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ÚVOD
Lužní lesy v České republice pokrývají dnes přibližně 33 000 hektarů. 
Většina z nich se nachází v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje, v Li-
tovelském Pomoraví, v  aluviu Labe a  Odry (Buček, Štykar 2002; 
Klimo et al. 2013; Machar 2013). Nejširší nivy s  nejrozvinutějším 
nivním fenoménem jsou v povodí řeky Moravy. Lužní lesy patří k cen-
ným biocenózám s významnou biodiverzitou, která je závislá na spe-
cifických hydrogeologických podmínkách ve vazbě na přirozenou dy-
namiku vlhkostního režimu půd (Klimo et al. 2008). Fluviální procesy 
dlouhodobě ovlivňují geomorfologický vývoj krajiny, charakter hyd-
rologických podmínek a výskyt specifických biocenóz (Klimo, Hager 
2001; Molder, Schneider 2011; Maděra et al. 2012).
Hydrogeologický profil současných nivních sedimentů je závislý 
na historickém průběhu povodňových situací, které dané sedimenty 
přinášely (Kouřil 1970; Havlíček, Smolíková 1994; Kožaná et al. 
2014). Specifické půdní a hydrogeologické poměry údolní nivy řeky 
Moravy v úseku od Hodonína po Lanžhot ovlivňují výrazným způ-
sobem dynamiku podzemních vod v pravobřežní nivě (Penka et al. 
1985; Havlíček 2001). Hydrologické poměry jsou určovány přede-
vším rozkolísanými průtoky vody v řece Moravě a částečně i v řece Ky-
jovce (Hadaš, Prax 2001; Klimo et al. 2013) a v průběhu roku není 
v souladu maximum atmosférických srážek s maximem průtoku vody 
v řece Moravě a Kyjovce (Hadaš 2003). Specifikem zájmové oblasti je 
poměrně značná rozsáhlost povodí a obecně vyšší suma srážek v pra-
menných oblastech toků (Čermák, Prax 2001). Výrazně se uplatňují 
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specifické hydrogeologické poměry, které umožňují propojení říční 
vody Moravy a dalších recipientů s podzemní vodou ve štěrkopísko-
vých pleistocenních sedimentech. Zároveň je toto území zásobárnou 
kvartérních pitných vod (Penka et al. 1991). Zájmové území bylo 
předmětem vodohospodářských úprav dlouhodobě (Hrib et al. 2004). 
Po vodohospodářských úpravách v sedmdesátých letech 20. století do-
znaly hydrologické poměry výrazné změny (Penka et al. 1991; Veselý 
2004). Byly provedeny vodohospodářské úpravy ve  smyslu směrové 
diverzity a  příčného profilu toku včetně tvrdé prohrábky dna řeky 
ke zlepšení poměrů protipovodňové ochrany přilehlých pozemků. 
Výsledkem provedených úprav bylo: velké snížení rozkolísavosti hladi-
ny podzemních vod, celkový znatelný pokles úrovně podzemních vod, 
snížení radiálního přírůstu stromů, schnoucí vrcholy korun stromů, 
omezení dříve pravidelných každoročních inundací, které přinášely 
do lužního lesa povodňové kaly a živiny, dále rozšíření druhů bylin vá-
zaných na sušší podmínky, ubývání a mizení druhů vázaných na trvale 
vlhkou a mokrou rhizosféru a vysoko položenou hladinu podzemních 
vod, snížení vitality bylinného patra, snížení počtů jedinců, úplné vy-
mizení některých druhů, pokles nadzemní, podzemní biomasy a listo-
vé plochy keřů aj. (Vašíček 1991; Klimo, Kulhavý 1999; Kulhavý et 
al. 1999; Kulhavý, Grunda 2000; Prax P. et al. 2005). 
V  závěru osmdesátých let 20. století si lesníci jako první uvědomili 
možné katastrofální důsledky vodohospodářských úprav na  lužní 
lesy. V devadesátých letech ve  spolupráci s  hydrology a  dalšími od-
borníky připravili projekty na  přivedení vody zpět do  nitra lužních 
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lesů (Vybíral 2007). V letech 1991–1999 byla ve všech významnějších 
komplexech lužních lesů vybudována složitá soustava vodních kaná-
lů, stavidel, propustků a hradítek. Tato revitalizační opatření spočívala 
v obnovení podélného i příčného propojení původních kanálů a sta-
rých říčních ramen řek Dyje a Moravy. Dále pak v úpravě stavidlo-
vých objektů páteřních toků řeky Dyje a Moravy (Vašíček 2000), což 
umožňovalo ovlivňovat vodu v periodických i trvalých tůních, hladinu 
podzemní vody i její přirozené kolísání ve vegetačním období. V le-
sích se po mnoha letech opět objevily biotopy mokřadů s trvalým či 
periodickým zaplavením. Výrazně se zlepšila i vitalita lesních porostů. 
Cílem předmětného výzkumu bylo posoudit aktuální režim podzem-
ních vod pomocí GIS metod v modelovém území Mikulčického lesa, 
kde dosud nebyla provedena revitalizační opatření. 

MATERIÁL A METODIKA

Zájmová oblast
Výzkum probíhal na modelovém území 85 ha lužních lesů v nadmoř-
ské výšce od 156 do 166 m n. m. mezi řekou Kyjovkou a Moravou ne-
daleko obce Mikulčice, viz obr. 1. Modelové území hraničí ze severní 
a západní strany s polními pozemky a z jižní strany s loukami. Hyd-
rologicky je území ovlivněno řekou Moravou, Kyjovkou a v západní 
části obtéká komplex lužního lesa řeka Spářavka. Průměrná roční tep-
lota se pohybuje v rozmezí 9–10 °C, průměrný roční srážkový úhrn 
v rozmezí 500–550 mm (Hadaš 2003). Půdy jsou tvořeny fluviálními 
sedimenty. Půdním typem modelového území je fluvizem oglejená, 
na části se nachází písčitá duna s černozemí arenickou (Němeček et 
al. 2011) s kvalitní vrstvou mullového humusu. 

Vegetaci tvoří skupiny typů geobiocénů habro-jilmových jasenin (Ul-
mi-fraxineta carpini). Hlavními dřevinami jsou dub letní (Quercus ro-
bur L.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.), jasan úzkolistý (Fraxinus 
angustifolia Vahl.), jilm vaz (Ulmus laevis Pall.), jilm habrolistý (Ulmus 
carpinifolia Gled.), habr obecný (Carpinus betulus L.), lípa srdčitá (Ti-
lia cordata Mill.) a javor babyka (Acer campestre L.). 

Digitální model terénu (DMT)
K tvorbě digitálního modelu území studované lokality byla použita li-
darová data pořízená Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním 
v  roce 2013. Konkrétně bylo použito bodové mračno surových dat, 
z něhož byl vyfiltrován reliéf představující podklad pro datový model 
reliéfu 5G. Digitální model reliéfu 5G (DMR 5G) představuje zobraze-
ní přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu 
v  digitálním tvaru ve  formě výšek diskrétních bodů v  nepravidelné 
trojúhelníkové síti (TIN) bodů s úplnou střední chybou výšky 0,18 m 
v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Bodové mračno li-
darových dat bylo prostorově interpolováno do  digitálního modelu 
terénu (DTM) s prostorovým rozlišením 1 metr pomocí konverzního 
nástroje Las Dataset to Raster v software ArcGIS 10.2. (ESRI). Inter-
polační parametry pro odhad hodnoty nadmořské výšky konkrétních 
pixlů byly nastaveny na průměrnou hodnotu v případě výskytu více 
bodů na ploše pixelu a v případě absence bodu na ploše pixelu je vole-
na interpolační metoda „Natural Neighbor“ dle (Karan et al. 2013). 

Podzemní vody – hydrologické sondy
Pozice jednotlivých hydrologických sond (celkem 10) a  nadmořské 
výšky byla zaměřena geodetickým polygonovým pořadem (obr. 1). 

Obr. 1.
Zájmová oblast výzkumu, transekty a hydrologické sondy v zájmovém území
Fig. 1.
Research area of interest, transects and hydrological probes (lokalita – locality; profil A – profile A; profil B – profile B; hranice území – area of 
interest; hydrologická sonda – hydrological probe; vodní plocha – body of water; DMT – digital terrain model)
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Tento pořad byl připojen do souřadnicové sítě S-JTSK (systém jednot-
né trigonometrické sítě katastrální) pomocí GPS (global positioning 
system) s využitím RTK (Real Time Kinematic) metody zvyšující přes-
nost měření dle (Han 1997). Dosažená přesnost měření je pod limitní 
hodnotou 2,5 cm v horizontálním i vertikálním směru.
V průběhu roku 2013 měřena úroveň hladiny podzemní vody v dvou-
týdenních intervalech pomocí hladinoměru OAL 10 /NPK Europe 
Mfg. s. r. o./.

Povrchové vody
Hodnocení průtokového režimu povrchových vod v zájmovém úze-
mí bylo provedeno dle měření v  limnigrafických stanicích ČHMÚ 
Strážnice-Morava, Lanžhot-Morava a  Kyjov-Kyjovka. Údaje o  ho-
dinových průtocích a  vodních stavech byly převzaty z  webových 
stránek ČHMÚ. Vzhledem k  chybějícím datům o  průtokovém re-
žimu místních toků (řeka Kyjovka, Spářavka – Teplý járek) oblasti 
Mikulčického a  Tvrdonického luhu, bylo zahájeno vlastní měření 
vodního stavu v profilu lávky pod Těšicemi (Kyjovka) a v místě vto-
ku Teplého járku do Mikulčického luhu. K měření vodního stavu je 
použit tlakový senzor s baterií, umístněný v perforované (ve spodní 
části) ocelové nerezové pažnici. Vše je v 15minutových intervalech 
ukládáno do datalogeru ALA (Amet, Velké Bílovice). Měření výšky 
hladiny a teploty vody v řece Kyjovce a ve Spářavce – Teplém járku 
reprezentuje průtokové podmínky v severní části Mikulčického luhu, 
tzv. dynamiku a množství povrchových vod vstupující do zájmového 
území.

Model hladiny podzemních vod
Model hladiny podzemních vod studovaného území je analyzován 
na základě naměřených hodnot z 10 hydrologických sond /V1-V10/ 
(jarní a podzimní průměr roku 2013). Bodové hodnoty byly dle Yao 
at al. (2014) prostorově interpolovány metodou minimální křivosti 
(SPLINE type Tension), která mezi množstvím ostatních interpo- 
lačních technik vytváří spojitě zvlněný povrch s minimalizací exter-
nalit, jako jsou deprese, hřbety apod. Prostorovým rozlišením mode-
lových rastrů je 1 metr. Studovaným územím byly následně navrženy 
dva transekty, tak aby procházely nejvyšší koncentrací pozic hydro- 
logických sond. Těmito transekty byly vyneseny příčné řezy rastro- 
vých vrstev digitálního modelu terénu a  modelu hladiny podzemní 
vody. 

VÝSLEDKY
V  průběhu roku 2013 byl v  zájmovém území sledován pohyb pod-
zemního toku vody. Členitý mikroreliéf terénu vytvořený sedimenty 
řeky Moravy byl zdokumentován digitálním modelem terénu s využi-
tím dat leteckého laserového skenování. Pozice deseti hydrologických 
sond, na nichž probíhala pravidelná měření, byla zaměřena geodetic-
kým polygonovým pořadem. Zájmové území se vyznačuje charakte-
ristickým sklonem terénu, který se snižuje s  přibývající vzdálenosti 
od toku Moravy (od východu k západu; obr. 1). Výškový rozdíl mikro-
reliéfu je téměř 5 m. Stagnující povrchová voda se objevuje pouze 
ve  výraznější depresi v  blízkosti sondy V2, kde se vyskytuje zbytek 
bývalého ramene řeky (obr. 2). 

Obr. 2.
Podrobný digitální model terénu zájmového území
Fig. 2.
Detailed digital terrain model (DMT) of the area of interest (profil A – profile A; profil B – profile B; hydrologické sondy – hydrological probes; 
vodní plocha – body of water; nadmořská výška  – altitude)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jednotn%C3%A1_trigonometrick%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5_katastr%C3%A1ln%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jednotn%C3%A1_trigonometrick%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5_katastr%C3%A1ln%C3%AD
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Obr. 3 znázorňuje průběh izolinií hladiny podzemní vody v  zájmo-
vém území za jarního stavu v roce 2013, kdy maximální úroveň do-
sahovala nadmořské výšky 158,8 m a minimální hodnota byla o 1,5 m 
níže. Průběh izolinií hladiny podzemní vody je dán kromě celkového 
přirozeného sklonu území nivy také půdními a  hydrogeologickými 
podmínkami profilu zdejších sedimentů. Významný podíl na režimu 
podzemních vod má trvale zavodněné slepé rameno Spářavky, které 
zasahuje do vzdálenosti až 520 m od hlavního toku. 
Průběh hladiny podzemní vody v jarním a podzimním období je uve-
den na  obr. 4. Výškový rozdíl mezi oběma obdobími je max. 1,0 m. 
Odlišný průběh má pouze střední část transektu mezi vrty V2 a V11, 
kde zvláště na jaře dochází k přechodnému zvýšení vodní hladiny. Tuto 
anomálii je možno vysvětlit přítomností stále zvodněného slepého ra-
mene toku Spářavky a výraznou změnou půdního profilu, kde částečně 
rozplavená písčitá duna přechází do  zrnitostně těžkého půdního 
profilu povodňových kalů. Při terénním měření byly zjištěny hodnoty 
koeficientu propustnosti cca 4,0 m.den-1 a v profilu povodňových kalů 
0,001–0,4 m.d-1. Rozdíl v úrovni hladin podzemní vody mezi jarním 
a podzimním stavem je patrný z obr. 4. Ve vrtu V7 byla naměřena stej-
ná úroveň hladiny spodní vody na jaře i na podzim, což bylo ovlivněno 
větší mocností málo propustných jílovitých půdních profilů. Celkový 
spád vodní hladiny se pohybuje na transektu B kolem hodnoty 1 °/°°. 
Hydrologicky byl rok 2013 poněkud odlišný od normálu (obr. 5). Vy-
soké průtoky v řece Moravě a vyšší množství atmosférických srážek 
v  jarním období a  počátkem léta znamenaly výskyt stagnující vody 
v depresích v blízkosti řeky. Zlom nastal až v druhé polovině roku při 
snížení průtoků v řece a celkově nižších úhrnech srážek.

DISKUSE 
Široké údolní nivy dolních toků řek zůstávají v  pozornosti člověka 
jednak jako potenciální zdroje relativně kvalitní vodárensky využitelné 
podzemní vody a jednak jako většinou kvalitní půdní fond využitelný 
v zemědělství i lesním hospodářství (Klimo et al. 2008, 2013). Limi-
tujícím faktorem pro maximální produkční využití kvalitní půdy bývá 
obvykle velká rozkolísanost průtoků v recipientech a na nich pak zá-
vislé úrovně hladiny podzemní vody v okolních nivách. V návaznosti 
na občasné srážkové deficity v tomto regionu není vyloučen vlhkostní 
stres ovlivňující celkovou produkci ve výše zmíněných hospodářských 
činnostech (Hybler et al. 2013). 
Z  literatury je možno dokumentovat obdobné situace v  řadě oblastí 
prakticky po celém světě. Bilancí vody a vzájemným vztahem povr-
chové a podzemní vody se v oblasti North German Lowlands na řece 
Havele zabývali Krause et al. (2007a, b). Webb, Leake (2006) řešili 
historický vývoj změn pobřežní vegetace v území Southwestern Uni-
ted States vlivem prováděných vodohospodářských úprav od  roku 
1880 po  současnost. Predikci změn úrovně hladiny podzemní vody 
v případě přeložení ochranné hráze v údolí Labe nedaleko Magdebur-
gu řešil Mohrlok (2003). V Holandsku se problematikou ohrázování 
údolních poloh zabývali také Middelkoop (1997) a Middelkoop et 
al. (2001). Možnostmi využití dálkového průzkumu (ETM data) pro 
hodnocení změn vlhkostního režimu lužních na jižní Moravě studo-
vali Tewari et al. (2003).
V nivách jihomoravských řek dochází občas také ke krátkodobým zá-
plavám nivy, tedy prakticky k výstupu podzemní vody nad půdní po-

Obr. 3.
Průběh izolinií hladiny podzemní vody v zájmovém území – jarní stav v roce 2013
Fig. 3.
The course of isolines of groundwater level in the area of interest – spring 2013 (isolinie podz. vody – isolines of groundwater; profil A – profile 
A; profil B – profile B; hydrologické sondy – hydrological probes; vodní plocha – body of water; hladina podz. vody – groundwater level; jaro 
2013 – spring 2013 )
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Obr. 4.
Průběh hladiny podzemní vody v příčných profilech A a B v jarním a podzimním období roku 2013
Fig. 4.
The course of the groundwater level in cross sections A and B in the spring and autumn of 2013 (příčný profil – cross sections; reliéf – relief; 
sonda – probe; písčitý hrůd – sandy hill; povodňové hlíny – flood soil; štěrkopísek – gravel sand; hladina podz. vody – groundwater level; jaro 
– spring; podzim – autumn; vzdálenost od počátku – distance from the beginning)

vrch (Prax, Hadaš 1998; Palát et al. 2010). Obecně je známo, že luž-
ní les je přirozeně adaptován na krátkodobé extrémy, tedy jak plošnou 
inundaci území, tak také hlubší pokles podzemní vody ležící mimo 
aktivní pásmo tzv. povodňových kalů, které umožňuje vznik kapilární 
obruby vzlínající z hladiny podzemní vody. V případě hlubšího po-
klesu podzemní vody do podložních štěrků a písků dochází v dlou-
hodobých letních přísušcích k poklesu půdní vlhkosti v kořenovém 
systému v povodňových hlínách až na bod vadnutí, a tedy ke krátko-
dobému vlhkostnímu stresu (Prax et al. 2011). Z výsledků hodnotíme 
jako závažný stav poklesu hladiny podzemní vody na transektu A, kdy 
posun úrovně hladiny do podložních štěrkopísků znamená přeruše-
ní kapilárního nasycování vrstvy povodňových hlín a může způsobit 
případný vlhkostní stres pro kořenový systém lesních porostů v na-
stávajícím jarním období, pokud by pokles hladiny podzemní vody 
zůstal na stávající úrovni.

Obr. 5. 
Vodní stav v řece Moravě (Morava-Lanžhot, ČHMÚ) a úhrny atmosférických srážek v období roku 2013 (vlastní měření, stanice Mikulčice)
Fig. 5. 
Water gauges in the Morava River (Morava-Lanžhot, Czech Hydrometeorological Institute) and the total precipitation during 2013 (own mea-
surement, station Mikulcice) (srážky – precipitations; vodní stav – water level; datum – date)

Ovlivnit tuto nepříznivou situaci pomáhají vodohospodářské úpravy 
vodních toků včetně výstavby ochranných hrází. Tok řeky Moravy 
v  okolí sledovaného Mikulčického lesa byl upraven na  počátku se-
dmdesátých let 20. století. Tímto zásahem byly omezeny dříve téměř 
pravidelné každoroční jarní záplavy tohoto území (záplavy se nevy-
skytovaly i proto, že nedocházelo v období 80.–90. let minulého století 
v povodí Moravy k výskytu extrémních srážkových epizod, ani rychle 
neodtával sníh v  horských polohách). Došlo také k  poklesu úrovně 
hladiny podzemní vody s  tím, že její potřebná roční dynamika byla 
zachována, byť poněkud utlumena oproti historickému období pravi-
delných inundací (Penka et al. 1985). 
Poněkud atypický vývoj vlhkostní situace v roce 2013 dokresluje prů-
běh průtoků vody v řece Moravě, který byl v první půlce roku výrazně 
zvýšený a v závěru roku podlimitní. Celkově málo příznivou vlhkostní 
situaci sledované lokality lužního lesa vidíme na obr. 3, kdy v průběhu 
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sledovaného roku je úroveň hladiny podzemní vody značně zaklesnu-
tá, což nekoresponduje s  výsledky měření na  většině území lužních 
lesů polesí Tvrdonice, kde hladina podzemní vody má výraznou dyna-
miku a prakticky vždy v jarním maximu se téměř dotýká půdního po-
vrchu (Prax et al. 2005), což lze pokládat za optimální stav. Bude tedy 
žádoucí věnovat pozornost řešení, které by optimalizovalo vlhkostní 
režim sledované lokality lužního lesa v budoucnu. 

ZÁVĚR
Existence lužních lesů v nivě řeky Moravy je závislá na místních speci-
fických hydrogeologických a pedologických podmínkách. V průběhu 
roku 2013 byl na sledovaném objektu v Mikulčickém lese měřen po-
hyb podzemních vod na síti zabudovaných pozorovacích vrtů, jejichž 
pozice i nadmořská výška byla zaměřena geodetickým polygonovým 
pořadem. Vlastní, dosti zvlněný mikroreliéf terénu byl znázorněn digi-
tálním modelem území za použití lidarových dat pořízených Českým 
úřadem zeměměřickým a katastrálním v roce 2013. Díky kombinaci 
takto zvolených metodických postupů byl získán nový pohled na tok 
podzemních vod v této části pravobřežní nivy řeky Moravy. Výrazně 
se zde uplatňuje také vertikální profil terénu, jehož sklon se snižuje se 
vzdáleností od toku řeky Moravy. Pro přirozený vývoj lužního ekosys-
tému a jeho vlhkostního režimu je důležitá roční dynamika, tedy roz-
díl mezi jarním maximem a podzimním minimem úrovně podzemní 
vody. Tohoto jevu, dokladovaného mnohými staršími pracemi v této 
oblasti, bylo zde dosaženo i v roce 2013. 
Podrobným měřením bylo zjištěno, že mírné zvýšení hladiny podzem-
ní vody v  určité části transektu A  bylo způsobeno zřejmě výraznou 
heterogenitou půdního prostředí. Jde zde o  styk rozplavené písčité 
duny s  jílovitými sedimenty povodňových kalů, tedy o  materiály se 
značně rozdílnými hodnotami koeficientu propustnosti. V  takových 
podmínkách dochází ke vzniku tlakových vod, které mohou být jed-
nou z příčin nerovnosti úrovně vodní hladiny podzemní vody, jak je 
tomu také ve vrtu V7 transektu B. 
Z provedeného sledování vyplývá, že průběh úrovně hladiny podzemní 
vody na podzim roku 2013 poklesl v celém profilu transektu A do pod-
ložních štěrkopísků, což může mít za následek přerušení kapilární na-
sycenosti půdního profilu vodou. Je to jeden z důsledků po vodohos-
podářských úpravách v  sedmdesátých letech 20. století, které člověk 
pro maximální exploataci úrodné nivy řeky Moravy způsobil.
Výsledky potvrzují možnost použití dané metody GIS pro hodnocení 
hladiny podzemních vod a  přetrvávající trend poklesu úrovně pod-
zemních vod zájmové oblasti v závislosti na konkrétních klimatických 
a hydrologických podmínkách v povodí.
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THE DYNAMICS OF GROUNDWATER LEVEL IN THE MORAVA RIVER FLOODPLAIN (CZECH REPUBLIC)

SUMMARY

The existence of floodplain forests in the Morava River floodplain (Czech Republic) is conditioned by the local specific hydrogeological and 
pedological conditions. The increasingly perceptible climatic extremes combined with the specific soil and hydrogeological conditions of the 
Morava River floodplain significantly affect the groundwater dynamics in the right-bank alluvium. Following the last hydraulic engineering 
measures carried out in the Morava River floodplain in the second half of the 20th century, the groundwater regime has been subjected to 
frequent and less predictable changes, which has had a negative impact on floodplain forests. The aim of the presented study is to verify the 
possibilities of applying GIS methods in evaluating the current annual groundwater dynamics in the model area with the objective to predict 
changes in the groundwater regime following changes in the landscape water balance.

In the course of 2013 we measured the movement of groundwater in the monitoring facility in the Mikulčický Forest through a network of 
monitoring wells (Fig. 1), whose position and elevation were determined using geodetic polygon lines. The rather undulating microrelief was 
created through a digital terrain model using LIDAR data collected by the State Administration of Land Surveying and Cadastre in 2013 (Fig. 
2). By combining these methodological procedures we obtained a new perspective of groundwater flow in the given part of the right-bank 
alluvium of the Morava River (Fig. 3). The vertical profile of the terrain, whose slope decreases with distance from the Morava River bed, plays 
an important part. The annual dynamics, or the difference between the spring maximum and autumn minimum in groundwater levels, is 
essential for the natural development of the floodplain ecosystem and its moisture regime. This phenomenon, which is supported by a number 
of older publications in the field, took place in 2013 as well. Detailed measurements determined that a slight increase in the groundwater level 
in a certain section of transect A was, among other things, probably caused by the considerable heterogeneity of the soil environment (Fig. 4). 
It combines washed-out sand dunes with clay sediments from flood sludge, which represent materials with dramatically different permeability 
coefficients. Such conditions give rise to pressure waves, which may be one of the causes of fluctuating groundwater levels. In autumn 2013 
the groundwater table throughout the entire transect A sank to the underlying sand and gravel level, which may result in disrupted capillary 
saturation of the soil profile. If combined with insufficient rainfall at the given time (Fig. 5), moisture stress may be imposed on the monitored 
forest ecosystem. This is one of the outcomes of the hydraulic engineering measures carried out in the 1970s with the aim to maximize the 
exploitation of the fertile alluvium of the Morava River.

The results obtained confirm the possibility of applying the given GIS method in evaluation of the groundwater level and the ongoing trend of 
groundwater level decrease in the study area, in relation to the specific climatic and hydrological conditions in the river basin.
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