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CÍL PROJEKTU 

 

Porovnat rozdíly v radiační bilanci stanoviště a v energetických tocích v závislosti na 

různě zemědělsky obhospodařovaných lokalitách v CHKO Šumava, a to i s použitím metod 

dálkového průzkumu Země, a vyhodnotit míru antropogenního ovlivnění sledovaných bilancí 

a v návaznosti na hydrochemické parametry území (řešené v rámci MSM 6007665806) 

vzhledem k trvale udržitelnému hospodaření v horských a podhorských oblastech. 

 

ÚVOD 

 

Využívání krajiny člověkem v celém evropském kontextu je ve znamení odlesňování a 

odvodňování. Tento proces nutně ovlivňuje jak energetickou bilanci jednotlivých krajinných 

celků – povodí, tak množství látek, které se z hospodářsky užívaných povodí vyplavuje. To se 

zpravidla projeví jak ve změnách distribuce teplot zemského povrchu tak zhoršením kvality 

povrchových vod. Sluneční energie a její časová a prostorová distribuce Zemským povrchem 

a porosty téměř zcela určuje energetickou (teplotní) bilanci povrchu a ovlivňuje kvalitu a 

kvantitu vody v krajině a s ní spojených vodních systémech. Vegetační kryt se významně 

podílí na přeměnách a rozdělování přicházející sluneční energie na jednotlivé složky 

energetické bilance, jako je evapotranspirace a biologická produkce, resp. fotosyntéza. Vlastní 

přeměnu dopadající sumy sluneční energie na zemském povrchu lze tedy chápat jako 

fyzikální proces závislý na a) charakteru povrchů, které udávají změnu spektrálního složení a 

schopnost vazby energie a b) na ekofyziologické funkci organismů, respektive vegetace, která 

je zde prostředníkem mezi půdou a atmosférou v systému půda-rostlina-atmosféra. 

Záření dopadající na zemský povrch je z části odraženo a z části vyzářeno jako 

dlouhovlnné záření. Zbytek záření je celková čistá radiace. Celý bilanční proces lze vyjádřit 

vztahem (Monteith & Unsworth 1990, Arya 2001): 

 

LLsLsLsN RRRalbRRRRR )1(  

 

kde RN je celková čistá radiace, Rs je dopadající, resp. odražená krátkovlnná složka záření a 

RL je dopadající, resp. odražená (vyzářená) dlouhovlnná složka záření. alb je albedo, což je 

poměr mezi odraženým a přicházejícím množstvím energie. Právě celková čistá radiace je ta 

složka energie, která se uplatňuje v disipativních procesech na Zemském povrchu, tedy 
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zejména v procesu přeměny záření na výpar a zjevné teplo, které jsou součástí a hybateli 

vodního cyklu. 

Znalost albeda povrchu a jeho možných změn vlivem aktivit člověka, jako je 

odlesňování, změna kultur, urbanizace apod., je velmi významná, z hlediska navrhovaného 

projektu zejména ve vztahu ke změnám v hospodaření a ve využívání podhorských a 

horských oblastí a jeho vlivu na cyklus vody a látek. 

Změnou vegetačního krytu a následně změnou hydrologických poměrů v krajině 

vlivem činnosti člověka dochází ke změnám v bilanci záření na povrchu a tedy ke změně 

energetického režimu krajiny. Důsledkem je otevření krátkého vodního cyklu (Ripl 2003), 

změna rozložení teplot a tím i proudění vzduchu a distribuce dešťových srážek, změna 

v množství odtékajících živin, ale i značně diskutovaná změna v cyklu uhlíku. Ukazuje se, a 

my to stále častěji pociťujeme, že dochází k extrémním výkyvům počasí, jako jsou např. 

nečekané přívaly vody a větru, dešťové srážky nabývají i v mírném pásmu charakteru srážek 

subtropických - jsou prudké a místní.  

Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu, problém bilance záření a procesů následných 

je značně komplexní, zahrnující celou řadu faktorů s množstvím důsledků. 

Cílem předkládané práce bylo vyhodnocení především radiační bilance, 

meteorologických charakteristik a následně energetických přeměn na příkladu dvou 

vybraných povodí s rozdílným režimem hospodaření a vyhodnocení dopadu hospodaření na 

krajinné funkce. 

 

CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

 

Zájmové území se nachází v jihovýchodní části Šumavy (Česká republika) a je 

součástí jihovýchodního cípu hraničního hřebene Trojmezenské hornatiny označovaného jako 

Svatotomášské pohoří (Czudek a kol., 1972). Z geologického hlediska lze zájmové území 

zařadit k moldanubiku (Chábera 1978). Dominantní postavení zde mají hnědé půdy kyselé 

(kambizem), které zaujímají více než 95 % plochy zemědělských půd (Hanák, Klimeš 1996). 

Území patří do oblasti chladné, klimatický okrsek mírně chladný s průměrnou roční 

teplotou 5.5 °C a s ročním úhrnem srážek 910 mm. Během vegetačního období je průměrná 

teplota 11.2 °C a srážky 550 mm, maximum srážek je posunuto do letního období, minimum 

srážek je v lednu a zejména v únoru, průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou je 110, 

s průměrným maximem sněhové pokrývky 0.70 m (Hakrová, Procházka a kol. 1998, 

Pecharová a kol. 1999).  
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V rámci sledovaného území byla vybrána dvě srovnatelná malá povodí, lišící se 

vegetačním pokryvem a způsobem využití (Tabulka 1). 

Povodí Mlýnského potoka bylo v minulosti systematicky odvodňováno, potok 

napřímen, vydlážděn a zahlouben. Povodí pokrývají z 90 % polointenzivní pastviny. Na 

podzim 1998 se uskutečnila revitalizace Mlýnského potoka, což umožňuje v rámci výzkumu 

navíc sledovat a hodnotit změny a výsledný efekt vlastní revitalizace. 

Povodí Horského potoka je více než z poloviny pokryto lesními porosty, zůstaly zde 

však z minulosti plochy bezlesí extenzivně obhospodařované a navíc zde vznikla plošně 

významná území přirozené sukcese (mokřady a mezofilní lada). Obě povodí jsou srovnatelná 

rozlohou (ca 200 ha), expozicí, nadmořskou výškou (800 – 1 000 m) a klimatickými 

podmínkami, liší se jen ve způsobu využití území. 

Na povodí Mlýnského potoka v rámci bezlesí převládají druhově bohatší extenzivně 

obhospodařované pastviny sv. Cynosurion a druhově chudé polointenzivně obhospodařované 

trvalé travní porosty (TTP). Na sledované části povodí Horského potoka jsou zastoupeny 

druhově bohatá společenstva mokrých luk a pramenišť podsv. Calthenion a podsv. 

Filipendulenion, druhově nejbohatší společenstva rašelinných luk se značným zastoupením 

chráněných druhů rostlin (Hakrová 2003). 

 

Tabulka 1. Základní charakteristiky sledovaných povodí 

 Mlýnský Horský 

Plocha povodí (ha) 214,1 201,7 

Nadmořská výška (m n. m.) 784-884 826-1026 

Nelesní plocha  % 90 45 

Management bezlesí Pastviny, kosené louky Plochy bez managementu, kosené 

louky 

 

Přehled vegetačního složení studovaných povodí udávají mapové podklady uvedené 

v příloze 1. Podklady poskytla Dr. Hakrová. 
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MATERIÁL A METODY 

 

Meteorologická měření 

 

Na sledovaných povodích byly v průběhu vegetační sezóny 2006 sledovány vybrané 

mikrometeorologické charakteristiky pomocí automatických meteorologických stanic 

Vantage Pro, Davis Instruments, USA a meteorologických stanic Fiedler-Mágr elektronika 

pro ekologii, ČR. Stanice Vantage pro zaznamenávala teplotu vzduchu a relativní vlhkost 

vzduchu ve 2 m (přesnos ± 0,5 °C, resp. ± 3%), krátkovlnnou globální radiaci, rychlost a směr 

větru a srážky. Hodnoty byly měřeny každých 15 minut. Stanice Fiedler-Mágr v aktuální 

sestavě zaznamenávala teplotu a relativní vlhkost vzduchu ve 2 m a v 0.3 m nad povrchem 

(čidla T+RV, přesnost ± 0,1 °C, resp. 2%), teplotu půdy v 0.1 a 0.2 m pod povrchem (čidla Pt 

100, přesnost 0,1 °C), objemovou vlhkost půdy (Virrib, přesnost ± 1% obj.) a celkovou čistou 

radiaci netradiometrem NR Lite (Kipp&Zonen, přesnost ± 10 %) v intervalu 15 minut. 

Doplňkově bylo provedeno kontinuální měření teploty půdy na povrchu půdy pomocí 

záznamníků L0141 Comet System, ČR, osazených teplotními čidly Pt 1000 (přesnost ± 0,2 

°C). Relativní vlhkost byla měřena Rh+T sensory se sintrovou krytkou s chybou ± 2.5 % v 

rozsahu 5 až 95 % relativní vlhkosti, data byla zaznamenávána záznamníkem R3121 Comet 

System, ČR. 

Pro získání informace o množství odraženého záření byl též ambulantně sledován 

odraz sluneční energie. Pro měření byla použita čidla Li-191A, Li-COR Ltd., USA a přístroj 

Li-250A, Li-COR Ltd., USA. 

 

Toky energie a evapotranspirace 

 

Radiační bilance stanoviště 

 

Pro určení radiační bilance stanoviště na mokřadním stanovišti v povodí Horského 

potoka a na pastvině v povodí Mlýnského potoka bylo použito kontinuální měření celkové 

čisté radiace netradiometrem NR Lite (Obr 1.). Přístroj přímo integruje množství dopadajícího 

a odraženého záření v krátkovlnném i dlouhovlnném spektrálním pásmu, viz Obr. 2.. Vlastní 

radiační bilance je ve své podstatě bilancí mezi dopadajícím a odcházejícím krátko- a 

dlouhovlnným zářením, což lze vyjádřit vztahem (Geiger et al. 2003, Arya 2001): 
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kde Rn je celková čistá radiace, RS je krátkovlnná složka a RL je dlouhovlnná radiace. Šipky 

značí směr toku energie. Bilanci krátkovlnné radiace označujeme jako čistou radiaci nebo též 

čistou krátkovlnnou radiaci ( ), kde alb je albedo 

v relativních jednotkách. Bilance dlouhovlnného záření je dána teplotou vyzařujícího tělesa a 

pro Zemský povrch je zpravidla záporná, tzn. Země teplo vyzařuje. 

 

Obr. 1. Netradiometr NR Lite, Kipp&Zonen. 

 

 

Obr. 2. Spektrální odezva netradiometru NR Lite. Solar – krátkovlnná radiace, F.I.R. je 

dlouhá infračervená radiace. Osa x vyjadřuje vlnovou délku na logaritmické škále v μm, osa y 

vyjadřuje míru odezvy v relativní škále pro přicházející a odražené záření. 
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Energetická bilance stanoviště a evapotranspirace 

 

Vlastní představa toků energie vychází z energetické bilance stanoviště (Penman 

1948). 

 

   

 

kde RN je čistá radiace (W.m
-2

), P je energie spotřebovaná v procesu fotosyntézy (W.m
-2

), J 

je energie spotřebovaná na ohřev porostu (W.m
-2

), G je tepelný tok do půdy (W.m
-2

), H je 

zjevné teplo (W.m
-2

), LE je latentní teplo výparu (W.m
-2

) – L je skupenské teplo výparu vody 

(J.g
-1

), E je evapotranspirace (mm). Vzhledem k nepatrnému množství energie, kterou 

představuje spotřeba energie ve fotosyntetickém procesu a na ohřev porostu (méně než 1%, 

viz např. Nobel 1999, Procházka a Brom 2006) lze tyto členy v energetické bilanci zanedbat a 

dostáváme rovnici: 

 

   

 

Pro výpočet energetických toků a aktuální evapotranspirace byla použita metoda 

Bowenova poměru (Penman 1948): 

 

 

 

kde β je Bowenův poměr (Bowen 1926), což je poměr mezi zjevným teplem a latentním 

teplem výparu, který je možno vyjádřit jako poměr gradientu teploty ke gradientu tlaku vodní 

páry: 

 

 

 

kde γ je psychrometrická konstanta (kPa.°C
-1

), ΔT je rozdíl teplot (°C) 2 m nad porostem a na 

povrchu porostu a Δe je tlak vodní páry (kPa) v těchto výškách. Hodnoty tlaku vodní páry e 

jsou vypočteny z hodnot relativní vlhkosti a tlaku nasycených vodních par podle Bucka 

(1986). 
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Tok tepla do půdy (G) byl vypočten podle Cejtina (1956, cituje Novák 1995) na 

základě rovnice: 

 

 

 

kde C je objemové teplo půdy (J.m
-3

.K
-1

), Δt je časový rozdíl mezi měřeními a S
T
 je veličina 

charakterizující teplotní profil. 

Hodnoty zjevného tepla (H) byly získány jednoduchým odečtením z rovnice 

energetické bilance. 

Důležitým hodnotícím hlediskem funkčního potenciálu stanoviště je maximální 

schopnost výparu za daných meteorologických podmínek, tedy potenciální evapotranspirace, 

respektive potenciální tok latentního tepla. Potenciální tok latentního tepla lze vyjádřit řadou 

způsobů. Vzhledem k velkému množství chybějících dat o proudění větru ze stanic Vantage 

Pro díky častým poruchám zařízení jsme přistoupili na výpočet potenciálního toku latentního 

tepla metodou podle Priestley-Taylora (1972): 

 

 

 

kde α je konstantou podle Priestley-Taylora (1972) a Δ je směrnice tlaku nasycených vodních 

par k teplotnímu gradientu. Priestley-Taylorova α je rovna přibližně hodnotě 1,26 (Priestley a 

Taylor 1972, Eichinger et al. 1996, Oke 2006).  Hodnota 1,26 byla použita i v naší práci. 

Evapotranspirace (ET) byla vypočtena jako podíl toku latentního tepla ke 

skupenskému teplu výparu vody pro daný časový úsek, v obecném tvaru tedy jako: 

 

 

 

Dálkový průzkum Země 

 

Zpracování podkladů dálkového průzkumu Země (DPZ) bylo provedeno pomocí 

software Idrisi 15: The Andes. Zpracování gisových podkladů bylo provedeno softwarem 

ArcWiev 3.1. Všechny mapové podklady byly zpracovány v souřadnicovém systému S-JTSK. 
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Pro hodnocení sledovaných povodí byla získána a použita družicová scéna družice 

Landsat 5 TM, z termínu 25. 6. 2007. Zpracování bylo provedeno pomocí software Idrisi 15: 

The Andes. Hodnoceny byly teplotně-vlhkostní parametry krajinného pokryvu, radiační 

bilance sledovaného území, tepelné toky a parametry tepelných toků. 

 

Teplotně-vlhkostní charakteristiky 

 

Teplotně-vlhkostní charakteristiky povodí byly hodnoceny na základě radiační teploty 

povrchu (6. spektrální kanál) a indexem wetness-Tasseled Cup, který koreluje s vlhkostí 

krajinného krytu (viz např. Dobrovolný 1998, Schutz a Engman 2000, Quattrochi a Luvall 

2000, Campbell 2002, Lillesand et al. 2004). 

 

Radiační bilance 

 

Radiační bilance byla hodnocena na základě radiační bilance stanoviště podle vztahu: 

 

 

 

Dopadající krátkovlnná radiace byla získána přímým měřením globální radiace stanicí 

Vantage Pro. Zde jsme předpokládali homogenitu dopadající globální radiace pro celé 

sledované území.  

Odražená krátkovlnná radiace byla vypočtena lineární regresí indexu brightness-

Tasseled Cup k hodnotám z ambulantního měření albeda na několika plochách (Tabulka 5.). 

Hodnoty ambulantního měření albeda byly extrapolovány na podobné vegetační typy a byla 

vytvořena plošná distribuce albeda vzhledem k vegetačnímu mapování provedenému Dr. 

Hakrovou. 

Vyzářená dlouhovlnná radiace byla vypočtena vzhledem k radiační teplotě povrchu na 

základě Stefan-Boltzmanova zákona: 

 

 

 

kde σ je Stefan-Boltzmanova konstanta a T je teplota povrchu v K. Přicházející dlouhovlnná 

radiace byla vypočtena pro teplotu povrchu sníženou o 20K (Jones 1992). Problematika 

emisivity byla v tomto případě zanedbána. 
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Energetické toky 

 

Energetické toky byly hodnoceny na základě energetické bilance stanoviště (Penman 

1948): 

 

 

 

Tok tepla do půdy byl stanoven na základě exponenciálního regresního vztahu toku 

tepla do půdy a rovnice, kterou jsme stanovili empiricky. Tok tepla do půdy byl vypočten 

podle rovnice: 

 

 

 

kde T0 a T1 jsou teploty na půdním povrchu (z0) a 0.15 m pod povrchem půdy (z1), λ je 

tepelná vodivost půdy vypočtená ve vztahu k objemové vlhkosti půdy podle hodnot které 

uvádí Peters-Lidard et al. (1998). Empiricky stanovená rovnice byla stanovena jako: 

  

 

 

kde T2m a Ts je teplota ve 2 a teplota povrchu, zde měřená v 0,3 m (°C) a es je tlak vodní páry 

v úrovni povrchu. Tok tepla do půdy lze poté vypočítat na základě vztahu: 

 

 

 

Hodnoty a a b jsou parametry regresního vztahu, v našem případě a = 35,84 a b = 

0,091. Hodnota regresního koeficientu byla r
2
 = 0,88. Regresní vztah byl vypočten pro data ze 

stanice umístěné na mokřadním stanovišti v povodí Horského potoka pro červencová data. 

Pro výpočet intenzity toku latentního tepla výparu byla použita metoda Bowenova 

poměru, který byl stanoven na základě kombinace družicových dat a dat měřených na 

Zemském povrchu. Pro stanovení teploty povrchu byla použita družicová termální data. 

Vlhkost povrchu byla vypočtena na základě indexu wetness-Tasseled cup. Zde jsme 

předpokládali lineární závislost mezi vlhkostí povrchu a indexem wetness, tedy maximální 

hodnota indexu po úpravě do oboru kladných reálných čísel odpovídala 100% relativní 
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vlhkosti. Teplota vzduchu nad povrchem byla vzata jako konstantní hodnota (23,2 °C) pro 

celé území – rozdíl mezi teplotou měřenou na obou lokalitách byl pouze 0,1 °C. Pro přízemní 

vrstvu atmosféry (ve 2 m) jsme použili stejných hodnot relativní vlhkosti jako pro povrch, za 

předpokladu neutrálního stavu atmosféry. 

Pro výpočet intenzity potenciálního toku latentního tepla byla použita transformace 

Priestley-Taylorova výpočtu toku latentního tepla pro nasycené povrchy (Priestley-Taylor 

1972) na základě rovnice (Raupach 2001): 

 

 

 

kde β0 je Bowenův poměr pro rovnovážný stav povrchu, tedy: 

 

 

 

Jako další charakteristiky funkčního stavu povodí byly vypočteny index povrchového 

výparu (EI), evaporativní frakce, podíl intenzity toku latentního tepla z celkové čisté radiace a 

stresový vegetační index (CWSI). 

Index povrchového výparu (surface evaporation index; EI) je podílem mezi aktuální a 

potenciální evapotranspirací (Nishida et al. 2003). V našem případě jsme použili poměr mezi 

intenzitami toků latentního tepla výparu pro aktuální a potenciální model, tedy: 

 

 

 

Evaporativní frakce je podíl mezi tokem latentního tepla a dostupnou energií (Kaimal 

a Finnigan 1994, Lhomme a Elguero 1999, Suleiman a Crago 2004, Gentine et al. 2007): 

 

 

 

Tomuto výrazu je analogický poměr toku latentního tepla a celkové čisté radiace, 

který lze též ocnačit jako evaporativní frakci vegetačního krytu (evaporation fraction of 

canopy; Gentine et al. 2007). 
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Stresový vegetační index představuje prostorovou informaci o vodním statutu 

vegetace, respektive o jejím teplotním projevu vzhledem k vodnímu stavu. Byl vypočten na 

základě rovnice: 

 

 

 

kde TS je teplota povrchu, Tmin je minimální neodlehlá hodnota teploty na snímku a Tmax je 

maximální neodlehlá hodnota teploty na snímku. Zde předpokládáme, že minimální teplota je 

teplota vodou nasyceného povrchu, maximální teplota je teplota povrchu suchého. 

Podrobnosti uvádějí např. Kjelgaard et al. 1996, Irmak et al. 2000, Jones 2004, Suleiman a 

Crago 2004, González-Dugo et al. 2006, Payero a Irmak 2006, Wanjura et al. 2006 a další. 

 

VÝSLEDKY 

 

Vzhledem ke značnému rozsahu studované problematiky a velkému objemu dat 

podáváme ve zprávě o řešení projektu především souhrnné výsledky. 

 

Meteorologická měření 

 

V průběhu sezóny 2007 byly měřeny charakteristiky počasí pomocí meteostanic 

Vantage Pro a stanic Fiedler-Mágr. Stanice Vantage Pro byly bohužel v sezóně 2007 značně 

poruchové. Přehled období zaznamenaných dat podává tabulka 2. 

 

Tabulka 2. Přehled časového období záznamu dat stanicemi Vantage Pro. 

 Mlýnský Horský 

květen - 11.5 - 31.5 

červen 20.6 - 30.6 1.6 - 7.6 

červenec 1.7 - 18.7 - 

srpen 17.8 - 31.8 21.8 - 31.8 

září 1.9 - 12.9 1.9 - 17.9 

 

Přehled průměrných hodnot sledovaných veličin ze stanic Vantage Pro pro vegetační 

sezónu 2007 uvádí tabulka 3. 
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Tabulka 3. Přehled průměrných hodnot sledovaných veličin počasí a sumy srážek z vegetační sezóny 2007. 

Hodnoty platí pro časová období uvedená v tabulce 2. SD – směrodatná odchylka 

   květen červen červenec srpen září 

Teplota ve 2m (°C) Mlýnský průměr - 12.7 14.0 13.1 9.0 

 SD - 4.8 6.4 5.4 2.6 

Horský průměr 12.2 14.6 - 13.9 9.0 

 SD 6.7 3.3 - 4.8 3.5 

Rychlost větru (m.s
-1

) Mlýnský průměr - 1.7 1.7 0.7 1.9 

 SD - 1.3 1.3 0.9 1.0 

Horský průměr 0.5 0.6 - 0.3 0.4 

 SD 0.6 0.5 - 0.4 0.5 

Relativní vlhkost 

vzduchu (%) 

Mlýnský průměr - 78.7 81.2 84.2 90.3 

 SD - 15.0 18.2 16.1 7.7 

Horský průměr 77.4 80.7 - 82.4 89.5 

 SD 17.9 13.2 - 15.4 9.6 

Úhrn srážek (mm) Mlýnský suma - 29.0 109.0 25.0 131.2 

Úhrn srážek (mm) Horský suma 45.6 10.6 - 8.0 123.4 

 

Z porovnání jednotlivých meteorologických charakteristik měřených pomocí 

meteostanic Vantage Pro vyplývají jisté rozdíly mezi sledovanými povodími. V podstatě se 

potvrzují závěry uvedené pro vegetační sezónu 2006, bohužel vzhledem k malému množství 

měření z obou lokalit pro stejný čas nelze na základě těchto měření přijmout jednoznačné 

závěry (Procházka a Brom 2006). 

Kompaktnější data pro vegetační sezónu poskytly stanice Fiedler-Mágr, elektronika 

pro ekologii, kdy jsou data úplná pro období od 17. června. Přehled průměrných hodnot a 

jejich odchylek uvádí tabulka 4. 

Přehled hodnot teploty ve 2 m na sledovaných plochách ukazuje, že vyšší průměrná 

teplota je v mokřadním společenstvu, přičemž rozkolísanost průběhu vyjádřená směrodatnou 

odchylkou je větší na pastvině. Vlastní průběh hodnot teploty ve dvou metrech je pak 

vyrovnanější v mokřadu, kde je patrná nižší průměrná denní amplituda hodnot. Na pastvině je 

oproti tomu zřejmý podíl nižších hodnot v nočních hodinách a vyšších hodnot v poledních 

hodinách. Hodnoty teplot v úrovni povrchu porostu (0,3 m) jsou na obou stanovištích 

podobné, zpravidla mírně nižší v mokřadu. 

Údaje o relativní vlhkosti vzduchu ukazují, že je v mokřadním společenstvu zpravidla 

v průměru vyšší relativní vlhkost. V mokřadu je patrná menší rozkolísanost hodnot relativní 

vlhkosti vzduchu. 
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Tabulka 4. Přehled průměrných hodnot sledovaných veličin počasí z vegetační sezóny 2007. SD – směrodatná 

odchylka. 

   červen červenec srpen září 

Teplota ve 2 

m (°C) 

Mlýnský průměr 14.8 15.3 14.0 8.6 

 SD 6.4 7.0 6.3 5.5 

Horský průměr 14.9 15.5 14.6 9.0 

 SD 6.2 6.7 5.5 4.7 

Teplota v 0,3 

m (°C) 

Mlýnský průměr 15.5 15.8 14.7 9.0 

 SD 7.5 8.0 7.9 6.3 

Horský průměr 15.6 15.7 14.4 8.6 

 SD 8.1 8.4 7.6 6.3 

Rel. vlhkost 

ve 2 m (%) 

Mlýnský průměr 74.6 78.0 81.1 86.1 

 SD 19.7 19.5 18.5 13.3 

Horský průměr 80.7 82.8 84.9 89.5 

 SD 15.1 15.4 15.0 11.8 

Rel. vlhkost 

v 0,3 m 

Mlýnský průměr 79.4 83.0 87.2 92.9 

 SD 16.9 16.2 14.2 9.2 

Horský průměr 80.5 84.2 87.1 90.4 

 SD 16.1 15.1 13.2 10.5 

Celk. čistá 

radiace 

(W.m
-2

) 

Mlýnský průměr 133.8 120.7 91.5 46.4 

 SD 216.6 215.1 175.4 124.1 

Horský průměr 135.7 125.2 100.4 54.6 

 SD 223.4 216.1 187.2 140.4 

Teplota půdy 

v 0.1 m (°C) 

Mlýnský průměr 16.4 15.9 14.5 10.3 

 SD 2.2 2.2 1.1 1.3 

Horský průměr 13.8 12.8 12.2 9.1 

 SD 0.7 1.2 0.4 1.4 

Teplota půdy 

v 0.2 m (°C) 

Mlýnský průměr 15.5 15.4 14.2 10.6 

 SD 0.9 1.5 0.6 1.2 

Horský průměr 13.3 12.5 12.1 9.2 

 SD 0.5 1.1 0.3 1.3 

Obj. vlhkost 

půdy (%) 

Mlýnský průměr 9.3 15.6 10.7 20.6 

 SD 5.7 3.3 2.5 6.7 

Horský průměr 39.4 53.8 52.6 54.2 

 SD 11.9 5.8 2.4 1.5 

 

Z přehledu celkové čisté radiace vyplývá, že v mokřadu se uplatňuje větší množství 

energie v disipativních procesech, což je zřejmě dáno zejména rozdílem v odrazivosti 

povrchu. 

Výrazné rozdíly mezi sledovanými plochami lze sledovat především v charakteristice 

proudění vzduchu (Tab. 3). Podobně jako v sezóně 2006 se jeví, že je na mokřadu asi 

poloviční průměrná rychlost větru oproti pastvině. 
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Přehled průměrných hodnot průběhu teplot v půdě ukazuje, že v mokřadu byly 

zjištěny menší průměrné hodnoty a jejich menší rozkolísanost. Charakter půdní objemové 

vlhkosti též vykazuje významné rozdíly, kdy průměrná objemová vlhkost půdy v mokřadu se 

drží na plném nasycení půdního horizontu, na rozdíl od pastviny, kde je objemová vlhkost 

půdy významně menší. 

 

Toky energie a evapotranspirace 

 

Energetické toky v daném ekosystému lze rozdělit na dvě složky – radiační bilanci 

stanoviště a energetickou bilanci stanoviště. Radiační bilance stanoviště je bilancí solárního 

záření na povrchu, energetická bilance stanoviště je bilancí celkové čisté radiace, tedy jejího 

rozdělení na tepelné toky. 

 

Radiační bilance 

 

Radiační bilance byla na sledovaných stanovištích měřena již jako celková čistá 

radiace. Tabulka 4. shrnuje průměrné hodnoty pro sledovaná stanoviště. Je zřejmé, že 

v mokřadním ekosystému byla vyšší průměrná celková čistá radiace vzhledem k menšímu 

albedu mokřadních ploch a mokřadní vegetace. Porovnání průběhu celkové čisté radiace pro 

měsíce červen až září ukazuje graf 1. 
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Graf 1. Přehled dat celkové čisté radiace (Rn) z pastevní lokality povodí Mlýnského potoka a mokřadní lokality 

povodí Horského potoka. Data jsou zobrazena jako krabicové grafy jednotlivých dat po měsících. 
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Průměrný cirkadiánní průběh hodnot celkové čisté radiace zobrazuje graf 2. Z grafu je 

patrné, že se průběh celkové čisté radiace liší jak mezi stanovišti, tak i v čase. 
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Graf 2. Průměrný průběh celkové čisté radiace na sledovaných stanovištích za měsíce červen až září 2007. Na 

ose X jsou uvedeny časové záznamy, každý představuje 15 min, tedy 96 záznamů za den. 

 

Energetická bilance stanoviště a evapotranspirace 

 

Energetická bilance stanoviště je bilancí energie, která na stanovišti zůstává po odrazu 

krátkovlnné složky a vyzáření dlouhovlnné složky radiace. Je to energie, která je dále 

transformována do toku tepla do půdy, zjevného tepla a latentního tepla výparu. Přehled sum 

transformované energie na obou stanovištích pro sledované měsíce udává graf 3. Z grafu je 

patrné, že větší objem celkové čisté radiace zůstává na mokřadním stanovišti. Tok tepla do 

půdy představuje z hlediska delšího období zanedbatelnou část. Množství energie 

spotřebované na výpar je větší na pastvině a množství zjevného tepla naopak v mokřadu. 
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Obr. 3. Přehled energetické bilance stanoviště sledovaných stanovišť. Na ose X je v horním řádku M – pastvina 

v povodí Mlýnského potoka, H – mokřad v povodí Horského potoka. Rn – celková čistá radiace, G – tok tepla do 

půdy, LE – tok latentního tepla, H – tok zjevného tepla. 

 

V porovnání vlastního výparu a potenciálního výparu je patrné, že potenciální výpar 

byl větší v mokřadu, zatímco aktuální výpar byl menší. Přehled uvádí graf 4. 

 

 

Graf 4. Přehled sum aktuálního a potenciálního výparu na sledovaných stanovištích. Na ose X v horním řádku: 

M – pastvina v povodí Mlýnského potoka, H – mokřad v povodí Horského potoka. ET – suma aktuálních hodnot 

výparu, Etpot – suma potenciálních hodnot výparu. 
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Dynamiku aktuálního denního výparu ze sledovaných stanovišť zachycuje graf 5. Zde je 

patrné, že průběh sum výparu na obou stanovištích koresponduje, ovšem na pastvině dochází 

k intenzivnějšímu výparu v maximálních hodnotách. 

 

 

Graf 5. Průběh denních sum výparu na sledovaných stanovištích. 

 

Rozdíl v dynamice výparu mezi lokalitami zvýrazňuje kumulativní graf 6. 
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Graf 6. Kumulativní průběh denních sum výparu za sledované období na pastvině a v  mokřadním stanovišti. 

 

Dálkový průzkum Země 

 

Výsledky dálkového průzkumu sledovaných lokalit udává v grafické podobě souhrnně 

příloha 2. 

 

Teplotně-vlhkostní charakteristiky 

 

Přehled rozložení teploty krajinného krytu sledovaných povodí udává snímek 2a. 1. 

Zde je patrné, že chladnější teploty se vyskytovaly především v oblasti lesních porostů a 

mokřadních společenstev. Vyšší teploty byly zaznamenány na kosených loukách a na 

pastevních lokalitách. V porovnání obou povodí vyplývá, že vyšší hodnoty teploty povrchu 

byly především na povodí Mlýnského potoka. Opačný trend je zřejmý v případě hodnot 

indexu wetness (Obr. 2a. 2.), který koreluje s vlhkostí povrchu. Nejvlhčí byly lesní porosty a 

mokřady, nejsušší louky a pastviny. 
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Radiační bilance 

 

Radiační bilance stanoviště představuje bilanci mezi přicházející a odcházející složkou 

krátkovlnné a dlouhovlnné radiace. Pro účely této práce byla použita konstantní hodnota 

přicházející globální radiace 813 W.m
-2

, zjištěná měřením pomocí stanice Vantage Pro. 

Albedo bylo měřeno na několika lokalitách v době přeletu a pro jednotlivé vegetační typy 

byly stanoveny průměrné hodnoty odrazivosti (Tabulka 5), které byly korelovány s indexem 

brightness Tasseled Cup. Na základě vzniklé regresní rovnice byla vypočtena mapa albeda 

(Obr. 2b. 1). Pro smrkové porosty byla v souladu s měřeními Markové et al. (2006) stanovena 

hodnota albeda 15%. 

 

Tabulka 5. Průměrné hodnoty albeda pro vegetační typy sledovaných povodí. 

Vegetace Albedo 

(%) 

TTP - kosený 27 

TTP - pasený 31 

Arrhenatherion - kosený 27 

Arrhenatherion - ladem 26 

Arrhenatherion - pasený 31 

Arrhenatherion - zarůstající   26 

Cynosurion pasený 31 

Keříčková spol. zarůstající    26 

Violion-Caninae - ladem 26 

Violion caninae - zarůstající  26 

Carex brizoides - zarůstající     33 

Ruderál - zarůstající 26 

Calthenion - ladem             31 

Calthenion - zarůstající       31 

Filipendulenion - ladem        37 

Molinia caerulea - ladem 31 

Molinia caerulea - zarůstající 31 

Carex brizoides - ladem 26 

Rašelinná louka - ladem        31 

Calamagrostis epigeios - ladem 27 

Polygono-Trisetion - kosený    27 

Polygono-Trisetion - pasený    31 

Polygono-trisetion - ladem     27 

Calamagrostis villosa - ladem 26 

Carex brizoides - pasená 33 

Calthenion - kosený 31 

Calthenion pasený 31 

Ruderál ladem 26 



Brom a Procházka: Srovnání radiační bilance stanovišť na Šumavě jako parametru hodnocení zemědělského 

hospodaření v horských a podhorských oblastech. Závěrečná zpráva grantu IG ZF JU 13/08 

23 
 

 

Korelační koeficient mezi měřeným albedem a indexem brightness byl r = 0,76. 

Z přehledu hodnot albeda na snímku 2b. 1. Je patrné, že větší odrazivost byla na 

lokalitách lučních a pastevních, menší v mokřadech a nejmenší v lesních porostech. 

Přehled bilance krátkovlnného záření (snímek 2b. 2) koresponduje s hodnotami 

albeda, nejvyšší hodnoty jsou zejména v lesích, které mají nejmenší odrazivost. V porovnání 

povodí je zřejmé, že povodí Mlýnského potoka odráží více energie. 

Bilance dlouhovlnného záření (snímek 2b. 3) je dána gradientem teploty mezi 

povrchem a atmosférou. Větší objem tepla odchází z teplejších ploch, tedy především z ploch 

s omezeným vegetačním krytem. 

Celková čistá radiace je výsledkem součtu krátkovlnné a dlouhovlnné radiační bilance. 

Zde je, jek ukazuje snímek 2b. 4., největší podíl množství energie zejména v lesních 

porostech, nejmenší na kosených loukách a pastvinách. V porovnání zůstává větší objem 

celkové čisté radiace v povodí Horského potoka oproti povodí potoka Mlýnského. 

 

Energetické toky 

 

Jednotlivé energetické toky jsou součástí energetické bilance stanoviště podle vztahu 

(Penman 1948): 

 

 

 

V rámci naší práce jsme stanovili všechny uvedené energetické toky, respektive jejich 

intenzity, tedy tok tepla do půdy (G), tok zjevného tepla (H) a tok latentního tepla výparu 

(LE). Doplňujícími veličinami jsou potenciální tok latentního tepla, index povrchového 

výparu, evaporativní frakce, frakce LE z Rn a stresový index CWSI. 

Pro stanovení toku tepla do půdy jsme na základě regresního modelu zavedli 

empirickou rovnici pro výpočet intenzity toku tepla do půdy (viz metodika), tedy: 

 

 

 

Regresní koeficient byl r
2
 = 0,88 a přehled modelu uvádí graf 7. 
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Graf 7. Korelace mezi tokem tepla do půdy vypočteným z meteorologických dat a empirickým modelem. 

 

Z přehledu toku tepla do půdy na snímku 2c. 1. je zřejmé, že tok tepla do půdy není na 

základě tohoto výpočtu příliš specifický pro některý z vegetačních typů a pro obě povodí je 

přibližně shodný, přestože zde byla shledána statisticky průkazná odlišnost. 

Přehled prostorového rozložení intenzity toku latentního tepla výparu udává snímek 

2c. 3. Snímek ukazuje, že největší intenzita výparu je zejména v lesních enklávách a 

mokřadech, menší pak na pastvinách a nejmenší na kosených loukách. Tok zjevného tepla 

(snímek 2c. 2.) vykazuje opačný trend. 

Intenzita potenciálního toku latentního tepla výparu zaznamenaná na snímku 2c. 4. 

Ukazuje, že nejvyšších hodnot dosahují lesní porosty, následně pak mokřady a nejnižších 

hodnot dosahují kosené louky. 

Doplňující snímky rozložení Bowenova poměru pro aktuální stav a Bowenova poměru 

pro rovnovážný stav povrchu ukazují protichůdné tendence. Hodnoty Bowenova poměru pro 

aktuální stav vzrůstají zejména na suchých plochách bez vegetace. Hodnoty Bowenova 

poměru pro rovnovážný stav, které jsou přímo odvozené od teploty, vykazují nejnižší hodnoty 

právě na nejteplejších plochách. 

Index povrchového výparu udává (snímek 2c. 7.) poměr mezi aktuální a potenciální 

intenzitou výparu, tedy jaký je podíl aktuálního výparu z výparu potenciálního, respektive 

jejich intenzit. Zde je patrné, že nejnižších hodnot dosahují kosené louky. Pro stanovení 
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tohoto indexu zavádíme nový tvar výpočtu bez potřeby stanovení radiační bilance a toku tepla 

do půdy. Výpočet indexu má následující tvar (symboly viz metodika): 

 

 

 

Evaporativní frakce představuje poměr latentního tepla výparu k dostupné energii pro 

přeměnu na latentní teplo výparu a zjevné teplo. Snímek 2c. 8. ukazuje, že nejvyšších hodnot 

dosahují lesní porosty a mokřady, nejnižších kosené louky. 

Podobně jako evaporativní frakce, tak i poměr latentního tepla výparu k celkové čisté 

radiaci ukazuje stav porostů z hlediska dynamiky přeměny tepla. Ze snímku 2c. 9. je patrné, 

že nejvyšších hodnot indexu dosahují, lesní porosty, zejména listnaté. Nejnižší hodnoty 

vykazují kosené louky. 

Index CWSI udává, jaký je stav porostů z hlediska vodního stresu. Ze snímku 2c. 10. 

vyplývá, že nejvyšších hodnot opět dosahují kosené luční porosty, nejnižších pak lesní 

porosty a mokřady. 

 

DISKUSE 

 

Holistický přístup k tokům energie, vody a látek v krajině (Ripl 1995) vychází 

z předpokladu, že ekosystémy a jejich živé složky jsou chápány jako disipativní struktury 

(Prigogine a Stengersová 1985), charakterizované schopností organizovat se tak, aby využití 

sluneční energie bylo co nejúčinnější. Ekosystémy jsou v tomto pojetí otevřené systémy 

udržované v dynamické rovnováze díky trvalému přísunu sluneční energie. Základní a 

klíčovou vlastností těchto systémů je neustálá přeměna jejich struktury a funkcí směřující 

k setrvalé existenci optimalizované směrem k uzavřeným cyklům vody, látek a k dokonalé 

disipaci sluneční energie bez náhlých tepelných ztrát (Capra 1996). Rozhodující úlohu 

v těchto procesech má vegetace. 

Fungující krajina je charakterizována účinnou disipací energie zejména přes výpar 

vody, metabolické a chemické pochody, což se projevuje vyrovnanými teplotami, 

rovnoměrným odtokem vody a nízkým množstvím odtékajících látek (Ripl 1995). 

 Hodnocení mikrometeorologických a mikroklimatologických charakteristik ukazuje, 

že se sledovaná povodí chovala velmi odlišně a je patrné, že se zde projevovala řada lokálních 

efektů, jako je například stékání studeného vzduchu po úbočích a kondenzace vody.  
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Teplota funguje jako indikátor, respektive je koncovým produktem procesů spojených 

s dynamikou přeměny energie, jako jsou vstupy radiace, evapotranspirace a konvektivní ztráty 

energie v krajině (Saunders a kol. 1998). Z předkládaných pozorování a analýz vyplývá, že 

vyšší průměrná teplota byla v mokřadním společenstvu, přičemž rozkolísanost průběhu 

vyjádřená směrodatnou odchylkou byla větší na pastvině. Vlastní průběh hodnot teploty ve 

dvou metrech pak byl vyrovnanější v mokřadu, kde byla patrná nižší průměrná denní 

amplituda hodnot. Oproti tomu na pastvině byl zřejmý podíl nižších hodnot v nočních 

hodinách a vyšších hodnot v poledních hodinách. Zde je zřejmé, že se na denním průběhu 

teploty uplatňují dva protichůdné procesy, v mokřadním společenstvu s větší intenzitou, tedy 

evapotranspirace a kondenzace. Evapotranspirace tlumí teploty v průběhu světlé části dne, 

kondenzace naopak zabraňuje poklesu teploty v nočních hodinách (Hayden 1998). Z našich 

výsledků ovšem vyplývá, že suma aktuální evapotranspirace, ale i kondenzace byla větší na 

pastvině, tedy trend teplotního chování by měl být opačný. Domníváme se, že se zde uplatnila 

též tepelná kapacita vody, která byla obsažena na stanovišti, proudění větru a do jisté míry též 

otázka dynamiky toku tepla do půdy. Tepelná kapacita vody je značně vysoká (4,18 J.g při 20 

°C) a v mokřadním biotopu byla několikanásobně větší objemová vlhkost půdy v průběhu 

celé periody měření. Vlastní objem vody zde tedy zřejmě působí časový posun v příjmu a 

výdeji tepla, do jisté míry vyhlazuje průběh teploty. Proudění vzduchu se pravděpodobně 

uplatnila při advekci tepla z okolí, která může být dodatkovou energií pro výpar, především 

na pastvině, kde byla zjištěna zhruba dvojnásobná průměrná rychlost větru. Zhodnocení vlivu 

toku tepla do půdy na teplotní režim je problematické vzhledem ke komplikovanosti 

exaktního stanovení toku tepla do půdy. 

V souvislosti s teplotou vzduchu, ale též režimem teploty půdy lze uvažovat o vlivu 

složitého komplexu půdního prostředí. Zde se projevují faktory, jako například izolační 

schopnost zrašelinělé vrstvy v mokřadu, kdy při vysušení může docházet k výraznému 

kolísání teploty povrchu půdy, propustnost půdy na pastvině, kdy může docházet k rychlé 

dynamice nejen odtoku, ale i kapilárního vzlínání podzemní vody atd. 

Výsledky měření vlhkosti vzduchu na sledovaných lokalitách ukazují, že větší 

relativní vlhkost vzduchu byla v průměru v mokřadu. Tento výsledek není příliš překvapivý, 

ovšem lze předpokládat, že v mokřadu, díky omezenému proudění vzduchu dochází 

k vyrovnávání gradientu jak teploty, tak i tlaku vodní páry a přenos vodní páry byl především 

konvektivní, kdežto na pastvině docházelo k rychlejší turbulentní výměně tepla a tedy 

k intenzivnějšímu výparu. 
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Během vegetační sezóny 2007 byla též sledována radiační bilance obou sledovaných 

stanovišť pomocí netradiometru NR Lite (Kipp&Zonen). Výsledky ukazují, že v průměru 

byla větší suma celkové čisté radiace v mokřadu, menší na pastvině. Problematika radiační 

bilance je do značné míry komplikovaná, zejména z hlediska následného osudu solární 

energie. Řada autorů považuje větší objem celkové čisté radiace v mokřadech za nežádoucí 

(např. Schneider a Eugster 2007), ovšem je třeba si uvědomit, že nejmenší objem celkové 

čisté radiace je zejména na kamenitých pouštích a v zástavbách, které z klimatologického 

hlediska působí převážně negativně. V případě lesních porostů je objem celkové čisté radiace 

ještě větší než v mokřadech, kde albedo představuje v případě jehličnatých porostů pouze 10 

až 15% odraženého krátkovlnného záření (např. Marková et al. 2006), přestože lze takovéto 

porosty považovat za velmi významné disipativní jednotky. Zajímavý komentář k této 

problematice uvádí Syrovátka (2007). 

Jak již bylo naznačeno výše, z výsledků měření vyplývá, že na pastvině byl 

zaznamenán větší výpar než v mokřadu, naopak potenciální výpar byl v mokřadu větší než na 

pastvině. Domníváme se, že je tato skutečnost dána větší dynamikou procesů na pastvině. Zde 

se pravděpodobně projevuje dynamika proudění větru a turbulentní výměny tepla, dynamika 

pohybu vody v půdě, advekce tepla z okolí a další projevy, jako např. svahové proudění 

vzduchu. Z hlediska množství vypařené vody je třeba též brát v úvahu fakt, že vegetační 

sezóna 2007 byla v období vlastního měření značně vlhká, s distribucí častých srážek s menší 

intenzitou. 

Rozbor dat dálkového průzkumu sledovaných lokalit přinesl řadu zajímavých 

informací o prostorové distribuci sledovaných jevů za slunečného letního počasí. Většina 

hodnocených parametrů poukazuje na odlišné (specifické) chování kosených luk a lesních 

porostů. Kosené louky vykazují vysoké povrchové teploty a nízkou vlhkost povrchu, vysokou 

úroveň odrazivosti, nízkou intenzitu aktuálního, ale i potenciálního toku latentního tepla, 

nízké hodnoty indexu povrchového výparu a evaporativní frakce a nejvyšší hodnoty vodního 

stresu. Lesní porostu byly ve všech vyjmenovaných charakteristikách na druhém konci škály. 

Pastevní porosty se přibližovaly spíše k charakteristice kosených luk, mokřady naopak 

k charakteristice lesních porostů, rozdíl zde ale nebyl příliš výrazný. Vlastní charakteristiky 

do značné míry korespondují s množstvím biomasy vyjádřeným indexem NDVI (data nejsou 

v práci uvedena). Celkově bychom mohli konstatovat, že řídící roli v disipativních procesech 

v horské zemědělské krajině zajišťují na jedné straně lesní porosty s vysokou intenzitou 

přeměny solární energie na výpar, na straně druhé obhospodařované plochy s redukovanou 

fytomasou. 
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Z hlediska úvah o vztahu chemismu povodí k disipativním procesům se ukazuje, že 

zde existuje vazba mezi faktory prostředí, které člověk svým hospodařením ovlivňuje a 

chemismem odtékajících vod. Sledování kvality odtékající vody ze sledovaných povodí 

ukazuje, že celkový obsah rozpuštěných látek vyjádřený jako vodivost, stejně jako průměrné 

koncentrace hydrogenuhličitanů, dusičnanů, vápníku, hořčíku, sodíku, draslíku a chloridů 

byly statisticky významně vyšší ve vodě Mlýnského potoka než ve vodě Horského potoka 

(Procházka et al. 2001, Procházka et al. 2006, Procházka a Brom 2006, Procházka et al. 

2007). Podobně, povodí Horského potoka zadržuje více srážkové vody (42%) než povodí 

Mlýnského potoka (10%) (Procházka et al. 2001, Procházka et al. 2006, Procházka a Brom 

2006). 

Pro hodnocení disipativní účinnosti krajiny navrhujeme kromě hodnocení teplotní 

distribuce krajinného krytu též hodnocení indexu povrchového výparu, jehož zjednodušený 

tvar zavádíme, tak hodnocení evaporativní frakce. 

Studium modelových povodí na pravém břehu Lipna může být příkladem jak propojit 

informace o současném stavu území, jeho některé kvantitativní charakteristiky s plošnou 

strukturní informací a některými integrálními informacemi a funkcí krajiny (např. teplota, 

vlhkost). Tento přístup dává v rámci holistického pojetí dobrý předpoklad pro využití 

dálkového průzkumu Země a interpretaci teplotních a vlhkostních údajů pro indikaci 

problematických míst a významných změn v krajině. 

 

ZÁVĚR 

 

Na příkladu dvou povodí s rozdílným krajinným pokryvem a způsobem hospodaření 

v oblasti lipenského pravobřeží byly v návaznosti na holistický koncept účinnosti krajiny 

(ETR model, Ripl 1995) sledovány meteorologické parametry, radiační a energetické toky, 

evapotranspirace a parametry intenzity přeměny solární energie pomocí dálkového průzkumu 

Země. 

Hodnocení mikrometeorologických a mikroklimatologických charakteristik ukazuje, 

že se sledovaná povodí chovají velmi odlišně.  

Z předkládaných pozorování a analýz vyplývá, že vyšší průměrná teplota byla 

v mokřadním společenstvu, přičemž rozkolísanost průběhu vyjádřená směrodatnou odchylkou 

byla větší na pastvině. Vlastní průběh hodnot teploty ve dvou metrech je pak vyrovnanější 

v mokřadu, kde je patrná nižší průměrná denní amplituda hodnot. Teplota porostu, povrchu 

půdy a půdy byla větší s větším kolísáním na pastvině. 
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Výsledky měření vlhkosti vzduchu na sledovaných lokalitách ukazují, že větší 

průměrná relativní vlhkost vzduchu byla v mokřadu. Toto zjištění koresponduje s větší 

objemovou vlhkostí půdy v mokřadu. 

V povodí Mlýnského potoka byla zaznamenána asi dvojnásobně větší průměrná 

rychlost větru. 

Hodnocení radiační bilance stanoviště ukazuje, že větší podíl celkové čisté radiace 

zůstává díky menšímu albedu v mokřadním biotopu oproti pastvině.  

Z výsledků vyplývá, že suma aktuální evapotranspirace, ale i kondenzace byla větší na 

pastvině, naopak potenciální výpar byl větší v mokřadu. 

Rozbor dálkového průzkumu Země ukázal, že se v rámci snímků odlišují zejména 

kosené louky a lesní porosty. Kosené louky vykazují vysoké povrchové teploty a nízkou 

vlhkost povrchu, vysokou úroveň odrazivosti, nízkou intenzitu aktuálního, ale i potenciálního 

toku latentního tepla, nízké hodnoty indexu povrchového výparu a evaporativní frakce a 

nejvyšší hodnoty vodního stresu. Lesní porostu byly ve všech vyjmenovaných 

charakteristikách na druhém konci škály. Pastevní porosty se přibližovaly spíše 

k charakteristice kosených luk, mokřady naopak k charakteristice lesních porostů, rozdíl zde 

ale nebyl příliš výrazný. Vlastní charakteristiky do značné míry korespondují s množstvím 

biomasy vyjádřeným indexem NDVI (data nejsou v práci uvedena). 

Pro potřeby hodnocení krajinného krytu prostřednictvím dálkového průzkumu Země 

jsme zavedli empirickou rovnici pro výpočet toku tepla do půdy na základě standardních 

meteorologických dat a zjednodušený výpočet indexu povrchového výparu. 

Na základě vyhodnocení dat se domníváme, že řídící roli v disipativních procesech 

v horské zemědělské krajině zajišťují na jedné straně lesní porosty s vysokou intenzitou 

přeměny solární energie na výpar, na straně druhé obhospodařované plochy s redukovanou 

fytomasou. 

Předpokládáme komplexní vztah s řadou zpětných vazeb mezi faktory prostředí, které 

člověk svým hospodařením ovlivňuje a chemismem odtékajících vod. 

Jako možný metodický přístup pro hodnocení krajinných funkcí z holistického 

hlediska doporučujeme vedle hodnocení teplotně-vlhkostních parametrů též využití indexu 

povrchového výparu a evaporativní frakce. 
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Příloha 1. Studovaná povodí v prostředí GIS 

1a. Ortofotomapa povodí Horského potoka. Na snímku je vyznačena rozvodnice a síť vodních 

toků. 
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1b. Ortofotomapa povodí Mlýnského potoka. Na snímku je vyznačena rozvodnice a síť 

vodních toků. 



Brom a Procházka: Srovnání radiační bilance stanovišť na Šumavě jako parametru hodnocení zemědělského 

hospodaření v horských a podhorských oblastech. Závěrečná zpráva grantu IG ZF JU 13/07. Přílohy 

36 

 

1c. Výškopis sledovaných povodí 
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1d. Vegetační mapa povodí Horského potoka 
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1e. Vegetační mapa povodí Mlýnského potoka 
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Příloha 2. Hodnocení povodí Horského a Mlýnského potoka 

prostřednictvím DPZ 

 

2a. Teplotně-vlhkostní charakteristiky 

 

 

 
 
1 = povodí Mlýnského potoka 
2 = povodí Horského potoka 
 
Průměr1 = 22.2 
Průměr2 = 19.5 
SD1 = 2.09 
SD2 = 2.10 
N1 = 2369 
N2 = 2290 
 
Mann-Whitheyův U test: 
U = 775870 
Z = 42.29  
P < 0.05 

Obr. 2a. 1. Teplotní mapa povodí Horského a Mlýnského potoka a statistické hodnocení 

rozdílu mezi povodími. Landstat 5 TM, 25. června 2007, 9:30 SEČ. 
 



Brom a Procházka: Srovnání radiační bilance stanovišť na Šumavě jako parametru hodnocení zemědělského 

hospodaření v horských a podhorských oblastech. Závěrečná zpráva grantu IG ZF JU 13/07. Přílohy 

40 

 

 

 
 
1 = povodí Mlýnského potoka 
2 = povodí Horského potoka 
 
Průměr1 = -13.7 
Průměr2 = -7.0 
SD1 = 16.24 
SD2 = 14.91 
N1 = 2369 
N2 = 2290 
 
Mann-Whitheyův U test: 
U = 1843403 
Z = -18.94 
P < 0.05 

Obr. 2a. 2. Tématická mapa indexu Tasseled Cup – wetness pro povodí Horského a 

Mlýnského potoka a statistické hodnocení rozdílu mezi povodími. Landstat 5 TM, 25. června 

2007, 9:30 SEČ. 
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2b. Radiační bilance povodí 

 

 

 
 
1 = povodí Mlýnského potoka 
2 = povodí Horského potoka 
 
Průměr1 = 25.1 
Průměr2 = 19.7 
SD1 = 4.15 
SD2 = 5.57 
N1 = 2369 
N2 = 2290 
 
Mann-Whitheyův U test: 
U = 1229277 
Z = 32.32 
P < 0.05 

Obr. 2b. 1. Albedo povodí Horského a Mlýnského potoka a statistické hodnocení rozdílu 

mezi povodími. Landstat 5 TM, 25. června 2007, 9:30 SEČ. 
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1 = povodí Mlýnského potoka 
2 = povodí Horského potoka 
 
Průměr1 = 787.9 
Průměr2 = 793.3 
SD1 = 4.15 
SD2 = 5.57 
N1 = 2369 
N2 = 2290 
 
Mann-Whitheyův U test: 
U = 1229277 
Z = -32.32 
P < 0.05 

Obr. 2b. 2. Bilance čisté krátkovlnné radiace pro povodí Horského a Mlýnského potoka a 

statistické hodnocení rozdílu mezi povodími. Landstat 5 TM, 25. června 2007, 9:30 SEČ. 
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1 = povodí Mlýnského potoka 
2 = povodí Horského potoka 
 
Průměr1 = -167.3 
Průměr2 = -154.8 
SD1 = 9.98 
SD2 = 9.86 
N1 = 2369 
N2 = 2290 
 
Mann-Whitheyův U test: 
U = 775870 
Z = -42.29 
P < 0.05 

Obr. 2b. 3. Bilance dlouhovlnné radiace pro povodí Horského a Mlýnského potoka a 

statistické hodnocení rozdílu mezi povodími.  Hodnoty na škále snímku jsou z důvodu 

možnosti zobrazení převedeny do kladných hodnot. Landstat 5 TM, 25. června 2007, 9:30 

SEČ. 
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1 = povodí Mlýnského potoka 
2 = povodí Horského potoka 
 
Průměr1 = 441.5 
Průměr2 = 497.7 
SD1 = 39.49 
SD2 = 52.27 
N1 = 2369 
N2 = 2290 
 
Mann-Whitheyův U test: 
U = 1072779 
Z = -35.72 
P < 0.05 

Obr. 2b. 4. Bilance celkové čisté radiace pro povodí Horského a Mlýnského potoka a 

statistické hodnocení rozdílu mezi povodími. Landstat 5 TM, 25. června 2007, 9:30 SEČ. 

 



Brom a Procházka: Srovnání radiační bilance stanovišť na Šumavě jako parametru hodnocení zemědělského 

hospodaření v horských a podhorských oblastech. Závěrečná zpráva grantu IG ZF JU 13/07. Přílohy 

45 

 

2c. Energetické toky 

 

 

 
 
1 = povodí Mlýnského potoka 
2 = povodí Horského potoka 
 
Průměr1 = 69.9 
Průměr2 = 69.0 
SD1 = 5.38 
SD2 = 5.33 
N1 = 2369 
N2 = 2290 
 
Mann-Whitheyův U test: 
U = 2483951 
Z = 4.98 
P < 0.05 

Obr. 2c. 1. Intenzita toku tepla do půdy pro povodí Horského a Mlýnského potoka a 

statistické hodnocení rozdílu mezi povodími. Landstat 5 TM, 25. června 2007, 9:30 SEČ. 
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1 = povodí Mlýnského potoka 
2 = povodí Horského potoka 
 
Průměr1 = 119.0 
Průměr2 = 139.5 
SD1 = 11.31 
SD2 = 14.74 
N1 = 2369 
N2 = 2290 
 
Mann-Whitheyův U test: 
U = 768883 
Z = -42.35 
P < 0.05 

Obr. 2c. 2. Intenzita toku zjevného tepla pro povodí Horského a Mlýnského potoka a 

statistické hodnocení rozdílu mezi povodími. Landstat 5 TM, 25. června 2007, 9:30 SEČ. 
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1 = povodí Mlýnského potoka 
2 = povodí Horského potoka 
 
Průměr1 = 252.5 
Průměr2 = 289.2 
SD1 = 30.32 
SD2 = 37.04 
N1 = 2369 
N2 = 2290 
 
Mann-Whitheyův U test: 
U = 1122685 
Z = -34.64 
P < 0.05 

Obr. 2c. 3. Intenzita aktuálního toku latentního tepla výparu pro povodí Horského a 

Mlýnského potoka a statistické hodnocení rozdílu mezi povodími. Landstat 5 TM, 25. června 

2007, 9:30 SEČ. 
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1 = povodí Mlýnského potoka 
2 = povodí Horského potoka 
 
Průměr1 = 342.6 
Průměr2 = 387.5 
SD1 = 31.29 
SD2 = 41.22 
N1 = 2369 
N2 = 2290 
 
Mann-Whitheyův U test: 
U = 1050133 
Z = -36.22 
P < 0.05 

Obr. 2c. 4. Intenzita potenciálního toku latentního tepla výparu pro povodí Horského a 

Mlýnského potoka a statistické hodnocení rozdílu mezi povodími. Landstat 5 TM, 25. června 

2007, 9:30 SEČ. 
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1 = povodí Mlýnského potoka 
2 = povodí Horského potoka 
 
Průměr1 = 0.47 
Průměr2 = 0.49 
SD1 = 0.04 
SD2 = 0.04 
N1 = 2369 
N2 = 2290 
 
Mann-Whitheyův U test: 
U = 2041919 
Z = -14.61 
P < 0.05 

Obr. 2c. 5. Tématická mapa rozložení Bowenova poměru pro povodí Horského a Mlýnského 

potoka a statistické hodnocení rozdílu mezi povodími. Landstat 5 TM, 25. června 2007, 9:30 

SEČ. 
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1 = povodí Mlýnského potoka 
2 = povodí Horského potoka 
 
Průměr1 = 0.37 
Průměr2 = 0.39 
SD1 = 0.02 
SD2 = 0.02 
N1 = 2369 
N2 = 2290 
 
Mann-Whitheyův U test: 
U = 775870 
Z = -42.29 
P < 0.05 

Obr. 2c. 6. Tématická mapa rozložení Bowenova poměru pro rovnovážný stav povrchu pro 

povodí Horského a Mlýnského potoka a statistické hodnocení rozdílu mezi povodími. 

Landstat 5 TM, 25. června 2007, 9:30 SEČ. 
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1 = povodí Mlýnského potoka 
2 = povodí Horského potoka 
 
Průměr1 = 0.74 
Průměr2 = 0.74 
SD1 = 0.04 
SD2 = 0.02 
N1 = 2369 
N2 = 2290 
 
Mann-Whitheyův U test: 
U = 1977291 
Z = -16.02 
P < 0.05 

Obr. 2c. 7. Tématická mapa rozložení indexu povrchového výparu pro povodí Horského a 

Mlýnského potoka a statistické hodnocení rozdílu mezi povodími. Landstat 5 TM, 25. června 

2007, 9:30 SEČ. 
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1 = povodí Mlýnského potoka 
2 = povodí Horského potoka 
 
Průměr1 = 0.68 
Průměr2 = 0.67 
SD1 = 0.03 
SD2 = 0.02 
N1 = 2369 
N2 = 2290 
 
Mann-Whitheyův U test: 
U = 2045760 
Z = 14.53 
P < 0.05 

Obr. 2c. 8. Tématická mapa rozložení evaporativní frakce pro povodí Horského a Mlýnského 

potoka a statistické hodnocení rozdílu mezi povodími. Landstat 5 TM, 25. června 2007, 9:30 

SEČ. 
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1 = povodí Mlýnského potoka 
2 = povodí Horského potoka 
 
Průměr1 = 0.57 
Průměr2 = 0.58 
SD1 = 0.03 
SD2 = 0.02 
N1 = 2369 
N2 = 2290 
 
Mann-Whitheyův U test: 
U = 1829891 
Z = -19.23 
P < 0.05 

Obr. 2c. 9. Tématická mapa rozložení poměru toku latentního tepla z celkové čisté radiace 

pro povodí Horského a Mlýnského potoka a statistické hodnocení rozdílu mezi povodími. 

Landstat 5 TM, 25. června 2007, 9:30 SEČ. 
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1 = povodí Mlýnského potoka 
2 = povodí Horského potoka 
 
Průměr1 = 0.47 
Průměr2 = 0.26 
SD1 = 0.16 
SD2 = 0.16 
N1 = 2369 
N2 = 2290 
 
Mann-Whitheyův U test: 
U = 775870 
Z = 42.29 
P < 0.05 

Obr. 2c. 10. Tématická mapa rozložení stresového indexu vegetace (Crop Water Stress 

Index)  pro povodí Horského a Mlýnského potoka a statistické hodnocení rozdílu mezi 

povodími. Landstat 5 TM, 25. června 2007, 9:30 SEČ. 

 

 






