
Abstrakt 

V důsledku klimatických změn se muže snížit podíl sněhových srážek a tedy akumulace sněhu, 

která doplňuje zásoby podzemní vody na jaře. Podzemní voda významně ovlivňuje průtoky v letním 

období a její nedostatek může mít dopad na množství vody v povrchových tocích v regionech 

ovlivněných sněhem. Práce se proto zabývá vlivem změn vodní hodnoty sněhu na meziroční variabilitu 

minimálních průtoků v teplém období (duben – září) v jedenácti horských povodích ČR. Cílem bylo 

zjistit 1) jak dlouho sníh ovlivňuje minimální průtoky od doby tání sněhu, 2) jak velký je vliv 

meziročních změn vodní hodnoty sněhu na nízké průtoky v letním období 3) jaké je průměrné datum 

minimálních letních průtoků a trend jeho posunu v roce. Všechny výsledky jsou interpretované na 

základě staničních hydrologických a klimatologických dat ČHMÚ za období 1980-2014. Ve výše 

položených povodích sníh ovlivňoval nízké průtoky až do června, ve výjimečných případech až do 

července. Největší změna byla zaznamenána v povodí Úpy - pokles maximální vodní hodnoty sněhu o 

10 % zapříčinil snížení květnového minimálního průtoku o 8,8 % a v červnu o 6,8 %. V níže položených 

povodích by 10% pokles maximální vodní hodnoty sněhu snížil minimální průtoky o 2 – 4,4 % v dubnu. 

Sníh v nižších nadmořských výškách ovlivňoval minimální průtoky tedy pouze v době tání sněhu a 

bezprostředně po něm. Z výsledků vyplývá, že vodní hodnota sněhu ovlivňuje letní nízké průtoky pouze 

ve výše položených povodích. Výsledky také očekávaně prokázaly, že změna vodní hodnoty sněhu má 

vliv na meziroční variabilitu minimálních průtoků v teplém období, ale vysvětluje ji pouze částečně. 

Posun datumu průměrného minimálního letního průtoku do dřívějšího období se projevil u 7 z 11 povodí 

za období 1967-2014. Vodní hodnota sněhu by mohla být použita jako vstupní proměnná společně 

s úhrny srážek, evapotranspirací a vlastnostmi podzemní vody do hydrologických modelů predikující 

dopady sucha na přírodní i socioekonomickou sféru. Samostatně však není vhodným parametrem pro 

predikci sucha. 
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