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ANOTACE 

Mapový soubor prezentuje fyzicko-geografické podklady pro řešení harmonické fluktuace 

denních průtoků na povodí Teplého potoka (okr. Žďár n.S.), které vlivem evapotranspirace 

v letních bezesrážkových dnech mohou tvořit znatelně nižší průtoky ve srovnání s nočním 

úsekem 24 hodinové periody. Cílem studie bylo vytvoření souboru specializovaných map 

fyzicko-geografických charakteristik povodí, hospodářského využití území a aktivní šířku 

pásu břehových porostů, které evidentně snižují svou intenzitou transpirace průtoky korytem 

potoka. Na základě těchto charakteristik byl sestaven maticový model pro simulaci 

odtokového procesu. 
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A. TEXTOVÁ ČÁST 

Úvod a cíl studie souboru specializovaných map  

Základním cílem studie je ověření možnosti modelového popisu odtoku z povodí, 

respektujícího denní fluktuace průtoků, které mohou v letních bezesrážkových obdobích tvořit 

až třetinu celkového průtoku uzávěrovým profilem malého povodí Teplého potoka (okr. Žďár 

nad Sázavou). Konceptuální lineární model odtoku, simulující postupné odvodňování tří 

podpovrchových zón (tj. vrchní hypodermické, nenasycené a nasycené zóny), solidně 

popisuje proces odtoku v období sucha. Ukázalo se, že pro simulaci tohoto procesu je tedy 

nutné zavést v modelu alespoň tři hypotetické vodní nádrže (vodní zóny), ve kterých se volná 

voda přemisťuje vždy ve směru nižší nasycenosti zóny, a to přímo úměrně tomuto 

objemovému rozdílu nasycení.  Rovněž tak velikost odtoku jednotlivých zón do koryta je 

přímo úměrná objemu volné vody dané zóny.  

Analyzovaná verze simulovaného procesu předpokládá výpar daný harmonickou 

sinovou funkcí, je tedy nezávislá na meteorologických podmínkách v jednotlivých dnech, 

oblačnosti a vlhkosti vzduchu, ale je závislá především na objemu volné vody ve vrchní 

hypodermické zóně. Přes tato razantní omezení, která jsou zvolena z důvodu analytické 

řešitelnosti lineárního modelu, je shoda měřených a vypočtených průtoků velmi dobrá. 

Soubor specializovaných map slouží k identifikaci fyzicko-geografických 

charakteristik povodí, jeho geologických a půdních parametrů, hospodářského využití území 

povodí a břehových porostů, jejichž transpirační funkce evidentně přispívá ke snižování 

průtoků během horkých letních dnů bez srážek.   

Data a výsledky řešení 

Cílem studie bylo na základě mapových podkladů nalezení parametrů konceptuálního 

modelu, sestaveného především za účelem předpovědní simulace celkového průtoku vody 

korytem malého povodí v bezdešťovém období. Model poměrně věrně popisuje denní 

fluktuace průtoků spojené s evapotranspirací převážně zalesněného povodí s účinnou funkcí 

břehových porostů. Ve studii docházíme ke konkrétním parametrům tohoto modelu 

vycházejících z dat naměřených průtoků v letech 2002-2007 na měrném zařízení (Thomsonův 

přeliv) před ústím Teplého potoka. Těmito parametry jsou objemy disponibilních vod 

v jednotlivých třech podpovrchových zónách, objem evapotranspirace, mezizónové 

propustnosti a propustnosti jednotlivých zón do koryta. Vodní stavy v uzávěrovém profilu 

Teplého potoka byly po dobu 5 let snímány přístrojem Vega Vegawel 71 kontinuálně po 20 
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sek. Složka hypodermického odtoku má jasnou čtyřiadvacetihodinovou periodu, složka 

podzemního odtoku ubývá rovnoměrně, téměř lineárně. Ukázalo se, že tento jednoduchý 

model dobře koreluje s naměřenými daty průtoků zvláště v letních obdobích bez dešťů. 

Nebere však v úvahu srážkové procesy a procesy v zimním období ani vodu pocházející 

z jiných než podpovrchových zón. Tato problematika je publikována samostatně v článku 

„Implementation of Conceptual Linear Storage Model of Runoff with Diurnal Fluctuation in 

Rainless Periods“ v IF časopise Journal of Hydrology and Hydromechanics SAV (ISSN 

1337-6853, v tisku). 
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Podkladová data 

VÚMOP v.v.i – BPEJ, formát: *.shp; 
VÚV T.G.M. - povodí, formát: *.shp; 

 - toky, formát: *.shp; 
 - vodní plochy, formát: *.shp; 

WMS server: http://wms.cuzk.cz/wms-new.asp - Katastrální mapa digitalizovaná; 
 http://geoportal2.uhul.cz/wms_oprl?SERVICE=WMS – Oblastní plány 
rozvoje lesů; 
 http://ms.vumop.cz/wms_vumop/wms_zchbpej.asp - Půdní typy; 
 http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap - Geologická 
mapa ČR 1:50000; 

 

ArcGIS server: http://geoportal.gov.cz/arcgis/services - ortofoto a podkladová mapa 
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