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Abstrakt 

Příspěvek se zabývá problematikou vysychání toků. Na základě fyzicko-geografické analýzy 

území je Česká republika typizována z hlediska náchylnosti vůči vysychání toků. Na 

příkladové studii Voznického potoka je následně ukázán postup, jakým způsobem lze k 

analýze vysychání toků přistupovat - od přímého měření průtoků, přes jejich modelování 

hydrologickým modelem Bilan až po analýzy stavu z plošně dostupných dat. Součástí 

příspěvku je představení nově vyvíjené metody zpětné indikace vysychání toku pomocí 

odběrů a analýzy vzorků makrozoobentosu v toku.  

Klíčová slova: sucho - povodí - modelování - průtok - makrozoobentos  

 

Abstract 

Based on the physical-geographical analysis the territory of the Czech Republic is typically 

vulnerable to drying up of streams. In the case study of Voznický stream is shown the 

procedure, how to analyze the drying up of streams - direct measurements of runoff, through 

the modeling of hydrologic model Bilan, the analysis of the available spatial data. A newly 

developed method of stream drying indication based on benthic macroinvertebrates samples 

analyses is presented. 
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Úvod 

Sucho patří mezi extrémní hydrologické jevy. Jeho nástup je, na rozdíl od povodňových jevů, 

pozvolný. Podle hledisek, kvůli kterým se sleduje, se rozlišuje meteorologické, hydrologické 

a zemědělské sucho. Hydrologické sucho se projevuje poklesem hladin v tocích a podzemních 
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vodách, zemědělské sucho snížením zemědělských výnosů. U hydrologického sucha dochází 

v extrémních případech i k vysychání toků.  

V jakých oblastech mohou toky vysychat nejčastěji a jakým způsobem vysychání toků 

detekovat je náplní následujícího příspěvku, který vychází z dosavadních poznatků projektu s 

názvem "Vysychání toků v období klimatické změny: predikce rizika a biologická indikace 

epizod vyschnutí jako nové metody pro management vodního hospodářství a údržby krajiny" 

(projekt TA02020395, doba řešení 2012 - 2015). 

Za období sucha je v projektu i tomto příspěvku považováno období, kdy je přerušena 

kontinuita povrchového toku. 

 

Oblasti České republiky náchylné k vysychání 

Území České republiky leží v geograficky rozmanitém prostředí. Horské oblasti jsou bohaté 

na srážky, oblasti závětrných stran hor (např. Žatecko) naopak chudé, přičemž nížiny obecně 

mají podprůměrné srážkové úhrny (Tolasz et al. 2007). S rostoucí teplotou vzduchu roste i 

výpar. 

Jelikož lze sucho definovat různými způsoby, tak i přístupy k jeho analýze jsou odlišné. 

Metody pro vyhodnocování sucha jsou založené na zpracování údajů o teplotě vzduchu, 

srážkách, výparu, průtocích v tocích, pedologických a dalších charakteristikách klimatu a 

podloží. Z těchto veličin se poté počítají různé indexy sucha, jako např. Palmerův index, 

Palmerův Z-index, SPI index apod.  

Informace o výskytu vysychajících toků je možno zjistit z monitoringu drobných vodních 

toků v informačním systému SALAMANDER (2014). Proto proběhla pro pracovní verzi 

mapy ČR s vymezením oblastí zranitelných vysycháním nejprve analýza dat z databáze 

informačního systému SALAMANDER. Následně byla z Atlasu Podnebí ČR (Tolasz et al. 

2007) vybrána mapa Palmerova Z-indexu za období duben-září. Původní klasifikace podle 

podílu měsíců zasažených epizodami sucha podle hodnot Palmerova Z-indexu (za období 

duben-září) byla zjednodušena do dvou stavů: oblasti neohrožené vysycháním (Palmer Z-

index ≤ 20) a oblasti se středním či vysokým rizikem vysychání toků (Palmer Z-index > 20). 

Po podkladové vrstvě charakterizující náchylnost oblasti vzhledem k suchu podmíněnému 

klimatickými faktory, byla dále vybrána vrstva charakterizující možné projevy sucha v 

podloží. Zde byla užita klasifikace propustnosti a transmisivity základní vrstvy 

hydrogeologické rajonizace. Byla vytvořena vrstva kombinující území s krasovou 

propustností a území s vysokou transmisivitou.  
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Obojí pak sloužilo k rozdělení základního členění podle Palmer Z indexu. Vznikly 4 typy 

území podle míry zranitelnosti toků vysycháním: riziko velmi vysoké, vysoké, střední a nízké 

(obrázek 1). 

  

 
Obrázek 1 Klasifikace území z hlediska zranitelnosti toků suchem. Pro klasifikaci použity 

hodnoty PDSI-Z indexu a klasifikace propustnosti a transmisivity základní vrstvy 

hydrogeologické rajonizace.  

 

Pilotní lokality a data  

Na základě podkladů, z nichž byla odvozena mapa na obrázku 1, a z terénních šetření, bylo 

vybráno 24 lokalit, polovina lokalit nevysychavých a druhá polovina vysychavých. Na obou 

typech lokalit od roku 2012 probíhá kontinuální měření výšky hladin v toku, teploty vody, 

teploty a tlaku vzduchu a během návštěv lokalit se měří i průtoky v tocích.  

K plošné analýze oblastí postižených suchem se užívají jednak klimatologická data z gridové 

sítě 25 x 25 km, která poskytl Český hydrometeorologický ústav, a pro srovnání vývoje 

aktuálního stavu na sledovaných lokalitách a situace z území ČR, se užila data o průtocích, 

teplotách vzduchu a srážkách, která jsou k dispozici na webových stránkách ČHMÚ. 
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Obrázek 2 Poloha vybraných povodí 

 

Detekce vysychání toků na základě hydrologických a klimatologických měření 

Přímé měření průtoku na pilotních povodích probíhalo na základě kombinace naměřených 

údajů z čidel sondy firmy Solinst, která měří výšku hladiny za pomoci rozdílu mezi tlakem ve 

vodě a ve vzduchu, a přímého měření výšky hladin toku a průtoků během návštěv lokalit. Z 

naměřených dat byla odvozena konsumpční křivka pro převod vodních stavů na průtoky. 

Druhá metoda spočívala v modelování průtoků pomocí modelu hydrologické chronologické 

bilance s názvem BILAN (Tallaksen & Van Lanen, 2004). Vstupními parametry pro výpočet 

hydrologické bilance jsou denní časové řady teplot vzduchu a srážek a časové řady průtoků, 

které slouží ke kalibraci modelu, výstupem poté hodnoty modelovaného odtoku, a dále jsou 

modelovány časové řady potenciální evapotranspirace, územního výparu, množství vody v 

půdě, množství půdní vlhkosti, velikost přímého odtoku z deště, doplnění vody z dešťové 

přeháňky, velikost zásob podzemní vody a v zimním období i zásobu vody ve sněhové 

pokrývce. 

Výsledky získané za pomoci přímého měření a vypočítané průtoky namodelováním z 

klimatických dat (srážek a teplot vzduchu) modelem BILAN (obrázek 3) ukázaly, že i v 

krátkém časovém období je možno dosáhnout relativně dobré shody mezi přímo změřenými 

hodnotami průtoku a jeho modelováním, i přestože pro kvalitní nastavení parametrů modelu 

pro modelaci průtoků z klimatických dat, je potřeba dlouhých časových řad. 
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Na obrázku 3 je ukázán průběh sucha v roce 2012. Problémy s vyschnutím toku začaly v 

červenci 2012 a sucho skončilo na konci srpna 2012. Malé průtoky v toku přetrvávaly až do 

konce listopadu 2012.  

 
Obrázek 3 Srovnání pozorovaného a modelovaného odtoku na Voznickém potoce 

 

Dále byl porovnáván výskyt sucha detekovaný na vybraných lokalitách s plošnou analýzou 

výskytu meteorologického sucha analyzovaného pomocí 4denní sumy rozdílu 

evapotranspirace a srážek a na základě odchylek naměřených průtoků od průměru. I zde se 

přibližně shoduje výskyt míst s podprůměrnými průtoky analyzovaných plošně na území ČR s 

měřeními na našich lokalitách. 

 

Detekce vysychajících toků na základě odběrů vzorků makrozoobentosu 

Výše popsané tradiční metody dobře určí výskyt sucha v případě, že se na toku provádějí 

pravidelná měření. V případě, že na toku pravidelná měření neprobíhají, lze odhadnout, zda je 

tok vysychající či nikoliv, pouze nepřímo - buď za pomoci plošné analýzy výskytu sucha, 

nebo pomocí zpětného hydrologického modelování, obojí s nezanedbatelnou nepřesností. Z 

tohoto důvodu byla navržena nová metoda detekce vysychajících toků na základě odběru 

vzorků makrozoobentosu.  

Makrozoobentos, čili makroskopičtí bezobratlí živočichové obývající dno akvatických 

biotopů, jsou organismy s často specifickými nároky na prostředí a citliví k různým 

stresorům. Většinou jsou významně ovlivňováni teplotními a proudovými poměry v tocích, 
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chemismem vody a jsou různě citliví k nedostatku vody. Jejich životní cykly trvají obvykle 

měsíce až roky. Epizoda sucha působí jako ekologický filtr – citlivé druhy mizí, odolné 

zůstávají. Tak lze z druhového složení a i početnosti jednotlivých druhů usuzovat, zda 

zkoumaný úsek toku v předchozím období byl vystaven tomuto stresoru nebo ne. Doba, po 

kterou je tento „otisk“ epizody sucha ve složení makrozoobentosu detekovatelný, se liší 

v závislosti na délce vyschnutí z hlediska časového i prostorového, na vzdálenosti refugií 

umožňujících rekolonizaci postiženého úseku apod., na většině lokalit je detekovatelný 

minimálně rok či dva po vyschnutí (obrázek 4).  

Metodou lze hodnotit stav zranitelnosti vůči výskytu sucha nejen na aktuálně odebíraných 

vzorcích, ale i s využitím existujících dat z monitoringů, které probíhají již téměř 20 let, kde 

jsou odebírány vzorky stále stejnou metodou ČSN 75 7701. 

 
Obrázek 4 Srovnání podílu lokalit s výskytem druhu na nevysychajících (permanentních) a 

vysychajících (intermitentních) tocích ve vazbě na počet let po vyschnutí. Příklad pro larvu 

jepice druhu Baetis muticus odebíranou na jaře. (Zdroj dat: Informační systém Salamander 

(2014). V závorkách uveden počet lokalit, u nichž byla k dispozici data pro dané období) 

 

 

Závěr 

Na základě fyzicko-geografické analýzy území byla Česká republika z hlediska náchylnosti 

toku vůči vysychání typizována do 4 kategorií (nízká, střední, vysoká, velmi vysoká 

zranitelnost toku vůči vysychání). V oblastech s velmi vysokou a vysokou zranitelností toku 

vůči vysychání poté bylo vybráno 12 párů toků, u kterých bylo známo, že s vysokou 

pravděpodobností v období nedostatku srážek vysychají/nevysychají a na těchto párech 

probíhalo podrobné srovnání stavu. Analýza stavu probíhala na základě změřených a 
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modelovaných průtoků, analýzy stavu z plošně dostupných dat a za pomoci nově vyvíjené 

bioindikační metody pomocí odběrů vzorků makrozoobentosu v toku. Výsledky získané ze 

všech použitých metod dobře detekovaly období s nedostatkem vody v povodích. Liší se 

pouze přesností získaných výsledků, kde přímo měřené průtoky a bioindikační metoda 

pomocí vzorků makrozoobentosu identifikují vysychající tok s vyšší přesností než za pomoci 

informace získané z plošné analýzy odchylek průtoků od průměru, resp. analýzy rozdílu 

evapotranspirace a srážek.  

 

Literatura 

ČSN 75 7701 Jakost vod – Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu tekoucích 

vod metodou PERLA. Český normalizační institut, 2008.  

Salamander 2014: Informační systém Salamander ZVHS Ministerstva zemědělství ČR pro 

monitoring kvality povrchové vody a životního prostředí [online, dostupné z 

https:/is2ms.monsms.cz, cit. 1.3.2014] 

Tallaksen L., M. & Van Lanen H., A., J. (eds) 2004: Hydrological Drought. Processes and 

Estimation Methods for Streamflow and Groundwater. Elsevier, Amsterdam. 579 str. 

Tolasz, R. et al. 2007: Atlas podnebí Česka. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav; 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 255 str.  

 

Poděkování 

Příspěvek vznikl v rámci projektu TA02020395 s názvem "Vysychání toků v období 

klimatické změny: predikce rizika a biologická indikace epizod vyschnutí jako nové metody 

pro management vodního hospodářství a údržby krajiny", jenž je financován Technologickou 

agenturou České republiky. 

 

Kontakt: Pavel Treml, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i., Podbabská 

30/2582, Praha 6, PSČ:160 00, telefon: 220 197 468, e-mail: pavel_treml@vuv.cz 


