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Abstrakt 

Na vybraných povodích s malými vodními nádržemi v různých lokalitách ČR byla provedena 

analýza dílčích částí hydrologické bilance s ohledem na dostupnost pozorovaných dat staniční 

sítě ČHMÚ. Povodí byla vybrána podle předem stanovených kritérií s ohledem na náplň 

řešeného grantového projektu uvedeného níže. Některá data byla zpracována za celé období 

pozorování a porovnána s daty za referenční období 1981 - 2010 a s výrazně suchým obdobím 

2015 - 2019. Jedná se o měsíční, dlouhodobé měsíční a roční srážkové úhrny, měsíční, roční, 

případně dlouhodobé měsíční výšky odtoku a výšky měsíční evapotranspirace za období od 

dubna do října. Výsledkem je porovnání odvozených hodnot napříč vybranými povodími a 

stanovení obecnějších závěrů týkajících se určení hydrologické bilance povodí. Příspěvek 

vychází z řešení grantového projektu TITSMZP809 „Vliv malých vodních nádrží na hladinu 

podzemních vod a celkovou hydrologickou bilanci s důrazem na suchá období“. 

Klíčová slova: odtok z povodí, sucho, odtokový koeficient, časové řady, malé vodní 

nádrže 

 

Úvod 

Sucho je poslední dobou hodně skloňovaný pojem, a to jak na poli vědy, tak i ve státní správě 

či na veřejnosti. O suchu se objevují pravidelně články v novinách, projevy sucha 

zpracovávají a přinášejí webové aplikace různých institucí (jmenujme například projekt 

Intersucho či Hamr), sucho se projednává na vládě, suchem se zabývají na širokém poli vědy 

a akademické půdě. 

Jedním z grantů, který se částečně vzájemnými vztahy malých vodních nádrží a sucha zabývá 

také, je projekt Ministerstva životního prostředí vypsaný a financovaný prostřednictvím 

Technologické agentury České republiky v rámci programu BETA2 s názvem “Vliv malých 



vodních nádrží na hladinu podzemních vod a celkovou hydrologickou bilanci s důrazem na 

suchá období”. Jednou z hlavních náplní projektu je zřízení komplexního sledování složek 

hydrologické bilance ve vybraných lokalitách v České republice, analýza malých vodních 

nádrží na základě dat dálkového průzkumu Země (DPZ) či modelování hydrologické bilance 

povodí s malými vodními nádržemi. 

Pro komplexní monitoring byly vybrány tři lokality, přednostně s odlišnou geologickou 

strukturou. Jedná se o rybník Mrštín na Vlkavě poblíž Mladé Boleslavi, rybník Vavřinec na 

Výrovce nedaleko Uhlířských Janovic na Kutnohorsku a nově vybudovaný rybník v lokalitě 

Mostiště na Chomelském potoce severně od obce Radnice na Plzeňsku. 

 

Obr. 1 Monitoring na lokalitách Vavřinec, Mrštín a Mostiště 

Projekt byl oficiálně spuštěn v květnu 2019. V době psaní příspěvku jsou všechny tři lokality 

osazeny potřebnou měřící aparaturou a probíhá sběr dat jednotlivých složek bilance. Jednou 

za den dochází k přenosu zaznamenaných dat na server pomocí GSM modulu, který je 

součástí záznamové jednotky sledovacího zařízení. Mapa lokalit je patrná z Obr. 1. S ohledem 

na krátkou dobu pozorování není dosud možno zde provádět rozsáhlejší bilanční posouzení. 

Zároveň s přímým terénním pozorováním složek hydrologické bilance a pořizováním dat 

prostřednictvím DPZ jsou v rámci projektu mj. zpracovávány časové řady hydrologických 

veličin (srážky, vodní stavy a průtoky, evapotranspirace, hladiny v mělkých vrtech) na dalších 

lokalitách. První výsledky týkající se měsíčního a ročního zpracování jsou uvedeny 

v následujících kapitolách. 

 

 



Hydrologická bilance 

Základní prostorovou jednotkou pro výpočet hydrologické bilance bývá nejčastěji povodí, ale 

může to být i jiná plošná jednotka, např. stát nebo kontinent. Hranice povodí vymezuje 

fiktivní čára, rozvodnice, což je spojnice nejvyšších míst, vrcholů a hřebenů oddělující 

sousední povodí. Rozvodnice dělíme na orografické, kde se při stanovení bere v potaz pouze 

orografie (povrch) terénu, nebo hydrogeologickou, kde se při odvozování využívá znalostí 

proudění podzemní vody a geologické struktury povodí. Důležité je si uvědomit, že ne vždy 

korespondují orografické rozvodnice s těmi hydrogeologickými, a že hodnoty složek 

hydrologické bilance jsou těmito skutečnostmi ovlivněné. Na velkých povodích není tento 

rozdíl tolik patrný, jako může být na povodích s malou plochou. Současně zejména v aridních 

regionech s výrazně propustnými horninami mohou být rozdíly mezi výpočtem bilance nad 

orografickými či hydrogeologickými rozvodnicemi významné (Dingman, 2014). Závěrovým 

profilem, kde se bilancuje množství vody v povodí, bývá nejčastěji vodoměrná stanice s 

kontinuálním záznamem vodních stavů, resp. průtoků. 

Hydrologická bilance se zpracovává vždy za nějakou časovou periodu, např. měsíc, rok, 

několik let či hydrologickou událost (povodeň). Zkracováním bilančního období klesá 

přesnost výpočtu, jelikož lze hůře stanovit a separovat jednotlivé složky, náležející právě 

definovanému časovému úseku (Kemel, 2000). 

Výpočet hydrologické bilance vychází ze základní rovnice oběhu vody. Matematicky ji lze 

vyjádřit rovnicí (Kemel, 2000; Langhammer, 2007): 

𝐻𝑆 = 𝐻𝑂 + 𝐻𝑉 ± 𝑅 

kde HS je množství srážek spadlých na povodí, HO množství odtoku z povodí, HV množství 

výparu z povodí a R je změna zásoby vody v povodí za danou časovou periodu (v rybnících, 

jezerech, půdě, sněhu, podzemních vodách). Do výparu z povodí řadíme výpar z půdy, 

rostlinného pokryvu, volné hladiny a transpiraci rostlin, souhrnně nazývanou 

evapotranspirace. Hodnota evapotranspirace je prakticky vždy významnou a velmi často 

hlavní složkou hydrologické bilance (Dingman, 2014), přitom je to složka obtížně 

kvantifikovatelná. Výjimku tvoří povodňové události s krátkou dobou trvání, při kterých je 

územní výpar ve srovnání s ostatními složkami hydrologické bilance zpravidla nepoměrně 

menší a často je z toho důvodu zanedbáván. Za předpokladu, že se množství vody v povodí za 

vybranou časovou periodu nemění, tedy R se rovná nule, lze rovnici hydrologické bilance 

zjednodušit na tvar: 

𝐻𝑆 = 𝐻𝑂 + 𝐻𝑉 

V České republice vychází každoročně publikace Hydrologická bilance množství a jakosti 

České republiky (Český hydrometeorologický ústav, 2018), kde se pro 10 dílčích povodí 



uvádějí hodnoty o atmosférických srážkách, celkovém a základním odtoku, zásobách vody ve 

sněhové pokrývce, změnách zásob podzemní vody a přirozených průtocích ve vybraných 

vodních tocích. 

 

Výběr lokalit 

Povodí, která byla vybrána pro výpočet hydrologické bilance, musela splňovat několik, často 

protichůdných, kritérií. Výběr byl prováděn zejména s ohledem na zadání projektu, tedy aby 

zde bylo možné zkoumat interakci malých vodních nádrží s hladinou podzemní vody 

v blízkém okolí, vliv na hydrologickou bilanci a zaměření na suchá období. Výběr probíhal ve 

více úrovních s tím, že k povodím, na kterých zatím nebyla provedena žádná analýza, je 

možné se v průběhu řešení projektu vrátit a do souboru lokalit je doplnit. 

Vybraná kritéria výběru povodí: 

 existence rybníku, malé vodní nádrže nebo soustavy malých vodních nádrží, 

 velikost plochy povodí do max. 500 km
2
, 

 případné pozorování na přítoku do nádrže a na odtoku z nádrže, ovšem na nádrži bez 

manipulací a odběrů, 

 existence relativně dlouhé řady pozorování vodních stavů a vyhodnocení průtoků, 

 dostupnost dat o hladinách podzemních vod v mělkých vrtech, ideálně v rozumném 

okolí MVN, 

 jsou k dispozici data o výparu, 

 odlišné geologické podmínky ve srovnání s lokalitami Mrštín, Vavřinec a Mostiště. 

Přehled lokalit, které byly zpracovány v tomto příspěvku, přináší mapa na Obr. 2. 



 

Obr. 2 Mapa lokalit s provedenou analýzou hydrologické bilance 

 

Blatný rybník 

Lokalita je zcela odlišná od ostatních vybraných. Jedná se o vysokohorské povodí 

v Jizerských horách s rašeliništi, rašelinnými loukami a smrčinami v pramenné části. 

Geologickou strukturu podloží tvoří granity až granodiority doplněné slatinami, rašelinami a 

hnilokaly (Česká geologická služba, 2020). Na odtoku z rybníka existuje vodoměrné 

pozorování ve stanici Blatný potok s malými výpadky od roku 1988 (plocha povodí A = 4,76 

km
2
). Průměrná nadmořská výška povodí ke stanici je vysoká, 820 m n. m.  V rámci projektu 

bylo rozhodnuto o pořízení a instalaci nové vodoměrné stanice na přítoku do rybníka, která 

proběhla na konci dubna 2020. 

 

Botič (VD Hostivař) 

V povodí Botiče byla v průběhu let 2014 a 2015 rekonstruována a převzata do částečné 

správy ČHMÚ celá řada vodoměrných stanic, mj. na přítoku do VD Hostivař (stanice Praha-

Petrovice, A = 87,62 km
2
) a na odtoku z VD Hostivař (stanice Praha-Hostivař, A = 95,46 

km
2
). Řady vodních stavů nejsou dlouhé, ale je možné porovnat přítoky a odtoky pro aktuální 

suché období. Při analýze časových řad průtoků je třeba brát v úvahu, že na VD Hostivař se 

udržuje rozdílná letní a zimní hladina, tudíž že na podzim dochází k odpouštění nádrže, na 

jaře zase k dopouštění.  Kromě těchto jarních a podzimních změnách hladin se na nádrži 

nemanipuluje, slouží zejména k rekreačním účelům. Přímo do nádrže je zaústěn 



nepozorovaný Hájecký potok, sbírající dešťové vody z části severního okraje Jižního Města, 

což může komplikovat vyhodnocení za povodňových situací. 

 

Žehrovka (rybník Žabakor) 

K dispozici jsou data z vodoměrných stanic Ždár u Svijan (1941 - 1973, stanice nad 

rybníkem) a Březina (1974 - současnost, stanice pod rybníkem). Povodí je zajímavé tím, že se 

nachází v oblasti České křídové tabule s kvarterními sprašovými hlínami, křemenci a 

sedimenty, tedy výrazně odlišnými horninami než jsou lokality Vavřinec a Mrštín. 

Nevýhodou je skutečnost, že rybník Žabakor není na hlavním toku, ale je boční, s obtokem a 

je tudíž problematické stanovit přesné množství vody protékající rybníkem. 

 

Cidlina (Kbelnice, Jičín) a Javorka (Lázně Bělohrad) 

Jedná se o dvojici povodí s odlišným procentuálním zastoupením rybníků. V povodí Javorky 

je vodoměrná stanice Lázně Bělohrad (A = 38,35 km
2
), v povodí Cidliny jsou k dispozici data 

z vodoměrné stanice Jičín (A = 39,39 km
2
), resp. Kbelnice. Stanice Lázně Bělohrad měří 

vodní stavy od roku 1929 do současnosti (s nepatrnými výpadky v roce 2005), stanice Jičín 

měří od roku 1956, v letech 1975 - 2003 jsou data této stanice nahrazena pozorováním ve 

stanici Kbelnice. Velikostí plochy jsou obě povodí srovnatelná. 

 

Lomnice a Skalice 

Lomnice a Skalice jsou sousední povodí v jižních Čechách. Na obou je závěrová stanice 

sledující vodní stavy shodně od roku 1931, povodí jsou zhruba stejně velká (plocha ke stanici 

je cca 370 km
2
), na druhou stranu jsou zde plochy malých vodních nádrží zastoupeny v 

rozdílném měřítku. Vodní plochy v povodí Lomnice zabírají 3,66 %, v povodí Skalice je to 

1,54 % plochy povodí. Přímo v povodí Lomnice se nachází profesionální klimatická stanice 

Kocelovice, kde jsou kromě srážek a teplot k dispozici také údaje o výparu nebo solární 

radiaci. Zároveň jsou zde dostupná data o hladinách podzemní vody v mělkých vrtech, zhruba 

od 60. let minulého století. 

 

Sázava (Polnička, Žďár nad Sázavou) 

V pramenné části Sázavy se nachází rybník Velké Dářko se zatopenou plochou 205 ha. Po 

jeho vybudování v 15. století došlo k částečné změně hydrologických poměrů v pramenné 

oblasti Sázavy a rozšíření rašelinišť v plochém rozvodí Českomoravské vrchoviny (Povodí 

Vltavy s. p., 2016). Od roku 2004 jsou k dispozici data z vodoměrné stanice Žďár nad 

Sázavou (A = 132,68 km
2
). V povodí se nacházejí další vodní nádrže Pilská, Bránský rybník, 



Strž a Staviště. Data z vodoměrných stanic nejsou dostupná za příliš dlouhé období, ale 

nacházejí se v lokalitě s velkým podílem vodních ploch, které v letním a suchém období 

mohou mít významný výpar z vodní hladiny. 

 

Roční srážky a odtoky 

Na vybraných a výše popsaných povodích byly odvozeny roční plošné úhrny srážek pro 

normálové období 1981 - 2010 (v grafech na Obr. 3 zelená čára), které jsou porovnány 

s plošnými ročními úhrny jednotlivých let suchého období 2015 - 2019 (modré sloupce) a 

odpovídajícími ročními odtoky (žluté sloupce). Uvedeny jsou vodoměrné stanice, které mají 

ve zkoumaném období 2015 - 2019 (alespoň částečné) pozorování. Stanice na Botiči v Praze 

začaly pozorovat až v červnu 2016, proto jsou v grafech uvedeny odtoky pouze pro roky 2017 

- 2019. Data ročních srážek a odtoků byla zpracována v rozmezí periody kalendářního roku. 

   

   



   

   

 

Obr. 3 Průběh ročních srážek a odtoků ve vybraných povodích 

V rámci sledovaného období 2015 - 2019 byl srážkově nejbohatší rok 2017. Výrazně nad 

normálovou hodnotou za referenční období i nad průměrem za periodu 2015 - 2019 jsou 

plošné srážky v severní části republiky (Blatný potok, Žehrovka, Cidlina a Javorka). Na 

ostatních povodích se srážka za rok 2017 pohybuje okolo normálu, kromě stanice Dolní 

Ostrovec na Lomnici, kde vychází v roce 2016 větší srážkový úhrn než v roce 2017, a stanice 

Žďár nad Sázavou, kde je větší srážka v roce 2019 než 2017. Jednoznačně nelze určit ani 

nejsušší rok. Na většině povodí napršelo nejméně za rok 2018, ovšem v povodí Lomnice a 

Skalice je nejsušším rokem rok 2015. 

Blatný potok má zcela odlišný režim odtoku od ostatních povodí. Odtokové koeficienty se ve 

zkoumaném pětiletí pohybují v rozmezí 0,7 až 0,8, tedy že ze spadlých srážek odtéká 70 až 



80 % vody závěrovým profilem povodí. To je dáno určitě vysokou nadmořskou výškou 

povodí, kde se dlouho do jara drží sníh, který postupně odtává, a také přítomností rašelinišť 

v pramenné oblasti. 

Pokud porovnáme srážky a odtoky sousedních povodí Cidliny a Javorky, můžeme 

konstatovat, že srážek spadlo více v povodí Javorky a také odtoky byly vyšší, tedy i odtokové 

koeficienty zde vycházejí pro všechny roky nepatrně větší a pohybují se v intervalu 0,26 až 

0,38, kdežto v povodí Cidliny dosahují odtokové koeficienty hodnot mezi 0,18 až 0,28. 

Povodí Lomnice a Skalice mají hodnoty srážek a odtoků srovnatelné, opět jsou nepatrně větší 

odtokové koeficienty ve stanici Varvažov. Odtokové koeficienty jsou ve zkoumaném období 

2015 - 2019 pro jednotlivé roky velmi vyrovnané (ve stanici Dolní Ostrovec jsou to hodnoty 

0,11 až 0,14, u stanice Varvažov se pohybují v intervalu 0,13 až 0,14). 

Zajímavé jsou odtoky na Sázavě v profilu Žďár nad Sázavou. V roce 2015, 2017 a 2019 

překračují hodnoty odtoku hodnoty spadlých srážek, což znamená, že z povodí odteklo více 

vody, než spadlo v podobě srážek. V roce 2015 je tato hodnota více než 1,5krát větší oproti 

srážce. Jedním z faktorů ovlivňující odtoky je jistě podzimní výlov rybníka Velké Dářko 

(proběhl na podzim 2015 i 2017), dalším prvkem přispívajícím k většímu odtoku je 

přítomnost rašelinišť v pramenných partiích Sázavy, a ovlivňovat průtoky může také 

plánovaná, resp. realizovaná rekonstrukce stavebních objektů vodních děl v povodí (Pilská, 

Strž, Staviště). 

 

Měsíční srážky a odtoky 

Současně se zpracováním roční bilance byly na vybraných povodích zpracovány také měsíční 

hodnoty plošných srážek a odtoků. U srážek byly spočítány dlouhodobé měsíční normály pro 

referenční období 1981 - 2010 (v grafech silnější černá čára) a měsíční srážky pro každý rok 

období 2015 - 2019. To zobrazují grafy na levé straně následujících obrázků. Grafy na pravé 

straně představují měsíční odtoky za období 2015 - 2019. Zelená silnější čára zobrazuje 

průměry jednotlivých měsíčních odtoků za celé období pozorování stanice (to je u každé 

stanice jiné a je uvedeno v popisku grafu). Pokud má závěrová vodoměrná stanice současně 

pozorování v letech 1981 - 2010 (normálové období), je v grafu odtoků ještě silnější černá 

čára, která zobrazuje dlouhodobé průměrné měsíční otoky za tuto periodu. 

 

Blatný potok – Blatný rybník 

Průběh normálových srážek 1981 - 2010 na Obr. 4 je jen mírně rozkolísaný v průběhu roku a 

dosahuje maxima v letních měsících červenci a srpnu. Výrazně podnormální byly srážky 

v únoru 2015 (24 % normálu) a v podstatě všechny měsíce roku 2018 (v únoru 2018 to bylo 



jen 12 % normálu). Nejvíce srážek spadlo v říjnu 2017 (291 % normálu), listopadu 2015 (208 

%) a prosinci 2018 (231 %). Odtoky jsou nejvyšší v jarních měsících, zejména v dubnu, 

s následujícím vyrovnaným průběhem od června a zasahující až do ledna následujícího roku. 

Přesto byly letní a podzimní odtoky zřetelně pod svými průměry, nejvíce v letech 2015, 2018 

a 2019. 

  

Obr. 4 Měsíční srážky (vlevo) a odtoky (vpravo) v povodí Blatného potoka 

 

Botič – VD Hostivař 

Měsíční průběh normálových srážek, jak je patrné z grafů na Obr. 5, má typický roční průběh 

s hodnotami mezi 30 - 40 mm na jaře, na podzim a v zimě a s maximálními úhrny v letních 

měsících, nejvíce v červenci (shodně 84 mm). V suchých rocích 2015 a 2018 je nad čárou 

normálu jen říjen a listopad roku 2015. Data odtoků jsou k dispozici za velmi krátké období, 

od července 2016. I tak je jasně patrný vliv vodní nádrže na odtokové stanici, kdy od dubna 

do srpna 2018 jsou hodnoty odtoku ve stanici Hostivař menší než na přítoku ve stanici 

Petrovice. Na průměru (zelená čára) je dále patrný rozdílný letní a zimní provoz nádrže. 

Během dubna dochází k plnění nádrže na vyšší letní hladinu, naopak v říjnu dochází 

k odpouštění nádrže na snižování hladiny na zimní úroveň. Za pozorované období byly trochu 

překvapivě větší přítoky do nádrže v listopadových měsících, kromě listopadu 2018. 

  



  

Obr. 5 Měsíční srážky (vlevo) a odtoky (vpravo) pro VD Hostivař (na přítoku vodoměrná 

stanice Praha-Petrovice, na odtoku stanice Praha-Hostivař) 

 

Žehrovka 

Na Obr. 6 jsou uvedené měsíční srážky a odtoky k závěrové stanici Březina na Žehrovce. 

Srážkově chudé oproti normálu byly zejména únorové měsíce (kromě února 2016), nejhorší 

průběh, co se týče měsíčních průměrů, je patrný pro rok 2018. Odtokové čáry jsou hluboko 

pod průměrem 1981 - 2010 i pod průměrem za období pozorování stanice. Zvětšené odtoky se 

neprojevily ani při srážkově bohatém červnu a červenci v letech 2016 a 2017. Nejhorší byla 

situace v létě 2018 a 2019, kdy odtoky dosahovaly 12 až 20 % průměru za období pozorování. 

K větším odtokům dochází pouze v březnu a říjnu, kdy jsou v povodí pravděpodobně 

prováděné manipulace. 

  

Obr. 6 Měsíční srážky (vlevo) a odtoky (vpravo) v povodí Žehrovky 

 

Cidlina a Javorka 

Srážkově výrazně podnormální jsou opět únorové měsíce, jak je patrné z Obr. 7. Na povodí 

Cidliny činí úhrn v únoru 2018 jen 3 mm (6 % normálu), na povodí Javorky 3,5 mm (7 % 

normálu). Měsíční odtoky jsou ve všech letech 2015-2019 pod čárou průměru 1981 - 2010 i 

průměru za období pozorování (Cidlina od roku 1955, Javorka od roku 1928). Výjimkou jsou 

podzimní odtoky v roce 2017 a následně odtok v lednu 2018. 



  

  

Obr. 7 Měsíční srážky (vlevo) a odtoky (vpravo) v povodí Cidliny a Javorky 

 

Lomnice a Skalice 

Průběhy srážek i odtoků v povodí Lomnice a Skalice jsou si velmi podobné (Obr. 8). Nad 

normálem výrazně vyčnívá srážkový úhrn v červenci 2016, což se projevilo i vyššími odtoky 

v tomto měsíci. V povodí Skalice byly srážkově významné i úhrny v červnu 2016 a květnu 

2018, v povodí Lomnice již méně (ale i tak vyšší než normál). Možná i proto nebyl rok 2018 

srážkově nejchudší, tím byl rok 2015. Odtoky v červenci a srpnu 2018 a 2019 byly na 

kritických hodnotách (1 až 5 % obvyklého dlouhodobého průměru). Vodnější byl v letních 

měsících rok 2016, přičemž v červenci byl odtok nad oběma hodnotami průměru. V povodí 

Lomnice dochází, opět pravděpodobně vlivem odpouštění rybníků, k nárůstu odtoků 

v říjnových měsících. 

  



  

Obr. 8 Měsíční srážky (vlevo) a odtoky (vpravo) v povodí Lomnice a Skalice 

 

Sázava 

Jak uvádí zpráva podniku Povodí Vltavy (2016), u cenomanského kolektoru je odvodnění 

plynulým přítokem do přirozených vodních nádrží a slatinišť (rybníky Malé a Velké Dářko), 

které významnou měrou napájejí povrchové toky a nadlepšují jejich vodnost (zejména u řeky 

Sázavy). Srážkově i odtokově nejchudší je rok 2018, přitom ale, jak je zřejmé z ročního 

zpracování, odtokový koeficient dosahuje 69 %, což potvrzuje výše uvedené konstatování o 

dotaci podpovrchovou vodou. Oproti průměru jsou odtoky ze suchého pětiletí zejména 

v letním období menší s minimy v roce 2018. 

  

Obr. 9 Měsíční srážky (vlevo) a odtoky (vpravo) v povodí horní Sázavy 

 

Evapotranspirace 

Výpočet potenciální a skutečné evapotranspirace probíhá v ČHMÚ na pobočce Brno 

prostřednictvím agrometeorologického modelu AVISO (Agrometeorologická výpočetní a 

informační soustava). Vstupem do modelu jsou meteorologická data pro soubor 198 

automatických klimatologických stanic staniční sítě ČHMÚ, výstupem jsou modelovaná data 

agrometeorologických charakteristik v bodové síti (Trnka a kol., 2017). Jedním z dalších 

výstupů, kde se bodové hodnoty evapotranspirace používají, je Indikátor přívalových povodní 

(FFI). Bodové hodnoty skutečné evapotranspirace (odhad pro středně těžké půdy, 

písčitohlinité až hlinité a pro půdní pokryv travní porosty) jsou interpolovány v denním kroku 



do rastru pomocí interpolační metody IDW a vstupují do dalších výpočtů FFI. Z těchto rastrů 

byly napočítány měsíční sumy, které byly následně rozpočítány plošně na vybraná povodí. 

Měsíční hodnoty vykreslují grafy na Obr. 10. Pro srovnání jsou hodnoty evapotranspirace 

uvedeny ve stejném měřítku na ose y. Výpočet evapotranspirace proběhl za zkoumané období 

2015-2019. K dispozici byla data za konvektivní sezónu, teda od dubna do října, kdy je 

v provozu FFI. V roce 2016 jsou data odvozena i pro březen. 

Nejvyšší hodnoty evapotranspirace jsou v červnu 2019 a to shodně pro všechna zkoumaná 

povodí. Výjimkou je pouze povodí Cidliny, kde je největší hodnota v květnu roku 2018. 

Velkých hodnot ve všech povodích dosahuje evapotranspirace také v průběhu celého roku 

2017 (zelená čára). Zajímavý je průběh evapotranspirace v létě roku 2018 jakožto nejsuššího 

roku zkoumaného období, přitom kromě povodí Blatného rybníka, Lomnice a Skalice jsou 

hodnoty evapotranspirace jedny z nejnižších.  

   

   

   



   

   

Obr. 10 Průběh evapotranspirace pro jednotlivá povodí 

 

Shrnutí výsledků 

Nelze pro zkoumaná povodí a pro stanovené suché pětiletí 2015 - 2019 úplně jednoznačně 

určit jeden společný rok s minimálním ročním úhrnem srážek. V roce 2018 byly nejnižší 

srážky ve všech povodích kromě povodí Lomnice a Skalice, kde byl srážkový úhrn v roce 

2015 ještě nižší. Naopak srážkově nejbohatší byl rok 2017, opět ale ne ve všech lokalitách. 

V povodí horní Sázavy byl srážkově nejbohatší rok 2019, v povodí Lomnice to byl tok 2016. 

Suché roky se tedy neprojevovaly srážkovými deficity všude stejně, rok 2017 byl na mnoha 

místech nad dlouhodobým normálem 1981 - 2010. 

Povodí Blatného rybníka má oproti ostatním zkoumaným povodím odlišný odtokový režim 

s podílem odtoku ze spadlých srážek okolo 75 %. Výraznou měrou se na odtoku podílí jak 

dotace podpovrchové vody z pramenných rašelinišť, tak vysoká nadmořská výška, kdy 

dochází k postupnému odtávání sněhové pokrývky během zimy a na jaře, a to i přesto, že 

v roce 2015 a 2018 byly zimy srážkově velmi chudé (zejména v únoru). 

Rok 2018 a převážně letní měsíce (nejvíce srpen) jsou v rámci sledovaného období 2015 – 

2019 jednoznačně nejsušší v případě odtoků na všech zpracovaných povodích. 

V povodí Sázavy ke stanici Žďár nad Sázavou byl odtok z povodí v letech 2015, 2017 a 2019 

výrazně vyšší než spadlé srážky (odtokové koeficienty větší než 1), a i v letech 2016 a 2018 

byly podíly odtoku vůči srážkám výrazně vyšší než v ostatních zkoumaných povodích (kromě 

Blatného potoka). Odtoky z povodí Sázavy jsou pravděpodobně zkreslené stavebními pracemi 



na vodních dílech v povodí a vypouštěním Velkého Dářka při výlovu ryb na podzim. 

Současně dochází k dotaci odtoku z podpovrchové vody rašelinišť v prameništi. 

Ve většině povodí byla maximální hodnota evapotranspirace v červnu 2019, vysoké hodnoty 

byly spočítány i v roce 2017. Naopak ve velmi suchém a srážkově chudém roce 2018 jsou 

hodnoty evapotranspirace relativně nízké. V červnu 2019 byla také na všech povodích 

největší záporná hydrologická bilance (od 37 do 102 mm), což je způsobené již zmíněnou 

vysokou evapotranspirací. 

Hydrologickou bilanci povodí významně ovlivňují manipulace na vodních dílech a malých 

vodních nádržích, vypouštění před výlovy rybníků, převody vody atp. Pro správné stanovení 

hydrologické bilance je nezbytné mít tyto informace k dispozici a umět je při výpočtu bilance 

kvantifikovat. 
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Abstract 

Analysis of parts of hydrological balance was done in selected watersheds, which contains 

small water reservoirs and concurrently observed data from CHMI´s gauges. River basins 

were selected according to content of the grant project mentioned below. Some of the data 

were processed for the whole observation period and compared with the data for the reference 

period 1981-2010 and with the significant dry period 2015-2019. Monthly, long-term monthly 

and annual values were calculated for precipitation, runoff and evapotranspiration. Results 

were compared across the selected watersheds. More general conclusions were established. 

Article is part of solution of the grant project TITSMZP809 “Influence of small water 

reservoirs on groundwater level and overall hydrological balance with emphasis on dry 

periods”. 

Keywords: watershed runoff, drought, runoff coefficient, time series, small water 

reservoirs 
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