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ÚVOD
Hydrologická ročenka je jednou z forem veřejné prezentace výsledků sledování a hodnocení hydrologických poměrů v České
republice, které provádí na základě pověření Ministerstva životního prostředí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zpracování
hydrologické ročenky je v posledních letech úzce provázáno s hydrologickou bilancí, kterou ústav zpracovává podle Vyhlášky ministerstva
zemědělství č. 431/2001 Sb. Obsah této ročenky vychází ze zpracovaných výsledků měření a pozorování v roce 2016 a jejich ročního
hodnocení vzhledem k dlouhodobým charakteristikám. Moderní ročenky již neobsahují kompletní data, jak bývalo zvykem ve starých
ročenkách. Výsledky všech hydrologických měření a pozorování jsou uloženy v digitální podobě v databázi ústavu a v ročence jsou
prezentovány z těchto dat odvozené souhrnné charakteristiky. Primární data jsou pro ilustraci uvedena pro několik vybraných profilů
na hlavních tocích a několik objektů podzemních vod.
V ročence je většinou hodnocen celý kalendářní rok 2016. Pokud jsou některá hodnocení a roční charakteristiky vztaženy k tzv.
hydrologickému roku, tedy období od 1. listopadu 2015 do 31. října 2016, je to výslovně uvedeno v textu. Všechny charakteristiky jakosti
vody jsou vztaženy k běžnému kalendářnímu roku.
Hydrologická ročenka 2016 obsahuje šest samostatných kapitol a přílohy. Jádro ročenky tvoří druhá a třetí kapitola, které jsou
založené na výsledcích hydrologické bilance množství a jakosti vod. Pátá kapitola je jako obvykle věnována vybraným tématům, která byla
v daném roce aktuální.

Kap. I. „Zhodnocení hydrologického vývoje v roce 2016“
Kapitola obsahuje popis vývoje meteorologické a hydrologické situace a celkové zhodnocení teplotních, srážkových a odtokových
poměrů povrchových i podzemních vod v roce 2016. Na doplnění jsou uvedena kompletní odtoková data (průměrné denní průtoky) pro
vybrané stanice na hlavních tocích a měsíční údaje o stavech hladin vrtů a vydatnostech pramenů pro vybrané objekty podzemních vod.

Kap. II. „Hydrologická bilance množství vody“
Kapitola obsahuje plošné i časové hodnocení prvků hydrologické bilance, zejména průběhu odtoku a změn zásob podzemních
vod. Vyhodnocení výsledků bilance je slovně popsáno pro jednotlivá dílčí povodí a dokumentováno v tabulkách, grafech a mapách.

Kap. III. „Hydrologická bilance jakosti vody“
Kapitola obsahuje hodnocení parametrů jakosti povrchových a podzemních vod a jejich porovnání s referenčními hodnotami.
Hodnocení je založeno na výsledcích provozního monitoringu podzemních vod a výsledcích provozního a situačního monitoringu
povrchových vod.
Hodnocení bilance jakosti vody je strukturováno po jednotlivých dílčích povodích. Jsou prezentovány mapy jakosti vody podle
vybraných ukazatelů. Hodnocena je také teplota vody, koncentrace a množství plavenin na vybraných tocích.

Kap. IV. „Zpracování dat a jejich poskytování veřejnosti“
První část kapitoly uvádí přehled operativně poskytovaných informací hlásné a předpovědní povodňové služby a jejich prezentaci
na webových stránkách ústavu. Druhá část kapitoly informuje o režimových datech a charakteristikách, které jsou uloženy v databázi
ústavu. Tyto informace ČHMÚ na objednávku účelově zpracovává a poskytuje jednotlivým uživatelům. Zpracované údaje o jakosti vody
jsou veřejně prezentovány na webových stránkách ústavu v rámci informačního systému ARROW.

Kap. V. „Aktuální a regionální problémy a úkoly hydrologie“
Předposlední kapitola ročenky je zaměřena na vybraná aktuální témata daného roku a regionální problematiku. Poskytuje prostor
pro prezentaci práce jednotlivých hydrologických oddělení centra a poboček ústavu. V letošním roce jsou příspěvky věnované osobnosti
Josefa Hladného, prezentaci hydrologických měřících přístrojů na povrchových vodách a zajímavým aspektům dlouhodobých projevů
sucha v podobě vyhodnocení odtokových minim za víceleté období:
–

„Josef Hladný v české hydrologii“,

–

„Prezentace hydrologických měřicích přístrojů na povrchových vodách“

–

„Zhodnocení vývoje hydrologické situace v období 2014–2016“.

Kap. VI. „Přehled publikovaných prací v roce 2016“
Poslední kapitola obsahuje jako obvykle přehled hydrologických prací a studií publikovaných v daném roce. Pro vybrané tituly je
uvedena i anotace, popisující zaměření a výsledky uvedených prací.

Příloha PI. „Přehled hydrologických pozorování v roce 2016“
Tato příloha obsahuje přehled počtů pozorovaných objektů a profilů, přehledný seznam hydrologického pořadí hlavních povodí
a přehled hydrogeologických rajonů. Dále jsou uvedeny sledované ukazatele jakosti vod. Rozšířené informace včetně interaktivního
mapového projektu jsou dostupné pouze v elektronické verzi ročenky.
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Příloha PII. „Přehled hydrologických pracovišť ČHMÚ“
Příloha obsahuje aktualizované adresy a spojení na hlavní pracoviště ústavu.
Hydrologická ročenka je v tištěné podobě vydávána od roku 1992. V elektronické podobě je vydávána od ročníku 2004 a od toho
roku je také přístupná na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu. Tištěná ročenka neobsahuje některé přílohy,
které jsou součástí pouze elektronické verze.
Hydrologická ročenka je zpracována pouze v české mutaci. Pro zahraniční zájemce je zařazeno stručné anglické summary
v úvodu ročenky a v úvodu jednotlivých kapitol. Rovněž názvy tabulek, obrázků a map a názvy hydrologických prací a studií v bibliografii
jsou uvedeny v angličtině.

