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Osnova prezentace 

 Tématika hodnocení morfologického stavu 
vodních toků na ÚVHK FAST VUT v Brně 

 Použité metody hodnocení hydromorfologie toků 

 Ukázky aplikace vybraných metod hodnocení 

 Zkušenosti, problémy při používání metod  



Problematika hydrogeomorfologie 

- na Ústavu vodního hospodářství krajiny FAST VUT 
v Brně aktuální cca od 2000 

- spolupráce s VÚV: Ing. M. Forejtníkovou, Ing. P. 
Horákem – testování dostupných metod ze 
zahraničí 

- aplikace vybraných metod - hodnocení malých i 
velkých vodních toků – studenti v rámci výuky i 
diplomové práce: 

porovnávání metod 

analýza problémů  

vlastní návrhy úpravy metod.  

Konsultace, spolupráce s Geografickým ústavem, 
Přírodovědecké fakulty MU Brno. 
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Stream Visual Assessment Protocol  

Získáno z USA 

 United States Department of Agriculture – 
Natural Resources Conservation Service. 
Technical Note 99-1.  

 National Water and Climate Center, Portland, OR, 
1998 

Aplikováno na vybraných tocích (Sázava a Svratka) 

 

Hodnocení vhodné pro laickou veřejnost: 

 jednoduché,  

 přehledné,  

 podrobný slovní popis parametrů. 

 

 

 



Dostupné metody,  

na které byla zaměřena pozornost 

 HEM (PřF UK Praha) 

 Bavorská (Německo) 

 Stream Visual Assessment (USA) 

 River Habitat Survey (Velká Británie) 

 AOPK 

 Slovenská (upravená dánská) 

 



Diplomové práce  2004, 2007, 2008 

testování a srovnání vybraných metod 

 Metody starší (před rokem 2004), 
 HEM (2007), 
 AOPK, 
 Bavorská a 
 Stream Visual Assessment. 
 
Toky hodnocené v rámci diplomových prací:  
 Morava (15 úseků: Kroměříž – Litovel) 
 Oskava (8 úseků: Benátky – Bedřichov)  
 Sázava (10 úseků: Světlá n. Sáz.- Ledeč n. Sáz.)  
 Svratka (3 úseky) 
 Morava (NPR Zástudánčí - soutok s Bečvou) 
 Troubský potok (Bobrava, ústí - pramen) 
 
 



Problémy při mapování – metody před 2004 

 Přítomnost mělčin (na 100 m délky) 

 Výskyt příčných lavic (na 100 m délky) 

 Charakter proudění – z variability svislicové 
rychlosti 

 Vegetace břehů - výběr možností neúplný, 
potřeba rozšířit. 

 Hydrochemické vlastnosti 

 Hydrobiologické vlastnosti 

 Erozní ohrožení (dle Wischmaierovy rovnice) 

 Podíl odvodněných ploch  

Časová náročnost mapování – i 30 parametrů 

Hodnotící stupnice (4 stupně) není v souladu  

 s Rámcovou směrnicí o vodách. 



Problémy při hodnocení - HEM 2007 

 Stabilita břehů – lépe v % (již ve formuláři 2008) 
 Variabilita zahloubení v podélném profilu: 1 typ 

zahloubení přírodního toku (2- 4 m) není vždy 
důvodem zhoršeného hodnocení; 

 obdobně 1 typ dnového substrátu … 
 Mrtvé dřevo v korytě  
 – zaznamenáváno dřevo o D=30 cm, délce 3 m.  
 Na malém toku parametry poloviční.  
 Ani poloviční parametry neodpovídají skutečnosti na 

malých tocích: 
   – vliv i dřeva menších parametrů,  
  - velké mapované dřevo často do koryta      

nespadne (překlene jej), 
.   - větší kusy z koryta odstraňovány při těžbě    

(hospodářský les).  



Problémy při hodnocení – metoda AOPK 

 Migrační bariéra – zohlednit vliv velikosti toku? 
(Rozdíl mezi 30 cm vysokou bariérou na řece a 
30 cm vysokou bariérou na potoce). 

 Hodnotí se pouze aktuální stav.  

 Hodně papírů na vyplnění (pro 1 úsek), - 
nepraktické pro práci v terénu. 

 Metoda vytvořena pro toky šířky >10 m. 

 Časově náročnější na zpracování. 



Problémy při hodnocení – Bavorská metoda 

Vytvořena pro malé toky, šířky < 10 m. 

 Využití ploch – nutné rozšíření škály možností 

 Jiné struktury okolí – nutné rozšíření škály 
možností (chybí např. průmysl) 

 Negativní ohodnocení výskytu rybníku v okolí 

 (stavba škodící vodám) 

 Hodnotící stupnice není v souladu s Rámcovou 
směrnicí (pouze 4 stupně) 

 Zdlouhavé vyplnění formuláře – 25 parametrů 

 



Specifické problémy – malé toky 

 Říční vzor – často nelze u malých toků zjistit 
historický stav ze starých map 

 Rozlišování pravého a levého břehu – často 
zbytečné, nemá smysl 

 Niva vhodnější termín: příbřežní zóna 

 Záplavy – údaje obvykle nejsou k dispozici – 
vynechat četnost záplav 

 Průtok Qa, Qd: Q se neměří, ani vodní stav není 
sledován. 

 Land use nivy nahradit názvem  způsob využití 
příbřežní zóny 



Obecné zkušenosti uživatele z mapování: 

 Mapování za nízkého stavu 
 Mapování mimo (na začátku či na konci) vegetač. 

období – vhodné spíše pro velké toky (lze 
mapovat ze břehu, porosty kopřiv a netýkavek 
nebrání výhledu i chůzi po břehu).  

 Malé toky – lze procházet tokem – nelze ve 
studené vodě. Mimo vegetační období nelze určit 
vegetaci, např. invazní rostliny. Lépe ve vegetač. 
období 

 Časová náročnost mapování- extrémní 
 Obtížné získání dat (Q, erozní ohroženost, jakost 

vody) 
Kdo bude mapování provádět?  
 – zajištění objektivnosti mapování. Školení? 
 



Časová náročnost mapování 

Hodnocení 1 km úsek malého vodního toku: 

 práce v terénu: 

- Projít trasu, 

- Vyplnit formuláře,  

- Pořídit fotodokumentaci, 

- Vyhodnotit formuláře. 

 Celkem min. 1 hodina práce. 

 

Další čas potřebný na 

 přípravu podkladů, získání dat: 

 - mapových podkladů, 

 - průtoků,  

 - chem. parametrů, atd. 



Problémy, které nutno řešit 

 Stanovení referenčního stavu  

 Současné metodiky nezohledňují říční vzory v ČR 

 Rozlišení metodik pro malé a velké toky 

 

 

 

 



Uživatelské hodnocení jednotlivých metodik 

 Oficiálně vybrána metoda J. Langhammera 

 Metoda Šindlar, s.r.o. – složitá, vysoké nároky na 

kvalifikaci hodnotitele a jeho technické zázemí 

 Dobře přejatá slovenská metoda, ale využití  

 v praxi? 

 Zkušenostmi ověřená metoda RHS 

 Pro laické použití lze (po úpravě) použít metodu 

   Stream Visual Assessment 



Zařazení problematiky hydrogeomorfologického 

mapování do výuky na ÚVHK FAST v Brně  

Příklad – HEM malého toku 2008 (studentka FAST)  

ŘÍČKA PONÁVKA 

ÚSEK 100 m 



Podrobné mapování 100 m úseku 

KM 0,00 – PŘ.Č.1 

KM 0,10 – PŘ.Č.11 



SCHÉMATICKÝ NÁČRT TOKU – ČÁST I 



SCHÉMATICKÝ NÁČRT TOKU – ČÁST II 



PŘÍKLAD PROVÁDĚNÉ FOTODOKUMENTACE TOKU 

Profil č.4 napříč proudu  Profil č.4 po proudu  

Profil č.4 proti proudu  

PŘÍČNÝ PROFIL Č.4 

KM 0,030  



PŘÍKLAD PROVÁDĚNÉ FOTODOKUMENTACE TOKU 

Profil č.11  napříč proudu  Profil č.11 po proudu  

Profil č.11 proti proudu  

PŘÍČNÝ PROFIL Č.11 

KM 0,100  



ZPRACOVANÝ MAPOVACÍ FORMULÁŘ HEM 



ZPRACOVÁNÍ HODNOCENÍ UKAZATELŮ DLE MAPOVACÍHO 

FORMULÁŘE A METODIKY HEM 



ZPRACOVÁNÍ HODNOCENÍ UKAZATELŮ DLE MAPOVACÍHO 

FORMULÁŘE A METODIKY HEM 



ZPRACOVÁNÍ HODNOCENÍ UKAZATELŮ DLE MAPOVACÍHO 

FORMULÁŘE A METODIKY HEM 



PhD position at ETH Zurich  

on river morphology  

PhD position - modeling of step formation in steep streams  
 at ETH Zurich, Switzerland.  
Research is on the critical state at which steps are formed with the 

toolbox of self-organized criticality and cellular automaton 
modeling of step formation by grain blocking and hydraulically-
driven step collapse in a 1-d and 2-d channel. 

 
Field work in Alptal is involved (in collaboration with WSL).  
Start date: 1 October 2012 (flexible),  
Funding: for 3 years  
Deadline for applications: 1 June 2012  
For more details contact: Dr Peter Molnar, 

molnar@ifu.baug.ethz.ch  
Full announcement is here: 

http://www.ifu.ethz.ch/hydrologie/jobs/PhD_ETH_STEPsoc.pdf  

mailto:molnar@ifu.baug.ethz.ch
http://www.ifu.ethz.ch/hydrologie/jobs/PhD_ETH_STEPsoc.pdf


Děkuji za pozornost 


