Tdpi,01`NÍ POMĚRy ŘEKÝ MORAvicE ro Vri3uDoVÁNÍ Úi)oLh-Í itÁmžd KHUŽBEtu[

RNi)i.. i`omáš

Litschmann

TEmlEPATypmm ycjloBm mpABm+EI HocjlE nocTpofflLi4 BOAoxpAHm"DA I{pyjBE"
PEsmbE

J|" o6cyi;ieHHa H9HeHeEHň TeHnepaTypH peKH mpaBHuii nocJie iiocTpoflm Bo]igxpaH"Hnia ltpyi6epR Haj}o 6"o BH6paTb ®mHPHtiecHHe HeToiiH.lb no]ixo]ijiniHX Ám Pemema saHam
BpmexoB 6Hůx ficT!omEisoBam[:

- noJleE]He HerHepemlj] npoaoJlbBor.o cTBopa TeNIlepaTypH Bo||E[-jLJ"Ho# 67 m,
- aHaJ[ms roAOBoz`o Xoj|a gemepaTypH Boz(H El x86pgHHElx Boz|o"epHHx nocTax,

- HPHBHe npoj|OůIHTejlbHOC" HecjltlHHx TeMHepamrp BO;|H 8 H86PaHmx Bonc"epHHX

nocTax,
- ICOppej[Orpamll Cpe]|HHX HecHqHHx TemepaTyp BO||H 8 Boj|OMepHOH nocTy Jiecxo-

f±)E>.HapmopaBHqeňcŮpy"mllocTam,
- anaj[f(T«tlecRHe mlpa]e]]m] npo/|OJlbEtol'o cTBOpa TevnepagypH Bojp( 8 ecTecTBeEHOM peB«L(e m fla yqecTKax c aHTponoI`emml BosqeŘCTB»eH.

PaóoTa llo«asaJla sflatlxJpe.(EIHoe Hapymetme TeHnepaTypE!oro petJma peKH
Mo|)aBHHH Hme Bol|oxpaHnjl]qa Hpy*6epR.r`oHOBoe cpe]|Hee He I]oícasaJlo saatlHTeJlblloe Ha-

HeHeHHe TeullepaqlypH Boj|H,Ho 8 oT||eůbmx Mecflpax "oryT oTmoHe"a ;[ocTHI`aTb a6cojlDTHor`o 8HaqeH" 4 no 5 °C

8 cTBope Hme "o"ml BOAoeHa H E ÍlanpaBjleHHH R ycTbD

MopaBxqH 8 OiiaBy npH6.[mal)Tca Hyj[b®.B a"HHX Hecfli]ax TeHziepaTypa Bo][H noBmaeTCH ,

TaR qTo Ha onpez`eJLeHEON yqacTRe flme "o"E(E[ Boz|oem I]pej|oTBpa"llocl o6PasoBaHHe
J[eHOBHx aBJ[eHHffi.Taic]ice 8 roAOBo" xoHe TeHiiepaTypii Boi[ti H 8 pacHpej{ejieHHíi Hecflqmx

TemepaTyp 6E" ollpeHeJleml HSHeHeHm ,rlpHqeM naHeHmacb rJlaBm" oópaso" acH"eTpm
Bceň CoiBoicyiiHOC", t{TO 6HJlo BígsBaHO TeHiiepaTypHoň cTpaTH®HKaumeň EOziti 8 BojioeHe.
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TmpERAT}udE coNDI]IONs oF q}HE MomvICE AFq`úH CoNsgrtucTloH QF vALI,Br BESEBvolB
KRUZBEtdí

SÚ'JmRY

With the aim of appreoiating tempemture conditions of the rivor Momvico
after oongtmotion of the velloy reservoir Kružberk it ms aocesssry to ohoo6®
empíricůl methodg. Fz.om procesges suitable for solutíon of thB taskg tho following
ones have been used:

- Water tempemture survey in lonsitudiii&l profile over the |eiight og 67 Icm, -

- &nnual variatíon analygis of water tenpemture ia selected \imter neaguring
Btations,
-::;gsulu:žáges:::!:Ěg:y curveg-of monthly `,mter tempemture ía s-elect.ed wBter

- 3á:Ě::ágřg:hw2iha::hi!esg::i::g, water teml,erature in the station Leskovec-.
- analytíc expresEíon of longltudínal profíl of \ma,ter tenporature in mtuml
and influenced regine.
The etudy proved a conEiidemble fallure of themal regime of the river Momvice below the valloy reBervoir Kružberk. In amual avomge no oonsídei:eible alt®mtíoa of water tempeiťiture has ta!cen' plaoe, but deviations oan attain la psrti- `
cul&r months sbBolute value 4 -_ 5 °C in pi.ofíle below tne daj]i and m the direction
of the mouth of Moravice into Opava approaoh to 2iero. An lncrease of `mater tem-

pemture oocunB in winter months so that formatiop of ice offeots h&o been provented on & certaín section below the dam. AJ.temtionB have occured also in an-

nual vai.iation of water tempemture and in distributíon of nonthly tempemturea,
at the Eime time firgt of all asymetry of the whole system has changed imat h88
been caused by a themal stratificatioa of water in the roservoir.
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1

ÚvoD

VýEitavbou každé přehra.dní nádrže dochází k 2}ávažnému zásshu do přírodního

prostředí. S ohledeun na vodní tok pod nádrží, oviivňujo nádrž zejména průtokový

režim a biologické, chemícké a fyzikální vlastnosti vody.
Tato sl;udie je zaměřenana zhodnocení teplotního i.ežimu Moravice po -výgtavbě
údolní nádrže u Kružberka, která 5e neóBtarší vodárenskou nádrží v československé
ěásti povodí` Odry.

Iemioký a ledový režiin de důležitou složkou hydrologického režimu toků, jeho poznání přispívá nejen ke znalostem přírodního proBtředí dané obl&sti, aie i
k řešení praktíckýoh problémů. Znalost teploty říční vody je potřebná při odběrech
vody pro zásobování obyvatelstva a průmyslu. pro závlahy, pro chov ryb, při posuzování samočiEiticí schopnosti toků apod.
Vodní nádrž způsobuóe v letních měsících pc)kles i;epioty vypouštěné vody,

tsJ[že rui někoiika deBítkách kilonetrů toku pod nádrží mpř. gnižu5e rekreační
možnosti, zat:ímco v zimíin období doohází vlivem teplejší vody vypouštěné ode

dria nádrže k ovlívnění ledového režimu toku.
Výrazný viiv iia teplotní poměry toku může mít jen nádrž dostateěně hluboká
g dlouhou dobou zdržení. Pro kružberskou údolní nádrž je teóretická doba zdržení,
počítaná podie vztahu
R = 8

V
400
0p

(1)

kde R je teoretická doba zdržení ve dnech

%p = ;žá:gr3;éd;ž±t:km:o nádrže v m3.s.L
příblížně sedmdesát dnů. i,ze proto v tc)ku pod ní očekávat výrazné ri&rušení přirozeného temického režimu se všemi důsledky nei přírodní ekosystémy toku.

2

STítučNý JIÁSTIN FYZICKC)GjJOGi±AFICKÝCH

POMĚtců POVODÍ MORAVICE

Horavice pramení v iirubém Jeseníku ve Velké kotlíně v nadmořské

výšce

1130 m a ústí do opavy ve výši 240 m n.m. Plocha povodí měří 901 lm2, délka od

pmmene k ústí d.e 105 km.

Dlouhodobý průpěmý průtok v ústí v přirozených podmínkách je 7.67 m3.s-í.
Moravice přibírá z levé Btrany Kočovský potok, Óemý potok, iúeieček a Hvozdnicí,
z) pravé strany do ní ústí PodolBký poi;ok, Iiomnický potok a l,obník.
Povodí iúomvice se roí}kláda v severožgpadní části Sj3veromoravského kmje, kde
z masívu Hrubého Jeseníku zabírá jia východrií straně Pradědskctu hornatinu, v iíízkém
Jeseníku zauj ímá i3mntálskou vrchoviriu, Slunečnou vrchovinu a Vítkovskou vrchovim,
v níž ieží zn&čná část povodí pod Íiružberskou nádrží.

hlimatické poměry iúoravice jBou dány její geografíckou poiohou a nadmořskou
výškou. Prúiněrná výšks srážek pro oelé povodí je 765 aim. i\ejvětší plochu povodí

ziabírá chiadná oblasi;, v ěásti povodí pod nádrží je nejvíce zastoupem obla.st

§:::í§::§:gůš§E;ů§Íg S%š3e:3Eššs3. 3:33:E;E§évvšsů3kšo3 :gág:AÍ šág:#5. E:g.
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mímě tepiá (podle kieisifikaoe QuimA [8]). V údoiníoh ěáf]tech povodí momvioe ge
vyE]kytují v mezní vríštvě atmosfér3r přízemí invorze teploty, při kterých za hocí
e radiEiěním režimem počasí č&sto stéká gtudený vzduch z vrcholových a svahovýoh
poloh Hrubého Jeseníku do údolí Horavice a jejích přítoků.

3

zÁKm]tNÍ ÚDAďE KRuŽBERSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽE`

Dílo bylo uvedeno do zkušebního provozu 3.12.1955 a do trvalého provozu
13.9.1960. Hlavním poBláním nádrže je krsrtí dodávky vody pro vodárenské využítí

É:ý:o!a:i::::;Ík:::ímá:n=hi=::k::e:č::::t:diě=e::;dg:v::r::6:Í:::-i;.tž:;:óÍoÍ možství vody 3e využíváno k výrobě elektrické energie ve špičkové eiektrárně
v Podhradí.
Hiavním vzdouvacím obdektem vodního díla je betonová tížní hráz, vybudovaná
na 45.220 km toku Moravice u Kružberka. Přehradní ziea ge skládá s 22 bloků. z nichž
je pět přelivných ů dva manipulační. Celkovy` obóem nádrže je 35,5 míl. m3 8 hiadinou na kótě 431,5 m n.m.

Ziromě hiavní kružberské nádrže je důležit`ou součágtí vodního díla 3eště vyrovnávací nádrž v Podhradí na 28,44o lm toku o objemu o,38 mii. m3.
4

použlq}ý ů±ATj!1tuÁI,- A PmcovNÍ AETODr

áe 2}jištění vlivu kružberské nádrže ns teplotní poměry Moravice bylo použito
několíka postupů, vhodně seřazených tak, aby s jejích pomooí bylo nožno zodpovědět
otázky:

: 5=ý:ž ž%3áotlágsgáů;žeogh;ÍE;o:3íp§2:Šžgáého režinu.
V současné době je používáno i u nás mzAých metod k posouaen± vlivu nádrží
na temický režim toků. Podle práce [9J to jsou:

ž:Í%Ěáíí§ÍrE:Íí:í:Ří*§:§:::n::::::::
metody založené na tepeiné bílanci jgou přesnější, teoreticky hiouběji propracovaaé a zfomulovsné do natematických modelů. Vyžadují však použití možství
klimatických a meteorologických údajů, které však neósou pro většinu lokalit
k dispozici-.
K poBouzení vlivu údolní aádrže Kružberk na teplotní režim Momvice byla proto použita empirická metoda doplněná Btatistickým roziborem měBíčních teplot vody
v jednotlivých etanicích. Tyto metody jsou podstatAě méně nároěné m množství
vstupních údaóů a k dosažení cíle studie postačující.
Z postupů. vhodných k vyřešení výše uvedepých úkolů. byly vybráiv následující:

::::-:_::::-::--:::::-;:-:::::-:-:::-:::-::_-:::-:=::-:::::::::::::--:--:-::i:-:-:_:-:-:::::-::::-:-:'-:,::::-;:-:::-i-::-:__-_-
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Jako vgtupního materiálu pro metody b) až e) byly použity údaje o měsíčníoh
teplotách měřených vodoěetnými stanicemi V®lká ŠŤáhle (Břidličná) , iiegkovec n.
mor.. Kružberi p.př. a Branka. První dvě stanice jsou situQvány AeLd Aádrží a měřené hodnoty odrážejí přirozený stav bez viivu ná-árže. Staniae Kružberk p.př.
a Branka reprezentují úsek a období ovlivněné vybudováním nádrže. Na řece opavě,
do níž Momvice úgtí, byly ještě použity úda:je ze Btanioe Děhylov. nacházející
se již pod soutokem.

Použitý materlál 3e tedy dogt&teěně rozgáhiý jak a hlediska poětu poziorovacích Btanic, tak i délkou pozorovacího období (1957 až 1979), nebo€ s.e uvádí
v [6, g.68] , že již doBetiletá pozorovací řada tepiot vody múže být doBtatečně

dlouhá pro obóektivní vydádření teplotních poměrů. Jedinou 2}ávsdou použitého mteriálu do skutečnost, že všechny stanice měří tepiotu vody až v období po výÉtavbě nádrže, takže pro vyjádření přirozeAého režjinu muselo být použito nopřímých metod.

5

VýsliEDKY ZÍSKANÉ jjDHOTLIVÍMI METODAMI

5. i

][![!±o_d|no_c_e_qí _t_erénnícn__mšřen_É

K získání prvotní ínfomace o podólném prof`ilu teploty vody byla provodena
dno lo.8.198i dvě teréiiiií měření teploty vody téměř od ústí až po 67,3 km toku
Momvíce. Jedno měření bylo proTedeno proti proudu a druhé po proudu, čímž se
měl částočně postihnout i viiv denního ohodu tepioty vody, nebo€ nebylo možno dosáhnout časové homogenity něření ve všech profilech. V převážné většině případů
byia měření prováděna
v proudnioi líhovým
r:)
teploměrem, upevněným `
m závěgu z mostu nebo
2109e7654321'
lávky. Grafícky jsou
tato měření zpmcována
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obr.L:::ŠŠ:áít;:::žnšr3:ů:;Lg.zÉFřč:3éppoří+ÉmuEšřením:

°

s ohledem_na výběr
metody ancLlytiokého
vyjádřeaí podélp`ých

změn teploty vody v toku, která byla dále
použita, iieboť lz}e

v takových případech
očekávat exponeficíáliií
průběh toploty vody
v podélném prof iiu.

5.2

Amal.ý2}e roč[iího ohodu tet}loty Vod

v .1ednotli.výoh stanioíoh

Roční ohod toploty vody ve vybma`ých stanicích v období 1957 až 1979

T'C)1,'651413'21 109876

je ginázoměn na obr.2. V néoviiněném
režinu (eteníco liogkovec ii.Mor. ) jsou
nejnižší teploty v lednu, kdy dochází
většíno-u k sámrzu ř®ky a průměmé iněsíční tepioty jBou biíz}ké o °C. ma3[inu
v ročním chodu teploty vody ee vyskytuóe v ěervenci, oož je podmíaěno maxínální tepiotou okolního proBtředí.
Podobný chod se vyskytuje í u staiiío
Bmntca e Děhylov, za`tímco f]a stanioi
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Aeklesaóí pod 2 °C. Plochogt niiiim
je apůsobena patmě invei`2íní Btra.ti-

fikaoí. která ,se v nádrži udržuje así
po do'bu čtyř měsíců v i.oce (XII-III),
oož bude potvrzeno dále.
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ního oviivaění teplotou vypouštěné vody
dosti odlišr\ý průběh teploty během roku.

padě neovlivněného chodu. Průiněmé mě8íění teploty v tomto období 3sou zde
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obr.2S:č5šbůih#cáe:t:kycžghdy

Me-Ximum V ročním chodu tepioty je ve stanici Kružberk p.př. pogmuto z čer~

veace az na září, kdy pozvolné pi.ohřívání vody v dohě příné (letaí) stratifikaco
zasáhne i vrstvy u dm, a tím dojde k maximu v teplotě vypouštěné vody. Toto
maximum 5e výmzaě nižší než m[Ímum v neovlivněiijích podmínkách.

Z i.očních chodů teploty vody jo zřejmé, že od dubiia do srpm je teplota vypouštěaé vody aižší než teplota vody v profilu nad nádrží, po zbývající čáat -roku

se tyto teploty nejprve vyrovaávají a postupně se 2iaěíiiá projevovat oteplujíoí
viíť vypouštěné vody.

5.3

Ro.bor č-r pŤ.PQš.AÍ .ě.ÍčAÍoh temot Tod:r T AIJEollb ltLBloíoL

Čáry překměení měsíčníoh 1;eplot vody umožňují provést detallně3ší porovnání
všeoh ělenů jednotlivýoh souborů měBÍčních teplot 2} jediiotlivých gtanic, ěímž 12}e
doplnit pozaatky získané analýzou průměmých hodnot.
čár]r překročení měsíčních teplot vody pro vybrané stsnice jsoti v Ď]SEwděpódobnoBtní sití vyneí]eny na obr.3. Obdobně jako na obr.2, Be i ado pmóevuJe poměmě
dobrá Bhoda čar překročení u gtmic LOBkovos n.mor.. Braiika cL Děhylo7, 8atínco
stanioe Kmžberk p.př. ná odlišné empirické roíidělení. U této stanice jBou aa

křivce překročení měgíčních tepiot chamkteristické dvě 2ákladní odlišaostl od
křivek ostatních etanic. První je ve saížení naximálních nodnot t®ploty vody,
65

neboť voaa u dna nádrže se
zpravídl& neprohřívá m ťakovou teplotu. jako voda v otevřepém koptě. Druhá odlišnost
průběhu křlvky překroěení je
v oblaBti nízkých teplot,
kde přibiižně od 3 °O ge čám
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teplotám se přiblížuje pozvolAěji než 5e tomu u ostatníoh
stanic. Je to logickým důsledkem inverzního teplotního
zvrstvení m teplotu vody vytékající z riádrže a potvrau-
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70 %. Zbývajíoích 30 % před-

obrJ SŠ:ř :Še5;3žJÍc:ě:ÉĚ:Ísžoíeplot

stavuje zhruba třetinu roku,
čili ětyři měsíce. Inverz}ní

ZwrB1;vení též 2}působuóe, že čái.a překroěení teplot Be nepřibiižuje k teplotě o °c

jako u ostatních stanic, ale blíží se pouze k hodnotě 0,5 °C.

5.4

Využití +qrelo/=mnů pro .vimeziení o.vlivněného úBeku
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-Dě

jící postupně souřadníce
obou tepiot v měsících ná-

hy'Ov

4,

2

gledujících po sobě, óe
nejšírší v profilu pod pře-

1

hradní zdí a dále po toku
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se poBtupně zzužu5e, až ve
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T2(.c)
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staníci Děhylov se velmi
těsně přibližuóe přímce.

Rovněž óe z}řejmá určitá míra ovlivnění i v Branoe, což nelzo aa základě dříve
provedených rozborů jedno2)načně potvrdit. l'roto byl pro dalěí úvahy a výpočty považován za praktický dosah ovlívnění úeek až po Boutok s opavou, tedy agi 45 Jm
toku,

5.5

Analytické vyjádření podélného t)rofilu teploty vgdy

Pro upřesnění po2}natků o veiíkosti tepiotního \oviívnění úseku toku pod nádrží bylo přistoupeno k analytiokému vyjádřeaí teplotaích profim pi.o jednotlivé
měsíce v i.oce. Tento postup byl mtný i z óiného hlodi`slca. nebo€ ohybějí jakékoiiv údaje o tepiotě vody v Moravici za období před výBtavbou nádrže.

Pro eestrodení teplotních profilů bylo použíto metodiky podrobně popsané
v [1,2,9]. Vychází se v ní z předpokladu, že proudící voaa si neustále wměňu3o
urěité možství tepla 8 okolním prostředím, tj. Í] atmoBférou a podložím. V případě, kdy docháaí k oteplování vody v toku, bylo použii;o výraziu

TII = go - (go - gl,e-ar
kde
gšI

T

L

(2)

j: ;::;:;?Š:=:!3;l::go::á;ón výpočt ovém profílu
-empirický koeficient

_

V opačném přípsdě, kdy 2} nádrže vytéká tepie]ší voda a poEitupně Be ochla-

zuje, bylo použito rovnioe

O[[ Ho -(g[ -.o)o-°Cr

(3)

Při určitém stupni zjednodušení ize považovat Cr úměrné vzdáienosti mezi profily
1. a dosazovat ji do výše uvedepých rovnic místo oc- . Úpravou rovnioe (2) dostaneme výraz

ln

go - PII
To - PI

= - t~ 1'

(4)

z něhož můžeme vyjádřit parametr cí-_ a vypoěítat tak teplotu v libovoinón níj3tě
toku Í2a předpokl8du, že přítoky nijak výmzině nenarušudí plyaulou změnu teploty,
což byio ověřeno terénním měřením (pro ietní měsíce).

Při výpočtu p"běhu oviivněných tepiot pod kružberskou nádrží ge, podlo
metodiky uÝedeAé v [9J, za teplotu ][ doBszovala průměmá měsíění teplota v Kmžberku p.př., za teplotu T[[ teplots v Bmnce a za teplotu ®o teplota v LeBkovoi.
V případech, kdy tato teplota ležela v intervalu teplot T[ a 1][ (letní měgíco)
ge sl;ával výma (To - 1[[) S (To - P[) 2íáporAým a tudíž nelogarítmovatelpým.
Za q)o se v těohto případech dosazovala teplot& vzduchu, vypočítaná pro dapý mě8íc polygonovou metodou 2} úda|Ů kljjnatickýoh stmio Opava, BohdanoÝico a Vítkov
za přísiušné období.

Tímto postupen byl vypoěten podélný profii tepioty vody v ovlivněnóm úBeku
mezi stanícemi Kružberk p.př. a BrgLniia, znázomě4ý na obr.5a)b)c), É7tejně áaJco
í úBek mezi Branicou a ústím opavy. Vypočtená tepiota v úgtí, kde podle výše uvo-

denýoh předpokiadů viiv nádrže pmktícky mizí. byia považována za přlroz;enou
tepiotu vody v tomto profiiu ei její hodnota dosa2iována při výpočtu noovliněného
teplotního profílu za To.
67
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0

K výpočtu neoviivněného teplotního
proí.ilu byio použi`i;o stejaé meto-

Vlll.

diky jako v předešiém případě,
! 48

155

s tím roz}dílem, že ve shodě
s [1,2] byla za T[ doEiazovánci

1

(,1

průměrná měsíční teplota ve
12,4

1Z2

Velké Ššáhli, za To teplota

1

0

STANíčENi

(km|

v ústí a z;a T[] teplota v l,eskovci. Tyto tři profily char&kte-

rizují již neovlivněný teplotní
režím toku a lze je použít k ma-

50
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ANlčENl'

lkm)
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tema±ickému vyjádření podélného
teplotního profilu v celém úBeku
toku od Velké Stáhle až k ústí
a překlenout tak ovlivněný úsek
pod nádrží. V případech, kdy roz-

díl teplot v jednotlivých profilech činil pouze několik desetin

7,5

°C a nebylo možno profil teploty
1

m&tem&ticky vyjádřit, byl průběh
teploty vody v toku vyjádřen

pouze empiríckou křivkou, proloženou mměřeni,''mi hodnotami.
Z` takto segtrojenj/';ch přirozeqjch s oviivpěných podéinýc,h
teplotních prc>filú l-ze již dobře
Ubr.5c:

obr.5a)b)c)

-ovlivněné a neovliněné
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XI.

Xll.

1

11

aěkoiik profilů v toku pod nádrží. ČíBelně jsou tyto odchylky
vyjádřeny v tabulce 1. Je zide
zřejmé postupné zmenšování amplitudy odchylek Šměrem k ústí.

Současně je patrná 5kutečnost,

1

I

posoudít velíkost průměrného
teplotníhct ovlivnění v libovolném proí.ilu toku v každém měsíci
v roce. Na obr.6 je nakreslen
roční chod těchto odchylek pro

\
U

1o KM P PŘ./..2oKMPPŘ.`,30KMppŘ.

že na přelomu bi``ezn& a dubna

a v první polovině září jsou odlv.

V.

V'.

V'l. Vlll

`..-Ň.

Á;.

_, .lx

B R A Nl< A

X.

měs.

'`/

\''.

\`.

'\

chylky na ceiém toku nulové.
V roěním průměru Ě!e ukazuje téměř
zanedbatelné ovlivnění.

/
/

.,`

obr.6::;:íů§;ůd3§;Í§Í::Íů§§:€v2Š#gíEk3e.
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6

zÁVĚR

Studíe prokazuóe zna,čné naruš©ní temiického režimu řeky MorBvice pod údolní
nádrží K"žberk. V celoroěním průměru nedošlo ke 2inatelné změně teploty vod}',
avšak v óednotlivých měsících mohou odchylky dosahovat v absolutni hodnotě 4 eLž

5 °C v profiiu pod hrází a Bměrem k ústí Be přibiižují k nule. V zimíoh měBících
dochází ke zvýšení teploty vody, takže na určitém úíaeku pod nádrží Be zamez)ilo
70

tvorbě ledovýoh úkazů. Ke 2měJiám došio í v roě.ním ohodu tepioty vody gi v rozdělení měsíčních i;eplot, přičenž Be změnila přodovším agym®trie oelého soubom. což

je vyvoiáno teplotní streitifikací vody v nádrži.
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