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Anotace

Soubor map slouží jako podklad pro simulaci odtokového procesu na experimentálním povodí
Starosuchdolského potoka (okr. Praha–západ) v suchých letních obdobích, kdy bývá část průtoků
ještě vyčerpávána evapotranspirací břehových porostů. Hlavní pozornost je věnována fyzikálnímu
procesu vyčerpávání jednotlivých půdních zón odvodněním a evapotranspiraci v bezdešťových
obdobích.

Studie ukazuje, že řešení navrženého modelu může s dobrou přesností simulovat proces cho-
vání odtoku obou povodí. Přesné měření průtoku a jeho simulace modelem LSM poukazuje na
skutečnost, že fyzikální proces odtoku u hlubokého údolí, kde vrchní zóna půdy vždy přispívá
k odtoku, je jednodušší a stačí zde pro jeho simulaci model dvouzónový, zatímco v uzávěrovém
profilu mělčího údolí je zpravidla vyžadován model třízónový, kvůli absenci transportní vody ve
vrchní vrstvě půdy.
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Popis experimentálního povodí Starosuchdolského potoka

Starosuchdolský (nebo také Suchdolský) potok pramení v severní části Starého Suchdola, části
Prahy 6, v nadmořské výšce 230 m n. m. Délka toku k uzávěrovému profilu je zhruba 580 m
a plocha povodí činí 2,9 km2. Tvoří pravostranný přítok ve km 2,3 Únětického potoka, který se
pak vlévá do Vltavy.

Morfologie terénu povodí je převážně rovinného charakteru o sklonitosti do 5 %, pouze v severní
zalesněné části v okolí toku se vyskytují svahy s průměrným sklonem až do 36 %. Tvar povodí
je protáhlý, nejvýše položený bod povodí 335 m n. m. se nachází v jihozápadní části povodí,
uzávěrový profil je ve výšce 211 m n. m. Další charakteristiky povodí jsou uvedeny v tab. 1. Po
geomorfologické stránce povodí spadá do okrsku Turské plošiny, severní část Kladenské tabule,
jež je utvářena převážně horninami svrchního proterozoika a je zpestřena zbytky cenomanských
a spodnoturonských slepenců, pískovců, jílovců a spongilitů. Podloží svahů lesního porostu v okolí
Starosuchdolského potoka je tvořeno proterozoickými prachovci a droby, které vycházejí na povrch
pouze v nejsvažitějších částech povodí. Ovšem převážná část podloží je tvořena spraší, hlinitými
písky a sutí jako následek geologických pochodů během čtvrtohor, kdy docházelo k intenzivnímu
zvětrávání hornin, přenosu materiálu větrem a vodou a jeho opětovném ukládání.

Tab. 1: Fyzicko-geografické parametry povodí Starosuchdolského potoka
Parametr povodí Hodnota
Číslo hydrologického pořadí IV (Únětický potok) 1-12-02-014
Plocha povodí 2,946 km2

Nejvyšší kóta povodí 335 m n.m.
Nejnižší kóta povodí 211 m n.m.
Absolutní výškový rozdíl 124 m
Výška pramene toku 230 m n.m.
Střední výška povodí 641,5 m n.m.
Střední výškový rozdíl 287 m
Délka údolí toku 3,7 km
Délka hlavního toku 0,58 km
Délka rozvodnice 9,1 km
Sklon údolí toku 5,4 %
Součinitel tvaru povodí 0,2

Z pedologického hlediska je povodí rozděleno zhruba do tří základních geomorfologických for-
mací, a to půdy rozlehlých plošin, niva toku a svažité pozemky přikloněné k toku potoka. Plošiny
jsou představovány hnědozeměmi na spraši, převážně illimerizovanými, písčitohlinitými, jedná se
tedy o ornou půdu spíše vyšší bonitace. V nivě toku se vyskytují gleje a na svažitých pozem-
cích a vrcholech kopců se skalními, převážně buližníkovými výchozy jsou kambizemě modální až
mesobasické.

Klimaticky se řadí povodí Starosuchdolského potoka do teplého, mírně suchého regionu. Prů-
měrná roční teplota je 8,8 ◦C. Průměrný roční úhrn srážek pro povodí je pod 500 mm. Největšího
úhrnu srážek je v dlouhodobém průměru 350–400 mm dosaženo v letních měsících (50–60 letních
dnů), v zimním období je úhrn srážek v rozmezí 200–300 mm.

Povodí je z velké části zemědělsky obhospodařováno (53 %) a zastavěno (36 %) – viz tab. 2.
Lesní plochy, nacházející se v severní části povodí okolo vodního toku, tvoří směs polopřírodních
smíšených lesů.

Tab. 2: Zastoupení kultur v povodí Starosuchdolského potoka
Kultura Plocha (km2) Podíl plochy (%)
Lesy 0,049 1,66
Orná půda 1,564 53,09
Louky a pastviny 0,103 3,50
Zahrad, ostatní zatravněné plochy 0,169 5,74
Intravilán 1,061 36,01
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Mapové výstupy
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