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Abstrakt 
 

Hydrologické funkce povodí jsou důležitou součástí ekosystémů. Existují tři přístupy, 

které se věnují problematice hydrologických funkcí povodí. Tyto tři přístupy jsou v práci 

shrnuty, jsou zde ukázány jejich výhody, nevýhody a výsledky některých studií. Hydrologické 

funkce povodí, zvláště pak odtokový proces, jsou výrazně ovlivňovány lesy rostoucími v povodí, 

především pak jejich druhovou skladbou, stářím a typem půdy, na které je les umístěn. V práci 

jsou shrnuty poznatky o tom jak, který druh stromu, hlavně pak buk lesní (Fagus sylvatica)  

a smrk ztepilý (Picea abies), ovlivňuje odtok, infiltraci vody do půdy a intercepci. V další části je 

pak shrnut vliv lesů na povodně, který není tak velký, jak je obecně očekáváno. Na konci práce 

je pak uveden přehled některých studií, zabývající se hydrologickou bilancí a odtokovými 

procesy, které byly prováděny v pramenné oblasti řeky Litavky a nástin dalšího možného 

výzkumu v této oblasti. 

 

Klíčová slova: odtok, povodí, les, infiltrace, hydrologické modelování, párová povodí 



 
 

Abstract 

Hydrological functions of catchment area are an important part of the ecosystem. There 

are three approaches that deal with the issue of catchment hydrological functions. These three 

approaches are summarized in the work, there are shown the advantages, disadvantages and 

results of some studies. Hydrological functions of catchment area, especially the runoff process, 

significantly affect forests growing in the catchment, especially their species composition, age 

and type of soil. The paper summarizes insights about how that tree species, especially beech 

(Fagus sylvatica) and Norway spruce (Picea abies) affects runoff, water infiltration into the soil 

and interception. The next section is then summary the influence of forests on floods, which is 

not so large as is generally expected. At the end of the work is an overview of some studies 

dealing with the hydrological balance and runoff processes were carried out in the headwaters 

of the river Litavka and outline possible further research in this area. 
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1. Úvod 

Existuje silná zpětná vazba mezi hydrologickým režimem povodí a lesním porostem, 

který svým růstem a zdravotním stavem významným způsobem ovlivňuje hydrologický režim. 

Spotřeba vody stromy, klimatické podmínky v povodí, vlastnosti půdy a zásoby půdní vlhkosti, 

působí na schopnost lesních povodí reagovat na srážkové úhrny, které mohou buď infiltrovat do 

půdy a vrátit se do toku v podobě rychlého podpovrchového odtoku nebo základního odtoku, 

nebo se mohou do toku dostat jako součást povrchového odtoku. Hydrologické procesy jako 

intercepce, schopnost korun stromů zadržet část srážek, které se následně odpaří zpět do 

atmosféry, tání sněhu a výpar, rovněž hrají důležitou roli v koloběhu vody lesním povodím.  

V posledním desetiletí se vedle pravidelné těžby lesních porostů zvýšila frekvence 

těžebních zásahů vyvolaných některým kalamitním stavem (vítr, sníh), jakož i odumíráním či 

špatným zdravotním stavem lesních porostů z důvodu oteplování klimatu a nízkých srážkových 

úhrnů ve vegetační sezóně. Ukazuje se, že hospodaření v lese může vést ke zvýšení 

komplexnosti hydrologických procesů (Eisenbies et al. 2007; Vanclay 2009).  

Cílem práce je popsat, jak klimaticky podmíněné změny v lesním hospodaření ovlivňují 

hydrologický režim. Dále pak popsat s tím spojené nejpoužívanější metody sledování odtoku 

v povodí a pozorování změn, které nastanou po úpravě v hospodaření. Dalšími cíli je pak shrnutí 

vlivu lesního porostu na odtokové procesy a vlivu lesů na povodně a také popsání experimentů 

prováděných na pramenném povodí řeky Litavky. 

Povodí je základní hydrologickou oblastí, ve které je zkoumán odtokový proces. Existují 

různé metody, jak můžeme sledovat a hodnotit odtok z povodí a zda dochází k jeho ovlivnění 

například v důsledku změn ve vegetačním pokryvu.  Jednou z nich jsou výzkumy prováděné 

v rámci jednoho povodí, kdy dochází ke srovnání stavu před a po zásahu například odlesnění, 

které může být přirozené – například větrná kalamita, tak i řízené, například kácení. Druhou 

metodou jsou experimenty párových povodí. Jejich hlavním znakem je provádění experimentů 

na jednom povodí a druhé povodí v blízkosti slouží jako kontrolní, vyloučí se tak klimatická 

variabilita. A poslední metodou je pak hydrologické modelování srážkově-odtokových procesů. 

V práci jsou uvedeny nejpoužívanější modely a některé modely používané v lesnické hydrologii. 

V předkládané práci jsou tyto tři možné metodické postupy, které jsou v hydrologii velmi 

využívané, popsány spolu s uvedením jejich hlavních výhod a nevýhod.  
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Lesy a jejich druhové a věkové složení mají velký vliv na odtokové a hydrologické 

vlastnosti půdy. Každý druh stromu má jiný index listové plochy, kořenový systém, intercepční, 

infiltrační i evapotranspirační vlastnosti. Proto je důležité se věnovat hodnocení vlivu různých 

typů dřevin na hydrologické procesy. 

V této práci se budu věnovat dvěma nejvýraznějším dřevinám ve střední Evropě - buku 

lesnímu (Fagus sylvatica) a smrku ztepilému (Picea abies). V práci nebudou popisovány pouze 

tyto dvě dřeviny jednotlivě, ale budou i obecně porovnávány jehličnaté a listnaté lesy.  

V poslední kapitole jsou představeny experimenty prováděné na pramenném povodí 

řeky Litavky, jejich výsledky a možnosti dalšího výzkumu na tomto povodí. 
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2. Studie párových povodí 

Studie párových povodí jsou často používány k rozlišení rozsahu změn v odtokovém 

režimu vycházející například ze změn ve vegetaci. Tento přístup je založen na srovnání dvou 

nebo více povodí s podobnými vlastnostmi, pokud jde sklon, půdu, oblast, podnebí a vegetaci  

a tato dvě povodí se nachází v blízkosti nebo v těsné blízkosti vedle sebe. Po výběru vhodných 

experimentálních ploch, následuje takzvané kalibrační období, kdy jsou obě povodí 

monitorována, na jednom z povodí je proveden zásah, například pokácení části lesa a druhé je 

ponecháno beze změny jako kontrolní. Pozorované změny v odtoku pak mohou být důsledkem 

změn ve vegetaci. 

Jedna z výhod experimentů srovnávajících sousední povodí je ta, že odstraňují 

klimatickou variabilitu porovnáním dvou povodí se stejnými klimatickými podmínkami  

a využitím krajiny. Srovnání páru povodí může být provedeno nejen pro časové řady ročních 

úhrnů a dlouhodobé roční úhrny. Párová povodí je také možné použít pro stanovení sezónních 

vlivů vegetační změny (Brown et al., 2005). 

 

2.1. Kategorie experimentů 

Rozlišují se čtyři kategorie experimentů. Prvním typem je zalesňování. Kdy je nižší 

vegetace (pastviny) nahrazena lesním porostem. Dalším druhem experimentu je opětovný růst. 

Tyto experimenty se zaměřují na účinky lesní těžby, kde je povolen opětovný růst. Experimenty 

v této oblasti tvoří většinu studií párových povodí po celém světě.  Zahrnují odstranění vegetace 

z části povodí a následuje opětovný růst stejného vegetačního typu. Třetím způsobem 

provádění studií párových povodí je odlesňování.  Při těchto experimentech se přeměňuje lesní 

porost na louky nebo pastviny. Čtvrtou kategorií jsou experimenty změny druhového složení 

lesa. To znamená nahrazení jednoho lesního typu jiným. To zahrnuje výměnu dřevin například 

z dřevin s měkkým dřevem na dřeviny s tvrdým dřevem, opadavé stromy na jehličnaté nebo 

borovice na eukalyptus (Brown et al., 2005).  

Trvalé změny porostů jako zalesňování nebo odlesňování mají pravděpodobně velký 

dlouhodobý vliv na odtok. Experimenty zaměřené především na opětovný růst, kde se provádí 

nejprve těžba a následuje opětovný růst stejného typu vegetace, mohou ovlivnit krátkodobý 

odtok (Sahin a Hall, 1996). Jsou zde i problémy s experimenty opětovného růstu pro odhady 
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zvýšení odtoku jako výsledek trvalé změny vegetace. Data z těchto experimentů získané 

v prvních letech po zásahu, jsou použita k vytvoření vztahů mezi mírou změny krytu a změnou 

odtoku. To proto, že data v následujících letech jsou ovlivněna opětovným růstem 

a nereprezentují odtok v rámci nového typu vegetace. Povodí potřebuje určitý čas pro 

přizpůsobení chodu odtoku pro následující vegetační změnu. Dále pak může dojít k zhutnění 

a narušení půdy během těžby a regenerační vypalování může dočasně zvýšit povrchový odtok  

a změnit strukturu odtoku. Vzhledem k relativně krátké pozorovací době jsou vytvořeny pouze 

malé soubory dat k vytvoření lineárních vztahů správně předpovídající změnu v odtoku. Kvůli 

tomu, může mít klimatická variabilita silný vliv na výsledky přirozené změny odtoku.  

(Vertessy, 1999).  

 

2.2. Metody zpracování dat 

Jsou používány různé metody analýzy dat z párových povodí, k posouzení vlivu změn 

vegetace na odtok. Nejběžněji používanou metodou je tvorba lineární regrese mezi ročním 

odtokem z kontrolního a experimentálního povodí během kalibrační doby. Regresní rovnice je 

pak použita k předpovědi odtoku, který by byl v experimentálním povodí, pokud by 

k experimentu nedošlo. Předpokládá se tedy, že rozdíl v pozorovaném a předpovídaném odtoku 

je v důsledku změn ve vegetaci. Tento postup je většinou používán pro roční data, ale může být 

použit i pro měsíční data, přímý odtok a základní odtok (Brown et al. 2005). Základní odtok je 

část celkového odtoku, který je tvořen výronem podzemních vod do sítě vodních toků po 

povrchu terénu. Přímý odtok je složka celkového odtoku, kterou tvoří nasycený povrchový  

a hypodermický (podpovrchový) odtok.  

Mnoho zalesňovacích experimentů bylo provedeno v Jihoafrické republice. K předpovědi 

působení zalesňování na roční odtok a změny v odtoku v čase, byl vyvinut empirický model, 

který předpovídá procentuální redukci odtoku v čase (Scott a Smith, 1997). Méně používanou 

metodou je měsíční analýza. Většinou se používá lineární regrese měsíčních dat k vytvoření 

před-experimentálních vztahů mezi kontrolním a zkoumaným povodím. Výhodou použití 

měsíčních dat je, že je zde 12 krát více dat, než v analýze ročních údajů. Je však důležité si 

uvědomit, že zatímco používání měsíčních údajů představuje více informací, pokud je vzájemné 

měsíční porovnávání významné, nepředstavuje 12 krát více informací než v ročních datech 
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(Brown et al. 2005). Další nevýhodou je, že měsíční analýza musí probíhat několik po sobě 

následujících let, aby byla data smysluplná na základě ročních vazeb (Lane a Mackay, 2001). 

Vliv vegetace na sezónní, měsíční a denní odtok je mnohem méně prozkoumán. Dopad 

změny vegetace na sezónní odtok ale může být mnohem důležitější než na roční odtok. Použití 

regrese metodou nejmenších čtverců umožňuje analýzu ročních i měsíčních dat. Nebyla ale 

provedena žádná zobecnění na základě reakcí sezónního odtoku na změny ve vegetaci (Brown 

et al., 2005). Další studie používající fuzzy lineární regresní analýzu (FLRA) navazují na předchozí 

studie Bosche a Hewletta z roku 1982 s tím rozdílem, že namísto použití dat maximálního 

zvýšení odtoku v prvních pěti letech po zásahu, byla použita data průměrných změn odtoku 

v prvních pěti letech po ošetření. FLRA nabízí prostředky, kdy mohou být vztahy dvou 

proměnných x a y hodnoceny na základě malé velikostí vzorku. V tomto přístupu jsou regresní 

koeficienty považovány za fuzzy čísla, tedy čísla, které patří do dané množiny s určitou mírou 

příslušnosti. Podle definice fuzzy množin, je A (řekněme) sada objektů bez jasných hranic (Sahin 

a Hall, 1996). Fuzzy logika slouží obecně k definování stavů, které nemají ostře vymezené 

hranice. Fuzzy logika tak umožňuje matematicky vyjádřit pojmy jako „trochu“, „dost“ nebo 

„hodně“. Přesněji, umožňuje vyjádřit částečnou příslušnost k množině. 

 

2.3. Výsledky studií párových povodí 

Byly provedeny studie párových povodí (Bosch a Hewlett, 1982), které ukázaly změny  

v odtoku, vycházející ze změn ve skladbě lesů. Tyto studie ukazují, že redukce lesního porostu 

zvyšuje odtok a vytvoření lesního porostu na méně zarostlých plochách snižuje odtok. Nicméně 

odezva na změny je velmi variabilní a z větší části nepředvídatelná. Předpokládá se, že 

maximální pokles odtoku je analogický s maximálním zvýšením odtoku během prvních pěti let 

po provedení odlesňovacích experimentů. V dalších studiích se zjistilo, že jehličnany a eukalypty 

způsobují změnu zhruba 40 mm v ročním odtoku na 10 % změny v lesním porostu. Listnaté 

tvrdé dřevo je spojeno se změnou asi 25 mm v ročním odtoku na 10 % změny v lesním porostu. 

Křoviny a pastviny jsou spojeny se změnou zhruba 10 mm v ročním odtoku na 10 % změny 

v porostu. Redukce lesa o méně než 20 % nemůže být zjištěna měřením odtoku. Odezva odtoku 

na odlesňování závisí na průměrných ročních srážkách v povodí a na srážkách za rok během 

experimentu (Bosch a Hewlett, 1982).  
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Použitím fuzzy lineární regresní analýzy (FLRA) bylo zjištěno, že pro 10% odlesnění 

v jehličnatém lese, se zvýšil odtok o 20–25 mm, v eukalyptovém lese se zvýšila odtok o 6 mm, 

v křovinách se zvýšila odtok o 5 mm a v opadavém lese se zvýšila odtok o 17–19 mm. Použití 

maximálního zvýšení vede k vyšším odhadům redukce v odtoku na rozdíl od stejné analýzy 

provedené s průměrným růstem odtoku. Je také pravděpodobné, že použití maximálního 

zvýšení bude řízeno proměnlivostí klimatu, stejně jako maximální zvýšení bude většinou 

odpovídat roku největších srážek. Pokud jsou však použity výsledky průměrných hodnot, 

výsledky jsou potencionálně ovlivněny opětovným růstem vegetace po jejím odstranění  

a nastavenými časovými měřítky související se změnou vegetace (Sahin a Hall, 1996).  

  K pochopení procesů ovlivňující odtok je důležité si uvědomit, že roční odtok  

a evapotranspirace nejsou jediné vypovídající proměnné, protože je zde interakce sezónních 

faktorů ovlivňující vodní bilanci, jako například obsah půdní vlhkosti. Zatímco na průměrných 

ročních datech mohou být změny v půdní vlhkosti zanedbatelné, v sezónních datech ne. Při 

shrnutí sezónních rozlišení byly vytvořeny rozdíly mezi absolutními a proporcionálními 

reakcemi. Absolutní reakce se vztahují k celkovému objemu změny. Proporcionální reakce se 

vztahují na změny v rámci odtoku z původní vegetace. Rozdíly mezi absolutním  

a proporcionálním snížením mohou mít vliv na řízení managementu. Zatímco ve většině změn 

odtoků nebo objemů dojde během vlhčích měsíců, proporcionální reakce se liší v závislosti na 

klimatu a typu změny. V povodích, kde je dominantní zimní srážkové období, nastávají největší 

absolutní změny v zimních měsících, kdy jsou srážky nad měsíčním průměrem. Je zde ale 

mnohem větší proporcionální snížení v létě ve srovnání se zimními odtoky. To je způsobeno 

hlavně změnou v intercepci a evapotranspiraci. V povodí s dominantními zimními srážkami 

nastane maximální evapotranspirace během období s nejmenším počtem srážek. To má za 

následek, že vegetace potřebuje nejvíce vody, když je její dostupnost nízká. V lesích je větší 

schopnost vegetace získat vodu z půdní vlhkosti což vede k nižšímu základnímu odtoku ve 

srovnání s travnatými povodími. V povodích, kde je dominantní letní srážkové období, nastávají 

největší absolutní změny v letních měsících, kdy jsou srážky nad měsíčním průměrem. Jsou 

pozorovány dva typy proporcionální změny. A to podobné změny ve všech měsících a větší 

změny ve všech měsících, kdy jsou srážky nižší, než je měsíční průměr. V povodích, kde jsou po 

celý rok podobné srážky, byla absolutní odezva po celý rok podobná. Proporcionální změny 

závisí na typu vegetace. U opadavé vegetace je změna větší během jarních měsíců.  

U stálezelené vegetace je změna stejná ve všech měsících (Brown et al., 2005). 
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Změna využití území v povodí může vést ke změnám ve složkách vodní bilance. Doba 

odezvy odtoku je obecně určena podnebím, vegetační charakteristikou, vlastnostmi povodí  

a managementem. Reakce odtoku je pomalejší, když je území zalesněno, než když je území 

odlesněno. Odtok bude například rychle reagovat v průběhu dnů nebo týdnů na odstranění 

stromů nebo lesní požár v malém povodí pramenného toku. Povodí trvá několik let, aby se 

přizpůsobilo změnám vegetace, zejména tam, kde se vegetace vyvíjí sama. Doba odezvy se 

definuje jako čas potřebný pro roční odtok povodí k dosažení nového rovnovážného stavu po 

disturbanci. Pochopení odezvy je vhodné pro vodohospodářskou politiku a územní plánování 

(Brown et al., 2005). Použitím dlouhodobých dat z párových povodí se zjistily různé reakce 

odtoku. K počátečnímu zvýšení odtoku dojde ihned po mýtní těžbě. Zvýšení může být 

prodlouženo kontrolou opětovného růstu a malé nárůsty nebo poklesy vydatnosti mohou 

přetrvávat nejméně deset let (Hornbeck et al., 1993). 

 

2.4. Nevýhody studií párových povodí 

Oddělení vlivu proměnlivosti klimatu od změn v odtokovém režimu v důsledku 

vegetačních změn je klíčovým problémem studií srovnávající povodí, které nemají dostatečně 

shodné charakteristiky a nenacházejí se v dostatečné blízkosti. Největší limitními faktory studií 

párových povodí jsou tři.  Prvním faktorem je zobecnění ročních zvýšení odtoku, které je 

založeno na krátkodobých výsledcích experimentů opětovného růstu. Výsledky z trvalých změn 

vegetace ukazují, že v závislosti na změnách v půdním ukládání a transpirací nové vegetace, je 

třeba delší čas než 5 let, aby se vytvořila nová rovnováha ve využívání vody (Brown et al., 2005).  

Dále pak změny typu vegetace ovlivní nejen roční průměrné odtoky, ale také proměnlivost roční 

odtoků. Uvádí se, že proměnlivost ročního odtoku je způsobena dvěma faktory, proměnlivostí 

ročních srážek a rozmístěním opadavé a stále zelené vegetace (Peel et al., 2001). A nakonec, 

aby bylo možné provést kvantitativní zobecnění vlivu vegetačních změn na sezónní vydatnost, 

musí být používána metoda, která se použije na velkém počtu povodí, aby se výsledky z povodí 

mohly porovnat a nebyly konfliktní kvůli jiným analytickým metodám (Brown et al., 2005).  

Experimenty párových povodí jsou také omezeny velikostí 1 – 2500 ha, ve větším 

rozsahu jsou tyto studie stále velmi nákladné a obtížně kontrolovatelné, jestli měříme srážky  

a průtok v povodí správně (Fohrer et al., 2005).  
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3. Hydrologické modely 

Hydrologické modely mají velký význam pro analýzu dopadů klimatických změn a bilanci 

vodních zdrojů. Umožňují hodnocení vodních zdrojů a usnadňují jejich management, ale také 

hodnotí důsledky jiných možností rozhodnutí (Geethalakshmi et al., 2008). Tyto modely se 

začaly používat zhruba od 80. let 20. století, díky rozvoji počítačových technologií (Jeníček, 

2005).  V současné době jsou používány hydrologické modely mající různou míru komplexnosti 

a rozsahu studovaného povodí. Některé modely jsou používány pro malá povodí v řádu několik 

km2 a jiné jsou požívány pro studie prováděné v rozsahu několika desítek až stovek km2 

(Geethalakshmi et al., 2008). 

Volba modelu pro konkrétní případové studie závisí na mnoha faktorech, někdy je 

dominantní účel studie, jindy je to typ modelu a dostupnost dat. Například pro posuzování 

vodních zdrojů na regionální úrovni, byly měsíční srážko-odtokové modely užitečné pro 

identifikaci důsledku hydrologické změny teploty, srážek a dalších klimatických faktorů. Pro 

podrobné posouzení povrchových toků jsou použity koncepční modely soustředěných na 

parametry (Geethalakshmi et al., 2008). Kritéria pro volbu vhodného modelu jsou 

přizpůsobivost modelu podmínkám a úkolu, na který je model aplikován. Schopnost modelu 

simulovat odtok v prostorovém i časovém kroku, který odpovídá velikosti povodí. Vazba na další 

podpůrné programy a zapojení GIS, je rovněž důležitá (Jeníček, 2005). 

 

3.1. Dělení hydrologických modelů 

Modely můžeme rozdělit podle účelu jejich použití. Dělí se tedy na modely používané 

v operativní hydrologii, na modely pro použití v oblasti vodního hospodářství a modely 

používané ve výzkumu. Vstupní data modelů používaných v operativní hydrologii tvoří stavové 

veličiny a okamžité údaje z automatických meteorologických stanic. Tyto data se pak používají 

na rychlé zpracování krátkodobé předpovědi vodního stavu nebo průtoku v určitém území. 

Modely používané ve vodním hospodářství se používají pro dlouhodobější řešení 

protipovodňové ochrany a také pro jako pomoc při výstavbě plavebních kanálů, čističek 

odpadních vod nebo mostů. Modely používané pro výzkum, se uplatňují v dalším vývoji daného 

modelu a ve výzkumu srážko-odtokových procesů a jejich přesnějšího popisu (Jeníček, 2005). 

Modelům, které se používají pro výzkum, je v této práci věnována největší pozornost. 
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Dále můžeme modely klasifikovat podle stupně kauzality na deterministické  

a stochastické. Deterministické modely jsou popsány jako vztah výstupních veličin (závislých 

proměnných) a vstupních veličin (nezávislých proměnných). Deterministické modely se dále dělí 

na takzvané black box modely, koncepční modely a hydrodynamické modely. Black box modely 

používají pouze empiricky odvozený vztah mezi vstupními a výstupními veličinami, ale neberou 

v potaz řídící fyzikální zákony. Koncepční modely používají jak řídící fyzikální zákony, tak  

i odvozené empirické vztahy. Hydrodynamické modely se snaží respektovat fyzikální zákony 

jako zákony zachování hmoty, hybnosti a energie (Jeníček, 2005). 

Stochastické modely, jsou takové modely, které primárně neobsahují vazbu mezi 

příčinou a důsledkem. Tyto modely se dále dělí na pravděpodobnostní a modely generování 

časových řad. Pravděpodobnostní modely charakterizují hydrologické parametry určitým 

pravděpodobnostním rozdělením. Modely generování časových řad se používají při extrapolaci 

časových řad pozorovaných parametrů (Becker a Serban, 1990). 

Hydrologické modely se také dělí podle míry prostorové a časové diskretizace. Míra 

časové diskretizace je závislá na způsobu použití modelu. Hodinový až denní krok je používán 

pro modelování transportu plavenin, povodňové studie nebo operativní předpovědi. Týdenní 

nebo měsíční výpočtové kroky se pak používají pro bilanční modely. Dále se pak tyto modely 

dělí na kontinuální, které simulují delší časové období a epizodní, simulující dílčí události. 

(Jeníček, 2005) 

Prostorová diskretizace je pak členěna do dalších kategorií. Jsou to distribuované 

modely, nedistribuované – lumped neboli celistvé modely a semi-distribuované modely. 

Distribuované modely berou v úvahu prostorovou variabilitu vstupních parametrů, které jsou 

pak přeměněny na výstupní parametry. Povodí je pak rozděleno sítí (gridem) na základní 

odtokové plochy. Velikost tohoto gridu může mít různou velkost, nejvíce ale jeden km2. Každé 

políčko sítě má vlastní charakteristickou hodnotu parametru. Charakterizující parametry povodí 

nedistribuovaných modelů jsou dány k celému nebo dílčímu povodí. Tyto modely neuvažují 

prostorovou, ale pouze časovou závislost. Lumped modely se používají pro malá povodí, které 

má v celé své ploše podobné vlastnosti, jako je půdní typ a vegetační kryt. Semi-distribuované 

modely rozdělují povodí do základních odtokových ploch, které se vyznačují stejným půdním 

druhem a vegetačním krytem. (Becker a Serban, 1990). 
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Distribuované modely mohou být vhodnější pro přenos parametrů na jiná povodí než 

lumped modely. Distribuované modely nabízejí větší flexibilitu při párování povodí a tím i větší 

výhodu v simulaci z dat povodí. Předávání parametrů mezi nedistribuovanými modely je možné 

pouze tehdy, pokud jsou si povodí dostatečně podobná. Převod parametrů půdních  

a podzemních vod v distribuovaném modelu produkuje přiměřené předpovědi v odtokové 

reakci, i když je krajinný pokryv odlišný. Nedostatek vstupních dat může představovat překážku 

pro distribuované modely na rozdíl od nedistribuovaných modelů. Výhodou nedistribuovaných 

modelů je tedy menší počet potřebných vstupních dat, jako jsou teploty nebo srážky, ale také 

informace o vegetačním krytu a půdě (Mittman et al., 2012). 

 

3.2. Typy hydrologických modelů 

Existuje mnoho různých typů hydrologických modelů. V této práci jsou uvedeny některé 

typy modelů použité na modelování v lesních povodích nebo ty, které jsou nejčastěji používány. 

MIKE SHE (Graham and Butts, 2005) je na GIS založený distribuovaný model určený pro 

použití v nízkém terénním profilu. Je to časově i prostorově otevřený modulární systém 

modelování. Tento systém simuluje kompletní pozemní koloběh vody, včetně pohybu vody 

v nasycené zóně v půdě, 2D proudění vody po souši, 1D pohybu vody v řekách, 

podpovrchového odtoku v nenasycené zóně a evapotranspirace. Pohyb vody v nasycené zóně je 

modelován pomocí 3D konečných diferencí nebo lineární nádrže. 2D pohyb vody po souši je 

simulován pomocí konečných diferencí nebo metodou založenou na menších povodích. 

K simulování 1D pohybu vody v řekách je použita difuzní vlnová verze Saint Vernantovy rovnice. 

Nenasycené proudění vody je simulováno pomocí Richardsovy rovnice nebo samospádem nebo 

metodou dvouvrstvé bilance vody. Kalibrace modelu MIKE SHE pomocí dvou kritérií (odtok, 

hloubka hladiny podzemní vody) je lepší než pomocí jednoho kritéria. Tento model je schopen 

předpovídat dynamiku podzemní vody a odtok jak pro denní, tak i měsíční časové údaje. MIKE 

SHE, ale není schopen předpovědět odtok během bezodtokého období nebo během období 

s přerušovaným odtokem (Dai et al., 2010). 

Srážko-odtokový model TOPMODEL (Beven, 2001) je založen na výpočtu distribuovaných 

topografických indexů.  Tento zjednodušený hydrologický model distribuuje deficit nasycení 

v celém povodí na základě rozdílů v hydrologickém indexu mez políčky v rámci povodí. Přestože 

informace o prostorovém propojení je ztraceno, tento jednoduchý přístup je jak aritmetický tak 
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proměnně efektivní a dále umožňuje mapovat předpovědi zpět na povodí na základě 

topografického indexu.  Topografický index je nejdůležitější sekundární charakteristikou terénu, 

která se pro hydrologické modelování používá. Obecně je dán logaritmem poměru přispívající 

plochy a lokálního sklonu. Je určen pro predikci rozlohy a prostorového rozmístění takzvaných 

zdrojových ploch, na nichž je předpokládán vznik rychlého povrchového odtoku. TOPMODEL 

pro svůj výpočet predikuje překročení meze saturace a infiltrace povrchu a podpovrchový 

odtok. Tento model se však nedá použít v povodích, kde jsou velká sezónní sucha (Wolf, 2011). 

V současné době nejpoužívanějším koncepčním modelem je Sacramento. Sacramento 

Soil Moisture Accounting model (SAC-SMA) je srážkoodtokový model vyvíjený od 70. let národní 

meteorologickou službou (NWS) v USA (Burnash, 1995). Tento model je založený na 

parametrizaci charakteristik půdní vlhkosti. Povodí je v tomto modelu rozděleno do systému 

několika vertikálních a horizontálních nádrží. Tyto nádrže nebo zóny zahrnují evapotranspiraci, 

kapilárně vázanou vodu, volnou vodu, horizontální a vertikální odtok (Jeníček, 2005). 

Nevýhodou tohoto modelu je, že neumožňuje simulaci většího počtu typů odtoků, jaké můžeme 

pozorovat v přírodě (Burnash a Ferral, 1996). 

Brook 90 (Federer, 2002) je konceptuální parametrický model pracující s časovými řadami 

meteorologických a hydrologických dat v denních krocích. Tento model simuluje bilanční 

procesy v povodí, řeší přímý a podpovrchový odtok a evapotranspiraci i její jednotlivé složky 

jako je výpar z půdy, transpirace z intercepční kapacity. Vstupními daty modelu jsou denní 

úhrny srážek, minimální a maximální denní teploty, průměrná rychlost větru, globální radiace  

a průměrný tlak vodních par (Benčoková, 2007). 

 

DHSVM (Wigmosta et al., 1994) je model, ve kterém může být v hodinových nebo 

delších časových úsecích simulováno prostorové rozložení půdní vlhkosti, sněhové pokrývky 

evapotranspirace nebo odtoku. Tento model používá dvouvrstvé zastoupení korun stromů pro 

intercepci a evapotranspiraci a dále dvouvrstvý energeticko-bilanční model pro akumulaci 

sněhu a tání, vícevrstvý model nenasycených půd a model nasyceného podpovrchového 

odtoku. Vstupní meteorologické údaje zahrnují srážky, teplota vzduchu, vítr, relativní vlhkost  

a příchozí krátkovlnné a dopadající dlouhovlnné záření (Thyer et al., 2004). 

RHESSys (Tague a Band, 2004) je distribuovaný procesní model, v kterém jsou 

zastoupeny jak hydrologické, tak ekologické procesy simulující toky vody, uhlíku a živin 



12 
 

v povodí. Hydrologické procesy modelované v RHESSys zahrnují prostorově distribuovanou 

infiltraci, evapotranspiraci, příčný pozemní odtok, průtok, modely vlhkosti půdy, podzemní 

vody, odtoku, dále pak zahrnuje ekologické procesy jako je fotosyntéza, dýchání a toky uhlíku  

a dusíku. K znázornění variability hydrologických a ekologických procesů v povodí RHESSys 

používá oddíly krajiny do několika do sebe vnořených modelovacích jednotek. RHESSys opomíjí 

řadu procesů spojených s vodami využívaným v domácnostech a s odpadními vodami. Spotřeba 

studniční vody, hlavně zavlažování, má velmi pravděpodobně dopad na hydrologii povodí, ale 

RHESSys není schopen tento dopad simulovat. Výsledky citlivosti modelu ukazují, že parametry 

modelu popisující laterální podpovrchový odtok a mělké podzemní vody, jsou důležité pro 

předpovídání hydrogramů. Výsledky činnosti modelu naznačují, že v distribuovaných modelech, 

mohou být tyto parametry přeneseny ze zalesněných povodí na urbanizované povodí, bez 

snížení funkčnosti modelu (Mittman et al., 2012).  

TOPLATS (Peters-Lidard et al., 1997) je založený na systému převodu atmosféry, je to 

mnoho měřítkový, prostorově distribuovaný model založený na mřížkách (gridech). Používá se 

pro simulaci v regionálním měřítku vody v povodí a energetických toků. To je kombinováno 

s místním měřítkem a procesy orientovanými na přístup SVAT (soil-vegetation-atmosphere-

transfer) k prezentaci místních vertikálních toků vody z jednotlivých článků sítě n úrovni 

přístupu TOPMODEL. Topografický index se používá pro příčné přerozdělení vody v povodí.  

S Bočními interakcemi mezi místními SVAT není v modelu počítáno. Místní hladiny podzemních 

vod jsou upraveny pro přerozdělení a používají se jako spodní hranice podmínek pro místní 

SVAT (Bormann et al., 2007).  

WASIM (Niehoff et al., 2002) je prostorově distribuovaný, na mřížkách založený, 

procesně orientovaný hydrologický model povodí. Byl vyvinut pro výpočet dopadů změny 

klimatu v heterogenních povodích a zastupuje všechny důležité hydrologické procesy. Tento 

model se zaměřuje na přesné znázornění prostorové variability okrajových atmosferický 

podmínek (Bormann et al., 2007). 

SWAT (Soil and Water Asessment Tool=nástroj pro hodnocení půdy a vody, Arnold et al.,  

1998)je semi distribuovaný hydrologický model povodí, který obsahuje koncepční i fyzické 

posouzení. Má modulární strukturu a je složen z hydrologických, sedimentologických,  

a chemických podprogramů použitých pro modelování v povodí (Rosenthal et al 1995).  Byl 

vyvinut pro dlouhodobou předpověď vlivů managementu obhospodařování půdy na odtok 
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vody, splavenin a zemědělských chemikálií ve velkých povodích s různými druhy půd a s různým 

využíváním půdy. Povodí je rozděleno do několika dílčích povodí na základě digitálního modelu 

terénu a pak je dále rozděleno do celků hydrologické odezvy (HRU=Hydrological Response 

Unit). Každé HRU obsahuje mnoho objemů pro skladování vody, sněhu, půdního profilu, korun 

stromů a mělké a hluboké zvodně. Tak mohou být důležité procesy odtoku z povodí 

reprezentovány pomocí snadno dostupných vstupních dat (Bormann et al., 2007).  

Tento model byl shledán méně efektivním při predikci odtoku ve vztahu k pokryvu půdy  

v polosuchém povodí (Hernandez et al., 2000). Nicméně, bylo zjištěno, že SWAT  je vhodný pro 

predikci roční objemové průtoky, sedimenty a obsah živin (Borah a Bera, 2004). 

3.3. Výsledky některých hydrologických modelů 

Modely TOPLATS, SWAT a WASIM  jsou více či méně závislé na předpokládaných 

změnách v parametrech půdy. Modely TOPLATS a SWAT ukázaly, že změny v intenzivně 

zemědělského využívání půdy povedou k mírnému poklesu evapotranspirace a zvýšení průtoku. 

Tvorba součástí rychlého odtoku se zvyšuje (TOPLATS a SWAT poukazují na povrchový odtok, 

WASIM poukazuje na podpovrchový odtok) a komponenty pomalého odtoku se převážně 

snižují (TOPLATS a WASIM: základní odtok, SWAT: podpovrchový odtok). I přes tyto pozorované 

změny v odtokových složkách, u žádného z modelů ale nebyla pozorována změna 

v dominantních procesech odtoku. Tyto modely ale ignorují účinky změn hydraulických 

vlastností půdy, což může způsobovat chyby (Bormann et al., 2007). 

Výsledná hodnota korelačního koeficientu modelu Brook 90, při modelování provedeném 

na Litavce v roce 2005, ukázala dobrou shodu mezi simulovaným a měřeným denním odtokem 

v hydrologickém roce 2005 (r = 0,89). Dá se tak předpokládat, že i přes značnou nejistotu ve 

vstupních datech poskytl model cenné informace (Benčoková, 2007). Model Brook 90 ukázal  

v roce 2001 na povodí Litavky hodnotu odtoku 380 mm při celkovém srážkovém úhrnu 861 mm. 

To představuje značný rozdíl oproti celkovému odtoku stanovenému dříve (Pehal, 2004). 

Výsledky z Litavky je možné srovnat s experimentálním povodím Liz na Šumavě, které se 

vyznačuje obdobnými charakteristikami jako povodí Litavka. V letech 1976–1997 dosahoval 

průměrný odtok hodnoty 324 mm při průměrném srážkovém úhrnu 851 mm (Tesař et al., 

2003). Na Litavce ve stejném období tvořil průměrný odtok 340 mm při průměrném srážkovém 

úhrnu 748 mm. 
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4. Studie prováděné na jednom povodí 

Experimenty prováděné na jednom povodí, bez použití jiného kontrolního povodí jsou 

méně časté. Tyto studie nejsou primárně navrženy pro zkoumání účinků změn vegetace na 

odtok.  Tyto experimenty trvají několik let až desetiletí, protože trvá delší čas, než se změní 

hydrologické vlastnosti povodí. V experimentech prováděných na jednom povodí se účinek 

změny využívání půdy stanoví na základě porovnání měření před a po změně. Je obtížnější 

oddělit vliv změny využívání půdy od účinků možných změn klimatických podmínek před a po 

změně. Hlavní ovlivňující faktory povodí, jako jsou vlastnosti půdy a reliéfu, jsou zřídka 

rozebírány (Fohrer et al., 2005), neboť je zde předpoklad, že zůstávají neměnné. Limitním 

faktorem experimentů prováděných na jednom povodí je právě klimatická variabilita  

(Brown et al., 2005). 

 Výzkum je rozdělen do tří hlavních fází. Prvním krokem je analýza vegetačního krytu, 

pak přichází na řadu stanovení kulminačních průtoků pro sledované časové období. Třetím 

krokem je integrace a porovnání výsledků předcházejících fází (Pizzaro et al., 2006). 

 Jedním z možných způsobů jak zmapovat vegetační pokryv je využití leteckého 

snímkování, které se provádí několik let po sobě. Díky fotointerpretačním technikám je pak 

rozlišena vegetace na každém snímku.  Kulminační průtoky jsou odhadovány a měřeny, také po 

několik let nebo desetiletí, neustálým zaznamenáváním úrovně hladiny vody na limnigrafu. 

Denní maximální okamžité průtoky jsou stanoveny na základě konzumční křivky z údajů 

maximální úrovně hladiny vody z limnigrafu. Statistickou analýzu kulminačních průtoků je 

možné provádět například neparametrickým Mann–Whitneyovým U-testem. Mezidesetiletní 

porovnání měsíčních, ročních údajů kulminačních průtoků se provádějí každoročně  

(Pizzaro et al., 2006). 

K určení změn v ročních odtokových datech, se mohou použít takzvané dvojité součtové 

křivky. Křivka představuje souhrnnou četnost odtoku a srážek. Tento přístup má tu výhodu, že 

snižuje účinek odtokových extrémů, jak velmi nízkých tak velmi vysokých objemů srážek. 

K přerušení nebo změně linearity dojde při změně způsobené například odlesňováním. 

K posouzení dlouhodobých změn ve srážkách a v odtoku, se také používá neparametrický 

způsob kontroly trendů vycházející z Mann-Kendallova testu (Yue et al., 2002). Tato metoda 

snižuje riziko nepřesnosti, vlivem závislosti v časové řadě. Odstraňuje totiž řadové vzájemné 

vztahy (Benčoková, 2010). 
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Obsah vody v půdě je možné měřit například pomocí TDR (Time Domain Reflectometry) 

sond. Měření se provádí zhruba ve dvoutýdenních intervalech a alespoň dva dny po dešti, aby 

nebyl v půdě rychlý pohyb vody (Jost et al., 2005).  

Pro stanovení vlivu dřevin na půdní vlhkost a laterální proudění ve svahu lze použít 

například zavlažovacích experimentů. Zavlažování má různou intenzitu. Podpovrchový odtok je 

měřen a zaznamenáván v hloubce 30 a 60 cm, tyto hodnoty ale mohou být jiné v závislosti na 

kořenovém systému dané dřeviny. K těmto experimentům se také používají TDR sondy  

(Jost et al., 2012). 

 

4.1. Výsledky studií prováděných na jednom povodí 

Ve studii zaměřené na změny v ročním odtoku v důsledku odlesnění části povodí 

způsobeného kůrovcem v období let 1970-2006 na Modravském potoce nebyla zaznamenána 

žádná změna linearity součtové křivky, a tudíž se neprokázalo, že by odlesnění mělo vliv na 

roční odtoky. Nicméně v povodí došlo k odlesnění pouze 14 % povodí což je s největší 

pravděpodobností příliš malá plocha na to, aby se nějaké změny v odtoku projevily. Statisticky 

významný růst dlouhodobý růst odtoku byl zaznamenán jen v jarních měsících, nárůst za toto 

období byl méně než 5 mm. Tento trend je přisuzován nárůstu sněhových srážek v zimních 

měsících a také nárůst teplot v České republice, který způsobuje dřívější tání sněhu. Dřívější tání 

sněhu bylo také spojeno se změnou vegetačního krytu lesa v této oblasti (Benčoková, 2010). 

Analýza naměřených dat v dolním povodí řeky Poprad neukázala žádný velký dopad 

odlesňování na odtok. Je to proto, že odlesňování probíhá ve střední části povodní, tedy ne 

v místech, kde je vytvářeno největší množství odtoku. Odlesňování také probíhalo v oblastech 

formovaných morénami. Tyto půdy mají vysokou hydraulickou vodivost a malou retenční 

kapacitu (Holko et al., 2012). 
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5. Vliv vegetace na hydrologické vlastnosti půdy 

Stromy ovlivňují hydrologické procesy řídící průtok vody přes jejich koruny a v jejich 

kořenovém systému (Jost et al., 2012). Jak bylo ukázáno výše, výsledkem většiny studií je, že se 

odtok zvyšuje s klesajícím lesním porostem (Bosch a Hewlett, 1982; Sahin a Hall, 1996), a že 

vodočty ze zalesněných povodí se vyznačují nižším základním průtokem, nižším maximálním 

průtokem, delší kulminací a delšími časy poklesu. Navzdory dlouhé historii studování vztahu 

mezi lesy a odtokem, existuje jen málo poznatků o tom, jak rozdílně stromy ovlivňují odtok, 

odtokové procesy v daném typu půdy.  

Rozdílné druhy stromů mění vlastnosti půdy jako půdní struktury a makroskopickou 

pórovitost přes jejich kořenové systémy různými způsoby, které upravují odtokové procesy  

a hydrologické limitní hodnoty (Jost et al., 2012).  

Odtok ze zalesněné půdy je ovlivněn nejen kořenovými systémy různých druhů dřevin.  

Bylo zjištěno významně zvýšené biomasy mikrobiálních a detritových skupin půdních živočichů 

v rámci bučin ve srovnání se smrky (Scheu et al., 2003). Býložravci a dravci jsou pozorováni  

v buku hojněji než ve smrku. Z hydrologického hlediska může mít tato zvýšená biotická činnost 

v bukových porostech, kromě účinků na kořeny stromů, za následek vyšší makro-pórovitost 

půdy a tím přispět k jiné srážko-odtokové reakci buku lesního ve srovnání se smrkovými lesy 

(Knight et al., 1992).  

 

5.1. Infiltrace vody do půdy 

Prostorová dynamika infiltrace v půdě v lese je produktem mnoha souvisejících procesů. Srážky 

ve formě deště a sněhu jsou hlavní vstupní veličinou do vodní bilance lesních ekosystémů. 

Rozdělení srážek do evapotranspirace, odtoku a infiltrace do půdy (doplňování zásob půdní  

a podzemní vody), je úzce spjato s vegetačním krytem. V porovnání s jinými ekosystémy se lesy 

vyznačují vyšší mírou evapotranspirace a nižším odtokem. Množství a velikost evapotranspirace 

a odtoku se ale liší podle fyziologických vlastností stromů. Jsou to například index listové plochy, 

barva listu, kořenový systém nebo reakce průduchů na environmentální stres (Jost et al., 2005) 

V porovnání se smíšeným porostem, jsou výkyvy zásob půdní vody pod smrky v horních 60 cm 

půdy méně výrazné. Tyto vztahy odrážejí strukturní i fyziologické vlastnosti rozdílných druhů 
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vegetace (Jost et al., 2005). Smrk s mělkým systémem zakořenění a hloubky, který zůstává velmi 

mělký na špatně větraných půdách a buk, který má často hlubší systém zakořenění ve tvaru 

srdce. Smrk ztepilý (Picea abies) a buk lesní (Fagus sylvatica) patří mezi dvě z nejdůležitějších 

dřevin ve střední Evropě (Jost et al., 2012).  Na jedné je straně smrk ekonomičtější ve spotřebě 

vody. Na straně druhé, hustá koruna smrku umožňuje menší dopadovou plochu pro srážky na 

povrch lesní půdy. Kromě nadzemní struktury, která výrazně ovlivňuje množství srážek, které 

dopadnou na lesní půdu, struktura kořenového systému je rozhodujícím faktorem, pokud jde  

o získávání vody. Bylo zjištěno, že 80 % jemných kořenů buku se nachází v hloubce půdy asi  

20 až 60 cm, zatímco jemné kořeny smrku se nenacházejí v hloubce do 30 cm. Ve smrkovém 

porostu se 35 % jemné kořenové hmoty nachází mezi 30–60 cm hloubky (Schmid, 2002). Jemné 

kořeny smrku se většinou nenachází v hloubce pod 60 cm. Buk má tedy přístup k většímu 

objemu půd a je tak schopen udržet vyšší transpirační hodnoty i při vysokých vypařovacích 

odběrech nebo při dlouhém suchu (Hietz et al., 2000).  

 

Nízké nebo střední množství srážek spadlé na mírně suché půdy vede pouze 

k doplňování. Za těchto podmínek, velikost a prostorové zákonitosti doplňování půdní vody ve 

smíšeném porostu přímo odrážejí rozdíly v intercepci klenbou korun. Zdá se, že u některých 

typů půd například stagnické kambizemi se voda více doplňuje v podloží. Prostorová schémata 

doplňování jsou ve stejné době nerovnoměrná a malý rozsah rozdílů se zvyšuje. Jedním 

z vysvětlení je, že se zde vyskytuje preferenční proudění (Jost et al., 2005). Trhliny a kořenové 

kanály jsou hlavními cestami pro preferenční proudění (Liang et al., 2007).   

V těžkých jílovitých půdách se během sucha vyvíjí variabilní makropórovitý systém. 

Tento velmi efektivní systém makropór vede srážkovou vodu rychle do nižších půd. Je zjištěno 

kolísání půdní vlhkosti a nepravidelné smáčecí struktury spojené se srážkami dopadajícími na 

suchou půdu (Dekker a Ritsema, 2000). Z toho důvodu je podíl preferenčního proudění 

z celkového odtoku při velmi suchých podmínkách vyšší než za mírně suchých půdních 

podmínek. Při mírně suchých podmínkách se uzavírají smršťovací trhliny a tím dochází 

k dominanci matricového proudění. Preferenční proudění reaguje rychleji a na mnohem větší 

vertikální a horizontální vzdálenosti než matricové proudění. To vysvětluje slabší závislost 

modelů doplňování podzemní vody na rozdělení druhů stromů (Jost tet al., 2005). 
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Typy lesů se liší v infiltrovaných objemech. Infiltrace bukového lesa může přesáhnout 

smrkový les až o 280 %. Rozdílnou vodoodpudivost půd pod smrkem a bukem může vysvětlovat 

nedostatečné zavodňování na minerální půdě pod smrkem. Zejména suchá smrková podestýlka 

má hydrofobní vlastnosti a zabraňuje pronikání vody. Vodoodpudivost zvyšuje povrchový odtok 

ve svažitém terénu (Jost et al., 2005). Zadržování vody je závislé na vodoodpudivosti, která 

závisí na hydrofobních vlastnostech některých huminových látek, které se nacházejí v písčitých 

půdách pod jehličnany, což způsobuje vyšší povrchový odtok a preferenční proudění. 

Předpokládá se, že vyšší podíl listnatých stromů na těchto stanovištích pomůže zvýšit infiltraci  

a snížit povrchový odtok (Wahl et al., 2005). Vodoodpudivost v lesních půdách nezávisí na 

druhu dřevin, ale hlavně na stáří lesa, ročním období, obsahu půdní vody, obsahu organické 

hmoty, půdním typu a klimatických podmínkách. Vodoodpudivost půdy je výrazně vyšší 

v letních měsících než v zimních měsících (Buczko et al., 2006). 

Horizontální a vertikální rozdělení doplňování půdní vody v těžkých jílovitých půdách je 

silně závislé na předcházejícím obsahu půdní vody. Mírné srážky vedou při středním obsahu 

půdní vody k doplňování vody v ornici. Územní struktura doplňování půdní vody je také závislá 

na stromovém porostu. Vyšší intercepce smrku má za následek nižší doplňování půdní vody ve 

srovnání s bukem. Smíšené lesy se chovají podobně jako bukové lesy. Nízký obsah vody v půdě 

před mírným zavodňováním způsobuje vyšší doplňování vody v podloží a více heterogenních 

doplňovacích vzorů. Důvody pro to se nachází v otevírání smršťovacích trhlin v jílovitých 

půdách, které tvoří makropórovitý systém, který rozděluje vodu do hlubších půd a na větší 

vzdálenosti.  Polní kapacita představuje horní hranici zadrženého množství infiltrované vody      

v půdě, které může tlumit odtok. Zvlhčování nad rámec terénní kapacity způsobí územní 

vyrovnání ukládání půdní vody, takže je relativně stejný obsah vody v celém stanovišti  

(Jost et al., 2005). 

Infiltrace a akumulace vody může být negativně ovlivněna činností lesního hospodářství 

jako odvodňování před pěstováním, těžba s použitím těžké techniky, budování lesních cest 

nebo cest k těžbě dřeva. Nejlepším managementem je tak udržování trvalého lesního porostu, 

ochrana přírodních mokřadů a pěstování hluboce kořenících dřevin, zabraňování odvodňování  

a kultivace půdy, vedení povrchové vody z lesních cest nebo šetrné způsoby těžby a přibližování 

dřeva například pomocí lanovek nebo harvestorů (Bredemeier a Schüler, 2004).  
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5.2. Porovnání infiltrace vody ve svažitém terénu u buku lesního 

(Fagus sylvatica) a smrku ztepilého (Picea abies) 

Buk lesní (Fagus sylvatica) a smrk ztepilý (Picea abies) patří mezi dominantní dřeviny ve 

střední Evropě. Smrkové monokultury jsou v Evropě často rozšířeny mimo jejich přirozený areál 

výskytu, často na místech, kde by byl buk původní druh. Smrk je citlivý na vítr a na napadení 

škůdci, což je důvodem, proč se v mnoha smrkových monokulturách mimo přirozený výskyt 

postupně mění novou výsadbou druhové složení zpět na bučiny nebo smíšené smrkovo-bukové 

lesy (Jost et al., 2012).  

V průběhu experimentu půdní vlhkosti se strukturami bočních průřezů kropením bylo 

zjištěno, jak dřeviny mohou ovlivnit odtokovou dynamiku. Pod smrkem se hladina podzemní 

vody vyvíjí v hloubce cca 30 cm, zatímco obsah vody v půdě v 50 a 70 cm hloubky zůstává na 

nízké úrovni. Na místě, kde jsou hrubé kořeny buku, které se nachází v půdě hlouběji, voda více 

směřuje do hlubších půdních horizontů, odkud se voda přenáší do ornice s vysokou boční 

vodivostí. Čím je vyšší obsah vody v lesní půdě, tím více umožňuje makropórům, které mají 

původ ve starých kořenových vedeních buku, aby se navázaly dříve pod buk. Buk rostoucí ve 

svahu vykazuje rychlejší odezvu odtoku, než svah kde je umístěn smrk. Místa s nižší hladinou 

podzemní vody a nižším objemem dostupné půdy pro preferenční tok osázená smrkem jsou 

náchylnější k nasycení nadměrnými přítoky za přirozených podmínek srážek (Jost et al., 2012).  

Ve studii Jost et al. (2012) se kořeny buku i smrku se vyskytovaly do hloubky půdy až  

70 cm, ale kořeny smrku byly častější v nejvyšším půdním horizontu. I když buk a smrk mají  

v hloubce jiné kořenové rozdělení, smrk měl vyšší koncentraci v 10 cm a buk ve 30 cm, tyto 

rozdíly však nejsou statisticky významné. Jemná objemová hustota půdy v obou pozorovaných 

svazích narůstala v hloubce od 970 kg/m3 v hloubce 10 cm do 1390 kg/m3 při hloubce 70 cm  

s odpovídajícími objemem pórů v rozmezí od 59 % v lesní půdě na 43 % v podloží. Tyto výsledky 

platí pro stagnické kambizemě, které se vyvíjí na flyšových sedimentech a vykazují vysoký obsah 

jílu (Jost et al., 2012). V jiných půdách, jako například v kambizemích, může mít smrk hluboký 

kořenový systém (Hümann et al., 2011). 

Vysoké množství smrkových kořenů v nejvyšším půdním horizontu má za následek výrazně nižší 

objemovou hustotu jemné zeminy pod smrkem na rozdíl od buku a tedy i značně vyšší objem 

pórů (Jost et al., 2012). Buk ani smrk se neliší v jemné kořenové biomase ve stagnické 
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kambizemi. V dobře provzdušněné dystrické kambizemi (dystrická kambizem je půdou kyselých 

silikátových podloží vrchovinných poloh. Vyvíjí se převážně ve svažitém terénu na minerálně 

slabých substrátech, vyznačuje se často skeletovitostí a proměnlivou hloubkou půdního 

profilu.), smrkový porost vyprodukoval více jemné kořenové biomasy než v úrodné, ale špatně 

provzdušněné stagnické kambizemi. Jemná kořenová biomasa se liší v závislosti na dostupnosti 

živin. V neúrodných půdách stromy tvoří více jemné kořenové biomasy než v těch úrodných. 

Lesní ekosystémy reagují na nízký obsah živin v půdě tím, že zvyšují podíl látek vytvořených 

fotosyntézou putujících do kořenů. Na rozdíl od buku, byly kořeny smrku méně zastoupeny ve 

smíšeném stanovišti ve srovnání s jejich počtem v monokultuře (Schmid, 2002). 

Průměrné nasycení hydraulické vodivosti jednotlivých vrstev půdy se pohybuje mezi  

0,8 a 27 metrů za den. Pod smrkem může být nejvyšší vodivost nalezena v hloubce 10 cm, 

zatímco u buku je nejvyšší vodivost v hloubce 50 cm. Na obou místech nejhlubší půdní 

horizonty ukázaly nejnižší hodnoty 0,8 a 2 metrů za den pro buk a smrk. Vzhledem k vysoké 

variabilitě, nejsou rozdíly statisticky významné (Jost et al., 2012). 

Riziko povrchového odtoku je ovlivněno podle druhu dřevin. Pod bukem, je riziko 

nadměrného nasycení půdy nízké, protože je zde větší objem půdy zasažen infiltračními procesy 

a proto má větší kapacitu pro ukládání podzemní vody. Navíc, makropóry v půdě z bukového 

porostu jsou lepším drenážním systémem, než ve smrkovém porostu. Mělký podpovrchový 

odtok v horních 10 cm půdy přispěl 15,3 % a 12,8 % k celkovému měřenému odtoku v případě 

bukového porostu, zatímco u smrku to bylo pouze 6,3 % a 7,6 % u dvou různých intenzit kropení 

(Jost et al., 2012).  

 

5.3. Intercepce a stok po kmeni 

Intercepce a stok po kmeni mají velký vliv na pohyb vody v půdě, zvláště pak na infiltraci 

a její průběh. Potencionální intercepce, tedy maximální množství srážek, které vegetace dokáže 

zachytit, je u listnatých stromů asi 25 % a u jehličnatých asi 35 % (Liang et al., 2007). Konkrétně 

u buku (Fagus sylvatica) je to 25 %, dubu (Quercus robur) 24 %, smrku (Picea abies) 35 %  

a u borovice (Pinus sylvestris) 40 %. Intercepce také závisí na hustotě stanoviště. Dále také 

záleží na vertikální struktuře stanoviště. Vícevrstevné koruny stromů mají tendenci zachytit více 

vody než jednovrstevné koruny. Záleží také ale na podnebí. V některých horských nebo 
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pobřežních oblastech, kde je často mlha, se projevuje negativní intercepce v jehličnatých 

porostech, to znamená že podkorunové srážky jsou vyšší než srážky na volné ploše  

a podkorunové srážky jsou vyšší u jehličnanů než listnáčů. Podkorunové srážky (throughfall) 

jsou srážky tvořící se z vody, která odkapává z povrchu rostlin nebo propadává korunou stromů. 

Rozdíly jsou největší během klidového období, kdy je intercepce výrazně nižší u listnatých 

dřevin. Během vegetačního období je intercepce vyšší v jehličnatých porostech, protože mají 

větší index listové plochy (Augusto et al., 2002). To má velký dopad na hydrologii povodí, hlavně 

na strmých svazích, kvůli vytváření odtoku a stabilitě svahu (Liang et al., 2007). 

Srážky zachycené korunami stromů se rozdělují do podkorunových srážek a stoku po kmeni, 

takže rozdělení vody, která dosáhne povrchu, v lese není jednotné (Liang et al., 2007). Vyšší 

podkorunové srážky u listnatých porostů mají vliv na vlhkost půdy. Půda pod listnatými porosty 

má vyšší vlhkost v porovnání s jehličnatými porosty. Rozdíly v podkorunových srážkách jsou 

nejvýraznější v klidovém období. V oblastech s dostatečnými s rážkami je půdní vlhkost 

jehličnatých porostů v zimním období vyšší než polní kapacita (Augusto et al., 2002). Stok vody 

po kmeni také může vyvolat preferenční tok. Jak už bylo řečeno, trhliny a kořenové kanály jsou 

hlavními cestami pro preferenční proudění. Preferenční proudění je proudění probíhající 

preferenčními cestami. Preferenční cesty se vyskytují ve většině půd, které vznikají převážně 

zvětráváním krystalinického podloží. Preferenční cesty mohou být též vytvořeny působením 

fauny, flóry nebo vlivem klimatických činitelů. Voda proudí vertikálně i horizontálně, stok po 

kmeni má tendence sledovat větší kořeny do půdy. Nepravidelný vstup vody do půdy stékáním 

po kmeni může mít vliv nejen na prostorovou a časovou distribuci vody v půdě, ale také na 

fyzikální a chemické vlastnosti půdy a rozvoj kořenů. Ve svahu bývá vyšší koncentrace jemných 

kořenů u kmenů stromů (Liang et al., 2007). 

Pochopení rozdělení stoku po kmeni a jeho vliv na dynamiku půdní vody na strmých 

svazích je nutné pro modelování odtoku ze strmých horských povodí a pro předpovídání 

slabších sesuvů půdy. Stromy na strmých svazích mají tendenci růst do tvaru S na rozdíl od 

stromů v rovinatém terénu. Během menších srážek dochází k významnému zvýšení obsahu 

půdní vody a tlaku vody na póry, hlavně v místech, která jsou nejblíže u kmene stromu. Výskyt 

pozitivního tlaku vody na póry byl omezen na tato místa. Během silných srážek dochází 

k zvýšení obsahu půdní vody a tlaku vody na póry na každém místě. Nasycená zóna se pak 

rozšíří okolo celého kmene stromu. Současně byl největší pozitivní pórový tlak pozorován 

v místech nejblíže u kmene v místech spádu ze stromu (Liang et al., 2007). 
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5.4. Index listové plochy u jehličnanů 

Index listové plochy (Leaf Area Index = LAI) kvantifikuje celkové množství listí nebo jehličí 

v korunách stromů. Na LAI závisí další hodnoty, jako je intercepce srážek, jejich depozice nebo 

evapotranspirace. Udává plochu asimilačního aparátu v m2 na plochu půdy 1 m2. Je výchozí 

charakteristikou pro hodnocení čistého výkonu asimilace porostů. Čistý výkon asimilace udává 

přírůstek sušiny v časovém intervalu vztažený na  asimilační plochu. LAI se liší nejen v prostoru a 

v čase. Temporální variace LAI zahrnují změny ovlivněné rozvojem stanoviště (zvětšování korun) 

korunový zápoj. Druhová genetika, struktura stanoviště, klimatické podmínky, půdní vlastnosti, 

znečišťující látky a herbivorie jsou označovány jako dominantní faktory, ovlivňující sezónní 

variace LAI. (Vose et al., 1994). V přirozeném dlouhodobém vývoji stanoviště dosáhne 

maximálního LAI díky omezení minerální výživy a konkurence mezi stromy. Smrky (Picea abies) 

dosáhnou vrcholu LAI kolem 70-110 roků růstu (Köstner et al., 2002). Poté může hodnota LAI 

kolísat okolo optimální rovnováhy. 

Jehličnaté lesy, tvořené druhy adaptovanými na stín, dosahují nejvyšších hodnot LAI. To 

ale neznamená, že tyto lesy mají větší produkci biomasy. Fotosyntetická aktivita listů stromů 

přizpůsobených slunci je výrazně vyšší než u druhů adaptovaných na stín  

(Marek et al., 1999). 

Přirozená dynamika LAI smrkového lesa ukazuje typický sezónní průběh s rychlým 

růstem na začátku vegetačního období a poté pozvolný pokles LAI. V našich podmínkách se LAI 

přirozeně snižuje během zimy, kdy je na stromech sníh a škody působí i mráz  

(Pokorny et al., 2008). 

K popisu dynamiky LAI se doporučuje provádět měření LAI v krátkých časových 

intervalech, přibližně 10-14 dní, v době expanze růstu jehličí a blízko vrcholu LAI. Během  

2 měsíců (srpen, září) po dosažení sezónního maxima, nebyly zjištěny žádné významné rozdíly. 

Toto období je vhodné pro odhad sezónně reprezentativních hodnot LAI a umožňuje srovnání 

různých smrkových porostů (Pokorny et al., 2008).  

Faktory, které řídí stav LAI a produkce, jsou dva: klimatické extrémy a lesní hospodářství. 

Byl zjištěn pozitivní významný vliv teploty vzduchu v průběhu května do července na LAI 

 a celkovou nadzemní biomasu v ročních přírůstcích v hustých lesních porostech. V řídkých 

porostech byl zaznamenán významný negativní vztah mezi ročními přírůstky LAI nebo celkové 
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nadzemní biomasy a množstvím srážek v květnu, červnu a červenci. Tyto vztahy byly nalezeny 

v chladném a vlhkém klimatu Moravskoslezských Beskyd. Stav LAI poklesl po člověkem 

způsobeném prořezávání. Účinnost listové plochy se zvýšila brzy v roce, kdy bylo provedeno 

prořezávání a výsledkem bylo jak zvětšení efektivního okolí jehlic, tak celkové nadzemní 

biomasy. Po malém prořezávání se LAI snížila pouze nepatrně. Při velkém prořezávání naopak 

LAI velmi poklesla. Ke změnám v LAI, otevřenosti korun a přírůstek nadzemní biomasy ovlivňuje 

více typ prořezávání než jeho intenzita (Pokorny et al., 2008). 
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6. Vliv lesů na povodně 

Je obecná domněnka, že lesy pomáhají snížit velikost povodní. Odlesňování a těžba 

dřeva jsou pak prý na vině tomu, že následky povodní v důsledku extrémních srážek jsou 

mnohem větší (Bathurest et al., 2011). V posledních letech se v Evropě zvýšila četnost povodní. 

Předpokládá se pak, že tyto povodně mohou být mimo jiné způsobeny urbanizací, změnami ve 

využívání půdy, pokryvu území a změnách v půdních podmínkách. Povodně mohu být zesíleny 

také úpravami koryt řek pro lodní dopravu (Wahl et al., 2005).  

Hlavním účinkem lesů a zalesňování na vodní zdroje je snížení přítoku podzemních vod 

ve srovnání se zemědělskou půdou. Lesy snižují povrchový odtok, erozi a infiltraci podzemní 

vody, což na druhou stranu může způsobit vysychání potoků během letních měsíců (Wahl et al., 

2005).  Evapotranspirace lesů vytváří deficit půdní vlhkosti. Infiltrace a transpirace lesů je ale 

hluboko pod množstvím srážek, které způsobují povodně. Infiltrace s celkovou kapacitou až 10 

mm je zanedbatelná ve srovnání s velikostí přívalových dešťů (>40 mm/událost). Transpirace 

porostů (4-10 mm/den) zvyšuje deficit půdní vlhkosti a tím zvyšuje retenční kapacitu půdy. 

Transpirace hustých travních porostů (až 8 mm/den) je srovnatelná s lesními porosty. Tyto 

hodnoty snižování odtoku jsou nejvýraznější při malých, ale častějších povodních. Proto mohou 

lesy hrát důležitou roli při ochraně před povodněmi (Hümann et al., 2011). 

Půdy v lesních porostech bývají porézní s vysokou infiltrací. Tak lesní porost ovlivňuje 

schopnost zadržovat vodu, a proto snižuje povrchový odtok. Kořeny stromů kypří půdu  

a částečně i zhutňují hydrologicky nepropustné vrstvy a tím zvyšují celkovou kapacitu pro 

ukládání vody (Hümann et al., 2011). Odtok v jehličnatých lesích je nižší než z listnatých lesů. 

Odtok ze stagnosolů, kde je smrkový porost, se opožďuje ve srovnání s odtokem ze stagnosolů, 

kde je bukový porost (Schume et al., 2003).  

Změna lesního krytu z borových lesů na borovo-bukové nebo bukové lesy má vliv na 

hydraulické vlastnosti půd. V první řadě je to změna typu a množství lesního opadu  

a dominantních forem humusu v porostech s rostoucím množstvím buku. Jak je řečeno výše 

lesní opad má vliv na infiltraci a odtok vody. Humifikace se během změny postupně zvyšuje. 

Porovnání tloušťky lesního opadu ve změněných územích ukazuje, že tato vrstva má až o 50 % 

nižší tloušťku než na nezměněných územích. Tloušťka humusu na obohaceném A horizontu se 

zvýší až o 300 %. V průběhu provádění změn se ale vodní kapacita snižuje. Dosažení změny 

v hydraulických vlastnostech půdy jako je zvýšení infiltrace a vodní kapacity, trvá téměř století. 
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Ukazuje se také, že vodoodpudivost zůstává po změně typu vegetace nezměněná. To znamená, 

že změna lesní vegetace není v krátkodobém horizontu vhodná pro zvýšení schopnosti 

zadržovat vodu (Wahl et al., 2005).  

V lesích může dojít k povrchovému odtoku. Ve 40 let starých porostech douglasky (Pseudotsuga 

menziesii) dochází k povrchovému odtoku v důsledku zhutněné půdy nebo relativně suchých 

podmínek, které způsobují hydrofobní vlastnosti vrstvy lesního opadu. Povrchový odtok se tak 

pravděpodobněji může vytvořit v případě velkých lijáků během období letních such. To je 

způsobeno tím, že po značné dehydrataci humusového materiálu se vyvíjejí hydrofobní 

vlastnosti, které zpomalují rozvoj nasycení půdy vodou (Hümann et al., 2011). 

Lesy tedy neodstraňují povodně a nedokáží významně snížit kulminační průtoky 

způsobené extrémními srážkami. Lesy ale mohou být účinné při častějších méně intenzivnějších 

srážkách, a tak i při menších povodních. Les také snižuje půdní erozi a odtok splavenin 

(Bathurest, et al., 2011).  
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7. Výzkumy prováděné v pramenné oblasti řeky Litavky 

Brdy jsou jednou z nejvíce zalesněných oblastí v České republice. Nachází se zde mnoho 

potoků zasažených antropogenní acidifikací. Pramenná oblast Litavky se rozkládá v jihovýchodní 

části Brdské vrchoviny nedaleko obce Lázu. Rozvodnice prochází přes tři vrcholy: ze severu přes 

Hradiště (840 m n.m.), ze západní strany přes nejvyšší bod povodí – Malý tok (843 m n.m.) a z 

jihu přes vrchol Plešec o výšce 786 m. Uzávěrový profil (sběrná oblast toku, jak povrchového tak 

i podpovrchového) se nachází v nadmořské výšce 696 m. Povodí má přibližný tvar obdélníku o 

délce 1310 m a šířce 650 m, s východní orientací a s průměrným sklonem 8,6 %. Průměrná 

nadmořská výška povodí je 770 m a plocha povodí 1,84 km2 (Benčoková, 2007). Pramen řeky 

Litavky se skládá z dvou menších potoků. Jeden potok je z větší části napájen deštěm, druhý má 

hlavní zdroj v malém pramenu. Podloží se skládá z kambrických pískovců, konglomerátů a 

křemenců. Půdním typem v této oblasti jsou kyselé hnědé kambizemě. Vegetaci v současné 

době dominuje smrk ztepilý (Picea abies), který pokrývá přibližně 90 % povodí. Tyto porosty 

jsou zhruba 80-90 let staré. Na některých místech se vyskytuje buk (Fagus sp.), dub (Quercus 

sp.) a líska (Corylus sp.) (Hardekopf et al., 2007). 

Na tomto území bylo provedeno několik hydrologických a limnologických výzkumných 

prací (Benčoková et al., 2011; Hardekopf et al., 2008; Horecký et al., 2002; Benčoková, 2007). 

K rekonstruování dřívějších toků vody a půdního chemismu pramenné oblasti povodí 

řeky Litavky byl použit model MAGIC. Jak je uvedeno výše předmětem výzkumu byly hlavně dva 

potoky v této oblasti, jeden potok byl z větší částí napájen dešťovými srážkami a byl silně 

ovlivněn kyselou atmosférickou depozicí, druhý je napájen hlavně svým pramenem a byl jen 

mírně okyselen. Tento model předpověděl další vývoj až do roku 2050 podle současných emisí. 

Budoucí nárůst teploty vypočtený podle regionálního klimatického modelu byl použit                         

k předpovědi s klimatem spojených faktorů ovlivňující chemickou obnovu až do roku 2100 

(Hardekopf et al., 2008). 

Modelování ukázalo jen velmi pomalou a pozvolnou obnovu pH a alkality na 

pramenném potoku silně ovlivněným kyselými srážkami. Současná depozice acidifikujících látek 

je již nízká, ale SO4 se nadále vylouhovává z půdy a brání tomu, aby se pH dostalo na úroveň 

před rokem 1860. Vliv zvýšených teplot v povodí v důsledku klimatické změny má zřejmě malý 

dopad na předpověď chemické obnovy. Do tohoto modelování ale nebyly zahrnuty změny ve 
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skladbě nebo velikosti lesa, což může mít dopad na zotavení chemizmu vody z acidifikace až do 

roku 2010. (Hardekopf et al., 2008). 

Odběry bentosu v pramenném potoku Litavky napájeném srážkami odráží kyselé 

prostředí, způsobené acidifikací. Nízké pH má za následek, to že se v tomto potoku nevyskytují 

taxonomické skupiny citlivé na nízké hodnoty pH vody, jako jsou jepice, měkkýši a korýši, ale 

vyskytují se zde na kyseliny citlivé druhy jako pošvatka a chrostík (Hardekopf et al., 2008). 

Předmětem dalšího výzkumu by mohlo být další zkoumání makrozoobentosu, v důsledku 

postupného zvyšování pH. Během zvyšování alkality se mohou do povodí postupně dostat na 

aciditu citlivé druhy. 

Během studie prováděné Benčokovou (2007) byly v hydrologickém roce 2005 na povodí 

Litavky kontinuálně měřeny vodní stavy. Pomocí modelu HEC-RAS pak byly rekonstruovány 

průtoky vyšší než je kapacita Thompsonova přelivu, který byl umístěn v uzávěrovém profilu. 

Dále byly rekonstruovány denní srážkové úhrny a minimální, maximální a průměrné denní 

teploty pro období 1961–2006 metodou mnohonásobné regrese. Modelem Brook 90 pak byly 

stanoveny denní odtoky a potencionální evapotranspirace za toto časové období.   Výsledky  

z dalšího modelování ukazují, že by na Litavce v budoucnu mohlo opakovaně dojít k vysychání 

koryta, během sušších měsíců. Tato situace by mohla mít velký ekologický dopad na chemismus 

pramenné oblasti Litavky, ale i na společenstva, které tento tok obývají (Benčoková, 2007).  

Pozorované zvyšování průměrných teplot mohou mít za následek změnu skladby 

místního lesního porostu. To znamená ústup smrkové monokultury ve prospěch listnatých 

druhů stromů. Tato změna skladby lesa je zapříčiněna i činností člověka, protože při obnovování 

lesních porostů po těžbě musí být podle směrnic na vymýceném území vysázeno určité 

procento listnatých stromů. Toto procento se odvozuje v základních hospodářských 

doporučeních podle hospodářských souborů. Procento výsadby těchto dřevin se pohybuje od  

1 % do 95 % a je závislá na tom zda jde o les hospodářský, ochranný nebo les zvláštního určení, 

na jakém stanovišti se les nachází a v jaké fázi obnovy se les nachází. Tato změna skladby 

lesního porostu může ovlivnit evapotranspiraci a infiltraci, a tím změnit hydrologickou bilanci 

povodí. Analýza této změny může být další studií prováděnou na tomto povodí. 
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8. Závěr 

Z rešerše použité literatury vyplývá, že není jednoznačně možné určit, který ze tří 

používaných postupů pro hodnocení změn v hydrologických vlastnostech povodí je 

nejvhodnější. Sběr dat potřebných pro vypracování studie prováděné na jednom povodí může 

trvat až několik desetiletí. Toto a pak také nemožnost oddělit klimatické podmínky od 

prováděné studie jsou jejich hlavní nevýhodami. Analýza a interpretace takto naměřených  

a získaných dat pak není tolik složitá. Experimenty s párovými povodími, z nichž jedno je 

ponecháno jako kontrolní a na ostatních jsou prováděny zásahy, přináší poměrně přesné 

výsledky a tyto studie nejsou prováděny v tak velkých časových horizontech jako studie 

prováděné na jednom povodí. Nevýhodou pak je nutnost provádění studie na povodích, které 

jsou položeny blízko sebe nebo ve stejných klimatických podmínkách a mají podobné vlastnosti, 

jako jsou svažitost území, půdní typ a vegetační kryt. Použití hydrologického modelování při 

zkoumání hydrologických, ale i jiných vlastností povodí, je v současnosti nejmodernějším 

přístupem. Studie, ve kterých je použito hydrologické modelování, mohou posuzovat různě 

velká území od několika km2 do několika stovek km2. Velmi záleží na volbě vhodného modelu  

a jeho kalibraci na dané území a podmínky. Kalibrace a výběr vhodného modelu tak tvoří 

největší obtíže při použití hydrologických modelů. Pokud není provedena správně kalibrace 

modelu na dané území, výsledky jsou pak nepřesné.  

Lesní porosty mají velkou schopnost zadržovat vodu v půdě. Tato schopnost je ovlivněna 

typem vegetace, jejím stářím a půdním typem v lesních porostech. Tato část práce se 

soustředila hlavně na porosty buku lesního (Fagus sylvatica) a smrku ztepilého (Picea abies), 

případě na smíšené porosty těchto stromů. Buk a smrk se liší svým kořenovým systémem, 

intercepcí a indexem listové plochy, což má vliv na rozdílnou infiltraci vody v těchto porostech. 

Rozdíl v intercepci, která je vyšší u smrku, mezi těmito dřevinami je zhruba 10 % (Augusto et al., 

2002). Buk má ve většině typů půd hlubší kořenový systém, což zvětšuje objem vody v půdě, 

která je pro něj dostupná a pomáhá tak udržovat vyšší transpirační hodnoty i v sušších obdobích 

(Hietz et al., 2000). 

V posledních letech se na evropském kontinentu zvyšuje četnost povodní. Tyto povodně 

mají způsobovat, mimo jiné, odlesňování nebo výsadba smrkových monokultur. Je pravdou, že 

lesní porosty mají vyšší retenční kapacitu v porovnání s travnatými porosty, ale tento rozdíl není 

natolik velký, aby sám o sobě pomohl zmenšit velikost velkých povodní. Odtok z jehličnatých 
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lesů je dokonce nižší než odtok z listnatých lesů. To ale závisí také na typu půd (Schume et al., 

2003). Provedené studie dále ukazují, že změna lesního porostu v krátkodobém časovém 

horizontu neovlivní schopnost lesa zadržovat více vody (Wahl et al., 2005). Z dostupné literatury 

vyplývá, že lesy mají schopnost zmírnit velikosti takzvaných bleskových povodní, které jsou 

menší, ale častější než povodně vzniklé z extrémních dlouhotrvajících srážek (Bathurestetal et 

al., 2011, Hümann et al., 2011). 

Na pramenném povodí řeky Litavky bylo provedeno několik studií zabývající se analýzou 

bentosu, jehož přirozená skladba byla narušena acidifikací, v pramenných potocích a také studií 

zabývajících se měřením průměrných ročních teplot a vodní bilance v tomto povodí. Tyto změny 

ve vodní bilanci povodí a teplotách mohou vyústit v periodické vysychání některého z potoků,  

a tak narušit ekologickou stabilitu povodí a postupné zotavování se z acidifikace. Změny teplot  

a jiné klimatické faktory také působí na změnu skladby lesního porostu na tomto území. Na 

tomto povodí je v budoucnu možný další výzkum bentosu a hlavně výzkum dopadu klimatických 

změn a tím vyvolanou změnu vegetačního krytu na odtok v povodí. 
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