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Abstrakt 

Jednou z nejrozsáhlejších akcí, která vyvolala realizaci průzkumných prací, mezi něž náleží i 

vybudování sond pro pozorování hladiny podzemní vody, byla plánovaná výstavba odersko-

dunajského průplavu. Hydropedologické profily tvoří sondy, které jsou situovány většinou 

napříč trasy průplavu a zároveň napříč podélné osy údolí nebo rovinných moravských úvalů. 

Jsou umístěny v povodích Odry, Bečvy, Dyje a Moravy. První pozorování byla započata v 

letech 1933 až 1934, další se zaváděla postupně od roku 1940. V dnešní době slouží tyto 

objekty ke všeobecnému poznání režimu podzemních vod v údolních profilech těchto řek. Z 

geologického hlediska jsou HP profily v oblasti čtvrtohorních usazenin. Pozorování hladiny 

podzemní vody v hydropedologických profilech má hlavně význam z důvodu navázání profilu 

na tok a vzhledem k délce nepřetržitého pozorování. Mimo jiné může sloužit ke zjištění 

hydraulické spojitosti mezi povrchovými a podzemními vodami. Tyto údaje by měly význam 

hlavně k zjištění šíření případného znečištění podzemních vod povrchovými vodami. 

Klíčová slova: podzemní voda, povrchový tok, režim podzemní vody, čtvrtohorní usazeniny, 

hydraulická spojitost 

 

Abstract  

The planned construction of Oder-Danube canal was one of the largest activities, which led to 

realization of research projects, which also included construction of boreholes for monitoring 

groundwater levels. Hydropedological profiles (HP) consist of boreholes, which are situated 

usually across the route of the canal and across longitudinal axis of valleys or flat Moravian 

valleys. They belong to basins of Oder, Bečva, Thaya (Dyje) and Morava rivers. First 

observations began back in 1933 and 1934, subsequent followed after 1940. Nowadays these 

objects serve for general idea about the groundwater regime in valley profiles of these rivers. 

From geological perspective, they are HP profiles in an area of Quaternary sediments. 

Groundwater level monitoring at hydropedological profiles is important especially because of 



 

 

linking the profile to a particular watercourse and duration of the continuous monitoring. It 

can be used for determination of hydraulic link between surface water and groundwater. 

These values would be very useful especially in determination of spread of potential 

groundwater pollutants via surface waters. 

Keywords: groundwater, surface water, groundwater regime, quaternary sediments, hydraulic 

continuity 

 

Úvod 

Klesající retenční schopnost krajiny v povodích, regulace vodních toků, rostoucí nároky na 

čerpání pitné vody z povrchových i podzemních zdrojů a častější výskyt přívalových dešťů 

vedou k rozkolísání vodního režimu v oblasti  lužních lesích jižní Moravy a následné změně 

ekologických podmínek a zhoršení dostupnosti vody pro lesní porosty. Díky klesající retenční 

schopnosti krajiny dochází dlouhodobě ke zvýšeným odtokům a tím k narušení bilance vody 

v krajině. Výsledkem je pokles zásob podzemních vod ale i  zdrojů vody celkově. Strategická 

úloha vody je zvláště v oblasti produkce potravin, protože 50-80 %  spotřebované vody  je 

použito k závlahám. Voda se tak stává globálním problémem planety. Také Česko zřejmě v 

budoucnu čekají problémy s vodou. Až polovině Čechů hrozí nedostatek vody, podzemní 

zásoby se tenčí. Celý problém klesajících zásob vody je způsoben souhrnem několika 

zásadních faktorů jako např. globální změny klimatu, nepravidelné rozložení průběhu srážek, 

necitlivé zásahy člověka – zemědělce a vodohospodáře do krajin, jejichž důsledkem je 

klesající retenční schopnost krajiny, strategie čerpání vody z povrchových i podzemních 

zdrojů, častější výskyt přívalových dešťů, které svým rychlým odtokem z území 

v napřímených vodotečích nenaplní reservoáry,  způsobují povodně a sesuvy půd a následné 

škody na majetku a životech. Prognóza odborníků není optimistická a zásoby podzemních 

vod, zvláště v jarních měsících, budou ohroženy. Poslední velká sucha zasáhla Česko v letech 

1982-1984, 1990-1995, 2003-2004 a poslední etapa sucha probíhá soustavně od roku 2014 do 

současnosti. Problematika sucha je také velmi aktuální pro území jižní Moravy, zejména 

v nivách lužních lesů.  

Úkolem příspěvku je vyhodnocení průběhů hladin podzemních vod na zájmovém profilu 

Ladná a zhodnocení vlivů vodohospodářských úprav řeky Dyje na režim podzemních vod, 

s ohledem na období sucha. Dalším úkolem příspěvku je ukázat navázání na povrchový tok a 

vyhodnotit vzájemný vztah mezi jednotlivými sondami a tokem v celé šíři profilu.  

 

 



 

 

 

Materiál a metody 

Ve sledovaném území došlo během druhé poloviny 20. st. k podstatným změnám ve 

využívání země a to hlavně díky výstavbě VD Nové Mlýny. Kategorie vodní plochy tak 

zaznamenala největší nárůst z původních 2,01 % na 24,90 % z celkové plochy (12618,37 ha). 

V roce 1960 byly největšími vodními plochami obnovené rybníky Strachotínský a Šakvický. 

Šakvický rybník na Štinkovce se stal zcela součástí dolní novomlýnské nádrže. Rybník 

Strachotínský zůstal z části ohrázován, ale v podstatě je také součástí střední nádrže. Hlavními 

vodními toky byla Dyje, Svratka a Jihlava. Soutok Svratky a Jihlavy byl už v roce 1960 

podchycen v umělých ohrázovaných korytech. Také tok Dyje je zregulován až k Dolním 

Věstonicím. Důležitý podíl této kategorie představuje velké množství malých tůní - opuštěná 

koryta a slepá ramena v nivách Dyje a Jihlavy, jejichž existenci umožňovala jednak 

hydraulická spojitost s hlavními koryty Dyje a Jihlavy, a jednak časté vybřežování těchto řek. 

Jednotlivých vodních ploch v roce 1960 bylo 133. Tyto tůně prakticky všechny zmizely pod 

hladinou dnešních nádrží. Vodní plochy v roce 2019 jsou v drtivé většině tvořeny zatopenými 

plochami VD NM a stavbami s tím spojenými. Při změně vodohospodářských poměrů zůstalo 

jen několik málo vodních toků, jejichž koryto bylo ve sledované oblasti zanecháno v původní 

poloze. Jedná se o čtyři toky, jejichž koryto bylo už v roce 1960 zregulované. Jsou to 

Dunajovický potok, Klentnický potok, Popický potok a Štinkovka. Koncové úseky těchto 

toků se zkrátily o části, které jsou dnes součástí VD NM. Jediný Dunajovický potok ústí 

„přirozeně“ do VD NM. Vody Klentnického potoka jsou v jeho koncové části sváděny 

odvodňovacím kanálem podél břehových hrází dolní nádrže až pod přelivný objekt hráze 

dolní nádrže, kde se vlévají do Dyje. Popický potok a Štinkovka jsou zakončeny drobnými 

vodohospodářskými objekty, kde jsou jejich vody přečerpávány do dolní nádrže. Poloha 

soutoku Jihlavy a Svratky zůstala zachována. Přeložena byla pouze dolní část Svratky a 

koryta obou řek byla upravena (rozšířeno ohrázování). Všechny nově vzniklé drobné vodní 

toky souvisejí s celkovými vodohospodářskými úpravami jižní Moravy. Celé VD NM je 

lemováno odvodňovacími kanály, které sbírají vodu prosáknutou z nádrží. Zcela nově vzniklý 

je závlahový kanál Brod-Bulhary-Valtice. Ze střední nádrže je voda přečerpávána cca 700 m 

přes hřbet Dunajovických vrchů, odkud už teče samospádem jihovýchodním směrem přes 

Dolní Dunajovice a dál směrem na Mikulov a Valtice. 

Nezanedbatelný podíl z celkové plochy sledovaného území tvořily v roce 1960 trvale 

zamokřené louky v říční nivě (3,14 %). Většinou se jednalo o množství drobných ploch často 

obklopujících výše zmíněná opuštěná říční koryta (163 jednotlivých mokřadních ploch). Dvě 



 

 

zamokřené oblasti zabírají souvislejší a větší území. První leží mezi Strachotínem a 

Šakvicemi, druhá severozápadně od Nových Mlýnů na pravém břehu Dyje, avšak v roce 2018 

tvoří trvale zamokřené louky již nejmenší kategorii (0,24 % plochy území) a jsou vázány 

pouze na okraje VD NM.  

I lesy patří mezi kategorie s úbytkem rozšíření na sledovaném území. Jejich plocha se snížila 

z 13,65 % na 7,46 % z celkové pozorované plochy. Za většinu úbytku může vykácení nivních 

lesů a následné zatopení těchto ploch. Část lesů ustoupila orné půdě, také lesní ostrůvky 

západně od Pasohlávek se proměnily v zemědělsky využitelnou půdu. Pokles lesní plochy 

zmírňuje rozšíření dřevin v oblasti Pavlovských a Dunajovických vrchů. Drobné lesní plochy 

vznikly JV od Brodu nad Dyjí.  

Změna hydraulických vazeb v horninovém prostředí měla vliv i na podzemní vody. 

Ohrázování zabránilo rozlivům povodňových vod do nivy a zamezilo tak rozhojňování 

podzemních vod vsakem. Většina výzkumů potvrzuje snížení maximální hladiny podzemní 

vody a kratší doby s výskytem těchto maximálních hladin. Údolní nivu ovlivňuje jak vodní 

režim toku, tak i horninové prostředí, reliéf, půdy i podnebí v celém jeho povodí. Niva tedy 

není jen produktem příslušného vodního toku, nýbrž obráží stav celého povodí. Toto širší 

pojetí nivy vystihuje následující charakteristika: „Údolní nivy jsou velmi zvláštní krajiny, 

zcela odlišné, ba přímo kontrastní k ostatním krajinám. Jsou to osy, pravé aorty krajiny. 

Promítá se do nich vývoj, život, dějiny celého povodí. Nivy nejsou nikdy autonomní částí 

Země, na jejich tvorbě se podílí každý kousek krajiny i kdesi v horských lesích na vzdáleném 

rozvodí. O co je celé povodí ochuzeno, co z něj bylo odplaveno, o to jsou právě nivy 

obohaceny… Nivy jsou vždy dálnicemi pro přenos hmot v krajině, dálnicemi pro šíření flóry a 

fauny. Osou nivy je vždy hlavní tok, řeka. Právě na ní, na jejím charakteru záleží, jak vypadá 

niva, její dítě…“ (Culek 1992). Specifičnost niv je spatřována podle Pracha (2003) především 

v následujících vlastnostech. Toky energie, hmoty a informací jsou v nivě rychlé a mají 

otevřený charakter, u konkrétního ekosystému v říční nivě až mnohonásobně převažují vstupy 

a výstupy (energie, živin, informací) nad jejich transporty uvnitř ekosystému. Pro nivy je 

charakteristická vysoká časo-prostorová heterogenita. Nivní ekosystémy vykazují vysokou 

produktivitu. 

Povodí Dyje je velmi rozsáhlé území. Je to více jak 13 419 km² a délka toku je 306 km. Český 

hydrometeorologický ústav má na řece Dyji postaveno 6 stanic k měření povrchových vod – 

Podhradí, Vranov-Hamry, Znojmo, Trávní Dvůr, Nové Mlýny a Ladná. Spravuje 25 vrtů 

k měření hladiny podzemní vody a také úzkoprofilové hydropedologické vrty tzv. HP profily, 

specifikum, kterým disponuje pouze Jižní a Severní Morava.  Ty vznikly na základě projektu 



 

 

výstavby odersko-dunajského průplavu. Příprava projektu vyvolala realizaci řady 

průzkumných prací, mezi něž náleží i vybudování sond pro pozorování hladiny podzemní 

vody. Sondy byly situovány do linií - profilů, které byly označovány jako hydropedologické. 

Byly situovány většinou napříč trasy průplavu a zároveň napříč podélné osy údolí nebo 

rovinných moravských úvalů. Jsou umístěny v povodích Odry, Bečvy, Dyje a Moravy. První 

pozorování byla započata v letech 1933 až 1934, další se zaváděla postupně od roku 1940. V 

dnešní době slouží tyto objekty ke všeobecnému poznání režimu podzemních vod v údolních 

profilech těchto řek. V současnosti jsou na Jižní  Moravě zredukovány do 4 celků - HP0262 

Podivín-Lednice, HP0263 Ladná-Charvatská Nová Ves, HP0266 Nové Mlýny a HP0267 

Šakvice. V současnosti se na profilech sleduje pomocí automatizovaných přístrojů celkem 29 

vrtů a jeden vodočet, právě na profilu Ladná-Charvatská Nová Ves. Původně měly tyto 

profily 53 vrtů a 8 vodočtů. Profil HP0266 Nové Mlýny byl z velké části zaplaven po 

výstavbě VD NM a zůstaly z něj pouze 2 vrty. Ostatní profily byly redukovány na základě 

požadavku úspor na pozorovací síti. Z důvodu rozlehlosti celého území povodí Dyje a 

množství vrtů pozorovaných v této oblasti, není možné zaměřit se na celé území. Detailněji se 

pozornost věnuje dále oblasti kolem Břeclavi, konkrétně profilu HP0263 Ladná-Charvatská 

Nová Ves, který je typický pro nivu Dyje a má pro vyhodnocení nejvíce vrtů v přímém 

navázání na povrchovou stanici na řece Dyji. 

Břeclav leží na řece Dyji a je ze tří stran obklopena lesy. Lužní les lemující řečiště Dyje a 

Moravy představuje rozlohou přes 3 500 ha nejrozsáhlejší komplex svého druhu ve střední 

Evropě. Lesy protkané sítí kanálů, mrtvých ramen a tůní byly v roce 1993 pod názvem 

Mokřady dolního toku Dyje zapsány do seznamu Ramsarské konvence. K Břeclavi přiléhá ze 

severozápadu Kančí obora, lužní les s převahou porostů tzv. tvrdého luhu s dubem letním a 

jasanem úzkolistým. Z jižní strany se města téměř dotýká nejrozsáhlejší celek lužních lesů, 

táhnoucí se až k soutoku Dyje a Moravy, s částečně zachovanými lužními loukami a nivními 

tůněmi. V této oblasti patří k nejcennějším lokalitám pralesní rezervace Ranšpurk a Cahnov - 

Soutok. Od západu sem zasahuje jihovýchodní okraj národní přírodní rezervace Lednické 

rybníky.  

Pro zhodnocení vlivů vodohospodářských úprav řeky Dyje na režim podzemních vod byla 

vybrána dvě období. Jednak období 1948 – 1972 pouze z hlediska úpravy Dyje, tedy bez vlivů 

nádrží u Nových Mlýnů a období 1974 – 2018, tj. po výstavbě novomlýnských nádrží a 

úpravě Dyje v úseku Břeclav – Nové Mlýny. Zároveň na základě dlouhých časových řad 

sledování hladin podzemní vody bylo provedeno vyhodnocení chodu podzemních vod 

v různých časových obdobích, konkrétně v jednotlivých referenčních obdobích, jak byla 



 

 

v minulosti stanovena v ČHMÚ, tedy 1931-1960, 1931-1980 a současné referenční období 

1981-2010. Dále bylo vyhodnoceno období 1991-2018, jako období vztahující se k aktuální 

situaci. Celé období, které má 70 let nelze vyhodnotit, právě díky výstavbě VD NM. 

Vyhodnocení vztahu mezi podzemní a povrchovou vodou bylo provedeno pomocí znalosti 

průměrných měsíčních průtoků na řece Dyji ve sledovaném období. Bylo využito dat 

z povrchových stanic Dolní Věstonice (listopad 1948 – říjen 1988), na ni navazující stanice 

Nové Mlýny pod nádržemi v období listopad 1988 až prosinec 1994, dále pak dat ze stanice 

Ladná, která leží přímo v HP profilu a je sledována od listopadu 1987 do současnosti. 

Poslední stanicí, která byla pro vyhodnocení použita byla stanice Břeclav – železniční most, 

kde byly vyhodnocovány průtoky v období listopad 1965 až říjen 1987, kdy na ni plynule 

navázala právě stanice Ladná. Stanice Ladná nahradila stanici Břeclav - žel. most, která byla 

zrušena  1.11.1987 a z ní byly odvozovány průtoky i pro stanici Nové Mlýny v době 11/1988 

- 10/1994. Ve stanici Břeclav – žel. most nebyla za průtoků nad 350 m
3
.s

-1
 všechna voda, 

protože koryto toku přes město není dost kapacitní. Tyto vyšší průtoky byly jezem na začátku 

Břeclavi děleny ještě mimo tok do odlehčovacího ramene, které má zaústění do toku až pod 

stanicí. 

Pro Ladenský profil lze z hydrologické mapy vyčíst, že se jedná o fluviální písčitohlinité 

sedimenty místy s roztroušenými valouny (povodňové hlíny) a sedimenty umělých vodních 

nádrží,  deluviofluviální písčité sedimenty (mezi Ladnou a Charvatskou Novou Vsí) a 

fluviální písčité štěrky (přímo v Ladné a Charvatské Nové Vsi). Vrty Ladenského profilu patří 

do hydrogeologického rajónu 1652, který zahrnuje kvartérní fluviální uloženiny řeky Dyje. 

Hladina podzemní vody je zde volná. Uloženiny údolní nivy náleží struktuře průlomových 

podzemních vod s charakteristickou hydrogeologickou spojitostí s povrchovým tokem. 

Z geologického hlediska má profil následující skladbu (Obr. 1): V oblasti převládají písčité 

hlíny v nejvyšších vrstvách, následuje převážně zahlinění písek s mocností do 0,9 m. 

V nejhlubších vrstvách převažuje pískoštěrk. Vrstva jílnatohlinitých zemin se v oblasti 

hydropedologického profilu nenachází vůbec, ojediněle lze nalézt jílovitopísčitou zeminu či 

jílovitý písek. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Geologický profil 

 

Původní profil měl 28 sond, postupnými změnami se ustálil na celkovém počtu 25 sond, 

z nichž v současnosti je měřeno automatickým systémem, se záznamem denních hodnot, 

celkem 16 sond a jeden vodočet, povrchovou stanici Ladná na Dyji, která je v ose profilu 

(Obr. 2). Hladina podzemní vody je sledována od roku 1948. Profil kříží celkem tři toky, a 

sice Dyji, Ladenskou strouhu a levý přítok Včelínek.  

Obrázek 2 Pozorované sondy v roce 2018 

KB0689 0,0-0,4 hli-písč. zemina 4,6-6,7 nesoudr.pískoštěrk, 0,4-1,3 zahlin.písek, 1,3-2,3 střzrn. písek 2,3-4,6 pis.prach.zemina

KB0690 0,0-0,5 pís. hlína 3,9-5,9 prach.hlina, 0,5-2,7 zahlin.písek, 2,7-3,2 prach.zemina, 3,2-3,9 prach.hlina s pískem

KB0691 0,0-0,5 pís. hlína 0,5-2,1 hli-písč. zemina, 2,1-2,9 hlina se štěrčíkem 2,9-4,6 pískoštěrk

KB0692 0,0-0,5 pís. hlína 0,5-2,7 zahlin.písek, 2,7-5,6 pískoštěrk

KB0693 0,0-0,7 pís. hlína 0,7-2,2 zahlin.písek, 2,2-4,6 pískoštěrk

KB0694 0,0-1,0 pís. hlína 3,8-5,7 pískoštěrk, 1,0-2,5 hli-písč. zemina, 2,5-3,1 zahlin.písek, 3,1-3,8 nezahlin. štěrkopísek

KB0695 0,0-0,8 pís. hlína 0,8-2,2 zahlin.písek, 2,2-6,1 pískoštěrk

KB0696 0,0-0,7 pís. hlína 0,7-1,5 prach.zemina, 1,5-2,3 zahlin.písek, 2,3-5,4 pískoštěrk

KB0697 0,0-1,7 hli-písč. zemina, 1,7-2,3 zahlin.písek, 2,3-5,9 pískoštěrk

KB0698 0,0-1,6 jíl-prach. zemina, 1,6-2,5 zahlin.písek, 2,5-4,6 pískoštěrk, 4,6-5,2 hli-písč. zemina

KB0699 0,0-2,1 jíl-prach. zemina, 2,1-3,1 hli-písč. zemina, 3,1-5,1 štěrkopísek

KB0700 0,0-0,7 slid. hlína 3,5-5,6 písek, 0,7-1,6 hli-písč. zemina, 1,6-2,5 jíl-písč. zemina, 2,5-3,5 jíl-prach. zemina

KB0701 0,0-0,6 slid. hlína 0,6-1,5 hli-písč. zemina, 1,5-4,2 pískoštěrk

KB0703 0,0-0,8 zahlin.písek, 0,8-2,5 hli-písč. zemina, 2,5-3,1 písek, 3,1-5,9 pískoštěrk

KB0704 0,0-2,3 slid. hlína 2,3-3,1 písek, 3,1-5,8 pískoštěrk

KB0705 0,0-0,8 silne zahlin. písek 3,6-6,4 jil.pískoštěrk, 0,8-1,5 slid. hlína 1,5-2,6 pís.-prach. hlína, 2,6-3,6 hrubě zrn. písek

KB0706 0,0-1,4 pís.prach.zemina 4,1-5,7 střzrn.písek, 1,4-2,3 prach.zemina, 2,3-3,4 pis.zemina, 3,4-4,1 zahlin. písek

KB0707 0,0-1,0 pís.prach.zemina 1,0-2,1 hlin.pis.zemina, 2,1 - 5,1 střzrn. písek

KB0708 0,0-1,4 jíl-písč. zemina 1,4-2,5 jíl-prach. zemina, 2,5-3,6 hli.písek, 3,6-5,8 pískoštěrk

KB0710 0,0-0,8 jíl-písč. zemina 2,5-5,2 pískoštěrk, 0,8-1,7 pís. hlína 1,7-2,1 hli.písek, 2,1-2,5 zahlin. písek

KB0711 0,0-1,0 pís. hlína 1,0-2,3 zahlin.písek, 2,3-5,3 pískoštěrk

KB0712 0,0-0,6 hlina se štěrčíkem 0,6-1,7 zahlin.písek, 1,7-5,4 pískoštěrk

KB0714 0,0-1,9 zahlin.písek, 1,9-6,1 pískoštěrk

KB0715 0,0-0,5 pis.prach.hlina, 0,5-1,3 prach.hlina, 1,3-2,4 pískoštěrk, 2,4-5,2 písek

KB0716 0,0-2,4 hli-písč. zemina, 2,4-2,7 písek, 2,7-5,8 jil.písek, 5,8-6,5 prach.hlina

KB0717 0,0-0,8 hli-písč. zemina, 0,8-2,4 hli.prach.pis.zemina, 2,4-6,5 pískoštěrk

KB0718 0,0-1,8 zahlin.písek, 1,8-5,3 štěrkopísek

KB0719 0,0-2,4 jíl-prach. zemina, 2,4-5,4 pískoštěrk

HLOUBKA GEOLOGICKÉ VRSTVY OD TERÉNU [m]



 

 

 

Hydropedologický profil měl v roce 1949 celkovou délku 4986,4 m a průměrnou nadmořskou 

výšku 160,46 m n.m (Obr. 3). V roce 1962 byly dovrtány další tři sondy, konkrétně sondy 

KB0717 a KB0718 mezi sondy KB0714-KB0716, jelikož mezi těmito byly poměrně dlouhé 

vzdálenosti, cca 300 m. Sonda KB0719 byly pak přidána mezi sondy KB0710 a KB0711. 

V roce 1963 byl celý profil převrtán, v 80. a 90. letech 20. st. byly sondy kalovány a čištěny. 

V roce 1969 bylo ukončeno pozorování na sondě KB0703, jelikož sonda byla zničena. V roce 

1970 stejný osud potkal i sondu KB0701. V roce 1975 byla zničena také sonda KB0697 a 

v roce 2005 došlo k likvidaci vrtů KB0692 a KB0714. V roce 2010 došlo k redukci 

pozorovací sítě, kdy bylo vybráno 16 stávajících sond, které byly v roce 2012 osazeny 

automatickými přístroji s hodinovým záznamem hladin podzemních vod. Zbývající sondy 

jsou momentálně nepozorovány, ale výhledově se v rámci rekonstrukce opět zařadí do 

pozorovací sítě. Poslední zlikvidovanou sondou byla sonda KB0691, která bránila výstavbě 

řadových domů. K likvidaci došlo v roce 2018. Sonda KB0702 označovala vodočet na Dyji, 

který zde byl měřen od roku 1961. V roce 1982 byl nahrazen vodočtem na povrchové stanici, 

původně na stanici Břeclav – žel. Most, posléze pak přímo na stanici Ladná, která profilem 

prochází.  

 

Obrázek 3 Podélný profil HP0263 Ladná – Charvatská Nová Ves 



 

 

 

Pro vyhodnocení režimu podzemní vody v navázání na povrchový tok je důležitá také znalost 

výskytu kritických roků z pohledu hydrologie a klimatologie (Obr. 4). Prvním suchým rokem 

v období 1900-2018 byl rok 1912. Rok 1914 se vyznačoval nejvyššími denními maximy 

srážek. Průměr maxim všech stanic jižní Moravy byl 64 mm. První polovina 20. let byla 

střídavá, bez výraznějších extrémů. Nejsušší enklávou pak byly roky 1931-1935, které v roce 

1938 vystřídaly povodně. Velmi suchý rok byl i 1942, zejména v Čechách a následoval sušší 

rok 1943. V roce 1947 bylo zaznamenáno katastrofální sucho (duben až září byly srážky v 

jednotlivých měsících jen několik mm až asi 20mm). Začátek 50. let byl opět střídavý, v roce 

1954 došlo v červenci k povodni na Vltavě, která málem zbořila rozestavěné Slapy. Nádrž 

přetékala a neměla dostavěnou korunu hráze. Rok 1959 měl nejdelší bezdeštné období, kdy v 

Československu byly zcela beze srážek měsíce srpen, září, říjen a první týden listopadu. Roky 

1961-1964 byly opět suché s vrcholem v roce 1964, kdy na Vysočině stromy žloutly již v 

průběhu srpna. Následovaly srpnové povodně v roce 1965, „plaval“ Žitný ostrov, na 

jihovýchodě republiky postiženo především povodí Moravy, kdy nádrž Vranov přetékala. 

V letech 1971-1974 bylo opět sucho, s výjimkou Vysočiny, kde byl vlhký červen a počátek 

července. Rok 1975 byl vlhčí, ovšem v roce 1976 bylo opět sucho – na jihu Moravy rostla 

kukuřice a řepa  „jako telegrafní sloupy – 25 m od sebe”. V červenci potom napršelo a spící 

semena doklíčila, což působilo problémy se sklizní. Další sucha následovala v letech 1982-



 

 

1984, kdy v létě 1984 došlo také k vichřici se značnými škodami v lesích okolo Velkého 

Meziříčí. Místy nezůstal stát jediný strom. Jak je zřejmé, epizody sucha se objevují přibližně 

po 10 letech, což dokazují i velmi suché roky 1990-1995, po kterých přišla v roce 1997 

katastrofální povodeň. Další povodně byly v roce 2002, následovány suchým rokem 2003 a 

2007. Povodně byly také v roce 2006. V roce 2010 byly vydatné lijáky na Moravě, jednalo se 

o druhý nejmokřejší rok od roku 1900 hned po roce 1941. Rok 2012 byl opět sušší, v roce 

2013 byly povodně v Čechách po silných bouřkách. Od roku 2014 do současnosti přetrvává 

opět suchá epizoda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Výskyt kritických roků z pohledu sucha a povodní 

 

 

Výsledky  

Pro vyhodnocení vlivu vodohospodářských úprav na řece Dyji a vzájemné interakce 

s povrchovým tokem byly vybrány čtyři sondy, konkrétně KB0689, KB0706, které jsou 

v profilu od roku 1948 a sondy KB0718 a KB0719, které byly vybudovány dodatečně v roce 

1962. Jejich umístění v profilu a vzdálenost od toku uvádí obrázek 5. Sonda KB0689 je 

vzdálena od Dyje 2,3 km na kraji pole, sonda KB0706 je toku nejblíže (0,2 km) v hustém 

lužním lese, sonda KB0719 je od Dyje vzdálena 1,1 km v porostu lesa a sonda KB0718 je od 

Dyje vzdálena 2 km u pole, v těsné blízkosti nově vybudovaného rybníka. 



 

 

 

Obrázek 5 Rozmístění vyhodnocovaných sond v profilu 

 

Sonda KB0689 je hluboká 6,7 m s horninovým složením 0,0-0,4 m hlinitá až silně písčitá 

zemina, 0,4-1,3 m slabě zahliněný písek, 1,3-2,3 m středně zrnitý písek, 2,3-4,6 m písčito-

prachová zemina a 4,6-6,7 m nesoudržný pískoštěrk. Nadmořská výška terénu je 164,13 m 

n.m. Po celou dobu sledování, tedy od roku 1948 byl vrt soustavně měřen, v roce 1959 byl vrt 

po celý rok suchý, stejně tak jako v letech 1975-1976 (Obrázek 6).  

Z vyhodnocených dat je zřejmý silný propad hladin podzemní vody v době výstavby VD NM 

s přerušením v letech 1975-76 kvůli suchu. Před výstavbou VD NM jsou zřejmé také 

desetileté periody, které se po výstavbě VD NM rozkolísaly a do současnosti nejsou ustáleny. 

Z hlediska jednotlivých referenčních období jsou srovnatelná všechna období z hlediska 

průměrné hladiny podzemní vody. Z pohledu maxim a minim, tedy celkové rozkolísanosti 

vrtu je nejméně rozkolísané období 1931-1960 (potažmo 1948-1960 – zahájení měření), kde 

je rozkyv hladin 1,36 m. Naopak nejvýraznější rozkyv hladin je v období 1981-2010, celkem 

2,73 m, v období 1931-80 je to 2,26 m a v období 1991-2018 je rozkolísanost hladin 2,05 m. 

Nejvýraznější změna z hlediska minimálních hladin podzemních vod je mezi obdobím 1931-

60 a obdobím 1931-80, kdy dlouhodobá hladina minima poklesla o 1,16 m, naopak v období 

1991-2018 dlouhodobé minimum vzrostlo oproti období 1981-2010 o 0,52 m. Výrazný rozdíl 

dlouhodobých maxim je pak mezi obdobím 1931-80 a 1981-2010, kdy došlo ke zvýšení 

maxima o 0,6 m. Z pohledu dlouhodobé hranice sucha, tedy 85 % dlouhodobé křivky 

překročení, je vidět zaklesnutí hladin podzemních vod mezi obdobím 1931-60 a 1931-80 o 



 

 

0,82 m, od období 1931-80 se hranice pro sucho soustavně zvedá, nejdříve o 0,28 m (1981-

2010), následně o 0,34 m (1991-2018). 

Pravidelnost ročního chodu hladin je v posledních letech velmi narušena, zejména vlivem 

suchých let 2014-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Vyhodnocení sondy KB0689 

 

 

Sonda KB0706 je hluboká 5,7 m s horninovým složením 0,0-1,4 m písčito-prachová zemina, 

1,4-2,3 m prachová zemina, 2,3-3,4 m silně písčitá zemina, 3,4-4,1 m zahliněný písek a 4,1-

5,7 m středně zrnitý písek. Nadmořská výška terénu je 159,74 m n.m. Po celou dobu 



 

 

sledování, tedy od roku 1948 byl vrt soustavně měřen, od listopadu 1988 je v blízkosti sondy 

trvalé čerpání vody pro vodárny Břeclav.  

Z vyhodnocených dat (Obrázek 7) je zřejmý silný propad hladin podzemní vody právě v době, 

kdy nastalo čerpání v blízkosti sondy. Toto čerpání vrt ovlivnilo poměrně výrazně až do roku 

1997, odkdy se vrt opět ustálil na hodnotách před čerpáním, byť jsou nižší, než v období před 

výstavbou VD NM. I na této sondě je vidět, že výstavba VD NM ovlivnila vývoj hladin 

podzemních vod, byť ne v takovém rozsahu jako u sondy KB0689, jelikož sonda KB0706 je 

v těsné blízkosti Dyje a koresponduje s průtokem povrchové vody. Z hlediska jednotlivých 

referenčních období jsou srovnatelná všechna období z hlediska průměrné hladiny podzemní 

vody, s výjimkou období 1981-2010, kdy dlouhodobý průměr poklesl o 0,2 m. Z pohledu 

maxim a minim, tedy celkové rozkolísanosti vrtu je nejvíce rozkolísané období 1931-1960 

(potažmo 1948-1960 – zahájení měření), kde je rozkyv hladin 2,72 m. Nejmenší rozkyv 

hladin podzemní vody byl v období 1931-80 a 1991-2018, v rozsahu 2,33 m. V období 1981-

2010 byl rozkyv hladin podzemní vody 2,47 m. Nejvýraznější změna z hlediska minimálních 

hladin podzemních vod je mezi obdobím 1931-60 a obdobím 1931-80, kdy dlouhodobá 

hladina minima poklesla o 0,43 m, ostatní období jsou srovnatelná. Výrazný rozdíl 

dlouhodobých maxim je pak mezi obdobím 1931-60 a 1931-80, kdy došlo ke snížení maxima 

o 0,43 m a v následném období 1981-2010 o dalších 0,3 m. Z pohledu dlouhodobé hranice 

sucha, tedy 85 % dlouhodobé křivky překročení, je vidět zaklesnutí hladin podzemních vod 

mezi obdobím 1931-60 a 1931-80 o 0,2 m, s klesajícím trendem i v následujících období – 

v letech 1981-2010 pokles o 0,32 m. Ke zvýšení hladiny pro hranici sucha došlo v období 

1991-2018, kdy se hranice posunula o 0,37 m. 

I zde je pravidelnost ročního chodu hladin v posledních letech velmi narušena, zejména 

vlivem suchých let 2014-18. 

 

Obrázek 7 Vyhodnocení sondy KB0706 



 

 

 

Sonda KB0719 je hluboká 5,8 m s horninovým složením 0,0-2,4 m jílovito-prachová zemina 

a 2,4-5,8 m nezahliněný pískoštěrk. Nadmořská výška terénu je 159,23 m n.m. Po celou dobu 

sledování, tedy od roku 1962 byl vrt soustavně měřen, v roce 1997 byl vrt po povodni 

převrtán a vletech 1985 a 2006 kalován. V blízkosti vrtu byl vybudován po výstavbě VD NM 

odvodňovací kanál lužního lesa, který je stále naplněn povrchovou vodou. 

Z vyhodnocených dat (Obrázek 8) je patrné snížení hladin podzemní vody v době po výstavbě 

VD NM a před realizací, vlivem odvodňovacího kanálu zde však došlo k trvalému zvýšení 

hladin podzemní vody. Z hlediska jednotlivých referenčních období je zřejmé zvyšování 

hladin podzemní vody. Mezi obdobím 1931-80 (potažmo 1962 – od počátku měření) a 

obdobím 1981-2010 došlo k vzrůstu dlouhodobého průměru hladiny podzemní vody o 0,38 

m, v následujícím období o dalších 0,19 m. Po výstavbě VD NM dochází k většímu rozkyvu 

hladin podzemních vod, v období 1981-2010 je to 2,38 m, v současném období (1991-2018) 

pak 1,98 m. Nejvýraznější změna z hlediska minimálních hladin podzemních vod je mezi 

obdobím 1931-80 a obdobím 1981-2010, kdy došlo k poklesu o 0,39 m, ale v následujícím 

období (1991-2018) se hladina dlouhodobého minima zvedla o 0,45 m, tedy je o 0,06 m výše, 

než v období 1931-80. V dlouhodobých maximech není mezi jednotlivými období žádný 

výrazný rozdíl. Z pohledu dlouhodobé hranice sucha, tedy 85 % dlouhodobé křivky 

překročení, je vidět vzrůstající hladina podzemní vody, kdy od období 1931-80 po období 

1981-2010 vzrostla hranice hladiny pro sucho o 0,2m a v období 1991-2018 o dalších 0,33 m. 



 

 

I zde je pravidelnost ročního chodu hladin v posledních letech velmi narušena, zejména 

vlivem suchých let 2014-18 s klesajícím průběhem. 

Obrázek 8 Vyhodnocení sondy KB0719 

 

 

Sonda KB0718 je hluboká 5,4 m s horninovým složením 0,0-1,8 m zahliněný písek a 1,8-

5,4 m nezahliněný štěrkopísek. Nadmořská výška terénu je 160,15 m n.m. Po celou dobu 

sledování, tedy od roku 1962 byl vrt soustavně měřen, v roce 1997 byl po povodni převrtán.  

Z vyhodnocených dat (Obrázek 9) jsou velmi dobře viditelné suché epizody, které se opakují 

přibližně s desetiletou periodou. Díky výstavbě VD NM hladina v sondě velmi zaklesla, což 

je zřejmé i z průběhů dlouhodobých charakteristik v jednotlivých období. V blízkosti sondy 

není žádný jiný tok, je tedy plně závislá na době dotoku z povrchové vody a ze srážek. 

Hladina podzemní vody koresponduje s průběhem hladin Dyje, v době výstavby VD NM je 

tato závislost podzemní a povrchové vody porušena. Z hlediska jednotlivých referenčních 

období jsou srovnatelná všechna období z hlediska průměrné hladiny podzemní vody, 

s mírným nárůstem hladin podzemních vod v období 1981-2010 o 0,09 m. Z pohledu maxim 

a minim, tedy celkové rozkolísanosti vrtu je nejvíce rozkolísané období 1981-2010 a 1991-

2018, kde je rozkyv hladin 1,53 m. Nejmenší rozkyv hladin podzemní vody byl v období 

1931-80, v rozsahu 1,42 m. Rozdíly dlouhodobých minim jsou také velmi nízké, v období 

1981-2010 minimum vzrostlo o 0,09 m, v dalším období je konstantní. U dlouhodobé hranice 

sucha, tedy 85 % dlouhodobé křivky překročení nedošlo za celé sledované období 



 

 

k výraznějším změnám, v období 1981-2010 vzrostla dlouhodobá hranice 85% DKP o 0,08 

m, v období 1991-2018 pak o dalších 0,05 m. Výraznější jsou změny u dlouhodobých maxim, 

kdy v období 1981-2010 došlo k vzrůstu hladiny maxima o 0,21 m. Pravidelnost ročního 

chodu hladin v posledních letech není tak významně narušena jako u ostatních sond, suché 

období 2014-2018 sondu nicméně také velmi ovlivňuje a dochází k zaklesnutí hladiny 

podzemní vody. 

Obrázek 9 Vyhodnocení sondy KB0718 

 

 

Diskuze 

Vodohospodářské úpravy přinesly mnoho změn, které se citelně dotkly přírodních i 

antropogenních systémů, které si v zájmové oblasti vyčlenily své místo. Byly zatopeny 

rozlehlé lesy, louky, tůně, změnila se řečiště toků, ale také lány zemědělsky využívané půdy. 

Vodohospodářské úpravy související se stavbou VD NM výrazně narušily „přirozené“ 

podmínky vývoje nivních geobiocenóz. Byly přerušeny dílčí fluviální procesy, ale i celkový 

hydrický režim oblasti. Mezi dílčí úpravy, které změnily vlhkostní a fluviální vztahy oblasti, 

lze řadit vybudování nových úseků koryt řek, ohrázování, zkrácení koryt apod. Hráze tvoří 

jakousi nepřirozenou bariéru. Zkrácením koryt vzniklo množství odříznutých, opuštěných 

meandrů. Opuštěné úseky řek většinou nejsou díky bočnímu ohrázování v hydrickém 

kontaktu s hlavními toky a tak nemůže docházet k jejich obnově, čili jsou postupně 

degradovány. Výstavbou VD NM se změnil i celkový hydrický režim oblasti. Došlo 



 

 

k omezení rozsáhlých záplav a k poklesu hladiny podzemní vody. K narušení hydrologických 

podmínek došlo u všech typů nivních biocenóz. Vysycháním jsou postiženy i nivní louky, kde 

dochází k úbytku travino-bylinných společenstev s převahou vlhkomilných až mokřadních 

druhů. Výše uvedené potvrzují nesčetné studie (Buček et al. (2004)).  

Ze zjištěných dat, která poskytují sondy v HP Ladná, lze vyvodit následující závěry. Každá 

sonda v profilu je unikátní a při jejím vyhodnocování je nutné vzít v úvahu hned několik 

faktorů, jako jsou krajinné a vegetační uspořádání v okolí sondy, geologický profil, případné 

ovlivnění jinými toky, ne pouze hlavním tokem, který zde tvoří Dyje. Všechny sondy jsou 

v interakci s povrchovým tokem, záleží však na vzdálenosti od toku a tím i kratší době 

doplnění podzemní vody. U sondy KB0706 došlo vlivem výstavby VD NM ke snížení hladin 

podzemní vody, jelikož je přímo závislá na regulaci řeky Dyje. U ostatních sond je pak zřejmé 

snížení hladin podzemní vody po výstavbě VD NM, od 90. let 20. st. dochází k jejich růstu, 

což se projevilo na dlouhodobých charakteristikách posledních dvou období, které jsou vyšší. 

Tento růst je způsoben zejména pravidelným povodňováním oblasti, jelikož se jedná o území 

lužního lesa. Přímo se tyto změny dotkly sond KB0719 a KB0718. Sonda KB0689 leží mimo 

povodňované území, nicméně i zde je zřejmá dotace podzemní vody z luhu s menší 

rozkolísaností než u ostatních sond. 90. léta byla v HP Ladná velmi bohatá na zásobu 

podzemní vody, díky povodňování se hladiny mohly zvednout a doplnit. Od roku 2010 se 

však u všech sond projevil klesající trend hladin podzemních vod, pouze se sezónním 

doplňováním. 

 

Závěr 

Z hlediska vlivu vodního toku (řeky) na poříční podzemní vodu v její nivě lze rozlišit až tři 

rozdílná pásma (užší, širší a vnější). V užší poříční zóně podél koryta toku má každý 

výraznější výkyv hladiny vody v korytě řeky za následek zřetelnou změnu výškové polohy 

hladiny podzemní vody. Se zvětšující se vzdáleností od toku se tento rozkyv zmenšuje a 

dochází k časovému posunu. Pro režim podzemní vody v nivě je totiž příznačné střídání 

období, kdy se její zásoby doplňují břehovou infiltrací povrchové vody a naopak podzemní 

voda přitéká do vodního toku za nízkých vodních stavů. V širší poříční zóně se bezprostřední 

vliv výkyvů vodních stavů v řece tlumí, projevují se pouze dlouhotrvající mimořádná zvýšení 

vodních stavů nebo jejich delší trvání vzestupem hladiny podzemní vody. Ve vnějším 

poříčním pásmu dochází k ovlivňování režimu podzemní vody řekou převážně jen přímo tím, 

že v důsledku zvýšených vodních stavů v řece dojde k vzestupu hladiny mělké podzemní 



 

 

vody v užší a širší zóně, čímž se zvýší báze odvodňování podzemní vody vnějšího pásma. 

Důsledkem je zvýšení, resp. vzdutí hladiny podzemní vody ve vnějším poříčním pásmu. 

Mělká podzemní voda v sedimentech údolní nivy se tedy může doplňovat nejen vodou ze 

srážek či přítokem vody z výše položených míst, např. z údolních svahů, ale i infiltrací 

povrchové vody z koryt vodních toků. Její rozsah záleží na vzájemné poloze hladiny 

povrchové a podzemní vody, jejím sklonu a na hydraulické spojitosti. Ta je závislá na hloubce 

a šířce koryta a na propustnosti dna a břehů, která může být ovlivněna druhotným utěsněním 

jemnozrnnými sedimenty, tvořícími kolmatační vrstvu. Změny výškových poloh hladin 

povrchové vody v toku se projevují proměnlivostí sklonu hladin podzemní vody i směrů 

jejího pohybu. Zpravidla za vysokých vodních stavů proudí podzemní voda v nivě směrem od 

toku do okolního území a při nízkých vodních stavech (nízkých průtocích) naopak. Kromě 

toho se však podzemní voda v propustných sedimentech niv pohybuje od vyšších poloh do 

nižších, tj. zpravidla ve směru proudu řeky. Hladiny mělké podzemní vody tedy kolísají 

v souhlase s výkyvy hladin povrchové vody, avšak vždy s určitým zpožděním. Amplituda 

jejího kolísání se zmenšuje se zvětšující se vzdáleností od koryta toku. Převládající vliv na 

režim mělkých podzemních vod v kvartérních fluviálních sedimentech nivy a nižších teras má 

tedy řeka za předpokladu hydraulické spojitosti. Opačně lze konstatovat, že charakteristickým 

znakem mělkých podzemních vod v údolní nivě je závislost jejich změn v čase a prostoru na 

průtokovém režimu řeky. Vodní stavy v řece ovlivňují kolísání hladin i směry proudění 

mělkých podzemních vod v nivě. 
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Summary 

The planned construction of Oder-Danube canal was one of the largest activities, which led to 

realization of research projects, which also included construction of boreholes for monitoring 

groundwater levels. The area of potential navigability of the rivers Morava and Oder (Odra) 

and route of the planned canal connecting Danube-Oder-Elbe has been protected since 1996 

within zoning plans of larger territorial units. This would also fulfil the original goal of 

monitoring long-term time series of groundwater levels. Hydropedological profiles (HP) 

consist of boreholes, which are situated usually across the route of the canal and also across 

longitudinal axis of valleys or flat Moravian valleys. They belong to basins of Oder, Bečva, 

Thaya (Dyje) and Morava rivers. First observations began back in 1933 and 1934, subsequent 

followed after 1940. Nowadays these objects serve for general idea about the groundwater 

regime in valley profiles of these rivers. From geological perspective, they are HP profiles in 

an area of Quaternary sediments.  

Ladná, the profile of interest, is located north of Břeclav, passes through cadastral area of 

Charvatská Nová Ves and ends on the outskirts of the Lednice city. It is 4.98 km long and 

crosses the Thaya, Trkmanka and Včelínek rivers. It was built in 1948 and therefore has a 70-

years long continuous monitoring series. Over time the location underwent several changes, 

most importantly the construction of the Nové Mlýny dam and modification of the Thaya 

riverbed. Evaluation of the Hydropedological profile will utilize basic statistical methods for 

large dataset analysis. Dynamics of the groundwater level is assessed in the context of time 

and relationship with surface water levels, precipitation and geological profile during various 

reference periods. The obtained findings from the individual reference periods are analyzed 

and thoroughly assessed. One of the factors of interest is the impact of drought between 2014 

and 2018 on the profile in relation to the distance from the watercourse and climatological 

conditions, including its effect on the entire historical series of groundwater level monitoring. 

Aim of the work is to assess course of ground water levels at the Ladná profile of interest and 

to evaluate the effect of river engineering of the Dyje (Thaya) River on the ground water 

regime, taking into account the drought period. Next aim of the work was to show the 

relationship with surface waters and evaluate the relationship between individual boreholes 

and the watercourse in the entire profile. Two periods were selected for the evaluation of the 

effects of river engineering of the Dyje River on ground water regime. First period from 1948 

to 1972 only deals with Dyje River engineering, i.e. not taking into account the effect of Nové 

Mlýny dam and period from 1974 to 2018, i.e. after the construction of the Nové Mlýny dam 

and river engineering of Dyje in the stretch Břeclav – Nové Mlýny. In addition, long-term 



 

 

data series of ground level monitoring were used to perform evaluation of course of ground 

water levels during various time periods, in particular during individual reference periods, as 

specified by the CHMI, i.e. 1931-1960, 1931-1980 and the current reference period 1981-

2010. Subsequently, the period 1991-2018 was also analyzed as a period related to the current 

situation and finally also the entire period of monitoring, i.e. 1948-2018, total of 70 years. 

Groundwater level monitoring at hydropedological profiles is important especially because of 

linking the profile to a particular watercourse and duration of the continuous monitoring. It 

can be used also for determination of hydraulic link between surface water and groundwater. 

These values would be very useful especially in determination of spread of potential 

groundwater pollutants via surface waters. Analyses of groundwater regime of the profile 

(during normal climatological and hydrological year) showed that groundwater level at all 

boreholes shows practically identical annual course of groundwater level in long-term, with 

minimum in October and maximum in April and gradual groundwater level fluctuation 

between these two extremes. Groundwater level at boreholes is affected by river discharges 

and only to a very minor extent by precipitation. Groundwater level is not very deep below 

the surface. The deepest levels are up to 5 m below the surface, maximum levels at boreholes, 

found close to rivers, rise above the terrain. Fluctuation of groundwater level is relatively 

large due to the overall extent of aquifer. The difference between maximum and minimum 

level is on average approximately 1 m. Largest differences are found at boreholes close to 

rivers, where they reach up to 2.5 m. Given the length of the time series one can also evaluate 

periods. It seems that the most important period in case of most boreholes is the 12-month 

period, which corresponds to seasonal refill of groundwater. In case of 70-years long series 

there are also statistically significant 30-year periods. The occurrence of minimum 

groundwater levels has a period of approximately 10 years. Groundwater level in the Thaya 

basin decreased by about 0.5 m after the year 1972 and the groundwater level fluctuation is 

also smaller due to modifications of the Thaya riverbed. 

 

 


