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Anotace 
  

 Tato bakalářská práce je zaměřena na metody, kterými lze stanovit velikost 

základního odtoku v povodí.  

V první části této práce je detailněji rozebrána hydrologická bilanční rovnice, běžně 

používána snad ve všech odvětvích hydrologie a samozřejmě popis jednotlivých složek 

této bilanční rovnice. Složkami se rozumí atmosférické srážky, evapotranspirace, infiltrace, 

změna zásob podzemní vody a celkový odtok v povodí. Součástí této kapitoly je i popis a 

seznámení se s hydrologickým cyklem a délkou a významem hydrologického roku v ČR a 

SR. 

Další část práce se zaobírá popisem jednotlivých metod pro stanovení základního 

odtoku v povodí, které se používají nejen v hydrologii a hydrogeologii. Z těchto metod 

vycházejí u nás především podniky povodí a ČHMÚ. Těchto metod je hned několik: 

metoda hydrologické bilance, metoda Castanyho, Killeho metoda, metoda separace 

hydrogramu, Eckhardtův filtr, metoda proudu, metoda Kliner – Kněžek, PPP metoda, 

Meyboom metoda a Rorabaughova metoda. 

V posledním bodě práce jsou vybrané metody předvedeny na příkladech. 

Konkrétně se jedná o metody Meyboom, Rorabaughovu, dále pak Killeho metoda a 

nakonec metodu separace hydrogramu.  

 

 

 

Klíčová slova: hydrologický cyklus, hydrologická bilance, celkový odtok, základní odtok, 

povodí, metody základního odtoku, atmosférické srážky. 

  



 
 

Summary 
 

 This bachelor thesis focuses on methods used to determine drainage basin baseflow. 

Hydrologic balance equation is used in most hydrologic branches. In the first thesis 

part, the equation is discussed in details including description of all its components: 

precipitation, evapotranspiration, infiltration, ground-water discharge and basin baseflow. 

This part includes description and introduction to hydrologic cycle, period and function for 

hydrologic year in Czech Republic and Slovak Republic.  

Next, the thesis discuses several methods used to determine basin baseflow in 

hydrology and hydrogeology. These methods are used predominantly by basin companies 

and ČHMÚ. There are several methods: methods of hydrological balance, Castany method, 

Kille method, hydrograph separation method, Eckhardt filter, current method, Kliner – 

Kněžek method, PPP method, Meyboom and Rorabaugh methods. 

Finally, the thesis provides several examples for some of the methods. Namely: 

Meyboom, Rorabauhg, Kille and Hydrograph separation.  

 

 

 

 

 

Keywords: hydrological cycle, hydrological balance, total flow, baseflow, basin, methods 

of baseflow, precipitation  



 
 

Obsah 

Anotace .............................................................................................................................................. 5 

Summary ............................................................................................................................................ 6 

Seznam použitých zkratek.................................................................................................................. 9 

1 ÚVOD ........................................................................................................................................... 10 

2 ROVNICE HYDROLOGICKÉ BILANCE .................................................................................. 11 

2.1 Hydrologický cyklus .............................................................................................................. 11 

2.2 Hydrologický rok ................................................................................................................... 12 

2.3 Bilanční rovnice ..................................................................................................................... 13 

2.4 Popis složek bilanční rovnice ................................................................................................. 15 

2.4.1 Srážky .............................................................................................................................. 15 

2.4.2 Evapotranspirace ............................................................................................................. 18 

2.4.3 Celkový odtok ................................................................................................................. 19 

2.4.4 Změna zásob vody........................................................................................................... 22 

2.4.5 Infiltrace .......................................................................................................................... 23 

2.5 Hydrogeologická rajonizace................................................................................................... 24 

3 PŘEHLED METOD STANOVENÍ ZÁKLADNÍHO ODTOKU................................................. 26 

3.1 Metoda hydrologické bilance ................................................................................................. 26 

3.2 Castanyho metoda .................................................................................................................. 27 

3.3 Metoda minimálních měsíčních průtoků (Kille) .................................................................... 29 

3.4 Metody separace hydrogramu ................................................................................................ 30 

3.5 Eckhardtův filtr ...................................................................................................................... 31 

3.6 Metoda proudu ....................................................................................................................... 33 

3.7 Metoda členění průtoků s využitím pozorování hladiny podzemní vody (metoda Kliner – 

Kněžek) ........................................................................................................................................ 34 

3.8 Metoda podélných profilů průtoků (metoda PPP) .................................................................. 36 

3.9 Metoda sezónní recese (Meyboom metoda)........................................................................... 37 

3.10 Metoda posunu recesní křivky (Rorabaughova metoda) ...................................................... 39 

4 UKÁZKY APLIKACE VYBRANÝCH METOD ........................................................................ 41 

4.1 Metoda sezónní recese ........................................................................................................... 41 

4.2 Rorabaughova metoda ............................................................................................................ 43 

4.3 Killeho metoda ....................................................................................................................... 45 

4.4 Separace hydrogramu ............................................................................................................. 46 

5 ZÁVĚR ......................................................................................................................................... 49 

Seznam použité literatury ................................................................................................................. 50 



 
 

Seznam použitých elektronických zdrojů ........................................................................................ 51 

Seznam obrázků ............................................................................................................................... 52 

Seznam tabulek ................................................................................................................................ 53 

 



 
 

Seznam použitých zkratek 

 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 

GIS - Geografický informační systém 

HPV – hladina podzemní vody 

HG – hydrogeologická/é 

PV – podzemní vody 

ZO – základní odtok 

 

 

  



 Radomír Pelc: Metody stanovení odtoku podzemní vody  

 

10 
2015 

1 ÚVOD 

 

 Voda je základem života na této planetě a zároveň nenahraditelnou složkou 

životního prostředí. Pro člověka je voda nezbytnou potravinou a základem zdroje energie. 

Lidstvo už od pradávna vodu používá k různým účelům jako je doprava, zemědělství, 

průmysl, rekreace, sport apod.  

 Tak jako povrchovou i  podzemní vodu člověk využívá od dávných dob pro 

uspokojování svých potřeb, především k pitným účelům. Zpočátku to byly hlavně 

prameny, které sloužily jako zdroje vody a u nichž vznikala lidská sídla. Brzy však člověk 

začal hloubit i umělé jímací objekty, které sloužily k zachytávání podzemní vody. 

Z hlediska lidské společnosti mají podzemní vody prvořadý význam jako jeden z hlavních 

přírodních zdrojů, užívající se pro zásobování obyvatelstva, průmyslu i zemědělství. 

 Hydrologické metody poznávání zákonitostí výskytu a oběhu podzemních vod ve 

svrchní vrstvě zemské kůry jsou založeny na studiích hydrologických procesů; jedná se o 

děje, při nichž voda přichází do styku s horninovým či půdním prostředím. Výsledkem 

těchto jevů jsou tzv. hydrologické jevy, hlavně infiltrace, oběh podzemní vody a její 

následný odtok. 

 Základní odtok je důležitou součástí celkového odtoku a pochází z pásma nasycení 

(kolektoru). V suchém ročním období se odtok skládá výhradně ze základního odtoku.  

 Cílem této bakalářské práce je popis a ukázka metod pro stanovení základního 

odtoku v povodí. První část se zaobírá rovnicí hydrologické bilance a jejími složkami, tj. 

atmosférické srážky, výpar z povrchu a rostlin, infiltrace a odtok. Dále je v této kapitole 

popsán hydrologický cyklus a hydrologický rok. V další části jsou podrobněji rozebrány a 

popsány metody pro určení základního odtoku. Do těchto metod patří: metoda 

hydrologické bilance, metoda Kliner – Kněžek, separace hydrogramu, metoda Castanyho, 

Killeho metoda, Erckhardtův filtr, metoda proudu, metoda podélných profilů průtoků, 

Rorabaughova metoda a metoda recesní. V poslední části jsou některé z metod použity na 

reálných příkladech; konkrétně se jedná o metodu separace hydrogramu, metodu 

Rorabaughovu, Killeho metodu a metodu recesní (poklesovou). 
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2 ROVNICE HYDROLOGICKÉ BILANCE 

 Rovnice hydrologické bilance spadá pod metodu hydrologické bilance, která je 

jednou ze základních metod, užívaných v hydrogeologii ke stanovení základního odtoku. 

Jedná se o porovnání atmosférických srážek, odtoku a změn zásob povrchových a 

podpovrchových vod v určitém území, nejčastěji v povodí nějakého toku [2]. 

2.1 Hydrologický cyklus 

 Hydrologický cyklus (obrázek 1), tj. koloběh vody, je stálý oběh vody na Zemi, 

který je doprovázený změnami skupenství. K oběhu vody dochází vlivem účinků 

gravitační a sluneční energie. Voda se vypařuje z vodních nádrží, toků, oceánů a moří, dále 

ze zemského povrchu (evaporace) a z povrchu rostlin (transpirace). Po zkondenzování 

dopadá v podobě srážek (déšť, sníh apod.) na zemský povrch, kde se z části hromadí, 

částečně odtéká (celkový odtok), vypařuje se (evapotranspirace) a vsakuje pod povrch, kde 

může doplnit zásoby podzemní vody (infiltrace) [2].  

 Uvedené procesy (výpar, odtok a infiltrace) se vyjadřují jako tzv. bilanční prvky 

v rámci hydrologické bilance. Během jednoho se této cirkulace na planetě v jednom roce 

účastní cca 525 000 km
3
. Na podzemní vody připadá z tohoto množství pouze cca 13 000 

km
3
 (2,5%) z celkového objemu vody v rámci roční vodní bilance Země. Z toho je patrné, 

že aby došlo k výměně všech zásob podzemní vody na Zemi, byla by potřeba doba asi 

2000 let. U podzemních vod v zóně aktivní výměny, která je asi 100 až 200 m hluboko, je 

potřeba necelých 300 let. Z toho vyplývá, že se zásoby podzemních vod na naší planetě 

vytvářely velice dlouhou dobu a využitelná část pro potřeby lidstva je pouze malá část 

odpovídající takovému množství, které se při nepřetržité cirkulaci neustále obnovuje [2]. 
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Obrázek 1 – Hydrologický cyklus [17] 

 

2.2 Hydrologický rok 

 Jedná se o období 12 měsíců stanoveno tak, aby i sněhové srážky spadlé během 

tohoto roku mohly i odtéci. Na území ČR i SR je hydrologický rok stanoven od 1. 

listopadu do 31. října následujícího kalendářního roku. Výhody takto stanoveného roku pro 

hydrologii: 

 Sníh, který spadne během zimy, se dostane s jarním táním a odtokem do stejného 

bilančního období. 

 Začátek i konec bilančního období spadá do ročního období, kde jsou ustálené 

srážkové a odtokové poměry, tak je pravděpodobné, že objem vody ve všech 

složkách hydrosféry na zkoumaném území bude na konci i začátku hydrologického 

roku přibližně stejný. To má význam pro sestavení hydrologické bilanční rovnice 

[10]. 
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2.3 Bilanční rovnice 

Odtok naměřený v určitém měrném období v povodí a v určitém měrném profilu 

(vodoměrné stanici) na toku, je funkcí řady přírodních činitelů. Základem v procesu tvorby 

podzemních vod a povrchových odtoků jsou srážky. Jak jejich výskyt, který je 

nepravidelný, tak i jejich intenzita, objem i časové a plošné rozdělení v přírodě i jejich 

povaha v různých ročních obdobích. Známe celou řadu přírodních faktorů na povrchu i pod 

povrchem ovlivňující procesy tvorby a oběhu podzemních a povrchových vod: 

orografické, geomorfologické, hydrografické, geologické, litologicko-stratigrafické, 

klimatické  a tektonické poměry, které ovlivňují další členění a celý oběh vody v přírodě 

[4] [5]. 

Řešení vodní bilance povodí vychází z požadavku zachovat, resp. vyjádřit princip 

rovnováhy mezi účinky všech faktorů, zúčastněných na procesu oběhu vody v přírodě. 

Toto se vyjadřuje pomocí tzv. rovnice hydrologické bilance povodí nebo části daného 

povodí [4] [5].  

 Obecně hydrologická bilance vyjadřuje rozdíly přírůstku (přítoku) P a úbytku 

(odtoku) O vody v uvažovaném území za určený čas, to se vše rovná změně objemu ∆V 

(rovnice 2.3.1): 

P – O = ∆V  (rovnice 2.3.1) 

Do přírůstku vody P jsou zahrnuty: 

 srážky Ps 

 povrchový přítok Ppv 

 podzemní přítok Ppz 

 přírůstek vody přivedené z jiného území Ppř 

Do úbytku vody O jsou zahrnuty: 

 evapotranspirace Oev 

 povrchový odtok Opv 

 podpovrchový odtok Opz 

 úbytek odčerpávané vody Ood, pokud se neuvažuje jeho návrat do území 

Do změn objemu ∆V jsou zahrnuty: 
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 úbytek objemu povrchové vody ∆V´pv 

 úbytek objemu podzemní vody ∆V´pz 

 přírůstek objemu povrchové vody ∆V´´pv 

 přírůstek objemu podzemní vody ∆V´´pz   [10]. 

V obecném případě se musí v hydrologické bilanční rovnici uvážit ve změnách objemu 

zároveň úbytky i přírůstky objemu povrchové i podzemní vody. Po úpravě dostaneme: 

Ps + Ppv + Ppz + Ppř + ∆V´pv + ∆V´pz = Oev + Opv + Opz + Ood + ∆V´´pv + ∆V´´pz   [10] 

 

Obrázek 2 – Schéma odtokového procesu dle ČSN 73 6611 [18] 

 

Na obrázku 2 je znázorněno rozdělení spadlých srážek na plochu určitého území. 

Ze schématu je patrno, že voda ze srážek ve vlhkém podnebí se dělí na část, která odteče 

jako povrchový odtok, nebo se projeví zvětšením zásob povrchových vod v tocích, 

umělých nádržích a jezerech. Další část se vsákne do půdy a odteče buď jako 

hypodermický nebo jako základní odtok, anebo způsobí zvětšení zásob podpovrchových 

vod [2]. 



 Radomír Pelc: Metody stanovení odtoku podzemní vody  

 

15 
2015 

2.4 Popis složek bilanční rovnice 

Obrázek 3 – Členy hydrologické bilance [11] 

 

2.4.1 Srážky 

Atmosférické srážky (hydrometeory) jsou hlavním vstupem vody do povodí. Jedná 

se o zkondenzované vodní páry obsaženy v atmosféře, na povrchu těles, rostlin nebo země. 

Dělit se mohou např. dle skupenství, kdy rozlišujeme srážky kapalné (např. déšť) a pevné 

(kroupy). Dále můžeme srážky dělit dle místa způsobu vzniku na horizontální, které se 

tvoří kondenzací vodních par na povrchu země či předmětech, rostlinách apod. jako rosa, 

jinovatka, ledovka atd. a vertikální, jež vznikly ve volné atmosféře a podle aktuálních 

meteorologických podmínek z ní vypadávají jako déšť, sníh, kroupy, apod. [3]. 

Množství horizontálních srážek je v porovnání s množstvím spadlých vertikálních 

za období hydrologického roku tak malé, že se s nimi ve většině případů ani nepočítá. Už 

jejich měření je problematické. Kdežto horizontální srážky jsou velice významné, i když 

tvoří jen malé procento z celkového ročního úhrnu, neboť jsou mnohdy svým množstvím 

schopny pokrýt minimální potřebu vody pro zachování života rostlin i v obdobích, kdy je 

srážek katastrofálně málo [3]. 

Jelikož množství srážek spadlých na povodí je jedním z hlavních prvků bilanční 

rovnice, je nutné je pozorovat a měřit. Sledují se proto všechny důležité parametry, 

abychom získali představu a obraz například o plošném rozložení pevných srážek, 

intenzity kapalných srážek, jejich časový průběh apod. [3]. 
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Množství srážek vyjadřujeme zpravidla formou srážkové výšky v milimetrech (viz 

obrázek 4), značící tloušťku vrstvy vody, vytvořenou deštěm nebo roztopením pevných 

srážek na určené ploše bez odtoku, vsaku či vypaření. Jeden milimetr srážkového úhrnu na 

ploše 1m
2
 odpovídá objemu jednoho litru, na ploše 1 km

2
 pak odpovídá objemu 1000 m

3
. 

Srážkovým úhrnem tedy nazýváme množství srážek spadlé v bodě (srážkoměrné stanici), 

které jsou vyjádřeny opět jako výška vrstvy v milimetrech za časové období. Dalšími 

důležitými charakteristikami měření deště jsou: intenzita (mm.s
-1

) a vydatnost deště (l.s
-

1
.km

-2
 nebo m

3
.s

-1
.km

-2
) [3]. 

 

Obrázek 4 – Roční úhrn srážek na území ČR v roce 2005 v milimetrech [19] 

  

Na obrázcích 5 a 6 jsou znázorněny jednotlivá povodí ČR. Povodí je základní 

hydrologická oblast, ve které se zkoumají odtokové procesy a vztahy bilančních prvků. Na 

obrázku 6 jsou vyznačeny roční výšky srážek v milimetrech[3]. 
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Obrázek 5 – Hydrologické bilanční oblasti ČR [19] 

 

Obrázek 6 – Roční srážkové úhrny [mm] v bilančních oblastech ČR [19] 

 K měření srážek se používají přístroje jako totalizátor, kterým se měří 2x ročně 

(jaro, podzim) a umisťuje se na nepřístupná místa; ombrograf – nádoba, kam stékají srážky 

a pomocí plováku napojeného na registrační zařízení, které zaznamenává množství srážek 

v čase na otáčející se papír. Dalšími přístroji jsou například váhový srážkoměr, ten 
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zaznamenává hmotnost kapalných i pevných srážek; překlopný srážkoměr, který pracuje na 

principu překlopení člunku po dosažení nadefinovaného množství srážek [3]. 

2.4.2 Evapotranspirace 

 Jedná se o často neznámý člen v rovnici, musíme ho vypočítat; pokud chceme 

stanovit některý z dalších členů, musíme za evapotranspiraci dosadit hodnotu z tabulek pro 

podobné přírodní poměry v dané oblasti, popřípadě tuto hodnotu vypočítáme dle 

empirických vztahů [10]. 

Evapotranspirace je jeden z výstupů vody z povodí. Při evapotranspiraci se dostává 

voda výparem z vodní hladiny, sněhu a ledu, z povrchu půdy a transpirací rostlin do 

ovzduší. Intenzita výparu se udává v milimetrech za časovou jednotku, např. za min, den, 

měsíc apod. Z bilanční rovnice bylo určeno, že celkový roční výpar na naší planetě je 

roven cca 518,6.10
3 

km
3
. Pokud je množství vody v atmosféře cca 12,3.10

3
 km

3
, musí se 

každých 9 dní obsah par v atmosféře vyměnit. Příklad evapotranspirace na území ČR je na 

obrázku 7 [3]. 

 Při stanovení evaporace užíváme metody přímé, to znamená užití přístrojů – 

výparoměrů (Wildův, Ronův, Picheův výparoměr), nebo metody nepřímé, to je výpočtem 

empirických vzorců pro jednotlivé druhy výparu (metoda vodní bilance, tepelná bilance, 

způsoby využívající vztahu mezi výparem a hydrometeorologickými prvky, vzorce 

odvozeny z přímých měření). V současné době se na světě užívá celá řada vzorců, které 

jsou součástí mnoha matematických modelů, řešící nejen samotnou evaporaci, ale i 

vlhkostní poměry v půdě a vláhové deficity v půdě pod porosty [3]. 

 Význam transpirace spočívá v schopnosti rostlin ovlivňovat množství odpařené 

vody a tím ovlivňovat své okolí. Listy rostlin obsahují několik set průduchů na mm
2
 a 

každý průduch je zvlášť regulován. Vegetace takto funguje jako klimatizační zařízení, 

reagující na změny okolního prostředí. Zajímavostí je, že evapotranspirací se z 1 m
2
 může 

odpařit až 6 litrů vody za den, v místech bez vegetace je to přibližně 1 litr [3]. 
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Obrázek 7 – Roční úhrny evapotranspirace na území ČR v roce 2005 [19] 

 

2.4.3 Celkový odtok 

 Celkový odtok tvoří souhrn všech složek odtoku, které prochází závěrným profilem 

toku za daný časový interval. Tuto hodnotu získáme měřením průtoků jednotlivých profilů. 

Jedná se o hlavní odvod vody z povodí a skládá se ze tří částí: povrchový odtok, 

hypodermický odtok, základní odtok [2] [10]. 

 U nejpoužívanější metody separace hydrogramu můžeme celkový odtok rozčlenit 

na přímý (zahrnuje hypodermický a povrchový odtok) a základní (podzemní) odtok [2] 

[10]. 

2.4.3.1 Základní odtok 

 Jedná se o odtok vody z pásma nasycení, kdy se infiltrovaná voda dostane až na 

HPV a dále pokračuje ve svém oběhu horninovým prostředím k místu odvodnění.  Tento 

odtok můžeme měřit jen za nízkých vodních stavů v časově dostatečném odstupu od 

posledních srážek, vyjadřuje se v m
3
.s

-1
 nebo l.s

-1
. Příklad mapy základního odtoku je na 

obrázku 8 [2] [10]. 

  V bilanční rovnici jej můžeme vyjádřit také jako objem vztahující se k delšímu 

období nebo, při srovnávání se srážkami v povodí, v milimetrech vztažených k období 

hydrologické bilance (např. v mm za rok). Pokud chceme srovnávat různé území, je 
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vhodné stanovovat specifický základní odtok připadlý na 1 km
2
 území a vyjádřit jej v l.s

-

1
.km

-2
 [9] [10]. 

 Co se týká měření základního odtoku, provádí se většinou, až se stává vodou 

povrchovou, jako např. vydatnost pramenů. Většina podzemního odtoku vyvěrá na zemský 

povrch skrytě (kromě pramenů) a je zahrnut v celkovém odtoku, který měříme jako průtok 

povrchových toků [10]. 

 

 

Obrázek 8 – Mapa základního odtoku z roku 2005 [19] 

 

2.4.3.2 Hypodermický odtok 

 Hypodermický odtok je další ze složek celkového odtoku. Jde o odtok, který vzniká 

infiltrací srážek a odtokem vody mělkými pokryvnými útvary v bezprostřední vrstvě pod 

povrchem, aniž by dosáhl HPV. Příklad řezu hypodermického odtoku je na obrázku 9 [11]. 
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Obrázek 9 – Hypodermický odtok[20] 

 

2.4.3.3 Povrchový odtok 

 Povrchový odtok je plošně stékající voda po zemském povrchu. Jedná se o 

nejrychlejší část odtoku a vzniká těmito způsoby: 

 po překročení infiltrační kapacity půdy, 

 opětovnou “exfiltrací” vody v nižší části svahu, 

 po překročení retenční kapacity [12]. 

Povrchový odtok vzniká v tenkých vrstvách na málo propustných plochách. Tyto 

plochy mohou patřit, buď k infiltračním plochám, nebo k plochám nasycených vodou. Dle 

této koncepce plošného povrchového odtoku (ronu) je jev nazván: hortonovský povrchový 

odtok, znázorněno na obrázku 10 [2] [3]. 
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Obrázek 10 – Vznik povrchového odtoku [3] 

 

2.4.4 Změna zásob vody 

 Jedná se o změnu množství vody v povrchových tocích, rybnících, vodních 

nádržích apod.; v pásmu nasycení a v provzdušněném pásmu [7]. 

 V povrchových tocích, vodních nádržích atd. se změna množství vody určuje 

běžnými hydrologickými metodami, které jsou založeny na pozorování vodních 

stavů, zjištěných charakteristik nádrží atp. Jde o rozdíl objemů povrchové vody, 

zjištěný na začátku a na konci bilancovaného období.  

 V provzdušněném pásmu se změna zásob udává rozdílem objemů půdní vody, opět 

zjištěné na začátku a konci bilancovaného období. Tato hodnota se obtížně zjišťuje 

na větších územích. V půdě se změna zásob provádí hydropedologickým 

průzkumem, odběrem vzorků pro stanovení vlhkosti, popřípadě jiným způsobem 

měření vlhkosti v půdě. 

 V pásmu nasycení se změna množství vody stanoví z výsledků pozorování a 

pomocí hydromechanických vlastností zvodnělých hornin,  které jsou známy. 

K tomuto stanovení používáme mapy s hydroizohypsami sestrojenými pro stavy 

hladin podzemní vody. Následným sestrojením hypsometrických křivek a jejich 

zplanimetrováním získáme objemy zvodnělého obzoru nad srovnávací rovinou, 

kterou si zvolíme. Odečtením objemů začátků a konců bilancovaného období 
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dostaneme rozdíl objemů, který vynásobíme účinnou pórovitostí, a vyjde nám 

hledaná změna zásob v pásmu nasycení. Pokud jsou hladiny podzemní vody na 

začátku a konci období stejné (na stejné úrovni), změna zásob v nasyceném pásmu 

je rovna nule [7]. 

2.4.5 Infiltrace 

 Infiltrace je definována jako pohyb vody sestupný až po dosažení HPV, kdy 

dochází k doplňování zásob kolektorů. Musíme rozlišit infiltraci potenciální, což je 

množství vody, která je všeobecně k dispozici za určitých klimatických podmínek a 

zároveň se na doplňování přírodních zdrojů podzemní vody uplatňuje jen jeho část, a 

skutečnou infiltraci, která značí, že se reálné množství vody do kolektoru nebo zvodněného 

systému opravdu doplnilo. Pro využívání podzemních vod je infiltrace důležitá a 

rozhodující. Vyjadřuje se jako objem vody infiltrované za čas v určitém hydrogeologickém 

celku a toto množství se vztahuje na jednotkovou plochu (l/s.km
2
), popřípadě jako výška 

vodního sloupce (mm) za časové období anebo jako koeficient v procentech srážkového 

úhrnu. Velikost infiltrace má zejména význam v aridním a semiaridním klimatu. Tyto 

oblasti se vyznačují řadou specifických znaků – solární radiace, nízká humidita, nízké a 

nerovnoměrné úhrny srážek [1]. 

 Dle charakteru infiltračního procesu se infiltrace dělí na dva typy: přímou a 

nepřímou. U přímé infiltrace dochází ke vsaku srážek a vody z tání ledu a jejich sestupem 

k HPV nenasycenou zónou. Nepřímá infiltrace je výsledek průsaku vody k HPV z těles 

povrchové vody (povrchové vodní toky, jezera, místa nízko položeny a zatopeny vodou, 

apod.). U přímé infiltrace je odhad velikosti spolehlivější než u infiltrace nepřímé [1]. 

 Velikost infiltrace závisí na řadě faktorů: reliéf zemského povrchu, množství, 

trvání, intenzita a plošné rozdělení srážek, charakter půdní a nenasycené zóny, skutečná 

evapotranspirace, zemědělské a jiné antropogenní využití území, schopnost kolektorů 

přijímat vodu, způsob a režim zavlažování. Z různorodosti uvedených faktorů je zřejmé, že 

infiltrace je v prostoru a čase variabilní. První fáze infiltrace probíhá v nenasycené a půdní 

zóně, která ovlivňuje z větší části množství a kvalitu podzemní vody, dále klesá do 

nasycené zóny a vytváří se zvodeň [1]. 
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Velikost infiltrace se dá odhadovat následujícími postupy: 

 Přímá měření – měření se provádí zařízeními zvanými lyzimetry (skládá se 

z neporušených bloků půdy nebo horniny, přes které se měří průsak vody 

z povrchu). 

 Bilanční metody – ocenění infiltrace jako zbytku ostatních bilančních prvků 

s předpokladem, že ostatní prvky lze snadněji měřit či odhadnout než právě 

infiltraci.  

 Stopovací techniky – založeny na využití chemických a izotopických stopovačů, ty 

jsou použitelné v nasycené i nenasycené zóně. 

 Numerické metody – značné požadavky na vstupní data [1].  

2.5 Hydrogeologická rajonizace 

 Hydrogeologická rajonizace  se v ČR používá přes 40 let a HG rajony (obr. 11) jsou 

základní jednotky pro bilanci množství podzemních vod [16].  

 První práce v oboru hydrogeologické rajonizace vycházely ze stavu poznání 

z konce padesátých let. Tato počáteční rajonizace členila území hlavně dle geologických 

hledisek na oblasti hydrogeologicky aktivní a pasivní a vytvořila podklad pro průzkum 

řízený odvětvím vodního hospodářství [6]. 

 

Obrázek 11 – Hydrogeologická rajonizace ČR [19] 
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 Hydrogeologický rajon byl definován jako celek s podobnými hydrogeologickými 

poměry, vymezený geologicky i tektonicky; na jeho území převládá určitý typ zvodnění a 

oběhu podzemní vody [6]. 

 Rajonizace byla významným krokem v plánování a přípravě hydrogeologického 

průzkumu a bilanci zdrojů a jejich využití. Díky prohlubování znalostí a užití stále 

novějších výpočtových metod, se vytvořily předpoklady pro spojení bilance povrchových a 

podzemních vod. Revize hranic rajonů je dnes oproti minulosti lepší, zejména kvůli lepším 

znalostem o přírodních poměrech i díky vývoje metod bilancování [6]. 

 V současné době se pokládá hydrogeologický rajon za základní územní jednotku 

pro bilancování podzemních vod. Dnes užívaná hlediska pro vymezení rajonů dělíme do 

dvou základních okruhů: 

 geologická a hydrogeologická (stratigrafická, litologická, strukturní, 

hydraulická, hydrochemická atd.) 

 hydrologická, klimatická a morfologická (režim povrchových a podzemních 

vod, rozvodnice, vodní toky, srážky, morfologie terénu) [6]. 

Podmínkou pro uplatnění výše uvedených hledisek je, aby charakteristiky, které určují 

hydrogeologický rajon, byly známy přesně a podrobně, aby byly jasně dány s ohledem na 

typ území a aby na jejich základě bylo možné definovat okrajové podmínky pro 

vymezenou jednotku. Pro splnění podmínky bilanční jednotky rajonu, je nutné definovat 

všechny fáze oběhu vody (infiltrace, proudění, akumulace, odvodnění) jednoznačně [6]. 
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3 PŘEHLED METOD STANOVENÍ ZÁKLADNÍHO ODTOKU 
  

3.1 Metoda hydrologické bilance 

  Tato metoda se  používá, pokud hydrogeologické povodí hodnocené struktury lze 

srovnat s hydrologickým povodím. Hydrologickou bilancí se porovnávají atmosférické 

srážky, odtok a změna zásob podpovrchových a povrchových vod v určitém povodí toku. 

Bilance vyjadřuje řešení vztahu rozdělení srážkové vody na složky [2][4]. 

Bilanční rovnicí a vůbec její problematikou a aplikací se zabývá velká řada pracovníků na 

celém světě. Existují různé její tvary, z novějších publikací užívaná například rovnice 

3.1.1: 

Qz = S – ET – Qp + Ppov +Ppodz  ± ∆W (rovnice 3.1.1) 

kde:   Qz  základní odtok 

 S  atmosférické srážky 

 ET evapotranspirace 

 Qp přímý odtok (ron a hypodermický odtok) 

Ppov přítok vody povrchovými vodními toky 

Ppodz přítok podzemní vody 

∆W změna zásob vody v území [4]. 

 Při hydrologické bilanci se uvažuje o předpokladu, že jediným zdrojem vody, 

účastnící se oběhu v přírodě, jsou srážky. Už se neuvažuje o podílu vod juvenilních [2].  

 Hydrologická bilance se řeší na území ohraničeném orografickou rozvodnicí (v 

povodí); tzn., že oběh vody není prostorově uzavřen, protože dochází k výměně vody mezi 

stanovenou územní jednotkou a jejími sousedními jednotkami. Jedná se o přirozenou 

výměnu vody, hlavně podpovrchové, která je ovlivněna geologickou stavbou území. Může 

kromě toho docházet i k umělému odvádění a přivádění vody, příkladem je převod vody 

z jednoho povodí do druhého. Objem odváděné či přiváděné vody z povodí lze do bilance 

započítat, množství přirozené výměny vody lze stanovit jen přibližně. Pokud se 

hydrologická bilance řeší na území s uzavřeným oběhem povrchové vody, uvažuje se o 

výměně vody jako o množství, které odpovídá množství infiltrace z toků do horninového 

prostředí, popřípadě naopak jeho odvodňování do těchto vodních útvarů [2][4].  
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 Problémy a chyby u této metody výpočtu základního odtoku způsobí nedostatečně 

přesné stanovení velikosti jednotlivých členů bilanční rovnice. Překážkou bývá těžká 

dosažitelnost úrovně spolehlivosti jednotlivých členů, tj. aby si jejich časové a územní 

hodnoty odpovídaly. Při této metodě by měla být snaha zvolit dostatečně dlouhé časové 

období a některé členy rovnice, které se blíží nule zanedbat [2][4]. 

 

3.2 Castanyho metoda 

 Tato metoda vznikla v roce 1970 a byla předvedena na hydrologické konferenci 

v Palermu. Stanovení podzemního odtoku touto metodou se provádí tak, že se v průběhu 

každého roku vyhledá období, kde se objevuje třicet dní nepřetržitě následujících 

nejnižších průměrných denních průtoků v povrchovém toku. Z těchto hodnot se vypočítá 

aritmetický průměr, který se považuje za průměrný odtok v období nejnižšího stavu 

v daném roce. Mediánem je dlouhodobý střední odtok za období nejnižších stavů z  výše 

uvedených průměrných hodnot v jednotlivých letech desetiletého období. Tato hodnota 

reprezentuje napájení hydrografické sítě podzemními vodami, a odpovídá tedy 

regionálnímu podzemnímu odtoku [9]. 

 Pro rychlejší a jednodušší odhad podzemního odtoku se doporučuje, dle Castanyho 

metody, jen výpočet aritmetického průměru z hodnot nejnižších měsíčních průměrných 

průtoků v jednotlivých letech minimálně za desetileté období. Pro příklad je zde uvedena 

Castanyho metoda pro hydrogeologický rajon s označením 4232 v povodí Svitavy. 

Výsledek aritmetického průměru minimálních měsíčních průtoků v každém roce je roven 

314 l/s (viz tab. 1). Složitější variantou je výpočet aritmetického průměru výše 

zmiňovaných třiceti po sobě následujících nejnižších průtoků ve vodoměrném profilu [4] 

[9]. 

 Castanyho metodou se dá základní odtok stanovit s přesností 10 – 20 %, pokud je 

plocha povodí větší než 500 km
2
. Aby tato metoda byla dobře aplikovatelná, neměl by být 

povrchový odtok ovlivněn vodními díly. Tuto podmínku horní část Svitavy splňuje. 

Nevýhodou Castanyho metody je, že metoda postrádá genetický rozbor režimu toku, proto 

ho lze užít jen pro hrubý odhad přírodních zdrojů podzemních vod [4]. 
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Tabulka 1 – Minimální průměrný měsíční průtok Svitavy v profilu Rozhrání [4] 

rok minimální průměrný měsíční průtok v roce (m3/s) měsíc 

1980 0.427 XI 

1981 0.480 IX 

1982 0.401 IX 

1983 0.339 VIII 

1984 0.272 XI 

1985 0.202 XI 

1986 0.360 VIII 

1987 0.396 VIII 

1988 0.293 I 

1989 0.334 X 

1990 0.210 XI, XII 

1991 0.155 X 

1992 0.120 X 

1993 0.158 IX, X 

1994 0.118 VIII 

1995 0.195 VIII 

1996 0.350 XII, II 

1997 0.390 I, II 

1998 0.325 VIII 

1999 0.430 X 

2000 0.400 XII 

2001 0.390 VIII 

2002 0.615 VIII 

2003 0.320 IX 

2004 0.215 I 

2005 0.261 XII 

2006 0.309 I 

průměr 0.314   

 

 Dle [9]: „Killeho a Castanyho metody dávají hodnoty průměrného podzemního 

odtoku za delší (několikaletá) časová období. Pro možnost stanovení výše podzemního 

odtoku v průběhu roku je nutno použit metod uvažujících závislost velikosti podzemního 

odtoku na parametrech nasycené zóny.“ 
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3.3 Metoda minimálních měsíčních průtoků (Kille) 

 Killeho metoda, která je podobná Castanyho metodě, je navíc rozšířená o grafické 

řešení. 

 Killeho metoda je založena na zobrazení minimálních průměrných denních průtoků 

po jednotlivých měsících hodnoceného období v pravoúhlém souřadném systému. Aby 

výpočet byl úspěšný, potřebná doba by měla být delší než 10 let. Pokud není tato doba 

splněna, použije se pro výpočet podobné povodí, které má vhodné přírodní podmínky a 

dobu dostatečně dlouhou pro měření. Výsledkem je hodnota základního odtoku vztahující 

se k zpracovanému období a je průměrnou hodnotou pro sledovaný profil povodí [4]. 

 Metoda je vhodná pro regionální hodnocení dlouhodobě průměrných hodnot 

podzemního odtoku. V ČR byla tato metoda poprvé užita a promítnuta  do map 

Hydrogeologické rajonizace 1972 pro povodí Labe, Moravy a Odry. Mezi výhody této 

metody patří: snadná dostupnost podkladových dat, regionální platnost dat, jednoduchost a 

rychlost zpracování. Svým způsobem zpracování minimalizuje zásahy jednotlivých 

zpracovatelů k odlišným interpretacím a omezuje vliv počátečních a koncových dat 

hodnoceného časového období. Tato metoda má samozřejmě i nevýhody. Za hlavní 

nevýhodu lze považovat fakt, že v období malých vodností výsledky nepostihují kolísání 

odtoku, které je závislé na heterogenitě hydraulických vlastností kolektoru a nerovnostech 

plošného rozložení srážek. I pro ostatní metody hodnocení základního odtoku, které jsou 

založeny na interpretaci údajů ze sledování na síti vodoměrných stanic, platí tato nevýhoda 

[4]. 

 Základem této metody je výběr nejmenšího z denních průtoků v každém měsíci. 

Hodnoty se seřadí dle velikosti vzestupně a vynesením do semilogaritmické sítě se získá 

křivka s názvem čára překročení minimálních měsíčních průtoků. Soustavu bodů ve středu 

grafu lze proložit přímkou zasahující i do vyšších hodnot. Čím delší časové období, tím 

pravidelnější průběh množiny bodů. Hodnoty ležící na této vyrovnávací přímce jsou 

zlogaritmovanými hodnotami základního odtoku. Když se tato přímka zobrazí v lineárním 

zobrazení, vznikne exponenciála, která společně s osami omezuje plochu, která představuje 

celkové odteklé množství. Tímto postupem se získá hodnota, ze které se zjistí podzemní 

odtok za zpracované období [4] [9].  
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3.4 Metody separace hydrogramu 

 U všech těchto metod se počítá s tím, že průtok v profilu toku v určitém čase tvoří 

z hlediska původu vody následující složky – povrchový odtok (ron), hypodermický odtok 

(odtok z pásma aerace) a základní odtok (odtok z pásma nasycení) [4].  

 Pro větší bilancované celky je poměr všech tří složek časově a plošně proměnlivý. 

Zvláště odtok povrchový a hypodermický se obtížně rozlišují, tak se z hydrogramu 

vyčleňuje většinou jen odtok přímý (součet povrchového a hypodermického odtoku). 

Nevýhodou metod je obtížnost a pracnost při vyhodnocování[4].  

 Boussinesq [4] definoval základní vztah (rovnice 3.4.1) pro výtokovou čáru ke 

všem metodám separace: 

Q = Qo . e
-at

   (rovnice 3.4.1) 

kde: Q – průtok v čase t po začátku poklesu (m
3
/s) 

 Q0 – průtok na začátku poklesu (m
3
/s)  

a – recesní konstanta (1/dny) 

t – čas (dny) [4]. 

Metod separace hydrogramu je několik a dělí se na: 

 metody vycházející z údajů o odtoku – jednodušší, práce se snadněji dostupnými 

údaji, 

 metody vycházející i z údajů o podzemní vodě – za předpokladu dobré znalosti 

hydrogeologických poměrů [4]. 

Dle [4]: „Nejjednodušším způsobem je oddělení povodňové vlny od jejího nástupu až 

po úsek odpovídající na hydrogramu čáře vyprazdňování. Spojením nejníže položených 

bodů vznikne plynulá čára. Její převedení do čáry překročení je analogií Killeho metody.“  

Předpokládá se postupný nárůst podzemního odtoku v obdobích velké vodnosti. Jde o 

jednoduchý způsob, který má problém se subjektivním hodnocením separační čáry a 

s posouzením suchých období a období zvýšených vodností, kdy individuální poklesy 

v průtocích nemusí značit pokles v základním odtoku. Podzemní odtok, respektive jeho 
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průběh, by měl odpovídat průběhu změn zásob vody (takže i průběhu hydrogramů hladin 

podzemní vody) [4]. 

 Separace základního odtoku z hydrogramu se dá využít tam, kde jsou spolehlivě 

měřené hodnoty celkového odtoku ve vodoměrných stanicích. Problémy jsou 

s antropogenním ovlivněním průtoku v toku a spolehlivost měření v oblastech s malými 

průtoky. U velikých povodí se posuzuje vliv doběhových dob na formování výtokových 

čar, kdy se při odvozování tvaru těchto čar zjišťuje dlouhodobá průměrná výtoková čára 

s vědomím nepřesnosti, protože tento vztah není v čase stabilní. Rozdíly jsou však 

zanedbatelné z hlediska přesnosti vstupních údajů i metodiky [6].  

 

3.5 Eckhardtův filtr 

 V poslední době zaznamenaly značný rozvoj metody separace hydrogramu pomocí 

objektivních algoritmů. První, kdo navrhl použití digitální filtrace k rozdělení odtoku na 

rychlý a zpožděný (základní), byli pánové Lyne a Hollick (1979). Ti využili poznatků 

signální analýzy o izolaci elektrického signálu rozdílné frekvence. Eckhardt vyvinul filtr, 

který je založen na předpokladu, že výtok z kolektoru (dle Bussinesqovy rovnice 3.5.1) je 

závislý na velikosti zásoby podzemní vody: 

𝑄𝑧𝑖 =  
(1−𝐵𝐹𝐼𝑚𝑎𝑥).α𝑄𝑧(𝑖−1)+(1−α)𝐵𝐹𝐼𝑚𝑎𝑥𝑄𝑜𝑖

1−α𝐵𝐹𝐼𝑚𝑎𝑥
 (rovnice 3.5.1) 

kde: Qzi, Qoi, Qz – základní odtok 

 Qo – celkový odtok 

 α– parametr filtru 

 BFImax – maximum tzv. baseflow indexu 

BFImaxQoi  - maximum baseflow indexu základního odtoku [4] [13]. 

Výše uvedený vztah platí pro celou oblast hydrogramu spolu s jeho vzestupnými 

větvemi. 

 Parametr filtru α lze získat analýzou výtokových čar, protože je vlastně jiným 

vyjádřením recesního koeficientu k z rovnice a = exp(-1/k). Baseflow index BFImax  značí 
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poměr základního a celkového odtoku, jeho hodnota se pohybuje od 0,2 (pro puklinové 

prostředí) do 0,8 (pro průlinové prostředí) a je určován manuální kalibrací. Tato metoda, 

respektive filtr, byl otestován na 206 vodoměrných stanicích v denním kroku od roku 1971 

do roku 2010. Výsledky byly srovnány na 20 stanicích, které se lišily hydrogeologicky a 

jejich základní odtok byl separován metodou Kliner – Kněžek. Eckhardtův filtr (obr. 13) 

poskytuje relativně pevné hodnoty základního odtoku. Filtr může základní odtok zvyšovat 

o 10 – 20% v oblasti maxim a ve stejném rozsahu jej snižovat v minimech (období 

podzimních slabých vzestupů odtoku v říjnu a listopadu) [4] [13]. 

 Protože filtr zpracovává průměrné denní průtoky, je výhodou této metody jakési 

časové rozlišení, díky kterému lze obdržet celou časovou řadu základního odtoku a její 

statistické charakteristiky [4]. 

 U modelového řešení se pro stanovení parametru α používá program Recess (obr. 

12), ten vyhledá období odpovídající poklesovým větvím hydrogramu a příslušné odtoky 

vytřídí sestupně dle velikosti a proloží jimi přímku (tzv. Master Recession Curve). Sklon 

této křivky udává v logaritmickém měřítku recesní koeficient [4]. 

 

Obrázek 12 – Ukázka stanovení recesních segmentů v programu Recess [4] 

 

Obrázek 13 – Ukázka separace základního odtoku Eckhardtovým filtrem [4] 
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3.6 Metoda proudu 

 Tato metoda reprezentuje nejméně náročný způsob určení dynamické části zdrojů 

podzemní vody v místě vodárenského využití. Průtok podzemní vody jedním či několika 

profily napříč přirozeného toku podzemní vody je definován z Darcyho zákona (rovnice 

3.6.1 nebo 3.6.2): 

Qd = I . K . F  (rovnice 3.6.1)    

nebo   

  Qd = I . T . b  (rovnice 3.6.2) 

kde: 

I – střední sklon HPV v okolí průtočného průřezu [-] 

K – součinitel hydraulické vodivosti [m/s] 

T – součinitel průtočnosti (transmisivity) [m
2
/s] 

F – střední hodnota průtočného profilu [m
2 
] 

b – šířka průtočného profilu [m] [4]. 

Ve zvoleném profilu dochází ke kolísání průtoku vody dle sezónních výkyvů 

atmosférických srážek, výparu, základního odtoku atd. Aby se tyto výkyvy 

minimalizovaly, je třeba sledování HPV po dobu minimálně 10-ti let. 

 U této metody odpadá dokonalá a detailní znalost okrajových podmínek i podmínek 

přirozené tvorby zásob podzemní vody a jejího doplňování. Načež jsou výsledky 

použitelné jen v případě oblastí s jednoduchými okrajovými podmínkami a geologickou 

stavbou, u kterých lze docela přesně stanovit vstupní údaje. Jde o metodu použitelnou pro 

území s jednoduchými přírodními poměry; oblasti hydrogeologických masívů k nim 

nepatří. U těch je problém ve stanovení regionálně platné hodnoty propustnosti, respektive 

průtočnosti, ale i určení stálého hydraulického sklonu a profilu, ve kterém se je podzemní 

průtok určuje.  Metoda může být zatížena chybou, která vzniká z nepřesnosti stanovení 

základních podkladů [4]. 

 Když jsou podmínky složitější, je vhodné zkoumanou oblast rozdělit na menší 

celky a  počítat je samostatně. Přesto bude výsledek zatížen značnou chybou [4]. 
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3.7 Metoda členění průtoků s využitím pozorování hladiny podzemní vody 

(metoda Kliner – Kněžek) 

 Dotace povrchových toků podzemními vodami je prostorová úloha. Pokud se 

předpokládá sklon HPV k povrchovému toku, lze jej určit rozdílem hladiny povrchové 

vody a hladiny v pozorovacím vrtu. Takto stanovený rozdíl odpovídá změnám příronu 

podzemních vod [4] [9]. 

 Změna rozdílů hladin (její zvětšování či zmenšování) pak odpovídá změnám 

příronu podzemních vod. Řešení vedoucí k zjednodušenému vztahu (rovnice 3.7.1) pro 

určení podzemního příronu: 

Qz = f . ε . ∆H
n
 (rovnice 3.7.1) 

kde: ∆H – rozdíl hladin ve vodoteči a pozorovacím vrtu (m), 

ε – koeficient, který zahrnuje konstanty vlivu prostředí (hydromechanické i 

rozměrové) [4]. 

 Pro každý případ se musí řešení této rovnice stanovit empiricky. Pro grafické 

znázornění rovnice se používá bilogaritmická soustava, která vyhovuje prostorovosti této 

úlohy [4]. 

 Dle [4]: „Metoda propracovaná Klinerem a Kněžkem vychází z objektivního 

vyjádření vztahu mezi kolísáním hladin podzemních vod a průtoky.“ Principem této 

metody, i grafickým vyjádřením výše uvedené rovnice, je vynesení chronologicky si 

odpovídajících dvojic průtoků v měrném profilu a rozdílů hladin podzemní vody a v toku. 

Pokud je rozdíl hladin podzemní vody a hladiny ve vodoteči v měrném profilu dostatečný, 

společně s většími poklesy HPV v období výtokové čáry oproti poklesu v měrném profilu, 

je možno nahradit rozdíl hladin úrovní HPV v pozorovacím objektu. Podzemní odtok lze 

poté zpětně určit dle této získané závislosti jeho vyčíslením podle hydrogramu kolísání 

hladiny podzemní vody. Příklady této metody na obr. 14 a 15 (VS 3 a V6 – příklad 

označení vrtů, NS a 202 – příklad označení objektů ČHMÚ) [4] [9].  
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Obrázek 14 - Příklad způsobu vyčlenění podzemního odtoku metodou využívající pozorování HPV  

 a – podzemní odtok, b – podzemní a hypodermický odtok, c – povrchový a podpovrchový odtok [9]. 

 

Obrázek 15 – Příklad způsobu vyčlenění podzemního odtoku metodou Kliner – Kněžek.  [4] 

 

 Na obalové čáře u obr. 15 jsou zjevné dva zlomy. V první fázi (malé průtoky a 

nízké stavy ve vrtu) obalová čára symbolizuje velikost dotace podzemních vod do 
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příslušného toku. Mezi prvním a druhým zlomem je úsek obalové čáry, který 

pravděpodobně vyznačuje zvětšený podzemní odtok o podíl hypodermického odtoku. 

Poloha druhého zlomu charakterizuje maximum stavu hladiny v pozorovacím objektu 

podzemních vod; zlom vymezuje oblast, kde ke zvyšování průtoku dochází zcela 

povrchovým stokem [4]. 

 

3.8 Metoda podélných profilů průtoků (metoda PPP) 

 Bilanční postupy a metody vyčleňování podzemního odtoku nahlížejí na povodí, 

respektive hydrogeologickou strukturu jako na jeden celek a neumožňují prostorové 

rozložení základního odtoku [4].  

 Metoda postupných profilových průtoků (PPP) se používá k prostorovému členění 

základního odtoku. Vztah průtoků absolutních nebo specifických a kompetentních délek 

toku spolu s velikostí ploch povodí se zobrazí jako grafický záznam. Grafická derivace 

tohoto vztahu udává velikost příronu nebo ztrát [4] [14]. 

 Dle [4]: „Metoda vychází ze základní představy, že průtok v určitém profilu toku je 

výsledkem úhrnného vlivu všech činitelů uplatňujících se v hydrologickém režimu 

studované oblasti. Čáry PPP tedy graficky vyjadřují, jak se v důsledku těchto vlivů směrem 

po toku průtok mění.“ 

 Pokud by ovlivňující faktory byly ideálně prostorově rozloženy, čáry PPP by se 

téměř jevily jako přímky a jejich vývojový trend by byl narušen jen v místech ústí přítoků. 

Realita je ale taková, že vývoj průtoků v podélném profilu toku není rovnoměrný, což se 

projeví v nepravidelnosti čar PPP [4]. 

 K řešení hydrogeologických nepravidelností v odtokovém režimu toku se užívají 

průtokové údaje z dlouhých období beze srážek, kdy je účinnost řady faktorů zanedbatelná, 

v jiném období ovlivňující odtok, a kdy je průtok tvořen skoro zcela podzemním odtokem. 

Nepravidelnosti v podélném vývoji průtoků lze přiřadit vlivu změny v hydrogeologické 

stavbě území, mimo jiné i vlivu tektonických poruch v případě krystalinika [4]. 

 Když se čáry PPP podrobí rozboru, je možné určovat vliv tektonických poruch na 

režim přírodního odvodňování a napájení kolektorů a určovat jeho povahu a velikost. 
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Pokud se výsledky z různých období vodností srovnají, získáme charakteristiky jevu jak 

časové tak prostorové [4]. 

 Tak jako ostatní metody, i tato postihuje jen tu složku přírodních zdrojů 

podzemních vod, která se projeví základním odtokem. Při stanovení přírodních zdrojů 

podzemní vody je nutné do aplikace doplnit metodu čar PPP bilanční rozvahou. Na 

přesném měření průtoků je závislá průkaznost nerovnoměrnosti v průběhu toku. 

V hydrogeologicky významných úsecích toku je nutným podkladem přinejmenším 

orientační zpracování čáry PPP pro návrh umístění vodoměrných profilů. Příklad 

zpracování čar PPP se nachází na obr. 16 (vlevo - Horní Metuje, vpravo - detail teplického 

výronového úseku) [4]. 

 

Obrázek 16 – Schematizovaný podélný profil podzemního [4] 

 

3.9 Metoda sezónní recese (Meyboom metoda) 

 Metoda Meyboom je jednoduchá metoda pro odhad efektivní infiltrace v měřítku 

povodí. Základní předpoklady pro tuto metodu jsou: povodí nemá žádné přehrady ani jiné 

způsoby regulace říčních toků a příspěvek z tání sněhu má zanedbatelný vliv na celkový 

průtok.  Metoda využívá hydrogramy znázorňující průtok v povrchovém toku za dva a více 
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po sobě jdoucích roků. Rovnice recese (rovnice 3.9.1) ukazuje hodnoty průtoku Q, které se 

logaritmicky mění v čase t. Vykreslením v hydrogramu s časem na aritmetické škále a 

průtokem na logaritmické škále vytváří přímou linii pro recesi základního odtoku. Obrázek 

17 (kapitola 3.1) ukazuje popisovaný graf průtoku vody. Recese základního odtoku je 

zobrazena jako čárkovaná linie. Předpokládá se, že recese začne, když v létě hladina toku 

poklesne pod hladinu přilehlých podzemních vod a končí s první jarní záplavou. Celkový 

potenciální podzemní odtok je objem vody, který by odtekl v průběhu celého období recese 

základního odtoku. Jeho hodnotu lze získat z rovnice 3.9.2 [15].  

𝑸 = 𝑸𝟎𝒆−𝒂𝒕  (rovnice 3.9.1) 

kde:  Q – průtok v určitém čase t po začátku recese [m
3
/s] 

 Q0 – průtok na začátku recese [m
3
/s] 

 a – recesní konstanta [1/den]  

 t – čas počátku recese [dny]   [15]. 

𝑽𝒕𝒑 =  
𝑸𝟎𝒕𝟏

𝟐,𝟑𝟎𝟐𝟔
  (rovnice 3.9.2) 

kde: Vtp – objem celkového potenciálního podzemního odtoku [m
3
] 

 Q0 – základní odtok v začátku recese [m
3
/s] 

 t1 – čas, za který klesne hladina z Q0 na 0,1 Q0 [s]   [15]. 

 Jestliže se určí zbývající potenciální podzemní odtok na konci recese a poté celkový 

potenciální podzemní odtok na začátku další recese, tak rozdíl mezi těmito dvěma 

hodnotami je efektivní infiltrace, ke které dojde mezi recesemi. Množství potenciálního 

základního odtoku zůstávající v čase t po začátku recese základního odtoku, je dán rovnicí 

3.9.3 [15].   

𝑽𝒕 =  
𝑽𝒕𝒑

𝟏𝟎(𝒕/𝒕𝟏
  (rovnice 3.9.3) 

Tato analýza předpokládá, že nedošlo k žádnému odběru podzemních vod v povodí, 

tj. veškerý podzemní odtok odchází formou základního odtoku do řek. Jestliže dochází 

k odběru, toto využití musí být dodáno k množství určenému metodou recese základního 

odtoku tak, abychom získali celkovou efektivní infiltraci [15].  
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3.10 Metoda posunu recesní křivky (Rorabaughova metoda) 

 Základní odtok má nevýhodu v tom, že vyžaduje dlouhodobé záznamy odtoku 

nejméně za dvě sezóny. Metoda je také využitelná pro povodí, kde jsou sezónní povodňové 

události s dlouhodobým poklesem základního odtoku [15]. 

 Rorabaughova metoda posunu recesní křivky může být využita v situaci, kdy 

dochází v průběhu odtokové sezóny k sérii infiltračních období. Recesní křivka je posunuta 

nahoru infiltrační událostí. Množství efektivní infiltrace může být určeno velikostí tohoto 

posunu. Tato metoda je použitelná v povodí, kde efektivní infiltrace k podzemní vodě je 

více méně distribuovaná, a kde se dostává všechen podzemní odtok z povodí  

prostřednictvím vývěrů do řek, nebo do pramenů dotujících řeky [15]. 

 Obrázek 18 (kapitola 3.2) ukazuje vertikální posunutí recesní křivky po infiltrační 

události. Vrchol hydrogramu je tvořen povrchovým odtokem, přímými srážkami a 

možným hypodermickým odtokem, jakož i zvýšením základního odtoku z infiltrace. 

Jelikož nás zajímá pouze komponenta podzemní vody, užijeme rovnici 3.10.1, abychom 

zjistili časovou periodu, po kterou komponenta povrchového odtoku existuje. Po uplynutí 

D dní, můžeme předpokládat, že průtok v řece je tvořen zcela základním odtokem, ačkoliv 

průtok v řece je zvýšen stejně jako celkový potenciální základní odtok [15].  

𝑫 = 𝟎, 𝟖𝟐𝟕𝑨𝟎,𝟐  (rovnice 3.10.1) 

kde: D – číslo dnů mezi vrcholem a koncem povrchového odtoku, 

 A – plocha povodí [km
2
]. 

V této metodě byl stanoven kritický čas tc1 , který je roven 0,2144 t1. V kritické 

době po vrcholu hydrogramu je celkový potenciální podzemní odtok roven přibližně 

polovině vody, která infiltrovala k podzemní vodě. Obrázek 18 ukazuje recesi základního 

odtoku A, pak vrchol hydrogramu způsobený srážkovou událostí, následovaný recesí 

základního odtoku B.  QA je základní odtok recese A v kritickém čase tc1 po vrcholu 

hydrogramu; a QB je základní odtok recese B, taktéž v kritickém čase. Nárůst celkového 

potencionálního základního odtoku ∆Vtp v čase tc v době od recese A do recese B je: 

∆𝑽𝒕𝒑 =  
𝑸𝑩𝒕𝟏

𝟐,𝟑𝟎𝟐𝟔
−

𝑸𝑨𝒕𝟏

𝟐,𝟑𝟎𝟐𝟔
  (rovnice 3.10.2) 
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Protože celkový objem efektivní infiltrace v kritickém čase je dvojnásobný než 

zvýšení celkového potenciálního základního odtoku, pak G, objem vody, která infiltruje do 

kolektoru v důsledku srážkové události, která způsobila povodňovou vlnu, je rovna 2 x 

∆Vtp nebo  

𝐺 =  
2(𝑄𝐵−𝑄𝐴)𝑡1

2,3026
   (rovnice 3.10.3) 

Kroky při stanovení objemu vody, který infiltruje k podzemní vodě, jsou tyto:   

1. Určení t1, počet dní, za něž se pokles základního odtoku sníží o jeden logaritmický 

cyklus času (dny / logaritmické cykly), z recesní křivky. 

2. Výpočet kritického času tc který je 0,2144 t1 . 

3. Stanovit čas, který je tc dní za vrcholem hydrogramu. 

4. Extrapolace recese A pro nalezení QA v čase tc. 

5. Extrapolace poklesu B pro nalezení QB v čase tc. 

6. Zjištění celkové efektivní infiltrace dle rovnice 3.10.3  [15]. 
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4 UKÁZKY APLIKACE VYBRANÝCH METOD 

 

4.1 Metoda sezónní recese 

 Pro ukázku je použit obrázek 17 a za úkol bylo zjistit množství efektivní infiltrace 

PV v době od konce recese v prvním roce do začátku recese v roce druhém. Hodnota Q0 

pro první pokles je 760 m
3
/s a trvá 6,3 měsíců, než recese dosáhne úrovně 0,1 Q0. 

 

Obrázek 17 – Recese podzemních vod [15] 

𝑉𝑡𝑝 =  
𝑄0𝑡1

2,3026
=

760
𝑚3

𝑠 ∗  6,3 𝑚ě𝑠í𝑐𝑒 ∗
30 𝑑𝑛í
𝑚ě𝑠í𝑐

∗  1440
𝑚𝑖𝑛
𝑑𝑒𝑛

∗  60 𝑠

2,3026
= 5,4. 109𝑚3 

Hodnota Vt na konci recese, který trvá 7,5 měsíců je: 

𝑉𝑡 =  
𝑉𝑡𝑝

10
(

𝑡
𝑡1

)
=  

5,4 . 109𝑚3

10
(
7,5
6,3

)
=  

5,4 . 109𝑚3

15,5
= 3,5 . 108𝑚3 

Pro recesi v příštím roce je hodnota Q0 = 1000m
3
 a čas t1 je opět 6,3 měsíců. Proto, 

𝑉𝑡𝑝 =  
1000

𝑚3

𝑠 ∗ 6,3 𝑚ě𝑠í𝑐ů ∗ 30
𝑑𝑛í

𝑚ě𝑠í𝑐
∗ 1440

𝑚𝑖𝑛
𝑑𝑒𝑛

∗ 60 𝑠/𝑚𝑖𝑛

2,3026
= 7,1 . 109𝑚3 
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Objem efektivní infiltrace je roven celkové možné úrovni hladiny zbývající na konci 

prvního poklesu (recese) odečteného od Vtp pro začátek nadcházejícího poklesu. 

Efektivní infiltrace = 7,1 . 10
9
 m

3
 – 3,5 . 10

8
 m

3
 = 6,8 . 10

9
 m

3 
[15]. 
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4.2 Rorabaughova metoda 

 

Obrázek 18 – Posun recesní křivky ZO během série infiltračních období [15] 
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 V první části se musí najít odtok, který způsobil posunutí v recesní křivce 

základního odtoku v obrázku 18. Tok odvodňuje záchytnou oblast o rozloze 235 mi
2
 = 

608,647 km
2
.  

1. Použije se rovnice následující k nalezení času, po kterou úbytek je pouze ze ZO: 

𝐷 = 0,827𝐴0,2 = 0,827 ∗ 608,6470,2 = 2,98 𝑑𝑛í 

2. Naleznout čas, za který dojde k recesi z Q na 0,1 Q. Tato hodnota by měla být 

stejná pro obě recesní křivky a měla by být delší než D vypočítané v kroce 1. 

t1 = 45 dní 

3. Výpočet kritického času: 

tc = 0,2144 * t1 = 0,2144 * 45 = 9,65 dní 

4. Nalezení QA a QB v tc dnech: 

QA = 0,142 m
3
/s 

QB = 0,644m
3
/s 

5. Nalezení infiltrace do kolektoru G: 

 převod t1 ze dnů na sekundy: 

45 dní * 86 400 s/den = 3,888 . 10
6
 s 

 výpočet infiltrace do kolektoru G: 

𝐺 =  
2(𝑄𝐵 − 𝑄𝐴)𝑡1

2,3026
=  

2 ∗ (0,644 − 0,142) ∗ 3,888 . 106

2,3026
=  1,695 . 106𝑚3 

 

 Ve druhé části se zjišťuje  efektivní infiltrace v povodí: 

1. Je nutné převést plochu povodí na čtvereční metry: 

A = 608,647 km
2
 = 6,09 . 10

8
 m

2
 

2. Podíl infiltrace a plochy povodí pro nalezení efektivní infiltrace: 

1,695 . 10
6
 / 6,09 . 10

8
 = 0,00278 m 
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4.3 Killeho metoda 

 Na ukázku této metody byla použita data z průtoku řeky Olše. Data se skládají 

z desetiletých minimálních průměrných denních průtoků let 1994 – 2005, z pozorovacího 

bodu č. 0090 nížiny Kaczyc v Polsku (tabulka 2).  

Tabulka 2 - Tabulka 10ti letých minimálních průměrných denních průtoků řeky Olše seřazených dle 

velikosti vzestupně 
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Po vybrání všech průměrných minimálních denních průtoků z každého měsíce se 

získané hodnoty seřadí v tabulce vzestupně a vynesou se do semilogaritmického grafu 

(obrázek 19), takto vznikne tzv. čára překročení. Vynesené hodnoty se proloží přímkou a 

body, které leží na přímce, jsou zlogaritmované hodnoty základního odtoku. Průměrný 

základní odtok v pozorovacím bodu č. 0090 činí 1 314 900 m
3
/měsíc.  

 

Obrázek 19 – Semilogaritmický graf 10ti letých minimálních průměrných denních průtoků řeky Olše 

  

4.4 Separace hydrogramu 

Ačkoli je základní odtok relativně stabilní, celkový odtok se může v průběhu roku 

významně měnit. Rozdíly jsou způsobeny občasnými srážkovými událostmi, které 

přispívají ke zvýšení hladiny povrchového toku, zejména povrchovým odtokem a přímými 

srážkami. U většiny povodí navyšují přímé srážky množství vody v toku jen mírně. 

Povrchový odtok je faktor, který se může významně měnit v závislosti na geologickém 

podloží v oblasti. Nejstálejším faktorem v separaci hydrogramu je povrchový přítok. 

Pro příklad této metody byla použita data rovněž z povodí Olše, konkrétně z období 

ničivých povodní roku 1997 (tabulka 3). Jedním z úkolů této metody je oddělení 

povrchového odtoku od základního. Předpoklad je, že povrchový odtok skončí po nějaké 

pevně stanovené době po maximu v hydrogramu. Pro určení této doby se použije rovnice 

3.10.1 (viz kapitola 3.10), která se upraví na požadovaný tvar (rovnice 3.10.2, kapitola 

3.10), aby bylo možné použít , u nás používané, kilometry čtvereční. 

D = 0,827*A
0,2 

= 0,827*1120
0,2 

= 3,37 dní 

Povodí Olše má rozlohu 1120 km
2
 a po dosazení do vzorce vyšla doba, kdy 

povrchový odtok ustane, na 3,37 dní. 

0.1

1

0 20 40 60 80 100 120 140 160

log Qmin  

    [m3/s] 

pořadí zjištěných minimálních hodnot 

(50%) 

0,5 

100%) 

1 314 900 m3/měsíc 
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Tabulka 3 – Tabulka průměrných průtoků v období povodní r. 1997 

Průtok v červenci při povodni r. 1997 

datum průtok [l/s[ 

1.7.1997 1010 

2.7.1997 1140 

3.7.1997 850 

4.7.1997 825 

5.7.1997 610 

6.7.1997 570 

7.7.1997 1150 

8.7.1997 1150 

9.7.1997 1405 

10.7.1997 1130 

11.7.1997 1135 

12.7.1997 605 

13.7.1997 620 

14.7.1997 1095 

15.7.1997 1175 

16.7.1997 920 

17.7.1997 1075 

18.7.1997 1135 

19.7.1997 525 

20.7.1997 720 

21.7.1997 950 

22.7.1997 950 

23.7.1997 950 

24.7.1997 1190 

25.7.1997 900 

26.7.1997 880 

27.7.1997 700 

28.7.1997 1100 

29.7.1997 950 

30.7.1997 1150 

31.7.1997 1050 
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Obrázek 20 – Hydrogram rozdělený na složku povrchového a základního odtoku 

  

Obrázek 20 ukazuje hydrogram rozložený na povrchový a základní odtok. Dále je 

z obrázku patrné, že pokles základního odtoku je prodloužen na přibližné maximum 

v hydrogramu, a po uplynutí 3,37 dní se základní odtok znovu vrací na úroveň 

hydrogramu. 
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5 ZÁVĚR 
 

 V bakalářské práci byla prezentována rovnice hydrologické bilance s jejími 

složkami a vybrané metody pro stanovení základního odtoku v povodí. Nejpoužívanější 

metodou na území České republiky je metoda Kliner – Kněžkova, vhodná pro tvorbu 

každoročních hydrologických bilancí. Castanyho metodou lze základní odtok určit 

s přesností 10 % - 20%, ale povodí by mělo mít větší rozlohu než 500 km
2
. Tato metoda je 

jedna z nejjednodušších. Killeho metoda je nejlépe využita pro regionální dlouhodobé 

hodnocení průměrných hodnot základního odtoku. Pro Castanyho a Killeho metodu by 

měla mít plocha povodí alespoň 100 km
2
. Metoda separace hydrogramu je v podstatě 

přibližnou grafickou metodou; tato metoda je hojně používána a její spolehlivost na území 

České republiky je ověřena. Metoda hydrologické bilance stojí na mnoha faktorech a není 

vždy jednoduché všechny členy bilanční rovnice přesně stanovit, hlavně z důvodu 

přirozené výměny vody se sousedními povodími, která stojí na geologické stavbě území. 

Eckhardtův filtr je metoda digitální a je to jedna z moderních metod pro stanovení 

základního odtoku. U metody proudu je výhodou, že není třeba znalost okrajových 

podmínek. Použitelná je tato metoda pouze na územích s jednoduchými okrajovými 

podmínkami a jednoduchou geologickou stavbou, kde lze docela přesně stanovit vstupní 

údaje. Meyboom metoda je výhodná v tom, že nepotřebuje ke stanovení výsledku 

desetileté denní průtoky, stačí sezónní průtoky například ze dvou let a má grafický výstup, 

ze kterého lze snadno určit doby, kdy probíhala recese. Rorabaughova metoda je 

použitelná v situacích, kdy během jedné sledované doby (sezóny) dochází k několika 

srážkovým událostem vedoucích k efektivní infiltraci do podzemních vod. Nevýhodou 

většiny těchto metod je veliké množství dat, potřebných ke stanovení výsledků, samotné 

provedení není už tak složité. 

 V této práci jsou popsány a ukázány standartní hydrologické metody užívané 

v hydrogeologii. Pro prostorovou modelaci a přesnější určování nejen přírodních a 

okrajových podmínek se užívají numerické metody a modely, které jsou svým rozsahem 

vhodné na samostatnou práci. 
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