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Abstrakt 

Tato diplomová práce je součástí projektu Geografické sekce Přírodovědecké fakulty 

University Karlovi. Projekt se hlouběji zabývá procesy v nivách řek Lužnice, Stropnice 

a Blanice. Výzkum v nivě řeky Lužnice byl zahájen v roce 2008 a je zaměřený na 

interakci podzemní a povrchové vody. Zájmové území o rozloze 0,6 km2 leží jižně od 

obce Halámky. V této práci jsou především zpracovány dílčí výsledky výzkumu. 

Důraz je kladen na interpretaci chování hladiny podzemní vody, směr proudění 

podzemní vody v oblasti a interakci mezi podzemní a povrchovou vodou. Výsledky 

práce mohou být využity v navazujících etapách projektu. 

 

Abstract 

This thesis is a part of a project run by The Department of Geography, Faculty of 

Science in Charles University in Prague. This project deals with processes in 

floodplains of the Lužnice, the Stropnice and the Blanice rivers. The research in the 

floodplain of the Lužnice started in the year 2008 and is focused on the interaction 

between groundwater and surface water. The monitored territory it is situated to the 

south of a locality called Halámky and its area is 0,6 km2. In this thesis mainly the 

outputs of the research were elaborated. The highlighted points were the 

interpretation of the groundwater level behaviour, the groundwater streaming 

orientation in the area and interaction between groundwater and surface water. The 

outputs of this thesis can be used in the next stages of the project. 
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1. Úvod 
Interakce mezi podzemní a povrchovou vodou v nivách řek je stále aktuálním 

tématem hned z několika důvodů, například: oceňování přírodních zdrojů fluviálních 

sedimentů, ekologie nivy, vliv nivy na průběh povodní. 

Tato diplomová práce je součástí projektu geografické sekce přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy. Projekt je zaměřen na výzkum údolních niv řek Lužnice, Stropnice 

a Blanice z řady geografických, geologických, ekologických a geograficko-sociálních 

aspektů. Jeho hlavním přínosem má být detailní posouzení retenční kapacity nivy a 

návrhy na její zvýšení. 

Řešení projektu bylo z důvodu jeho rozsáhlosti a tématické pestrosti rozděleno mezi 

několik řešitelů. Mým úkolem je posouzení režimu podzemní vody v nivě Lužnice. 

Jako vstupní data pro splnění úkolu mají posloužit měření hladin z dataloggerů, které 

byly v oblasti nainstalovány během první etapy prací. Zájmové území leží na 

středním toku řeky Lužnice mezi obcemi Halámky a Nová Ves nad Lužnicí. Je 

omezeno dvěma profily pozorovacích vrtů, které jsou od sebe vzdálené asi 700 m. 

Celková plocha území je 0,6 km.  

Cíle práce jsou shrnuty v následujících bodech: 

- Zpracování dat z první etapy prací 

- Geologická charakteristika oblasti 

- Režim proudění podzemní vody v nivě 

- Vliv povodní na proudění podzemní vody v nivě 

- Interakce mezi vodou v řece Lužnici a podzemní vodou v nivě 

- Přehledné zpracování výsledků pomocí obrázků, tabulek a grafů 
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2. Postup 

Nejdříve jsem se zapojila do prací, které již v oblasti probíhaly. To znamenalo cesty 

do terénu, stahování záznamů hladin, měření průtoků na řece atd. Díky tomu jsem se 

seznámila s oblastí a získala informace o projektu a o jeho zázemí. 

Moje počáteční snaha směřovala k sestavení funkčního hydraulického modelu. 

K tomu je potřeba znát co nejpodrobněji geologické poměry, hydraulické parametry 

prostředí a vstupní data charakterizující proudění vody v oblasti. 

 Všeobecné informace z oblasti geomorfologie, klimatických poměrů, hydrologie, 

geologie a hydrogeologie jsem získala rešerší archivních zpráv, článků a odborných 

knih.  

Za poplatek jsem získala potřebná data od Českého hydrometeorologického ústavu 

(ČHMÚ) a Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK).  Od ČHMÚ jsem 

získala denní úhrny srážek od roku 2008 ze stanic v Suchdole nad Lužnicí a Hranice 

u Nových Hradů. V grafech a pro výpočty jsem nakonec používala data z Hranice u 

Nových Hradů, ale je zřejmé, že průtoky na Lužnici jsou ovlivňovány také srážkami 

v sousedním Rakousku, odkud jsem data neměla. ČÚZK poskytl vektorové i rastrové 

mapy oblasti v elektronické podobě.  

V archivu České geologické služby byly k dispozici zprávy, které se velice podrobně 

zabývaly geologií studovaného území (NĚMEČEK A PUCHTA 1964; JANDA ET AL. 1968), 

které v oblasti proběhly v šedesátých letech minulého století. Z těchto podkladů jsem 

převzala popisy archivních vrtů a udělala si představu o geologii oblasti. Část zpráv 

se věnovala i hydrogeologii s ohledem na to, že kvartérní náplavy Lužnice jsou 

potenciálním zdrojem podzemních vod (KOLAJA A VAŠTA 1970; VAŠTA 1976; VAŠTA 

1978; BĚLAŘ ET AL. 1985; BITTMAN 1985; CHRÁSTKA ET AL. 1996; PRINZ 1997)  

Protože heterogenita prostředí zájmového území může být jen těžko upřesněna na 

základě informací z archivních podkladů, které se často zabývají poměrně větším 

územím,  rozhodla jsem se některé charakteristiky prostředí získat v terénu osobně. 

K dispozici jsem měla zázemí, které vzniklo dříve, než jsem se do projektu zapojila. 

Práce v terénu probíhaly v létě 2010 a na jaře 2011. Ukázalo se, že výsledky se liší 

od očekávání – tedy od předpokladů vyvozených z  archivních materiálů.  

Z článků převážně zahraničních autorů jsem čerpala informace o dosavadních 
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poznatcích souvisejících s problémem, který mám v dané oblasti řešit (HOEHN ET AL. 

1989; TRISKA ET AL. 1989; BAYLEY 1991; LARKIN AND SHARP 1992; HUGGENBERGER ET 

AL. 1998; WOESSNER 1998; WROBLICKY ET AL. 1998; BATES 2000; WOESSNER 2000; 

BURT 2002; SOPHOCLEUS 2002; BRIDGE 2003). Z rešerše vyplynulo, že hydraulický 

model zřejmě není nejvhodnějším způsobem, jak problematiku proudění v nivě řešit.  

V další etapě prací jsem se začala hlouběji zabývat samotnými procesy v nivě a 

různými způsoby interpretace dat, které jsem dostala k dispozici. Část pokusů byla 

inspirovaná přístupem popsaným v odborných článcích (WOESSNER 1998; HERRMANN 

2007) a část je založena na vlastních nápadech. 
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3. Úvodní informace 

3.1. Charakteristika oblasti 

3.1.2. Lokalizace a geomorfologie 

Studované území je situováno v jižním výběžku chráněné krajinné oblasti Třeboňsko 

v přírodní rezervaci Horní Lužnice mezi obcemi Halámky a Nová ves nad Lužnicí. 

Jeho rozloha je přibližně 1 km2. Přesná poloha území je vyznačena na obrázku 1. 

Oblast je z geomorfologického hlediska zařazena do okrsku IIB-2A-A – 

Českovelenická pánev, který leží v jižní části Lomnické pánve (DEMEK A KOL., 2006). 

Pánev je tektonicky 

podmíněná a leží v povodí řek 

Lužnice a Stropnice. Celková 

plocha území je 382,5 km2. 

Povrch je rovinný se 

strukturně denudačními 

plošinami, plochými hřbety a 

odlehlíky, s pleistocénními 

říčními terasami Lužnice a 

Stropnice a blaty (rašeliništi). 

Oblast zájmu je soustředěna 

do plochého reliéfu nivy řeky 

Lužnice. Nadmořská výška 

terénu se na lokalitě pohybuje 

od 457 do 463 m n.m. 

 

Obrázek 1: Zájmová oblast; 
černým obdélníkem je ohrani čeno 
širší okolí území, ve kterém byly 
nainstalovány vrty  
 
 

 

 



Interakce mezi povrchovou a podzemní vodou v nivě řeky Lužnice 

 5

3.1.3. Klimatické pom ěry 

Širší okolí zájmového území náleží k mírně teplé oblasti. Na sever od něj je okrsek 

mírně vlhký a směrem k němu přechází do okrsku vlhkého a velmi vlhkého. (ČHMÚ). 

V jihočeském kraji je podle veřejně dostupných dat na portálu ČHMÚ dlouhodobá 

průměrná roční teplota 7,1 °C a pr ůměrný úhrn srážek 659 mm za rok. Porovnání 

sledovaného období (2008 až 2010) s dlouhodobým průměrem je v tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Porovnání pr ůměrných ro čních srážek a pr ůměrné denní teploty z dlouhodobého 
sledování a v letech trvání pr ůzkumu (data z pozorovacích stanic ČHMÚ) 

období místo
roční úhrn 

srážek
průměrná denní 

teplota
mm °C

1961 - 1990 Jihočeský kraj 659 7,1
2008 Jihočeský kraj 598 8,3
2009 Jihočeský kraj 828 8,0
2010 Jihočeský kraj 792 6,8
2008 Hranice u Nových Hradů 562 -
2009 Hranice u Nových Hradů 830 -
2010 Hranice u Nových Hradů 749 -  

3.1.4. Hydrologické pom ěry 

Území patří k povodí řeky Lužnice, která tvoří jeho osu, mezi státní hranicí 

s Rakouskem a obcí Halámky odvodňuje plochu 570 km2. Nejdůležitějším přítokem 

Lužnice v této oblasti je Halámecký potok. Ten přitéká z východu a jižně od Halámek 

do ní ústí.  

Řeka Lužnice tvoří v oblasti meandry, místy i slepá ramena a jezírka vzniklá 

odtržením meandrů. Koryto řeky je poměrně mělké, tvořené aluviálními náplavy. 

Při povodních řeka zaplavuje plochý terén nivy. Šířka nivy je v průměru 0,5 km a při 

záplavách bývá zatopena po celé šířce profilu, takže výška zatopení nivy zpravidla 

sahá pouze k úrovni nejnižší terasy. K povodním na horním toku Lužnice dochází i 

v obdobích, kdy je na našem území poměrně málo srážek, protože voda přitéká 

z rakouského Waldviertelu (NĚMEČEK A PUCHTA, 1964). 

 

Tabulka 2: Pr ůtoky na řece Lužnici podle N ĚMEČKA A 
PUCHTY (1964) 
 

 

průtok [m 3/s]
průměrný 5,43
stoletá voda 131,00
jednoletá vody 34,00
třicetidenní voda 12,93
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Průměrný spád Lužnice je v úseku mezi státní hranicí a Suchdolem nad Lužnicí cca 1,64 ‰ 

(NĚMEČEK A PUCHTA, 1964). 

3.1.5. Geologické pom ěry 

Procesy vzniku geologického prost ředí širšího okolí studovaného území 

Studovaná oblast je z geologického hlediska součástí Třeboňské pánve, která je 

jednou ze dvou jihočeských depresí obklopených horninami moldanubika a variskými 

granitoidy. Vznikla při procesech saxonské zlomové tektoniky během křídy a terciéru 

jako reakce na horotvorné procesy alpinského vrásnění v alpsko-karpatské oblasti. 

Výplň pánve tvoří sladkovodní svrchnokřídové uloženiny klikovského souvrství a 

terciérní sedimenty.  

Ve svrchním terciéru došlo k nápadnému oživení tektonických pohybů a k výzdvihu 

Českého masivu v oblasti Šumavy a Novohradských hor. Díky paleogeografickým 

změnám počala být celá oblast pánví odvodňována severním směrem. Říční síť tak 

začala nabývat dnešního rázu. Následkem těchto procesů se zvýšila erozní činnost a 

podstatná část povrchové pánve podlehla denudaci, která postihla zejména terciérní 

sedimenty (CHLUPÁČ A KOL., 2002).  

Základní charakteristika geologického prost ředí 

Pro potřeby této práce jsou důležité pouze kvartérní fluviální uloženiny, proto se 

starší geologií oblasti nebudu hlouběji zabývat. 

Údolní niva Lužnice je vyplněna fluviálními písky a písčitými štěrky pleistocénního a 

holocenního stáří. V inundační oblasti mohou být překryty holocénními povodňovými 

hlínami. Materiál uloženin pochází z okolních svahů tvořených moldanubickým 

krystalinikem (především granitoidy), takže ve štěrkových zrnech má největší 

zastoupení živec.  

Litologické složení fluviálních sedimentů je vertikálně i horizontálně značně 

proměnlivé. Vertikální proměnlivost plyne z klimatických podmínek v době 

sedimentace, horizontální proměnlivost ze spádu a meandrování říčního toku. 

Maximální mocnost kvartérních uloženin může přesahovat 20 m, příkladem takového 

výskytu je akumulace poblíž nynějšího řečiště u Halámek. 

Nivní sedimenty jsou reprezentované povodňovými hlínami holocenního stáří a mají 

mocnost 0,1 až 2 m (NĚMEČEK A PUCHTA, 1964). 
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Podloží kvartérních sedimentů tvoří křídová a terciérní výplň třeboňské pánve. 

Terciérní uloženiny náležící k mydlovarskému souvrství byly nalezeny v několika 

vrtech v oblasti mezi Halámkami a Dvory nad Lužnicí (JANDA ET AL., 1968). 

Z litologického hlediska jde o nazelenalý jílovitý písek. Dostupné informace o 

charakteru sedimentů třeboňské pánve nepotvrzují jednoznačně zařazení materiálu, 

ale pro účely práce bude stačit, že sediment lze chápat jako nepropustné podloží pod 

kvartérním kolektorem. 

V průměrné hloubce asi 20 m pod povrchem můžeme v zájmovém území nalézt 

sedimenty, které chronostratigraficky náleží ke svrchní křídě (senonu) ke 

klikovskému souvrství. V klikovském souvrství se makropetrograficky rozlišují tři 

druhy sedimentů: světlé písčité vrstvy (střední až hrubozrnné písky a pískovce 

s příměsí štěrčíku), šedé vrstvy (jemnozrnné pískovce, prachovce a jílovce), pestré 

vrstvy (jílovité pískovce, písčité jílovce a prachovce). Podle archivních vrtů (příloha 2) 

se z křídových sedimentů vyskytují přímo v zájmové oblasti převážně jílovité 

pískovce, prachovité jílovce, prachovce a jílovce. Jen občas se ve svrchní části 

objeví hrubozrnnější frakce a to pouze v malé mocnosti (do 30 cm).  

Pozice geologických útvarů podle VAŠTY (1978) je znázorněna v příloze 1. 

3.1.6. Hydrogeologické pom ěry 

Horniny tvořící výplň pánve lze schematicky rozdělit podle propustnosti na 5 druhů 

(NĚMEČEK A PUCHTA, 1964): 

a) horniny s výbornou průlinovou propustností – štěrkopísek  

b) horniny s dobrou průlinovou propustností – křídové písky až pískovce, jílovité 

písky  

c) horniny se sníženou průlinovou propustností – rašeliny a slatiny  

d) horniny s proměnlivou průlinovou propustností – aluviální náplavy  

e) horniny nepropustné – křídové jíly a jílovce   

Oblast křídy se vyznačuje střídáním poloh kaolinických slabě tmelených pískovců a 

písků s průlinovou vodou s polohami jílů a jílovců, v nichž je pohyb podzemní vody 

omezen, nebo úplně znemožněn. Jemnozrnné sedimenty mají často značnou 

pórovitost a slouží jako kondenzátory velkého množství podzemní vody. V několika 
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oblastech byly strukturně geologickými vrty zjištěny 5 – 15 m mocné polohy 

hrubozrnných písků a pískovců se štěrkovou příměsí a s poměrně malým obsahem 

siltové a jílové složky. Zrnitostní složení a poměrně značná mocnost z nich dělá 

nejvýznamnější hydrogeologické jednotky celé senonské a terciérní části třeboňské 

pánve. Jedna z poloh se vyskytuje poblíž Halámek.  

Kvartérní sedimenty, které tvoří poměrně mocné náplavy ve štěrkopískovém vývoji, 

jsou uložené v přehloubeném korytě a bázi mají pod úrovní řeky Lužnice. Jejich 

propustnost je vysoká. Souvrství začíná zpravidla polohou písčitých štěrků a 

prakticky v celé mocnosti bývá zvodnělé.  

Mezi Dvory nad Lužnicí a Suchdolem nad Lužnicí dochází patrně ke značnému 

příronu artézské vody z uloženin Třeboňské pánve (VAŠTA, 1978). Ke komunikaci 

mělkého obzoru podzemní vody kvartérních uloženin a artézskou pánevní strukturou 

dochází prostřednictvím písčitých vrstev klikovského souvrství. Přímo v oblasti 

pozorovacích vrtů se však příron artézské vody z křídy, díky absenci písčitých vrstev 

klikovského souvrství v podloží, nepředpokládá. Rozhodující je tedy dotace 

atmosférickými srážkami. Vzhledem k absenci pokryvu méně propustných zemin u 

vyšších terasových stupňů infiltruje cca přes 50 % atmosférických srážek. 

3.2. Charakteristika lokality 

3.2.1. Popis lokality 

Oblast je na severozápadním břehu ohraničena silnicí první třídy E49. Přibližně 9 km 

před státní hranicí se nachází halámecká pískovna Od pískovny se dá jít k vrtům na 

horním profilu levého břehu. Vrty HP_PB_T a HP_PB_N les se oba nacházejí v lese. 

Okolí níže položeného vrtu je značně podmáčené. Pohyb v lese je znesnadněn 

půdami slatinného charakteru a popadanými stromy. Na jaře roku 2011 byla 

jihovýchodním směrem od HP_PB_N les vybagrována odvodňovací rýha, která 

prochází lesem severozápadním směrem a asi po 100 m se stáčí na západ (směrem 

k řece). Rýha je široká přibližně 2,5 m, hluboká asi 2 m a končí na rozhraní lesa a 

nivy. Měření použitá v této práci, byla pořízena ještě před vybudováním rýhy.  
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suché louce na okraji terasy. Pod DP_PB_T v nivě leží vrt DP_PB_N. V jeho okolí se 

drží voda zpravidla několik cm nad terénem.  

 
Obrázek 3: Pohled na nivu Lužnice z terasy od vrtu DP_PB_T 

 
 
K dalším vrtům se pokračuje po silnici do Halámek, v Halámkách na Nové Dvory nad 

Lužnicí a přes most, pod kterým je umístěn barologger. V Nových Dvorech je potřeba 

odbočit doprava na Novou Ves nad Lužnicí. Kousek od silnice leží na louce u 

obytného stavení vrt SP_LB_T.  O 300 m dál po silnici je lesní cesta, po které se dá 

dojít k  vrtu HP_LB_T. Pod svahem se nachází vrt HP_LB_N. Na rozdíl od ostatních 

vrtů v nivě, jejichž okolí je silně podmáčené, leží na suchém místě a k jeho zatopení 

dochází jen při povodních. Od HP_LB_N směrem k řece les ustupuje. V pásu mezi 

lesem a řekou je místo pracovně nazvané „základna“. Zde se rozkládá několik 

vzájemně různě propojených jezírek. Po hrázkách se dá projít až k řece a ke kmeni 

padlému přes koryto. Na základně je umístěna zamykatelná skříňka s čidlem na 

měření tlaku.  

Severoseverozápadním směrem od HP_LB_N je vrt SP_LB_N. Stejně jako jinde 

v nivě je i tady okolí podmáčené, ale za normálních podmínek se dá v nivě 

pohybovat. Od SP_LB_N se jde k vrtům DP_LB_N1 a DP_LB_N2, nad kterými 

v terase leží DP_LB_T. 
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Niva na levém břehu řeky je, s výjimkou povodní, lépe přístupná a sušší než niva na 

břenu pravém. Pravý břeh Lužnice byl v minulosti zbrázděn systémem 

odvodňovacích rýh, čímž byla niva alespoň částečně udržována a sloužila jako louka. 

Na leteckých snímcích nivy (příloha 1) je síť odvodňovacích kanálů stále patrná. 

3.2.2. Podrobná charakteristika zájmového území 

Geologicky náleží oblast mezi dolním a horním profilem kvartérním fluviálním 

uloženinám. Vrt HP_LB_T leží v risské terase. Další dva vrty v terasách na levém 

břehu zasahují do mladší a níže položené terasy würmské, stejně jako vrty na levém 

břehu Lužnice. Ostatní vrty leží v nivě s výjimkou HP_PB_N les, který je umístěn 

v holocenní slatině (VAŠTA 1976). Průměrná mocnost kvartérních sedimentů je 20 m.  

Gradient koryta je přibližně 0,08 % a sinusoita 2,5. Šířka koryta uprostřed studované 

oblasti je 6-7 m a průměrná hloubka 2 m. Průměrný průtok je 5 m3/s. (TUREK A GRILL 

2011). Podle archivních podkladů se hydraulická vodivost nivních sedimentů 

pohybuje v řádu 10-3 m/s (VAŠTA 1976) a pomocí slug testů, prováděných na 

pozorovacích vrtech jsem určila hodnotu hydraulické vodivosti v terasách řádově 10-4 

– 10-5 m/s, u vrtu v  risské terase 10-8 m/s a v nivě 10-5 m/s. I nad hladinou podzemní 

vody je stupeň nasycení zeminy vodou roven jedné (stupeň nasycení je definován 

jako podíl objemu vody ku objemu pórů), díky kapilární třásni, která může dosahovat  

do výšky 0,5 – 2,5 m (KRAUS 1988). 

Tabulka 3: Délka 
a sinusoita toku 
mezi čidly 
umíst ěnými na 
Lužnici a p římá 
vzdálenost mezi 
čidly  

 

Plocha území mezi horním a dolním profilem je 4,3 km2 z toho niva zaujímá 3,6 km2. 

Proudění v oblasti směřuje k severozápadu (CHRÁSTKA ET AL. 1996). Z východního 

břehu je řeka dotována přítokem z teras. Na západním břehu pak odtéká část vody 

z řeky do nivy.  

 

umíst ění čidla A umístení čidla B délka toku vzdál sinusoita
[m] [m]

Nová Ves HP 5906,5 3129,3 1,9
HP DP 1063,4 590,8 1,8
nad Suchdolem DP 10312,9 5498,8 1,9
Nová Ves nad Suchdolem 17282,8 9218,9 1,9
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Obrázek 4: Pr ůběh ekvipotenciál  
jižn ě od Halámek (CHRÁSTKA ET AL . 
1996); zájmová oblast je ohrani čena 
bílou p řerušovanou čarou 

 

3.3. Úvod do problematiky 
interakce mezi řekou a 
podzemní vodou  

Niva je ploché údolní dno, které 

bývá zaplavováno během 

vysokých průtoků, pokud je 

překročena kapacita hlavního 

říčního koryta (BATES 2000). Způsob ukládání sedimentů v nivě je specifický. 

K sedimentaci dochází nepřetržitě v řečišti, kde dochází k postupnému přemísťování 

materiálu při meandrování.  Sedimenty tohoto typu jsou vytříděné a šikmo uložené a 

směrem dolů se zvětšuje velikost zrna.  Nárazově dochází k mnohem 

intenzivnějšímu transportu materiálu, a to při povodňové sedimentaci. V takovém 

případě se sedimentace dočasně rozšíří na celou oblast inundace (LOŽEK 1925).  

Pro nivu je charakteristická zvýšená hladina podzemní vody. Dokonce i nad hladinou 

podzemní vody je půda téměř nasycená kapilární vodou. Velmi nízké gradienty 

napříč nivou, často ve spojení s jemnozrnnými náplavy, pomáhají udržovat podmínky 

příznivé pro mokřady, zvlášť v místech, kde je niva široká. V létě a na podzim může 

hladina v nivě významně poklesnout tím, že se snižuje dotace vodou z okolních 

svahů (v důsledku poklesu hladiny se sníží i evaporace). Za takových podmínek se 

může otočit gradient (přítok řeky do nivy), zvláště pokud dojde k povodni.  V nižších 

částech nivy je řeka schopná prolomit břeh, setrvat mimo koryto vytvořit tak sezónní 

mokřad (BURT ET AL. 2002). 

Z detailnějšího pohledu je směr proudění podzemní vody v nivě řízen několika faktory 

1) rozložením koeficientu hydraulické vodivosti v oblasti, 2) vztahem mezi hladinou 

v toku a gradientem podzemní vody v jeho okolí, 3) geometrií a pozicí koryta toku 

v nivě (WOESSNER, 2000). 

Směr proudění mezi nivou a řekou se dá odhadnout z výšky hladiny v řece a v nivě. 

Je-li hydraulická výška podzemní vody v  prostoru vyšší než tlaková výška hladiny 

v řece, potom proudí voda do řeky (A). V opačném případě voda z řeky dotuje nivu 

(C). Obdobný případ také nastává pokud je hladina podzemní vody pod úrovní dna 

1000 m
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koryta (B). Pokud je na jednom břehu potenciál hladiny podzemní vody větší a na 

druhém nižší, dochází k transientnímu proudění (E) Může se stát, že hydraulická 

výška je v obou prostředích stejná, potom dochází k paralelnímu proudění (D) – tento 

případ se nazývá „zero exchange chanel“, tj. nulová výměna vody v toku (WOESSNER 

1998). 

Obrázek 5: Interakce mezi 
podzemní vodou v niv ě a tokem, 
klasifikace proud ění v pr ůřezu: (a) 
úsek p říronu (do řeky), (b) úsek 
vcezu (z řeky do nivy), (c) úsek 
vcezu dnem toku, (d) paralelní 
proud ění (model nulové vým ěny), 
(e) transientní proud ění 
(WOESSNER, 1998) 

 
Dominantní směr proudění 

v nivě lze odvodit 

z geomorfologických údajů, 

jako je sklon koryta, sinusoita řeky, úhel, jakým řeka prořezává sediment, poměr 

hloubky a šířky koryta, charakter fluviálních uloženin (LARKIN AND SHARP 1992). 

Paralelní proudění bude převažovat v oblastech s vyšším gradientem koryta, s malou 

sinusoutou toku, s vysokým poměrem šířka/hloubka koryta atd. Ostatní typy proudění 

převažují v opačném případě. Kombinace všech zmíněných systémů prudění se 

objevuje v případě, že podélný sklon nivy a sklon koryta toku jsou prakticky stejné a 

příčný sklon nivy je zanedbatelný (LARKIN AND SHARP 1992). 

Pokud je koryto řeky orientováno stejně, jako okolní niva převažují varianty A, B, C a 

D. K transientnímu proudění dochází, když koryto řeky kolmo protíná proudové pole 

podzemní vody. Paralelní proudění nastává v situaci, kdy je hodnota potenciálu 

pozemní vody shodná s potenciálem vody v řece (WROBLICKY ET AL. 1998; WOESSNER 

1998; HOEHN 1998; HUGGENBERGER ET AL. 1998).  

Místa přítoku a ztráty se střídají v prostoru. Stejně tak dochází ke změnám směru 

proudění v čase podle toho, jak stoupá a klesá hladina vody v toku i v nivě.  
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úsek príronu úsek vcezu proudení "skrz" paralelní proudení

niva

terasa

terasa

 
Obrázek 6: St řídání úsek ů příronu a  vcezu v koryt ě toku (W OESSNER 1998) 

 

Při „normálních“ stavech se očekává, že voda v nivě bude mít vyšší potenciál než 

voda v řece a proudění bude směřovat z řeky do nivy. Za vyšších vodních stavů se 

nejdříve potenciál v řece začne vyrovnávat s  okolním a posléze může dojít i 

k otočení směru proudění. Po kulminaci se voda z nivy vrací zpět do toku. Efekt, kdy 

se voda z řeky rozlije do nivy, je studován z hlediska změny zásob podzemní vody a 

z hlediska postupu povodňové vlny (BAYLEY 1991; PLATE 2002; BRIDGE 2003). 

Interakce mezi podzemní a povrchovou vodou je ještě komplikovanější, protože při 

vcezu z řeky do horninového prostředí dochází ke kolmataci v takzvané hyporheické 

zóně, což je oblast pod korytem aktivního toku, kde dochází k výměně vody mezi 

povrchem a podzemím. Hyporheickou zónu charakterizují fyzikální, geochemické, 

nebo biologické důkazy míšení dvou systémů vod (TRISKA ET AL. 1989).  

Problematika výměny vody mezi kolektorem a dnem toku je závislá na kolmataci jeho 

dna. V případě, že dno koryta není zakolmatované, bude vztah mezi změnou hladiny 

toku, příronem do toku a vcezem do nivy lineární. S rostoucí kolmatací dna se pak 

vcez do nivy vzhledem k rostoucí změně hladiny v toku zmenšuje. V extrémním 

případě k vcezu do nivy vůbec nedochází.   
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Obrázek 7: Vztah mezi zm ěnou hladiny v toku a p říronem (nad osou q) a vcezem (pod osou q); 

∆h značí změnu hladiny v řece, q značí průtok dnem koryta  
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4. Práce v terénu  

4.1. První etapa 

4.1.1. Práce první etapy 

 
Obrázek 8: Umíst ění čidel v zájmovém území 

 
Tým z geografické sekce, jehož ústřední postavou byl Mgr. Martin Turek (student 

Phd. programu na katedře hydrologie), naplánoval umístění celkem sedmnácti 

dataloggerů v nivě Lužnice, v přilehlých terasách a na povrchových vodách. Na jaře 

roku 2008 bylo v nivě vyhloubeno 6 vrtů o průměrné hloubce 2,5 m. 3 vrty leží na 

horním profilu (HP_LB_N, HP_PB_N louka, HP_PB_N les) a 3 na dolním 

(DP_LB_N1, DP_LB_N2, DP_PB_N). Dále vznikly 4 vrty na okraji přilehlých teras 

(HP_LB_T, HP_PB_T, DP_LB_T, DP_PB_T) s hloubkou od 2,5 do 4,6 m. 5 čidel bylo 

umístěno na povrchových tocích – jedno na horním profilu (Lužnice HP) a jedno na 

dolním profilu (Lužnice DP), po jednom na horním a dolním profilu Lužnice u Nové 

Vsi nad Lužnicí a nad Suchdolem nad Lužnicí, v místech, kde zpravidla nedochází 

k rozlití řeky do nivy. Jedno čidlo měří hladinu na Halámeckém potoce. V létě roku 

2009 přibyly další dva vrty na prostředním profilu v zájmovém území. Profil je 

pracovně nazván „spodní profil“. Jeden vrt se nachází opět v nivě (SP_LB_N) a 
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druhý v terase (SP_LB_T). Umístění všech čidel je zřejmé z přílohy 1. 

Vrty byly vyhloubeny ručním motorovým vrtákem, mají průměr 50 mm a jsou 

vystrojeny PVC pažnicí perforovanou po celé její délce. Kolem pažnic nebyl 

aplikován obsyp. Na povrchových vodách bylo čidlo umístěno do plastové trubky, 

která je připevněna k železné tyči, jež byla zatlučena do podloží.  

Pozorovací vrty a pozice čidel na horním a dolním profilu byly geodeticky zaměřeny 

totální stanicí krátce po jejich zřízení. Výjimkou jsou vrty na „spodním profilu“, které 

byly zaměřeny až v roce 2011 a to pouze s pomocí GPS (statickou metodou s 

přesností ve vertikálním zaměření ± 30 mm). Problémy se zaměřením nastaly 

v případě dvou vrtů na horním profilu (HP_PB_T, HP_PB_N les), které jsou umístěny 

v lese a proto bylo potřeba jejich polohu zaměřovat po částech. Mohlo tak dojít 

k chybě, která by měla značný dopad na interpretaci naměřených hladin (zvláště pak 

k chybě ve vertikálním zaměření). Poloha čidel v Nové Vsi, u Suchdola nad Lužnicí a 

na Halámeckém potoce byla zaměřena pouze výškově. Souřadnice X, Y jsou pak 

pouze odečteny z mapy.  

 

Tabulka 4: Vertikální charakteristiky pozorovacích bodů 

*jednotky souřadnice Z jsou uvedené v metrech nad mořem (srovnávací hladinou je Balt po vyrovnání) 
**hloubka čidla je uvedena v metrech od zhlaví vrtu 
 

Název bodu
Z*            

zhlaví
Z*      

terénu
Z*       

čidla
Hloubka 
čidla** 

Lužnice - Nová Ves - - 461,85 -
Lužnice HP - - 458,32 -
Lužnice DP - - 456,95 -
Lužnice nad Suchdolem 448,16 - 444,59 3,57
Halámecký potok 460,39 - 459,92 0,47

HP_PB_T 462,86 462,86 459,71 3,15
HP_PB_N_les 460,55 460,40 457,83 2,72
HP_PB_N_louka 459,71 459,46 456,62 3,09
HP_LB_T 462,26 462,26 457,63 4,63
HP_LB_N 459,86 459,86 457,01 2,85
DP_PB_T 460,60 460,60 458,14 2,46
DP_PB_N 458,00 457,80 455,65 2,35
DP_LB_T 459,56 459,56 456,39 3,17
DP_LB_N1 458,44 458,44 457,18 1,26
DP_LB_N2 458,52 458,52 456,22 2,30
SP_LB_T 460,50 460,45 456,61 3,88
SP_LB_N 458,82 458,82 456,27 2,55

Čidla umíst ěná na povrchových vodách

Čidla umíst ěná ve vrtech
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Čidla jsou umístěna v plastových trubkách pod hladinou vody (jejich poloha je 

změřena), snímají tlak vody nad sebou a hodnoty v nastavených intervalech 

zaznamenávají. Hodnoty z Lužnice HP lze stáhnout přes satelit. Ostatní data z čidel 

je potřeba stáhnout přibližně jednou za půl roku „ručně“. Data se potom kompenzují 

hodnotou atmosférického tlaku, který snímá čidlo umístěné v zamykatelné skříňce 

v místě zvaném základna (na horním toku na levém břehu Lužnice). Pro kontrolu je 

umístěn ještě jeden barometr pod mostem v Nových Dvorech nad Lužnicí.  

K dalším pracem, které proběhly v zájmovém území většinou bez mé účasti, patří 

hydrometrování na tocích. Bylo provedeno několik měření průtoků hydrometrickou 

vrtulí – Lužnice HP, Halámecký potok, Nová Ves, Lužnice nad Suchdolem. Měření 

byla opakována za různých stavů, aby bylo možné definovat vztah mezi průtokem a 

výškou hladiny (konsumpční křivky). Hydrometrování jsem se zúčastnila pouze 

jednou, v červnu 2009 na profilu v Nové Vsi. 

4.1.2. Podkladová data z 1. etapy 

Předmětem kapitoly je poskytnout stručný přehled vstupních dat, která mi byla 

poskytnuta z první etapy terénních prací, na jejichž získávání jsem se aktivně 

podílela až od roku 2010.  

Stěžejními údaji pro tuto práci jsou é hodnoty hladin naměřené ve vrtech a 

na povrchových vodách v zájmovém území v nivě řeky Lužnice. Umístění a 

podrobnosti o výstroji a fungování pozorovacích bodů jsem popsala v předchozí 

kapitole. 

Interval snímání hladin je většinou 30 minut. Kratší intervaly mají některá čidla 

umístěná na povrchových vodách – Lužnice nad Suchdolem (15 min.), Lužnice Nová 

Ves (20 min.), Lužnice DP (15 a 10 min), Lužnice HP (10 min.) Halámecký potok (20 

min.). Bohužel je potřeba zmínit, že časové řady nejsou kontinuální. V některých 

obdobích nebylo možné stáhnout data kvůli neprostupnosti terénu (v období 

zaplavení nivy nebo z důvodu bujné vegetace). Loggery  na měrných místech jsou 

nastaveny tak, že když dojde k zaplnění paměti, začnou se data od nejstarších 

odmazávat (opatření vychází z předpokladu, že údaje nebude možné stáhnout 

v době povodní – tudíž v době, která je pro naše účely stěžejní, proto je lepší 

zachovat aktuální data na úkor starších). V konečném důsledku není časový interval, 

ve kterém by byla k dispozici data ze všech měřených bodů. Například hladiny 
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z Halámeckého potoka mám k dispozici pouze od konce června 2008 do poloviny 

dubna 2009 a podobně.  

Z hydrometrických měření na tocích byly definovány vztahy mezi hladinou a 

průtokem na některých profilech a vypočteny konsumpční křivky.  

 

Tabulka 5: konsump ční rovnice k hydrometrovaným profil ům 

4.1.3. Měření hladiny 

V úvodu vyhodnocení získaných dat shrnu chování hladin v pozorovacích bodech. 

Data získaná z měření jsem rozdělila na šest období (s ohledem na návaznost dat).  

Období I. : duben 08 – duben 09  

Hladiny jsou známé z těchto pozorovacích bodů: DP_LB_N, DP_LB_T, DP_PB_N, 

DP_PB_T, Halámecký potok, HP_LB_N, HP_LB_T, HP_PB_N les, HP_PB_N louka, 

HP_PB_T, Lužnice HP 

- Vrty v nivě reagují adekvátně k výkyvům hladiny v řece. Nejpodobněji řece se 

chovají hladiny ve vrtech DP_LB_N, DP_PB_N a HP_PB_N louka, které jsou 

k toku nejblíže. Poněkud tlumenější pohyb lze pozorovat ve vrtu HP_LB_N, 

který je od řeky vzdálen asi 100 m.  

- Vrt HP_PB_N les je od řeky dál než 300 m, v tomto vrtu je reakce ještě 

tlumenější, ale zato je velice podobná chování hladiny na Halámeckém potoce 

a vrtu v terase, který leží asi 60 m severovýchodním směrem. Zajímavé je, že 

když 1.4. 2009 došlo ve vrtu HP_PB_T k nárůstu hladiny, zatímco v 

sousedním vrtu HP_PB_N v nivě se tato změna neprojevila. 

- Průběh hladin v terasách má poněkud odlišný charakter, i když zásadní nárůst 

se projeví vždy stejně jako v nivě a v řece. Lehce se odlišuje průběh grafu u 

vrtu DP_LB_T, jehož reakce je převážně dosti mírná, až v březnu 2009 dojde 

k největšímu nárůstu hladin, který se v tomto vrtu projeví výrazněji než 

Místo m ěření Konsump ční rovnice Platnost
Nová Ves y=4,3895x2-1,9069x+0,7767 není definována

Lužnice nad Suchdolem y=-7,6369x3+33,727x2-24,556x+4,874 není definována

Lužnice HP y = 1,1617x2 + 0,4684x - 1,9638 do 2,3 m nad č idlem (5 m3/s)

Halámecká potok - horní y = 1,1484x4,371 není definována



Interakce mezi povrchovou a podzemní vodou v nivě řeky Lužnice 

 20

v ostatních, a posléze dojde k rychlému poklesu a opětovnému výraznému 

nárůstu při další srážce.  

- Nejproblematičtější charakter pohybu hladiny pozorujeme ve vrtu HP_LB_T, 

kde při každé významnější srážce dojde ke skokovému nárůstu hladiny, která 

pak neobvykle rychle (ve srovnání s ostatními vrty) poklesne.  

Období II.: červen – srpen 09 

Hladiny jsou známé z těchto pozorovacích bodů: DP_LB_T, DP_LB_N1, DP_LB_N2, 

DP_PB_T, DP_PB_N, HP_LB_T, HP_LB_N, HP_PB_T, HP_PB_N les, HP_PB_N 

louka, Lužnice DP a Lužnice HP 

- U vrtů, které se pohyby hladin nejvíce podobají hladinám v řece (DP_PB_N, 

DP_LB_N1, DP_LB_N2, HP_PB_N louka) lze sledovat některé odlišnosti. 

- DP_LB_N1, DP_LB_N2, HP_PB_N louka: 24 a 25. 7. se na grafu objevují dva 

menší píky, které se na ostatních pozorovacích bodech neprojeví. 

- DP_PB_N: Do 8.7. se hladina ve vrtu drží v úrovni hladiny řeky ( až na skok, 

který se na grafu objevuje 7.7. a pravděpodobně je způsobený pohybem 

čidla), při poklesu však hladina klesá výrazněji a dostává se pod úroveň 

hladiny v řece. 

- HP_PB_N les a HP_PB_T vykazují podobné chování, ale potvrzuje se 

doměnka z I období. Pokud hladina ve vrtu vystoupá na úroveň 460,40 (což je 

úroveň terénu v okolí vrtu) přestane být kolísání srovnatelné se sousedním 

vrtem. 

- DP_LB_T má evidentně jiný režim než ostatní vrty. 

- HP_LB_T má na grafu dva výrazné píky. První odpovídá výraznému vzestupu 

hladin ve všech pozorovacích bodech, ale vzdutí hladiny trvá pouhé 4 dny. 

Druhý pík 3.7. je těžko vysvětlitelný, jelikož se na žádném z ostatních grafů 

neprojeví. 

Období III: zá ří – říjen 09 

Hladiny jsou známé z těchto pozorovacích bodů: HP_LB_T, HP_LB_N, HP_PB_N 

les, HP_PB_T, DP_PB_N, DP_PB_T, DP_LB_T, DP_LB_N1, DP_LB_N2, Lužnice 

DP, Lužnice HP 
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- Jedná se období téměř bez srážek, proto se největší výkyvy hladin projevují 

na řece, zatímco ve vrtech je kolísání minimální 

- 9.10. se na grafu HP_LB_T objevuje více než 60 cm vysoký pík, který se 

objeví v období nárůstu hladiny v řece (ale svého vrcholu dosáhne o den dřív 

a během tří dnů vymizí) 

Období IV: listopad 09 – duben 10 

Hladiny jsou známé z těchto pozorovacích bodů: DP_LB_T, DP_LB_N1, DP_LB_N2, 

HP_LB_T, HP_LB_N, HP_PB_T, HP_PB_T les, DP_PB_T, DP_PB_N, SP_LB_T, 

SP_LB_N a z řeky na dolním a horním profilu. 

- Vrty v nivě – SP_LB_N, DP_LB_N1, DP_LB_N2 a DP_PB_N odrážejí změny 

hladiny vody v řece, ale jejich reakce je o dost tlumenější. 

- Grafy hladin vrtů v lese na pravém břehu horního profilu (HP_PB_T a 

HP_PB_N) mají v postatě totožné průběhy hladin. 

- U vrtu DP_LB_T se objevuje stejný jev, jako v I. Období. Po nastoupání 

hladiny nad výšku přibližně  458,5 m n.m. se v tomto vrtu objeví silný přítok, 

který poměrně rychle odezní. 

- Zdaleka nejproblematičtější je chování hladiny ve vrtu HP_PB_T. Oproti 1. 

období se ve vrtu tentokrát neprojevil žádný z nárůstů hladin v řece. Hladina 

vody ve vrtu kolísá, ale obdobné kolísání není vidět v žádném z ostatních 

pozorovacích bodů. Významnější zvýšení hladiny se odehrálo na konci ledna 

2010. Vzestup hladiny ve vrtu souhlasí s nárůstem hladiny v řece, ale nejedná 

se o pík charakteristický pro předcházející období. U ostatních vrtů k zvýšení 

hladiny nedojde. Na konci února 2010 začíná docházet k výraznému nárůstu 

hladin ve všech pozorovacích objektech, potom se hladina HP_LB_T sice také 

zvýší, ale se značným zpožděním. 

- Hladina v nově instalovaném vrtu SP_LB_T se dá dobře porovnat s vrty na 

horním profilu pravého břehu.  

- Velice podobný průběh mají hladiny DP_PB_T a DP_PB_N, jejichž vzdálenost 

je kolem 90 m, pouze vrt v terase méně kolísá. 
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Období V.: duben – červen 10 

Hladiny jsou známé z těchto pozorovacích bodů: HP_LB_T, HP_LB_N, HP_PB_N 

les, HP_PB_T, DP_PB_N, DP_PB_T, Lužnice HP 

V tomto období existuje v postatě jediný spolehlivý údaj a tím je hladina Lužnice HP, 

který je stahován automaticky. Z téměř poloviny bodů chybí data úplně a ostatní 

měření jsou zjevně chybná. V grafu jsou vidět denní výkyvy, které budou nespíše 

způsobeny chybným měřením barologgeru (takové chyby mohou vzniknout změnami 

teplot ve skříňce, ve které je barologger umístěn). Otázkou je do jaké míry jsou data 

věrohodná po eliminování této denní variace tlaku vzduchu (například vypočtením 

průměrné denní hodnoty). 

Období VI.: červen 10 – únor 11 

Hladiny jsou známé z těchto pozorovacích bodů: HP_LB_T, HP_LB_N, HP_PB_T, 

HP_PB_N louka, HP_PB_N les, Lužnice Nová Ves, Lužnice HP, DP-LB_T, 

DP_LB_N1, DP_LB_N2, DP_PB_T, DP_PB_N, Lužnice DP 

- Zvlášť v počátku tohoto období dochází k extrémnímu kolísání hodnot (jedná 

se o 0,5 m během dne), později se rozkolísanost poněkud zmírní, ale přesto 

se stále projevují určité denní variace v pohybu hladiny (kontrola správnosti 

měření barologgeru bohužel nebyla v inkriminovanou dobu možná, protože 

druhý barologger, byl právě mimo provoz). 

- Základní modely chování jednotlivých míst se zásadně neliší od předchozích 

období.  

- Zajímavostí je, že u dvojic sousedních vrtů z nichž jeden leží v terase a druhý 

v nivě dochází čas od času nejspíš k obrácení gradientu, když je hladina 

v nivě po několik dní (například od 4.8.10 do 23.8.10 u vrtů HP_LB_N a 

HP_LB_T) výše než v terase. 

Pohyby hladin v pozorovacích bodech popsané v předchozích odstavcích je možné 

porovnat s grafy v příloze 3. Grafy k období V. a VI. jsou oproti předchozím obdobím 

vyhotoveny ve dvou provedeních - graf pro V. období samostatně, 2 grafy pro období 

VI. (rozdělení na horní a dolní profil z důvodu větší přehlednosti) a na závěr jsou 

přiloženy 2 grafy pro hydrologický rok 2009/10, kde jsou použity denní průměry 

hladin v jednotlivých bodech (opět rozděleny na dolní a horní profil).  
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Pro některá období jsou stažená i data z Lužnice u Suchdola nad Lužnicí, ale 

absolutní výška hladiny je výrazně níže než ostatní hladiny, takže by její zanesení do 

grafů snížilo jejich přehlednost. K hladině z čidla u Suchdola by šlo připočíst 12 m a 

použít ji do grafů, ale její relativní průběh je stejný, jako má hladina na Lužnici HP.  

Interpretace chováni hladin v zájmovém území 

Podle kolísání hladiny ve vrtech a podle morfologie terénu lze zájmové území rozdělit 

na 3 segmenty. Vymezení segmentů v území je vyznačeno na obrázku 9. 

Obrázek 9: Rozd ělení zájmového území na segmenty A, B, C 
 

Segment A:  HP_PB_N louka, SP_LB_N, DP_LB_N1, DP_LB_N2, DP_PB_N 

Zahrnuje vrty, které evidentně komunikují s řekou. Pohyb hladin v těchto vrtech je 

tlumenější a oproti řece opožděný. Všechny vrty ze skupiny A leží v nivě Lužnice, 

takže zde hladina podstatnou část roku vystupuje nad terén. Nejdelší vzdálenost 

mezi řekou a jedním z vrtů, který do této skupiny spadá, je něco málo přes 300 m 

(SP_LB_N).  
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vrtů. K dotvoření představy o vrtu podotýkám, že vrt leží v lese asi 300 m vzdálen od 

nejbližšího stavení. Jeho poloha je asi 2 výškové metry pod nejvyšším bodem v okolí 

nad silnicí u ne příliš frekventované lesní cesty. 

4.2. Vlastní práce v terénu 

Základní představu o geologickém prostředí jsem získala z archivních prací, které se 

týkaly zájmového území. Výsledky práce v terénu měly pomoci podrobněji definovat 

hydraulické parametry prostředí.  

4.1.2. Nálevové zkoušky 

Nalévací zkouška (anglicky slug test) se používá ke zjištění hydraulické vodivosti 

horninového prostředí (K). Jedná se o metodu, která je oproti klasickým 

hydrodynamickým zkouškám daleko méně náročná (z hlediska, času, financí, 

technického zázemí). Lze ji použít jak nesaturované tak v saturované zóně. Protože 

můj výzkum se netýká nesaturované zóny, budu se zabývat pouze slug testem 

v saturované zóně. Do vrtu se v takovém případě nalije určité množství vody a potom 

se sleduje pokles hladiny ve vrtu na původní úroveň tj. na úroveň před zahájením 

slug testu. Koeficient filtrace závisí na charakteru poklesu hladiny v čase (HVORSLEV 

1950). 

Metodika  

K provedení slug testů jsem opět použila pozorovací vrty z první etapy výzkumu.  

Měření hladiny ve vrtu během testu fungovalo na stejném principu, jako dlouhodobé 

sledování hladiny ve vrtech. Slug testy jsem prováděla ve vrtech opakovaně. 

V červenci 2010, jsem používala vlastní datalogger, takže jsem nemusela měnit 

nastavení dataloggerů ve vrtech. Při pozdějších testech na jaře 2011 jsem používala 

čidla z vrtů, takže jsem musela přerušit zaznamenávání hladin (data z tohoto období 

však nejsou v této práci použita). Jiné nastavení loggeru ve vrtu bylo nutné, protože 

pokles hladiny ve vrtu zpravidla netrval déle než pět minut, takže jsem mezi záznamy 

obvykle používala interval 5s .  
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Vyhodnocení  

Výsledky jsem vyhodnotila podle rovnice (HVORSLEV 1950): 

K = [r2*ln(L/r)]/(2*L*Tb) 

r…poloměr vrtu [m] 

L…otevřená část vrtu pod hladinou [m] 

Tb… čas pro h/h0 = 0,37 

Toto platí, pokud L/r > 8  

Získání dat z měření probíhalo následujícím způsobem: data z barologgeru jsem 

odečetla od dat z čidla snímající tlak pod hladinou. Rozdíl obou hodnot značí výšku 

hladiny vody nad čidlem v cm.  

Čas T0 je čas, kdy uměle zvýšená hladina vody dosáhne maxima a začíná se měřit 

její pokles. Výška hladiny h0 je maximální výška hladiny. Všechny hodnoty h jsem 

vynesla do grafu s logaritmickou osou času na ose x a s poměrem h/h0 na ose y. 

Průběhem poklesu hladiny jsem proložila přímku a vypočítala její rovnici. Do rovnice 

jsem potom za y dosadila 0,37, dostala jsem lnTb, ze kterého už stačilo dopočítat Tb 

a dosadit do vzorce. 

 
Tabulka 6: Výsledky slug test ů a některé další d ůležité veli činy 

datum m ěření název vrtu hz L h0 Tb              K K

[m] [m] [m] [s] [m/s] [m/den]
5.7.2010 HP_PB_T 2,01 1,14 0,29 93,42 1,54*10-5 1,331
5.7.2010 HP_PB_N_les 0,21 2,51 0,18 40,48 1,96*10-5 1,693
12.4.2011 HP_PB_N_louka 0,54 2,55 0,23 80,32 9,75*10-6 0,842

3.7.- 4.7.2010 HP_LB_T 3,00 1,63 0,61 43080,00 2,56*10-8 0,002
11.4.-12.4.2011 HP_LB_T 3,04 1,59 0,67 75630,00 1,49*10-8 0,001

6.7.2010 DP_PB_T 1,94 0,52 0,17 18,71 1,32*10-4 11,405
20.2.2011 DP_LB_T 1,21 1,97 0,16 20,77 4,61*10-5 3,983
12.4.2011 DP_LB_T 1,20 1,97 0,65 49,78 1,92*10-5 1,659
20.2.2011 DP_LB_N1 0,10 1,16 0,02 27,89 5,08*10-5 4,389
12.4.2011 DP_LB_N1 0,74 0,52 0,20 33,45 7,36*10-5 6,359
4.7.2010 SP_LB_T 1,80 2,08 0,38 60,07 1,53*10-5 1,322
4.7.2010 SP_LB_N 0,54 2,01 0,19 14,39 6,54*10-5 5,651

hz…hloubka hladiny podzemní vody pod zhlavím vrtu 
L…otevřená část vrtu pod hladinou 
H0…vzestup hladiny ve vrtu po nalití vody 
Tb…čas pro h/h0 = 0,37 
K…koeficient filtrace 
 

Vrt DP_PB_N jsem nezastihla při dostatečně nízkém stavu hladiny, aby bylo možné 
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do vrtu přilít vodu. V dalším vrtu v nivě - DP_LB_N2 jsem slug test neprováděla. 

Ve vrtu HP_LB_N jsem zkoušku prováděla celkem čtyřikrát, ale voda pokaždé 

odtekla tak rychle, že se výsledky nedaly vyhodnotit.  Grafy poklesu hladin během 

zkoušek jsou k nahlédnutí v příloze 4.  

V SP_LB_N jsem provedla zkoušku celkem třikrát v červenci 2010, ale 2 měření se 

ukázala nepoužitelná, což vyplynulo z grafů poklesu hladiny. Jedno měření 

(4.7.2010) jsem vyhodnotila, ale ani tady neprobíhala zkouška podle očekávání.  

Problémy byly také s vrtem HP_PB_N les, kde se hladina vody dostala asi 20 cm pod 

úroveň terénu. Věrohodnost vyhodnocení poněkud snižuje malé zvýšení hladiny a 

následně krátký průběh zkoušky. Slug test jsem chtěla zopakovat v dubnu 2011, ale 

hladina dosahovala asi 5 cm pod zhlaví vrtu, takže zkoušku nebylo možné provést. 

Vrt DP_LB_N1 jsem měřila v únoru 2011, ale s výsledky měření jsem nebyla 

spokojená, proto jsem zkoušku zopakovala ještě v dubnu téhož roku. Obě měření 

jsem vyhodnotila a jejich výsledky se liší v rámci řádu. Při druhém pokusu jsem 

použila dvojnásobné množství vody než při prvním a výsledné hodnota koeficientu 

filtrace byla v porovnání s minulým měřením nižší.  

Posledním měřeným vrtem v nivě je vrt HP_PB_N louka, který jsem měřila pouze 

jednou. 

DP_LB_T jsem opět měřila dvakrát v únoru a dubnu 2011, ze stejného důvodu, jako 

u vrtu DP_LB_N1. Vyhodnotila jsem obě měření. Při druhém měření s použitím 

dvojnásobného množství vody vyšel koeficient filtrace o něco vyšší. 

Při měření vrtu DP_PB_T jsem pravděpodobně použila příliš malý objem vody. 

Zkoušku jsem vyhodnotila a výsledný koeficient filtrace vyšel o řád vyšší než u 

většiny vrtů.  

Vrty HP_PB_T a SP_LB_T jsem měřila pouze jednou a oba jsem vyhodnotila 

obvyklým způsobem. 

Poslední vrt HP_LB_T se projevil (stejně jako v ostatních bodech) naprosto jinak než 

ostatní vrty. Poprvé v červenci 2010 jsem při měření injektovala stejné množství vody 

jako do ostatních vrtů a zkouška probíhala téměř 21 hodin. Po nalití voda stoupla o 

60 cm. Průběžně jsem stav hladiny kontrolovala (Rangovou píšťalou) a za 4 hodiny 

od nálevu klesla hladina o méně než 20 cm. Změnila jsem tedy interval záznamu z 5s 
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na 30s. Slug test jsem zopakovala v dubnu 2011. Tentokrát jsem nalila do vrtu pouze 

0,25 l (v předchozí zkoušce 1 l). Hladinu jsem měřila 15,5 hodiny. Ani při jedné 

zkoušce se hladina nedostala až na původní hodnotu. Oba pokusy jsem vyhodnotila. 

4.1.3. Měření konduktivity ve vrtech 

Rezistivimetrie ve vrtu je geofyzikální karotážní metoda používaná v hydrogeologii. 

Často se používá i u několik set metrů hlubokých vrtů, kde je několik kolektorů 

podzemní vody nad sebou. Do vrtu se po celé jeho délce rovnoměrně injektuje 

chlorid sodný (kuchyňská sůl). Potom se v různých hloubkách v určitých časových 

intervalech měří elektrický odpor (rezistivita). Postupně, jak vody proudí vrtem se sůl 

vymývá a elektrický odpor se zvyšuje. Naměřené hodnoty odporu se zaznamenávají 

a ze vztahu, který využívá počáteční odpor a odpor změřený v různých časech, lze 

vypočítat zdánlivou filtrační rychlost (dále jen rychlost) proudění vody ve vrtu. 

Metodika  

Pokusila jsem se o poněkud zjednodušenou variantu výše popsané metody. Použila 

jsem stejné vrty jako k zaznamenávání hladin, takže bylo nutné postupovat 

maximálně opatrně, aby nedošlo ke změně polohy čidla. Hloubka vrtů je pouze od 

1,2 do 4,6 m, což je pouhých 10 až 20 % mocnosti kvartérního kolektoru. Bylo tedy 

předem jasné, že nepůjde určit rozvrstvení kolektoru ve vertikálním směru, ale pouze 

porovnat rychlosti v jednotlivých vrtech.  

Kvůli dostupnosti měřících přístrojů jsem neměřila odpor, ale vodivost (konduktuvitu). 

Vztah mezi konduktivitou κ a rezistivitou ρ je κ = 1/ ρ. Měřící sonda je s 

konduktometrem propojena kabelem o délce 3 m, proto jsem před aplikací soli 

změřila hloubku hladiny pod terénem rangovou píšťalou. Sůl (100 g) jsem nasypala 

do silonu a svázala provákem, aby se vešla do vrtu.  Na provaze jsem ji spouštěla do 

vrtu, dokud se většina soli neodplavila. Znalost množství injektované soli naštěstí 

není nutná k výpočtu, protože za těchto podmínek by se dalo zjistit jen těžko. 

V zápětí po injektáži jsem změřila konduktivitu v různých hloubkách s krokem 10 cm. 

Měření jsem opakovala, dokud konduktivita neklesla na hodnotu, kterou jsem změřila 

před injektáží. 

Metodu jsem použila u vrtů HP_LB_N, DP_PB_N, HP_PB_N les, HP_PB_T a 

SP_LB_N.  
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Vyhodnocení  

Změřené hodnoty konduktivity jsem vynesla do grafů (příloha 5). Z grafů jsem si 

udělala představu o tom na kolik vrstev, podle rychlosti proudění, je potřeba graf 

rozdělit. U všech měřených vrtů jsem uvažovala dvě vrstvy, ve kterých jsem počítala 

rychlost proudění vody.  

K vyhodnocení výsledků měření jsem použila vztah podle GRINBAUMA (1965), 

upravený podle LUKEŠE (1972): 

log [(Rm0/Rmt)
 1,04-1] = -(va/1,81)*t + log [(Rm0/Rm1)

1,04-1] 

Rm0… měrný odpor sledované části před úpravou, Rm1… měrný odpor sledované 

části po úpravě, Rmt… měrný odpor sledované části v čase t po úpravě. Protože 

hodnoty Rm0 a Rm1 jsou pro určený interval konstantní, lze vztah formálně upravit na 

tvar: 

Y = -k X + q 

Vztah vyjadřuje rovnici přímky pro Y = log [(Rm0/Rmt)
1,04-1], X = t, q = log 

[(Rm0/Rm1)
1,04-1]. Ze směrnice přímky jsem vypočetla zdánlivou filtrační rychlost va a 

průtok qi: 

va = k*1,81d   

qi = va*d*∆h 

Z naměřených dat jsem vybrala data charakteristická pro určitý interval a vynesla 

jsem je do grafu, kde na svislé ose je Y a na vodorovné X (podle výše uvedeného 

vzorce). Data jsem proložila regresní přímkou a spočítala její rovnici. Tím jsem 

získala hodnotu směrnice „k“ a potom jsem pouze dosadila do vzorců pro výpočet 

zdánlivé filtrační rychlosti a průtoku. 
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Tabulka 7: Výsledky m ěření konduktivity ve vrtech 

datum     
měření

název       vrtu
hladina 

podzemní 
vody

průměr  
vrtu

úsek       
vrtu

zdánlivá 
filtra ční 
rychlost

průtok 
úsekem  

vrtu
[m]             

pod zhlavím
[m]

[m]             
pod zhlavím

[m/den] [m3/den]

HP_LB_N 0,9 0,04 1,9 - 1,0 0,0626 0,0023
HP_LB_N 0,9 0,04 1,0 - 0,9 0,0626 0,0003
DP_PB_N 0,21 0,04 2,1 - 1,5 0,6255 0,0150
DP_PB_N 0,21 0,04 1,5 - 0,3 0,6255 0,0300

HP_PB_N les 0,21 0,04 2,6 - 1,4 0,5004 0,0240
HP_PB_N les 0,21 0,04 1,4 - 0,4 0,5004 0,0200

HP_PB_T 2,01 0,04 3 - 2,8 0,0375 0,0003
HP_PB_T 2,01 0,04 2,8 - 2,1 0,0626 0,0018
SP_LB_N 0,54 0,04 2,2 - 1,8 0,0375 0,0006
SP_LB_N 0,54 0,04 1,8 - 0,65 0,0313 0,0014

4.7. - 7.7.2010

3.7.  - 7.7.2010

6.7.2010

5.7. - 6.7.2010

5.7. - 6.7.2010

 

V tabulce 8 jsou pro každý vrt zobrazeny výsledky z obou zvolených intervalů. V 

rámci jednoho vrtu se rychlosti příliš neliší, takže v tak mělkých vrtech bylo 

vyhodnocení ve dvou úsecích zjevně zbytečné.  

Největší rychlosti (kolem 0,5 m/den) jsem naměřila ve vrtech  HP_PB_N les a 

DP_PB_N. Hladina v okolí obou těchto vrtů dosahovala mírně nad úroveň terénu. 

V grafu HP_PB_N les je vidět nižší konduktivita v hloubce kolem jednoho metru pod 

zhlavím vrtu, což je pravděpodobně důsledek nerovnoměrného zasolení.  Ve vrchní 

části vrtu nejspíš docházelo k rychlejšímu ředění, což by se dalo interpretovat, jako 

vliv proudění na povrchu. U druhého vrtu v nivě DP_LB_N se nejspíš nepodařilo vrt 

rovnoměrně zasolit, ale protože výsledky ze dvou úseků vrtu nevykazují rozdíl, můžu 

předpokládat, že rychlost i v tomto vrtu dosahuje řádu desítek cm za den. V ostatních 

měřených vrtech vyšla rychlost řádově nižší, což by odpovídalo i chování jejich hladin 

(příloha 3).  

 

 

 

 

 

 



Interakce mezi povrchovou a podzemní vodou v nivě řeky Lužnice 

 31

5. Interpretace dat 

5.1. Interakce mezi řekou Lužnicí a její nivou 

Niva Lužnice je na horním profilu v 

zájmovém území široká asi 300 m. 

Jedná se o zúžení, které ze západu 

omezuje 4 m vysoká terénní hrana 

tvořená terasou. Potom se niva začne 

rozšiřovat a její maximální rozsah ve 

vymezené oblasti je  800 m. Na 

dolním profilu dochází opět ke zúžení 

- asi na 700 m. Inundační území je 

omezeno od jihozápadu a 

severovýchodu terénní hranou výšky 

1 – 3 m. V některých místech má 

hrana stupňovitý charakter. V tomto 

nevelkém území probíhá v současné 

době výzkum interakce mezi 

povrchovou vodou řeky Lužnice a 

podzemní vodou v přilehlé nivě. 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Vzestup hladiny na m ěřených 
profilech v období od 24.2 do 2.3.2010 (v 
grafu chybí m ěření z vrtu  HP_PB_N 
louka) 

 

Pro znázornění pohybu v nivě a v terasách kolem řeky Lužnice jsem vytvořila několik 

grafů. Na grafech je v různých obdobích roku znázorněn vzestup, případně pokles 

hladiny. Výška terénu není přesně vyobrazena, protože nemám k dispozici 

dostatečně podrobné informace o morfologii terénu. V grafech, je popiskem „povrch“ 

označena linie, která propojuje nadmořské výšky zaměřené při lokalizaci 
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pozorovacích vrtů. Chybí tedy řada nerovností terénu včetně příbřežních valů a dna 

řeky (to zasahuje přibližně 2 m pod úroveň terénu). Linie povrchu má tedy pouze 

orientační význam. 

 
Z obrázku 10 je vidět vzestup hladiny 

mezi 24. dubnem a 2. březnem 2010. 

Na začátku února tohoto roku bylo 

období nízkého stavu hladiny. 

Celkový srážkový úhrn za únor 2010 

je spíše nízký (27,8 mm) a navíc šlo o 

srážky sněhové. Ke konci února 

začalo tání sněhu a nastal tak rychlý 

vzestupu hladin. Podzemní voda 

v terasách na horním a spodním 

profilu se nachází hluboko pod 

terénem. V terase na horním profilu je 

hladina dokonce o dva metry níž než 

v řece. Voda v nivě na horním profilu 

a na dolním profilu vystupuje nad 

úroveň terénu. V tomto případě bude 

tady niva na pravém břehu dotována 

z řeky i z teras. Zatím co na levém 

břehu bude částečně docházet 

k přetoku vody z nivy do terasových 

sedimentů.  

 

Obrázek 11: Vzestup hladiny v období od 
17.7. do 19.7. 2010  
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Červen a červenec 2010 byly (ve srovnání se zbytkem roku) velmi deštivé. 

V polovině června došlo ke kulminaci hladiny, která poté klesala až do srážky 17. 

července. Právě následný vzestup 

hladiny je ilustrován grafy na 

obrázku 11. Hladina v terasách je 

stále ještě vysoko po červnové 

povodni, takže má po celou dobu 

vyšší potenciál než hladina v řece. 

Během výzdvihu hladiny se opět 

nezmění hladina v terase na pravém 

břehu horního profilu a na levém 

břehu spodního profilu. Na levém 

břehu dolního profilu, kde v únoru 

2010 hladina rychle stoupla, se 

tentokrát hladina již nezvýší. Tento 

skokový vzestup hladiny se projevuje 

vždy na začátku března v 

pozorovacím vrtu DP_LB_T a patrně 

souvisí s táním sněhu na konci zimy 

(je podrobněji popsaný v kapitole 

4.1.3.).  

 

 
 
 

Obrázek 12: Pokles hladiny mezi 8.8. a 
24.8. 2010 

 

Poslední vyobrazenou situací je pokles hladiny v nivě po vydatných srážkách na 

začátku srpna 2010 (od 1. do 7.8. napršelo 76 mm), ke kulminaci hladiny v řece 

došlo 8.8.2010 a poté začala voda klesat. Niva byla při maximální výšce hladiny 

zcela zaplavená. Na dolním profilu byl zatopený i vrt v terase. Podle obrázků se dá 

soudit, že při maximálním zaplavení došlo k otočení gradientu v terasách na levém 

břehu a to nejen na horním, ale i na spodním profilu. 
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Dalším pokusem, jak si udělat jasnější představu o chování hladiny vody v nivě bylo 

vykreslení ekvipotenciál hladiny pomocí programu Surfer. Modely jsem vytvořila 

celkem tři. Vybrala jsem tyto dny: 6.12.2009, 8.8. a 24.9. 2010. V prosinci 2009 byl 

jeden z nejnižších stavů hladin za sledované období. O období v srpnu 2010 jsem se 

již zmiňovala a jedná se naopak o extrémní vzdutí hladiny (větších extrémů 

dosahovala hladina v polovině června téhož roku, ale z tohoto období chybí část dat, 

takže není možné je zpracovat). Poslední model, který pochází ze 24.9.2010 

představuje proudění po přibližně deseti dnech od kulminace 8.8.2010, kdy hladina 

téměř soustavně klesala. 

Obrázek 13: Modely ekvipotencál 
(čárkovan ě) a proudnic (šipky), vrty 
v oblasti jsou znázorn ěny černými puntíky, 
řeka Lužnice je vybarvena šed ě, směr toku 
řeky je k severu; a) 6.12.2009; b) 8.8.2010; 
c) 24.9.2010 (obrázky s nadmo řskou výškou 
ekvipotenciál jsou k nahlédnutí v p říloze 6) 

 

Proudění v nivě jsem popsala pomocí 

teorie vysvětlené v kapitole 3.3.  

Z terasy na pravém břehu proudí voda 

do nivy a to i za vyšších stavů hladiny 

v řece. V horní části pravého profilu 

dochází k příronu z nivy do řeky. 

V dolní části území se situace mění a 

další úsek charakterizuje proudění, 

které je převážně paralelní 

s prouděním vody v řece. Na levém 

břehu v horní polovině území je situace 

opačná, než na pravém břehu, takže 

dochází k vcezu vody z řeky do nivy. 

Níže se opět objevuje proudění 

paralelní. Jak je vidět z obrázku 13, na 

větší části zájmového území dochází 

k transientnímu (skrz koryto řeky) a 

místy k  paralelnímu proudění.  

0 200 400 a)

0 200 400 b)

0 200 400 c)
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Celková délka úseků příronu je 824 m, z toho 593  m  na pravém a 231 m na levém 

břehu. Úseky, kde dochází ke vcezu měří 795 m, 185 m leží na pravém a 610 m na 

levém břehu. 

Obrázek 14: Znázorn ění míst paralelního a transientního proud ění v zájmovém území; 
ekvipotenciály jsou vyzna čeny čárkovan ě; proudnice p ředstavují černé šipky 

 
Z výsledků této kapitoly a i ze známých geomorfologických údajů o území vyplývá, že 

studovaná oblast se způsobem interakce mezi řekou a nivou řadí ke kombinovaným 

systémům (viz kapitola 3.3.). 

5.2. Problémy modelu a úvahy o jejich řešení  

Jedním z původně plánovaných metodických postupů měl být hydraulický model 

proudění. Postup prací a analýza vstupních dat však ukázala, že hydraulický model 

není optimálním řešením daného problému. Důvody lze shrnout do následujících 

bodů. 

1. Proudění v oblasti není po většinu času stacionární, takže i kdyby se podařilo 

vytvořit fungující stacionární model jeho vypovídající hodnota bude značně 

omezená. 

2. V různých místech v nivě se voda v elice často dostává nad úroveň terénu. 

Takový případ není možné modelovat v programu Feflow. Při zadávání úloh 

0 200 400

úseky paralelního proudeníúseky transientního proudení (skrz koryto reky)
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ve Feflow se na styku podzemní vody s povrchovou definují okrajové 

podmínky. Proto by nejdříve bylo potřeba zaměřit rozsah jezírek za různých 

stavů hladiny, což není prakticky možné. 

3. Jedinou známou okrajovou podmínkou, kterou lze použít na hranice oblasti je 

absolutní výška hladiny. Již bylo zmíněno, že v některých případech bylo 

zaměření vrtů velice komplikované a nemusí být přesné, což zavádí další 

nespecifikovanou chybu do modelu.  

4. Nejasný je význam odtržených meandrů v nivě. Mohou být místy, kde voda 

proudí přednostně, nebo naopak, díky kolmataci dřívějšího dna, zde může 

docházet k pohybu vody, jen pokud je voda nad terénem.  

5. Z hlediska hydraulické vodivosti je niva nehomogenní a pravděpodobně i 

anizotropní. Modelované území je poměrně malé a tak dopad nehomogenity 

prostředí na model naprosto zásadní. Navíc je možné, že pozorovací vrty jsou 

právě v místech, která neodpovídají průměrnému chování vody v území. 

6. V modelu nejsou zahrnuty principy interakce mezi tokem a nivou tak, jak jsou 

popsány v kapitole 3.3. Tady model nepočítá s kolmatací koryta a 

nezohledňuje existenci propustnějších „cest“ v nivě. 

Nejzajímavějším, ale v podstatě nereálným řešením by bylo provést detailní průzkum 

nivy. Podle leteckých snímků oblasti, ze které jsou vidět odtržené meandry, by se 

dala vytipovat místa, ve kterých by bylo dobré určit hydraulickou vodivost a udělat si 

tak lepší představu o nehomogenitě prostředí.  

Dalším předpokladem pro úspěšné modelování problému je modelovat nestacionární 

proudění v nivě. K tomu je potřeba vyřešit problém vystupování vody nad terén. Tady 

bych se ráda zamyslela nad řešením této problematiky.  

Nejdříve shrnu několik předpokladů, ze kterých má úvaha vychází. V místech, kde 

voda opakovaně vystupuje nad terén dochází časem ke kolmataci (TUREK 2011) dna 

těchto jezírek. To znamená, že předpokládám daleko nižší hydraulickou vodivost 

pode dnem jezírka než v okolní nivě (to vyplývá i z chování vrtu HP_PB_N les, 

kterým se zabývám v kapitole 4.1.3.). Voda mezi jezírky proudí buď po povrchu (v 

případě, že dojde k jejich propojení vzestupem hladiny nad terén v ploše nivy), nebo 

skrz svrchní vrstvu sedimentů. Ta je tvořena povodňovými hlínami, které mají opět 

výrazně nižší propustnost, než ostatní sedimenty v nivě. Pro realizaci níže 
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popsaného řešení by bylo nutné znát vlastnosti této vrstvy povodňové hlíny – 

hydraulickou vodivost a efektivní pórovitost. 

Problém s modelováním povrchové vody bych se pokusila vyřešit tím, že bych do 

modelu nad úroveň povrchu zadala právě vlastnosti odpovídající vlastnostem nivní 

hlíny. Nad terénem by tedy byla podle předpokladu řádově nižší vodivost než pod 

terénem.  

Hladiny změřené ve vrtech bych pak musela přepočítat. Ve chvíli, kdy hladina 

přesáhne úroveň terénu by se musela vypočítat výška sloupce vody na teoretickou 

výšku, do které by hladina vystoupala v případě, že by se nacházela v hlíně, k tomu 

by bylo zapotřebí znát pórovitost hlíny.  

Výsledný model by pochopitelně nemohl být respektován z hlediska směru proudění 

ve svrchní vrstvě. Nicméně předpokládám, že výsledné hodnoty průtoků přes hranice 

včetně jejich směru by mohly mít určitou vypovídající hodnotu. 

5.3. Korelace zm ěny hladiny v niv ě se změnou hladiny v řece 

Při zaměřování vrtů mohlo dojít k chybám (zvlášť ve vertikálním smyslu), proto jsem 

se pokusila vztahy mezi řekou a vrty zobecnit s využitím změny hladiny během dne. 

K porovnání jsem využila měření z druhé poloviny roku 2010  od 30.6. do 31.10. 

Naměřená data z tohoto období jsou problematická, z počátku chybí část dat 

z dolního profilu (z důvodu vysokého stavu hladiny v řece nebyla oblast přístupná), a 

také patrně došlo k chybě při měření atmosférického tlaku (jak usuzuji z denních 

výkyvů v grafech hladin). Přesto považuji období za nejpříhodnější a to z těchto 

důvodů: v létě 2010 vystoupaly hladiny do nejvyšších úrovní během posledních tří let 

a existují data z podstatné části sledovaných bodů. Denní variace tlaku jsem 

eliminovala vypočtením denních průměrů. 

Pro jednotlivé vrty jsem provedla korelaci ve změně hladiny ve vrtu se změnou 

hladiny v řece (na horním i dolním profilu) pro dva odlišné případy – pro hladinu vody 

nad a pod terénem. Korelace mezi daty není jednoznačná, i když v chování části vrtů 

je možné rozeznat určitý trend, který jsem chtěla využít pro zjednodušení a 

zobecnění situace v nivě. V tabulce 8 je několik parametrů, které se vyhodnocení 

týkají: vzájemná vzdálenost korelovaných bodů, nejkratší vzdálenost posuzovaného 

bodu od řeky, koeficient korelace R2 (Pearsonův korelační koeficient - pro představu 
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o spolehlivosti zjištěných údajů) a především směrnice trendových přímek. Směrnice 

trendové přímky vyjadřuje poměr mezi změnou hladiny v řece a v ostatních 

sledovaných objektech. Grafy korelací jsou k nahlédnutí v příloze 7. 

 

Tabulka 8: Základní charakteristiky korelace mezi z měnou hladiny ve vrtech a v řece – hladina 
vody pod terénem 

y x
korelačni 

koeficien R2 směrnice
vzdálenost 

xy [m]
vzdálenost 
od řeky [m]

HP_PB_N louka Lužnice HP 0,13 0,33 99 38
DP_LB_N2 Lužnice DP 0,36 0,50 84 84
DP_LB_N1 Lužnice DP 0,30 0,30 175 175
SP_LB_N Lužnice DP 0,20 0,35 345 209  

 
Pro korelaci mezi vzdáleností vrtu od řeky a hodnotou směrnice trendu bylo nakonec 

možné použít pouze 4 vrty a i u těch je závislost pohybu hladiny v řece a v nivě 

minimální a navíc ovlivněná odlehlými hodnotami, takže nelze výsledky použít ke 

zobecnění chování hladiny podzemní vody v nivě. 

Jednoznačnější než korelace mezi vrty a řekou je korelace hladin mezi sousedními 

vrty z nichž jeden leží v segmentu A a druhý v segmentu B, C. Vynechané jsou 

kombinace DP_PB_T – DP_PB_N a HP_PB_N les, HP_PB_N louka (vrty v nivě jsou 

stále pod vodou) a HP_LB_T, HP_LB_N, kde není patrný trend korelace dat.  

 

Tabulka 9: Základní charakteristiky korelace mezi z měnou hladiny ve dvou sousedních vrtech – 
hladina vody pod terénem 

y x
korelačni 

koeficien R2 směrnice
vzdálenost 

xy  [m]

SP_LB_T SP_LB_N 0,70 0,89 189
DP_LB_T DP_LB_N1 0,59 0,70 210
HP_PB_T HP_PB_N louka 0,61 0,66 409  

K rozlití vody nad terén dochází pravidelně jen v segmentu A. Pokusila jsem se tedy 

najít nějaké zákonitosti mezi změnou hladiny v řece a ve vrtech ze segmentu A 

alespoň v podmínkách, kdy je niva zaplavená. 
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Odhad změny hladiny v nivě vychází z korelačního vztahu mezi hodnotou směrnice a 

vzdáleností od řeky. Vztah popisuje denní změnu hladiny v nivě pouze v případě, že 

je voda nad úrovní terénu.  

 
Obrázek 16: Rozd ělení nivy do pás ů, podle denní zm ěny hladiny vody v niv ě, která je  

vyjád řena v procentech pohybu hladiny na  řece – hladina vody v niv ě je nad  terénem. 
 

V příloze 7 jsou vyobrazeny grafy změny hladin řeky a jednotlivých vrtů v čase. 

Z grafů je vidět důvod nízké korelace mezi většinou vrtů a řekou.  

Vrty, u kterých se projevuje jistý trend při porovnání s řekou, které leží v nivě a 

v blízkosti řeky mají v některých obdobích maximální změnu ve stejný čas jako řeka 

a občas dosahují i srovnatelných hodnot. Ale po výrazném minimu, jaké bylo 

21.7.2010 zjevně trvá dlouho, než dojde k nasycení nivy vodou a maximální změna 

hladiny má den zpoždění. Ani následující pokles hladiny není v nivě tak výrazný, jako 

v řece. Potom hladina v řece stoupá pozvolněji a tak se korelace mezi nivou a řekou 

zvýší. Do předchozího popisu nivy zapadá i vrt SP_LB_N, který se nízkou korelací 

odlišuje od ostatních vrtů ze segmentu A. 

Porovnám-li změnu hladiny v řece na horním a dolním profilu, zjistím, že hladina na 

dolním profilu kolísá během dne méně a dříve než na profilu horním. Toto zjištění 

odporuje představě, že do řeky přitéká voda z okolní nivy (vody na dolním profilu by 

potom mělo být naopak více než na horním, výkyvy hladiny by byly větší a docházelo 
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by k nim se zpožděním), a podporuje domněnku, že řeka dotuje hladinu podzemní 

vody v nivě. 

Situace v terasách (včetně vrtu HP_PB_N les) je ještě komplikovanější. K maximální 

a minimální změně dochází u vrtů v terasách o den později než v Lužnici. Pokud 

však posunu data z vrtů o jeden den dopředu, korelace mezi řeku a vrty se nezlepší 

natolik, aby se projevil trend vzhledem k pohybu řeky.  

Terasy na levém břehu jsou, jak vyplývá z kapitoly 4.1.3., těžko interpretovatelné a 

ani nový přístup by problematiku jejich chování nepomohl objasnit. Na pravém břehu 

předpokládám přítok z terasy do nivy (z archivních podkladů i z výšek hladin) a tak 

bych „zpožděnou“ reakci hladiny v grafu interpretovala jako důsledek (oproti řece) 

pomalého šíření hydraulického rázu, přičemž zdroj změny hladiny vody v řece i 

v terase je nejspíš stejný, tedy srážky. 

5.4. Bilance pr ůtoků 

Měření průtoků pro výpočet konsumpční křivky (rovnice konsumpčních křivek jsou 

v tabulce 5), která definuje vztah mezi průtokem a naměřenou hladinou, bylo 

provedeno na třech profilech na Lužnici a na jednom profilu na Halámeckém potoce.  

Hladiny z profilu na Halámeckém potoce mám k dispozici pouze od 11.4. 2009 do 

19.4.2010. Umístění čidla je pouze odečteno z mapy. Místo, kde se Halámecký potok 

vlévá do Lužnice, bylo během sledovaného období nad horním profilem, takže jeho 

přínos do oblasti je již zahrnut v průtoku Lužnice HP. 

Dva měřené profily na Lužnici byly vybrány tak, aby na nich docházelo pouze zřídka 

k vylití řeky z koryta. Jeden z těchto profilů je pod jezem v Nové Vsi nad Lužnicí, 

druhý profil je situován jižně od Suchdola nad Lužnicí (umístění čidel je vidět 

v příloze 1). Z těchto dvou profilů disponuji daty z období od 25.6.2010 do 20.2 2011. 

Poslední profil, na kterém byla určena konsumpční křivka je „horní profil“, který tvoří 

jižní hranici zájmového území. V tomto místě však konsumpce platí pouze do průtoku 

5 m3/s, kdy se řeka začne vylévat z břehů. Na dolním profilu (severní hranici 

zájmového území) dochází k rozlití toku do nivy ještě častěji, takže vyjádření 

konsumpčního vztahu postrádalo smysl. 

V přiložené tabulce 11 je přehled průtoků na jednotlivých profilech ve sledovaných 

obdobích. Z dat na horním profilu jsou vynechány hodnoty, kdy průtok přesahuje 5 
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m3/s. Tomu odpovídá 70 % všech dat, které mám k dispozici. V období od 25.6.2010 

do 20.2.2011 splňuje podmínku méně než 40 % dat.  

Tabulka 11: Pr ůměrný, maximální a minimální pr ůtok vypo čtený z dat v m ěřeném období na 
jednotlivých profilech 

průměr minimum maximum měřené období
Lužnice - Nová Ves 6,69 0,74 45,26 25.6.10-20.2.11
Lužnice - suchdol 12,48 1,33 34,96 25.6.10-20.2.11
Lužnice HP 4,41 3,13 5,00 25.6.10-20.2.11
Lužnice HP 3,84 0,20 5,00 IV.08 -IV.09; VI.-XI.11
Halámecký potok 0,14 0,02 0,69 11.4.09 -19.4.10  

 
V příloze 8 je k nahlédnutí graf průtoků (průměrných denních průtoků - kvůli chybě, 

která v tomto období při měření vznikla a je komentována v kapitole 4.1.3.) v Nové 

Vsi u Suchdola a na Lužnici HP od 25.6.10 do 20.2.11. Z grafu je vidět, že při 

normálním stavu hladiny řeky je průtok u Suchdola nad Lužnicí přibližně dvojnásobný 

oproti průtoku u Nové Vsi. Při vyšších vodních stavech se průtoky na obou profilech 

začnou přibližovat a v extrémním případě může být průtok v Suchdole nad Lužnicí 

dokonce menší než v Nové Vsi (to vyplývá i z tabulky 11). Tento jev svědčí o tom, že 

značný objem vody zůstává při povodních zadržen v nivě. Obdobné tvrzení platí i pro 

oblasti mezi Novou Vsí a horním profilem. V grafu je patrné určité zpoždění nástupu 

kulminace (i minima) v Suchdole oproti Nové Vsi. Průměrné zdržení mezi Novou Vsí 

a Suchdolem (vypočtené z průměrného průtoku na tomto úseku, z délky koryta a 

průměrných parametrů koryta) je 0,3 dne.  

5.5. Změna objemu vody v niv ě 

Jedním z úkolů projektu, jehož je tato práce součástí, je určit retenční kapacitu nivy. 

Pokusila jsem se přispět k objasnění daného problému opět s pomocí denních 

výkyvů ve výšce hladiny ve vrtech a v řece. Abych dokázala vypočítat změnu objemu 

vody v nivě, musela jsem nejprve přepočítat změnu vody v horninovém prostředí na 

sloupec vody. K tomu jsem potřebovala pórovitost geologického prostředí v nivě. Pro 

své výpočty jsem použila hodnotu 28 % (VAŠTA 1976). V případě, že hladina ve vrtu 

kolísala pod úrovní terénu, jsem změnu hladiny vynásobila 0,28. Pokud se hladina 

vyskytovala nad terénem, stačilo ponechat původní hodnotu. Někdy docházelo 

během jednoho dne k poklesu hladiny pod terén (případně k vzestupu hladiny nad 

terén), potom jsem hladinu přepočítávala dle potřeby. 

K těmto výpočtům jsem použila období od 21.7.2010 do 12.8.2010, kdy hladina 
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značně kolísá a dochází i k extrémním poklesům a vzestupům hladiny během 

jediného dne. 

 
Obrázek 17: Plocha nivy, ve které je po čítána zm ěna objemu vody 

 

Pro každý den zvlášť jsem vypočetla změnu objemu v nivě. Rozsah nivy, ve kterém 

jsem objem počítala, je znázorněn na obrázku 17. Plocha výřezu nivy je 372 696 m2. 

Objem jsem počítala s pomocí programu Surfer. Do programu jsem zadala změnu 

hladiny v jednotlivých měřených bodech vyjádřenou v mm vodního sloupce (včetně 

hodnot z míst mimo počítanou plochu). Surfer v zadané ploše dopočítá hodnoty 

změny hladiny v chybějících bodech, tím vznikne plocha, která symbolizuje změnu 

sloupce vody v celé ploše nivy. Následně lze s pomocí programu spočítat objem 

tělesa, tvořeného touto plochou a zvolenou srovnávací rovinou.  

Výsledné hodnoty změny objemu vody v nivě zobrazené v grafu (příloha 9) závislosti 

na změně hladiny v řece prokazují jednoznačnou korelaci (korelační koeficient je 

0,85). Rovnice trendové přímky určuje vztah, podle kterého se dá odhadnout změnu 

objemu vody v nivě ze znalosti změny hladiny vody v řece. Rovnice 1 vyjadřuje vztah 

mezi změnou objemu vody v nivě a změnou hladiny na Lužnici HP, rovnice 2 

vyjadřuje totéž mezi nivou a Lužnicí DP. 
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Rovnice 1:  y = 0,0048x + 18,396 

 

Rovnice 2:  y = 0,0027x + 2,4859 

 

Vysoká korelace mezi změnou hladiny v nivě a v řece (horního profilu 85 %) 

potvrzuje předpoklad, že interakce mezi 

nivou a řekou je v nivě dominantní. Z grafu 

v příloze 9 vyplývá, že objem vody v nivě 

může během jediného dne narůst o 140 

567 m3, což znamená, že v tomto dni 

dosahuje průměrný přítok do nivy 1,63 

m3/s. Stejným způsobem se dá zjistit, že 

maximální odtok z nivy byl 21.7.2010 0,83 

m3/s. Průměrný přítok a odtok z nivy 

v období od 21.7. do 12.8.2010 je vypočten 

v tabulce 12. Průměrné denní přítoky 

samozřejmě vyjadřují pouze výsledný tok 

z nivy nebo do nivy.  

 

Tabulka 12: Výsledný pr ůtok skrz hranici nivy 

vypo čtený z  pr ůměrných denních pr ůtoků 

nivou; odtok je ozna čen znaménkem mínus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum
Změna objemu 

vody v niv ě  
Přítok do nivy 

(odtok)

m 3/den m 3/s
21.7.10 -71435 -0,83
22.7.10 -39806 -0,46
23.7.10 -20697 -0,24
24.7.10 55037 0,64
25.7.10 59706 0,69
26.7.10 -34361 -0,40
27.7.10 -49647 -0,57
28.7.10 -36956 -0,43
29.7.10 -28406 -0,33
30.7.10 -15180 -0,18
31.7.10 26378 0,31

1.8.10 24784 0,29
2.8.10 24684 0,29
3.8.10 140568 1,63
4.8.10 4968 0,06
5.8.10 -51329 -0,59
6.8.10 -25064 -0,29
7.8.10 8653 0,10
8.8.10 114792 1,33
9.8.10 -45677 -0,53

10.8.10 -36425 -0,42
11.8.10 -19355 -0,22
12.8.10 -10997 -0,13
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6. Závěr 

V archivních zprávách se mi podařilo najít poměrně podrobnou geologickou mapu 

oblasti (příloha 1), ze které vyplývá, že zájmové území zasahuje do 4 typů 

kvartérních fluviálních náplavů – terasy würmského a risského stáří, holocenní nivní 

náplavy a holocenní slatiny (VAŠTA 1978).  

V zájmovém území, které má celkovou rozlohu 0,6 km2 bylo v minulosti vyhloubeno 

49 vrtů, z nichž většina sahá až do křídového podloží (seznam použitých vrtů je 

v příloze 2). Z popisů vrtů jsem vytvořila v programu surfer model tvaru 

nepropustného podloží oblasti (příloha 2). Za hranici nepropustného podloží jsem 

považovala křídové písčité jíly. Mocnost kolektoru se v zájmovém území pohybuje 

okolo 20 m. Pro lepší seznámení s geologií kolektoru jsem sestrojila 2 geologické 

řezy. Jeden řez leží v místě dolního profilu a druhý na horním profilu. Z řezů není 

patrné žádné pravidelné vertikální členění kolektoru. V profilech dochází ke střídání 

písků a štěrkopísků s písčitými jíly. 

Rozdělení území do segmentů podle chování hladiny ve vrtech 

odpovídá geologickému členění oblasti.  

Z výsledků zpracování měření hladin vychází veškeré poznatky o chování podzemní 

vody v nivě řeky Lužnice. 

Proudění v oblasti se stáčí od východu k severozápadu. Do nivy přitéká voda 

z würmské terasy na západním okraji zájmového území. Potenciál hladiny 

způsobuje, že na horním profilu proudnice míří k řece. Blíže k dolnímu profilu je řeka 

dotována vodou z nivy jen v příhodných zákrutech meandrů, protože proudění je 

téměř paralelní s tokem. Na levém břehu je proudění za normálního stavu opět téměř 

paralelní s řekou a  místy tak dochází k dotaci nivy. Pouze v horní polovině určuje 

potenciál hladin směr proudění z řeky do nivy.  

V případě skokového nárůstu hladiny v řece se mění odtokové poměry v nivě. Při 

zpracovávání dat se ukázalo, že je vhodné rozdělit tyto události na dva typy, podle 

toho, jestli následovaly po relativně suchém období, nebo navazovaly na předchozí 

povodňovou vlnu. 

První situace nastává zpravidla na jaře při tání sněhu. Řeka vystoupí z břehů, a tím 

prudce zvýší potenciál hladiny v nivě.  Dotace vodou z teras je však v tuto dobu 
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minimální, nebo dokonce ztrátová. U vrtu HP_LB_T v risské terase dochází i 

k obrácení gradientu, proudění vody se v jihozápadním cípu území stáčí směrem ven 

z nivy, dokud hladina v terase nestoupne. Generelní směr proudění v území 

odpovídá směru prudění v řece. 

V létě nebo na podzim častěji dochází k druhému případu. Potenciál hladiny 

v terasách již převyšuje potenciál v nivě. Směr proudění na levém břehu je paralelní 

s řekou a místy se může stáčet až k severu. Na levém břehu směřuje prudění 

k západu, kde naráží na „hydraulickou bariéru“ terasy a stáčí se k severozápadu.  

Na horním profilu východního břehu řeky má za nižších stavů hladina v řece výrazně 

vyšší potenciál než hladina vody v nivě. Důvodem rozdílu může být kolmatace dna 

koryta, nebo existence nepropustné vrstvy mezi řekou a vrtem HP_LB_N, která 

zamezuje přitékání vody z řeky do nivy. Hladina v nivě se potom prudce zvedne až 

ve chvíli, kdy řeka vystoupí z koryta.  V nivě na spodním profilu levého břehu je 

naopak potenciál hladiny v řece a v nivě poměrně vyrovnaný, takže komunikace mezi 

řekou a nivou musí probíhat. Na levém břehu je niva prakticky stále zatopená. 

Korelace změny objemu vody v nivě a změny hladiny v řece (viz příloha 9) potvrzuje, 

že kolísání hladiny v řece má na režim v nivě dominantní vliv. Rovnice 3 

zjednodušuje vztah mezi vzestupem hladiny v řece na horním profilu a celkovou 

změnou objemu v nivě. 

Rovnice 3:  y = 0,0048x + 18,396 

y…změna hladiny v řece na horním profilu [mm/den] 
x...změna objemu vody v nivě [m3/den]  

 

Ze vztahu se dá odhadovat pohyblivá složka zásob v nivě. Obdobnou rovnici jsem 
odvodila i pro dolní profil.  
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