
Abstrakt 

 Metan je netoxický bezbarvý plyn, který vzniká rozkladem organických látek v anaerobním 

prostředí. Tyto rozkladné procesy probíhají i na dně řek, přehrad a vodních nádrží. Metan 

proniká do atmosféry, kde přispívá ke skleníkovému efektu a ke globálnímu oteplování. Cílem 

práce je popsat ebulici metanu z vybraných údolních nádrží Vranov a Vír, jako modelových 

nádrží temperátní zóny, a testovat faktory, které ovlivňují její variabilitu uvnitř nádrže a mezi 

jednotlivými nádržemi. 

 K získání dat posloužil vědecký echolot Simrad EK60 split beam. Data byla zpracována 

v programu Sonar 5 a následně statisticky zpracována v programu R. 

 Výsledky ukazují, že celkový ebuliční tok z nádrží (Vranov: 3,90 ml·m-2·d-1, Vír: 

4,22 ml·m-2·d-1) není signifikantně rozdílný (p = 0,40), ale je zde patrná velká variabilita mezi 

segmenty. V obou nádržích se vyskytují segmenty s nulovým ebuličním tokem. Vzhledem 

k tomu, že hloubka je úzce propojena se vzdáleností od hráze, není možné vliv těchto dvou 

faktorů testovat samostatně. Je tedy nutné testovat obě proměnné najednou. Pro data z nádrže 

Vír se po otestování obou faktorů současně jejich signifikance nepotvrdila. Pro data z nádrže 

Vranov také ne. Pro odseparování efektů bylo tedy nutné použít data z obou přehrad. Po použití 

lineárního modelu s daty z obou přehrad byl statisticky potvrzen pouze vliv hloubky, a to 

s největší ebulicí v rozmezí hloubek 5-10 m (p < 0,01). Velikostní složení bublin v nádržích se 

lišilo, v nádrži Vranov byly pozorovány signifikantně větší bubliny než v nádrži Vír (p = 0,00). 

Na celkové produkci metanu se významnou mírou podílejí největší bubliny. V nádrži Vranov 

10 % největších bublin odpovídá 62,6 % celkového objemu. V nádrži Vír 10 % největších 

bublin odpovídá 67,4 % celkového objemu. Odhad množství metanu uvolněného ebulicí 

z nádrže Vranov činilo 1,40 mg·m-2·d-1 a z nádrže Vír 1,48 mg·m-2·d-1. 

 Měření dat v lokálním měřítku je důležité pro pochopení dynamiky metanu ve vodních 

nádržích. Důležité je, aby data byla srovnatelná a dostatečně podrobná. Podrobnější a 

srovnatelná data budou nápomocna k vytvoření přesnějších modelů. Ty pomohou vytyčit 

mitigační opatření, která umožní snížit ekologickou stopu u již existujících nádrží a u budou 

přínosné při projektováním nových.  

 


