrologických letech 1971 aţ 2000 

 
nedostatkový 

průtok [m3/s] 

doba trvání 
[dny] 

datum 

0,113 7 22.7.90 

0,098 2 15.10.91 

0,098 6 10.8.92 

0,011 2 26.8.92 

0,007 1 29.8.92 

0,015 1 27.12.92 

0,009 2 4.1.93 

4,901 29 30.3.93 

0,014 2 10.6.93 

0,008 2 9.7.93 

0,217 12 25.8.93 

0,136 9 4.7.94 

0,193 6 14.7.94 

0,132 4 25.7.94 

0,056 2 6.8.94 

0,046 2 14.8.94 

0,007 1 21.8.94 

0,380 5 31.8.97 

0,080 3 3.1.00 

0,021 1 11.1.00 

5,786 62 26.3.00 

15,017 119 3.8.00 

 (zdroj: datové řady ČHMÚ)   

 

 Na obr. 25 je znázorněn chod průměrných denních průtoků v mimořádně málo vodném 

hydrologickém roce 2000 (Qr 0,26 m
3
/s, Pi 91,40%). Z grafu je lze vyčíst, ţe k poklesu došlo na 

počátku dubna a průtok začal stoupat aţ v srpnu. Po většinu času se ale průtok drţel pod 

průtokem Q355 a zejména pod pQm90%. Toto období bylo přerušeno krátkodobým vzestupem 

průtoků nad tyto hodnoty. Hodnocení pomocí limitní hodnoty tedy toto období rozdělí na dílčí 

krátká sucha. Pomocí SPA na hladině Q355 je toto období vyhodnoceno jako kontinuální nárůst 

nedostatkového průtoku aţ do konce roku. Pro přesné vymezení je nutné pouţít hladinu Q97%, 

která ukázala maximální nedostatkový průtok během této epizody 3.8.2000. Toto maximum 

bylo dosaţeno po 119 dnech deficitního průtoku.  
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Obr. 25: Výskyt nedostatkových průtoků na Rakovnickém potoce v hydrologickém roce 2000 

podle Q355, pQm90% a Q97% (zdroj: datové řady ČHMÚ) 

 

 Obě metody hodnocení průtoků ukazují na jasný trend sniţování průtoků na 

Rakovnickém potoce. Toto zjištění odpovídá výpočtům pravděpodobnosti překročení 

průměrných denních průtoků a i porovnání průměrných měsíčních průtoků (viz tab. 10). 

 

 Přepočtem nedostatkového objemu na plochu povodí (tab. 27) se dá tento trend potvrdit. 

Průměrný nedostatkový objem pro Q355 za celé sledované období je 2,1 mm. Vezmeme-li pouze 

období posledních deseti let, zjistíme, ţe je tato hodnota dvojnásobná. V poměru k průměrné 

roční odtokové výšce 63 mm tak činí přibliţně jednu dvanáctinu.V případě Q355 stoupla aţ na 

trojnásobek hodnoty za celé sledované období. 

 

Tab. 27: Objem nedostatku vyjádřený na plochu povodí pro Rakovnický potok 

 

 Q330 Q355 Q90% 

prům. objem nedostatku/1971 – 2000 [ tis. m
3
/s] 649,56 328,7

 
198, 78

 

na plochu povodí [mm] 2,150876 1,088563 0,65 

prům. objem nedostatku/1991-2000 [tis.m
3
/s] 1559,42 888,6 611,62

 

na plochu povodí v [mm] 5,16 2,94 1,91 

 (zdroj: datové řady ČHMÚ) 
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3.5.4.3 Vydra 

 Stejně jako v předchozích případech byla nastavena jako limitní hodnota variabilní 

měsíční a fixní roční hodnota Q355 a Q330 podle průměrného překročení a Q97% a Q90% podle 

absolutního překročení (obr. 26). Z grafu je patrné, ţe hodnota měsíční variabilní limity 

vystupuje výrazněji v květnu, jinak v případě Qm97% a Qm90% přibliţně odpovídá hodnotám 

fixních limit. Jako další mezní hodnota byl zvolen minimální zaručený průtok daný 

manipulačním řádem elektrárny Vydra z roku 2001. Na této řadě nejsou v grafu vyznačeny 

hodnoty pro září, kdy je ponechán veškerý průtok ve Vydře. Z grafu je jasně viditelné, ţe 

nastavený zaručený průtok je zejména v zimě hluboko pod mezními průtoky vypočítanými pro 

tok nad odběrovým místem.  Hodnoty mezních průtoků jsou definovány v tabulce 28 a 29. 

Hodnoty minimálního zaručeného průtoku jiţ byly popsány v tabulce 5. 

 

 

Obr. 26: Hodnoty mezních průtoků pro Vydru (zdroj: datové řady ČHMÚ, interní databáze 

elektrárny Vydra) 

 

Tab. 28: Hodnoty mezních průtoků pro Vydru v hydrologických letech 1931-1937 a 1995 

 Q330 Q355 Q90% Q97% 

m
3
/s 1,364 1,147 1,23 0,95 

         (zdroj: datové řady ČHMÚ) 
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Tab. 29: Hodnoty měsíčních limitních průtoku a dlouhodobých průměrných průtoků pro Vydru 

v hydrologických letech 1931-1937 a 1995 aţ 1997 v m
3
/s  

 

 
měsíc 

IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 

pQm90% 7,22 4,56 3,55 2,99 2,57 2,27 2,03 1,86 1,69 1,54 1,35 1,05 

Qm97% 1,49 1,59 1,23 1,12 0,95 0,95 1,02 0,95 0,95 0,95 0,95 1,12 

Qm90% 1,98 2,07 1,61 1,48 1,31 1,12 1,23 1,23 1,33 1,02 1,02 1,19 

Qm 11,07 6,13 3,62 2,8 2,34 2,64 2,8 2,47 2,7 2,22 2,33 2,63 

(zdroj: datové řady ČHMÚ) 

 

 V tabulce 30 je uveden počet dní, kdy průtok poklesl pod limitní průtoky na profilu 

Modrava (A) a pod jezem Rechle (B) v období hydrologických let 1931 aţ 1936 a 1995 aţ 

1997. V hodnocených letech však nebyl minimální zaručený průtok definován vyhláškou 

manipulačního řádu z roku 2001, ale podle staršího manipulačního řádu, který stanovoval 

průtoky níţe. Hodnocení je tedy pouze orientační. Nově nastavený minimální průtok nebyl 

překročen pouze v letech 1935 a 1936. Ostatní roky byl hojně překračován. Při porovnání 30. a 

90. let se podle dostupných dat se však odhadnout, ţe se situace v tomto ohledu zlepšila. 

Největší počet dní překračujících variabilní měsíční i roční hodnoty nastal v roce 1933. O málo 

niţší hodnoty byly dosaţeny v letech 1932. Tyto roky mají i deficitní průtoky na profilu 

Modrava a jsou hodnoceny pravděpodobností překročení 93,26 % a 83,65%. Jedná se tedy o 

výskyt přirozeného hydrologického sucha. V ostatních letech je poměr počtu deficitních období 

mezi profilem Vydra a Modrava nevyrovnaný.  
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Tab. 30: Počet dní pod hodnotou mezního průtoku na Vydře pro profil Modrava (A) a pod 

jezem Rechle (B) 

 

 

 

počet 

hodnocených 

dní 

Q90 Q97 Qm90 Qm97 min. Q 

rok A B A B A B A B A B A B 

1931 366 365 23 86 0 67 27 95 8 83 0 42 

1932 365 365 110 206 12 158 88 233 15 175 0 53 

1933 365 365 117 244 25 186 139 266 35 217 0 35 

1934 365 365 22 289 1 241 53 300 8 286 0 116 

1935 366 365 0 41 0 10 2 40 0 14 0 0 

1936 365 365 7 45 0 12 0 46 0 15 0 0 

1995 366 286 22 123 0 77 15 125 3 83 0 7 

1996 365 276 31 154 0 92 7 163 0 103 0 8 

1997 365 326 19 208 0 138 15 216 0 164 0 15 

 

(zdroj: datové řady ČHMÚ a interní databáze elektrárny Vydra) 

 

 Chod průměrných denních průtoků pro období hydrologických let 1995 aţ 1997 je 

znázorněn na obr. 27. Z hydrografu lze vyčíst, ţe průtok na profilu Modrava průtoku Q355 

dosahuje jen velmi zřídka. Naproti tomu pod jezem Rechle je tento průtok často překračován na 

poměrně dlouhá období. V podstatě se dá říci, ţe nad hodnoty Q355 vystupuje na delší časové 

období pouze během tání sněhu v dubnu. 

 

 počet hodnocených dní Q330 Q355 

rok A B A B A B 

1931 366 365 30 90 23 90 

1932 365 365 146 219 110 219 

1933 365 365 151 256 117 256 

1934 365 365 63 297 16 297 

1935 366 365 2 63 0 63 

1936 365 365 13 62 0 62 

1995 366 286 43 145 9 145 

1996 365 276 39 172 24 172 

1997 365 326 42 231 9 231 
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Obr. 27: Chod průměrných denních průtoků ve Vydře na profilu Modrava a pod jezem Rechle 

v hydrologických letech 1995 aţ 1997(zdroj: datové řady ČHMÚ, interní databáze elektrárny 

Vydra) 

 

 

 Nejaktuálnější datovou řadou bylo období od 1.11.2008 do 30.6.2009 (obr. 28). Tato 

řada je bohuţel značně nekontinuální. V období od listopadu do dubna se průtoky pohybují 

kolem hodnoty Q355. Nízká vodnost a nedostatkový objem je v tomto období způsobena 

zadrţováním vody ve sněhové pokrývce (tab. 31 a 32). Během těchto měsíců průtoky pod jezem 

Rechle klesají na minimální hodnoty, které jsou často pod nastaveným minimálním zaručeným 

průtokem. Srovnáním počtu dní, ke kterým byla dostupná data a dní které se nacházejí pod 

hodnotou průtoku Q355, zjistíme, ţe v málo vodném období se jedná o téměř 100% hodnot. 

V měsících lednu a únoru byl tok po celý měsíc v deficitu i na profilu Modrava. I v letním 

období s vysokými průtoky se vyskytují dny, kdy tok poklesne pod limitní hodnotu. 
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Obr. 28: Chod průměrných denních průtoků ve Vydře na profilu Modrava a pod jezem Rechle 

v období od 1.11.2008 do 30.6.2009 (zdroj: datové řady ČHMÚ, interní databáze elektrárny 

Vydra) 
 

 

Tab. 31: Objem denních průměrných průtoků pod mezní hodnoty ročních a variabilních 

měsíčních Q90% a Q97% v m
3
 ve Vydře pod jezem Rechle od 1.11.2008 do 30.6.2009 

 

měsíc Q330 [tis.m
3
] Q355 [tis.m

3
] Q97 [tis.m

3
] Qm97 [tis.m

3
] min [tis.m

3
] 

listopad 2 399,8 1 870,21 69,68  4 047,84 23,98 

prosinec 3 261,08 2 679,86 161,76 4 134,24 43,86 

leden 3 550,52 2 969,30 813,89 4 021,92 241,92 

únor 2 414,18 1 889,22 50,45 2 380,32 3,39 

březen 2 582,84  2 001,62 47,55 1 741,82 8,91 

duben 776,56 645,32 21,92 1 494,9 15,62 

květen 1 494,37 1 242,51 53,75 9 516,09 38,9 

červen 1 044,74 707,27 13,80 8 638,27 5,67 

(zdroj: datové řady ČHMÚ a interní databáze elektrárny Vydra) 
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Tab. 32: Počet dní s průtokem pod mezní hodnotu a hodnotu zaručeného minimálního průtoku 

ve Vydře pro profil Modrava a pod jezem Rechle v jednotlivých měsících v období od 

1.11.2008 do 30.6.2009 

 

 

 

 
počet 

hodnocených 

dní 

Q90% Q97% Qm90% Qm97% min. Q 

měsíc A B A B A B A B A B A B 

XI 30 20 0 18 0 18 0 18 0 18 0 11 

XII 31 13 0 13 0 12 0 13 0 12 0 4 

I 31 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 

II 28 28 0 28 1 28 0 28 1 28 0 12 

III 31 31 0 31 0 31 0 31 0 31 0 27 

IV 30 24 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

V 31 19 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 

VI 30 30 0 18 0 16 0 18 0 18 0 6 

(zdroj: datové řady ČHMÚ a interní databáze elektrárny Vydra) 

 

 Zajímavé je zjištění poměrně velkého objemu nedostatku vyjádřeného na plochu 

povodí. Počítáno z hodnoty Q330 se jedná o 1/50 průměrné roční odtokové výšky (tab. 33). Ve 

srovnání s ostatními povodími tudíţ tato hodnota mnohem menší. 

 

Tab. 33: Objem nedostatkového průtoku vyjádřený na plochu povodí pro Vydru 

 

 Q330 Q355 Q90% 

prům. objem nedostatku/1995-1997 [tis. m
3
/s] 2134,9 409,36 241,92

 

na plochu povodí [mm] 23,69 4,543 2,67 

 (zdroj: datové řady ČHMÚ a interní databáze elektrárny Vydra) 

 

 

 

počet 

hodnocených 

dní 

Q330 Q355 

měsíc A B A B A B 

XI 30 20 7 23,3 % 19 95 % 0 0 18 90 % 

XII 31 13 13 41,9 % 13 100 % 0 0 13 100 % 

I 31 3 31 100 % 3 100 % 21 67,7 % 3 100 % 

II 28 28 28 100 % 28 100 % 28 100 % 28 100 % 

III 31 31 24 77,4 % 31 100 % 11 35,4 % 31 100 % 

IV 30 24 28 93,3 % 1 4 % 28 93,3 % 1 4,16 % 

V 31 19 24 77,4 % 2 10 % 11 35,4 % 1 5,26 % 

VI 30 30 0 0 18 60 % 0 0 18 60 % 
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4  DISKUZE 

 

 Pro analýzu výskytu sucha v povodí Labe byla vybrána dílčí povodí s velmi odlišnými 

charakteristikami. Vzájemně srovnatelná jsou povodí Blšanky a Rakovnického potoka, povodí 

Vydry je od nich ve všech směrech odlišné. 

 Podlaha (2003) při výběru povodí pro hodnocení minimálních průtoků vymezuje hranici 

30 aţ 300 km
2
. V menších povodích jsou průtoky náchylné k mikroregionálním anomáliím. 

Povodí nad touto hranicí jsou ovlivněna nehomogenitou fyzicko-geografických faktorů. Takto 

vymezené rozpětí plochy přesahuje povodí Blšanky s rozlohou 375 km
2
, s čímţ souvisí i 

zmíněná nehomogenita.  

 Při zkoumání vlivu fyzicko-geografických faktorů na minimální průtoky Podlaha (2003) 

rozdělil povodí do regionálních typů. Vydru zařadil do kategorie “ryze horské povodí“, které má 

dostatečnou sráţkovou dotaci. Povodí Rakovnického potoka zahrnul do regionálního typu 

“převáţně pahorkatinného a níţinného charakteru“. Takto vymezil typ povodí, kdy s klesající 

nadmořskou výškou klesá úhrn sráţek, podíl rozlohy lesů i průměrná roční odtoková výška. V 

případě Blšanky je tento nepoměr ještě vyšší. Převýšení povodí činí 565 m, coţ se projevuje ve 

sráţkových úhrnech, které jsou v tomto povodí v rozpětí 400 aţ 650 mm za rok. Podmínky pro 

vznik sucha se tedy v různě sráţkově bohatých částech povodí výrazně liší. Tento fakt je třeba 

zohlednit při návrhu adaptačních opatření.   

 

 Pro hodnocení výskytu nízkých průtoků byly k dispozici značně rozdílné datové řady. 

Pro pozorování změny výskytu v průběhu pozorování byla nejvhodnější datová řada pro 

Rakovnický potok, z níţ se dal pozorovat trend po 27 let. Posledním hodnoceným byl 

hydrologický rok 2000, nelze podle ní tudíţ soudit současnou situaci. Pro tento účel naopak 

splňovala datová řada pro Blšanku, která byla k dispozici po deset hydrologických let 

s konečným rokem 2007. Tyto datové řady se překrývají pouze po tři roky, není moţné je tedy 

vzájemně srovnávat. V určení mezního průtoku je také poměrně velký rozdíl, protoţe v případě 

Rakovnického potoka byly započítány i vysoké vodnosti v 70. letech.  

 Velice specifická byla datová řada pro Vydru. Zkoumána byla dvě období v rozmezí 

šedesáti let, z nichţ lze těţko vyvozovat průměrné hodnoty. Pro úsek toku pod jezem Rechle, 

který byl vytipován jako problematický, byla dostupná pouze velmi neúplná řada dat. 

V posledním zkoumaném období na přelomu let 2008 a 2009 zcela chybí data od července 

2009. Pokud přihlédneme k dlouhodobým průměrům, dala by se právě v tomto období situace 

očekávat nejhorší. 
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 Určení nedostatkových průtoků podle denních minim spatřuje Fiala (2009) jako 

problematické v tom, ţe existuje malá přesnost stanovení a snadná moţnost jejich ovlivnění. 

Navrhují proto pouţít klouzavé průměry. Vzhledem k tomu, ţe byly hodnoceny průměrné 

průtoky, nebylo k tomuto kroku přistoupeno. 

 Z výsledků hodnocení je vidět rozdíl v pouţití ročních a variabilních měsíčních mezních 

průtoků. Bylo ukázáno, ţe srovnatelný objem nedostatku i počet dní s deficitem mají různou 

váhu. Hodnoty průtoků měsíční limity, které ve vodných měsících vystupují výrazně nad roční 

fixní hodnoty, nejsou jiţ ohroţením pro ekologickou funkci toku vzhledem k dlouhodobým 

minimům. Naopak roční fixní hodnota nepřihlíţí k přirozené variabilitě odtoku a období sucha 

identifikuje v přirozeně málo vodných obdobích.  

 Dalším problémem hodnocení nízkých průtoků je krátkodobý vzestup průtoků nad 

mezní hodnotu, který při detailním hodnocení dělí dlouhodobé sucho na kratší epizody. V tomto 

případě je vhodné srovnání se SPA, který krátkodobé vzestupy eliminuje tím, ţe vytváří jakýsi 

akumulovaný deficit, který tok doplní aţ určitým objemem průtoku nad limitní hodnotu. 

Pomocí této metody lze také názorně graficky znázornit období sucha. Nelze podle ní ale přesně 

určit objem nedostatkového průtoku. 

 Je tedy vhodné srovnání obou metod. Pro přesné hodnocení míry nedostatku je vhodné 

srovnání průtoků průměrného a absolutního překročení, neboť tyto hodnoty se zvláště u toků 

s nevyrovnaným reţimem liší. Je důleţité porovnat počet dní s nedostatkem vzhledem k jeho 

objemu.  

 

 Z výsledků hodnocení lze jednoznačně říci, ţe k deficitním období na všech tocích 

dochází. Nárůst počtu dní s nedostatkovými průtoky je spatřován na Rakovnickém potoce, pro 

který jediný byla k dispozici kontinuální dostatečně dlouhá řada dat. Překvapivý je vysoký 

objem nedostatku přepočítaný na plochu povodí, které je kanálem neovlivněné. Na toto 

upozorňuje i Fiala (2009) a srovnává proto podíl objemu nedostatku se sráţkovým úhrnem a 

odtokovou výškou. Dochází k závěru, ţe ačkoliv mají horská povodí větší objem nedostatku, 

procentuální podíl je menší neţ v povodích s niţší nadmořskou výškou a menší sráţkovou 

dotací. Tomu odpovídají i hodnoty vypočtené pro Rakovnický potok a Blšanku.  

 Na Blšance dochází k deficitu jen v letních měsících, na Rakovnickém potoce po celý 

rok. Vydra je deficitními průtoky postiţena v zimě. Toto je vyvozeno z jejich odtokových 

reţimů a polohám v různých nadmořských výškách. Na Vydře je přirozeně niţší průtok v zimě, 

kdy je voda soustředěna ve sněhové pokrývce. Řídícím faktorem pro Blšanku jsou kromě 

extrémně nízkých sráţek vysoké teploty a evapotranspirace, které způsobují nízké průtoky 

v létě. 
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 Pro Blšanku je jako minimální průtok stanovena hodnota 0,115 m
3
/s. Pod tuto hranici 

tok klesl za sledované období deseti let po 312 dní. Pro Rakovnický potok je minimální průtok 

poţadován 0,003 m
3
/s. Tato hranice byla překročena v posledních dvou letech sledovaného 

období 100krát. Při poklesu průtoků na nízké hodnoty se vlivem vypouštění odpadních vod, 

které se tak dostatečně neředí, problém s kvalitou vody. Pro tento účel je vhodné v případě 

Blšanky sledovat průtok 0,022m
3
/s, o kterou je Blšanka nadlepšována vodárenskými systémy 

(Kašpárek, Mrkvičková 2009). Pod tuto hodnotu průtok klesl sedmkrát za sledované období. 

Znamená to, ţe v tuto dobu byl tok tvořen přečištěnou odpadní vodou. Tento problém 

zdůrazňují i zmiňovaní autoři. Upozorňují na problém odběru vody na závlahy. K odběrům 

dochází v období, kdy dochází k menším vodnostem. Objem vody 494 tis. m
3
  spotřebovaný na 

závlahy je v poměru k nedostatkovým objemům průtoku tvořícím například v roce 2007 564,3 

tis. m
3
 vysoký. Je předpokládáno, ţe objem vody spotřebovaný na závlahy v budoucnu poroste. 

 O antropogenním ovlivnění odtokového reţimu Vydry není pochyb. Zabývala se jím 

např. Ševčíková ve své diplomové práci (2009), kde také na nízké průtoky pod odběrovým 

místem pro elektrárnu Vydra upozorňuje. Minimální zaručené průtoky jsou stanoveny podle 

„Zásady stanovení minimálních zůstatkových průtoků v tocích ČR“. Zajištění minimálních 

průtoků by mělo být upřednostněno před odběrem pro ekonomické uţití (Bernardová 2007 in 

Ševčíková 2009). Srovnáme-li ale hodnoty minimálních zaručených průtoků s hodnotami Q355, 

zjistíme, ţe jsou nepoměrně niţší. Výpočty provedené v této práci nelze povaţovat za 

dlouhodobé průměry. K vytvoření spolehlivé hranice je třeba kontinuálnější řada dat. 

 

 V povodí Blšanky se dá kvůli klimatické změně předpokládat zhoršení podmínek 

způsobujících nedostatkové průtoky. Podle studie VÚV vyuţívající model BILAN se dá 

očekávat zvýšení průměrné teploty do referenčního roku 2085 o 2,5 aţ 5,1 °C vzhledem 

k období let 1969 aţ 1990 (obr. 29 a 30) (Kašpárek, Mrkvičková 2009). V povodí 

Rakovnického potoka se dají vzhledem k podobným klimatickým charakteristikám očekávat 

podobné změny. 

 Kašpárek, Mrkvičková (2009) hodnotili změnu zabezpečení minimálního průtoku nyní 

a podle klimatických scénářů. Nyní se hranice zabezpečenosti minimálního průtoku pohybuje 

okolo 80%. V budoucnosti s navýšením hodnot o výšku nutnou na závlahy pro udrţení 

chmelnic je tato pravděpodobnost zabezpečení této hodnoty niţší. Podle optimistického scénáře 

je tato mez sníţena na 60-70 %, podle pesimistického scénáře klesá aţ na 40%. 
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Obr. 29: Roční chod teploty pro současnost a podle scénářů s výhledem k referenčnímu roku 

2085 (převzato z  Kašpárek, Mrkvičková 2009)  

pozn.: HIRHAM a RCAO jsou scénáře vývoje klimatu vytvořené Max-Planck-Institut für 

Meteorologie v Hamburku a Rossbyho centrem ve Švédsku: A2 - pozitivní scénáře, B2 - 

negativní scénáře. 

 

 

 

 

 

Obr. 30: Roční chod sráţek pro současnost a podle scénářů s výhledem k referenčnímu roku 

2085 (převzato z Kašpárek, Mrkvičková 2009) 

pozn.: HIRHAM a RCAO - scénáře vývoje klimatu: A2 - pozitivní scénáře, B2 - negativní 

scénáře 

 

  Vlivem změny klimatických podmínek na odtok se zabýval i Vlnas (2009). K 

modelování změny meteorologických prvků vyuţil opět model BILAN. Podle výsledných 

hodnot byla vytvořena simulace odtokového reţimu pro pesimistické (B2) a optimistické 

scénáře (A2). Hodnotil změny vliv vlhkosti vzduchu a s tím souvisejícího výparu. Z jeho studie 

však vyplývá, ţe tyto faktory nebudou mít v porovnání se změnou sráţkových úhrnů větší vliv. 
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Pro typ povodí Rakovnického potoka a Blšanky s extrémně nízkými sráţkovými úhrny 

předpokládá pokles odtoku během celého hydrologického roku. 

 

 

Obr. 31:  Relativní změna odtoku pro povodí Rakovnického potoka (2170) a Blšanky (1901) 

v podmínkách měnícího se klimatu; jde o rozdíl (relativní vůči pozorovanému odtoku) mezi 

variantou tvorby odtoku s vlhkostí vzduchu neovlivněnou změnou klimatu a variantou s 

vlhkostí predikovanou regionálním klimatickým modelem (A2 rel.= (A2H0 – A2) / Q0, B2 rel. 

= (B2H0 – B2) / Q0). A2 je scénář předpokládající stálý růst emisí, B2 předpokládá pokles 

během tohoto století. A2H0/B2H0 je varianta scénáře s hodnotou vlhkosti vzduchu pomechanou 

na současných hodnotách; Q0 je odtok simulovaný v období 1961–2006 zaloţený na 

pozorovaných klimatických datech (zdroj: Vlnas 2009) 

  

 Z výsledků analýzy vyplývá, ţe k deficitním období dochází a s přihlédnutím 

k podmínkám, které se dají s klimatickou změnou očekávat, je nutné přikročit k adaptačním 

opatření. Touto problematikou v povodí Blšanky a následně Rakovnického potoka se zabývali 

Kašpárek, Mrkvičková (2009, 2010).  

 V případě Blšanky poukazují na problém nevyuţívání starých závlahových nádrţí 

k jejich původnímu účelu. Tyto nádrţe jsou nyní pronajaty na chov ryb. Jedná se o nádrţe 

Vidhostice, Blatno Kryrský rybník a Očihov. Zároveň ale uvádí, ţe ačkoliv s návratem nádrţí 

k původnímu účelu by se situace zlepšila, nepokryje zvýšenou spotřebu vody v budoucnosti. 

Navazujícím řešením je tedy zvýšení kapacity stávajících či výstavba nových víceúčelových 

nádrţí. V případě zvýšení současného objemu připadala v úvahu nádrţ Kryry na Podvineckém 

potoce, ale bylo doporučeno sníţit uvaţovanou přidanou kapacitu z důvodu moţného zatopení 

objektů a komunikace. Podmínkou vytipování nových lokalit je maximální objem při co 

nejmenší zatopené ploše bez zatopení zastavěného území. Mezi vybrané lokality pro výstavbu 

patří oblast na soutoku s Mlýneckým potokem. V případě vyřešení problému v oblasti připadá 

v úvahu i řada lokalit v povodí Liboce (obr. 32). 
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Obr. 32: Mapa povodí Liboce a Blšanky s lokalitami hájenými pro případnou výstavbu vodní 

nádrţe (zdroj: Kašpárek, Mrkvičková 2009) 

 

  

 V případě Rakovnického potoka zkoumali zvýšení retenční schopnosti půdy v povodí. 

Zjišťovali, jaký efekt by v tomto případě mělo zatravnění orné půdy, a došli k následujícím 

závěrům. Pro zvýšení infiltrační schopnosti půdy mají význam intenzivní sráţky (větší neţ 20 

mm za den), jejichţ roční součet je 90 mm. Dalším faktorem infiltrace je koeficient odtoku, 

který v případě orné půdy dosahuje 0,66 %. V případě zatravnění se dá uvaţovat poloviční 

hodnota. Do půdy se tak vsákne o 30 mm více, z čehoţ polovina odteče hypodermickým 

odtokem a polovina se vsákne. Dotace podzemních vod se tak zvýší o 15 mm. V povodí se je   

58 % orné půdy, i kdyby bylo zatravněno 20 % ze současné rozlohy, redukuje se zvýšení dotace 

pod 2 mm ročně. Tento efekt je jiţ řádově zanedbatelný. 

 Vliv antropogenních faktorů na vznik hydrologického sucha na Vydře je nesporný a 

tento problém byl řešen jiţ v 19. století. K navyšování průtoků ve Vchynicko-tetovském kanále 

byly vyuţívány nádrţe tzv. klauzy (obr. 33). Kvůli dlouhodobému zanedbání se dnes jiţ 

rozpadají a nevyuţívají. Dnes skýtají potenciál jejich vyuţití v přestavbě na suché poldry. 
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Povodňový poldr slouţí k zachycení povodňových průtoků a během suchých období můţe 

nadlepšit průtok. Další moţností zvýšení retence vody v povodí Vydry jsou revitalizace 

původně odvodněných rašelinišť. Tato opatření mají za cíl zvýšit hladinu podzemní vody 

v krajině a zpomalit odtok z krajiny, který je kvůli drenáţím nepřirozeně zvýšen (Bufková 2009 

in Ševčíková 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33: Rozmístění klauz v povodí Vydry (zdroj: Ševčíková 2009) 
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5 ZÁVĚR  

 

 V souvislosti s nárůstem intenzity sucha a zvýšením četnosti suchých období nejen ve 

velké části evropském prostoru obecně, ale rovněţ v rámci České republiky a Slovenska, je 

nutné a do budoucna klíčové zabývat se kromě otázky povodňové ochrany rovněţ postupy 

k pochopení a objasnění procesu formování hydrologického sucha v našich podmínkách. Pouze 

tak lze docílit jeho eliminace v nejzranitelnějších oblastech. Vybrána byla dvě povodí s častým 

výskytem sucha zapříčiněným přirozenými faktory a jedno povodí, ve kterém je odtokový reţim 

významně antropogenně ovlivněn. 

 Z hlediska moţné souvislosti výskytu sucha s recentními změnami klimatu nelze na 

druhou stranu, vzhledem k relativně krátké době pozorování, vyloučit, ţe ke změnám ve vodním 

reţimu dochází v rámci jeho přirozené variability. Nicméně problém s prosazením plynulého 

rozvoje prevence v obdobích relativního klidu mezi odtokovými extrémy činí systém eliminace 

dopadů sucha málo efektivní a je třeba ho detailně studovat. 

Dostatečně dlouhé sledované období na Rakovnickém potoce umoţňuje srovnání 

odtokového reţimu od roku 1970 do roku 2000. Z porovnání průměrných měsíčních průtoků 

vychází, ţe průtok na konci sledovaného období výrazně poklesl. To potvrzuje i 

pravděpodobnost překročení průměrného ročního průtoku, kdy se mimořádně málo vodné roky 

vyskytují na konci sledovaného období. Při hodnocení nedostatkových průtoků lze tento trend 

poklesu dobře sledovat se sniţující hodnotou limitního průtoku. Čím je limitní průtok nastavený 

níţe, tím je výskyt deficitních dní posunut dále směrem ke konci sledovaného období. Směrem 

k roku 2000 dochází k navýšení počtu deficitních dní i objemu nedostatku. 

 Pro Blšanku bylo hodnoceno jen velmi krátké období, které neumoţňuje zjištění 

podobného trendu jako na Rakovnickém potoce. Vzhledem k podobným fyzicko-geografickým 

podmínkám i specifikům uţívání vody lze ale předpokládat, ţe došlo k podobným poklesům. Na 

sniţování průtoků na Blšance je upozorňováno Výzkumným ústavem vodohospodářským 

T.G.M. V roce 2007 byla sledována délka deficitního období trvající 112 dní pod ekologickým 

průtokem Q355. V případě roku 2001 se vyskytl extrémně nízký objem průtoku, který se blíţil 

vyschnutí toku. 

 Podle roční fixně nastavené limitní hodnoty průtoku na obou tocích dochází 

k deficitním obdobím zejména od července do září, tzn. ve vegetačním období, kdy dochází 

k vyšší spotřebě vody na závlahy. Tento problém je tedy zvýšeným uţíváním vody umocněn. 

Na obou tocích byl sledován pokles pod minimální průtoky definované PHP ČR či VÚV 

T.G.M. V případě překročení těchto minimálních hodnot dochází ke sníţení kvality vody a 

zákazu odběrů. 
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 V případě Vydry je situace poměrně specifická kvůli narušení přirozeného odtokového 

reţimu odvodem vody Vchynicko-tetovským kanálem. Ačkoliv se jedná o povodí s vysokými 

sráţkovými úhrny, dochází k poklesům průtoků pod limitní hodnoty.  Ze srovnání průměrných 

měsíčních průtoků pro tok pod jezem Rechle je patrný pokles v období 1995 aţ 1997 zejména 

v letních měsících oproti období 30. let. Z dat, která byla k dispozici, se v případě období 2008 

aţ 2009 jedná i v poměrně vodných měsících aţ o 60% dní pod ekologickým průtokem. Byly 

vysledovány i dny s poklesem průtoku pod minimální průtoky definované manipulačním řádem 

elektrárny. Nízké průtoky jsou přirozenou variabilitou odtokového reţimu, ale dlouhodobý 

pokles pod minimální hodnoty můţe znamenat jiţ trvalé poškození ekologické funkce toku.  

 Sucho je přirozenou variabilitou klimatu. Ve vazbě na klimatické změny se ale dá 

očekávat zvýšení frekvence obou odtokových extrémů, ať uţ se jedná o povodňové situace nebo 

suché periody. V této souvislosti uţ v ČR vznikají strategie v podobě „Plánu hlavních povodí“ i 

rozsáhlé výzkumné projekty. Pro eliminaci negativních dopadů hydrologického sucha je 

důleţité přistoupit k adaptačním opatřením, která zadrţí vodu v povodí a zpomalí její odtok 

z krajiny. Jako vhodný nástroj k tomuto se jeví výstavba retenčních nádrţí, ačkoliv představují 

určitý zásah do přírodních ekosystémů. Je tak třeba činit společně s dalšími způsoby zvýšení 

narušené retence vody v půdě, které však nejsou schopny plně pokrýt predikovanou zvýšenou 

spotřebu vody. 
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