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ANOTACE 

Hydrologický reţim v území přírodní rezervace Koutské a Zábřeţské louky. 

V předloţené diplomové práci je zpracováno zhodnocení významu 

hydrologického reţimu v krajině s aplikací na území přírodní rezervace Koutské a 

Zábřeţské louky. V první části jsou popsány přírodní podmínky zájmové lokality. 

Následně zpracována a vysvětlena metodika měření a postup sběru dat. V další 

části jsou popsány a zmapovány jednotlivé profily, přehled naměřených hodnot 

rychlosti a hloubky vodního toku, početní a grafické vyhodnocení výsledků 

průtoků. a závěr práce je zařazeno doporučení budoucích kroků s návrhem 

opatření pro zlepšení nejen hydrologických podmínek v území. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: Krajina, odtok, průtok, voda. 

 

 

SUMMARY 

Hydrological Mode in the Nature Reservation Koutské and  Zábřeţské louky. 

In this thesis there is processed the evaluation of the importance of the 

hydrological mode in the countryside with the application in the natural reservation 

Koutské a Zábřeţské louky. The first part describes the natural conditions of the 

interest location. Then there is the analysis and explanation of the methodology of 

measurement and data collection procedure. In the next part of the thesis there 

are described and mapped individual profiles, an overview of the measured values 

of speed and depth of the water flow, numerical and graphic evaluation of the flow 

results. In the conclusion of the thesis there is included the recommendation for 

future steps with the proposed measures to improve not only the hydrological 

conditions in the area. 

 

KEYWORDS: Land, outflow, flowage, water. 
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SEZNAM ZKRATEK 

H hloubka (svislic) [m] 

KaZL Koutské a Zábřeţské louky 

L délka příčného profilu [m] 

lL-LB vzdálenost levá strana toku-levý břeh [m] 

lP-S vzdálenost pravá strana toku-střed [m] 

lPB-P vzdálenost pravý břeh-pravá strana toku [m] 

lPB-S vzdálenost pravý břeh-střed [m] 

lS-L vzdálenost střed-levá strana toku [m] 

lS-LB vzdálenost střed-levý břeh [m] 

O odtok [m3] 

PP přírodní památka 

PR přírodní rezervace 

Q průtok [m3/s] 

Q100 průtok stoleté vody [m3/s] 

S plocha průtočného profilu [m2] 

vØ průměrná rychlost proudění vody [m/s] 

vmax maximální rychlost proudění vody [m/s] 

vmin minimální rychlost proudění vody [m/s] 

VÚ vodní útvar 
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1 ÚVOD 

Úkolem této diplomové práce bylo zhodnocení významu hydrologického 

reţimu v krajině s aplikací na území přírodní rezervace Koutské a Zábřeţské 

louky. Jedná se o ojedinělý ucelený komplex mokřadních ekosystémů na nivě řeky 

Opavy. Zadrţování vody v oblasti má významný vliv na výskyt vzácných a 

ohroţených druhů ţivočichů a rostlin. 

Přes svou nenahraditelnost jsou mokřady stále nejohroţenějším 

ekosystémem v důsledku odvodňování, znečišťování, kultivace půd pro intenzivní 

zemědělství a nadměrného vyuţívání vodních zdrojů (Kender, 2000).  

 

1.1 Cíl práce 

Cílem mé práce je vypracovat zhodnocení stavu průtoků vody v zájmovém 

území PR Koutské a Zábřeţské louky a zdůraznit tím význam vodních toků a 

vodních ploch v krajině. Aktuální stav území byl hodnocen z dostupných podkladů 

a vlastních terénních průzkumů. Výsledkem je návrh opatření pro zlepšení 

podmínek území a zajištění malého oběhu vody v krajině s ohledem na pozitivní i 

nepříznivé faktory prostředí. 
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2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Území je vystihnuto ve výčtu základních údajů, lokalizací, popisem 

přírodních podmínek, geologických a geomorfologických poměrů, pedologií, 

klimatologickými, hydrogeologickými a především hydrologickými poměry. 

2.1 Základní údaje 

Zájmové území bylo v roce 1973 zřízeno jako přírodní památka, v roce 

1997 byla zřízena přírodní rezervace a o 10 let později, v roce 2007, došlo 

k vyhlášení za přírodní rezervaci. Rozloha činí 357,7 ha, nadmořská výška kolísá 

v rozmezí 225 aţ 234 m n. m., Výměra vodní plochy je v tabulce č.1. (Plan peče 

PR KaZL 2008) 

 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 

evidenční kód ZCHÚ:  - 
kategorie:  přírodní rezervace 
název:  Koutské a Zábřeţské louky  
kategorie IUCN:  IV – řízená rezervace 
 

 Platný právní předpis o vyhlášení ZCHÚ 
vydal:  Moravskoslezský kraj 
číslo:  3/2007 
dne:  5.12.2007 s platností od 1.1.2008 
 

 Územně-správní členění, překryv s jinými chráněnými územími a 
příslušnost k soustavě Natura 2000 

kraj: Moravskoslezský 
obec s rozšířenou působností třetího stupně:  Kravaře, Hlučín 
obec: Kravaře, Dolní Benešov 
katastrální území: Kravaře ve Slezsku, Zábřeh u 

Hlučína  

 

Tabulka 1: Výměra území a jeho ochranného pásma (Plan peče PR KaZL 2008) 

Druh pozemku ZCHÚ plocha v 0,0000 ha Způsob vyuţití pozemku ZCHÚ plocha v 0,0000 ha 

vodní  plochy 15,4567 

zamokřená plocha 1,6009 

rybník nebo nádrţ 1,6818 

vodní tok 12,1740 
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2.2 Poloha zájmového území 

Zvolené zájmové území přírodní rezervace Koutské a Zábřeţské louky 

(PR KaZL) se nachází v Moravskoslezském kraji v těsné blízkosti města u města 

Dolní Benešov a jeho místní části Zábřehu. PR KaZL leţí na levém břehu v nivě 

řeky Opavy, která společně s tokem Štěpánka tvoří jiţní hranici. Severní hranici 

určuje silnice I/56 spojující obce Kravaře a Kouty (katastrální území Kravaře ve 

Slezsku) a obce Zábřeh a Dolní Benešov (katastrální území Zábřeh u Hlučína). 

Východní část území PR tvoří převáţně vodní nádrţ po těţbě štěrkopísku (viz 

obrázek č.1). Orientační střed zájmového území má GPS souřadnice 

49°55'8.528"N, 18°4'14.445"E (www.mapy.cz). (www.dolnibenesov.cz/) 

 

Obrázek 1:  Chráněné území přírodní rezervace Koutské a Zábřeţské louky (zdroj: ISŢP MSK)  

2.3 Přírodní podmínky zájmového území 

Předmět ochrany přírodní rezervace podle zřizovacího předpisu jsou: 

a) ucelený komplex mokřadních luk, rozptýlené zeleně a luhů se zbytky 

mrtvých ramen a periodicky zaplavovaných tůní v nivě řeky Opavy, 

b) mokřadní ekosystémy s výskytem zvláště chráněných druhů ţivočichů a 

rostlin, 

c) hnízdiště ptačích druhů. (Plan peče PR KaZL 2008) 
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„Na zdejších slatinných loukách byla v 50. a  60 . letech 20.  století 

popsána unikátní mokřadní společenstva svazů Caricion rostratae, Molinion 

coeruleae a  Calthion: Caricetum diandrae a  Caricetum appropinquatae ve 

sníţeninách se stagnující vodou, Selino-Molinietum coeruleae na částečně 

zmineralizovaných slatinách se stabilní hladinou podzemní vody, Filipendulo-

Geranietum palustrisv okrajové zóně a  Cirsietum salisburgensis caricetosum 

caespitosae jako náhradní společenstvo původních luţních olšin svazuAlnion 

glutinosae. V současné době se na podmáčených půdách nacházejí společenstva 

pcháčových a bezkolencových luk svazů Calthion a  Molinion s řadou 

vlhkomilných druhů. Plošně největším lesním porostem je luţní les na severu 

území, tvořený především porostem olše lepkavé (Alnus glutinosa) a  kříţencem 

topolu černého (Populus sp.), následuje jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 

ojediněle jeřáb obecný (Sorbus aucuparia). Z dalších dřevin se početně vyskytují 

četné druhy vrb (Salix spp.), a to jak stromového, tak keřového vzrůstu, méně lípa 

srdčitá (Tilia cordata), dub letní (Quercus robur), smrk ztepilý (Picea abies), 

borovice lesní (Pinus sylvestris) a  bříza bradavičnatá (Betula pendula), z keřů pak 

zejména bez černý (Sambucus nigra). Bohatě zastoupeny jsou porosty lemující 

vodní kanály a  tůně, které tvoří především vrby stromového i keřovitého vzrůstu. 

Méně se pak vyskytuje dub letní, kalina obecná (Viburnum opulus), brslen 

evropský (Euonymus europaea) a bez černý. Významným prvkem území jsou 

solitérně rostoucí stromy a keře, především mohutné kmeny vrb. 

Fauna vázaná na území a jeho okolí je poměrně bohatá a její pestrost je 

odrazem zachovalosti přírodního prostředí. Na bohatá rostlinná společenstva je 

vázaná řada ţivočichů, včetně mnoha zvláště chráněných druhů. Na území bylo 

nalezeno 12 druhů váţek, např.  méně hojný druh šidélko rudoočko (Erythromma 

najas) a  lesknice měděná (Cordulia aenea). Z vzácných druhů brouků byly 

zjištěny např. střelvíček Platynus livens, zobonoska Apoderus, 

lesknáček Meligethes buyssoni, krytohlav Cryptocephalus exiguus. Na lokalitě 

nalezneme také vzácného modráska bahenního (Maculinea nausithous). V  území 

a  jeho blízkém okolí byl zaznamenán přímý výskyt celkem 9 druhů obojţivelníků – 

ropuchy obecné (Bufo bufo), ropuchy. zelené (B. viridis), skokana zeleného 

(Ranaklepton esculenta), skokna štíhlého (R. dalmatina), skokana. ostronosého 
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(R. arvalis), rosničky zelené (Hyla arborea), skokana skřehotavého (Rana 

ridibunda) a  skokana. krátkonohého (R. lessonae). Z plazů byly v území 

zaznamenány ještěrka ţivorodá (Zootoca vivipara), ještěrka obecná (Lacerta 

agilis) a uţovka obojková (Natrix natrix). Celkem bylo na území zaznamenáno 95 

druhů ptáků, z nichţ jsou nejvýznamější bramborníček černohlavý (Saxicola 

torquata), bramborníček hnědý (S. rubetra), kopřivka obecná (Anas strepera), 

krkavec velký (Corvus corax), lejsek šedý (Muscicapa striata), moudivláček luţní 

(Remiz pendulinus), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), ťuhýk obecný 

(Lanius collurio), bekasína otavní (Gallinago gallinago), chřástal vodní (Rallus 

aquaticus), krahujec obecný (Accipiter nisus), krutihlav obecný (Jynx torquilla), 

pisík obecný (Actitis hypoleucos), ţluva hajní (Oriolus oriolus) a vodouš rudonohý 

(Tringa totanus). V  území a  jeho blízkém okolí byl zaznamenán přímý výskyt 

celkem 21 druhů savců, další čtyři druhy se vyskytují velmi pravděpodobně. 

Z nejvýznamnějších je to bobr evropský (Castor fiber), veverka obecná (Sciurus 

vulgaris), jeţek západní (Erinaceus europaeus), myška drobná (Micromys 

minutus) a rejsec vodní (Neomys fodiens). 

Hlavním dlouhodobým cílem ochrany přírody a krajiny v přírodní rezervaci 

je zajistit zachování území s mozaikou mezofilních aluviálních luk, mokřadních 

olšin, sítí drobných vodních toků typických pro údolní nivu řeky Opavy na 

Hlučínsku. Je potřebné zachovat lokalitu jako významné hnízdiště i tahovou cestu 

ptáků a významné území pro existenci celé řady ţivočišných druhů vázaných na 

rozsáhlé luční biotopy, mokřady a lesní porosty. 

Těchto cílů je moţné dosáhnout zlepšováním stavu celého území pomocí 

aplikace šetrného, časově vhodně prováděného kosení luk. Dalším ze stěţejních 

cílů je vhodnou péčí a nápravou hydrologického reţimu udrţovat a  podporovat 

biotopovou rozmanitost lokality se zaměřením na ochranu mokřadních 

společenstev.“ (iszp.kr-moravskoslezsky.cz) 
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2.4 Geologické a geomorfologické poměry 

2.4.1 Geologie 

„Celá Poopavská níţina je v prostoru Kravaře - Zábřeh u Hlučína tvořena 

kvartérními sedimenty (pleistocénními a holocenními) (viz obrázek č.2). Současný 

reliéf vznikl na sedimentech kontinentálních zalednění v době po ústupu 

posledního ledovce z období sálského zalednění. Povrch údolní nivy je erozní a 

vznikl jako terasa aţ po sálském zalednění. Je tvořen především mladowurmskými 

štěrkopísky o mocnosti kolem šesti metrů. Sprašové hlíny překrývají velké plochy 

Kravařské roviny. Dosahují mocnosti do pěti metrů a jsou rovněţ wurmského stáří. 

Z holocenních sedimentů jsou nejvíce rozšířené povodňové sedimenty (hnědé a 

šedé písčité jíly a jemné jílovité písky), které dosahují na řece Opavě mocnosti 

okolo tří metrů a slatinné zeminy mezi Kravařemi - Kouty a Zábřehem u Hlučína.“ 

(ŠTĚRBA, 1990 in Plán péče PR KaZL, 2008) 

 

Obrázek 2: Geologické poměry PR KaZL (výřez geologické mapy 1:50 000, List 15-41 Hlučín, 
2002, upraveno) 
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2.4.2 Geomorfologie 

Provincie: Středoevropská níţina 

Soustava (subprovincie): VII Středopolské níţiny 

Podsoustava (oblast): VII A Slezská níţina 

Celek: VII A-1 Opavská pahorkatina 

Podcelek: VIIA-1B Poopavská níţina  

Okrsek: VIIA-1B-2 Opavsko-moravická niva 

 

Obrázek 3: Mapa geomorfologické regionalizace ČR (Demek, 1986) 

 

Podle regionálního členění ČR (viz obrázek č.3) patří území k celku 

Opavské pahorkatiny, jehoţ součástí je geomorfologický podcelek Poopavská 

níţina a geomorfologický okrsek Opavsko-moravická niva. Území je ze severu 

lemováno Hlučínskou pahorkatinou VIIA-1C, na jihu sousedí území 

s Komárovskou níţinou VIIA-1-B-d a nejvýchodnějšími výběţky Nízkého Jeseníku 

IVC-8, Vítkovskou vrchovinou IV-C-8-F. Jedná se převáţně o říční rovinu se 

sníţeninami, které jsou pozůstatky zazemněných mrtvých říčních ramen. 

(ŠTĚRBA, 1990 in Plán péče PR KaZL, 2008) 
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2.5 Půdy 

Pedologické poměry zájmového území PR se odvíjí od situování v ploché 

říční nivě. Vyskytuje se zde mozaika půdních typů (viz tabulka č.2) především:  

FLUVIZEMÍ (glejových, modálních, oglejených) - Půdy se vyvíjejí z 

povodňových sedimentů hlinitopísčité aţ jilovitohlinité zrnitosti, obsahujících 

značné mnoţství ţivin. Po provedené regulaci toků přestává typický reţim záplav 

a začíná se uplatňovat vývoj k zonálním půdám dané oblasti (mocnější humusový 

horizont, migrace jílu, vyluhování iontů atd.). V našich podmínkách jsou tyto půdy 

jednak vyuţívány k pěstování plodin, jejich nejlepší ochranou v nivě jsou však 

luţní lesy a travní porosty.  

GLEJŮ a ORGANOZEMÍ (mesických, saprických, humolitových, 

glejových) - patří do skupiny půd s hydromorfním půdotvorným procesem, 

probíhajícím pod dlouhodobým vlivem zvýšení půdní vlhkosti za nedostatku 

kyslíku v půdní hmotě.  

PSEUDOGLEJŮ - Tyto půdy se vyvinuly zejména na uloţeninách s 

vyšším obsahem jílu. Omezený průsak vody má za následek střídání oxidačních a 

redukčních pochodů ve svrchních částech profilu. Vzhledem k nepříznivému 

vodnímu reţimu jsou to půdy méně úrodné, vyuţívají se pod trvalé travní porosty. 

(Plán péče PR KaZL, 2008), (www.pod.cz) 

Tabulka 2: Výsky půdních typů v oblasti povodí Odry (zdroj: www.pod.cz) 

Morfogenetický klasifikační 

systém půd MKSP 

Klasifikace půd FAO 

- UNESCO 

ROZLOHA 
Plocha podle půdních 

skupin 

ha % ha % 

Fluvizem glejová Gleyic Fluvisol 48171,31 7,75 69423,76 11,17 

Organozem (bez rozlišení 

subtypu) 

Eutric Histosol, 

Dystric Histosol 
2035,67 0,33 2035,67 0,33 

Glej (typický) Eutric Gleysol 24004,51 3,86 24004,51 3,86 

Pseudoglej primární Dystric Planosol 38280,14 6,16   

Pseudoglej luvizemní Plano-gleyic Luvisol 389,07 0,06 38669,21 6,22 
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2.6 Klimatologické poměry 

PR Koutské a Zábřeţské louky náleţí klimatickém regionu MT10 

v klimatické oblasti mírně teplé (viz tabulka č.3, obrázek č.4), pro kterou je 

charakteristické dlouhé, teplé, mírně suché léto. Přechodné období je krátké 

s mírně teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně chladná a mírně suchá 

s krátkým trváním sněhové pokrývky (Quitt, 1971). 

Území je mírně aţ středně vlhké. Průměrný roční úhrn sráţek ve stanici 

Kravaře činí 648 mm, z toho cca 67 % spadne ve vegetačním období roku. Výpar 

ve stanici činí cca 488 mm, tj. 75 % sráţek. Výpar z volné vodní hladiny můţe 

dosahovat značně vyšších hodnot. V četnosti větrů jasně převládá směr od JZ a 

od S (Tišnovská a kol., 1997 in Špačková, 2004 in Zapletalová, 2008). 

 

 

Obrázek 4: Klimatické oblasti ČR 1:1000 000 (zdroj: http://janpivec.wz.cz, upraveno) 
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Tabulka 3: Charakteristiky klimatické oblasti (mírně teplé) MT 10 (Quitt, 1971) 

Počet letních dnů (LetD) 40-50 

Počet dnů s průměrnou teplotou alespoň 10 °C (HVO) 140-160 

Počet mrazových dnů (MD) 110-130 

Počet ledových dnů (LD) 30-40 

Průměrná teplota v lednu ve °C (°C I) -2 aţ -3 

Průměrná teplota v dubnu ve °C (°C IV) 7-8 

Průměrná teplota v červenci ve °C (°C VII) 17-18 

Průměrná teplota v říjnu ve °C (°C X) 7-8 

Průměrný počet dnů s sráţkami 1 mm a více (s≥1mm) 100-120 

Sráţkový úhrn ve vegetačním období v mm (s VO) 400-450 

Sráţkový úhrn v zimním období v mm (s VZ) 200-250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou (sp) 50-60 

Počet dnů zamračených (o>0,8) 120-150 

Počet dnů jasných (o<0.2) 40-50 

Arktický den:  den s max. teploty vzduchu tmax ≤ -10 °C 

Ledový den:  den s max. teploty vzduchu tmax  -0,1 °C 

Letní den:  den s max. teploty vzduchu tmax ≥ 25 °C 

Mrazový den:  den s min. teploty vzduchu tmin ≤ -0,1 °C  

Tropický den:  den s max. teploty vzduchu tmax ≥ 30 °C 

Tropická noc:  den s nočním min. teploty vzduchu tmin ≥ 20 °C 

Vegetační období:  měsíce IV-IX 

Zimní období:  měsíce X-III 

Zamračený den:  Nd ≤ 8/10 

Jasný den: Nd ≤ 2/10  

Nd: průměrná oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy) 
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2.7 Hydrologické poměry 

Území PR KaZL spadá k povodí dolního toku řeky Opavy (viz tabulka č.4, 

č.5), která vytváří několik úseků přirozeně meandrujícího charakteru a v její nivě 

docházelo k pravidelným rozlivům. Řeka Opava protéká oblastí jihovýchodním 

směrem a ve městě Ostrava ústí jako levý přítok do řeky Odry. Mezi Hájem ve 

Slezsku a Dolním Benešovem napájí levostranná ramena Opavy spolu s říčkou 

Štěpánkou dolnobenešovské rybníky. V zájmovém území je jako levobřeţní přítok 

Opavy nejvýznamnější právě tok Štěpánka se svými drobnými vodotečemi a 

soustavou umělých odvodňovacích kanálů (viz obrázek č.5). (Zapletalová, 2008) 

Tabulka 4: Hydrologické pořadí (Kolektiv autorů Hydrologické poměry ČSR Díl 1. text, 1965) 

2 – 02 - 03 - 017 

2 02 03 017 

Odra Opava 
Opava od Moravice po 

ústí 
Benešovský potok pod Struţkou 

hlavní 

povodí 

I. řádu 

dílčí 

povodí 

II. řádu 

základní povodí 

III. řádu 

povodí 

IV. řádu 

 

Obrázek 5: Mapa území s vyznačenými melioračními kanály (Kořínek, 2008) 
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Tabulka 5: Přehled údajů o povodí (Data ČHMÚ, http://www.chmi.cz/) 

Kraj  

Katastrální území 

Moravskoslezský 

Kravaře ve Slezsku, Zábřeh u Hlučína 

Vodní tok Štěpánka 

Správce toku 
Zemědělská vodohospodářská správa 

Ostrava (ZVHS), Povodí Odry s.p. 

Celková délka toku (L) 

Délka toku v zájmovém území 

7,2 km  

1,7283 km 

Plocha povodí (P) 

 Plocha povodí v zájmovém území 

17,900 km
2 

0,4580 km
2
 

Charakteristika povodí (α = P/L
2
) 0,35 (vějířovité - pro α > 0,26) 

Dlouhodobá průměrná roční výška sráţek (Hs)  

na povodí od roku 1961 - 2000 

592,5 mm (l.m
-2

) 

(60% připadá na letní měsíce) 

Dlouhodobý průměrný průtok (Qar) 

(Dlouhodobá roční průtoková normála) 
0,093 m

3
.s

-1
 (93 l.s

-1
) 

100letá voda (Q100) 14,4 m
3
.s

-1
 (14 400 l.s

-1
) 

 

2.8 Hydrogeologické poměry 

Hydrogeologický rajon PR je 152 Fluviální a glacigenní sedimenty 

v povodí řeky Opavy. Kořínek provedl hydrogeologický průzkum dané lokality pro 

zjištěni reţimu podzemních vod (viz tabulka č.6) kopanou sondou (viz obrázek 

č.6), která byla umístěna 50 metrů jiţně od profilu jedna. Od povrchu terénu do 

hloubky 80 cm je profil tvořen černými nivními, jílovitými hlínami s vysokým 

obsahem organické sloţky v podobě silně rozloţených časti kořenů rostlin, světly 

horizont písčito-jílovitého charakteru s četným zastoupením valounu křemene. V 

hloubce 40 cm byla naraţena hladina podzemní vody a proto jsou niţší polohy 

nivních hlín silně zvodněle. V profilu byla zjištěna zvýšená vlhkost způsobena 

kapilární vzlínavostí jiţ od 20 cm p. p. t. V hloubce od 80 cm do 120 cm se 

nachází horizont slabě rozloţené rašeliny s rozpoznatelnými zbytky stélek listů a 

stonků. Na své bázi ostře nasedá na šedé písčité jíly o plastické konzistenci, v 

rámci kterých byla sondáţ ukončena. Hladina podzemní vody se ustálila 30 cm p. 

p. t. (Kořínek 2008). 
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Obrázek 6: Profil kopanou sondou (Kořínek 2008) 

Tabulka 6: Přírodní charakteristiky vodních útvarů podzemních vod a jejich jednotlivých kolektorů 

(www.povodiodry.cz) 

ID útvaru 15200 15500 

Název kolektoru Kvartér Opavy Kvartér Opavské pahorkatiny 

Plocha [km
2
] 124,7 301,6 

Typ zvodnění souvislé souvislé 

Mocnost kolektoru 5 aţ 50 5 aţ 30 

Geologický typ kvartér kvartér, neogén 

Litologie štěrky, písky, sprašové hlíny hlíny, písky, štěrky 

Typ hladiny volná volná 

Typ propustnosti průlinová průlinová 

Transmisivita 1.10
-4

 - 1.10
-3

 1.10
-4

 - 1.10
-3

 

Typ mineralizace 0,3 – 1 0,3 – 1 

Chemický typ Ca-HCO3-SO4 Ca-Na-HCO3 Ca-Mg-HCO3-SO4 
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3 PRŮZKUMNÉ A MONITOROVACÍ PRÁCE, SBĚR DAT  
 

Pro zmapování zájmového území PR Koutské a Zábřeţské louky bylo 

mými předchůdci pod vedením RNDr. Jany Novákové, Ph.D. zvoleno 5 měrných 

profilů (viz. obrázek č.7). Hodnoty průtoku vody v toku Štěpánka v zadané lokalitě 

byly měřeny pomocí hydro-vrtule firmy Greisinger sonda STS 005 (viz obrázek 

č.12, č.13). 

 

 

Obrázek 7: Foto-mapa zájmového území (zdroj: www.mapy.cz, úprava: Petra Zapletalová 2008) 

 1, 2, 3, 4, 5 - Měřicí profily 

 ▬▬▬▬▬ - Hranice zájmového území 

      ▬▬▬▬▬ - Přístupová cesta k PR 
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3.1 Lokalizace profilů 

Zaměření jednotlivých měrných bodů v území PR KaZL bylo provedeno 

přístrojem eTrex Vista HCx (viz. Obrázek č.8), který k zapůjčení poskytla paní 

RNDr. Jana Nováková, PhD. 

  

Obrázek 8: eTrex Vista HCx - Kód zboţí: 010-00630-01 

Zdroj: http://www.garmin.cz/produkty/outdoor/mapove-gps/etrex-vista-hcx.html 

Technické údaje / Popis 

Garmin eTrex Vista HCx (viz tabulka č.7) je ruční GPS přijímač kapesní 

velikosti s vysoce citlivým GPS čipem umoţňující kvalitnější práci ve zhoršených 

příjmových podmínkách s omezeným výhledem na oblohu, má TFT displej čitelný 

na slunci a je ve vodotěsném provedení, čímţ je přístroj vhodný pro pouţití 

v outdooru. Celé ovládání je navrţeno pro pouţití v jedné ruce pomocí 5 

postranních tlačítek a joysticku. Významnou předností je moţnost dohrávání 

podrobných map na standardní microSD datové karty. Přístroj eTrex Vista HCx je 

dodáván s podrobnou navigační turistickou mapou Topo Czech na CD. 

Parametry:  

 Přesnost určení polohy: 15 m nebo méně při normálním reţimu GPS, 3 metry se 

zapnutým WAAS/EGNOS  

 Slot na micro SD karty pouţitelnými k dohrávání podrobných map, kompatibilita s edicemi 

BlueChart, City Navigator, TOPO Czech, Atlas Czech a dalšími  
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 Rozměry přístroje: 56 x 107 x 30 mm  

 Displej: 43 x 33 mm, rozlišení 220 x 176 pixelů, 256-barevný, trasnreflexivní TFT 

s podsvětlením Hmotnost: 156 g včetně baterií  

 Ţivotnost baterií: výdrţ aţ 25 hodin při pouţití dvou AA alkalických baterií  

 Základní mapa: obsahuje vestavěnou základní mapu světa, s detailem pro Evropu 

(silnice 1. třídy, dálnice, obce kolem 1000 obyvatel, průjezdní plány měst). Tato mapa je 

nahraná napevno v přístroji a nezabírá volné místo na podrobné mapy  

 Vodotěsnost: dle normy IEC 60529 IPX7 (odolnost proti vodě při ponoření do hloubky 1 

metru po dobu 30 minut)  

 Body a naplánované trasy: 1000 bodů s ikonou, názvem a popisem, 50 naplánovaných 

tras Záznam trasy: kapacita aktivní paměti na 10 000 záznamů, moţnost uloţení do 

jedné z 20 pozic (trasa pak bude zjednodušena na 500 lomových bodů), schopnost 

zpětné navigace po trase Zvukové upozornění: přiblíţení k bodu, utrţení kotvy, odchylka 

od kurzu  

 Vestavěná GPS patch (pásková) anténa  

 Další funkce: výběr tónů zvukových upozornění, barevná schémata, stopky, kalendář s 

výpočtem ideálních časů pro lov a rybolov, fáze Měsíce a Slunce, trasový počítač, funkce 

pro geocaching. 

Výhody modelu eTrex Vista HCx: 

 barometrický výškoměr 

 elektronický kompas 

 vysoce citlivý GPS čip umoţňující práci v podmínkách se zhoršeným výhledem na 

oblohu  

 slot na standardní datové karty typu micro SD  

 256-barevný displej pohodlně čitelný na slunečním světle výrazně zlepšuje přehlednost 

mapy a pohled na plánovanou trasu  

 automatický výpočet trasy, přepočítání trasy při odchylce, vedení po trase se zvukovým 

upozorněním před odbočkou a přehledné menu s velikými barevnými ikonami umoţňující 

snadné vyhledávání bodů zájmu (POI)  

 delší ţivotnost baterií (aţ 25 hodin)  

 mini-USB port umoţňující rychlou komunikaci s PC zároveň slouţí jako konektor 

externího napájení (www.garmin.cz) 
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Tabulka 7: Vlastnosti přístroje Garmin eTrex Vista HCx (www.garmin.cz) 

PARAMETRY PRODUKTU 

PC propojení USB 

Voděodolnost: Ano 

Rozměry zařízení, ŠxVxH 5.6 x 10.7 x 3.0 cm 

Displej - velikost, ŠxV 3.3 x 4.3 cm 

Displej - rozlišení, ŠxV 176 x 220 pix. 

Displej - typ 256 color TFT 

Hmotnost 156 g 

Baterie - typ 2 x AA 

Baterie - výdrţ do 25 hod. 

MAPA A PAMĚTI 

Další mapy v dodávce TOPO Czech 

Basemapa Ano 

Moţnost dohrání map Ano 

Předinstalované mapy Ne 

Vestavěná paměť Není 

Slot na paměťovou kartu microSD 

Waypointy/oblíbené/pozice 1000 

Trasy 50 

Track log 10.000 bodů/20 tras 

VLASTNOSTI PRODUKTU 

Bezdrátová technologie ANT Ne 

Plave na hladině Ne 

Vysoce-citlivý přijímač Ano 

Dotyková obrazovka Ne 

Autorouting Ano 

Electronický kompas Ano 

Barometrický výškoměr Ano 

Geocaching mód Ano 

Outdoor GPS hry Ano 

Lov/ryby kalendář Ano 

Slunce/Měsíc info Ano 

Tabulky příliv/odliv Ne 

Výpočet plochy Ano 

Prohlíţeč obrázků Ne 

Moţnost přidat body zájmu Ano 

UŢIVATELSKÉ POUŢITÍ 

Cykllista Ano 
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3.2 Hydrologický cyklus 

Hydrologický cyklus (viz obrázek č.9) probíhá mezi světovým oceánem a 

pevninou jako tzv. velký koloběh vody, nebo pouze nad oceány případně nad 

bezodtokovými oblastmi pevniny jako tzv. malý koloběh vody. 

Při velkém koloběhu vody v přírodě dochází k výparu vody z oceánu, 

vodní pára je přenášena vzdušnými proudy nad pevninu, kde kondenzuje nebo 

nesublimuje, v podobě sráţek se dostává na pevninu a povrchovým odtokem zpět 

do světového oceánu. Současně dochází k výparu vody z pevniny, vodní pára je 

vzdušnými proudy přenášena nad oceán a v podobě sráţek se dostává do 

světového oceánu. (Hrádek, 2004) 

 

Obrázek 9:  Koloběh vody (Šilar, 1996) 
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Hydrologickým reţimem rozumíme zákonitosti změn hydrologických jevů 

v čase a prostoru, způsobených fyzickogeografickými činiteli, především 

klimatickými. Přirozené zákonitosti mohou být narušeny umělými zásahy, jak je 

tomu v současnosti poměrně často. Musíme proto rozlišovat přirozený a ovlivněný 

hydrologický reţim (Kemel, 2000) viz (obrázek č.10, 11). 

 

Obrázek 10: Příčiny ovlivnění hydrologických reţimů (Nacházel, 1997) 

 Hydrometrie se zabývá metodami a přístroji pro měření hydrologických 

prvků. 

 Hydrografie shromaţďuje, třídí a zpracovává hydrologická pozorování, 

odvozuje charakteristiky území oblastí a jejich vodních stavů.  

 Povodí je základní hydrologickou oblastí, ve které zkoumáme odtokový 

proces a zjišťujeme vzájemný vztah bilančních prvků. 

 Vodní tok je přírodní nebo umělý vodní útvar, ve kterém se shromaţďuje a 

odtéká voda buď trvale nebo po delší část roku. 

 Umělým vodním tokem rozumíme náhony, odpady, průplavy apod., které 

vznikly technickým zásahem do přírodního prostředí. 

 Průtok je protékání vody průtočným profilem, představuje objem vody 

proteklý průtočným profilem za sekundu.  

 Vodní stav je výška vodní hladiny v toku nebo nádrţi nad zvoleným 

pevným bodem. (Hrádek, 2004) 
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Obrázek 11: Schéma modelu BILAN (Nacházel, 1997) 

3.3 Metodika hydrometrování 

Hydrometrie představuje nejstarší vědu o vodě. Úkolem hydrometrie 

povrchových vod je především stanovení kvantitativních hodnot hydrologických 

prvků jako jsou vodní stavy, průtoky, splaveniny, teploty a ledové úkazy. Měření 

průtoků hydrometrickou vrtulí spočívá v měření rychlostí proudění vody a 

zjišťování údajů pro výpočet plochy průtočného profilu, tj. v měření hloubek vody a 

vzdáleností mezi měrnými svislicemi po šířce toku. (Kříţ, 1988) 

Měření průtoků na odtokových kanálech se provádí pomocí měření 

rychlostí a následným vyhodnocováním průtoků hydrometrováním. Jelikoţ se 

jedná o malé kanály, přichází do úvahy zjednodušené metody zpracování a 

vyhodnocení. Průtoky v tocích a kanálech se nejčastěji určují na základě změřené 

průtočné plochy (odpovídající vodnímu stavu) a současně vypočtené střední 

profilové rychlosti. Nutným předpokladem je, aby všechna měření proběhla při 

ustáleném stavu proudění (ČSN EN ISO 748, 2008). 
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Hydrometrická měření slouţí k určení průtoku a patří mezi základní 

terénní práce ve vodním hospodářství. Na základě hydrometrických měření se 

konstruují měrné křivky limnigrafických a vodočetných profilů. 

Obvykle se pro měření průtoků pouţívají hydrometrické vrtule či jiné 

přístroje pro měření bodové rychlosti. 

Hydrometrické stanovení průtoku je základní metodou pro určení průtoků 

v říční síti. Na základě výsledků hydrometrických měření se konstruují měrné 

křivky, které vyjadřují vztah mezi vodním stavem a průtokem v daném profilu. 

(Mattas, 2001) 

 

Obrázek 12: Digitální přístroj pro měření vlhkosti vzduchu, teploty, průtoku vzduchu / vody. 

Loggerové funkce (Zdroj: http://www.greisinger.cz/Default1.aspx?lng=cs-CZ&c=1&b=22&a=235) 

Viz. Příloha Obrázek č.44 

 

 

Obrázek 13: Snímač proudění vody s výměnnou hlavicí, kalibrovaný a plně změnitelný 

(Zdroj: http://www.bartex.cz/Default1.aspx?lng=cs-CZ&c=1&b=22&a=236) 

Viz. Příloha Obrázek č.45 
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Technické údaje: 

Měřící rozsahy 

Se sondou STS 005 

Rychlost proudění dle pouţité sondy  (rozlišení 0,01 m/s) 

Přesnost přístroje 

Rychlost proudění +/- 0,1% 

Výpočet střední hodnoty proudění 

Čas výpočtu 1 .. 30 sekund 

Jmenovitá teplota 25°C 

Pracovní teplota 0 aţ +50°C 

Relativní vlhkost 0 aţ 95%r.v. (neorosit) 

Skladovací teplota -20°C aţ +70°C 

Rozměry (přístroj) 142 x 71 x 26 mm 

Pouzdro z materiálu ABS, fóliová klávesnice, integrovaná opěrka a 

závěs, přední panel IP65. 

Hmotnost ca. 155 g 

Rozhraní Sériové přes (3,5mm konektor) galvanicky oddělený konvertor 

GRS3100 (viz. příslušenství) přímo na rozhraní RS232 počítače. 

Napájení 9V-baterie, typ IEC 6F22 (součást dodávky) případně ze síťového 

zdroje přes konektor na pouzdru přístroje, napětí 10,5-12V ss. 

(doporučený síť.zdroj: GNG10/3000) 

Odběr proudu cca 2,5 mA (včetně TFS0100) 

Displej 2 čtyřmístné LCD (12,4mm a 7mm vysoké) 

Ovládací prvky 6 fóliových tlačítek 

Paměť mezních hodnot Nejvyšší a nejniţší hodnoty naměřené hodnoty se ukládají do paměti 

přístroje. 

Funkce HOLD Stisknutím příslušného tlačítka se uloţí do paměti poslední měřená 

hodnota. 

Automatické vypínání Přístroj se automaticky vypne ve zvoleném časovém intervalu v případě, 

ţe nebylo stisknuto ţádné tlačítko, nebo neprobíhá datová komunikace. 

Doba vypnutí je nastavitelná v rozsahu mezi 1 – 120 min. nebo úplně 

obstavitelná. 

Poplachová funkce Min- / max-poplach přes integrovaný zdroj akustického signálu, displej a 

rozhraní. 

Logerová funkce: 2 logerové funkce: Ruční ukládání (Store), cyklické ukládání (Cycle) 

Kapacita paměti: Store: max. 99 paměťových míst, 

Cycle: max. 2700 paměťových míst 

Frekvence zápisu: Cycle: 1 aţ 3600 sekund 

Reálný čas Hodiny, datum a rok integrovaný v přístroji 

EMV: Přístroj GMH3350 splňuje veškeré podmínky normy o 

elektromagnetické slučitelnosti (89/336/EWG). Doplňková chyba: < 1% 
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3.3.1 Hydrometrický profil 

Profil pro hydrometrování by měl být dostatečně hluboký, uprostřed přímé 

volné trati, co moţná pravidelný a souměrný, bez překáţek (kameny, vodní 

vegetace atd.). Délka přímé trati by měla být alespoň 3 - 7 šířek koryta v hladině, 

ideálně 5 šířek nad a 2 šířky pod měrným profilem. Měrný profil má být kolmý na 

směr proudění a voda má proudit celým profilem s co moţná pravidelným 

rychlostním profilem. Nevhodná jsou místa, kde dochází k tvoření vírů a úplavů, s 

přirozenými či umělými překáţkami (balvanité úseky, zarostlé úseky, profily s 

nánosy, mostními pilíři a pod. Pokud nelze výše uvedená kritéria dodrţet, je nutné 

při vlastním měření dbát na eliminaci nepříznivých vlivů vhodným umístěním, 

případně zahuštěním měrných a sondovacích svislic a pod.  

U menších toků, kde se měření provádí broděním, je často moţné (a 

vhodné) profil poněkud upravit - odstranit kameny větších rozměrů, které mohou 

nepříznivě ovlivňovat proudění, odstranit vodní vegetaci a pod. Upravit bývá nutné 

nejen samotný profil, ale často i krátký úsek nad ním, aby do měrného profilu 

pokud moţno nezasahovaly úplavy za většími kameny výše proti proudu. (Mattas, 

2001) 

Počet a rozmístění měrných a sondovacích svislic 

Počet N měrných svislic má být podle ČHMÚ pro toky uţší 20 m nejméně 

N=B, nejméně však N=10+h 

kde B [m] je šířka toku v hladině (viz. tabulka č.8) a h [m] je střední hloubka vody. 

(Mattas, 2001) 

Tabulka 8: Počet měrných svislic podle ISO (ČSN EN ISO 748) 

šířka toku B 

[m] 

počet měrných 

svislic 

B < 0,5 3 

0,5 < B < 1,0 4 - 5 

1,0 < B < 3,0 5 - 8 

3,0 < B < 6,0 8 - 12 

B > 6,0 12 a více 
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3.3.2 Měření vzdáleností 

Měření vzdáleností (určení staničení svislic v profilu) provádíme zpravidla 

u menších toků pásmem, u větších toků předem nataţeným měřičským lankem. 

Pásmo či lanko musí být vţdy dobře napjato. Při měření pásmem určujeme 

staničení na centimetry, při pouţití lanka, které mívá označené jen celé metry, 

staničení odhadujeme na 10 cm. (Mattas, 2001) 

3.3.3 Měření hloubek 

Hloubka vody představuje svislou vzdálenost dna vodního útvaru od 

hladiny vody (Kříţ, 1988). Měření hloubek se provádí většinou sondováním 

pomocí soutyčí vrtule nebo jejího závěsu, sondovací tyčí. 

Při sondování soutyčím se hloubka vody odečítá při poloze vrtule s její 

osou v úrovni hladiny. Pokud měříme v korytě s tvrdým dnem s tyčí, která má pod 

opěrnou destičkou na svém dolní konci stabilizační hrot, je nutné výšku hrotu 

přičíst k měřené hloubce. Při sondování sondovací tyčí s obvyklým dělením po 10 

cm jednotky centimetrů odhadujeme. (Mattas, 2001) 

3.3.4 Měření rychlostí 

Rychlost a směr proudění vody je základní charakteristikou pohybu vody 

v povrchových vodních tocích. Pohyb je buď laminární nebo turbulentní, ten se 

vyskytuje nejčastěji (Kříţ, 1988). Pohyb vody v otevřeném korytě se děje podle 

zákonů známých z hydrauliky. V přirozených tocích se průtoky neustále mění 

v závislosti na časově proměnlivém odtoku sráţkových vod z povodí, proměnlivé 

dotaci podpovrchového a podzemního odtoku. Z hydraulického hlediska se 

v přirozených vodních tocích vyskytuje nejčastěji pohyb neustálený. Největší 

povrchová rychlost vpmax se vyskytuje zpravidla nad nejhlubším místem v korytě 

(Kemel, 2000).  

Při měření bodových rychlostí se měrné body ve svislicích umísťují 

zpravidla pravidelně podle určeného schématu (viz obrázek č.14), které 

zjednodušuje výpočet středních svislicových rychlostí (viz tabulka č.9), lze však 

pouţít i rozmístění nepravidelného, podle subjektivní volby. (Mattas, 2001) 
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Obrázek 14: Schéma rozmístění měrných bodů(Mattas, 2001) 

 

Tabulka 9: Počet bodů ve svislici 

Hloubka y [m] počet bodů 

y < 0,25 1 

0,25 < y < 0,50 2 

y > 0,5 3 a více 

 

Při malých hloubkách, kdy vrtuli nelze umístit do předepsaných bodů, se 

měří rychlost proudění při dně a u hladiny, případně i jen v jediném bodě ca 

uprostřed hloubky. (Mattas, 2001)  

Rychlost se udává v jednotkách [m∙s-1], směr se vztahuje u povrchových 

toků k rovině průtočného (příčného) profilu (je na ni kolmý), u hlubokých vodních 

úvarů se směr proudění nejčastěji orientuje ke světovým stranám. (Kříţ, 1988) 

3.3.5 Přesnost měření 

Přesnost měření závisí na řadě okolností. Zásadní význam má volba 

profilu, rozmístění svislic a pouţité schéma měření ve svislici, a doba měření v 

kaţdém bodě. Jistý (i kdyţ menší) vliv má i způsob vyhodnocení. (Mattas, 2001) 
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3.3.6 Měření průtoků 

Znalost průtoků ve vodním toku je významná jako podklad pro další 

hydrologické rozbory při zjišťování vodní bilance zkoumaného území. Měření 

průtoků je spolu s měřením vodních stavů velmi důleţitým základem dalších 

hydrologických výpočtů. (Šilar, 1996) 

Průtok vody se rovná objemu vody proleklého průtočným profilem za 

jednotku času a uvádí se v [m3.s-1] nebo [l.s-1] (viz obrázek č.15) (Kříţ, 1988) 

Průtok lze měřit: 

 Přímo – zjišťováním mnoţství vody vtékající za časovou jednotku do 

nádoby nebo nádrţe známého objemu 

 Nepřímo – zjišťováním rychlosti proudění plovákem nebo vodoměrnou 

vrtulí v korytě daných rozměrů, velikosti zředění silně koncentrovaného 

roztoku snadno zjistitelné látky (soli), který přivádíme do vodního toku, 

rozměrů vodního paprsku na přepadu známého tvaru, venturimetrem a 

odvozením z vodního stavu v průtočném profilu, je-li v něm znám vztah 

mezi vodním stavem a velikostí průtoku. (Šilar, 1996) 

 

Obrázek 15: Měření průtoků ve vodním toku vodoměrnou vrtulí (Šilar, 1996) 
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Obrázek 16: Měření rychlosti proudění vody na profilu č.4 (foto: Jiří Augustin, 7.1.2011) 

 

Obrázek 17: Měření rychlosti proudění vody na profilu č.5 (foto: Jiří Augustin, 7.1.2011) 
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3.3.7 Frekvence měření  

Hladina se odečítá při kaţdém hydrometrování. Měření hydrometrickými 

vrtulemi se provádí minimálně 2x ročně v kaţdém profilu (jaro a léto). Doporučená 

frekvence (podle  ČHMÚ) je 5x ročně. Měření by mělo proběhnout minimálně v 

jarních a letních měsících. Důleţité je si uvědomit, ţe pokud tok v letních měsících  

zarůstá vodní vegetací (např. lakušníkem) bude nutné sestrojit minimálně dvě 

konsumpční křivky:  

 pro období, kdy je koryto minimálně zarostlé (jarní a zimní období)  

 pro období, kdy je koryto zarostlé (letní a podzimní období)  

Obecně největší problémy nastávají v zimním období, pokud tok zamrzá. 

Hydrometrování v tomto období  bývá často prakticky nemoţné. Důleţitou 

zásadou je podchycení většího rozsahu průtoků v profilu. Z toho vyplývá nutnost 

hydrometrování při zvýšených vodních stavech.   

3.3.8 Personální a technické zabezpečení hydrometrování  

Hydrometrování se provádí na lokalitě v místě určení profilů. 

Hydrometrovat by měly vţdy minimálně dvě osoby. Jeden pracovník přímo měří 

hloubku vody a rychlost hydrometrickou vrtulí. Druhý naměřené údaje zapisuje. K 

hydrometrování je nutno mít:  

 soupravu s hydrometrickými vrtulemi, které se po kaţdém výjezdu vyčistí 

 vodočetnou lať 

 měřící pásmo  

 formulář pro zápis naměřených hodnot  

 kolíky na přichycení pásma  

 gumáky, brodící boty popř. brodící kalhoty  

 vhodné oblečení do terénu  

 další případné technické pomůcky umoţňující tuto činnost 

Ve vybraném průtočném profilu natáhneme lanko (ocelové), od břehu k 

břehu a začneme vyměřovat. Výsledky měření zapisuje kolega do připraveného 

formuláře. Měření začíná v první svislici od dostupného břehu.  
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3.3.9 Konsumpční křivka 

Znázorňuje vztah mezi průtokem Q, vyjádřeným v [m3·s-1] případně [l·s-1], 

a vodním stavem H [cm] v průtočném průřezu vodního toku na měrném profilu 

toku (Kremláček, 2001. Vztah, kdy určitému vodnímu stavu H odpovídá určitý 

průtok, Q = f (H), vynesený graficky a to na vodorovnou osu průtok Q a na svislou 

vodní stav H, nazýváme měrnou křivkou průtoků nebo konsumční křivkou (Šilar, 

1996). Je ji moţné sestrojit proloţením bodů naměřených za různých vodních 

stavů pomocí hydrometrických  vrtulí. Získanými hodnotami proloţíme křivku, 

která je obecně parabolického tvaru (viz obrázek č.18). Jestliţe je profil nový a 

hydrometrických měření bylo málo (zhruba méně neţ pět), je vhodné naměřené 

hodnoty doplnit výsledky hydraulických výpočtů. Základní rovnice pro výpočet 

průtoku má tvar:  

Q = S·v 

Kde:  Q průtok [m3·s-1] 

 S průtočná plocha [m2] 

 v průměrná profilová rychlost [m·s-1] (Kremláček, 2001) 

 

Obrázek 18: Konsumpční křivka (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rating_curve-cz.PNG, 

upraveno) 
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3.4 Výpočet průtoků 

Průtok je definován jako mnoţství vody, které proteče daným průtočným 

profilem za sekundu (Dub 1957). Měřené údaje se zapisují do hydrometrického 

zápisníku, neboli zápisníku pro měření průtoků (viz obrázek č.19). 

 

 

Obrázek 19: Zápisník pro měření průtoků 

 

Početní zpracování dat 

Stanovení průtoku z následujícího vztahu: 

  iii vSQQ  

 13  smvSQ ms  

msv  střední rychlost ve svislici [m.s-1] (Hrádek, 2004) 
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Obrázek 20: Profil pro výpočet průtoků 

 

Hodnoty průtoků u všech profilů se podle schematického obrázku č. 20 

vypočítají pouţitím následujícího vztahu: 
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Kde: 

Q1,2,3,4   dílčí průtoky [m3/s] 

Q   celkový průtok [m3/s] 

S1,2´,2´´,3´,3´´,4 jednotlivé plochy průtočného profilu [m2] 

v1,2,3,4   rychlost proudění vody  [m/s] 

L1,2,3,4   vzdálenost svislic [m] 

H1,2,3   hloubka svislic [m] 
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4 VYHODNOCENÍ VYBRANÝCH PARAMETRŮ 

SRÁŢKOODTOKOVÉ BILANCE ÚZEMÍ 

Pro zmapování zájmového území PR Zábřeţské a Koutské louky bylo 

zvoleno 5 měrných profilů (viz. obrázek č.21). Hodnoty průtoku vody v toku 

Štěpánka v zadané lokalitě byly měřeny v měsíci listopad roku 2010 a leden 2011 

a dále pouţito i výsledků z dubna 2008 naměřených společně s Lucií Prokšovou. 

 

Obrázek 21: Mapa profilů (autor: Martina Filipcová 2008, upraveno) 
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4.1 Profil č.1 

Poloha dle GPS souřadnic 49°55'14.225"N, 18°04'23.084"E, nadmořská 

výška 226 m n. m. Nachází se v severní části PR KaZL v melioračním kanále, do 

kterého ústí odpadní vody nedalekého masokombinátu firmy Klemens, s.r.o. (viz. 

Obrázek č.22), které přispívají k výraznému zasedimentování organickými 

usazeninami. Rychlost odtoku odpadní vody je závislá na produkci OV podle 

třísměnného provozu firmy, tudíţ proměnlivá (Zapletalová 2008). Hladina v 

rybníčku je uměle vzduta dřevěným příčným objektem v korytě (Augustin 2010). 

Vegetaci v okolí prvního profilu tvoři vrba popelavá (Salix cinerea), vrba 

pětimuţná (S. pentadra), líska obecná (Corylus avellana), bez černý (Sambucus 

nigra), topol osika (Populus tremula), střemcha pozdní (Padus serotina), rákos 

obecný (Phragmites australis), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) (Šálek 2009). 

 

Obrázek 22: Profil č. 1 (foto: Petra Zapletalová, 7.1.2011) 
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V následující tabulce č.10 jsou zaznamenány naměřené hodnoty a z nich 

sestaveno grafické znázornění profilu koryta vodního toku (viz obrázek č.23) 

Tabulka 10: Naměřené hodnoty profilu 1, 13.4.2008, Prokšová, Zapletalová 

Pozice měření 
u pravého 

břehu 

mezi pravým břehem a 

středem 
střed 

u levého 

břehu 

Vzdálenost od pravého 

břehu (m) 
0,10 0,85 1,60 2,0 

Hloubka vody v (m) 0,51 0,73 0,89 0,68 

Rychlost proudění vody 

(m · s
-1

) 
0,00 (v1) 0,03 (v2) 0,01 (v3) 0,00 (v4) 

 

Obrázek 23: Profil koryta v měřicím profilu 1 (13.4.2008) 
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4.2 Profil č.2 

Poloha dle GPS souřadnic 49°55'15.46"N, 18°04'15.588"E, nadmořská 

výška 226 m n. m. Nachází se v PR KaZL severozápadně ve vzdálenosti asi 120 

metrů od profilu č.1, v místě kde se meliorační kanál stáčí na levou stranu asi o 

90°, z pravé strany navazuje přítok dalšího melioračního kanálu (viz. obrázek 

č.26). Mnou stanovené měrné místo bylo u betonového mostu se skruţí se 

směrem toku znázorněným na obrázku č 24. 

 

Obrázek 24: Profil č. 2 (foto: Petra Zapletalová, 7.1.2011) 

Tabulka 11: Naměřené hodnoty profilu 2, 13.4.2008 Prokšová, Zapletalová 

Pozice měření 
u pravého 

břehu 

mezi pravým břehem 

a středem 
střed 

u levého 

břehu 

Vzdálenost od pravého břehu 

(m) 
0, 15 0,80 1,5 2,00 

Hloubka vody v (m) 0,36 0,43 0,52 0,29 

Rychlost proudění vody 

(m
 
· s

-1
) 

0,00 (v1) 0,00 (v2) 0,01 (v3) 0,00 (v4) 
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Obrázek 25: Profil koryta v měřicím profilu 2 (13.4.2008) 

 

Obrázek 26: Umístění profilu č. 2 (foto: Petra Zapletalová, 7.1.2011) 
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Tabulka 12: Naměřené hodnoty profilu 2, 5.11.2010 Zapletalová 

Pozice měření 
lPB-S 

střed 

lS-L 

levá strana 

LL-LB 

levy břeh 

Vzdálenost svislic [m] 1 0,5 0,5 

Vzdálenost od pravého břehu [m] 1 1,5 2 (L) 

Hloubka vody  [m] 0,15 0,13  

Rychlost proudění vody [m/s] 

vØ [m/s] 0,06 0,00  

vmax [m/s] 0,09 0,05  

vmin[m/s] 0,00 0,00  

 

Obrázek 27: Profil koryta v měřicím profilu 2 (5.11.2010, 7.1.2011) 

Tabulka 13: Naměřené hodnoty profilu 2, 7.1.2011 Zapletalová 

Pozice měření 
lPB-S 

střed 

lS-L 

levá strana 

LL-LB 

levy břeh 

Vzdálenost svislic [m] 1 0,5 0,5 

Vzdálenost od pravého břehu [m] 1 1,5 2 (L) 

Hloubka vody  [m] 0,15 0,13  

Rychlost proudění vody [m/s] 

vØ [m/s] 0,11 0,10  

vmax [m/s] 1,15 0,60  

vmin[m/s] 0,10 0,00  
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4.3 Profil č.3 

Poloha dle GPS souřadnic 49°55'04.771"N, 18°04'13.83"E, nadmořská 

výška 226 m n. m. Nachází se přímo v PR KaZL ve vzdálenosti asi 300 metrů 

jiţně od profilu č.2 (viz. obrázek č. 28). Odtok směřuje taktéţ ze severu na jih. 

V tomto profilu se projevuje usazování sedimentu, jehoţ hloubka je o 

mocnosti přibliţně 40 cm. Vegetaci tvoři olše lepkavá (Alnus glutinosa), v. 

popelavá (S. cinerea), topol osika (Populus tremula), sítina rozkladitá (Juncus sp.), 

bez černý (Sambucus nigra), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) (Šálek 2009). 

 

Obrázek 28: Profil č. 3 (foto: Petra Zapletalová, 7.1.2011) 
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Tabulka 14: Naměřené hodnoty profilu 3, 13.4.2008 Prokšová, Zapletalová 

Pozice měření 
u pravého 

břehu 

mezi pravým břehem a 

středem 
střed 

u levého 

břehu 

Vzdálenost od pravého 

břehu (m) 
0,75 1,50 2,00 2,50 

Hloubka vody v (m) 0,10 0,25 0,40 0,20 

Rychlost proudění vody 

(m
 
· s

-1
) 

0,01 (v1) 0,01 (v2) 0,02 (v3) 0,02 (v4) 

 

Obrázek 29: Profil koryta v měřicím profilu 3 (13.4.2008) 

 

Tabulka 15: Naměřené hodnoty profilu 3, 5.11.2010 Zapletalová 

Pozice měření 
lPB-P 

pravá strana 

lP-S 

střed 

lS-LB 

levý břeh 

Vzdálenost svislic [m] 0,6 0,65 1,25 

Vzdálenost od pravého břehu [m] 0,6 1,25 2,5 (L) 

Hloubka vody [m] 0,11 0,15  

Rychlost proudění vody 

[m/s] 

vØ [m/s] 0,00 0,06  

vmax [m/s] 0,00 0,08  

vmin[m/s] 0,00 0,00  
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Obrázek 30: Profil koryta v měřicím profilu 3 (5.11.2010, 7.1.2011) 

 

Tabulka 16: Naměřené hodnoty profilu 3, 7.1.2011 Zapletalová 

Pozice měření 
lPB-P 

pravá strana 

lP-S 

střed 

lS-LB 

levý břeh 

Vzdálenost svislic [m] 0,6 0,65 1,25 

Vzdálenost od pravého břehu [m] 0,6 1,25 2,5 (L) 

Hloubka vody [m] 0,11 0,15  

Rychlost proudění vody 

[m/s] 

vØ [m/s] 0,11 0,14  

vmax [m/s] 0,12 0,15  

vmin[m/s] 0,09 0,12  
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4.4 Profil č.4 

Poloha podle GPS souřadnic 49°54'56.852"N, 18°4'7.108"E, nadmořská 

výška 226 m n. m. Nachází se JJZ ve vzdálenosti přibliţně 400 metrů od profilu č. 

3 (viz. obrázek č.31) jiţ pouze v ochranném pásmu PR. Jako orientační bod dobře 

slouţí dřevěný mostek, který svým jedinečným řešením nelze přehlédnout. Tok 

dále směřuje ze západu k východu.  

 

Obrázek 31: Profil č. 4 (foto: Petra Zapletalová, 7.1.2011) 

Tabulka 17: Naměřené hodnoty profilu 4, 13.4.2008 Prokšová, Zapletalová 

Pozice měření 
u pravého 

břehu 

mezi pravým břehem 

a středem 
střed 

u levého 

břehu 

Vzdálenost od pravého břehu 

(m) 
0,80 1,45 2,70 3,50 

Hloubka vody v (m) 0,70 1,00 1,10 1,00 

Rychlost proudění vody 

(m
 
· s

-1
) 

0,02 (v1) 0,10 (v2) 0,10 (v3) 0,02 (v4) 
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Obrázek 32: Profil koryta v měřicím profilu 4 (13.4.2008) 

Tabulka 18: Naměřené hodnoty profilu 4, 5.11.2010 Zapletalová 

Pozice měření 

lPB-P 

pravá 

strana 

lP-S 

střed 

lS-L 

levá strana 

lL-LB 

levý břeh 

Vzdálenost svislic [m] 0,9 0,85 0,85 0,9 

Vzdálenost od pravého břehu [m] 0,9 1,75 2,6 3,5 (L) 

Hloubka vody [m] 0,15 0,5 0,47  

Rychlost proudění vody [m/s] 

vØ [m/s] 0,00 0,01 0,00  

vmax [m/s] 0,00 0,06 0,00  

vmin[m/s] 0,00 0,00 0,00  



Bc. Petra Zapletalová  Hydrologický reţim v území PR KaZL 
_________________________________________________________________ 

2011  43 

 

Obrázek 33: Profil koryta v měřicím profilu 4 (5.11.2010, 7.1.2011) 

 

Tabulka 19: Naměřené hodnoty profilu 4, 7.1.2011 Zapletalová 

Pozice měření 

lPB-P 

pravá 

strana 

lP-S 

střed 

lS-L 

levá strana 

lL-LB 

levý břeh 

Vzdálenost svislic [m] 0,9 0,85 0,85 0,9 

Vzdálenost od pravého břehu [m] 0,9 1,75 2,6 3,5 (L) 

Hloubka vody [m] 0,15 0,5 0,47  

Rychlost proudění vody [m/s] 

vØ [m/s] 0,05 0,05 0
* 

 

vmax [m/s] 0,06 0,11 0
*
  

vmin[m/s] 0,01 0,02 0
*
  

0
*
  naměřená rychlost v = 0 [m/s], o mostek byly zachyceny větve a jiný přírodní materiál, 

který nešel odstranit 
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4.5 Profil č.5 

Poloha podle GPS souřadnic 49°54'54.472"N, 18°4'43.107"E, nadmořská 

výška 226 m n. m. Nachází se za hranicí PR v ochranném pásmu přibliţně 700 

metrů východně od profilu č. 4 (viz. obrázek č.34). Potok Štěpánka pokračuje ve 

směru za západu na východ pod kamenným mostkem, který tak určuje uzávěrový 

profil. 

 

Obrázek 34: Profil č. 5 dokumentován z mostku (foto: Petra Zapletalová, 7.1.2011) 

 

Tabulka 20: Naměřené hodnoty profilu 5, 13.4.2008 Prokšová, Zapletalová 

Pozice měření 
u pravého 

břehu 

mezi pravým břehem a 

středem 
střed 

u levého 

břehu 

Vzdálenost od pravého 

břehu (m) 
0,30 1,00 1,50 1,60 

Hloubka vody v (m) 0,15 0,10 0,16 0,13 

Rychlost proudění vody 

(m · s
-1

) 
0,3 (v1) 0,11 (v2) 0,11 (v3) 0,3 (v4) 

 

 

Obrázek 35: Profil koryta v měřicím profilu 5 (13.4.2008) 
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Tabulka 21: Naměřené hodnoty profilu 5, 5.11.2010 Zapletalová 

Pozice měření 

lPB-P 

pravá 

strana 

lP-S 

střed 

lS-L 

levá strana 

lL-LB 

levý břeh 

Vzdálenost svislic [m] 0,4 0,4 0,4 0,4 

Vzdálenost od pravého břehu [m] 0,4 0,8 1,2 1,6 (L) 

Hloubka vody [m] 0,09 0,11 0,10  

Rychlost proudění vody [m/s] 

vØ [m/s] 0,08 0,39 0,20  

vmax [m/s] 0,09 2,70 0,28  

vmin[m/s] 0,06 0,24 0,11  

 

Obrázek 36: Profil koryta v měřicím profilu 5 (5.11.2010, 7.1.2011) 

Tabulka 22: Naměřené hodnoty profilu 5, 7.1.2011 Zapletalová 

Pozice měření 

lPB-P 

pravá 

strana 

lP-S 

střed 

lS-L 

levá strana 

lL-LB 

levý břeh 

Vzdálenost svislic [m] 0,4 0,4 0,4 0,4 

Vzdálenost od pravého břehu [m] 0,4 0,8 1,2 1,6 (L) 

Hloubka vody [m] 0,09 0,11 0,10  

Rychlost proudění vody [m/s] 

vØ [m/s] 0,22 0,24 0,34  

vmax [m/s] 0,28 0,30 0,40  

vmin[m/s] 0,16 0,18 0,26  
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4.6 Hydrologické poměry 

4.6.1 Průtok 

Výpočet průtoků se provádí dle základního vzorce: 

]/[ 3 smvSQ   

Pro konkrétní příklad výpočtu průtoku bylo pouţito hodnot ze dne 

5.11.2010 naměřených na profilu č. 2. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č.23. 
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Tabulka 23: Hodnoty celkových průtoků 

Q [m
3
/s] 13.4.2008 5.11.2010 7.1.2011 

Profil 1 19,1821 ∙10
-3

 - - 

Profil 2 2,6750 ∙10
-3

 4,3500 ∙10
-3

 10,6000 ∙10
-3

 

Profil 3 5,5375 ∙10
-3

 5,3475 ∙10
-3

 18,9400∙10
-3

 

Profil 4 227,1000 ∙10
-3

 3,4425 ∙10
-3

 25,8063 ∙10
-3

 

Profil 5 45,0850 ∙10
-3

 45,3900 ∙10
-3

 16,2936 ∙10
-3

 

 

Tyto hodnoty poukazují na skutečnost, ţe je tok Štěpánka málo zvodnělý. 

Ze spočtených hodnot průtoků jsou sestrojeny následující konsumpční křivky (viz 

obrázky č.37, č.38, č.39) 
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Obrázek 37: Konsumpční křivka 13.4.2008 

 
Obrázek 38: Konsumpční křivka 5.11.2010 

 
Obrázek 39: Konsumpční křivka 7.1.2011 
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4.6.2 Sráţkové poměry 

V území oblasti Hlučín-Opava-Krnov se projevují vlivy dešťového stínu na 

závětrné straně Jeseníků, proto je tato oblast v celém povodí na sráţky nejchudší 

(Brosch 2005). Průměrný roční úhrn sráţek v roce 2009  činil v povodí Odry 899 

mm, coţ představuje 109% normálu. Sráţkově silně nadnormální byl měsíc 

březen (254%). Sráţkově nadnormální byly měsíce únor (154%),  červen (162 %) 

a  říjen (198%). Sráţkově podnormální byly měsíce srpen  (54%) a září (35%). 

Sráţkově silně podnormální byl měsíc duben (21%). Ve stanici Lysá hora byl 

zaznamenán nejvyšší roční úhrn sráţek 1 525 mm i nejvyšší měsíční úhrn sráţek, 

a to 294 mm v měsíci  červnu. Nejvyšší denní úhrn sráţek, 124 mm, byl naměřen 

24. června ve stanici Bělotín. (www.pod.cz) 

Z portálu Českého hydrometeorologického ústavu jsou pouţita data (viz 

tabulky č.24, obrázky č.40, č.41, č.42) udávající měsíční úhrny sráţek ve srovnání 

s dlouhodobým normálem 1961–1990 na území Moravskoslezského kraje. 

(portal.chmi.cz) 

Tabulka 24: Územní sráţky v roce 2009, 2010, 2011 v Moravskoslezském kraji 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rok 2009 

S 33 64 109 13 90 161 116 52 23 100 60 44 864 

N 42 44 43 59 94 108 105 98 63 50 58 52 816 

% 79 147 251 21 96 150 110 53 36 200 104 85 106 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rok 2010 

S 70 39 28 78 280 105 161 129 107 17 78 70 1163 

N 42 44 43 59 94 108 105 98 63 50 58 52 816 

% 167 88 64 132 298 97 153 131 170 33 134 134 142 

 1. 2. vysvětlivky Rok 2011 

S 32 12 S = úhrn sráţek [mm] - 

N 42 44 N = dlouhodobý sráţkový normál 1961-1990 [mm] - 

% 76 28 % = úhrn sráţek v % normálu 1961–1990 - 
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Obrázek 40: Roční úhrn sráţek v roce 2010 [mm] (portal.chmi.cz) 

 

Obrázek 41: Průměrný roční úhrn sráţek 1961 - 1990 [mm] (portal.chmi.cz) 

 

Obrázek 42: Úhrn sráţek v roce 2010 [% normálu 1961 - 1990] (portal.chmi.cz) 
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4.6.3 Odtokové poměry 

Za kalendářní rok 2009 odteklo z povodí Odry k závěrovému profilu v 

Bohumíně 1.530 mil. m3 vody. Z hlediska vodnosti toků lze rok 2009 

charakterizovat jako průměrný aţ nadprůměrný. Ve srovnání s dlouhodobými 

průměry (Qa) za období 1931-1980 dosáhla  Řeka Opava v Krnově 103 % Qa, 

v Opavě 105 % Qa a v Děhylově 95 % Qa.  

Rozloţení odtoku bylo během roku nerovnoměrné. K odtokově 

nejbohatším měsícům patřily březen a duben, naopak nejsuššími byly září a  říjen. 

Úrovně 330denních vod bylo dosaţeno v září na Opavě v Krnově a Opavě. 

Průtoky na úrovni 300denních vod byly naměřeny v září na Opavě v Děhylově. 

První povodně v roce 2009 se vyskytly jiţ v březnu v důsledku sráţek 

spojených s táním sněhu. Nejvýznamnější povodňová situace proběhla v červnu 

vlivem extrémních přívalových sráţek a rychlému vzestupu hladin a byl dosaţen 3. 

SPA na Opavě (Karlovice). Druhý SPA byl zaznamenán na Opavě (Opava) a první 

SPA Opavě (Krnov a Děhylov). Další, ale jiţ jen lokální a méně významné 

povodňové epizody s průtoky, které dosáhly 1. SPA, nastaly v dubnu, v červenci a 

v prosinci na Opavě v Karlovicích. V červnu a  červenci roku 2009 došlo vlivem 

intenzivních přívalových sráţek k extrémním odtokovým situacím. (www.pod.cz) 

V tabulce č. 25 je přehled průtoků a to průtoky průměrné roční, povodňové 

stoleté, neovlivněné a ovlivněné údolními nádrţemi. Další hydrologické údaje jsou 

uvedeny v tabulce č. 26. 

Tabulka 25: Průtoky v profilu toku Opava povodí Odry v [m
3
·s

-1
] (Brosch, 2005) 

Tok Měrný profil Průměrný roční průtok Q100 přirozený Q100 ovlivněný 

Opava 

Děhylov 14,9 576 468 

Opava 7,6 388 - 

Krnov 4,3 225 - 

Z hydrologických údajů v závěrných profilech vodních útvarů v oblasti 

povodí Odry byl vybrán ten, který charakterizuje zájmovou oblast PR KaZL (viz 

tabulka č.26) (www.povodiodry.cz). 
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Tabulka 26: Hydrologické údaje v uzávěrných profilech vodních útvarů v oblasti povodí Odry – 

výběr   

Pracovní čísla VÚ 45 

Číslo hydrologického pořadí 2-02-03-018 

Název toku Opusta 

Profil ústí 

Plocha povodí [km
2
] 56,2 

Sráţky [mm] - 

Qa [m
3
/s] 0,260 

Q30d [m
3
/s] 0,655 

Q90d [m
3
/s] 0,298 

Q180d [m
3
/s] 0,141 

Q270d [m
3
/s] 0,068 

Q330d [m
3
/s] 0,035 

Q355d [m
3
/s] 0,019 

Q364d [m
3
/s] 0,010 

Q1 [m
3
/s] 1,37 

Q2 [m
3
/s] 2,71 

Q5 [m
3
/s] 5,38 

Q10 [m
3
/s] 8,16 

Q20 [m
3
/s] 11,7 

Q50 [m
3
/s] 17,6 

Q100 [m
3
/s] 23,3 

Z dostupných mapových podkladů povodí Odry lze vyčíst údaje o 

hydrologických poměrech území charakteristické pro zvolenou oblast 

(www.povodiodry.cz): 

 Poměr průtoků Q100/Qa 75 – 100 

 Poměr průtoků Qa/Q330d 6 - 8 

 Průměrný roční úhrn sráţek (za období 1961-1990) 570 – 700 [mm]  

 Faktor urychleného odtoku 0-25 

 Podíl úprav vodních toků - Procento upravené délky vodních toků ve VÚ 40% - 50% 

 Podíl odvodněných ploch ve vodních útvarech (vztaţeno k VÚ) 10% - 15% 

 Morfologie koryt vodních toků – ovlivnění morfologie koryta (% upravenosti) 50% - 75% 

 Potenciální plošná vodní eroze - mnoţství smyté půdy 2 500 – 5 000 [t·rok
-1

] 

 Koeficient akumulace vod ve vodních nádrţích 10 – 100 
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Vypočet odtoku dle naměřených hodnot ze dne: 5.11.2010 

Odtok (O) je objem vody odtečené z plochy (P) za čas. K jeho zjištění se 

pouţije poměr průtoku (Q) a plochy (P):   
P

Q
O   

Q….průtok Q5 = 0,4539 m3·s-1 = 14 314 190,400 m3·rok 

P….plocha území P = 375,7 ha = 3,757 km2 

O….odtok O = Q5 / P= 3 810 005,430 m3·rok/km2 

Podle výše uvedeného vzorce se spočítá celkový, dlouhodobý roční odtok 

a jeho výsledná hodnota je tedy O = 3 810 tis. m3 · rok / km2. Tento objem vody 

vystihuje vodnatost vodního toku, kolik vody odteče korytem řeky za sledované 

období, v tomto případě za rok. 

Vypočet odtoku dle naměřených hodnot ze dne: 7.1.2011 

Průtok roční Q5 = 0,162936 m3·s-1 = 5 138 349,696 m3·rok 

Plocha území P = 375,7 ha = 3,757 km2 

Odtok O = Q5 / P = 1 367 673,595 m3·rok/km2  

Výsledná hodnota odtoku je O = 1 368 tis. m3·rok/km2. Oproti předešlému 

výsledku je tato hodnota přibliţně 2,8krát menší. 

Ukazatel specifický neboli poměrný, dlouhodobý roční odtok q s jednotkou 

(m3/s·km2) nebo (l/s·ha) je mnoţství vody, které v průměru odteče z plošné 

jednotky povodí (km2, ha) za jednotku času (s, min). Je pouze myšlenou hodnotou 

a tudíţ má pouze orientační charakter (Dub 1957). 

 23 /1208,0
757,3

4539,0
kmsm

P

Q
q              23 /0434,0

757,3

162936,0
kmsmq   

Z průtočného mnoţství se stanoví odtoková výška ho = O/P·1/1000 [mm] 

 mm
P

O
ho 1,1014

1000

1

757,3

3810005

1000

1
            mmho 0,364

1000

1

3,757

673 367 1
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4.6.4 Sklon 

Pro výpočet sklonu reliéfu zájmového území je nutné změřit vzdálenosti 

dvou vrstevnic z mapy. Zájmové území se nachází přímo mezi vrstevnicemi 

s kótou 226 a 228, proto jsou pouţity pro výpočet právě tyto dvě vrstevnice. 

(Zapletalová 2008).  

Výpočet se provede na základě vztahu, který je graficky znázorněn na 

obrázku č.43:  

 

 

 

 

 

Obrázek 43: Výpočet sklonu 

t

v
tg   

v….výškový rozdíl mezi dvěma vrstevnicemi  v = 2 m  

t…..vzdálenost mezi dvěma vrstevnicemi α  t = 517,47 m 

47,517

2
tg  

 000698,0  

Hodnota sklonu plochy území se blíţí nule, konkrétně k 0,00007 (Buzek, 

L.). Podle Demka (1987) se řadí plochy 0-2° jako rovinné. (Zapletalová 2008) 

 

 

 

 

 



Bc. Petra Zapletalová  Hydrologický reţim v území PR KaZL 
_________________________________________________________________ 

2011  54 

4.6.5 Tvar povodí 

Výpočet typu povodí charakterizující zájmové území se provede podle 

následujícího vztahu: 

2l

P
  

Typy povodí a Hortonův faktor α jsou v tabulce č. 27. Změřené údaje je 

přehledně znázorněny v Tabulce č. 28. 

Tabulka 27: Typ povodí – Hortonův faktor α 

Typ povodí P ≤ 50 km
2
 P > 50 km

2 

Protáhlé α ≤ 0,24 α ≤ 0,18 

Přechodné 0,24 < α < 0,26 0,18 < α < 0,20 

Vějířovité α > 0,26 α > 0,20 

 

α……Hortonův faktor - morfometrická charakteristika povodí určující jeho tvar 

P……plocha povodí P = 20,35 km2 α = 20,35/8,382 = 0,289 

l……..délka povodí l = 8,38 km 

 

35,0
2,7

9,17
22


l

P
   vějířovitý tvar zájmového povodí (Zapletalová 2008) 

Tabulka 28: Nově vyměřené údaje o povodí (Martina Filipcová 2008 in Zapletalová 2008) 

Plocha povodí (P) 20,35 km
2
 

Celková délka toku (L) 8,387 km 

Charakteristika povodí (α = P/L
2
) 0,289 (vějířovité - pro α > 0,26) 
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5 DISKUZE 
 

Podle pana Ing. Beneše je technickým řešením pro dané území PR KaZL 

vybudování sítě přehráţek zadrţujících vodu ve stávajících odvodňovacích 

kanálech tak, aby došlo ke zvýšení hladiny podzemní vody v cílové ploše na 

úroveň 0 – 10 cm pod povrchem půdy. Dalším návrhem je budování tůní, jako 

bezodtokových vodních ploch, závislých na hladině podzemní vody v povrchové 

zvodni s maximálním přípustný sklonem břehů 40° na max. 50% břehové linie a 

na zbytku břehové linii sklonem niţším. „Navrhované technické řešení na základě 

podmínek správců vodotečí neovlivní odtokové poměry ani kvalitu podzemních 

vod.“ (Beneš 2009) 

Mnou změřené a vypočtené hodnoty průtoků v zájmovém území PR KaZL 

a následných odtoků vody z území vypovídají takovéto skutečnosti. Podle hodnot 

v uzávěrovém profilu č. 5 z terénního průzkumu v listopadu 2010 byl spočítaný 

průměrný roční průtok Q = 14 314 190,400 m3·rok. Dlouhodobý roční odtok 

z území je O = 3 810 tis. m3·rok/km2. Hodnotám z lednového měření 2011 

odpovídají výsledky pro průměrný roční průtok 5 138 tis. m3·rok a celkový 

dlouhodobý roční odtok O = 1 368 tis. m3·rok/km2. Nejen z těchto údajů vyplývá, 

ţe je tok málo zvodnělý. Tvar povodí je vějířovitý se sklonem plochy území 

0,00007, čímţ se řadí mezi plochy rovinné. 

Pouze realizací výše zmíněných aktivit by se mohlo dosáhnout účinné 

ochrany fragmentů trvale podmáčených ostřicových luk a střídavě vlhkých luk 

v případě, ţe by se v území společně se zadrţovanou vodou neakumulovaly látky 

znečišťující vodní toky a útvary stojatých vod. Znečištění povrchových vod je 

značný a hlavně dlouhodobý problém, který společně s hydrologickým reţimem 

komplikuje funkci přírodní rezervace. 
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6 ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem podrobně popsala a zmapovala přírodní 

poměry v zájmovém území přírodní rezervace Koutské a Zábřeţské louky. 

Provedla jsem měření rychlosti a hloubky vodního toku, sestrojila jsem profily 

koryta v jednotlivých měřených úsecích, vyjádřila průtoky v jednotlivých profilech 

grafem konsumpční křivky a navrhla opatření pro zlepšení podmínek v území. 

V rámci teto práce bylo nutné seznámit se s poměry v PR KaZL jak skrz 

odbornou literaturu, tak především při samotném terénním průzkumu. Tím jsem se 

přesvědčila o unikátnosti lokality, jejíţ ochrana by měla být podporována snahami 

o eliminování antoropogenních vlivů, hlavně znečištění povrchových toků 

odpadními vodami. Ohroţením je i případné dobývání štěrkopísku u Kravař, které 

by narušilo hydrologický reţim značné oblasti nejen přírodní rezervace. 
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Evropská vodní charta 

I. Bez vody není ţivota. Je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná 

II. Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Proto je nezbytné udrţovat 

je, chránit a podle moţností rozhojňovat. 

III. Znečištění vody způsobuje škody člověku a ostatním ţivým organismům 

závislým na vodě. 

IV. Jakost vody musí odpovídat poţadavkům pro různé způsoby jejího 

vyuţití, zejména musí odpovídat normám lidského zdraví. 

V. Po vrácení pouţité vody do zdroje nesmí dojít k znehodnocení, které by 

bránilo jeho dalšímu vyuţití pro veřejní i soukromé účely. 

VI. Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především 

les. 

VII. Vodní zdroje musí být zachovány. 

VIII. Odpovědné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji. 

IX. Ochrana vody vyţaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu 

odborníků a informování veřejnosti. 

X. Voda je společným majetkem, jehoţ hodnota musí být všemi uznávána. 

Povinností kaţdého je uţívat vodu účelně a hospodárně. 

XI. Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci povodí a ne 

v rámci politických a správních hranic. 

XII. Voda nezná hranic; jako společný zdroj vyţaduje mezinárodní spolupráci. 

(Šálek, 2001) 


