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Abstract 
 
The comparison and long-term trend of matter flows of three small catchments in Šumava Mountains: 
Changes in the chemistry of bulk precipitation and stream water between 1999 and 2007 are described 
for small drained, wetland and forest catchments located within Šumava Mountains (Bohemian Forest) 
in southwest of the Czech Republic. The paper is focused on interpretation of hydrochemical trends in 
selected time periods, especially on effect of deposition changes and landscape management. In bulk 
precipitation, the annual mean pH increased from 4.8 to 5.6, concentrations of base cations were rela-
tively low and constant over time, nitrate moderately increased, conductivity and alkalinity decreased, 
as well as sulphate decreased (from 16.8 mg.l-1 to 2.8 mg.l-1) during the 8 years of monitoring period. 
Catchments with wetland and forest appear to be more resistant to recovery in terms of water conduc-
tivity, alkalinity and base cations in comparison with the relatively fast response from the drained pas-
ture. High nitrate, bicarbonate and base cations concentrations in the stream water discharged from the 
pasture indicate continuous acidification of the catchment and they result most probably from fast 
mineralization (oxidation) of soil organic matter. 
 
Keywords: Stream water chemistry, bulk precipitation chemistry, discharge of dissolved solids, base 
cations, nitrate and sulphate. 
 
Úvod 
 
Ekologický vědecký i praktický monitoring životního prostředí je v poslední době nutností a součástí 
nejen ekologického výzkumu. Monitoring se tak stal základem dlouhodobých vědeckých projektů, 
které jsou často součástí programu dlouhodobého ekologického výzkumu (Long Term Ecological Re-
search, www.lternet.edu). Podle typu programu se samozřejmě odráží i způsob a zaměření vlastního 
sledování. V rámci naší studie se snažíme sledovat krajinu, v tomto případě povodí, jako celek a hod-
notit její funkce, proto jsme přijali jako badatelský přístup model holistického konceptu hodnocení 
krajiny formulovaný prof. Riplem (Ripl 1995, Ripl 2003). Tento model vychází z poznatků o rozdělo-
vání (disipaci) dopadající sluneční energie v ekosystémech a vývoji vegetace na Evropském kontinen-
tě od posledního zalednění. Dokazuje, že vegetace je řídícím článkem pro fungování terestrických 
ekosystémů a voda přestavuje medium pro přeměnu energie a pro transportní a chemické procesy 
(ETR model: energie-transport-reakce). Koloběh vody lze považovat za energetický převaděč, který 
umožňuje disipaci sluneční energie a tlumení teplotních výkyvů. Kriteria, kterými lze účinnost těchto 
procesů v krajině hodnotit jsou (1) schopnost vegetace disipovat sluneční energii tj. vyrovnanost teplot 
povrchu (země, respektive vegetace) a (2) schopnost minimalizovat látkové ztráty (především rozpuš-
těné látky) v odtékající vodě. Naším cílem bylo porovnat a vyhodnotit schopnost jednotlivých povodí, 
v závislosti na jejich obhospodařování, minimalizovat ztráty rozpuštěných látek, a jak se tato schop-
nost vyvíjí v čase. 
 
Materiál a metody 
 
Monitoring se odehrává na třech povodích Mlýnského, Horského a Bukového potoka v příhraniční 
oblasti lipenského pravobřežní na Šumavě (obr. 1). Povodí Mlýnského potoka bylo v minulosti syste-
maticky odvodněno, potok napřímen, vydlážděn a zahlouben. Povodí pokrývají z 90 % plochy poloin-
tenzivní pastviny. Plochy v povodí Bukového potoka pokrývá v současné době z většiny sekundární 
les s převahou smrku. Povodí Horského potoka je více než z poloviny pokryto lesními porosty, zůstaly 
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zde však z minulosti plochy bezlesí extenzivně obhospodařované a navíc zde vznikla plošně význam-
ná území přirozené sukcese (mokřady a mezofilní lada). Všechna povodí jsou srovnatelná svou rozlo-
hou (cca 200 ha), expozicí (JV), nadmořskou výškou (800 – 1000 m n.m.) a klimatickými podmínka-
mi (roční srážky cca 1000 mm, roční průměrná teplota cca 5 °C) , liší se jen ve způsobu využití území. 
Z geologického hlediska lze zájmové území zařadit k moldanubiku (Chábera 1978). Dominantní po-
stavení zde mají hnědé půdy kyselé (kambizem) (Hanák, Klimeš 1996). 
 

 
 

Obr. 1: Lokalizační mapka modelových povodí s vyznačením srážkoměrných stanic. 
 
Sledovaná oblast dlouhodobě disponuje jednou srážkoměrnou stanicí (provozuje ČHMÚ, pobočka 
České Budějovice) na Svatém Tomáši, v severní části povodí Horského potoka. Zde jsou k dispozici 
dlouhodobé řady od počátku 20. století. V rámci výzkumných aktivit našeho pracoviště byla zřízena 
další srážkoměrná stanice v osadě Pasečná (840 m n. m.) na severním okraji povodí Mlýnského potoka 
(obr. 1). Na této stanici jsou zaznamenávány od listopadu 1999 denní srážkové úhrny a současně slé-
vány týdenní vzorky (týdenní bulk) pro chemické analýzy atmosférické depozice.  
 
Pro povodí Horského a Bukového potoka, které spolu těsně sousedí, jsou počítány srážkové úhrny ze 
stanice Svatý Tomáš, pro povodí Mlýnského potoka pak úhrny ze stanice Pasečná. Předpokládáme, že 
koncentrace látek ve srážkové vodě se mezi lokalitami významně lišit nebude, proto byla pro všechna 
povodí použita data o chemismu srážek ze stanice Pasečná. Jelikož se v oblasti od počátku 90. let pře-
stalo hnojit, počítáme jako s jediným vstupem látek do povodí s atmosférickou depozicí. 
 
Na závěrných profilech modelových povodí jsou od roku 1999 v provozu automatické měřící stanice 
(fa Ing. Kňourek), které průběžně registrují výšku hladiny (tlakovým čidlem), vodivost a teplotu odté-
kající vody. V roce 2007 byly tyto stanice nahrazeny dataloggery (fa Fiedler-Mágr elektronika pro 
ekologii, ČR) s ultrazvukovým čidlem pro měření výšky hladiny. Na měrných přelivech jsou pro ka-
libraci pravidelně měřeny průtoky na bázi povrchové rychlosti proudění a příležitostně pro vyšší přes-
nost hydrometrickou vrtulí (mikrovrtule typu OTT C2).   
 
Současně jsou v 3-týdenních (od roku 2005 4-týdenních) intervalech odebírány vzorky vody pro che-
mické analýzy. V analyzovaných vzorcích vody bylo měřeno pH a stanovena alkalita potenciometric-
kou titrací s 0.1 M HCl.  Kationty Ca2+, Mg2+, K+, Na+, a kovy: Fe, Zn, Mn, Al byly stanoveny meto-
dou AAS na přístroji Varian SpectrAA-640. Hlavních ionty a sloučeniny N a P, Cl- a SO4

2- byly sta-
noveny metodou průtokové injekční analýzy na přístroji Tecator FIA-Star (Procházka et al. 2006). 
 
Pro výpočet látkových toků a bilancí byly použity srážkové úhrny, průměrné průtoky a průměrné kon-
centrace látek ve srážkách a odtékající vodě. Data byla zpracována v programech MS Excel a Statisti-
ca 7.1 (StatSoft, Inc. 2005). 
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Výsledky a diskuse 
 
Podíl vody, který byla jednotlivá povodí v průběhu let 1999 – 2007 schopna zadržet se výrazně liší. V 
povodí Horského a Bukového potoka bylo zadrženo z celkových srážek spadlých do povodí 42 resp. 
55 % vody. U povodí Mlýnského potoka je podíl zadržené vody překvapivě výrazně nižší a to pouze 
10 %. Tato hodnota by odpovídala spíše aridním oblastem, nebo oblastem s hustou zástavbou. Zde se 
dá předpokládat částečný vliv systematického odvodnění povodí a pravděpodobně také chyba měření 
za extrémních situací (povodeň 2002, jarní tání 2000, 2005, 2006 apod.), kdy jsou hodnoty průtoků 
spíše odhadem než měřením.  
 

Tabulka 1: Vodní bilance modelových povodí za hydrologické roky 1999 – 2007 v mm. 
 
  *1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 average % 
Mlýnský input 900 1102 934 1285 897 935 839 857 970   969  
 output 810 1093 734 1244 775 811 755 771 873   874 10 
Horský input 937 1194 1007 1511 949 993 910 950 1150 1067  
 output 553 656 538 839 645 675 537 561 679   631 41 
Bukový input 937 1194 1007 1511 949 993 910 950 1150 1067  
 output 431 462 478 645 486 550 419 437 529   493 54 
*roční odtok za rok 1999 byl odhadnut z pravidelných měření a z celkového srážkového úhrnu 
 
Průměrné průtoky na srovnávaných tocích jsou poměrně vyrovnané, nejvodnatější bylo v průměru 
povodí Mlýnského potoka (59 l.s-1), srovnatelně pak povodí Horského a Bukového potoka (40, resp. 
41 l.s-1). 

 
Celkový obsah rozpuštěných látek vyjádřený jako vodivost, stejně jako průměrné koncentrace hydro-
genuhličitanů (KNK), dusičnanů, vápníku, hořčíku, sodíku, draslíku a chloridů byly statisticky vý-
znamně vyšší ve vodě Mlýnského potoka než ve vodách Horského a Bukového potoka. To dokladuje 
základní statistika souboru dat o chemismu odtékající vody z jednotlivých povodí v tabulce (tab. 2), 
potvrzená i výsledky statistického testu s použitím Tukeyho testu na prokázání rozdílnosti s 5 % hla-
dinou významnosti mezi povodími. Tabulka uvádí i statistický soubor koncentrací látek ve srážkách 
stanovených váženým průměrem za roky 1999 – 2007 ze stanice Pasečná.  
 
Tabulka 2: Základní statistika chemismu odtékající vody na závěrných profilech, rozdílnost mezi po-
vodími v období let 1999 – 2007 (v mg.l-1, vodivost v µS.cm-1, KNK v mmol). 
 
Parametr       Srážky Mlýnský potok Horský potok     Bukový potok ANOVA 
 n x SD n x SD n x SD     n x SD F; df; p 
Vodivost 327 32,4 21,0 128 90,9 16,8 130 42,7 7,5 128 36,0 4,2 978.52;*** 
pH 337 5,31 0,6 135 6,38 0,3 135 6,09 0,4 134 6,06 0,6 20.65;*** 
KNK(4.5)  303 0,18 0,1 134 0,46 0,1 133 0,20 0,1 130 0,15 0,1 282.72;*** 
NO3

- 331 2,03 1,6 135 7,39 2,7 133 2,01 1,1 133 1,40 0,5 374.13;*** 
Ca2+ 336 0,98 1,2 125 7,75 2,4 126 3,20 1,4 125 2,36 0,7 379.46;*** 
Mg2+ 335 0,22 0,4 126 1,62 0,5 126 0,88 0,5 126 0,67 0,3 152.53;*** 
Na+ 336 0,43 0,4 125 3,76 1,1 126 2,71 0,9 126 2,78 0,9 45.47;*** 
K+ 335 0,63 0,6 125 1,61 0,3 126 1,07 0,3 126 0,58 0,4 233.23;*** 
NH4

+ 331 0,87 1,4 125 0,04 0,1 136 0,03 0,1 136 0,03 0,1 1.62;n.s. 
Cl- 332 1,11 2,1 135 1,66 1,1 136 1,01 0,6 134 0,86 0,5 38.60;*** 
SO4

2- 310 6,10 6,0 134 13,6 6,7 134 11,2 6,4 132 11,3 7,5 5.38;** 
PO4

3- 332 0,27 0,5 137 0,07 0,1 135 0,05 0,0 136 0,05 0,1 1.94;n.s. 
n.s. – neprůkazné, * průkazné na p < 0.05, ** průkazné na p < 0.01, *** průkazné na p < 0.001 
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Následný obrázek (obr. 2) současně ukazuje celkové roční úhrny srážek a jak se průměrné koncentrace 
látek ve srážkách od roku 1999 vyvíjely. Zatímco u síranů je zřejmý prokazatelně klesající trend za 
celou dobu sledování, u koncentrace dusičnanů je tento trend rostoucí. S tím logicky koresponduje i 
celková depozice, která se u dusičnanů pohybuje v průměru kolem 20 kg.ha-1.rok-1 a u síranů průměrně 
60 kg.ha-1.rok-1 s tím, že za rok 1999 to bylo 151 a v roce 2007 překvapivě už jen 28 kg.ha-1.rok-1. Ob-
dobnou depozici dusičnanů prezentuje ve své práci z monitorovací sítě GEOMON i Fottová (2003), 
která pro šumavské povodí Liz uvádí roční depozici dusičnanů za sedmileté sledování (1994 – 2000) 
v rozmezí od 12 do 40 kg.ha-1.rok-1, průměrně pak 21 kg za rok.  
 

 
Obr.  2: Roční srážkové úhrny a trend depozice NO3

- a SO4
2- ze stanice Pasečná. 

 
 
V porovnání trendů ostatních sledovaných parametrů (obr. 3) je zcela jasný trend vidět u koncentrace 
vodíkových iontů ve srážkách, kdy hodnota pH stoupá ze 4,8 na 5,6 v roce 2007. Hodnota pH v odté-
kající vodě se prokazatelně nevyvíjí, mírně stoupající trend lze z grafu vypozorovat u lesního povodí. 
Klesající trend koncentrací látek byl u všech povodí prokázán u síranů a v případě alkality, podobně 
tomu bylo u depozice těchto parametrů. Téměř žádné významné trendy nebyly prokázány u sledova-
ných alkálií, jejich rozdílnost v odtékající vodě mezi povodími je však prokazatelná na hladině vý-
znamnosti α = 0.001 ve všech případech (Ca, Mg, Na i K). Vodivost i koncentrace dusičnanů výrazně 
poklesly v povodí Mlýnského potoka, na rozdíl od dvou dalších povodí, přesto zůstávají ve srovnání 
stale výrazně vyšší.  
 
Závislost vodivosti na průtocích může dobře vypovídat o hydrochemických procesech, které v povodí 
probíhají. V potocích Bukovém a Horském se pohybuje vodivost v nevelkém rozsahu (30-45, resp. 35-
60 μS.cm-1) a její nárůst se snižujícím průtokem není příliš výrazný. To ukazuje na dobrou schopnost 
povodí zadržovat látky (živiny) v krajině, na nízkou mineralizaci v půdním horizontu a tudíž minimál-
ní vymývání iontů z půdy. Minulé studie ukázaly (Procházka et al. 2001, 2006), že při zvyšujících se 
průtocích je patrná mírně klesající tendence a hodnoty vodivosti zde dosahují hodnot blízkých hodno-
tám dešťové vody, což je obecným důsledkem naředění odtékající vody přímo vodou srážkovou, která 
nebyla dlouho v kontaktu s povrchem. Celkově vyšší hodnoty vodivosti jsou zaznamenávány u vody 
Mlýnského potoka a zřetelný je jejich nárůst při nízkých průtocích (125 μS.cm-1). Tato tendence po-
tvrzuje výrazné ovlivnění chemismu odtékající vody procesy vymývání iontů z půdního profilu. Tento 
výsledek společně s nejnižší extrahovatelnou zásobou bazických kationtů v půdě a nejvyššími odnosy 
látek z povodí zřejmě souvisí se systematickým odvodněním (Procházka et al. 2006). 
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Obr. 3: Trendy průměrných ročních koncentrací látek ve srážkách a odtékající vodě za roky 1999 – 
2007. 

 
Celková průměrná bilance látkových toků v povodích za sledované období 1999 – 2007, vyjádřená 
jako poměr mezi množstvím látek přicházejících do povodí prostřednictvím atmosférické depozice a 
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množstvím rozpuštěných látek odtékajících z povodí prostřednictvím povrchového odtoku (obr. 4), 
ukazuje na negativní vliv hospodářských zásahů v povodí. Z povodí Mlýnského potoka odtéká ve 
většině případů více látek, než přichází, lze tedy říci, že povodí látky neustále ztrácí. Z výsledků vy-
plývá, že z každého hektaru povodí Mlýnského potoka odtéká ročně více než 60 kg dusičnanů a při-
bližně stejné množství vápníku. I odnos dalších bazických kationtů převažuje v tomto narušeném po-
vodí. Povodí Horského a Bukového potoka mají bilanci více méně vyrovnanou, některá spíše zadržují. 
Většina autorů dává odnos rozpuštěných iontů zejména z vrcholových oblastí Šumavy do souvislostí 
s acidifikací srážkami, biologickými i geochemickými procesy v půdě (Buedert, Kantor 1999, Kopá-
ček et al. 2000, Moritz, Bittersohl 2000). 
 

 
 
Obr. 4: Průměrná roční depozice a roční odnosy vybraných rozpuštěných látek z modelových povodí 
za sledované období. 
 
Závěr 
 
Na příkladu třech povodí s rozdílným krajinným pokryvem a způsobem hospodaření v oblasti lipen-
ského pravobřeží byl testován holistický koncept účinnosti krajiny (ETR model, Ripl 1995). Na povo-
dích byly hodnoceny množství a kvalita srážek a v závislosti na antropogenním ovlivnění krajiny a na 
stavu a struktuře vegetace pak odtok vody a množství látek v odtékající vodě. Největší množství vody 
je schopno zadržet lesní povodí Bukového potoka (54 % z celkového objemu srážkové vody), dále 
rozmanité povodí Horského potoka (41 %). Odvodněné pastviny v povodí Mlýnského potoka zadržují 
podle měření výrazně málo vody, naopak ve srovnání s ostatními ztrácí daleko nejvíce látek v povodí 
Mlýnského potoka. Patrně zvýšená rychlost rozkladu organických látek v půdním profilu povodí 
Mlýnského potoka se projevuje několikanásobně vyšší koncentrací především NO3

- a Ca2+  
v odtékající vodě. Autoři hodlají v dlouhodobém sledování látkových toků i nadále pokračovat. 
Zejména v kombinaci s analýzou vegetačního krytu, hospodářských aktivit v území, půdních vlastnos-
tí, energeticko-disipačních funkcí prostřednictvím pozemního sledování a dálkového průzkumu Země 
přináší tyto výsledky cenné informace pro holistické hodnocení krajiny a jejích funkcí.   
 
Poděkování 
 
Práce byla finančně podpořena z projektu MŠMT MSM 6007665806. 
 
Literatura 

 252



 
Buedert, B., Kantor, W. (1999): Water and element budgets in the Forellenbach area of Bavarian 

Forest National Park. Silva Gabreta, 3: 49 – 64. 
Fottová, D. (2003): Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes in the GEOMON network, Czech 

Republic, between 1994 and 2000. Water, Air, Soil Pollut. 150, 73 – 89. 
Hanák, P., Klimeš, F. (1996): Optimální způsob hospodaření a využití bezlesí pravobřežní části Lipna.  

Dílčí závěrečná zpráva k úkolu 20/95, ZF JU, České Budějovice, 81 p. (unpubl). 
Kopáček, J., Hejzlar, J., Porcal, P. (2000): Ionic fluxes in the Čertovo watershed-lake ecosystem in the 

1998 hydrological year. Silva Gabreta, 4: 117 – 134.  
Moritz, K., Bittersohl, J. (2000): Turnover of nitrogen and acidification in the small headwater 

catchment Markungsgraben. Silva Gabreta, 4: 63 – 70. 
Procházka, J., Hakrová, P., Pokorný, J., Pecharová, E., Hezina, T., Šíma, M., Pechar, L. (2001): Effect 

of different management practices on vegetation development, losses of soluble matter and solar 
energy dissipation in three small sub-mountain catchments. In: Vymazal, J. (ed.): Transformations 
of Nutrients in Natural and Constructed Wetlands, 143 – 175.  Backhuys Publishers, Leiden, The 
Netherlands. 

Procházka, J., Včelák, V. Wotavová, K., Štíchová, J., Pechar, L. (2006): Holistic concept of landscape 
assessment: case study of three small catchments in the Šumava Mountains. Ekológia (Bratislava), 
25 (Supplement 3/2006), 5 – 17. 

Ripl, W. (1995): Management of water cycle and energy flow for ecosystem control: the energy-
transport-reaction (ETR) model. Ecological Modelling, 78: 61 – 76. 

Ripl, W. (2003): Water: the bloodstream of the biosphere. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B (2003) 358, 
1921 – 1934.  

StatSoft, Inc. (2005). STATISTICA (data analysis software system), version 7.1. www.statsoft.com. 

 253



. 

 254


	 
	Keywords: Stream water chemistry, bulk precipitation chemistry, discharge of dissolved solids, base cations, nitrate and sulphate. 

