Zkoumané lokality jsou v podstatě svym zp sobem v jimečnémrazové kotliny, které nezabíraji p ílišvelké zemí,
ale jsou součástí(lzemí ČR a některé z nlchjsou kupodivu

i

vzhledem k drsn1 m podmínkám trvale obydlené. Klima

na těchto stanicích je nedílnou součástí podnebí ČR a neměly by se ignorovat. Je pravděpodobné' že podobné podmínky jsou i na obdobně situovanych místech bez meteorologickych stanic' Proto by se ridaje z těchto stanic měly brát vážně
a v neposlední adě by se měla věnovat dostatečná péčedalšímu mě ení a zpracování dat na těchto stanicích.
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Mě ení prutoku na Radotínskémpotoc e 14. l.20II těsně p ed soutokem s Berounkou plovákem se sondou ADCP.Zvláštností
tohoto mě ení je vyuŽitivzdutíBerounky pro mě ení profrlu na Radotínskémpotoce. Pokud by totiž ke vzdutí nedošlo' rychlost
proudění vody v potoce by byla p ílišvelká, hloubka by byla moc malá, docházelo by k byst innému typu proudění, a mě ení touto metodou by nebylo moŽné. Během zv šenych prutok je byst inné proudění témě v celé délce Radotínského potoka, tedy i u nedaleké automatické limnigraf,rcké stanice ČHIttÚ v Radotíně, kde se kontinuálné zaznamenávají vodní stavy'
Pomocí kontrolních mě ení prťrtoku p i ruzn ch vodních stavech se sestavuje měrná k ivka prutoku udávající závislost prutoku na vodním stavu.
Toto mě ení proběhlo krátce po kulminact, změÍen pr tok dosáhl 5,4 m3.s_l, což témě p edstavuje hodnotu 2leté vody.
Tomáš Fryč

Meteorologi cké Zpr ávy, 64, 20l
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