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Dle Přílohy II projektového rámce vymezeného Grantovou službou LČR řešený projekt měl adresně 

odpovědět na následující dílčí otázky. 

ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU MODELOVÉHO ŘEŠENÍ MONITORINGU ÚZEMÍ S 

MOŽNOSTMI APLIKACE VÝSTUPŮ DO BĚŽNÉ LESNICKÉ PRAXE 

Lokalita Amálie je lokalitou s nadstandardním monitoringem, monitoring je propojen s pokročilými 

modelovacími nástroji. Výstupy ze simulačních modelů umožňují získat nový typ dat, který má 

potenciál pro optimalizaci managementu lesních ekosystémů ve vztahu k hospodaření s vodními zdroji.  

V rámci monitoringu hydrologických a meteorologických veličin byly na území Amálie aplikovány různé 

monitorovací technologie. Na území je instalováno 22 vrtů, které měří hladiny podzemních vod s 

dálkovým přenosem dat realizovaným dvěma různými technologiemi, dále je měřena půdní vlhkost na 

110 místech, území je pokryto 93 dendrometry. Dále jsou na území instalovány dvě meteorologické 

stanice, které jsou zaměřeny na sledování mikroklimatu. Teplotní režim lesních porostů je sledován 

423 sensory, které sledují teplotu v různých hloubkách půdy a nad terénem. 

Tento typ měření v dosavadním režimu sběru dat prokazuje svoji stabilitu, vybraná data jsou posílána 

s dostatečnou přesností a s minimalizací ztrát naměřených hodnot během přenosu. Hladiny 

podzemních vod umožňují lokálně vyhodnotit dynamiku podzemní vody. Jejím vyhodnocením je 

získána informace o množství podzemní vody a při znalosti vývoje hladin podzemní vody je možné za 

pomoci této informace sledovat vývoj sucha na lokalitě a monitorovat účinnost plánovaných opatření 

v území. 

V rámci instalace senzorů byly také testovány různé způsoby ochrany senzoriky před zvěří. V projektu 

jsou k dispozici vybrané příklady dobré praxe. 

Svým rozsahem je realizace monitoringu na lesní části Amálie velmi nadstandardní. Vzhledem ke 

krátkému času, během kterého byla sbírána data, v době vyhotovení této zprávy nebylo možné 

odhadnout minimální požadavky na hustotu příslušných sensorů. Tato otázka může být odpovězena v 

navazujících aktivitách. 

Nově získané informace o teplotním režimu, vývoji vlhkosti půd a hladinách podzemních vod poskytují 

informace o přehřívání lesních porostů, nedostatku vody v dané lokalitě, které mohou být využity v 

rámci plánování lesních zásahů. Pomocí těchto dat lze usoudit, zda se porost nachází v období, které 

může indikovat stávající a budoucí ztráty na lesních porostech. Přičemž z dat vychází nejlépe sledované 

bukové porosty, a to jak ve vztahu k přírůstu, tak ve vztahu k hospodaření s půdní vláhou. 

DOPADY LESNICKÝCH MANAGEMENTOVÝCH ZÁSAHŮ NA PŮDU 

Vzhledem k tomu, že instalace souboru opatření je plánována v rámci navazujícího projektu, jsou v 

rámci řešení projektu sestavena rámcová doporučení.  

Dosavadní výsledky projektu, které jsou vztaženy k monitoringu půdní vlhkosti na lesních půdách, 

ukazují na to, že testovaný monitoring je vhodným nástrojem pro vyhodnocení účinnosti opatření 

realizovaných na lesních půdách. Výsledky je možné propojit s posouzením dopadu opatření na 

jednotlivé porosty a dřeviny. 

Dalším výstupem projektu, souvisejícím s opatřeními cílenými na lesní půdy, jsou výsledky související 

se simulační částí projektu. Výsledky simulací prostorového rozložení složek hydrologické bilance 

mohou pomoci identifkovat lokace, ve kterých je dobré cíleně realizovat opatření zaměřená na zvýšení 

retence vody v půdách. 
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Dále výsledky monitoringu půdní vlhkosti přinášejí srovnání režimů dynamiky půdní vody určených 

různými dřevinami. Tyto výsledky mohou pomoci při rozhodovacím procesu instalace opatření 

vztažené ke skladbě porostů. Půdní vlhkosti jsou dále vztaženy k přírůstu dřevin a teplotám vzduchu a 

půdy.  

DOPADY LESNICKÝCH MANAGEMENTOVÝCH ZÁSAHŮ NA HYDROLOGICKÝ REŽIM 

ÚZEMÍ 

Vzhledem k tomu, že instalace souboru opatření je plánována v rámci navazujícího projektu, jsou v 

rámci řešení projektu sestavena rámcová doporučení. 

Dosavadní výsledky projektu přinášejí nová data a nové postupy, která mohou přímo přispět k podpoře 

správného rozhodování v rámci managementu lesních porostů a cíleně reagovat na výskyt sucha a 

dopadů změny klimatu. 

Monitoring a výsledky simulací hydrologických modelů pomáhají identifikovat místa ovlivněná suchem. 

Do těchto míst je možné naplánovat vhodná opatření a tím snížit negativní dopady změny klimatu a 

sucha na lesní porosty a hydrologický režim území. 

Součástí výsledků řešení projektu je praktická identifikace nebezpečných odtokových linií analytickým 

nástrojem, na kterých se vyskytuje přímý odtok. Tento postup je možné aplikovat na další území. 

V tomto řešení projektu byl vymezen rámec pro soubor nových podkladů, které mají potenciál propojit 

nová data o území s opatřeními, která zvyšují retenci a zpomalují odtok. 

V rámci vyhodnocení dat je možné pozorovat rozdíly vlhkosti v půdě v různých obdobích u různých 

sledovaných kultur a jejich vliv na půdní vláhu. V datech jsou například vidět rozdílné režimy porostů 

reagující na jarní suché období v porovnání s mýtinou.  

VYBUDOVÁNÍ DLOUHODOBÉ MONITOROVACÍ SÍTĚ, UMOŽŇUJÍCÍ POSOUDIT 

DOPADY MANAGEMENTOVÝCH ZÁSAHŮ V ÚZEMÍ 

Jedním z hlavních výsledků řešení projektu je vybudování nadstandardního monitoringu na lesní části 

pilotního území Amálii. Tento monitoring doplňuje instalace monitoringu na zemědělské části. Z 

hlediska výše celkových nákladů na pořízení monitoringu převažuje zcela monitoring na zemědělské 

části nad finančním objemem, který zastřešil náklady na vybudování monitoringu na lesní části. 

Nicméně náklady na vybudování monitoringu na lesní části jsou i tak zcela nadstandardní. 

Výsledkem propojením obou druhů monitoringu je získání souboru informací, jejichž detail není v 

současné době k dispozici v podmínkách ČR.  Dále bude možné pomocí dat získaných z monitoringu 

odvodit a dále zpřesňovat soubor simulačních nástrojů, který lze použít pro stanovení krátkodobých, 

střednědobých a dlouhodobých předpovědí vývoje hydrologického režimu. Následně po získání těchto 

informací lze posoudit dopady opatření realizovaných na lesní za zemědělské části území.  

V rámci současného projektu byl vybudován základní rámec pro výše uvedené aktivity, jejich další 

rozvoj a realizace z něj vycházejících aktivit, které jsou zmíněny v přechozím odstavci, je předmětem 

dalších etap navazujících projektů. 

V rámci dosavadních aktivit na lesní části Amálie byl instalován detailní monitoring, svým rozsahem a 

detailem překročil původní plán projektu. I přes krátká měření jsou v současné době získána cenná 

data o lesních porostech jejich vztahu s měřenými hydrologickými a meteorologickými veličinami. 

Vybrané informace mají přímý dopad do managementu lesních porostů. 
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Dosavadní zkušenosti se senzorikou ukazují na nutnost kalibrace senzorů. I přes existenci celé řady 

kalibrací, které jsou provedeny výrobci, je nutné instalovat senzory jen v případě, kdy jsou jejich 

systematické chyby způsobené neúplnou kalibrací známé. 

Během řešení byly úspěšně vyvinuty, testovány a uvedeny do poloprovozu nové senzory, které 

umožňují dálkový přenos dat. Senzory jsou dále vyvíjeny tak, aby jejich náklady na pořízení a provoz 

byly konkurenceschopné se stávajícími podobnými řešeními. 

APLIKACE VÝSTUPŮ SOFTWARE PHB DO PLÁNOVACÍCH POSTUPŮ LESNICKÉHO 

MANAGEMENTU 

Během řešení byly úspěšně sestaveny hydrologické modely, které jsou schopny popsat hydrologický 

režim povodí v prostoru povodí. Vedle toho, že modely jsou schopny simulovat prvky hydrologické 

bilance v denním kroku v různých částech území, poskytují vstupy pro posouzení dopadů změny 

klimatu na vodní zdroje na lesním území a poskytují vstupy pro vymezení sucha na lokalitě. 

V současné době nejsou na převážné části území povodí drobných vodních toků spravovaných 

podnikem LČR vybudovány měrné přelivy, které by poskytovaly časové řady průtoků, které jsou 

použitelné pro kalibraci hydrologických modelů. Proto byl v rámci projektu úspěšně testován postup 

kalibrace modelu za využití hydrologických charakteristik. Tento postup umožňuje odvodit 

hydrologický model na základě malého množství informace a aplikovatelný pro území, na kterých chybí 

hydrologická data. 

Výsledky simulací hydrologických modelů prokazují potenciál identifikovat lokace v rámci povodí, na 

kterých je možné umístit opatření. Dále výsledky simulací modelu mohou pomoci identifikovat období, 

během kterých se na území nachází sucho příslušného typu. Díky této informaci je následně možné 

provést návrh a realizaci vhodných opatření, které minimalizují negativní dopady sucha. 

Praktické aplikace výše zmíněných funkcionalit mohou být náplní společných navazujících projektů.  

PROPAGACE A POPULARIZACE VÝSTUPŮ S OHLEDEM NA SOUČASNÉ I 

PŘEDPOKLÁDANÉ DŮSLEDKY KLIMATICKÉ ZMĚNY LAICKÉ A ODBORNÉ 

VEŘEJNOSTI 

Součásti pilotního území Amálie je sdílení výstupů s odbornou a laickou veřejností. Na pilotním území 

se nachází naučná stezka, které prezentuje opatření realizovaná na Amálii. 

https://cvpk.czu.cz/cs/r-13920-chytra-krajina/r-17373-naucna-stezka-amalie 

V současné době dosažené výsledky monitoringu jsou pravidelně prezentovány zástupcům státní 

správy, odborné a laické veřejnosti. 

Vzhledem k tomu, že realizace opatření je plánována v navazujících projektech budou očekávané 

aktivity zaměřené na prezentaci opatření propojené s jejich realizací součástí navazujícího projektu. 

Vybraná opatření budou zahrnuta do naučné stezky. 

Dále jsou aktivity související s dosaženými výsledky na lesní části Amálie prezentovány v rámci 

pravidelných vystoupení zástupců řešitelského týmu v mediích nejrůznějšího typu. 

  

https://cvpk.czu.cz/cs/r-13920-chytra-krajina/r-17373-naucna-stezka-amalie
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Shrnutí řešení projektu za rok 2021 

V rámci řešení projektu v roce 2021 byly uskutečněny aktivity, které finalizovaly řešení z předchozích 

let. Aktivity je možné rozdělit do: 

1. hydrologického posouzení lokality 

2. realizace monitoringu 

3. přípravy navazujících aktivit 

HYDROLOGICKÉ POSOUZENÍ LOKALITY 

V rámci hydrologického posouzení monitoringu byly na lesní části lokality Amálie provedeny následující 

aktivity: rozsáhlý průzkum vlhkostí lesních půd, vyhodnocení přírůstů dřevin, vyhodnocení teplotního 

režimu lesních porostů, sestavení semi-distribuovaného hydrologického modelu, popis čtyř typů sucha, 

vyhodnocení dopadů změny klimatu. 

Popis jednotlivých aktivit je uveden v této závěrečné zprávě řešení projektu, která zároveň 

dokumentuje výsledky řešení za rok 2021 a integruje úspěšné výsledky řešení z let předchozích. 

Průzkum vlhkostí lesních půd 

Tato aktivita dokumentuje možnosti realizace rozsáhlého monitoringu na lesních půdách. V rámci ní 

byl vyhodnocen zcela unikátní monitoring, který je velmi detailní. Byly stanoveny základní podmínky 

pro úspěšný monitoring půdních vlhkostí na lesních půdách.  

Výsledky ukazují na nové možnosti monitoringu půdní vlhkosti v lesních porostech, které mohou 

přinést zcela zásadní data, jenž je možné využít v rámci managementu lesních porostů. Významným 

přínosem je možnost využití nových dat o vlhkostech půdy, vzduchu (přízemní, stromové patro) 

získaných přímo ve spravovaných lokalitách. 

Data z půdních vlhkostí je možné využít pravidelně pro zpřesňování modelů hydrologické bilance a 

aktualizace ně navazujících podkladů, které je možné využít při správě lesních porostů. 

Vyhodnocení přírůstů dřevin 

V tomto roce řešení byla opět provedena v minulosti zcela kladně hodnocená aktivita související s 

vyhodnocením přírůstu dřevin. Opět byly identifikovány dřeviny s nejvyšším přírůstem dřevin, které 

odolaly suchu. Vedle tohoto vyhodnocení byl rozšířen soubor dat o přírůstech, který je možné v 

navazujících letech opět integrovat do zpřesněného matematického modelu prostorové hydrologické 

bilance. 

Vedle těchto přínosů a výzkumných aktivit byly započaty práce s vývojem nové řady senzoriky, která 

umožní využít nové informační technologie pro dálkový přenos dat. Nicméně vzhledem k současným 

podmínkám ovlivněných výskytem COVID19 a nedostatkem polovodičů tyto práce neprobíhaly v 

očekávaném tempu. 
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Vyhodnocení teplotního režimu lesních porostů 

Pro úspěšné nastavení odhadu aktuální evapotranspirace v nově odvozených matematických 

modelech je teplotní režim na lesních půdách velmi důležitý. Vzhledem k tomu, že 110 míst, na kterých 

je pozorována půdní vlhkost, také poskytuje tři časové řady teplot měřených v místě instalace každého 

sensoru, je v rámci monitoringu dostupný zcela unikátní datový soubor o teplotním profilu půdy a 

teplotě vzduchu při povrchu půdy na lesních pozemcích. 

V rámci této závěrečné zprávy projektu byl také vypracován souhrn zkušeností s měřením půdních 

vlhkostí. Zcela zásadním závěrem je nutnost laboratorní kalibrace senzoriky. Bez její realizace jsou 

měření zatížená chybou. Vzhledem k rozsahu monitoringu se jedná o časově a kapacitně náročnou 

činnost. 

Sestavení semi-distribuovaného hydrologického modelu 

Hlavním výsledkem řešení projektu je úspěšné sestavení hydrologického modelu, který popisuje 

prostorovou variabilitu složek hydrologické bilance. Model je kalibrován pro 62 dílčích částí lokality 

Amálie. Při jeho sestavení bylo připraveno a testováno 11 různých prostorových schematizací lokality. 

Model poskytuje cenná data o hydrologii lokality a jeho výstupy jsou dále využívány v rámci posouzení 

dopadů změny klimatu na vodní zdroje lokality a popisu sucha indikátory.  

Model, po provedení příslušných úprav, je zcela schopen simulovat složky hydrologické bilance v 

reálném čase. V budoucnosti je jej možné tedy nastavit do režimu krátkodobé, střednědobé a 

dlouhodobé predikce složek hydrologické bilance. 

K sestavení hydrologických modelů popisujících prostorovou hydrologickou bilanci bylo použito 

modelovací prostředí dHRUM, které je vyvíjeno v rámci výzkumných aktivit CVPK ČZU Praha. Toto 

modelovací prostředí bylo paralelně vyvíjeno během posledních tří let. Lesní část lokality Amálie je 

první aplikací tohoto nově sestaveného modelovacího prostředí. 

Popis čtyř typů sucha 

Výsledky z hydrologického modelování byly využity pro popis čtyř druhů sucha na lokalitě Amálie. Nově 

sestavené modely popisující hydrologickou bilanci v různých částech území umožňují získat informace 

o propagaci sucha různými částmi obou povodí. 

Na základě simulací byly provedeny rekonstrukce sucha, které bylo řízeno nedostatkem vody v 

atmosféře, nedostatkem vody na lesních půdách, nedostatkem vody v říční sítí a nedostatkem vody v 

hlubších podzemních vodách. 

Při budoucím sestavení hydrologického modelu do předpovědního režimu je možné jeho výsledky 

použít pro predikci budoucího vývoje sucha. Opět získaný monitoring lze využít pro zpřesňování 

simulací složek hydrologické bilance na obou povodích. 

Vyhodnocení dopadů změny klimatu 

Na základě simulací hydrologické bilance sestavenými hydrologickými modely území byla pro obě 

povodí vyhodnocena změna klimatu. Základem vyhodnocení je rozsáhlá výpočetní úloha. Jejím 

výstupem jsou velká data. Jenom pro povodí Brejlského potoka byl jeden výstup vyhodnocení změny 

klimatu v rozsahu 500 GB dat pro jeden výpočet. Pro řešení projektu byla uskutečněna řada 

modelovacích výpočtů, které byly uskutečněny v letních, podzimních a zimních měsících roku 2021. 
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Úspěšné dokončení výpočtu je výsledkem úspěšné části vývoje modelovacího prostředí dHRUM, která 

se detailně zabývala škálovatelností a paralelizací algoritmického řešení výpočetního nástroje. 

Vedle zcela inovativního technického řešení je dalším zcela zásadním přínosem získání informací o 

změně klimatu v prostoru lesních a zemědělských částí lokality Amálie. K tomuto účelu byly použity 

nejnovější simulace globálních cirkulačních modelů, které nebyly na počátku řešení projektu k 

dispozici. 

Zcela zásadní návazností je nutné nalezení praktické aplikace informace o změně klimatu do 

managementu lesních porostů. Tyto otázky v krátkém časovém rámci současného projektu nebyly 

zcela zodpovězeny. 

SOFTWAROVÁ APLIKACE 

V rámci roku 2021 byla připravena softwarová aplikace, která zobrazuje všechny nově získané datové 

soubory, které byly vyhotoveny v rámci řešení projektu. Webové rozhraní aplikace je dostupné na 

následujícím odkaze: 

https://shiny.fzp.czu.cz/LCR/ 

Aplikace byla navržena dle požadavků zadávací dokumentace projektového rámce. Její popis je 

součástí přílohy této závěrečné zprávy. Vedle webové aplikace jsou k dispozici také příklady 

modelování hydrologické bilance celistvým a semi-distribuovaným hydrologickým modelem. 

Autorský tým je připraven realizovat v navazujících aktivitách školení pracovníků, na základě kterého 

si mohou osvojit potřebné dovednosti související s hydrologickým modelováním. 

REALIZACE MONITORINGU 

V roce 2021 bylo dokončeno vybudování páteřní monitorovací sítě na lesní části lokality Amálie. 

Celkem na lesní části lokality bylo vybudováno 22 vrtů pro sledování hladin podzemní vody. Pro dvacet 

z nich byl úspěšně vyvinut nový systém pro dálkový přenos dat, 110 bodů, která měří půdní vlhkosti a 

teploty, 93 dendrometrů a 2 meteorologické stanice. 

V rámci monitoringu jsou vyvíjena, testována a aplikována nová řešení, která umožňují správu většího 

objemu dat s důrazem na minimalizaci provozních nákladů. Získané zkušenosti ukazují na vysoký 

potenciál dalšího rozšíření testovaného řešení monitoringu analyzovaných veličin. 

Důležitou součástí je budoucí propojení řešitelským týmem nabízených konkrétních řešení s 

praktickými aplikacemi, které podporují a zlepšují management lesních porostů. 

  

https://shiny.fzp.czu.cz/LCR/
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PŘÍPRAVA NAVAZUJÍCÍCH AKTIVIT 

Výsledky získané v rámci řešení projektu poskytují podklady pro celou řadu navazujících aktivit. 

1. realizace navržených opatření ve vybraných lokacích 

2. zpřesnění simulačních nástrojů popisujících prostorový hydrologický režim povodí 

3. sestavení hydrologických modelů poskytujících krátkodobou středně dobou a dlouhodobou 

hydrologickou předpověď  

4. sestavení předpovědního systému s vnořenými předpovědními modely dle uživatelem 

definovaných požadavků 

5. propojení výsledků získaných ze simulačních nástrojů s praktickými aplikacemi v rámci LČR 

6. rozvoj monitoringu o další senzoriky a měrné body, tak aby byl více srovnatelný s 

monitoringem na zemědělské části lokality 

7. rozšíření monitoringu přírůstu dřevin na dřeviny, které jsou v současné době monitorovány v 

jednotkách kusů  

8. příprava společných projektů aplikačního výzkumu 

Jednotlivé navržené etapy je nutné specifikovat v rámci společného workshopu. 
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Část III. 

Teplota a vlhkost lesních půd  

na Amálii 
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Teplota a vlhkost lesní půdy  
 

1. Představení současného stavu 
V současné chvíli probíhá monitoring půdní vlhkosti a teploty na povodích Brejlského potoka a Karlova 

luhu. K tomuto účelu byla založena monitorovací síť půdních senzorů umístěných v místech vrtů pro 

sledování hladiny podzemní vody (viz Obr. 1). Tato základní měřící síť je dále na oblasti prvního 

transektu v povodí Brejlského potoka – BP I rozšířena o podrobný monitoring lesních porostů buku, 

modřínu a smrku ve třech opakováních (viz Obr. 2). 

K monitoringu je využito měřícího senzoru TMS4, od českého výrobce TOMST. Zařízení slouží pro 

měření půdní vlhkosti a dále teplot ve třech úrovních – půda, povrch (pod povrchem), nad povrchem. 

Každé TMS4 měří v 15-ti minutovém kroku. Celkem bylo osazeno 109 senzorů, z toho 54 senzorů pro 

základní monitoring u vrtů a 55 senzorů pro podrobný monitoring lesních porostů. 

 

Obr. 1: Přehled základní monitorovací sítě teplot a půdní vlhkosti na povodí BP – Brejlského potoka a 
KL – Karlova luhu. Červený bod označuje pozici vrtu, světle červené číslo označuje počet senzorů u vrtu. 
Obdélník znázorňuje lokalitu podrobného monitoringu. Římská číslice v označení vrtu označuje číslo 
transektu, číslo vrtu je za lomítkem. Zdroj mapy: ČÚZK. 
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Obr. 2: Přehledová mapa podrobného monitoringu půdní vlhkosti a teploty na lokalitě Brejlský potok – 
v blízkosti transektu vrtů I. Znázorněny jsou jednotlivé senzory umístěné v rozdílných porostech buku 
lesního (uvnitř zeleně ohraničeného polygonu), modřínu opadavého (modře) a smrku ztepilého 
(oranžově) na třech lokalitách (L1, L2 a L3). Zdroj mapy: ČÚZK.  



   
 

14 
 

 

2. Základní monitoring u vrtů 

2.1. Metodika  

2.1.1. Povodí Brejlského potoka 
Data ze základního plošného monitoringu na povodí Brejlského potoka jsou vyhodnocena za období 

prosinec 2020 až listopad 2021. Je zde umístěno celkem 33 senzorů TMS4 rozmístěných po trojicích u 

jednotlivých vrtů hladiny podzemní vody. Tyto senzory jsou osazeny do tří úrovní - mělké uložení, 

střední a hluboké. Měřené vertikální úrovně teplot a půdní vlhkosti jsou uvedeny v Tabulce 1.  

Tab. 1: Přehled osazení senzorů základního plošného monitoringu na povodí Brejlského potoka. 

Osazení senzoru Teplota 1 Teplota 2 Teplota 3 Vlhkost 

Mělké -10 cm -2 cm 0 až +20 cm -2 až -16 cm 

Střední -20 cm -12 cm 0 až+20 cm -12 až -26 cm 

Hluboké -30 cm -22 cm 0 až +20 cm -22 až -36 cm 

 

2.1.2. Povodí Karlova luhu 
Monitoring na tomto povodí byl založen v průběhu tohoto roku a data jsou vyhodnocena za období 

květen 2021 až listopad 2021. Měřené vertikální úrovně teplot a půdní vlhkosti jsou uvedeny v Tabulce 

2. Celkem je k monitoringu na tomto povodí využíváno 21 senzorů TMS4, rozmístěných po dvojicích (s 

výjimkou 1 trojice - viz Obr. 1, osazené jako v povodí BP) u jednotlivých hloubkových vrtů sledujících 

hladinu podzemní vody. 

Tab. 2: Přehled osazení senzorů monitoringu na povodí Karlova luhu. 

Osazení senzoru Teplota 1 Teplota 2 Teplota 3 Vlhkost 

Mělké -10 cm -2 cm 0 až +20 cm -2 až -16 cm 

Hluboké -25 cm -17 cm 0 až +20 cm -17 až -31 cm 

 

2.2. Výsledky 

2.2.1. Půdní vlhkost v povodí Brejlského potoka 
Průběh vlhkosti půdy na transektech I, II a III v povodí Brejlského potoka je zobrazen v obrázcích 3, 4 a 

5. Průběh vlhkosti vykazuje velké rozdíly mezi jednotlivými vrty i hloubkami u jednotlivých vrtů. 

Rozdílnost je dána vysokou heterogenitou a preferenčním prouděním, které jsou typické pro lesní 

půdu, malým vzorkovacím objemem senzorů (v měřítku objemu lesní půdy), a také citlivostí senzorů 

na kontakt s půdním prostředím (viz kapitola 4). Na obrázku 3 (transekt I) lze jasně pozorovat 

systematicky vyšší hodnoty půdní vlhkosti u vrtu číslo 3. Tento vrt je umístěn v blízkosti prameniště. 

Na obrázku 3 je také patrná nízká hodnota u vrtu 2 v 10-ti centimetrech střední hloubky, která je zřejmě 

způsobena porušením kontaktu senzoru s půdou (pravděpodobně způsobeno zvěří). Na obrázku 5 lze 

u vrtu 2 pozorovat vliv čerstvé paseky (absenci transpirujících stromů), který se ve vegetačním období 

projevuje vyšší vlhkostí půdy a nižšími poklesy vlhkosti u hlubších vrstev půdy (20 a 30 cm střední 

hloubky) v období vysušování půdního profilu. 
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Obr. 3: Půdní vlhkosti u vrtů na transektu I, Brejlský potok. Zobrazen je průběh půdní vlhkosti ve střední 
hloubce 10, 20 a 30 cm pod povrchem pro každý monitorovaný vrt. 

Obr. 4: Půdní vlhkosti u vrtů na transektu II, Brejlský potok. Zobrazen je průběh půdní vlhkosti ve střední 
hloubce 10, 20 a 30 cm pod povrchem pro každý monitorovaný vrt. 
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Obr. 5: Půdní vlhkosti u vrtů na transektu III, Brejlský potok. Zobrazen je průběh půdní vlhkosti ve střední 
hloubce 10, 20 a 30 cm pod povrchem pro každý monitorovaný vrt. 

2.2.2. Teplota v povodí Brejlského potoka 
Průběhy denních maxim teploty půdy na transektech I, II a III v povodí Brejlského potoka v hloubkách 

10, 20 a 30 cm pod povrchem jsou zobrazeny v obrázcích 6, 7 a 8. Průběh teploty půdy vykazuje 

v nejteplejších obdobích roku u každého vrtu nejvyšší hodnoty v hloubce 10 cm a nejnižší hodnoty 

v hloubce 30 cm; opačné pořadí mají teploty podle hloubky v nejchladnějším období roku. Rozdílnost 

teplot mezi jednotlivými vrty je dána např. vysokou heterogenitou lesního prostředí, různým 

zastíněním půdy vegetací a rozdílnou vlhkostí a mikroklimatem porostů v místech vrtů. Na obrázku 8 

lze u vrtu 2 pozorovat vliv čerstvé paseky, kde se po vytěžení stromů (snížení zastínění půdy) projevuje 

vyšší teplota půdy ve všech měřených hloubkách v porovnání s ostatními vrty. 

Průběhy denních maxim teploty půdy na transektech I, II a III v povodí Brejlského potoka v hloubkách 

2 (nejsvrchnější část půdy), 12 a 22 cm pod povrchem jsou zobrazeny v obrázcích 9, 10 a 11. Průběh 

teploty půdy vykazuje opět v nejteplejších obdobích roku u každého vrtu nejvyšší hodnoty ve vrchní 

části půdy a nejnižší hodnoty v nejhlubší vrstvě; opačné pořadí mají teploty podle hloubky 

v nejchladnějším období roku. U všech vrtů je patrné výrazně rozdílné chovaní nejsvrchnější vrstvy 

půdy oproti ostatním. Na obrázku 11 (transekt III) lze u vrtu 2 pozorovat vliv čerstvé paseky, kde je po 

vytěžení stromů (snížení zastínění půdy) výrazně nejvyšší teplota v nejsvrchnější vrstvě půdy 

v porovnání s nejsvrchnějšími vrstvami u ostatních vrtů. 
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Obr. 6: Půdní teploty (denní maxima) na transektu I, Brejlský potok. Zobrazen je průběh půdní teploty v 
hloubce 10, 20 a 30 cm pod povrchem pro každý monitorovaný vrt. 

Obr. 7: Půdní teploty (denní maxima) na transektu II, Brejlský potok. Zobrazen je průběh půdní teploty 
v hloubce 10, 20 a 30 cm pod povrchem pro každý monitorovaný vrt. 
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Obr. 8: Půdní teploty (denní maxima) na transektu III, Brejlský potok. Zobrazen je průběh půdní teploty 
v hloubce 10, 20 a 30 cm pod povrchem pro každý monitorovaný vrt. 

Obr. 9: Půdní teploty (denní maxima) na transektu I, Brejlský potok. Zobrazen je průběh půdní teploty v 
hloubce 2, 12 a 22 cm pod povrchem pro každý monitorovaný vrt. 
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Obr. 10: Půdní teploty (denní maxima) na transektu II, Brejlský potok. Zobrazen je průběh půdní teploty 
v hloubce 2, 12 a 22 cm pod povrchem pro každý monitorovaný vrt. 

 
Obr. 11: Půdní teploty (denní maxima) na transektu III, Brejlský potok. Zobrazen je průběh půdní teploty 
v hloubce 2, 12 a 22 cm pod povrchem pro každý monitorovaný vrt. 

2.2.3. Vlhkost v povodí Karlova luhu 
Průběh vlhkosti půdy na transektech I, II a III v povodí Karlova luhu je zobrazen na obrázcích 12, 13 a 

14. Průběh vlhkosti vykazuje stejně jako u povodí Brejlského potoka velké rozdíly mezi jednotlivými 

vrty i hloubkami u jednotlivých vrtů. Důvody rozdílnosti jsou popsány v kapitole 2.2.1. a kapitole 4. Na 

obrázku 13 (transekt II) lze jasně pozorovat systematicky vyšší hodnoty půdní vlhkosti u vrtů číslo 3 a 4 

oproti vrtu číslo 2. Vrty 3 a 4 jsou umístěny v blízkosti potoka a vyšší vlhkost půdy tu lze tedy očekávat. 

Na obrázku 14 jsou patrné rychlé vzestupy vlhkosti po srážce u všech hlubších vrtů. Rychlý vzestup 

vlhkosti může být způsoben rychlým plněním volného prostoru (mezi senzorem a půdou) vodou. 

Porušení kontaktu mezi půdou a senzorem mohlo nastat např. při osazování senzoru nebo při okusu 

zvěří. 
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Obr. 12: Půdní vlhkosti u vrtů na transektu I, Karlův luh. Zobrazen je průběh půdní vlhkosti ve střední 
hloubce 10 a 25 cm pod povrchem pro každý monitorovaný vrt. 

 
Obr. 13: Půdní vlhkosti u vrtů na transektu II, Karlův luh. Zobrazen je průběh půdní vlhkosti ve střední 
hloubce 10 a 25 cm pod povrchem pro vrty 2 a 3 a průběh vlhkosti v hloubce 10, 20 a 30 cm pro vrt 4. 
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Obr. 14: Půdní vlhkosti u vrtů na transektu III, Karlův luh. Zobrazen je průběh půdní vlhkosti ve střední 
hloubce 10 a 25 cm pod povrchem pro každý monitorovaný vrt. 

 

2.2.4. Teplota v povodí Karlova luhu 
Průběhy denních maxim teploty půdy na transektech I, II a III v povodí Karlova luhu v hloubkách 10 a 

25 cm pod povrchem jsou zobrazeny v obrázcích 15, 16 a 17. Průběh teploty půdy vykazuje 

v nejteplejších obdobích roku u každého vrtu nejvyšší hodnoty ve svrchní hloubce 10 cm a nejnižší 

hodnoty ve spodní hloubce. Rozdílnost teplot mezi jednotlivými vrty je dána např. vysokou 

heterogenitou lesního prostředí, různým zastíněním půdy vegetací a rozdílnou vlhkostí a 

mikroklimatem porostů v místech vrtů. Na obrázku 15 lze u vrtu 7 (transekt I) pozorovat nejvyšší 

maxima v obou vrstvách půdy, což je pravděpodobně způsobeno umístěním vrtu na kraji lesa (nižším 

zastíněním půdy, viz Obr. 1). Na obrázku 16 lze u vrtu 2 (transekt II) pozorovat nejvyšší maxima v obou 

vrstvách půdy, což je pravděpodobně způsobeno umístěním vrtu v horní části jižně exponovaného 

svahu (oproti tomu vrty 3 a 4 v tomto transektu jsou umístěny v blízkosti zastíněné údolnice, viz 

obrázek 1). 

Průběhy denních maxim teploty půdy na transektech I, II a III v povodí Karlova luhu v hloubkách 2 

(nejsvrchnější část půdy) a 17 cm pod povrchem jsou zobrazeny v obrázcích 18, 19 a 20. Průběh teploty 

půdy vykazuje opět v nejteplejších obdobích roku u každého vrtu nejvyšší hodnoty ve vrchní části půdy 

a nejnižší hodnoty v nejhlubší vrstvě. U všech vrtů je patrné výrazně rozdílné chovaní nejsvrchnější 

vrstvy půdy (výrazně vyšší maxima) oproti hlubší. Na obrázku 18 lze u vrtu 7 (transekt I) pozorovat opět 

nejvyšší teplotní maxima v obou vrstvách půdy. 
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Obr. 15: Půdní teploty (denní maxima) na transektu I, Karlův luh. Zobrazen je průběh půdní teploty v 
hloubce 10 a 25 cm pod povrchem pro každý monitorovaný vrt. 

 

Obr. 16: Půdní teploty (denní maxima) na transektu II, Karlův luh. Zobrazen je průběh půdní teploty v 
hloubce 10 a 25 cm pod povrchem pro vrty 2 a 3 a průběh teploty v hloubce 10, 20 a 30 cm pro vrt 4. 
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Obr. 17: Půdní teploty (denní maxima) na transektu III, Karlův luh. Zobrazen je průběh půdní teploty v 
hloubce 10 a 25 cm pod povrchem pro každý monitorovaný vrt. 

 
Obr. 18: Půdní teploty (denní maxima) na transektu I, Karlův luh. Zobrazen je průběh půdní teploty v 
hloubce 2 a 17 cm pod povrchem pro každý monitorovaný vrt. 
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Obr. 19: Půdní teploty (denní maxima) na transektu II, Karlův luh. Zobrazen je průběh půdní teploty v 
hloubce 2 a 17 cm pod povrchem pro vrty 2 a 3 a průběh teploty v hloubce 2, 12 a 22 cm pro vrt 4. 

 
Obr. 20: Půdní teploty (denní maxima) na transektu III, Karlův luh. Zobrazen je průběh půdní teploty v 
hloubce 2 a 17 cm pod povrchem pro každý monitorovaný vrt. 

2.3. Závěr 
I přes vysokou variabilitu dat půdní vlhkosti z důvodu vysoké heterogenity lesní půdy a citlivosti 

senzorů TMS4 na těsný kontakt s půdním prostředím poskytují tyto senzory použitelná a zajímavá data 

půdní vlhkosti ve velmi podrobném časovém kroku 15 minut. Senzory dokážou zachytit rozdíly v půdní 

vlhkosti mezi půdními vrstvami v místě vrtů a také rozdíly mezi stanovišti vrtů. Získaná data mohou 

přispět ke zpřesnění výpočtu hydrologické bilance lesní půdy. Půdní zásobník v lese má velký potenciál 

zadržovat srážkovou vodu a ovlivňovat tím vodohospodářskou situaci nejen v lese ale i v celé okolní 

krajině, ve které žijeme. Monitoring v 15-ti minutovém kroku je ojedinělý a přináší velmi cenná data o 

hydrologickém chování tohoto půdního zásobníku na lesní půdě. Na základě zkušeností získaných 

v prvním roce monitoringu je potřeba dále pracovat na specifických kalibracích pro konkrétní půdy 
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v místech vrtů, pečlivě standardizovat a osazovat senzory a provádět údržbu a ochranu senzorů. Tímto 

by mělo dojít k eliminaci nežádoucí variability měřených hodnot půdních vlhkostí.  

Senzory byly schopné zachytit v podrobném kroku teplotní režim půdy v různých hloubkách u 

jednotlivých vrtů. Data ukazují vliv pozice vrtu v terénu a zastínění stanoviště vrtu na teplotu půdy. 

V období častých výskytů teplotních extrémů z důvodu klimatické změny les svým známým chladícím 

efektem a zastíněním snižuje vysoké teploty půdního povrchu a zmírňuje přehřívání krajiny. Prováděný 

monitoring teploty půdy přináší cenná data o teplotním režimu půdy v lese v podrobném časovém 

kroku. 
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3. Podrobný monitoring porostů - Brejlský potok 

3.1. Metodika 
V rámci podrobného monitoringu v oblasti povodí Brejlského potoka byly v blízkosti transektu BP I 

vybrány porosty smrku, buku a modřínu na třech lokalitách (celkem devět polygonů, na každé lokalitě 

tři polygony s různými porosty, viz obrázek 2). Ukázky vybraných porostů jsou na obrázcích 21, 22 a 23. 

Obr. 21: Monitorovaný porost buku lesního na lokalitě 1 (foto Marta Kuželková). 

Podrobný monitoring má za cíl objasnit vliv vybraných porostů (rozdílných dřevin) na vlhkost a teplotu 

lesní půdy.  

Podrobný monitoring u transektu BP I, byl založen v průběhu května 2021. Získaná data z něj jsou 

vyhodnocena za období květen až listopad. Dne 11. listopadu 2021 bylo provedeno poslední stažení 

dat. Pro tento výzkum je využito 55 senzorů, rozmístěných do odlišných monokulturních porostů smrku 

(3 x 3 senzorů ve vrchní vrstvě, 3 x 3 senzorů ve spodní vrstvě), buku (3 x 3 + 1 senzorů ve vrchní vrstvě, 

3 x 3 senzorů ve spodní vrstvě) a modřínu (3 x 3 senzorů ve vrchní vrstvě, 3 x 3 senzorů ve spodní 

vrstvě), pro náhled rozmístění viz obr. 2. Polovina senzorů je určena pro měření svrchní části půdy, kde 

je půdní vlhkost monitorována v úrovni od -14 cm k povrchu a dále teploty v úrovních -8, 0, +15 cm 

vzhledem k povrchu. Zbylé senzory jsou umístěny do hlubší vrstvy, kde měří půdní vlhkost v rozmezí -

29 až -15 cm pod povrchem a teploty v úrovních -23, -15 a +5 cm. Souhrnný přehled měřených 

vertikálních úrovní je v následující tabulce (Tab. 3). 
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Obr.22: Monitorovaný porost modřínu opadavého na lokalitě 1 (foto Marta Kuželková). 

Obr.23: Monitorovaný porost smrku ztepilého na lokalitě 3 (foto Marta Kuželková). 
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Tab. 3: Přehled osazení senzorů podrobného monitoringu na povodí Brejlského potoka – transekt I. 

Osazení senzoru Teplota 1 Teplota 2 Teplota 3 Vlhkost 

Organická/minerální půda -8 cm 0 cm +15 cm -0 až -14 cm 

Minerální půda -23 cm -15 cm +5 cm -15 až -29 cm 

 

3.2. Výsledky - vlhkost půdy 
Vyhodnocené výsledky ze svrchní části půdy ukazují zřetelné rozlišení hodnot půdní vlhkosti mezi 

jednotlivými porosty. Tento rozdíl je patrný především v první části sledovaného období v průběhu 

měsíce května, kde byla půda nasycena a zároveň dále téměř nedocházelo ke srážkové činnosti. 

V tomto období můžeme pozorovat dlouhodobý úbytek vody v půdním zásobníku ve všech 

sledovaných porostech.  

Dle výsledků je dlouhodobě nejvyšších hodnot půdní vlhkosti dosaženo v bukových porostech (obr. 

24). Tento trend se v průběhu letních měsíců stává méně zřetelný. V rámci smrkových porostů byl 

pozorován opačný trend. V průběhu celého sledovaného období byly v podmínkách smrkových 

porostů měřeny nejnižší hodnoty půdní vlhkosti. Výsledná data dále naznačují, že půda pod smrkovými 

porosty má tendenci ztrácet zadrženou vodu nejrychleji. Půdní vlhkost modřínových porostů se v první 

polovině sledovaného období pohybuje mezi hodnotami bukových a smrkových porostů. V pozdějších 

měsících se hodnoty ze senzorů instalovaných v porostech buku a modřínu přibližují a vykazují 

obdobné hodnoty. 

 

 

Obr. 14: Vyhodnocená data z podrobného monitoringu na lokalitě Brejlský potok, v blízkosti transektu 
vrtů č. I. Zobrazen je průběh půdní vlhkosti, měřené ve svrchní části půdy 0-14 cm za období květen až 
listopad, členěný dle monokultur buku, smrku a modřínu. Tučné čáry vyznačují průměr pro dřeviny (n = 
9 pro smrk a modřín a 10 pro buk) a vybarvená plocha okolo průměru označuje interval spolehlivosti 
(95 %). 

Průběh půdní vlhkosti v hlubším (minerálním) horizontu (obr. 25), vykazuje v rámci sledovaného 

období méně patrné rozdíly mezi jednotlivými porosty. Vzhledem k tomu, že tyto senzory byly na 

lokalitu umístěny o dva týdny později, není pro srovnání k dispozici počáteční období monitoringu, při 
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kterém byly u mělkých senzorů zaznamenány nejvýznamnější rozdíly v půdních vlhkostech. Dle 

naměřených dat bylo nejvyšších vlhkostí půdy dlouhodobě dosaženo u porostu modřínu. Hodnoty 

půdní vlhkosti jsou pro porosty buku a smrku po většinu sledovaného období podobné.  

Při porovnání výsledků mělkých a hlubokých senzorů je zřejmé, že v rámci jednotlivých porostů dochází 

k rozdílné distribuci vody v půdním profilu. Zatímco u modřínu a smrku je půdní vlhkost organické a 

minerální části půdy podobná, u buku dochází k významnému rozdílu ve vlhkostech těchto vrstev půdy. 

 

Obr. 25: Vyhodnocená data z podrobného monitoringu na lokalitě Brejlský potok, u transektu I. 
Zobrazen je průběh půdní vlhkosti, měřené v hloubce půdy 15-29 cm za období červen – listopad, 
členěný dle monokultur buku, smrku a modřínu. Tučné čáry vyznačují průměr pro dřeviny (n = 9) a 
vybarvená plocha okolo průměru označuje interval spolehlivosti (95 %). 

3.3. Výsledky - teplota půdy 
Data byla vyhodnocena pro jednotlivé porosty buku, smrku a modřínu ve dvou úrovních osazení – 

svrchní organicko-minerální horizont a spodní minerální horizont.  

3.3.1. Mělké senzory – organicko-minerální horizont 
Průběh maximálních a minimálních teplot v rámci jednotlivých porostů se pro úroveň 8 cm pod 

povrchem půdy příliš neliší (obr. 26 a 27). Data naznačují, že půda je schopna tlumit významnější rozdíly 

v náhlých změnách teploty vzduchu a dochází tak k menšímu kolísání půdní teploty. Při porovnání s 

maximálními teplotami povrchu (Obr. 28) je zřejmé, že půda vyrovnává teplotní rozdíl, kterého porosty 

dosahují na povrchu. Průběh teplot v této úrovni je tudíž ve všech porostech podobný.  
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Obr. 26: Průběh půdních teplot v úrovni půdy, tedy -8 cm. Jedná se o průměr (n = 9 pro smrk a modřín 
a 10 pro buk) z maximálních denních teplot jednotlivých senzorů umístěných v daném porostu. 

 

Obr. 27: Průběh půdních teplot v úrovni půdy, tedy -8 cm. Jedná se o průměr (n = 9 pro smrk a modřín 
a 10 pro buk) z minimálních denních teplot jednotlivých senzorů umístěných v daném porostu. 

Na průběhu maximálních teplot měřených u povrchu jsou patrné rozdíly mezi jednotlivými porosty 

(Obr. 28) především při nárůstu teploty. Dle měřených dat jsou nejvyšší teploty dlouhodobě dosaženy 

v modřínových porostech. K nejnižšímu zahřívání povrchu dochází u bukových porostů. V případě 

letního období (tedy vyšších teplot vzduchu) vykazují smrkové porosty střední míru zahřívání, 

v pozdějších měsících se jejich průběh teploty blíží k hodnotám bukových porostů. Tyto výsledky 

naznačují, že buk efektivně zabraňuje přehřívání lesního povrchu v průběhu letního období. V případě 

minimálních teplot (Obr. 29) nebyly pozorovány výrazné rozdíly mezi porosty vzhledem k tomu, že 

teplota povrchu se v průběhu noci vyrovná. 
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Obr. 28: Průběh teplot v úrovni povrchu. Jedná se o průměr z maximálních denních teplot (n = 9 pro 
smrk a modřín a 10 pro buk) jednotlivých senzorů umístěných v daném porostu. 

 

Obr. 29: Průběh teplot v úrovni povrchu. Jedná se o průměr (n = 9 pro smrk a modřín a 10 pro buk) z 
minimálních denních teplot jednotlivých senzorů umístěných v daném porostu. 

V úrovni 15 cm je méně patrný ale stále přítomný efekt zahřívání povrchu v modřínových porostech 

(Obr. 30). Ve výšce 15 cm se hodnoty teplot získané ve smrkových porostech významně neliší od 

hodnot měřených v bukových porostech. U minimálních teplot (Obr. 31), které jsou měřeny v noci, 

nejsou pozorovány výrazné rozdíly. 
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Obr. 30: Průběh teplot v úrovni 15 cm nad povrchem. Jedná se o průměr (n = 9 pro smrk a modřín a 10 
pro buk) z maximálních denních teplot jednotlivých senzorů umístěných v daném porostu. 

 

Obr. 31: Průběh teplot v úrovni 15 cm nad povrchem. Jedná se o průměr (n = 9 pro smrk a modřín a 10 
pro buk) z minimálních denních teplot jednotlivých senzorů umístěných v daném porostu. 
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3.3.2. Hluboké senzory – minerální půda 
Vzhledem k hloubce měření - 23 cm - nejsou pozorovány významné rozdíly mezi maximálními a 

minimálními teplotami. Bukové a modřínové porosty vykazují téměř totožné hodnoty teplot. Ze 

sledovaných porostů dosahuje nejnižších teplot půda pod smrkovými porosty (Obr. 32 a 33).  

 

Obr. 32: Průběh půdních teplot v úrovni -23 cm. Jedná se o průměr (n=9) z maximálních denních teplot 
jednotlivých senzorů umístěných v daném porostu. 

 

Obr. 33: Průběh půdních teplot v úrovni -23 cm. Jedná se o průměr (n=9) z minimálních denních teplot 
jednotlivých senzorů umístěných v daném porostu. 
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V hloubce -15 cm nejsou pozorovány významné rozdíly mezi maximálními a minimálními teplotami. 

V letním období dosahuje nejnižších teplot půda pod smrkovými porosty (Obr. 34 a 35).  

 

 

Obr. 34: Průběh teplot v úrovni -15 cm. Jedná se o průměr (n=9) z maximálních denních teplot 
jednotlivých senzorů umístěných v daném porostu. 

 

Obr. 35: Průběh teplot v úrovni -15 cm. Jedná se o průměr (n=9) z minimálních denních teplot 
jednotlivých senzorů umístěných v daném porostu. 

Nad povrchem v úrovni +5 cm byly pozorovány nevyšší maximální teploty u modřínových porostů (Obr. 

36). Tento efekt je způsoben vyšší propustností slunečního záření. U minimálních teplot (Obr. 37), které 

jsou dosaženy v noci, nejsou pozorovány výrazné rozdíly. 
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Obr. 36: Průběh teplot v úrovni +5 cm nad povrchem. Jedná se o průměr (n=9) z maximálních denních 
teplot jednotlivých senzorů umístěných v daném porostu. 

 

Obr. 37: Průběh teplot v úrovni +5 cm nad povrchem. Jedná se o průměr (n=9) z maximálních denních 
teplot jednotlivých senzorů umístěných v daném porostu. 

3.4. Závěr 
Podrobný monitoring zvolených porostů přináší slibná data o vlivu dřevin na teplotu a vlhkost půdy 

v podrobném časovém i prostorovém měřítku s vysokým počtem opakování (9 až 10). Dosavadní 

pozorované údaje naznačují, že existuje zřetelná souvislost mezi dřevinami a vlhkostí i teplotou lesní 

půdy. Bukový porost vykazoval schopnost zmírňovat teplotní výkyvy a lépe udržovat půdní vodu ve 

svrchní vrstvě půdy v období vysušování půdy, zejména v květnu a červnu. Naproti tomu ve smrkových 

porostech dochází k nejrychlejšímu poklesu obsahu vody ve svrchním horizontu lesní půdy. Přestože 

modřínové porosty mají tendenci dosahovat nejvyšších teplot povrchu díky nejvyšší propustnosti 
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slunečního záření z testovaných dřevin, poměrně úspěšně udržují půdní vlhkost v obou testovaných 

půdních horizontech. 

Senzory byly stejně jako v případě základního monitoringu schopné zachytit v podrobném kroku 

teplotní a vlhkostní režimy půdy u zvolených porostů v různých hloubkách pod povrchem. Data ukazují 

rozdílný vliv různých dřevin na sledované veličiny. Pěstovaná dřevina svým specifickým kořenovým 

systémem, zastíněním, transpirací a dalšími charakteristikami může různým způsobem změnit teplotní 

a vlhkostní režim lesní půdy. Volba vhodné dřeviny pak může pomoci snížit dopady teplotních a 

hydrologických extrémů a zlepšit celkové hospodaření půdy s vodou, což je důležité v kontextu 

klimatické změny. Prováděný monitoring přispívá cennými daty k poznání v této důležité a aktuální 

oblasti. 

Na základě zkušeností získaných v prvním roce monitoringu je potřeba volit senzory ze stejných emisí 

pro eliminaci subjektivních chyb v datech, pečlivě standardizovat (pro teplotu i vlhkost) a osazovat 

senzory a provádět ochranu senzorů. Tímto by mělo dojít k eliminaci nežádoucí variability měřených 

hodnot půdních vlhkostí i teploty v měřených porostech. 
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4. Shrnutí práce se senzory TMS4 

4.1. Laboratorní kalibrace a standardizace senzorů 
Před umístěním senzorů TMS4 do půdy byla potřeba provést jejich kalibrace, neboť dodávaný 

kalibrační klíč od výrobce má jen omezené možnosti pro vyhodnocení dat a neobsahuje všechny 

potřebné druhy půdy. Pro kalibraci bylo potřeba odebrat několik kilogramů zeminy na měřených 

lokalitách v organickém a minerálním horizontu půdy. Po vysušení byla zemina proseta přes 2mm síto 

a následně umístěna do nádoby o známém objemu pro kalibraci senzorů. Po umístění senzorů byla 

zemina po několika dnech rovnoměrně provlhčována menším množstvím vody (< 0.5 l) až do plného 

nasycení. V rámci kalibrace dochází ke sledování změny signálu vysílaného senzorem v závislosti na 

zvýšení vlhkosti půdy. V průběhu kalibrace jsou senzory proměřeny v několika vlhkostních bodech, kde 

je zaznamenána hodnota jejich signálu a ta je následně přiřazena hodnotě vlhkosti půdy. Při každém 

bodu provlhčení byly odebrány vzorky pro gravimetrické stanovení objemové vlhkosti. Při provlhčování 

docházelo k významným objemovým změnám (bobtnání a sesedání zeminy), neboť volně nasypanou 

zeminu není možné dobře utužit a její objemová hmotnost přesně neodpovídá zemině v terénu. 

Z naměřených dat byly následně vyneseny body, které byly proloženy polynomem druhého řádu. 

Rovnice tohoto polynomu byla následně použita pro kalibraci senzorů. Jedná se o časově velmi 

náročnou práci, neboť tyto kalibrace je potřeba provádět pro všechny měřené lokality minimálně ve 

dvou půdních horizontech (organická a minerální vrstva). Zpracování dat je dále výrazně ovlivněno 

heterogenitou zkoumaného lesního prostředí (svah, porost, podrost, půdní druh, sluneční záření, atd.). 

Z tohoto důvodu je velmi náročné provést vyhodnocení objemových vlhkostí na celém území, neboť 

senzory jsou osazovány na různých lokalitách.  

Tímto principem bylo vytvořeno šest kalibračních křivek (viz. obr. 38, 39 a 40). Fotografie z průběhu 

kalibrace je na obrázku 41. Samotné senzory dále vykazují významné rozdíly v měřených signálech pro 

výpočet vlhkosti, z tohoto důvodu je potřeba ještě stanovit hodnoty signálu na vzduchu (viz obr. 42) a 

ve vodě a poté provést jejich korekci. 

 

 

 

Obr. 28: Kalibrační křivky pro minerální a organickou půdu - modřín. 
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Obr. 39: Kalibrační křivky pro minerální a organickou půdu - buk. 

 

Obr. 40: Kalibrační křivky pro minerální a organickou půdu - smrk. 
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Obr. 41: Ukázka laboratorní kalibrace senzorů TMS4 (foto Marta Kuželková). 
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Obr. 42: Ukázka standardizace vlhkostního signálu a teploty TMS4 v laboratoři (foto Marta Kuželková). 
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4.2. Ochrana a osazování půdních senzorů 
Senzory jsou dále velmi citlivé na nárazy či otřesy, které způsobuje lesní zvěř při jejich okusování. 

Z tohoto důvodu jsou senzory v pravidelných intervalech ošetřeny sprejem odpuzujícím zvěř, který 

ovšem postupně ztrácí účinnost, chrání pouze částečně a vyžaduje pravidelný nástřik. Na všechny 

senzory jsou z těchto důvodů postupně umísťovány kovové klece (Obr. 43) nebo dřevěné oplocenky. 

Současné řešení ve formě železných klecí a oplocenek zatím spolehlivě funguje a nebyly pozorovány 

žádné škody na senzorech.  

Obr. 43: Ochrana před poškozením divokou zvěří. Kovové klece se osvědčily jako vhodné řešení (foto 
Marta Kuželková) 

 

Umístění senzorů do půdy není možné provádět v suché půdě, jelikož nedochází k úplnému kontaktu 

půdy a senzoru. Z tohoto důvodu dochází k chybnému měření půdní vlhkosti, neboť se mezi senzor a 

půdu dostává vzduch a voda a naměřená data nejsou přesná. Pro správný kontakt celé měřící plochy 

senzoru s půdou je potřeba instalovat senzory do vlhčí zeminy, např. po dešti. Pro instalaci senzorů je 

nutné využít předrážedlo (obr. 44), které je tenčí než senzor, což následně umožňuje správně instalovat 

senzor do půdy (obr. 45). 
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Obr. 44: Ukázka osazování TMS4 pomocí speciálního předrážela (foto Marta Kuželková) 

 

Obr. 45: Osazený senzor TMS4 v bukovém porostu na lokalitě 1 podrobného monitoringu (foto Marta 
Kuželková)  
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5. Doplňující hydropedologická část – povodí Brejlského potoka, základní monitoring u 

vrtů, transekt I 
 

5.1. Metodika 
V letech 2020 a 2021 byly na vybraných lokalitách na povodí Brejlského potoka v okolí prvního 

transektu (BP I) provedeny hydrofyzikální průzkumy půd. U vrtů 1, 2 a 3 byly pod různými dřevinami 

odebrány porušené půdní vzorky v hloubkách 10 cm a 30 cm pro zrnitostní rozbory. Rozbory byly 

provedeny s využitím standardní hustoměrné metody (CEN ISO/TS 17892-4, 2004). Klasifikace půdního 

druhu byla stanovena dle trojúhelníkového klasifikátoru Ministerstva zemědělství Spojených států 

(USDA). Tato klasifikace je v České republice standardně používána. Výsledky těchto rozborů jsou 

zobrazeny v tabulce č. 4. Naměřená data byla využita v programu Hydrus pro stanovení parametrů, ze 

kterých byly poté vytvořeny, s využitím van Genuchtenova výrazu pro proložení bodů, retenční křivky 

(viz obr. 46) a dopočítány hydrolimity. Následně byly stanoveny hodnoty využitelné vodní kapacity a 

maximální zásoby vody (viz tabulka 5). 

5.2. Výsledky 
Provedené zrnitostní rozbory vykázaly vysoký podíl prachových částic (přes 60 %). Půdní druh v okolí 

vrtů byl ve většině měření klasifikován jako prachovitá hlína (silt loam). Pouze u třech vzorků byl 

naměřen vyšší podíl nejmenších částic (jílu) a půdní druh byl klasifikován jako prachovitá jílovitá hlína 

(silty clay loam). Výsledky zrnitostních rozborů jsou zobrazeny v tabulce č. 4. 

Využitelná vodní kapacita je u všech odebraných vzorků podobná, výraznější rozdíly byly stanoveny 

v maximální zásobě vody v půdním profilu. Nejvyšších hodnot zásoby vody dosahuje zemina ve vyšší 

hloubce (20 – 40 cm) nacházející se pod bukem v okolí vrtu 1 (BP 1/1) a jasanem v okolí vrtu 3 (BP 1/3) 

(viz tabulka č. 5).  
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Tab. 4: Zrnitostní rozbor (hmotnostní procenta zrnitostních frakcí, průměr ± směrodatná odchylka, n = 2, 3) a klasifikace půdního druhu 

Lokalita Jíl [%] Prach [%] Písek [%] Skelet [%] Půdní druh dle USDA   

Vrty (< 2 µm) (2µm - 0.05 mm)  (0.05 - 2 mm) (> 2 mm)         

Amálie - BP 1/1 s 6.1.; smrk, v 10 cm 23.33 ± 1.53 60.17 ± 2.75 16.50 ± 2.60 5.5 Silt loam (prachovitá hlína)   

Amálie - BP 1/1 s 6.2.; smrk, v 30 cm 27.67 ± 1.53 53.83 ± 1.61 18.50 ± 3.04 10.5 Silt loam (prachovitá hlína)   

Amálie - BP 1/1 s 5.1.; buk, v 10 cm 23.67 ± 1.15 63.50 ± 1.80 12.83 ± 2.93 6.6 Silt loam (prachovitá hlína)   

Amálie - BP 1/1 s 5.2.; buk, v 30 cm 35.33 ± 1.15 55.83 ± 1.04 8.83 ± 0.29 4.76 Silty clay loam (prachovitá jílovitá hlína) 

Amálie - BP 1/2 s 4.1.; modřín, v 10 cm 18.5 ± 2.12 67 ± 4.24 14.5 ± 2.12 2.6 Silt loam (prachovitá hlína)   

Amálie - BP 1/2 s 4.2.; modřín, v 30 cm 19.25 ± 1.06 62.25 ± 3.18 18.5 ± 2.12 6.1 Silt loam (prachovitá hlína)   

Amálie - BP 1/2 s 3.1.; buk, v 10 cm 19.67 ± 1.61 65.67 ± 0.29 14.67 ± 1.53 4 Silt loam (prachovitá hlína)   

Amálie - BP 1/2 s 3.2.; buk, v 30 cm 21.5 ± 1.32 64.5 ± 3.28 14 ± 3.46 4.1 Silt loam (prachovitá hlína)   

Amálie - BP 1/3 s 1.1.; smrk, v 10 cm 22 ± 1.00 63.67 ± 1.53 14.33 ± 2.31 5.1 Silt loam (prachovitá hlína)   

Amálie - BP 1/3 s 1.2.; smrk, v 30 cm 23.33 ± 0.58 60.33 ± 0.58 16.33 ± 0.58 3.9 Silt loam (prachovitá hlína)   

Amálie - BP 1/3 s 2.1.; jasan, v 10 cm 24.25 ± 0.35 61.25 ± 1.77 14.5 ± 2.12 1.9 Silty clay loam (prachovitá jílovitá hlína) 

Amálie - BP 1/3 s 2.2.; jasan, v 30 cm 29 ± 1.41 60 ± 0.00 11 ± 1.41 1.4 Silty clay loam (prachovitá jílovitá hlína) 
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Tab. 5: Využitelná vodní kapacita a maximální zásoba vody v půdním profilu 0 – 40 cm (VVK = využitelná 
vodní kapacita (pF 2 polní vodní kapacita – pF 4.18 bod vadnutí); VVK [mm] = využitelná vodní kapacita 
pro rostliny x mocnost půdy; MAX zásoba = maximální vodní kapacita pro rostliny (plné nasycení x 
mocnost půdy)) 

 

 

Obr. 46: Retenční křivky v okolí vrtů na prvním transektu (legenda: číslo vrtu, dřevina, hloubka v cm) 

  

Lokalita 
půdní 
profil 

0-20 
cm 

0-20  
cm 

20-40 
cm 

20-40 
cm   

Vrty 

  

VVK 
[mm] 

MAX 
zásoba 
[mm] 

VVK 
[mm] 

MAX 
zásoba 
[mm] 

VVK 

Amálie - BP 1/1 s 6.1.; smrk, v 10 cm     60 88.5     0.30 

Amálie - BP 1/1 s 6.2.; smrk, v 30 cm         57 89.74 0.29 

Amálie - BP 1/1 s 5.1.; buk, v 10 cm     60 89.8     0.30 

Amálie - BP 1/1 s 5.2.; buk, v 30 cm         56 96.32 0.28 

Amálie - BP 1/2 s 4.1.; modřín, v 10 cm     63 88.52     0.31 

Amálie - BP 1/2 s 4.2.; modřín, v 30 cm         62 87 0.31 

Amálie - BP 1/2 s 3.1.; buk, v 10 cm     62 88.48     0.31 

Amálie - BP 1/2 s 3.2.; buk, v 30 cm         61 88.9 0.31 

Amálie - BP 1/3 s 1.1.; smrk, v 10 cm     61 88.88     0.30 

Amálie - BP 1/3 s 1.2.; smrk, v 30 cm         60 88.54 0.30 

Amálie - BP 1/3 s 2.1.; jasan, v 10 cm     60 89.42     0.30 

Amálie - BP 1/3 s 2.2.; jasan, v 30 cm         58 92.48 0.29 
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6. Doplňující hydropedologická část – povodí Brejlského potoka, podrobný monitoring 

porostů  

6.1. Metodika 
V roce 2021 byly na lokalitě na povodí Brejlského potoka u vrtu číslo 1 (BP I/1) a vrtu číslo 3 (BP I/3) 

vybrány tři lokality s různým porostem (smrk, buk a modřín), na kterých byl proveden hydrofyzikální 

průzkum. Byly zde odebrány neporušené půdní vzorky o objemu 100 cm3 pro stanovení objemové 

hmotnosti, objemové vlhkosti, laboratorních hodnot Ks a retenční křivky. Pro stanovení laboratorních 

hodnot Ks byl využit laboratorní permeametr. Pro měření retenčních křivek byla využita podtlaková 

aparatura, konkrétně pískový tank (měřeno do podtlaku 1 m, tzn. pF 2 – polní vodní kapacita). 

6.2. Výsledky 
Z provedených měření je patrné, že nejvyšších hodnot dosahuje objemová hmotnost půdy odebrané 

z hloubky přibližně 10 cm v okolí buku (u obou vrtů), jedná se o hodnoty 1,34 – 1,4. Nejvyšší objemová 

vlhkost byla poté stanovena u buku (0,27) v případě prvního vrtu (BP I/1) a poté u modřínu (0,33) 

v případě třetího vrtu (BP I/3), kde je pravděpodobně vlhkost více ovlivněna podrostem pod modříny. 

Výsledky jsou zobrazeny v tabulce č. 6. 

Tab. 6: Objemové hmotnosti a objemové vlhkosti (průměr, n = 3), odběr neporušených vzorků ze dne 
28. 6. 2021 pro BP I/1 a 12. 7. 2021 pro BP I/3 

 

 

 

 

 

 

Laboratorní měření nasycené hydraulické vodivosti (Ks) bylo provedeno na vzorcích odebraných 

z hloubky 5 cm a 20 cm. Vyšších hodnot dosahovala nasycená hydraulická vodivost u vzorků 

odebraných v okolí smrku v horní vrstvě, která je výrazněji ovlivněna kořeny a organickou hmotou. 

Nejmenší hodnoty Ks byly naměřeny v hlubší vrstvě u modřínu v okolí vrtu číslo 3 (BP I/3). Naměřené 

hodnoty jsou zobrazeny v tabulce č. 7.  

Měření retenčních křivek bylo provedeno na vzorcích odebraných z hloubky 10 cm. Retenční křivky 

jsou zobrazeny na obr. č. 47. Dále byla stanovena plná vodní kapacita (pF 0) a polní vodní kapacita (pF 

2), výsledné hodnoty jsou v tabulce č. 8. Z naměřených dat je patrné, že nejvyšších hodnot 

maximálního nasycení (pF 0) dosahují vzorky odebrané u smrku u vrtu číslo 1 (BP I/1), ale zároveň jsou 

hodnoty polní vodní kapacity (pF 2) na této lokalitě nejnižší (0,30). U této dřeviny tedy dochází 

k rychlejšímu odvodnění, což je dáno i vyšší pórovitostí. Nejnižší pokles objemu vody ve vzorcích byl 

naměřen u modřínu u vrtu číslo 3 (BP I/3), kde je výrazněji ovlivněna půda podrostem. U modřínu 

nacházejícího se u vrtu číslo 1 (BP I/1) je pokles mezi pF 0 a pF 2 již poměrně výrazný. Na obou lokalitách 

byla naměřena vyšší polní vodní kapacita u buku. Z grafu je patrné, že u buku dochází k pomalejšímu 

odvodnění a lze tedy předpokládat, že bude více odolný proti suchu.  

 

 

Lokalita Lesní porost Objemová hmotnost Objemová vlhkost 

BP I/1 

smrk 1.23 ± 0.16 0.21 ± 0.06 

buk 1.40 ± 0.11 0.27 ± 0.02 

modřín 1.25 ± 0.06 0.25 ± 0.01 

BP I/3 

smrk 1.27 ± 0.13 0.24 ± 0.08 

buk 1.34 ± 0.03 0.32 ± 0.01 

modřín 1.31 ± 0.15 0.33 ± 0.02 
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Tab. 7: Laboratorní hodnoty nasycené hydraulické vodivosti (Ks) měřené laboratorním permeametrem 
(průměr, n = 5) - odběr neporušených vzorků dne 28. 6. 2021 pro BP I/1 a 12. 7. 2021 pro BP I/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 8: Plná vodní kapacita a polní vodní kapacita (průměr, n=3) - odběr neporušených vzorků dne 28. 
6. 2021 pro BP I/1 a 12. 7. 2021 pro BP I/3 

Lokalita 
Lesní 

porost 
Plná vodní kapacita 

(pF 0)* 
Polní vodní 

kapacita (pF 2) 

BP I/1 

smrk 0.47 ± 0.01 0.30 ± 0.02 

buk 0.45 ± 0.05 0.33 ± 0.02 

modřín 0.46 ± 0.02 0.31 ± 0.02 

BP I/3 

smrk 0.46 ± 0.02 0.31 ± 0.02 

buk 0.44 ± 0.00 0.34 ± 0.02 

modřín 0.46 ± 0.05 0.37 ± 0.03 

* Plná vodní kapacita je odhadem celkové pórovitosti zeminy 

 
 

 

 

Lokalita Lesní porost 
Hloubka odběru 

[cm] 
Ks [m.s-1] 

BP I/1 

smrk 
5 2.55E-04 ± 3.25E-02 

20 3.15E-06 ± 2.36E-04 

buk 
5 3.96E-06 ± 4.69E-04 

20 2.48E-05 ± 3.61E-03 

modřín 
5 2.97E-05 ± 3.26E-03 

20 3.29E-05 ± 4.04E-03 

BP I/3 

smrk 
5 1.63E-04 ± 2.50E-02 

20 1.02E-06 ± 6.91E-05 

buk 
5 5.41E-05 ± 7.01E-03 

20 3.86E-05 ± 2.19E-03 

modřín 
5 1.76E-04 ± 3.06E-02 

20 6.41E-07 ± 6.50E-05 
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Obr. 47: Retenční křivky v okolí vrtů BP I/1 s BP I/3 (průměr, n = 3) 
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Část IV. 

Modelování hydrologické bilance na Amálii 
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Modelování hydrologické bilance lokality Amálie 
 

Vzhledem k tomu, že v současné době pro celou řadu lesních povodí neexistují potřebná data o jejich 

hydrologii, jsou hydrologické modely vhodnou alternativou, která umožňuje popsat hydrologii lesních 

částí povodí.  

V rámci konceptu Chytré krajiny CVPK ČZU Praha jsou vyvíjeny vhodné analytické nástroje, mezi které 

jsou řazeny různé hydrologické modely. Modelovací prostředí dHRUM je jedním z nich.  Podrobný 

popis modelovacího prostředí je uveden v příslušné části této zprávy. 

dHRUM je modelovací prostředí, které umožňuje vytvořit procesně orientovaný hydrologický model. 

Což znamená, že nově vytvořený model popisuje hydrologii povodí na základě smysluplného 

fyzikálního popisu základních hydrologických procesů, které utvářejí hydrologický systém.  

Nespornou výhodou modelu je popis procesů, které umožňují charakterizovat hydrologické chování 

retenčních opatření navrhovaných, jak v lesní, tak zemědělské části povodí.  

Svojí strukturou nově vytvořený model umožňuje rámcově pro libovolné lesní povodí posoudit stávající 

hydrologii a hydrologii ovlivněnou souborem opatření, které ovlivňují vodní zdroje příslušné lokality. 

Hydrologický model je nástrojem pro posouzení dopadu změny klimatu na hydrologický systém povodí. 

Semi-distribuovaný model lokality Amálie  

Pro sestavení hydrologických modelů lesní části lokality byla využita aplikace dHRUM. dHRUM je 

modelovací prostředí, které umožňuje sestavit hydrologický model pro libovolnou lokalitu. Modely pro 

lesní část Amálie jsou navrženy tak, aby umožnily posoudit hydrologickou bilanci povodí. V rámci řešení 

tohoto projektu je modelována hydrologie území celistvým hydrologickým modelem a semi-

distribuovaným. Semi-distribuovaný model popisuje lokalitu jako území, které je prostorově rozdělené 

do hydrologicky podobných jednotek HRU.   

Vzhledem k tomu, že modelování hydrologické bilance semi-distribuovaným modelem je zatíženo 

velkým počtem nejistot, byl pro hydrologické posouzení lesní části Amálie sestaven soubor semi-

distribuovaných modelů dHRUM. Každý z dílčích modelů je zaměřen na snížení negativních dopadů 

příslušného typu nejistoty. HRU jednotky byly stanoveny na základě geomorfologie, vlastností území a 

expertního posouzení. Z tohoto souboru byl vybrán výsledný model, jehož výsledky jsou prezentovány 

v této zprávě.  

Nespornou výhodou tohoto přístupu je skutečnost, že semi-distribuovaný hydrologický model je 

schopen poskytnout prostorovou informaci využitelnou pro posouzení odlišného chování lesní a 

zemědělské části obou povodí lokality Amálie.  

Kalibrace semi-distribuovaného modelu dHRUM  

Pro hydrologické posouzení lokality je zcela zásadní správná kalibrace semi-distribuovaného modelu 

dHRUM. Jejím výsledkem je sestavení realistického popisu hydrologie obou povodí, který umožňuje 

popsat vývoj složek hydrologické bilance ovlivněných změnou klimatu.  

Vzhledem k tomu, že pro lokalitu nejsou k dispozici dostatečně dlouhé časové řady průtoků, byly pro 

kalibraci využity m-denní hodnoty průtoků. Všechny nakalibrované hydrologické modely mají 

parametry nastaveny tak, aby korektně reprezentovaly hodnoty m-denních průtoků.  
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Pro obě povodí lokality Amálie byly nakalibrovány semi-distribuovaná řešení povodí různými 

metodami. Pro kalibraci byly použity dva typy kalibrací: kalibrace založená na expertním přístupu a 

kalibrace založená na aplikaci automatických globálních optimalizačních algoritmech. Výstupem 

kalibrací jsou optimální sady parametrů jednotlivých HRU obou povodích.  

Expertní kalibrace je založena na použití expertních znalostí o obou povodích. K tomuto účelu byly 

použity informace o digitálním modelu terénu a land-use. Z nich byly stanoveny odhady hodnot 

vybraných parametrů, které zohledňují tvar a vzdálenost HRU jednotek od uzávěrového profilu povodí.  

Automatická kalibrace povodí byla založena na využití globálního optimalizačního algoritmu JADE, 

který umožňuje nalézt hodnoty parametrů všech HRU jednotek tak, aby se minimalizovala chyba 

modelu související s odhadem m-denních průtoků. Výhodou zvoleného globálního optimalizačního 

algoritmu oproti gradientním je jeho robustnost. Algoritmus umožňuje nalézt hodnoty parametrů 

optimalizačně složitých úloh, které mají celou řadu lokálních extrémů.  

Součástí hydrologického posouzení lokality bylo využití dostupných naměřených údajů pro 

reprezentaci vybraných složek hydrologické bilance při kalibraci hydrologických modelů. Výsledné 

nakalibrované hydrologické modely mají parametry stanovené tak, aby zohledňovaly informaci 

získanou z měření v lesních částech povodí.  

Porovnání lesní a zemědělské části lokality Amálie  

Porovnání základních komponent hydrologické bilance z lesní a zemědělské části v povodí Brejlského 

potoka (levý panel) a Karlova luhu (pravý panel) ukazuje obrázek I. Jedná se o datové sady od roku 

1961 do 2020, které jsou výstupem z modelu dHRUM. Každý sloupec symbolizuje průměrnou hodnotu 

odchylky zemědělské půdy a lesního porostu daného měsíce v jednotlivých dvacetiletých periodách 

(1961-1980, 1981-2000, 2001-2020). Barva sloupce symbolizuje charakter rozdílu mezi lesním 

porostem a ornou půdou – červená barva znamená, že v dané hydrologické komponentě dominuje 

(dosahuje vyšších hodnot) pro dané povodí orná půda, naopak modrá barva indikuje vyšší hodnoty 

dané komponenty u lesního porostu. Hodnoty jsou vyjádřeny v milimetrech a jsou vztaženy na plochu 

celého daného povodí (Brejlského potoka nebo Karlova luhu). 
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Obr. I Porovnání základních komponent hydrologické bilance z lesní a zemědělské části v povodí 

Brejlského potoka (levý panel) a Karlova luhu (pravý panel).   

 Z obrázku I je zřejmé, že v povodí Brejlského potoka generuje orná půda větší objemy většiny 

základních hydrologických složek, kromě intercepce (voda která ulpí na vegetaci a následně se vypaří, 

aniž by došlo k jejímu vsáknutí do půdy a dalšímu podílení se na odtoku z povodí), jejíž větší objemy 

jsou generovány z lesního porostu a časově kopírují olistění listnatých stromů.  

U zásoby vody v půdě, základního odtoku a částečně v letních měsících u povrchové retence jsou 

objemy z lesního porostu a zemědělské půdy srovnatelné. Přičemž povrchová retence kopíruje 

vegetační období s tím, že s nástupem vegetace se snižuje a naopak. Větších rozdílů dosahují celková 

aktuální evapotranspirace, celkový odtok, perkolace a povrchová retence.  

Celková aktuální evapotranspirace kopíruje vegetační období a kulminuje s vrcholem vegetační sezóny. 

Povodí Karlova luhu vykazuje opačné trendy. Naprostá většina komponent hydrologické bilance 

generuje větší objemy z lesní části povodí až na přímý odtok, který je srovnatelný z obou krajinných 

pokryvů (maximální rozdíl -0.75 mm). Nejvyšších rozdílů dosahuje intercepce, která časově kopíruje 

olistění listnatých stromů. Stejnou časovou distribuci vykazuje zásoba vody v půdě a povrchová 

retence. Tato časová distribuce je částečně dána tím, že část objemu je spotřebována právě vegetací s 

nástupem olistění.  

Na obrázcích II a II lze vidět porovnání všech měsíčních hodnot objemů generovaných z jednotlivých 

komponent hydrologické bilance z lesního porostu a zemědělské půdy.  Červená linie indikuje 

pomyslnou rovnost generovaných objemů z dané komponenty hydrologické bilance mezi těmito 

pokryvy. Pokud tedy modrá linie leží na červené, znamená to, že generované objemy jsou víceméně 



   
 

53 
 

shodné z obou krajinných pokryvů. Pokud se body a jejich trend symbolizovaný modrou linií nachází 

pod červenou linií, znamená to, že daná hydrologická komponenta a její generované objemy vykazují 

menší hodnoty v lesním porostu oproti zemědělské půdě. Naopak pokud se body a jejich trendová linie 

(modrá linie) nachází nad červenou linií, znamená to, že daná hydrologická komponenta a její 

generované objemy vykazují větší hodnoty v lesním porostu oproti zemědělské půdě. Pokud se modrá 

linine nachází nad nebo pod červenou linií, ale obě linie jsou rovnoběžné, znamená to, že generované 

objemy jsou mezi lesním porostem a zemědělskou půdou rozdílné, ale rozdíly ve velkých objemech a 

malých jsou přímo úměrné, naopak pokud se modrá linie vzdaluje svým koncem nebo začátkem od 

červené linie, znamená to, že jsou rozdíly buďto v malých nebo velkých objemech generovaných danou 

hydrologickou komponentou. Vzdálené konce linií indikují větší rozdíly ve velkých objemech a vzdálené 

začátky indikují větší rozdíly v malých objemech.  

   
Obr. II - Sezónní porovnání měsíčních hodnot objemů generovaných z jednotlivých komponent 

hydrologické bilance z lesního porostu a zemědělské půdy v povodí Brejlského potoka.  Červená linie 

indikuje pomyslnou rovnost generovaných objemů z dané komponenty hydrologické bilance mezi 

těmito pokryvy. První sloupec reprezentuje zimní, druhý jarní, třetí letní a poslední sloupec podzimní 

období. 
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Část V. 

Posouzení dopadů změny klimatu  

a  

popis sucha na Amálii 
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Vyhodnocení dopadů klimatické změny 
Dopady klimatické změny na hydrologické poměry zájmové lokality byly hodnoceny pomocí pokročilé 

přírůstkové metody. Postup je založen na využití nakalibrovaného modelu dHRUM a simulaci 

hydrologické bilance dle scénářů změny klimatu. Postup je schematizován na Obr. KZ-1:  

• s využitím pozorovaných dat je nakalibrován model dHRUM a simulována hydrologická bilance 

pro pozorované období (1961-2020) 

• pomocí pokročilé přírůstkové metody jsou na základě simulací klimatických modelů a 

pozorovaných dat vytvořeny scénáře klimatické změny 

• je simulována hydrologická bilance pro scénářové období využívající scénáře změny klimatu a 

nakalibrovaný hydrologický model  

• je provedeno porovnání hydrologické bilance mezi simulacemi pro kontrolní scénářové 

období. 

Obr. KZ-1 Schéma modelování dopadů klimatické změny. 

Navazující kapitoly popisují detailněji jednotlivé body postupu, na závěr je připojeno vyhodnocení 

změn hydroklimatických poměrů. 

1.1. Data 
K vyhodnocení dopadů klimatické změny byla využita gridovaná pozorovaná data (ČHMÚ) a simulace 

klimatických modelů z projektů CMIP5, CMIP6 a LENS.  

Pozorovaná data 
Časové řady srážek a průměrné denní teploty byly extrahovány z 500 m rastru těchto veličin, který je 

používán v rámci provozu systému na předpověď sucha HAMR. Výsledkem extrakce jsou časové řady 

srážek a teploty pro jednotlivé polygony v zájmovém území. 

Simulace klimatických modelů 
Zásadním zdrojem informací o budoucím vývoji klimatu jsou simulace klimatických modelů, kterých je 

v současnosti volně dostupná celá řada. Simulované klima se mezi modely i jednotlivými simulacemi 

více či méně liší, bohužel ale není možné určit, která ze simulací předpovídá budoucí vývoj správně. Z 

toho důvodu se standardně využívají soubory (ensembly) modelů, které dávají informaci nejen o 

středním očekávaném vývoji, ale i o nejistotě tohoto odhadu. V praxi ale často není pravděpodobnostní 
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či variantní řešení zcela vítáno, jelikož v případě realizace opatření, staveb atp. je nutné zvolit konkrétní 

návrhovou hodnotu. 

Pro řešení projektu byly uvažovány tři soubory simulací: CMIP5, CMIP6 a LENS. Projekty CMIP jsou 

využívané při tvorbě hodnotících zpráv Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC). Kompletní 

soubory obsahují simulace desítek modelů. Pro zjednodušení zde navazujeme na výběr modelů, který 

provedl Ústav výzkumu globální změny AV ČR na základě kvality simulace pro současné klima. Soubor 

simulací LENS vznikl za účelem vyhodnocení přirozené variability v rámci simulací. Z toho důvodu je 

zahrnut větší počet realizací jednoho modelu (Tab. KZ-1).  

Pro tvorbu scénářů změny klimatu byly z každé simulace extrahovány časové řady srážek pro jednotlivá 

povodí pro období 1981-2100.  

Tab. KZ-1 Počet simulací globálních klimatických modelů 

PROJ GCM rcp26 rcp45 rcp85 ssp126 ssp245 ssp370 ssp585 

CMIP5 CanESM2 1 1 1         
 GFDL-CM3 1 1 1         
 GISS-E2-H   1           
 HadGEM2-ES 1 1 1         
 MPI-ESM-LR 1 1 1         
 MRI-ESM1     1         
 NorESM1-M 1 1 1         
CMIP6 CMCC-ESM2       1 1 1 1 
 CNRM-CM6-1-HR       1     1 
 EC-Earth3       1 1 1 1 
 GFDL-ESM4       1 1 1 1 
 MPI-ESM1-2-HR       1 1 1 1 
 MRI-ESM2-0       1 1 1 1 
 TaiESM1       1 1 1 1 
LENS CESM1-CAM5   14 40         
 CSIRO-Mk3-6-0     30         
 CanESM2 1 1 50         
 EC-EARTH     16         
 GFDL-CM3 1 1 19         
 CELKEM 7 22 161 7 6 6 7 

 

Jedním z důležitých faktorů ovlivňujících simulaci budoucího klimatu jsou budoucí koncentrace 

skleníkových plynů, které do modelu vstupují jako okrajová podmínka v podobě scénářů koncentrací 

RCP (Representative Concentration Pathways – CMIP5 a LENS) případně scénářů socioekonomického 

vývoje (Shared Socioeconomic Pathways – CMIP6).  

Scénáře socioekonomického vývoje byly využity při přípravě Šesté hodnotící zprávy IPCC. Lze je shrnout 

následovně: 

SSP1: Udržitelný rozvoj 

- snižování materiálních a energetických nároků 

- snižování nerovnosti mezi jednotlivými zeměmi i uvnitř nich 

- zlepšuje se správa environmentálních statků 

SSP2: Střední cesta 

- Sociální, ekonomické a technologické trendy se výrazně neodchylují od historických vzorců 
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- globální a národní instituce usilují o dosažení cílů udržitelného rozvoje, ale postupují pomalu 

- nerovnoměrný vývoj - některé země dosahují relativně velkého pokroku, zatímco jiné 

zaostávají za očekáváním 

- environmentální systémy se zhoršují, i když dochází k určitému zlepšení a celkově se snižuje 

intenzita využívání zdrojů a energie 

SSP3: Regionální rivalita 

- obavy o konkurenceschopnost a bezpečnost a regionální konflikty nutí státy, aby se stále více 

soustředily na domácí nebo nanejvýš regionální problémy 

- politiky se postupem času mění a stále více se orientují na národní a regionální bezpečnostní 

otázky 

- země se zaměřují na dosažení cílů v oblasti energetické a potravinové bezpečnosti v rámci 

svých regionů na úkor rozvoje v širším měřítku 

- nízká mezinárodní priorita při řešení problémů životního prostředí 

SSP4: Nerovnost  

- velké rozdíly mezi jednotlivými státy i uvnitř nich  

- značně nerovné investice do lidského kapitálu i ekonomické příležitosti 

- zhoršuje se sociální soudržnost 

- technologický rozvoj je vysoký v technologicky vyspělém hospodářství a odvětvích 

- diverzifikované zdroje energie (včetně konvenčních) 

SSP5: Rozvoj založený na fosilních palivech 

- konkurenční trhy, inovace a participativní společnost přináší rychlý technologický pokrok a 

rozvoj lidského kapitálu jako cestu k udržitelnému rozvoji 

- integrace globálních trhů, investice v oblasti zdravotnictví, vzdělávání i sociálních institucí 

- tlak na hospodářský a sociální rozvoj spojen s využíváním hojných zdrojů fosilních paliv 

- rychlý růst ekonomiky 

1.2. Tvorba scénářů změny klimatu 
Běžně se vytváří scénáře změny klimatu na základě porovnání kontrolního a scénářového období. 

Například období 1981-2010 jako kontrolního a 2071-2100 jako scénářového. Nevýhodou tohoto 

přístupu je závislost základních parametrů změny klimatu na uvažovaném socio-ekonomickém vývoji, 

scénáři koncentrací a přirozené variabilitě. Například zvýšení teploty o 3°C může nastat dle nějaké 

simulace na základě scénáře koncentrací RCP8.5 již kolem roku 2050, zatímco pro RCP4.5 k tomu dojde 

až na konci 21. století a dle RCP2.6 k takovému oteplení vůbec nedojde. Nabízí se proto využití 

opačného přístupu, tj. nedefinovat scénářové období pomocí časového horizontu, ale pomocí změny 

teploty. Tedy nedíváme se na skupinu simulací (např.) pro roky 2036-2065 (se středem v období 2050), 

kdy jednotlivé simulace předpovídají změnu teploty (např.) v rozmezí 1-3 °C, ale naopak hledáme v 

simulaci takové období, ve kterém dojde o oteplení o určitý počet °C (např. + 2°C). Příklad pro simulace 

dvou modelů je uveden na obr. KZ-2. 
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Obr. KZ-2 Vztah změny teploty a časového horizontu pro simulace dvou modelů. 

Z obrázku je patrné, že ke zvýšení o 2 °C dle HadGEM2-ES, RCP8.5 dojde v období 2021-2041, zatímco 

pro model EC-EARTH, SSP245 k němu dojde až v období 2039-2068. Tímto způsobem můžeme v každé 

simulaci nalézt období, ve kterém se zvýší teplota o 0.5, 1, 1.5, … 5 °C.  Z těchto údajů následně můžeme 

udělat statistiku a odvodit, ve kterém třicetiletém období se s největší pravděpodobností zvýší teplota 

o zvolený počet stupňů, zároveň můžeme i odhadnout interval spolehlivosti kolem tohoto odhadu. 

Výsledky jsou uvedeny na Obr. KZ-3. Pro dané oteplení 1, …, 5 °C se 50 % simulací shodne na časovém 

horizontu v rozmezí 10 let - například k oteplení o 3 °C dojde v průměru v třicetiletém období se 

středem v roce 2056 a 50 % simulací odhaduje, že to bude v rozmezí let 2051-2059. Je nutné mít na 

paměti, že oproti uvažovanému kontrolnímu období 1981-2010 se v současnosti (1991-2020) oteplilo 

o cca 0.5 °C. 
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Obr. KZ-3 Závislost změny teploty a časového horizontu pro celý soubor modelů. Černá čára udává 

průměr simulací, světlá (tmavá) obálka oblast, ve které se nachází odhady pro 50 (90) % simulací. 

Padesátiprocentní interval je vynesen pomocí zelených obdélníků. 

1.3. Pokročilá přírůstková metoda 
Simulace klimatických modelů nelze přímo použít pro simulaci hydrologické bilance. Z toho důvodu je 

nutné simulace klimatické změny buď korigovat za účelem odstranění systematické chyby nebo 

transformovat pozorované řady tak, aby změny mezi pozorovanou a transformovanou řadou 

odpovídaly změnám v simulaci klimatických modelů. Druhý uvedený přístup se označuje “přírůstková 

metoda” a je v ČR tradičně používán pro modelování dopadů klimatických změn na hydrologickou 

bilanci, jelikož je modelovaná hydrologická bilance robustnější ve srovnání s využitím korigovaných 

simulací. Pro využití v denním kroku je vhodné aplikovat transformace, které uvažují nejen změny 

průměrů, ale i variability. To umožňuje například pokročilá přírůstková (Advanced Delta Change - ADC) 

metoda. ADC metoda umožňuje zahrnout do transformace i změny variability. To zjednodušeně 

znamená, že extrémy se mohou měnit jinak než průměr. Při odvození změn srážek z klimatického 

modelu ADC metoda uvažuje i systematické chyby simulace. Jelikož teplota je transformována 

lineárně, nemá systematická chyba na výslednou transformaci teploty vliv. 

Srážky jsou transformovány pomocí vztahu 

 

kde P* jsou transformované srážky, P pozorované srážky, P90 je 90% kvantil srážek, indexy C a F indikují 

pozorovaná data, simulovaná data pro kontrolní období a simulovaná data pro scénářové období. a a 

b jsou transformační parametry, které jsou odvozeny pro 7denní bloky, což zaručuje sezónní variabilitu 
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změn. Lineární transformace pro hodnoty nad P90 zabraňuje výskytu nerealisticky vysokých hodnot, 

které jsou relativně často výsledkem nelineární transformace pro P > P90 a b > 1. 

Pro srážky vyšší než 90% kvantil srážek v daném měsíci je vypočtena nadprahová hodnota E = P - P90. 

Průměrné nadprahové hodnoty v simulaci klimatického modelu pro kontrolní a scénářové období jsou 

vypočteny dle 

 

kde nC a nF je počet nadprahových hodnot v kontrolním a scénářovém období. Transformační 

parametry a a b jsou odvozeny z hodnot 60% (P60) a 90% (P90) kvantilu srážek dle 

 

kde g1 a g2 jsou korekční faktory vyjadřující systematické chyby v P60 a P90 v simulaci klimatického 

modelu pro kontrolní období. 

 

Jelikož hodnoty P60, P90, EC a EF jsou časově relativně variabilní, jsou průměrné měsíční hodnoty těchto 

veličin vyhlazeny váženým klouzavým průměrem s~váhami 0,25, 0,5 a 0,25. 

Transformace teploty je v ADC metodě prováděna následovně: 

 

kde T* je transformovaná teplota, T pozorovaná průměrná teplota, TC a TF je průměrná měsíční teplota 

pro kontrolní simulaci klimatického modelu a scénářovou simulaci klimatického modelu a C a F jsou 

směrodatné odchylky denní teploty pro kontrolní a scénářové období v simulaci klimatického modelu. 

1.4. Shluková analýza 
Vzhledem k velkému počtu simulací byla provedena shluková analýza výsledných změn. Pro jednotlivé 

teplotní horizonty byly identifikovány vždy tři dominantní shluky simulací na základě predikovaných 

změn zimních a letních srážek, odtoků a teploty. Příklad uvádí Obr. KZ-4. Shluky je možno chápat jako 

tři možné varianty průběhu změn hydroklimatických veličin na povodí. 
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Obr. KZ-4 Příklad shlukové analýzy pro jednu HRU jednotku povodí a oteplení o 3 °C. dTM - absolutní 

změna teploty, rat_PREC - relativní změna srážek, rat_TOTR - relativní změna celkového odtoku. 

Barevně jsou odlišeny jednotlivé shluky - čára udává medián shluku, v barevné oblasti se nachází 

polovina členů příslušného shluku. 

1.5. Vyhodnocení změn 
Na obrázcích KZ-5 až KZ-10 jsou vyhodnoceny sezónní změny základních hydroklimatických veličin. 

Jednotlivé shluky mají jasně odlišitelné chování.  

Shluk 1 

Tyto simulace vykazují relativně malé (v porovnání s ostatními shluky) zvýšení srážek v zimním období 

a stejně velké snížení odtoku v letním období, přičemž absolutní hodnota změn roste se zvyšující se 

teplotou.  

Změny potenciální evapotranspirace reflektují změny teploty s jasnějším zvýšením v letním období a o 

něco nižším růstem v období zimním. Aktuální evapotranspirace roste v zimním období, ale v letním 

klesá, což je způsobeno nedostatkem vody v důsledku úbytku srážek. 

Odtok je ovlivněn zejména změnami srážek a evapotranspirace. Nárůst zimních srážek je kompenzován 

rostoucím výparem a odtok tak klesá v zimním i letním období, výrazněji ale v létě (až o 40 %). Zásoba 

vody v půdě klesá v zimě i v létě s výraznějšími poklesy v letním období (i více než 50 %). Základní odtok 

klesá v obou ročních obdobích, pokles se zvyšuje s teplotou a pro oteplení o 5 °C dosahuje 20 %. 

6.3. Shluk 2 
Tento shluk se vyznačuje poklesem letních srážek podobným Shluku 1, nicméně zimní srážky rostou 

cca dvojnásobně v porovnání se Shlukem 1. Opět platí, že absolutní hodnota změn se zvyšuje s rostoucí 

teplotou.  

Změny potenciální evapotranspirace jsou téměř totožné se Shlukem 1. U aktuální evapotranspirace 

dochází k výraznějšímu růstu zimního výparu (v důsledku vyššího množství dostupné vody, letní 

aktuální evapotranspirace pro nižší oteplení roste, pro vyšší klesá, nicméně ne tak výrazně jako v 

případě Shluku 1. To je způsobeno větší dostupností vody v povodí díky vyšším srážkám. 

Pro Shluk 2 platí, že zvýšení zimní teploty a evapotranspirace je dostatečně kompenzováno zvýšenými 

srážkami. Dostatečné nasycení povodí v zimních měsících působí pak pozitivně i na bilanci letního 

odtoku, kdy nedochází k tak dramatickému poklesu jako pro Shluk 1. 
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V zimním období dochází k nasycení půdního profilu, během léta nicméně zásoba vody v půdě klesá, 

při výrazném oteplení k podobným hodnotám jako pro Shluk 1. Základní odtok je dostatečně dotován 

perkolací z půdy a v závislosti na teplotě se téměř nemění. 

6.4. Shluk3 
Shluk 3 se vyznačuje relativně malým růstem zimních srážek a nízkým poklesem srážek letních bez 

výrazné a jasné závislosti na teplotě, přičemž zimní růst je o něco výraznější než letní pokles. 

Potenciální evapotranspirace se vyvíjí víceméně podobně jako pro Shluk 1 a 2, nicméně je patrné o 

něco nižší zvýšení letní evapotranspirace pro nejvyšší oteplení. Aktuální evapotranspirace v létě 

stagnuje, zvýšení zimní evapotranspirace se pohybuje blízko hodnotám ze Shluku 1. 

Odtoky se pohybují v rozmezí plus-minus 20-25 % a jsou mírně vyšší pro nižší oteplení. Z hlediska 

sezonality dochází v zimním období k většímu zvýšení (menšímu snížení) než v období letním.  

Zásoba vody v půdě klesá až od zvýšení o cca 2.5 °C a opět výrazněji v letním období, nicméně snížení 

nedosahuje hodnot typických pro Shluk 1. Základní odtok při nižším oteplení mírně roste, se zvyšující 

se teplotou postupně stagnuje nebo klesá. 

 

Obr. KZ-5 Zhodnocení změn srážek pro jednotlivé shluky a zimní a letní období. Barevné obdélníky 

odpovídají rozpětí na jednotlivých povodích, bílá čára vyznačuje průměr pro povodí. Hodnoty pro 

povodí jsou vyhlazeny loess filtrem (tlusté čáry).  
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Obr. KZ-6 Stejně jako Obr. KZ-5, ale pro potenciální evapotranspiraci. 

Obr. KZ-7 Stejně jako Obr. KZ-5, ale pro aktuální evapotranspiraci. 
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Obr. KZ-8 Stejně jako Obr. KZ-5, ale pro celkový odtok. 

 

Obr. KZ-9 Stejně jako Obr. KZ-5, ale pro zásobu vody v půdě. 
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Obr. KZ-10 Stejně jako Obr. KZ-5, ale pro základní odtok. 
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2. Vyhodnocení sucha na Amálii 
Pro potřeby popisu sucha na Amálii byl využit indikátorový přístup. Pro lokalitu byly vyhodnoceny 

následující typy sucha: 

• meteorologické sucho 

• hydrologické sucho 

• půdní sucho 

• sucho v hlubších podzemních vodách 

Meteorologické sucho ukazuje na stav atmosféry, která není schopna dodávat vstupní vodu do 

hydrologického systému. 

Hydrologické sucho je propojeno s odtokovým procesem. Je charakterizováno událostmi, které jsou 

propojené s nedostatkem vody v říční síti. 

Půdní sucho je spojené s nedostatkem vody v půdách. A přímo ohrožuje lesní porosty, které 

převážnou část využívané vody čerpají z půdního systému. 

Sucho v hlubších podzemních vodách je přímo spojené se zásobou podzemní vody, která řídí základní 

odtok v říční síti a prezentuje zásobu hlubší podzemní vody v rámci HRU jednotek. 

Data 
Pro vyhodnocení sucha na Amálii byla využita data simulovaná semi-distribuovaným modelem, který 

byl odvozen v rámci hydrologické analýzy území. Data simulovaná v denním časovém kroku pro 

období 161-2020 byla agregována do měsíčního časového kroku.  

Meteorologické sucho bylo vyhodnoceno na základě měsíčních srážkových úhrnů. Hydrologické 

sucho bylo vyhodnoceno na základě měsíčních výšek celkového odtoku, půdní sucho bylo propojeno 

s informací o měsíčních výškách určujících perkolaci (prázdnění) vody z půdního zásobníku, sucho v 

podzemních vodách bylo popsáno na základě zásob podzemních vod. 

Model sucha 
Pro vyjádření sucha byl využit indikátorový přístup, který sucho vyjadřuje jako pomocí 

standardizovaného indikátoru. Výhodou je možnost vzájemného porovnání intenzit sucha různého 

typu. 

Základem pro výpočet indikátoru sucha je standardizace rozdělní pravděpodobnosti, která je 

provedena kvantilovým mapováním. Její rámcový postup ukazuje obrázek Sucho I. 

 

Obr. Sucho I Příklad kvantilového mapování při stanovení indikátorů sucha 

Originální data reprezentující veličinu, která určuje příslušný typ sucha, transformujeme podle 

hodnot distribuční funkce do cílového rozdělení. Platí, že hodnota indikátoru htarget je hodnota 
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indikátoru sucha dané hodnoty časové řady horig. Hodnoty horig jsou vyjádřeny hodnotami měsíčních 

srážek, výšek odtoku, perkolací z půdního zásobníku a zásob podzemní vody. 

Jako cílové rozdělení všech analyzovaných indikátorů bylo použito normální rozdělení s nulovou 

střední hodnotou a směrodatnou odchylkou rovnou jedné. Hodnoty htarget  vyjadřují hodnoty 

hledaných indikátorů SPI, SRI,SGI a SSI. 

Meterologické sucho je tedy hodnoceno indexem SPI – standardized precipitation index. 

Hydrologické sucho je hodnoceno indikátorem SRI – standardized runoff index. Půdní sucho je 

hodnoceno SSI – standardized soil index. Sucho propojené s nedostatkem vody v podzemní vodě je 

označeno SGI. 

Pro úspěšné stanovení indikátorů SPI, SRI, SGI a SSI je nutné stanovit rozdělení pravděpodobnosti 

originálních dat. K tomuto účelu byl použit pokročilý postup založený na kvantilovém mapování, které 

využívá zobecněného Gama rozdělení. Postup je založen na normování distribučních funkcí a byl 

odvozen v letech 2018-2020. 

Výsledné hodnoty statistických indikátorů určují událostí sucha o různých intenzit a kategorií sucha. 

Hodnota indikátoru Sucho Kategorie Sucha Pravěpodobnost výskytu 

>-1 - 0 84.1% 

-1 až -1.49 mírné 1 9.2% 

-1.5 až -1.99 silné 2 4.4% 

<=-2 mimořádné 3 2.3% 

 

Výsledky a vyhodnocení 
Na základě výsledků simulací ze semi-distribuovaných modelů povodí Karlova Luhu a Brejlského 

potoka byly pro Každou HRU jednotku vypočteny hodnoty SPI, SRI, SGI a SSI pro období 1961-2020. 

Výsledky jsou dostupné v aplikaci, která je součástí výsledků řešení projektu. Pomocí této aplikace je 

možné zobrazit pro každou HRU jednotku příslušný vývoj analyzovaných typů sucha. 

Výsledky jsou konsistentní s poznatky o extrémním suchu, které silně ovlivnilo vývoj posledních 5 let. 

Pro lesní část Amálie je tedy možné dokumentovat nejdůležitější typy sucha, které negativně ovlivňují 

lesní porosty. 
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Část VI. 

Přírůst dřevin na Amálii 
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Dendrometry a měření přírůstu dřevin 
 

Celkem bylo pořízeno 100 automatických dendrometrů TMS, z nichž 95 bylo nainstalováno na stromy 

v nejbližším okolí vrtů a zkusných ploch. Pět dendrometrů bylo ponecháno jako záložních pro okamžité 

nahrazení poškozených či jinak vadných dendrometrů. 

 
 

Obrázek 1. Lokality (v rámci studovaného území), na kterých nachází stromy s dendrometry. Přesné 

pozice stromů s dendrometry jsou uvedeny v příloze.   

 

Dendrometry byly nainstalovány kolem vrtů (Obr. 1) tak, aby pokrývaly co největší možnou škálu druhů 

dřevin pro srovnání jejich růstových reakcí a vodního deficitu během vegetační sezóny. Zahrnuty byly 

tyto druhy: borovice lesní (Pinus sylvestris), bříza bělokorá (Betula pendula), buk lesní (Fagus sylvatica), 

javor mléč (Acer platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus exelsior), jedle obrovská (Abies grandis), jeřáb 

břek (Sorbus torminalis), jilm vaz (Ulmus laevis), modřín opadavý (Larix decidua), lípa srdčitá (Tilia 

cordata), dub letní (Quercus robur), dub červený (Quercus rubra), smrk ztepilý (Picea abies), olše 

lepkavá (Alnus glutinosa), topol osika (Populus tremula) a třešeň ptačí (Cerasus avium) (Obr. 3). 

Nicméně většina druhů se vyskytovala jako dřevina přimíšená k hlavním dřevinám, jimiž byly smrk 

ztepilý, borovice lesní, buk lesní a dub zimní. 

Dendrometry byly pravidelně revidovány a data stahována pomocí programu Lolly Manager (poskytl 

zdarma výrobce dendrometrů firma TOMST) přibližně jednou za tři měsíce. U rychle rostoucích stromů 
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byly dendrometry posouvány na upevňujícím šroubu, aby došlo k uvolnění potenciometru (= tyčinka 

v pružince, která registruje změny tloušťky kmene).  

Následně byla data vyčištěna pomocí speciálně upraveného programu v prostředí R a Shiny (Obr. 2). 

Čistění dat spočívalo v odstranění skoků v datech způsobenými posuny (uvolňováním) dendrometrů. 

Dále byly odstraněny hodnoty mimo přirozených rozsah dat, jako např. skoky v datech způsobené 

pádem větví či nečistot do pružinky. 

 

Obrázek 2. Ukázka čištění dat v programu Shiny. 

Ze změřených dat byl dle metodiky Zweifel  (2016) vypočítán tloušťkový přírůst s frekvencí 1 hodina 

pro roky 2020 a 2021. Stejně tak byl se stejnou frekvencí z dat vypočítán vodní deficit, který je 

definován jako míra smrštění kmene (v mm), ke kterému dochází při nedostatku vody. Vodní deficit 

byl konkrétně vypočítán jako rozdíl mezi tloušťkou kmene v daný moment a tloušťkou kmene při 

dostatku vody (= maximální tloušťka kmene v daném časovém intervalu). 0 znamená žádný vodní 

deficit, tj. nulový vodní stres, jakákoliv jiná záporná hodnota znamená vodní deficit a vodní stres. Čím 

větší je záporná hodnota, tím větší je vodní deficit stromů.  

Získaná data byla dále statisticky analyzována a zobrazována v programu R. Pro analýzy bylo použito 

zobecněných aditivních modelů (GAM), jež byly fitovány do změřených dat. Modely byly utvářeny na 

úrovni druhů a rovněž na úrovni jednotlivých dendrometrů. Jelikož měření byla započata až po začátku 

vegetační sezóny roku 2020, nebyl růst stromů pro tento rok detailněji analyzován. 

Výsledky 

Analýzy ukázaly, že růst stromů byl silně variabilní, a to i v rámci jednotlivých druhů (Obr. 3 a 

4). Nejrychleji rostoucími dřevinami byl buk lesní, smrk ztepilý a bříza bělokorá.  

V roce 2021 byla nejrychleji rostoucí dřevinou bříza bělokorá. Rychlý růst měly i buk, smrk, 

modřín a dub. Naopak velice malý přírůst měla borovice lesní, jasan ztepilý, jeřáb břek a lípa 

srdčitá (Obr. 4). Z hlavní dřevin nejrychleji rostly buk lesní a smrk ztepilý a to přibližně 6 mm 

za rok (Obr. 5). Dub zimní rostl o málo pomaleji, průměrně okolo 5 mm za rok. Borovice lesní 

měla konstantně velice malý přírůst v porovnání s ostatními dřevinami, a to okolo 2,5 mm za 

rok. 
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U většiny dřevin započala tloušťkový přírůst na konci dubna nebo začátku května, pouze u 

dubů započal již okolo půlky dubna (Obr. 4 a 5). 

 
Obrázek 3. Růst stromů za celé sledované období pro jednotlivé druhy dřevin. Modrá silnější 

křivka je modelovou křivkou pro daný druh. 
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Obrázek 4. Růst stromů v roce 2021 pro jednotlivé druhy dřevin. Modrá silnější křivka je 

modelovou křivkou pro daný druh. 
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a) 

 

b) 

 

Obrázek 5. Růst hlavních druhů dřevin v roce 2021 dle jednotlivých druhů dřevin a) a srovnání 

průměrné (modelové) dynamiky růstu b). 

V roce 2020 byl během vegetační sezóny detekován pouze mírný vodní deficit u některých 

dřevin, nejvíce u smrku ztepilého, jilmu vazu, jasnu ztepilého, topolu osiky a javoru mléče (Obr. 

6 a 7). Relativně silný vodní deficit se projevil u mnoha druhů na podzim 2020 a na jaře 2021 

přibližně do konce dubna. Tento stres suchem byl výrazný zejména u borovice lesní a smrku 

ztepilého a modřínu. Kromě nich se vodní deficit projevil výrazně u topolu osiky, avšak u 

tohoto druhu trval až do pozdějšího období, což indikuje, že se jednalo o stromy stresovanými 

dalšími faktory (kromě nedostatku vody). V letních měsících 2021 se však již vodní deficit 

neprojevoval. 
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a) 

 

b) 

 

Obrázek 6. Vodní deficit v roce 2021 dle jednotlivých druhů dřevin a) a u hlavních druhů dřevin 

v jednotlivých letech b). 
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Závěr 

Instalované dendrometry ukázaly, že pomocí nich lze přesně detekovat nejen růst dřevin a 

jeho dynamiku ale i stres suchem a jeho intenzitu.  

Ukázalo se, že v roce 2021 sledované dřeviny měly dostatek vody v hlavní části vegetační 

sezóny, což se projevilo i v jejich poměrně rychlém růstu, a tak i produkci.  

Z hlavních hospodářských dřevin měly nejrychlejší růst smrk ztepilý a buk lesní, avšak smrk byl 

výrazně více stresován suchem než buk.  

Dub zimní měl pouze mírně menší přírůst, avšak rovněž se u něj neprojevil stres suchem.  

Naopak borovice lesní měla silný stres suchem a pomalý růst, což ukazuje, že klimatické 

podmínky pro tento druh nejsou optimální.    
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Část VII. 

Hydrologický monitoring 

na lesní části Amálie 
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Monitoring hladin podzemních vod, vybraných meteorologických prvků 

a průtoků 

Teplotní režim lesní části Amálie 

Měření teploty prováděné na dvou mikroklimatických stanicích umístěných v lesním porostu je v této 

kapitole srovnáno s měřením na polních pozemcích poblíž Amálie. Předmětem je určení a popis 

rozdílů v naměřených hodnotách, popis jejich možných příčin a důsledků.  Na obr. č. 1 je zobrazen 

průběh teplot v denním kroku. V grafu jsou zobrazena data od počátku května, kdy začalo měření na 

mikroklimatických stanicích.  Na stanci Karlův luh došlo v období od poloviny srpna do poloviny září k 

technickým problémům, které způsobily výpadek přenosu dat v tomto období. Již z těchto denních 

dat jsou patrné rozdíly teplot mezi volnou zemědělskou plochou (červená linie – Amálie) a stanicemi 

v lesním porostu. Zejména v teplejších dnech jsou maximální teploty v lesním porostu nižší.  

 

Obrázek 1 Srovnání denních teplot lesních mikroklimatických stanic a stanice Amálie v otevřené 

zemědělské krajině 

Pro přehlednější prezentaci rozdílů teplot slouží následující graf na obr. č.2, kde jsou denní hodnoty 

teplot zobrazeny v kumulativní sumě. Zde je vidět, že v součtu hodnot teplot za sledované období je 

jednoznačně teplejší stanice v otevřené krajině. Rozdíly jsou však patrné i mezi stanicemi v lesním 

porostu, kde jako teplejší se jeví stanice Brejlský potok, ačkoliv je tato stanice v nepatrně vyšší 

nadmořské výšce na podobně orientovaném svahu. Důvodem může být rozdílná druhová a věková 

struktura lesního porostu, pro přesnější závěry je však potřeba delší časové řady měření.  
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Obrázek 2 Srovnání denních teplot lesních mikroklimatických stanic a stanice Amálie v otevřené 

zemědělské krajině pomocí kumulativní sumy denních teplot 

  

Obecný předpoklad denního chodu teplot v lesním porostu je charakterizován nižší amplitudou teplot 

v porovnání s otevřenou plochou. Tzn., že během dne dochází díky zastínění k nižší intenzitě ohřevu 

půdy pomocí slunečního záření, a naopak během noci lesní porost brání radiačnímu ochlazování a 

pokles teploty je pomalejší než v otevřené ploše. Srovnání maximálních teplot je zobrazeno v grafu na 

obr.č.3. Během teplejších dnů jsou rozdíly výraznější než v případě srovnání denních průměrných 

teplot. Vyššího rozdílu je dosaženo i v případě dopočtení kumulativní sumy maximálních denních 

teplot.  
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Obrázek 3 Srovnání denních maximálních teplot lesních mikroklimatických stanic a stanice Amálie v 

otevřené zemědělské krajině 

  

 

 

 

Obrázek 4 Srovnání denních maximálních teplot lesních mikroklimatických stanic a stanice Amálie v 

otevřené zemědělské krajině pomocí kumulativní sumy denních teplot 

V neposlední řadě je provedeno hodnocení denních minimálních teplot, na které má velký vliv, kromě 

povětrnostní situace, také typ pokryvu. Již při zobrazení denních minimálních teplot je evidentní, že 

výsledky nejsou tak jednoznačné, jako v případě denních průměrných a maximálních teplot. Při 

zobrazení sumy denních minimálních teplot je již evidentní, že v předešlých dvou hodnotách nejteplejší 

stanice Amálie je nyní nejstudenější a potvrzuje hypotézu vyššího dopadu radiačního ochlazování. 

Rozdíl je opět i mezi stanicemi v lesním porostu. Zde se však situace nepřeklápí a stanice Brejlský potok 

vykazuje vyšší minimální teploty v porovnání se stanicí Karlův luh. Zatímco stanice Amálie je chladnější 

z hlediska minimálních denních teplot, kladná odchylka z pohledu maximálních denních teplot je 

výraznější, a proto je stanice celkově nejteplejší. Rozdíl mezi stanicemi v lesním porostu je konstantní 

ve všech hodnocených ohledech je potřeba tyto lesní lokality podrobit dalšímu pozorování pro 

stanovení příčiny rozdílu.  
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Obrázek 5 Srovnání denních minimálních teplot lesních mikroklimatických stanic a stanice Amálie v 

otevřené zemědělské krajině 

 

Obrázek 6 Srovnání denních minimálních teplot lesních mikroklimatických stanic a stanice Amálie v 

otevřené zemědělské krajině pomocí kumulativní sumy denních teplot 

  

Na obr. 7 jsou zobrazeny závislosti mezi jednotlivými stanicemi pomocí bodového grafu. Pokud se 

těžiště bodů vyskytuje pod spojnicí zobrazenou černou čarou, hodnoty na ose x nabývají vyšších 

hodnot oproti hodnotám na ose y. Z grafu vyplývá, že větší rozdíly jsou zejména během teplejších dnů, 

kdy se v průměru hodnoty více odklání směrem k ose x. Lze tedy říct, že lesní mikroklima má větší efekt 

na snížení maximálních teplot právě v horkých dnech.  
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Obrázek 7 Bodový graf denních průměrných teplot znázorňující závislost mezi jednotlivými stanicemi 

Výše uvedené výsledky srovnání lesních lokalit a otevřené krajiny jsou potvrzeny také na sloupcovém 

grafu na obr. 8, který zobrazuje průměrné měsíční teploty na jednotlivých stanicích. Od června do října 

byla nejteplejší stanice v otevřené krajině Amálie. Jediný měsíc, kdy tomu tak nebylo, byl duben. 

Důvodem jsou pravděpodobně nízké ranní teploty v otevřené krajině způsobené radiačním 

ochlazováním, a naopak vyšší minima v lesním porostu během těchto mrazivých rán.   

Obrázek 8.  Průměrné měsíční teploty na mikroklimatických lesních stanicích a na stanici Amálie 

 

Srážky 

Měření srážek je, stejně jako v případě teplot, prováděno na mikroklimatických stanicích v lesním 

porostu v povodí Brejlského potoka a Karlova luhu a v otevřené zemědělské krajině na stanici u Amálie. 

Měření podkorunových srážek v lesním porostu je relativně problematické a vyžaduje důkladný výběr 

místa tak, aby bylo reprezentativní pro celou plochu lesa. Tzn., že korunové zastínění, hustota stromů 

a jejich věkové a druhové složení musí odpovídat převažujícím podmínkám v povodí. Na obr. 9 jsou 
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zobrazeny srážky za sledované období v lesním porostu. Evidentní je technický výpadek stanice na 

Brejlském potoce v období srpen-září. Srážky jsou poměrně vyrovnané a střídavé rozdíly jsou 

způsobeny pravděpodobně prostorovou variabilitou srážek.    

  

 

Obrázek 9 Podkorunové srážky v povodí Brejlského potoka a Karlova luhu 

Pro srovnání pomocí sumarizace srážek bylo vybráno období přibližně květen až polovina srpna. 

Důvodem byla celistvost datového souboru bez výpadku přenosu dat. V grafu na obr. 10 jsou patrné 

čtyři výrazné srážkové epizody. Z grafu vyplývá, že srážky nižších intenzit, které se vyskytovaly 

především v druhé polovině května, jsou díky intercepci lesního porostu redukovány a vyšší úhrny jsou 

měřeny na stanici Amálie. Při vydatnějších deštích se tyto rozdíly srovnávají a na konci hodnoceného 

období jsou dokonce sumy srážek na všech stanicích stejné. Pro ověření vlivu intercepce vzhledem k 

intenzitě srážek bude potřeba doplnit mikroklimatické stanice o další srážkoměr, pro vyloučení 

ovlivnění měření chybným umístěním pod korunami stromů. Tento zjištěný fakt je, dá se říct nečekaný, 

a je potřeba mu nadále věnovat vyšší pozornost z hlediska senzorového měření a následného 

vyhodnocování dat pro vytvoření podložených závěrů.  



   
 

83 
 

 

Obrázek 10 Srovnání srážkových úhrnů a jejich sum mezi stanicemi Brejlský potok, Karlův luh a Amálie 

 Průtoky 

Na šesti nově vybudovaných Thomsonových přelivech byla instalována měřící senzorika na konci září. 

Datová řada zatím tedy pokrývá přibližně dva měsíce (říjen a listopad). Během této doby bylo srážkově 

chudé období, které navázalo na suché období trvající již od poloviny srpna. Na měrných profilech na 

Brejlském potoce je evidentní klesající odtok, kde dochází převážně k prázdnění podzemních zásob 

vody (viz. obr. 11).  Naopak na Karlovu luhu, kde je horní část povodí zalesněná, je odtok již na počátku 

října na svém minimu. K navýšení průtoku došlo během jediné výraznější srážkové události na přelomu 

října a listopadu, která přišla ve dvou vlnách. Denní úhrny dosahovaly hodnot kolem 10 mm. Z hlediska 

odezvy na toku se tato událost projevila zejména na Karlovu luhu. Při první vlně srážek došlo 

rovnoměrnému navýšení průtoku na všech třech měrných přelivech osazených za sebou na toku. Při 

druhé vlně srážek, zřejmě z důvodu nasycení půdy z předchozí vlny, dochází na prvním přelivu ke stejné 

odezvě, jako při vlně první. Tento přeliv uzavírá kompletně zalesněné povodí. Na dalších dvou přelivech 

již dochází k výraznému nárůstu odtoku, který je zapříčiněn dotací vody ze zemědělských pozemků. Po 

odeznění těchto srážek se průtok na horním profilu vrací na stav před srážkovou epizodou, zatímco na 

dalších dvou profilech přetrvává navýšený odtok, kde zdrojem vody jsou pravděpodobně odvodňovací 

systémy na zemědělských plochách. 

Na grafech z Brejlského potoka je patrný denní chod průtoků, kdy dochází k pravidelnému kolísání 

hladin mezi dnem a nocí. Denní chod není čitelný na profilu BP_2 na pravostranném přítoku Brejlského 

potoka, kde během bezdeštného období klesá průtok na hodnoty 0.   
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Obrázek 11 Průtoky na měrných přelivech v povodí Brejlského potoka a Karlova luhu 

 

Hladina podzemní vody 
 

Hladina podzemní vody v zalesněném území je měřena pomocí 22 vrtů. K dispozici máme data od 

června 2020 z celkem 20 vrtů, které jsou rozmístěny vždy ve třech transektech. Hloubka vrtů je rozdílná 

a pohybuje se přibližně od 5 do 50 m. Měřena je jak výška hladiny, tak také teplota vody ve vrtu. Na 

obr. 12 je srovnání vývoje hladin v sledovaném období. Lze si povšimnout navyšování hladin díky 

srážkám z období května-července. Nutno podotknout, že měření započalo pravděpodobně za 

podnormálního stavu hladin podzemních vod z důvodu předešlého suchého období. Evidentní je také 

různá rychlost a intenzita odezvy na srážkové epizody. Zde je třeba brát v úvahu vliv hloubky vrtu, resp. 

hloubku, ve které se nachází hladina podzemní vody.   To samé platí i v případě obr. 13, kde jsou 

zobrazeny průběhy teplot vody ve vrtech. Teplota vypovídá o původu vody a lze posoudit také rychlost 

a intenzitu komunikace se srážkovou vodou z povrchu. Zatímco v některých vrtech byla teplota vody 

téměř konstantní s výjimkou ojedinělých kolísání po výrazných srážkových událostech, v jiných je 

zaznamenán výrazný roční chod teploty. Pro lepší pochopení chování hladiny podzemní vody byla 

vytvořena tabulka 1, kde jsou uvedeny hodnoty průměrné hladiny, směrodatné odchylky a rozpětí 

hladin za celé sledované období. V grafu můžeme pozorovat snižující se kolísavost hladiny se zvyšující 

se hloubkou, ve které se hladiny nachází. U mělkých vrtů je možné pozorovat pokles hladin během 

podzimu z důvodu podprůměrných srážek, zatímco v hlubších vrtech hladiny stagnují nebo ještě 

probíhá mírný nárůst dotovaný letními nadprůměrnými srážkami.   
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Obrázek 12. Výšky hladin vody ve vrtech vztažené k hladinoměrnému čidlu 
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Obrázek 13. Teplota vody v jednotlivých vrtech 
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Srovnání dat z vrtů v povodí Brejlského potoka a Karlova luhu 

 

Tabulka 1, popisná statistika jednotlivých vrtů za sledované období.  

 

Výsledky dopočítané v tabulce 1 jsou graficky znázorněny na následujících obrázcích. V prvním kroku 

je pozornost věnována srovnání výšky hladin podzemní vody na území lesních částí povodí Brejlského 

potoka (BP) a Karlova luhu (KL). Na základě známé hloubky umístění hladinoměrného senzoru 

(HLOUBKA SENZORU) a výšky hladiny nad senzorem (HLADINA PRŮMĚR) byla dopočítána hloubka od 

povrchu, ve které se nachází hladina podzemní vody (HLOUBKA HLADINY). Z původních dat v 

půlhodinovém časovém kroku byla dopočítána také směrodatná odchylka výšky hladin (HLADINA SD 

[mm]), tedy odmocnina z celkového rozptylu hodnot. Čím je směrodatná odchylka vyšší, tím je vyšší i 

variabilita naměřených hodnot. Výsledky jsou na obr. 14., kde je patrné, že vyšší variabilita je v povodí 

Brejlského potoka. Lineární trend naznačuje rostoucí variabilitu s rostoucí hloubkou hladiny. To je 

způsobeno krátkým časovým úsekem měřených dat, kdy byly významně doplňovány zásoby vody ve 

větších hloubkách po suchém období. Na obr. 15 jsou pomocí boxplotů srovnány hloubky hladin 

podzemní vody v obou povodích. V povodí Brejlského potoka je podobně četné zastoupení vrtů s 

mělkou hloubkou podzemní vody (zejména vrty blíže údolnici) a vrtů s hloubkami podzemní vody 

kolem 30 m. Naopak v Karlovu luhu se hloubky podzemní vody nejčastěji blíží hodnotě hloubky 20 m. 

Pro zjištění příčiny rozdílného rozložení výšek hladin podzemní vody by bylo vhodné posoudit například 

vliv typu, stáří a hustoty lesního porostu nad jednotlivými vrty.  
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Obr. 14 Směrodatná odchylka hladin podzemní vody. Srovnání povodí Brejlského potoka a 

Karlova luhu.  
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Obr. 15 Srovnání hloubek hladin podzemní vody v povodí Brejlského potoka a Karlova luhu 

Podrobněji hodnocena byla také teplota vody ve vrtech. Na obr. 16 je evidentní pokles teploty vody s 

rostoucí hloubkou. Teplota klesá prokazatelně do hloubky necelých 20 m a poté se již příliš nemění. 

Přesnější závěry lze vyhodnotit po dosažení délky měřených dat alespoň jednoho celého roku, kdy 

budou zachyceny roční chody teplot ve všech hloubkách. Jak potvrzuje i obr. 17, vyšší teploty vody jsou 

měřeny ve vrtech v povodí Brejlského potoka. Výsledek je do jisté míry ovlivněn vyšším počtem 

mělkých, tedy teplejších vrtů. Přesto rozdíl v teplotách v nejmělčích vrtech mezi BP a KL je významný a 

rozdíly se srovnávají až ve větší hloubce. Zde může existovat vazba na mikroklima a komunikaci vody s 

povrchem, kde i z dat mikroklimatických stanic vychází povodí Karlova luhu jako chladnější. Dalším 

cílem je najít příčinu těchto rozdílů a posoudit vliv typu lesního pokryvu na hladiny podzemní vody.   
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Obr. 16 Závislost teploty podzemní vody na hloubce vrtu a zároveň srovnání povodí Brejlského 

potoka a Karlova luhu 

 

Obr. 17 Boxploty průměrných teplot vody ve vrtech v povodí Brejlského potoka a Karlova luhu  
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Nastavení monitoringu lesní část  

Mikroklimatologické stanice 

Mikroklimatické stanice jsou umístěny v lesním porostu za účelem sledovaní mikroklimatu v těchto 

lokalitách. Nejedná se o standardní umístění senzorů z důvodu ovlivnění měření lesním porostem, 

předmětem měření je však pozorování právě těchto odlišností v porovnání s otevřenou krajinou a 

zejména senzory umístěnými v prostředí otevřené krajiny s intenzivním zemědělstvím. Obě stanice 

jsou osazeny čidly pro měření teploty vzduchu, srážek, rychlosti a směru větru a omočení listu. První 

stanice je umístěna v povodí Brejlského potoka na jižní části v nadmořské výšce přibližně 435 m n. m. 

Druhá stanice leží přibližně vprostřed povodí Karlova luhu v nadmořské výšce 410 m n. m. Měření 

mikroklimatických veličin v lesním porostu nese velkou míru nejistoty a je potřeba maximalizovat snahy 

o její snížení. Jedná se například o volbu reprezentativního typu porostu, vzdálenost umístění od 

kmenů stromu, věkové složení stromů atd. Problémy působí také proměnlivá kvalita signálu pro přenos 

dat. Toto je potřeba zohlednit a přenos nastavit tak, aby data v případě výpadku signálu byla 

zálohována a odeslána najednou po obnovení spojení. V současnosti máme díky pilotnímu měření 

celou řadu poznatků, které povedou ke zpřesnění dalších měření.   

Měření průtoků 

Průtoky jsou kontinuálně měřeny na šesti lokalitách. Tři se vyskytují na Brejlském potoce a tři na 

Karlově luhu. Přelivy jsou umístěny tak, že je možné díky nim odlišit složky průtoku a vyhodnotit 

množství vody na přítoku nebo množství vody, které přitéká z odvodňovacích zařízení. Na Brejlském 

potoce jsou přelivy umístěny pod plánovanou MVN, na pravém přítoku z HOZ a z kaskádového svejlu 

a třetí přeliv pod soutokem těchto dvou toků a výtoku z mokřadní soustavy. V rámci Karlova luhu jsou 

všechny měrné přelivy přímo na toku Karlova luhu. První přeliv je umístěn pod lesní nádrží, druhý přeliv 

pod prvním pravostranným přítokem z HOZ a třetí přeliv pod druhým a zároveň posledním 

pravostranným přítokem z HOZ. Toto rozestavení měrných přelivů umožňuje sledovat odezvu toku na 

srážky v lesní části povodí a zároveň sledovat množství vody přitékající ze zemědělské části povodí. 

Popis měření hladin 
V zájmovém území je monitorováno celkem 22 vrtů viz obr. 20. 
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Obrázek č. 20 Lokality, na kterých se nachází monitorované vrty. 

V případě dvou vrtů se jedná o starší technologii, ostatních dvacet vrtů je monitorováno novější 

technologií. Starší technologie využívá analogové tenzometry pro měření hladiny ve vrtu (měření na 

základě hydrostatického tlaku) a jednotku s GPRS komunikací. Pro napájení se využívá 12V dobíjecí 

akumulátor. Novější technologie využívá digitální tenzometry, které mají řádově vyšší přesnost na 

úrovni 0,1% z měřeného rozsahu a jsou osazeny teplotním senzorem pro kompenzaci snímače. Data z 

teplotního senzoru se přidávají k měřené hladině a přenáší v rámci 5G sítě. Napájení zajišťuje baterie 

3,6V. Rozsah senzorů je 5m, což stačí pro měření ve vrtech, kde neprobíhá čerpání.  

Popis IT řešení  
V případě novějších komunikátorů viz obr. 21, které byly pro tento účel vyvinuty, se snímají hodnoty 

hladiny, teploty ve vrtu a také teploty a vlhkosti vzduchu každých třicet minut. Vzhledem k tomu, že 

senzor není opatřen žádným radiačním krytem, jsou hodnoty teploty vzduchu jen orientační. Senzor je 

spuštěn do vrtu a komunikátor je připevněn na zhlaví. Data se přenáší dávkově po 4 hodinách. Data 

obsahují i informaci o stavu vnitřní baterie. Datové přenosy se potvrzují a v případě ztráty dat se přenos 

opakuje. Ztrátu dat vlivem komunikace jsme nezaznamenali. Data se ukládají do databáze umístěné na 

serveru a dále se vizualizují pomocí nástroje Grafana. Je připraveno také API rozhraní pro přenos dat 

do dalších informačních systémů. 
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Obrázek č. 21 Umístění komunikátoru na zhlaví 

Přenos dat 
Přenos dat probíhá u dvou senzorů pomocí GPRS, u ostatních dvaceti senzorů pomocí 5G sítě 

technologií NB IoT. Technologie GPRS je poměrně stará, avšak velmi využívaná pro svou univerzálnost. 

Má dobré pokrytí po celém zájmovém území. Datové přenosy jsou spolehlivé, ale hlavní nevýhodou 

této technologie je její energetická náročnost, což vyplývá z doby, kdy byla navržena. V případě zařízení 

napájených baterií, je toto hlavní nedostatek. Také je třeba mít na paměti, že v blíže neurčeném 

časovém horizontu plánují operátoři tuto technologii odstavit. Technologie NB IoT v rámci 5G sítě je 

naopak velmi moderní, v zájmové lokalitě má nejlepší pokrytí touto sítí operátor Vodafone. 

Technologie NB IoT je optimalizovaná pro bateriový provoz, což přesně zapadá do požadavku na 

environmentální monitoring v krajině. Odhadovaná životnost baterie je 1 rok až několik let, v závislosti 

na četnosti komunikace a zejména na kvalitě pokrytí. V místech s horším pokrytím dramaticky stoupá 

energetická náročnost datových přenosů. Postupným vylepšováním softwarového vybavení senzorů 

se nám daří prodlužovat dobu provozu senzoru a postupně se tak přiblížit k teoretickým hodnotám 

životnosti a výdrže baterie. Porovnáním obou technologií se dostáváme k závěru, že NB IoT je 

jednoznačně nejlepší technologie pro přenosy ze senzorů v dané lokalitě. 

Vizualizace 
Vizualizace dat je v současnosti realizovaná v prostředí Grafana, které umožňuje přístup uživatelů přes 

jméno a heslo, a to ze všech platforem (počítač, tablet, telefon). Jedná se o webovou aplikaci, která 

nevyžaduje žádnou instalaci na straně uživatele. 
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Popis Grafany 
Data se prezentují v grafickém prostředí Grafana viz obr. 3. Zde jsou k dispozici dat jak v tabulkové 

prezentaci, tak ve formě grafů. V grafech lze volit libovolné časové období a zapínat/vypínat vizualizaci 

jednotlivých senzorů.  

Obrázek č. 22 Data ze senzorů za posledních 30 dní - hladina 

Na datech hladiny je vidět, že u většiny vrtů pohyb hladiny vzájemně koreluje, u některých vrtů je 

hladina téměř bez změny hodnoty. 

 

Obrázek č. 23 Data ze senzorů za posledních 30 dní - teplota ve vrtu 

Obdobně je na měření teploty patrné, že některé vrty (zejména mělké) reagují na teplotu okolí viz obr. 

23, jiné vrty (hluboké) mají teplotu prakticky konstantní. 

Data jsou zatím surová, bez jakékoliv matematické úpravy, ale je možné s daty dále pracovat, např. 

pomocí exportu do csv souboru a následně v Excelu. Tím je umožněno vytváření libovolné analýzy nad 

daty. 

V prostředí Grafany se ještě bude dodělávat pojmenování jednotlivých senzorů pro lepší přehlednost. 

V současnosti jsou v prostředí Grafany vizualizovány i testovací senzory, které nejsou umístěny ve 

vrtech. 
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Přístup na www rozhraní 

URL: https://nod.czu.bluebeatle.cz/d/aiKXvIW7z/czu-dashboard?orgId=1 

Jméno: czu 

Heslo: nNhguL8XSA 

  

https://nod.czu.bluebeatle.cz/d/aiKXvIW7z/czu-dashboard?orgId=1
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Popis měření průtoku 

V zájmovém území je instalováno šest senzorů viz obr. 24 na měření průtoku a jeden senzor je 

doplňkový na provizorním přelivu. 

 

Obrázek č. 24 Lokality, na kterých je realizováno měření průtoku 

Měření průtoku je realizováno na stejné technologii jako měření ve vrtech. 

Popis IT řešení 
Měření probíhá na pevném (viz obr. 25) nebo mobilních (viz obr. 26) přelivech typu Thomson. Pomocí 

tenzometrického senzoru se měří hladina před přelivem. Komunikátor tvoří se senzorem kompaktní 

celek, který je pomocí konzoly připevněn k přelivu.  
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Obrázek č. 25 Senzor a komunikátor na pevném ostrohranném Thomsonovu přelivu 
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Obrázek č. 26 Senzor a komunikátor na mobilním ostrohranném Thomsonovu přelivu 

Rozsah snímaných dat je stejný jako v případě monitoringu HPV, logika je ale modifikovaná tak, aby se 

postihnul nástup a sestup povodňové vlny, resp., jakékoliv výraznější změny hladiny. Data se snímají 

vždy po 30 minutách a mimoto se každých pět minut testuje, zda nedošlo k výraznější změně hladiny 

od minulého měření. Pokud ano, data se ukládají také. Parametry jsou na dálku konfigurovatelné. 

Vizualizace 
Vizualizace je opět možná v prostředí Grafana viz obr. 27. Jelikož ještě v tomto prostření není 

implementována rovnice pro přepočet hladiny na průtok, jsou k dispozici tato data ke stažení a 

následnou interpretací pomocí dopočtu na základě rovnice, která stanovuje průtok pro ostrohranný 

Thomsonův měrný přeliv. 
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Obrázek č. 27 Naměřená data hladin na přelivech na Karlově Luhu 

 

ICT řešení databáze 
Vzhledem k tomu, že na lesní části Amálie bylo instalováno 220 měrných bodů, které sbírají více než 2 

časové řady meteorologických, hydrologických a lesnických veličin, je nutné použít pro správu 

vhodné databázové řešení. 

Databázové řešení je závislé na objemu dat. Data z lesní části Amálie budou s narůstajícím časem 

náležet do kategorie Velkých dat.  

Proto zvolené ICT řešení musí reflektovat kategorii Velkých dat. Z tohoto důvodu bylo v rámci řešení 

projektu rámcově vymezeno vhodné databázové řešení, které poskytuje import a export v 

potřebném rozsahu. 

Součástí řešení je sběr dat v reálném čase za použití 5G technologií, který v současné době probíhá u 

vybraných senzorů.  

Diagram části databázového řešení ukazuje obrázek 28. Při jeho návrhu byly brány v úvahu vazby 

mezi senzory, metadaty, koncovými uživateli správci jednotlivých částí monitoringu, typy senzorů, 

typy časových řad. Databázové řešení je implementováno v rámci ICT infrastruktury ČZU. 
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Obrázek č. 28 Databázové řešení sběru dat na lesní části Amálie. 
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Softwarová aplikace 
 

Pro vizualizace změřených časových řad, dat o suchu, změně klimatu a simulačního modelu 

hydrologické bilance byla naprogramována jednoduchá vizualizační aplikace. 

 Obr 8.I ukazuje základní okno aplikace. Aplikace je přístupná na odkaze 

https://shiny.fzp.czu.cz/LCR/ 

 

Obr 8.I Základní okno aplikace 

Aplikace má čtyři záložky: 

• prohlížečka dat 

• dHRUM –The single HRU 

• sucho 

• klimatická změna 

V záložce, ve které je přístupné okno s mapou, je možné zobrazovat informace jednotlivých HRU 

jednotkách, dále je možné měnit podkladovou mapu. Alternativní podkladovou mapou je ortofo 

mapa ČR (Obr 8.II). 

 

https://shiny.fzp.czu.cz/LCR/
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Obr 8.II Základní okno aplikace s podkladovou mapou z leteckého snímkování 

 

Záložka Prohlížečka dat umožnuje zobrazit všechny časové řady, které byly získány z měření na lesní 

části Amálie. Okno záložky je rozdělené do mapy, která poskytuje přístup na HRU jednotky jednotlivých 

povodí, a v nich poté vybírat ze zobrazených shluků měrných míst. 

Shluky měrných míst jsou zobrazeny barevnými kruhy. Pro jejich zobrazení stačí myší kliknout na daný 

shluk, v jehož místě se aplikace automaticky zoomuje a shluk se rozpadne do dalších dílčích shluků 

popřípadě měrných míst, ve kterých je instalován sensor. Měrný bod je označen modrým znakem (viz 

dva znaky na obrázku Obr. 8.III). Po kliknutí na daný měrný bod jsou zobrazeny ve zbývající části 

webové aplikace všechny naměřené časové řady. 

 

Obr 8.III Zobrazení dvou měrných bodů po zoomovaní shluků bopdů na Brejlském potoce 

Záložka dHRUM – The Single HRU je podrobně popsána v příloze této zprávy, která je věnována 

podrobnému popisu hydrologickému modelování HRU jednotky. 

Záložka Sucho zobrazuje v základním nastavení pouze HRU jednotky lokality Amálie. Obr 8.IV ukazuje 

základní nastavení před vizualizací sucha. 

 

Obr 8.IV Záložka Sucha základní pohled 
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Pro zobrazení časových řad, které popisují sucho, je nutné kliknout na vybraný polygon HRU jednotky 

a následně se ve zbylé části aplikace zobrazí časové řady všech čtyř druhů sucha, které byly stanoveny 

pro referenční období 1961-2021. Sucha jsou zobrazena graficky (viz Obr 8.V). 

 

Obr 8.V Záložka Sucha - zobrazení všech čtyř typů sucha pro vybranou HRU jednotku 

 

Pokud časová řada zobrazuje červené plochy, v dané části povodí a v daném časovém úseku se na 

území vyskytlo sucho. Jeho intenzita je dána rozsahem hodnot příslušného indikátoru, který je 

popsán v kapitole věnované suchu v této zprávě. 

Záložka Klimatická změna zobrazuje výsledky vyhodnocení dopadů změny klimatu. Základní 

zobrazení záložky je shodná se základním zobrazením záložky Sucho (viz Obr 8.VI).  

 

Obr 8.VI Záložka Klimatická změna základní pohled 
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Záložka je doplněna o posuvník, který je umístněný v pravém spodním rohu okna webového 

prohlížeče. Posuvník zobrazuje nárůst teplot a změnu příslušné teploty je možné zobrazit jí 

odpovídající změnou složek hydrologické bilance. 

Vyhodnocení dopadů změny klimatu na hydrologický režim jsou zobrazena po kliknutí na zvolený 

polygon HRU jednotky.  

Pro daný nárůst teploty se zobrazí příslušná vyhodnocení relativních změn pro danou HRU jednotku 

pro všechny tři typy změny klimatu, která byla podrobně popsána v části zprávy věnované vyhodnocení 

změn klimatu (viz Obr 8.VII). 

 

Obr 8.VI Záložka Klimatická změna základní pohled 

Posuvníkem “nárůst teplot” je možné zobrazit relativní změny složek hydrologické bilance pro danou 

HRU jednotku. 
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Část VIII. 

Návrh opatření 

na lesní části Amálie 
 

  



   
 

106 
 

Návrh opatření 
 

V rámci návrhu retenčních opatření byl vypracován cílový návrh opatření a etapa I. Tato etapa byla 

znázorněna na mapě spolu s finanční rozvahou nákladů spojených s realizací opatření dle podkladů 

nákladů na stavby poskytnutých LČR.  

 

  

Opatření přerušující soustředný odtok na cestní síti 
  

V návrhu jsou předvybrány tři svážnice. Dvě na cestní síti povodí Brejlského potoka a jedna na povodí 

Karlova luhu. Svážnice jsou vybrány na základě terénní obchůzky, navazujících drah soustředného 

odtoku a informace ze základní mapy 1:10 000 (Geoportal/CUZK).  

Rozestup zemních svodnic/zemních průlehů (obr. 1 a 2) byl volen dle tabulky tab.1. Svodnice budou 

odvádět vodu do zasakovacích příkopů, které budou kopírovat vrstevnice. Tyto zasakovací příkopy 

budou mít délku cca 40 m. Zasakovací příkopy budou budovány v závislosti na místních poměrech na 

obě strany, na jednu stranu nebo střídavě. Blíže bude návrh upřesněn dle místního šetření. Na základě 

místního podrobného šetření dále dojde k vykolíkování umístění jak svodnic, tak zasakovacích příkopů. 

Navržené opatření bude sledováno z hlediska udržitelnosti tzn. robustnosti stavby a jejímu opotřebení 

vzhledem k přejezdu mechanizace, dále z hlediska přirozeného zanášení a snižování účinnosti opatření 

a vlivu opatření na mikroklima pomocí IoT TMS sensorů. 
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Tabulka 1: Orientační vzdálenost svodnic v závislosti na podélném sklonu [1] 

 

 

 

Obrázek 1: Příklady svodnic vody [1] 

 

 

Obrázek 2: Zemní průleh na cestě [1] 
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Povodí Brejlského potoka 
Na svážnici, která se nachází v blízkosti linie BP I/1 - BP I/3 jsou navrženy zemní svodnice nejprve ve 

vzdálenosti 40 m a to až k vrtu BP I/2 (průměrný sklon 8%). V úseku BP I/2 do BP I/3 jsou navrženy po 

20 metrech, kdy sklon převyšuje 10% 

Na svážnici, která se nachází v blízkosti line BP II/2 - BP II/4 jsou navrženy zemní svodnice také nejprve 

po 40 m a následně v místě změny sklonu z průměrných 8% na průměrných 12% jsou navrženy zemní 

svodnice v intervalu 20 m viz. mapa 1. 

Na zemní svodnice navazují zasakovací příkopy ve směru vrstevnic v délce cca 40 metrů. 

 

Mapa 1: Umístění zemních svodů na svážnicích povodí Brejlského potoka 

  

Povodí Karlova luhu 
Na svážnici, která se nachází v blízkosti line KL III/2 - KL III/3 jsou navrženy zemní svodnice nejprve po 

40 m a následně v místě změny sklonu z průměrných 8% na průměrných 12% jsou navrženy zemní 

svodnice v intervalu 20 m viz mapa 2. Na svodnice budou navazovat zasakovací příkopy v délkách cca 

40 m  

Na zemní svodnice navazují zasakovací příkopy ve směru vrstevnic v délce cca 40 metrů. 
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Mapa 2: Vybraná svážnice na Karlově luhu 

  

Opatření na stávajícím toku v podobě menších přehrážek 
  

Malé přehrážky na vodních tocích budou budovány převážně na Karlově luhu a to z důvodu přítomnosti 

raka kamenáče na Brejlském potoce a tedy nemožnosti vytvořit umělou bariéru pro tento vzácný druh. 

Přehrážky na Karlovu luhu budou budovány z místně dostupných materiálů jako jsou kuláče anebo 

fošny s pero drážkou. Vývařiště bude zpevněno např. viz. obr. 3  

 

Obrázek 3: příklad přehrážky 

Dále budou na vodních tocích instalovány mobilní Thomsnovy ostrohranné přelivy, které budou 

osazeny IoT měřením výšky hladiny pomocí monitoringu tlaku ve zdrži. Prostřednictvím monitoringu 

průtoku bude sledován vliv retenčních prvků na průtok. Dále bude osazeno okolí předem vybraných 

retenčních prvků pro monitoring jejich vlivu na mikroklima. Bude sledován dosah vlivu takového 

opatření v prostoru a v čase v půdním profilu, mikroklimatu pod porostem, hladině podzemní vody a 

také na samotném porostu. Plánované Thomsonovy přelivy doplní ty přelivy, které jsou již instalovány 

a poskytují data o hladinách. 

  

Povodí Brejlského potoka 
Na Brejlském potoce je tedy z důvodu přítomnosti raka kamenáče možné uvažovat pouze o měrné 

trati, která je předběžně navržena v prostoru mostku u „malé fořtovny“ přes Brejlský potok. Je to jediné 

místo na toku, kde by bylo možné umístit uzávěrový profil v podobě měrné trati viz. obr. 4 Na toku 
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dosud chybí místo pro kontinuální měření průtoků pod stanovenými opatřeními na lesní části povodí 

Brejlského potoka. Mostek je na půl ve vlastnictví LČR (LV 267) a na půl obce Rudy (LV 10001). 

 

 

 

Obrázek 4: Návrh měrné tratě na Brejlském potoce 

 

 

Povodí Karlova luhu 
Na toku Karlova luhu je možné instalovat vysoký počet přehrážek, a to především v prostoru pod první 

malou vodní nádrží, která není evidovaná. Tok je v těchto místech občasného charakteru a vysychá. Je 

sevřen do úzkého úžlabí, které má ideální poměry pro vytvoření kaskády retenčních opatření v podobě 

přehrážek viz. mapa 3. První levostranný přítok Karlova luhu má velice podobné poměry jako samotný 

tok a je také vhodný pro vytvoření kaskády retenčních opatření viz mapa 3. Přehrážky by měly být 

navrženy z dostupného materiálu s kynetou a s opevněním pod přelivem. Přehrážky jsou navrženy v 

kaskádě po 40 metrech od sebe. Dle místního šetření a zaměření může být upraven počet a umístění. 
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Mapa 3: Přehrážky Karlův luh 

Dále budou na Karlově luhu ve spodních částech nainstalované dva ostrohranné Thomsonovy měrné 

mobilní přelivy viz. mapa 4. Tyto přelivy jsou navrženy pro přesný kontinuální monitoring průtoku.  

 

Mapa 4: Měrné přelivy 
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Opatření na liniích soustředného odtoku 
  

Prostřednictvím odtokových algoritmů byly nalezeny z digitálního modelu reliéfu místa, kde se 

soustřeďuje odtok vody z lesních porostů. Na mapách viz níže jsou uvedeny vektorové reprezentace 

rastrových výstupů z algoritmu D-infinity. Jde již o předvýběr významnějších linií odtoku, a přesto 

nebyly všechny tyto linie v porostu při místním šetření lokalizovány. Významné linie, které se podařilo 

v rámci místních šetření identifikovat jsou v mapě hrazeny. Způsob hrazení těchto linií bude upřesněn 

v dalších fázích návrhu nicméně již při místním šetření se zástupci LČR byly diskutovány ekonomicky 

přijatelné varianty pomocí kuláčů z místních zdrojů. V dalších fázích návrhu by bylo dobré vytipovat 

místa vhodná pro převedení hrazené vody ve směru po vrstevnicích dále od hrázek a nechat zasáknout. 

Byla by tedy vytvořena na předem vybraných místech vhodná obdoba navazujících zasakovacích 

příkopů na hrazení jako je tomu v případě návaznosti zasakovacích příkopů na svodnice v předchozí 

variantě u svážnic. Pokud pro to budou přijatelné geomorfologické poměry, bylo by možné vytvářet 

další vhodná retenční opatření, která by byla napájena z těchto přehrážek. 

  

Povodí Brejlského potoka 
Významné odtokové linie na povodí Brejlského potoka jsou linie označené jako BP1, BP5 a BP7. Na 

těchto liniích byly navrženy přehrážky v horních částech, kde je menší průměrný sklon po 40 m. S 

nárůstem sklonu na těchto liniích byl navržen rozestup mezi přehrážkami na 20 m. Na odtokové linii 

BP1 bude v její spodní části umístěn Thomsonův měrný profil vybavený IoT zařízením pro kontinuální 

monitoring průtoku viz. mapa 5. 

 

Mapa 5: Návrh hrazení odtokových linií, horní část Brejlského potoka 

Odtokové linie, které byly identifikovány v dolní lesní části povodí Brejlského potoka viz. mapa 6 zatím 

nebyly identifikovány při terénním šetření. Je možné, že budou také vhodné pro hrazení a navíc je 

možné toto hrazení navázat na systém zasakovacích příkopů svodů přilehlé svážnice. To samé platí i 

pro svážnici, která je v blízkosti odtokové linie BP4.  
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Mapa 6: Odtokové linie – dolní lesní část povodí Brejlského potoka 

  

Povodí Karlova luhu  
Odtokové linie na Karlově luhu můžeme rozdělit na tři charakterem podobné typy. Zaprvé jsou to 

odtokové linie, které jsou v pramenných oblastech toku značené na mapě 7 jako Pramen_KL1-KL3. 

Hrazení těchto odtokových linii by mělo jít ruku v ruce s revitalizací prameniště a vytvoření monitoringu 

pramenné oblasti ve smyslu vydatnosti pramenů. Dále je to typ krátkých levostranných odtokových 

linií s poměrně vysokým sklonem KL8-KL18 (mapa 7 a 8 ) a pak jsou to tři ojedinělé linie KL5-7, které 

mohou způsobovat škody na přilehlých zemědělských pozemcích na které ústí. Hrazení všech 

zmíněných odtokových liniích bude podobného charakteru nicméně monitoring vlivu opatření bude 

nastaven s přihlédnutím na výše zmíněné typy odtokových linií. 
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Mapa 7: Odtokové linie na horní části povodí Karlova luhu 

 

Mapa 8: Odtokové linie - dolní část Karlova luhu 

  

Místa vhodná pro zadržení vody na lesní části pozemků v ploše 
  

V rámci obou povodí byla provedena analýza digitálního modelu terénu ve smyslu hledání rovin. Na 

vybraných místech těchto rovinatých oblastí budou zhotoveny drobné mělké deprese podobné těm 

zachyceným na obrázku 5, který pochází z prostoru plochy DropDepKL1. Šlo by tedy o systém malých 

depresí rozmístěných náhodně na vybraných plochách. Vybrané plochy jsou zobrazeny na mapách 9-
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13. Konstrukčně by šlo o pár prohrábnutí bagrem a zanechání místa přirozené sukcesi. Okolí místa by 

bylo radiálně monitorováno prostřednictvím půdních sensorů. Byla by monitorována hladina 

podzemní vody a dále by byl monitorován stav porostů v okolí včetně mikroklimatu. Plochy jsou 

navrženy tak, aby byly v dosahu odtokových linií. A to z důvodu možné potřeby odvádět přebytek 

zadržené vody z těchto území. Tzn. pokud by nastala v budoucnu situace, kdy by byl nadbytek srážek a 

kultury pěstované by zamokřením začaly trpět, je odvádění přebytečné vody řešitelné. Takovýto scénář 

je však díky probíhající klimatické změně nepravděpodobný. 

 

Obrázek 5: Bezodtoká deprese Karlův luh 

  

  

  

Povodí Brejlského potoka 
Na povodí Brejlského potoka byly vybrány čtyři plochy. Všechny plochy jsou situovány do blízkého okolí 

opatření, která byla popsána výše a měla by s nimi být propojena monitoringem. Na mapě č.9 je 

navržená plocha v těsné blízkosti již dva roky měřící mikroklimatické stanice. 
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Mapa 9: Drobné deprese BP1 v blízkosti probíhajícího mikroklimatického monitoringu 

  

Na mapě č. 1 je navržená plocha drobných depresí, která by mohla být v případě detekování 

nepřiměřeného zvýšení hladiny vody odvodněna do přilehlých odtokových linií 

 

Mapa 10: Drobné deprese Brejlský potok 2 mezi dvěma významnými odtokovými liniemi 

Plochy zobrazené na mapě č. 11 doplňují systém opatření kolem linie vrtů BPII. Plocha pod označením 

DropDepBP4 může pomáhat zasakovat rychlý odtok jak ze svodů na svážnici, tak z přehrážek na 

odtokové linii BP7. Plocha DropDepBP3 je situované téměř na rozvodí a vliv tohoto opatření bude 

sledován na HPV na BPII/2 a BPII/1 
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Mapa 11: Dvě místa návrhu drobných depresí na povodí Brejlského potoka v blízkosti odtokových linií 

a svážnice 

 

 

  

Povodí Karlova luhu 
Na tomto povodí jsou navržené dvě plochy vhodné pro vytvoření drobných depresí. Na ploše 

DropDepKL1 viz. mapa 12 se již v současné době nachází pár drobných přirozených depresí, jak je také 

vidět na obrázku č. 5. V této oblasti je vhodné další podobné deprese doplnit a porovnat přirozené 

deprese s nově vzniklými v rámci monitoringu, a to jak ve vztahu k hydrologii, tak ekologii a 

přirozenému zanášení takových depresí. Plocha DropDepKL2 Viz. mapa č.13 je navržena do blízkosti 

svážnice a mohla by být odtokem ze svodů doplňována.  
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Mapa 12: Plocha drobných depresí na Karlově luhu v blízkosti monitoringu HPV a odtokových linií 

 

Mapa 13: Plocha navrhovaných drobných depresí, Karlův luh poblíž svážnice 

Malá vodní nádrž/tůň 
Při terénním šetření bylo na toku Karlova luhu nalezeno místo, které má ideální parametry pro 

vybudování tůně či malé nádrže. Jde o místo, kde buď již v minulosti stála nějaká hráz nebo je val 

přirozeného charakteru viz. obrázek 5 
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Obrázek 6: Místo vhodné pro vytvoření tůně, kde je na levé straně břehu vidět val či zemní hráz. 

Vodní zdrž je navržena mezi odtokovými liniemi KL 10 a KL 11 viz mapa 14 a je situována v blízkosti 

svážnice, kde by měl být opraven trubní propustek. Trubní propustky jsou ostatně v havarijním stavu 

na více místech v této části toku.  

 

Mapa 14: Plocha navrhovaných drobných depresí, Karlův luh poblíž svážnice 
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Souhrn návrhu retenčních opatření 

 

Mapa 15: Plocha navrhovaných drobných depresí, Karlův luh poblíž svážnice 

Další mapy zobrazující horní část povodí Karlova luhu, spodní část povodí Karlova luhu, střední část 

povodí Brejlského potoka a spodní část Brejlského potoka jsou součástí externí přílohy k tomuto 

dokumentu 

Přílohou tohoto dokumentu je i tabulka ve formátu.xlxs (Navrh_Opatreni_ekonom_rozvaha), kde jsou 

uvedeny odhady cen konstrukce jednotlivých zvažovaných opatření. Tento odhad byl uskutečněn na 

základě podkladů LČR, který byl zaslán v létě 2021. 

  



   
 

121 
 

Část IX. 

Přílohy 
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Příloha I 

Odvození hydrologických modelů pro lokalitu Amálie 
modelovacím prostředím dHRUM 

Příloha je uložena samostatně ve formátu pdf. 


