IV.

POZOROVACÍ SÍTĚ
POVRCHOVÝCH VOD

OBSERVATION NETWORK – SURFACE WATER
Hlavním účelem sledování povrchových vod je systematické vyhodnocování množství proteklé vody a její kvality. Základní měřenou veličinou pro vyhodnocení množství proteklé vody je vodní stav, který je zaznamenáván pomocí automatických měřicích přístrojů. Na základě měření průtoků při různých vodních stavech je sestrojen
vztah mezi vodním stavem a průtokem, dle kterého jsou z naměřených vodních stavů vyhodnoceny průtoky. Ve vybraných profilech je automatickým přístrojem měřena teplota vody a manuálně nebo pomocí přístroje probíhá odběr vzorků sedimentů, plavenin a bioty. Odebrané
vzorky
jsou poté analyzovány v laboratoři. Výsledkem
VODA
- HYDROLOGIE
analýzy jsou konkrétní hodnoty ukazatelů kvality vody.

VÝVOJ STANIČNÍ
SÍTĚ

Hustota sítě pozorovacích stanic
a délka období pozorování mají obrovský význam pro pochopení hydrologického režimu vodních toků.
Hydrologickým režimem rozumíme
přirozené kolísání množství vody
na základě určitých zákonitostí daných klimatem regionu, kterým vodní tok protéká. Klima v České republice je vzhledem k její geografické
poloze a členitému povrchu velmi
pestré, a proto hustota staniční sítě
musí být tomuto faktu přizpůsobena. Abychom například porozuměli
režimu výskytu povodní na určitém
toku, je nutné, aby délka období pozorování byla vzhledem ke kolísání
klimatu alespoň 50 let a více.

Celkový počet monitorovacích stanic ke konci roku 2016:
Vodní stav
Teplota vody
Biota
Plaveniny
Sedimenty

4
5

520
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36
47
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VLNA - POVODNĚ

Staniční síť se na území České republiky začala významně vyvíjet
po založení Hydrografické komise
pro Království české v roce 1875.
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Vyhodnocení průměrných denních průtoků

Na obrázku je možné vidět vývoj
hustoty staniční sítě od roku 1870
do současnosti. Zpočátku se ve většině profilů na tocích pozorovaly jenom vodní stavy a až mnohem později se započalo s vyhodnocováním
průtoků.
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Měřící čidlo na principu radaru na Labi v Děčíně.

Prudký nárůst měření vodních stavů nastal koncem 19. století v souvislosti s výskytem katastrofálních
povodní v letech 1890 a 1897. Další
nárůst byl zaznamenán ve
20. letech 20. století po vzniku samostatného Československa. Období II. světové války, a zejména odsun
německého obyvatelstva ze Sudet,
znamenaly pokles počtu míst s měřením.
Po II. světové válce se prudce zvyšoval počet profilů s vyhodnocením
průtoků, protože bylo stále více zřejmé, že hydrologický režim lze na rozdíl od sledování výšky vodní hladiny
daleko lépe popsat na základě skutečného množství vody.

Vodoměrná stanice na Loděnickém potoce v Loděnici.
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Vodoměrná stanice na Doubravě ve Žlebech.
4

V současné době se vyhodnocení
průtoků provádí prakticky v každé
vodoměrné stanici.

Vodoměrná stanice v Židlochovicích na Svratce
s vyhodnocením kvantity a kvality vody.

www.chmi.cz

průtok, teplota vody a plaveniny

Měření průtoku přístrojem ADCP u vodoměrné stanice na Jizerce
za povodně v srpnu 2010.
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