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ANOTACE 

ŘÍHOVÁ, V. Využití hydrologického modelování pro analýzu rizik území. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2013, Diplomová práce. 

 

Hlavním cílem mé diplomové práce je poukázat na možnosti využití GIS a 

hydrologických modelů v analýzách rizik území na konkrétních typových příkladech. 

Vybraným pilotním územím pro modelování a následné analýzy je oblast v okolí soutoku řek 

Olše a Stonávky v průmyslových oblastech Karviná-Doly a Darkov. Práce je rozdělena na 

teoretickou a praktickou část. Část teoretická je věnována popisu charakteristik území a teorii 

hydrologického modelování. V praktické části pak bylo přistoupeno k samotnému modelování 

ve vybraných programových prostředcích a výsledky byly vizualizovány a interpretovány 

pomocí mapových výstupů.   

 

Klíčová slova: hydrologické modelování, GIS, analýzy rizik 

 

 

 

 

ANNOTATION 

ŘÍHOVÁ, V. Use of Hydrological Modelling in Territorial Risk Analysis. Ostrava: VSB – 

Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2013, Thesis. 

 

The main theme of my diploma thesis is to point out the possibilities of using GIS and 

hydrological models in territorial risk analysis on concrete examples. 

Selected pilot area for the modeling and analysis is the area around the confluence of Olse and 

Stonavka in industrial areas Karvina-Mines and Darkov. The work is divided into theoretical 

and practical parts. The theoretical part is devoted to describing the characteristics of the 

hydrological modeling and theory. In the practical part, then proceeded to himself modeling in 

selected software platforms and the results were visualized and interpreted using the map 

outputs. 

 

Key words: hydrological modelling, GIS, risk analysis  
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Úvod  

Extrémy v chování přírody působí výrazně na vývoj civilizace a současné 

obyvatelstvo. Jsou to mimořádně rychlé přírodní procesy, které mají zdroj v atmosféře, 

vodstvu, na zemském povrchu, v zemské kůře, ba i v zemském plášti [21].  

Jedním z úkolů kompetentních úřadů na úrovni státu, krajů a obcí je chránit 

obyvatelstvo před účinky těchto přírodních katastrof [33]. Děje se tak prostřednictvím mnoha 

opatření, mezi které, krom jiného, patří i včasné, rychlé a správné předávání informací o 

reálně hrozící nebo již vzniklé přírodní mimořádné události [73]. 

Na území České republiky jsou to především povodně, jejichž nepravidelný výskyt 

a variabilní rozsah nepříznivě ovlivňují vnímání rizik, která přinášejí. Tato skutečnost 

nepříznivě ovlivňuje i snahu o systematickou realizaci protipovodňových opatření.  

Nejsou ale jediným přírodním fenoménem, který přináší rizika pro lidskou činnost. Mohli 

bychom tu zařadit i stále častější období sucha, parametry kvality vod, otázky splaveninového 

režimu a půdní eroze, eutrofizaci vod a další.  

Komplexní hodnocení průběhu, dopadů a následných škod všech těchto přírodních 

extrémů na lidskou činnost a životní prostředí často naráží na nedostatek finančních 

prostředků. Použití metod matematického modelování může být jednou z levných a rychlých 

variant jak některé tyto otázky řešit.  

 Včasné, kvalitní a aktuální informace jsou totiž jednou ze základních podmínek 

zlepšení ochrany před těmito přírodními riziky. Uplatnění geografického informačního 

systému (GIS) a hydrologických modelů umožňuje zpracování velkých množství dat v 

krátkém čase [44]. Jeden z hlavních faktorů, který minimalizuje škody hydrologických, 

meteorologických i jiných přírodních extrémů, je jejich včasná předpověď. Hydrologické 

modelování má bez pochyby využití pro předpovídání výskytu jednotlivých rizik i následný 

odhad jejich následků, což se snaží dokázat i tato diplomová práce. 

 Posuzování míry povodňového nebezpečí, vyjádření povodňového rizika a výše 

možných škod, protipovodňová ochrana nebo posudky průběhu parametrů kvality vod patří k 

velmi aktuálním problémům nejen ve vodním hospodářství. 

 Hydrologické modely mají totiž své místo nejen ve vodním hospodářství, ale i v 

zemědělství a lesnictví, ochraně přírody či ochraně obyvatelstva a krizovém řízení a staly se 

prakticky standardem v určité aplikační sféře [44]. 
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 Hydrologické modelování a výstupy z těchto modelů se v posledních letech zkvalitnily 

především díky novým technologiím pořizování vstupních dat. Momentálně probíhá na území 

ČR pod záštitou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Ministerstva obrany a 

Ministerstva zemědělství laserové skenování terénu, které poskytne velmi kvalitní vstup do 

modelů ve formě DMR (Digitální Model Reliéfu). Celé území ČR by mělo být pokryto do 

konce roku 2013 [50]. 

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), jako hlavní zprostředkovatel 

hydrometeorologických dat, využívá radarové odhady pro měření srážek, což přispívá 

například ke zjišťování rozložení okamžitých intenzit atmosférických srážek a umožňuje tak 

predikovat povodně z přívalových srážek [52]. 

 

 Cílem mé diplomové práce je poukázat na možnosti využití GIS a hydrologických 

modelů v analýzách rizik území, z tohoto důvodu jsem se v práci záměrně vyhýbala nadměrné 

teorii o hydrologii, matematickém a hydrologickém modelování, GIS a věcech s tímto 

spojených. Práce je zaměřena na ukázky praktického využití hydrologických modelů na 

několika typových příkladech. Problematika GIS a matematického modelování je natolik 

složitá, že při využití pro analýzy rizik si vždy žádá spolupráci odborníka z této oblasti a 

naopak. 
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1 Rešerše literatury, sběr dat o pilotním území, tvorba metodiky práce 

1.1 Rešerše literatury 

Odbornou literaturu pro téma mé diplomové práce jsem po prostudování všech 

vybraných publikací rozdělila na 2 skupiny. První skupina jsou publikace věnující se 

environmentálnímu modelování, popř. konkrétně pak hydrologickému modelování a GIS. 

Druhá skupina jsou publikace zaměřeny na přírodní rizika a analýzy rizik.  

 

BEDIENT, P.B., HUBER, W.C. et VIEUX, B.C. Hydrology and Floodplain Analysis. 4th 

edition. Prentice Hall, London, 2007, 795 s., ISBN: 978-0131745896. [2] 

Publikace tohoto autorského kolektivu nahlíží na hydrologii v širším kontextu. 

Obsahuje jak základní pojmy nezbytné pro pochopení tak i numerické metody aplikované na 

konkrétní modely z oblasti hydrologie.  

 

BEVEN, K.J. Environmental Modelling: An Uncertain Future?. London : Routledge, 2009, 

310 s. ISBN: 978-0-415-46302-7. [7] 

Kniha profesora Bevena poskytuje obecný přehled metod a přístupů k 

environmentálnímu modelování. Zabývá se využitím environmentálních modelů v oblasti 

životního prostředí. Hodnotí i přístupy vybraných modelů na případových studiích.  

 

SMITH, K. Environmental Hazards: Assesing Risk And Reducing Disaster. 4th edition. 

London : Routledge, 2009, 416 s. ISBN-10: 0415428653. [40] 

Kniha poskytuje úvod do problematiky přírodních procesů probíhajících na Zemi a 

definování přírodních hrozeb a rizik z nich vyplývajících v celoplanetárním i v lokálním 

rozsahu. Popisuje možnosti stanovení potenciálů území pro jednotlivé přírodní hrozby a 

využití protiopatření vedoucích ke snižování účinků přírodních hrozeb a tím i rizika v 

konkrétním území.  

 

BERNATÍK, A., MALÉŘOVÁ, L. Analýza rizik území. Ostrava : Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2010, 79 s. ISBN8073850826, 9788073850821. [3] 

„Hlavním krokem analýzy rizik je proces identifikace zdrojů nebezpečí. Tento proces 

by měl být prováděn na základě přesných, konkrétních, pravdivých a ověřených dat či 

datových souborů o dané mimořádné události jako je živelní pohroma, nehoda, havárie aj.“ 
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ŘÍHA, J. a kol. Riziková analýza záplavových území. 1. vyd. Brno : Akademické 

nakladatelství CERM, s.r.o., Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně, 2005, 

286 s. ISBN 80-7204-404-4. [35] 

Práce popisuje navržený způsob využití metod rizikové analýzy pro účely posuzování 

potenciálního povodňového nebezpečí. Rozebírá metodiku a nástroje rizikové analýzy, 

vstupní data rizikové analýzy záplavových území a popisuje metody používané při stanovení 

rizika. V závěru také nastiňuje problematiku hodnocení povodňových škod, která s 

problematikou povodňového rizika úzce souvisí.  

 

 

1.2 Základní pojmy 

Některé pojmy vztahující k problematice rozebírané dále v této diplomové práci jsem 

uznala za vhodné zde uvést a krátkým popisem vysvětlit:  

 

Tab. 1: Základní pojmy 

Pojem Význam pojmu 

Analýzy rizik území 

je proces definování hrozeb, pravděpodobnosti 

jejich uskutečnění a dopadu na aktiva, tedy 

stanovení rizika a jejich závažnosti [40] 

Geografický informační systém (GIS) 

je informační systém, který umožňuje ukládat, 

spravovat a analyzovat prostorová data – data o 

geografické poloze prvků či jevů v území [48] 

Identifikaci nebezpečí 
lze označit jako zjištění, jaké nepříznivé události 

mohou nastat [3] 

Model 

znázorňuje procesy a jevy reálného světa a slouží 

ke zjednodušení těchto dějů [30] 

Environmentální model 
využívá metod matematického modelování 

k zjednodušení přírodních procesů [7] 

Hydrologický model 

je v nejobecnější formě zjednodušenou funkční 

reprezentací reálného hydrologického systému 

(povodí, soustavy koryt apod.) sloužící k analýze 

chování systému jako celku i jeho dílčích 

komponent [44] 
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Hrozba 

je jakýkoli fenomén, který má potenciální 

schopnost poškodit zájmy a hodnoty chráněné 

státem. Míra hrozby je dána velikostí možné škody 

a časovou vzdáleností (vyjádřenou obvykle 

pravděpodobností čili rizikem) možného uplatnění 

této hrozby [47] 

Nebezpečí 

je vlastnost látky nebo fyzikální stav, který má 

potenciál způsobit škodu na lidském zdraví nebo 

životech, majetku nebo životním prostředí [1] 

Riziko 

je pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, 

obecně nezdaru [35] 

Přírodní rizika (environmental 
hazard) 

jsou události, způsobené přírodními pochody, 

které mohou způsobit ohrozit životy nebo majetky 

lidí nebo životní prostředí [40] 

Povodňové riziko 

vyjádřené nejčastěji mírou pravděpodobnosti 

výskytu nežádoucího jevu, vzniká v důsledku 

spřažení povodňového nebezpečí, zranitelnosti a 

expozice [35] 

Přírodní katastrofy (živelní 
pohromy) 

zahrnují mimořádné události vyvolané působením 

přírodních sil (atmosférické, sopečná činnost, 

sesuvy aj.) [21] 

Predikce, předpověď či prognóza 

odhaduje, co se stane nebo nestane v budoucnu. 

Opírá se o vědecké poznatky a je ohodnocena 

mírou spolehlivosti [52] 

Simulace 

představuje modelování dynamických systémů 

s přímým nebo nepřímým zpětným působením na 

zkoumaný objekt [44] 
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1.3 Sběr dat o pilotním území  

Dostupnost a kvalita dat o povodí a vybraných parametrech modelovaných procesů je 

základním faktorem pro obdržení přesných a relevantních výstupů hydrologických modelů 

[44].  

Sběr dat proto nebyl součástí této diplomové práce. Při množství a požadavku na 

kvalitu dat by to nebylo ani možné. Byly proto využity databáze dat z institucí resortu 

životního prostředí (jako ČHMÚ, VÚV TGM, AOPK aj.) a data pořízena v rámci projektů 

VŠB-TU Ostrava, především projekt Floreon+ a projektu TA01021374 - Nové technologie 

ochrany životního prostředí před negativními následky pohybujících se přírodních hmot [49]. 

 Většina institucí resortu MŽP se zabývá systematickým sběrem dat již dlouhá 

desetiletí. Například organizovaná hydrologická služba vznikla u nás roku 1875, kdy byla v 

Praze zřízena Hydrografická komise pro Království české. Česká operativní hydrologie se tak 

zařadila mezi jedny z nejstarších hydrologických služeb v Evropě [51]. Na ni plynule navázal 

Státní ústav hydrologický (dnes VÚV TGM) založený roku 1919.  

 

 GIS využívají prostorová data v digitální podobě neboli geodata. Pojem data 

vysvětluje např. Rapant 2006 “Údaj (data) je obraz vlastnosti objektu, vhodně formalizovaný 

pro přenos, interpretaci nebo zpracování prostřednictvím lidí nebo automatů. Informace je 

význam, který člověk přisuzuje datům.”  Geodata mají složku atributovou a prostorovou 

(vztahují se k určitým místům v prostoru) [32]. 

Hydrologické modely využívají kromě prostorových dat i neprostorová data 

(hydrometeorologická, půdní data aj.).  Vše závisí od typu aplikace modelu a procesu, který je 

simulován nebo na míře časové a prostorové diskretizace.   

 Při samotné práci s matematickými modely, je třeba mít stále na paměti, jaká nejistota 

vzniká již při pořizování vstupních dat. Ta se následně samozřejmé odráží ve výstupech 

z modelů. 

 U procesu hydrologického modelování by měl být proto vždy přítomen nejen odborník 

na IT a GIS ale i na danou problematiku (hydrolog, meteorolog, geolog apod.), zejména pak 

při interpretaci výsledků.  

 Při následném využití výsledků hydrologického modelování v analýzách rizik je třeba 

zvolit vhodný datový podklad, který umožní srozumitelnou a správnou interpretaci. Těmto 

datovým zdrojům ale i všem datovým vstupům do modelů je věnována kapitola 2.1.  
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2 Výběr a analýza pilotního území v GIS, přírodní charakteristiky 

Zájmové území kolem soutoku řek Olše a Stonávky jsem pro GIS analýzy, 

hydrologické modelování a následné analýzy rizik území vybrala z několika důvodů. Tím 

hlavním důvodem byla především dostupná kvalitní datová základna tohoto území, která je 

nezbytnou podmínkou pro hydrologické analýzy. Přesnost a relevantnost dosažených 

výsledků modelování se přímo odráží od kvality vstupních dat [7]. V případě modelování a 

stanovování záplavových území byl tento faktor výběru území dominující.  

 

 

Obr. 1:  Zájmové území (Soutok Olše a Stonávky u Karviné, průmyslová oblast) 

 

 Jako další argumenty výběru lze uvést například charakter území.  Jedná se o území 

silně přeměněné antropogenní činností, kde se nachází velký počet průmyslových zón, dolů, 

ale také brownfieldy, staré ekologické zátěže a dokonce skládky. Z hlediska celkového 

charakteru je tedy území dle mého názoru vhodné pro analýzy rizik území (průmysl, zástavba, 

ohrožení kritické infrastruktury). Vybrané pilotní území nabízí velké možnosti z hlediska 

definic rizik prostřednictvím hrozby (nebezpečnosti) a zranitelnosti okolí.  
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2.1 Datová základna pro hydrologické modelování 

 Jak již bylo zmíněno výše, od dostupnosti a kvality dat se odráží výsledky získané 

procesem hydrologického modelování.  

Data z pohledu hydrologického modelování můžeme rozdělit na dvě skupiny: 1. data 

statická a 2. data dynamická. První skupinu prezentují data, která se během doby simulace 

nemění (DMR, půdní data apod.). Do druhé skupiny řadíme data, jejichž aktuální hodnota se 

mění dynamicky, patří zde převážně hydrometeorologická data) [44]. 

 

Základní parametry pro hydrologické modelování jsou následující [6], [44] : 

 topografická data - digitální model terénu (DMT) či digitální model reliéfu (DMR) 

 hydrografická síť (vodní toky a recipienty) 

 krajinný pokryv a využití půdy 

 půdní data 

 hydrometeorologická data (srážky, průtoky, evapotranspirace, intercese) 

 

Data pro hydrologické modelování, pokud nejsou volně dostupná jako např. data z 

databáze VÚV TGM DIBAVOD [54], byla pořízena z projektu VŠB-TU Ostrava Floreon+ 

[49] a projektu TA01021374 - Nové technologie ochrany životního prostředí před negativními 

následky pohybujících se přírodních hmot. 

 

DMR zájmového území byl pořízen technologií laserového skenování terénu (LIDAR). 

Tato technologie poskytuje data s velmi podrobným rozlišením a umožňuje sběr bodů pro 

DMR a DMT i v zalesněných oblastech. Hustota takto změřených bodů je daleko hustší než u 

klasické fotogrammetrie [11]. 

Porovnání dvou odvozených DMR, kdy přesnost je vidět pouhým okem, je na obr. 2. 
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Obr. 2: Porovnání DMR zájmového území (soutok Olše a Stonávky) 

 

Obrázek vlevo představuje DMR pořízený technologií LIDAR, který dosahuje větší 

přesnosti než DMR pořízené fotogrammetrií (obrázek vpravo) nebo dokonce interpolací 

z databáze ZABAGED. Výsledky hydrologického modelování nad tímto terénem jsou na obr. 

19. Terén, nad kterým dochází především ke generování rozsahu záplavových území a 

hloubky vody, by měl být co nejpřesnější. Velký význam dosažení co největší přesnosti těchto 

analýz se projevuje v hydrologické prognóze a následně procesu ochrany obyvatelstva (např. 

při evakuace obyvatelstva). 

 

Další charakteristiky území významné pro analýzy rizik, které umožňují vyjádřit 

zranitelnost území [35], [40], [57]: 

 významné objekty v terénu, na tocích apod. 

 základní mapa ČR (ZM 10) 

 ortofotomapy (ČÚZK) 

 podklady pro ocenění území (BPEJ, statistické údaje pro ocenění aj.) 

 podklady pro stanovení dopadů na ŽP (NATURA 2000, PHO aj.) 

 Registr sčítacích obvodů (RSO, poskytovatel Český statistický úřad) – informace o 

počtu trvale bydlících obyvatel v budovách 

 hustota osídlení 
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 podklady pro klasifikaci území (ÚPD, CORINE 2006, ZABAGED, katastrální mapy, 

DIBAVOD, letecké snímky aj.) 

 ohrožené prvky na území (sítě infrastruktury, chráněná území, provozovny 

ohlašovatelů do IRZ aj.) 

 citlivé objekty dle metodiky VÚV TGM  

 hodnocení území v terénu  

 

 Většina těchto dat je přístupná na serverech ČÚZK, VÚMOP, CENIA, DIBAVOD 

apod. jako WMS služby veřejně dostupné na internetu. Je nutné ale podotknout, že tato data 

lze pouze prohlížet (prostřednictvím speciálních aplikací nebo přes programy firmy ESRI 

ArcGIS Desktop nebo přes volně stažitelné WMS prohlížeče). Tato služba má hlavní omezení 

v tom, že zobrazuje pouze výsledné mapy ale ne zdrojová data, ze kterých byly vytvořeny, má 

omezené měřítko pro zobrazení a načítání samozřejmě závisí na množství přenášených dat a 

na kvalitě internetového připojení. I tak je služba využitelná, především pro překryvné 

analýzy, kdy "zprůhledněním" jednotlivým vrstev, je můžeme v libovolné kombinaci 

překládat na sebe.  

 

 

2.2 Analýza pilotního území v GIS 

 Pojem GIS je běžně používán pro označení počítačových systémů orientovaných na 

zpracování geodat, prezentovaných především v podobě různých map.  

Nespornou výhodou vyžití GIS nejen v problematice analýz rizik je jejich náhrada za 

analogové mapy. GIS umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat prostorová data – data o 

geografické poloze prvků či jevů v území [32]. 

 

 S postupem doby nachází využití ve více oblastech lidské činnosti. Životní prostředí je 

historicky první taková oblast a i dnes je jednou z hlavních.   

Zájmové území v okolí soutoku Olše a Stonávky je součástí krajiny, která prošla velmi 

intenzivní proměnou a dynamiku jejího vývoje v posledních desetiletích. Území je 

charakteristické změnami nejen v krajinném pokryvu (land cover) a využití půdy (land use), 

ale také v geomorfologii terénu.   

GIS nabízí mnoho nástrojů, jež mají využití při studiu krajiny.  

 



 

11 
 

Obecně mají GIS následující základní analytické možnosti [32], [23]: 

 dotazování 

 vyhledávání (lokalizace) 

 měřící funkce 

 mapová algebra 

 statistické analýzy 

 mapové překrývání 

 analýzy sítí 

 interpolace 

 analýzy povrchu (terénu) 

 hydrologické analýzy 

 

Typy analýz se liší od použitého programového prostředku.  

 

 

Obr. 3: Ukázka překryvné analýzy (záplavové území a hustota obyvatel) 
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 Některé GIS platformy v sobě obsahují mnohé geomorfologické a hydrologické 

funkce a analýzy, které dopomáhají si vytvořit základní představu o vybraném území, než se 

přikročí k vlastní tvorbě matematických modelů. Zároveň často také slouží jako pre-  a 

postprocesory mnohých modelů, jež umožňují vytvořit základní schematizaci a posléze 

vizualizovat výsledky simulací (HEC-GeoRAS, MIKE 11 GIS a další). Toto splňují 

především GIS platformy ESRI [48]. 

 

GIS byly využity také pro následující analýzy přírodních charakteristik zájmové 

oblasti.  

 

 

2.3 Přírodní charakteristiky 

Zájmové území kolem soutok řek Olše a Stonávky se nachází v povodí Olše. 

Hydrologické modely pracují se schematizacemi hydrologických jednotek - obvykle jsou to 

povodí různého řádu. Není tedy od věci, stručně zmínit vybrané přírodní charakteristiky 

celého území povodí Olše. 

Povodí Olše zasahuje i na území Polska (příloha č. 1). Ne všechna potřebná data jsou 

však dostupná, proto většina charakteristik a následně i výstupů z modelu je soustředěna na 

českou část tohoto zájmového povodí.  

 

Obecná charakteristika povodí Olše  

 Řeka Olše je významný beskydský tok, který pramení v Polsku. Délka jejího toku je 

83 km a plocha povodí 1 107 km2, jde o povodí II. řádu. Přibližně 25 km její délky se vine 

podél hranice mezi ČR a Polskem. Její největší přítok je Stonávka, ústí do Olše na území 

města Karviné. Plocha povodí Stonávky činí 118 km2 (jiné zdroje uvádí i 131,1 km2). Délka 

jejího toku je 33,215 km. Stonávka pramení jihovýchodně od vrcholu Čupel v nadmořské 

výšce 700 m v členitém hornatém reliéfu [10]. 

Olše vtéká do řeky Odry v prostoru Bohumína, v místě, odkud spolu obě řeky z území ČR 

odtékají do Polska směr Baltské moře.  

Horní a dolní část povodí Olše se v několika aspektech liší. Horní část má charakter 

spíše horské krajiny s roztroušenou zástavbou. Takřka celá část horního povodí je zahrnuta do 

CHKO Beskydy. Jediný velký průmyslový podnik v této části jsou Třinecké železárny. 
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Významnější odběratelem vody je také PEREX, a.s. Český Těšín. Znečišťovatelem pak 

především ČOV Český Těšín [10], [61]. 

 

  

Obr. 4 a 5: Kaňon Olše u Hrádku ve Slezsku a řeka Olše u Třineckých železáren [54] 

 

 Dolní část povodí je situovaná v pahorkatině Ostravské pánve a je z velké části 

ovlivněná důlní činností. Významní odběratelé vody na toku jsou Arcelormittal Tubular 

Products Ostrava a.s. a největší vypouštění do Olše je od ČMD Důl ČSM Stonava a OKD Důl 

Darkov [61]. 

 

Soutok Olše a Stonávky 

Území je značně antropogenně ovlivněné. Tok Olše před soutokem se Stonávkou (km 

17,2 - 20,8) je upravený a ohrázovaný úsek v zatím okrajové oblasti vlivu dolování s max. 

poklesem (v ose toku) do 0,5 m. Po soutoku obou toků je tok Stonávka (km 0,3 - 4,3) výrazně 

ovlivněn těžbou s vytvořením bezodtoké laguny (km 0,5 - 2,7) - výše přeložka koryta pro 

uvolnění prostoru dolu pro důl Darkov; max. sumární pokles 10,4 m; v úseku km 4,3 - 7,9 je 

max. sumární pokles 4,0 m. 

Vlivy důlní činnosti změny v korytě řeky zatím nevyvolaly, výrazně však ovlivňují odtokové 

poměry [60], [61]. 

 

Geomorfologie zájmové oblasti 

Zájmová oblast leží v Alpinsko-himálajském systému v provincii Západní Karpaty. 

Podrobnější geomorfologické členění je na obrázku 6 a v tabulce 2. 

Povodí Olše je značně výškově členité. Základním rysem reliéfu jsou výběžky mladého 

pásemného pohoří Karpat.  Jeho dnešní podoba je odrazem opakovaných horotvorných 
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pohybů probíhajících v druhohorách a především v třetihorách, kdy docházelo ke střídání 

zdvihů a poklesů a následným obdobím klidu, kdy byl povrch zarovnáván [60]. 

 

Tab. 2: Geomorfologické členění povodí Olše [61] 

 
 

 

Obr. 6: Geomorfologické členění povodí Olše 

 

 Zájmové území okolí soutoku řek Olše a Stonávky je situováno v Ostravské pánvi. 

V posledních letech se na tvaru reliéfu významně podílí antropogenní činnost. Jde převážně o 

Kód a název oblasti Kód a název celku Kód a název podcelku 

8b Severní 
Vněkarpatské sníženiny 

8b-1 Ostravská pánev 8b-1 Ostravská pánev 

9d Západobeskydské 
podhůří 

9d-1 Podbeskydská 
pahorkatina 

9d-1g Těšínská pahorkatina 
9d-1f Třinecká brázda 

9b Západní Beskydy 9e-3 Moravskoslezské 
Beskydy 
9e-6 Jablunkovské Mezihoří  
9e-4 Jablunkovská brázda  
9e-5 Slezské Beskydy 

9e-3b Lysohorská hornatina  
9e-5a Čantoryjská hornatina 
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průmyslovou činnost, těžbu nerostných surovin a její dozvuky ale i hustotu osídlení. Dominují 

především haldy vzniklé průmyslovou a těžební činností. Nepřímo vyvolaným antropogenním 

tvarem jsou například poklesová území, která jsou často zatopena vodou. Časté jsou také 

jejich zavážky hlušinou [61]. 

Poklesové kotliny vznikající v důsledku antropogenní činnosti mohou být pro krajinu i 

prospěšné, vznikají fenomény mokřadních území.  

 

 

Obr. 7: Mokřad u Karviné [55] 

 

Geologie zájmové oblasti 

Oblast povodí Olše zasahuje na území ČR z hlediska regionální geologie do základní 

geologické jednotky Západní Karpaty. Karpaty jsou mladé pásemné pohoří, které začalo 

vznikat koncem druhohor a jeho vývoj pokračoval i v třetihorách během několika fází 

alpínského vrásnění. Výsledkem této orogeneze jsou rozsáhlá horstva alpínsko-himalájského 

systému. Karpatská soustava se člení na několik pásem, z nichž na popisované území oblasti 

povodí Odry zasahuje pouze pásmo flyšové, neboli vnější [61]. Flyšové pásmo je typické 

rytmickým střídáním vrstev hornin. V případě Západních Karpat jde o střídání jílovců a 

pískovců. 

Zájmové území tvoří mírně zvlněná flyšová pahorkatina, kterou charakterizují 

čtvrtohorní sedimenty domácího i cizího původu. Na pokryvu se podílejí především sprašové 

hlíny a lakustrinní usazeniny, přičemž pokryvy sprašových hlín patří k nejmladším 

uloženinám poslední doby ledové a byly naváty na starší podloží. Nezachovaly se však v 

původní podobě. Zatímco v glacifluviálu převládají horniny karpatské nad horninami 

severskými a objevují se v něm hojně eratické balvany různého petrografického složení a 
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velikosti, v údolní nivě řek Olše a Stonávky a jejich přítoků nalezneme nejmladší usazeniny. 

Jsou to štěrkopískové a hlinité náplavy vznikající v současné době, tj. recentně. V oblasti ústí 

Stonávky do Olše dosahují šíře 4 km [60]. 

Řeka Olše začíná v naší zemi v Jablunkovské brázdě. Najdeme zde výchozy 

menilitového souvrství (stáří spodní oligocén) podslezské jednotky, tento vývoj reprezentuje 

úpatní vývoj podslezské sedimentační pánve. V bližším regionálním členění můžeme tuto 

oblast zařadit do vnější (menilito-krosněnské) skupiny příkrovů. 

Okolí Hrádku a Jablůnkova je tvořeno sedimenty istebňanského souvrství, jehož horninovou 

náplň tvoří hrubě rytmický flyš, který se střídá s mocnými polohami černošedých nevápnitých 

jílovců. 

V oblasti Českého Těšína se nalézáme ve východní depresi české části hornoslezské pánve. 

Hlubokovodní pánevní vývoj nejvyšší jury zde představují tzv. spodní těšínské vrstvy [61]. 

 

 

Obr. 8: Flyš [60] 

 

Geologická charakteristika povodí Olše v podobě mapového výstupu z GIS se nachází pod 

přílohou č. 2.  

 

Hydrologie 

Povodí Olše je povodí III. řádu (číslo hydrologického pořadí 2-03-03) a náleží 

k povodí Odry (2-03). Vodní soustava tedy náleží k Baltskému moři. Řeka Olše tvoří 

přirozenou hranici mezi ČR a Polskem, kde také pramení.  
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Povodí Olše náleží k beskydské části povodí Odry a říční síť zde prodělala dlouhý a 

složitý vývoj. Hydrologické poměry povodí Olše velmi úzce souvisí s geologickou stavbou 

území.  

Území Beskyd patří k srážkově nejbohatším v ČR (horské oblasti mají průměrné 

množství srážek přes 1000 mm za rok) a hustota vodních toků patří také mezi největší. 

Beskydské toky jsou typické velkou sklonitostí a jsou spíše kratší, mívají bystřinný charakter. 

Vyznačují se také silnou rozkolísaností, která u Olše dosahuje až 1:2000. Podle rajonizace 

povrchových toků se území nachází v oblasti III-B-4-d, která je charakterizována jako oblast 

středně vodná s malou retenční schopností, tedy malou schopností kumulovat srážkovou 

vodu. Koeficient odtoku je velmi vysoký až 0,45.  Maximum odtoku z povodí připadá na 

měsíc březen.  

Na dolním toku, kdy se dostávají do prostorů Ostravské pánve, dochází k jejich 

silnému antropogennímu ovlivnění (poddolování, velké odběry, vypouštění, znečištění aj.). 

Vodní nádrž je vybudována na řece Stonávce, jde o přehradu Těrlicko, která má významný 

retenční účinek pro její okolí. Vzhledem k tomu, že ovládá asi jen 7% celého povodí Olše, je 

její retenční účinek při soutoku Olše a Stonávky už takřka zanedbatelný [10]. 

 

Hydrogeologie 

Hydrogeologické poměry území jsou odrazem 

několika faktorů. Závisí především od množství 

srážek, geologických a geomorfologických poměrů. 

Zájmové území je nadprůměrně srážkově dotováno, 

odtok je tedy poměrně velký, ale z důvodu 

geologické a geomorfologické rozmanitosti území, 

velmi nerovnoměrný.  

Nižší část povodí Olše je tvořena převážně 

kvartérními sedimenty, které překrývají horniny 

slezské a podslezské jednotky karpatského flyše a 

vytváří významné akumulace podzemní vody.  

V oblasti Hornoslezské pánve jsou           Obr. 9: Hydrogeologie 

hydrogeologické poměry navíc silně ovlivňovány rozsáhlou antropogenní činností 

v rámci ostravsko-karvinské průmyslové aglomerace (těžba uhlí, poddolování, odvodňování).  

Do území zasahují také Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Beskydy a 

Jablunkovsko [10], [61]. 
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Tab. 3: Hydrogeologické kolektory v povodí Olše [61] 

ID Název Litologie Transmisivita Propustnost Chemický 
typ 

2261 Ostravská pánev 
- ostravská část 

štěrkopísek vysoká >0,001 průlinová Ca-Na-
HCO3-SO4 

2262 Ostravská pánev 
- karvinská část 

štěrkopísek vysoká >0,001 průlinová Ca-Na-
HCO3-SO4 

3211 Flyš v povodí 
Olše 

pískovce a 
slepence 

střední 0,0001-
0,001 

průlinovo-
puklinová 

Ca-Na-HCO3 

 

 

Pedologie 

V oblasti povodí Olše se vyskytují tyto půdní typy: fluvizemě, luvizemě, kambizemě, 

hnědozem, glej, pseudolej, organozem, pararendzina a podzol. 

Fluvizemě neboli nivní půdy, které pokrývají i okolí soutoku Olše a Stonávky, jsou typické 

půdní typy, jež se vyvíjejí z povodňových sedimentů.   

Zrnitostní složení nivních půd silně kolísá v závislosti na rychlosti toku a na 

vzdálenosti od řečiště. Mimo období občasných záplav nejsou tyto půdy obvykle ovlivňovány 

nadbytečnou vlhkostí. Výraznější projevy glejového procesu nalezneme u subtypu nivní půdy 

glejové.  

Pedologická charakteristika povodí Olše v podobě mapového výstupu z GIS se nachází pod 

přílohou č. 3.  

 

 

 

 

3 Analýzy rizik 

Na základě analýzy rizik je možné posoudit míru rizika, tedy pravděpodobnost 

škodlivých následků vyplývajících z hrozby [17]. Je součástí krizového, bezpečnostního a 

nouzového plánování.  

Analýzy se provádí z důvodu lepšího pochopení podstaty nechtěných či nepříznivých 

důsledků vybraných jevů a událostí s dopadem na lidské životy, životní prostředí a majetek 

[34]. 

 

Proces analýzy rizik zahrnuje následující 3 kroky [40]: 

1. Identifikace zdrojů nebezpečí 



 

19 
 

2. Odhad rizika a pravděpodobnosti katastrofy 

3. Odhad sociálních důsledků katastrofy 

 

Aby mohlo být riziko efektivně řízeno, musí být poznáno a analyzováno. Analýza rizik je 

užitečná pro [4]:  

a) identifikaci zdrojů rizik a vhodný přístupů k jejich snížení,  

b) poskytují objektivních informací pro rozhodování,  

c) splnění regulačních požadavků, např. požadavků právních předpisů (zákony, vyhlášky,  

nařízení vlády). 

 

 Na hodnocení rizika můžeme nahlížet z několika pohledů. Z koncepčního hlediska 

členíme analýzy rizik na kvantitativní (využívá metod statistiky a pravděpodobnosti k odhadu 

pravděpodobnosti vzniku nežádoucí události a následných ztrát) a kvalitativní (logická úvaha, 

expertní posudky). Semikvantitativní analýza pak tvoří mezistupeň mezi těmito dvěma 

analýzami a vyžaduje poměrně rozsáhlé a spolehlivé údaje, jejichž výsledkem je relativní 

výše rizika vyjádřena např. pomocí škály nebo číselné stupnice [36]. 

Podle přístupu k řešení pak rozlišujeme induktivní metody (např. logické vyvozování) a 

deduktivní metody, které jsou orientovány na následky podle použití k vyjádření popisu [34], 

[33]. 

 Základní metody pro analýzy rizik jsou uvedeny např. v Seznamu - Přehledu metodik 

pro analýzu rizik. [54] Výběr metody analýzy a hodnocení rizik by měl probíhat vždy podle  

cíle, ke kterému má výsledek v procesu řízení sloužit, dle kvality vstupních dat,která jsou k 

dispozici a dle nárokůna přesnost výsledků [31]. 

Metody rizikové analýzy, u kterých se předpokládá, že budou využívat výsledky 

hydrologického modelování a budou dále zpracovány v prostředí GIS, by měly splňovat 

některá kritéria [34]: 

 kvalita vstupních dat 

 použití nástrojů a postupů na současné vědecké úrovni 

 kvalita prováděných analýz 

 

Teorie rizikové analýzy v oblasti hydrologie a ve vodním hospodářství začala nacházet 

své uplatnění na území ČR koncem 90. let 20. stol., především „zásluhou“ katastrofických 

povodní v roce 1997 na Moravě [34]. 
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V současnosti je riziková analýza povodní zpracovávána v s evropskými a trendy a je 

předpokladem pro naplnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. 

října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik [71]. 

 

GIS a hydrologické modely mohou přispět nejen k vyjádření rizika území ale i 

k následným analýzám a navrhování ochranných opatření. Mapové výstupy mohou být 

podkladem pro orgány územní samosprávy při prosazování realizace potřebných opatření. 

 

 

 

 

4 Metodika práce  

Tato práce je zaměřena na využití hydrologických modelů v analýzách rizik. Pro 

takové analýzy je nezbytná správná identifikace nebezpečí, tedy zdrojů nebezpečí a situací 

(scénářů), které mají potenciál způsobit škody ve svém okolí a určení slabých míst, která 

mohou umožnit působení hrozeb [39]. 

„Pro analýzu rizik se v současně době používá řada metodik a softwarových nástrojů, které 

jsou založeny na matematických modelech. Modely jsou jednodušší či složitější, podle toho je 

spolehlivost a správnost výsledku lepší či horší. Proto se musí nejdříve podle daného cíle 

hodnocení rizik zjistit, zda jsou splněny předpoklady vybrané metodiky a poté teprve zhodnotit 

zda data či datové soubory mají vypovídající hodnotu z hlediska mimořádné události, jejíž 

rizika chceme sledovat a zda splňují požadavky metodiky“ [3]. 

Co nejlépe odhadnout možné dopady přírodních rizik a katastrof je důležité pro 

stanovení účinných opatření [40]. 

 

 Hydrologické modely jsou velkou skupinou modelů, které můžeme rozdělit hned 

z několika hledisek. Jsou specializovanou aplikační skupinou matematických modelů, která 

slouží k simulaci a zejména predikci dynamiky vodní složky v krajině včetně vlivu 

antropogenních aktivit a vodohospodářských soustav. V současnosti spolu s GIS se jedná o 

nejefektivnější a v podstatě již standardizovaný nástroj pro výzkum i aplikační sféru v 

hydrologii, hydrogeologii, vodním hospodářství a příbuzných oborech, jako jsou např. 

zemědělství a lesnictví. 
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 Pro zjednodušení nám nyní postačí rozdělení pouze z hlediska účelu a způsobu 

aplikace. Takto můžeme rozdělit hydrologické modely na 3 skupiny: modely srážkoodtokové 

(s-o), hydrodynamické (HD) a erozní.  

 S-o model provádí simulaci transformaci ovzdušné srážky na odtok pomocí metod 

hydrologické a hydraulické transformace. Hydrodynamický model (dále jen HD model) 

provádí simulaci transformace vodní masy v korytech (přírodních či umělých), inundačních 

územích a vybraných vodohospodářských objektech (jezy, nádrže, poldry, stokové sítě apod.). 

 Erozní modely řeší podle své koncepce erozně-akumulační procesy nebo pracují na 

principu statistické analýzy jednotlivých faktorů působících na erozi.  

 Pochybujeme se tedy v problematice povodní, eroze půdy a mělkých sesuvů. 

Rizikovou analýzou zde může být např. posouzení ekonomických dopadů na škody 

způsobené povodněmi nebo erozí půdy, nebo naopak efektivnost protipovodňových opatření, 

stanovení rizika záplavového území. Zahrnout zde můžeme i analýzy zvláštních povodní 

v důsledku narušení vodního díla nebo povodně z tzv. přívalových srážek.  

Přírodní rizika vyplývající z přírodních hrozeb jsou v odborné literatuře definovány 

jako procesy, které omezují nebo dokonce ohrožují zájmy lidské společnosti. Podle Říhy [34] 

může být riziko vyjádřeno jako pravděpodobnost výskytu nějakého nežádoucího jevu a 

nepříznivých dopadů na životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí. 

 

Hydrologické modely mají hlavní využití v těchto oblastech [44]: 

a. Operativní hydrologická prognóza  

b. Komplexní studie srážkoodtokových vztahů na povodí či v rámci jiných územních  celků 

pro potřeby zemědělského, lesnického či ekologického plánování. 

c. Modelování scénářů vlivu změn fyzickogeografického prostředí na odtokové poměry a 

kvalitu vod. 

d. Modelování havarijních úniků polutantů na povodí z bodových zdrojů. 

e. Modelování dlouhodobých scénářů znečištění vodního, půdního nebo horninového 

prostředí z plošných zdrojů. 

 

 V této diplomové práci jsem se zaměřila na využití hydrologických modelů v 

analýzách rizik na 3 typových příkladech: 

1. hodnocení povodňového rizika 

2. vhodnost použití protipovodňových opatření (bariér) zabraňujícím rozlivu 

3. stanovení náchylnosti území k erozi 
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5 Popis a schematizace použitých hydrologických modelů 

Modelování objektů a procesů reálného světa s využitím kapacit výpočetní techniky a 

umělé inteligence se stalo hojně využívaným nástrojem již v mnoha odvětvích. Přístupy 

založené na simulaci struktury, funkčních vazeb a dalšího vývoje těchto reálných objektů a 

systémů ve specializovaných počítačových aplikacích pomáhají šetřit čas a náklady do takové 

míry, že některá odvětví by bez těchto přístupů a aplikací již stěží existovala [44]. 

Matematickou simulaci chápeme jako napodobení reálných objektů nebo procesů 

jednoduchými matematickými nebo logickými operacemi. Jejím cílem je dosažení snazšího a 

efektivnějšího řešení problému v této realitě [30]. 

 Modely můžeme rozdělit z mnoha hledisek. Časté je dělení na modely stochastické a 

deterministické. Obecně převažuje deterministický způsob řešení, kdy modelované procesy 

jsou popsány vztahem závislých veličin (výstupní veličiny) a nezávislých proměnných 

(vstupní datové veličiny). Stochastický model uvažuje jednu nebo více náhodných složek a 

přibližuje se reálným dějům, ve kterých je nahodilá složka většinou přítomná. Pomocí 

sestaveného stochastického modelu lze simulovat průběhy dějů při různých parametrech 

modelu a pozorovat očekávané chování systému [38]. 

 Numerické modely představují nejkomplexnější prostředek pro kvantitativní analýzu 

hydrologických problémů. Základem každého takového modelu je dynamické jádro, které řeší 

soustavu rovnic popisujících fyzikální zákony. Matematické modely využívané v oblasti 

hydrologie jsou označovány jako environmentální nebo hydrologické modely [7]. 

 

 Základním vstupem do hydrologických modelů jsou zejména data o geomorfologii 

terénu reprezentované digitálním modelem reliéfu (DMR). Pro zvolené pilotní území byl 

využit DMR, který byl pořízený lidarovým snímáním terénu. 

 Data obecně můžeme rozdělit na statická a dynamická. Statická jsou taková, která se 

během doby simulace výrazněji nemění (geomorfologie terénu, krajinný pokryv, půdní data). 

Druhou skupinu dat naopak tvoří prvky, jejichž aktuální hodnota se mění velice dynamicky, 

patří sem zejména data hydrometeorologická [44]. Data blíže popisuje kapitola 2.1. 

 

 Použitelnost programových prostředků v oblasti GIS a matematického modelování 

byla hlavním kritériem výběru pro tuto práci. Zohlednila jsem, zda se jedná o verifikované a 

validované nástroje, v případě některých dokonce o průmyslové standardy dle celosvětově či 

národně uznávaných metodik (FEMA/NFIP, WMO, metodické pokyny MŽP pro HPPS), a 
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také sem se snažila ke každému licencovanému programovému prostředku a modelu najít 

jeho volně dostupný ekvivalent [14], [57]. 

 

Hydrologické modely představují zjednodušený hydrologický systém, kdy jeho 

struktura a chování jsou popsány pomocí algoritmu řešení soustavy rovnic [6], [30]. 

 Hydraulické modelování bylo provedeno na pilotním území okolí soutoku Olše a 

Stonávky. Toto území bylo zvoleno především z důvodu kvalitní datové základny pro HD 

modelování (více viz kapitola 2.1).  

Kvalitní datové vstupy jsou nezbytnou podmínkou pro kvalitní výstupy. Data pro 

hydraulické modely můžeme rozdělit na 2 základní skupiny: 1. data topografická a 2. data 

hydraulická. Topografickými daty rozumíme informace o výškové členitosti území a příčné 

profily toku [11]. Profily říčních koryt byly odvozeny z dat Povodí Odry.  

 Důležitým hydraulickým parametrem je i drsnost koryta. Drsnost koryt je v obou 

modelech vyjádřena Manningovým drsnostním součinitel (n), který je možno získat z 

tabelárního přehledu pro různé povrchy dna koryta a břehů. Pro přírodní koryta našich řek se 

doporučuje průměrná hodnota n = 0.04, hodnoty mimo říční koryta byly odvozeny 

z krajinného pokryvu (vrstva CORINE).  

 Oba hydraulické modely HEC-RAS i MIKE 11 umožňují simulovat průběh ustáleného 

i neustáleného proudění. Podporují také numerické řešení transportu sedimentů a kvality vod.  

Proudění ustálené je vhodné pro analýzu záplavových oblastí, neboť jediným vyžadovaným 

typem dat v takovém případě jsou absolutní hodnoty Q (průtoku).  

Erozní modelování bylo provedeno na české části povodí Olše. Ke stanovení erozní 

ohroženost území byl použit empirický vzorec Wischmeiera a Smitha [46]. Pro detailnější 

analýzy odnosu a transportu sedimentů byl pak využit model SIMWE a USPED.  

 

 

5.1 Geografické informační systémy  

 Geografický informační systém je informační systém, který umožňuje ukládat, 

spravovat a analyzovat prostorová data – data o geografické poloze prvků či jevů v území 

[48]. Pojem GIS lze chápat informační technologii, software nebo konkrétní aplikaci [32]. 

Uživateli je k dispozici mnoho set programů distribuovaných pod hlavičkou GIS. Řada 

z nich jsou specifické a jednoduché softwarové aplikace nebo modely určené pro konkrétní 

využití v různých oblastech mapování. Mnoho programů je distribuovaných zdarma jako 
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freeware (např. GRASS GIS, SAGA GIS), případně jako otevřený software (open source). 

Asi v polovině 90. let všeobecně nastala přeměna – cílem je přiblížení GIS k řadovému 

uživateli [19]. 

Nejznámější komerční GIS nejen v ČR je programový produkt ArcGIS firmy ESRI. 

V této práci jsem ale využila pro dílčí analýzy i další GIS, které nejsou licencované. 

Například český GIS Janitor [53], SAGA GIS [61] nebo GRASS GIS [28]. 

 GIS slouží hydrologickým modelům často jako pre- a postprocesory. Tedy nástroj pro 

předzpracování dat a jejich úpravu do do formátu požadovaného daných modelem a následný 

export dat z modelu zpět do GIS a vizualizaci výsledků (obr. 19).  

Dále slouží k nastavení a adjustaci parametrů vyjádřených prostorovými daty a následně k 

analýze, ke správě geodat nebo správě časových řad [44]. 

 

 

Obr. 10: Princip využití GIS pro hydrologické modely (schéma upraveno podle [44]) 

 

 GIS jsou více než 25 let považovány za velmi přínosnou technologii pro zpracování 

digitálních geografických dat, a to zejména díky schopnosti předzpracovat data, data 

analyzovat a provádět proces modelování v prostředí jediného programového vybavení a 

následně zpracovat a vizualizovat výsledky [18]. 
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5.2 Srážkoodtokové modely 

5.2.1 MIKE SHE 

Je komplexní distribuovaný srážkoodtokový model, který je schopen simulovat 

všechny hlavní procesy v zemní fázi hydrologického cyklu.  Má širokou oblast uplatnění při 

posuzování vzájemných interakcí mezi povrchovou a podzemní vodou a při řešení zásadních 

technických zásahu v povodí. Vychází to především z komplexnosti tohoto modelu, kdy je 

možné jej napojit na hydrogeologický model MODFLOW nebo HD model MIKE 11. 

Vychází z modelu SHE (Systéme Hydrologique Européen, 1977), který začala rozvíjet 

jedna ze zainteresovaných institucí (DHI – Danish Hydraulic Institute) od poloviny 80. let 

jako součást řešení platformy HD a s-o modelů v podobě MIKE Zero [6]. Platforma MIKE 

Zero umožňuje pracovat s některými formáty ESRI (plná podpora ESRI shapefile, podpora 

ESRI ASCII raster ad.), což opět usnadňuje také napojení na GIS. 

Povrchový odtok je v tomto modelu řešen pomocí difuzní aproximace Saint 

Venantových rovnic a Manningova vztahu. Pohyb vody v korytech je řešen napojením na 1D 

model MIKE 11. Propojení modelu MIKE SHE a MIKE 11 mimo jiné umožňuje 1D simulace 

říčních toků a vodních stavů, simulaci široké škály objektů jako například jezů a propustků, 

modelování inundačních oblastí a další [44]. 

 

 

Obr. 11: Rozhraní modelu MIKE SHE 
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5.3 Hydrodynamické modely 

5.3.1 HEC-RAS 

Je 1D hydrodynamický model pro výpočet hladin pro dané hodnoty ustáleného i 

neustáleného proudění. Model je verifikován a validován a zejména v USA je 

nejpoužívanějším hydrodynamickým modelem a zároveň průmyslovým standardem FEMA 

(Federal Emergency Management Agency). 

Program představuje softwarový produkt hydrologického centra ženijních inženýrů 

Americké armády (HEC-USACE – Hydrologic Engineering Centre - U.S. Army Corps of 

Engineers) a je šířen jako freeware. Jeho další výhodou je přehledné menu spolu s 

nepřebernými možnostmi úpravy, jak vstupních, tak i výstupních dat. 

Poslední verze HEC-RAS 4.1 je ke stažení zde http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-

ras/hecras-download.html. 

Dostupný je také GIS pre- a postprocesor HEC-GeoRAS důležitý pro schematizaci 

zájmového území, vytvoření importního souboru pro HEC-RAS a následně v postprocesingu 

pro generování hladin a záplavových zón nad digitálním modelem reliéfu.  

 

Schematizace v HEC-GeoRAS 

 Vytvoření schematizace modelu probíhá v extenzi HEC-GeoRAS. Tato extenze slouží 

i jako postprocesor, tedy umožňuje vizualizovat výsledky simulace (např. v podobě map 

záplavových území).  

Základními daty pro schematizaci v HEC-GeoRASu jsou DMR a vodní toky. Výhodné je mít 

i vrstvu břehových linií. Výsledkem schematizace je výstupní ASCII soubor (*.rasimport.sdf), 

tedy importní soubor pro HEC-RAS.  

 

Práce v modelu HEC-RAS 

 HEC-RAS umožňuje pomocí editoru geometrických dat (Edit geometry data) spolu 

s editorem hydraulických dat (Steady flow data /Unsteady flow data) editovat množství dat 

jako např. úpravy příčných profilů, úpravy schématu říční sítě, umísťování vodních staveb na 

profilu apod., a samozřejmě editaci a uložení těchto dat. Tento editor také slouží k editaci 

podélného a příčných profilů vytvořených během schematizace.  
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Obr. 12: Prostředí modelu HEC-RAS a editor geometrie koryta (vpravo) 

 

5.3.2 MIKE 11 

 Softwarový produkt dánské firmy DHI (Danish Hydraulic Institute) je licencovaný 1D 

hydrodynamický model pro simulace proudění, kvality vody a pohybu splavenin v otevřených 

korytech a inundačních územích. 

MIKE 11 je svým zaměřením shodný s modelem HEC-RAS. Lze konstatovat, že se 

liší pokročilejšími možnostmi pro úpravu modelu a metodik a vyššími nároky na uživatele. 

Model disponuje i GIS doplňkem MIKE 11 GIS, který stejně jako HEC-GeoRAS slouží jako 

pre- a postprocesor modelu MIKE 11 [44]. 

 

Schematizace v MIKE 11 GIS 

 Extenze MIKE 11 GIS je dostupná do verze 2005 pro ArcView GIS 3.2 / Spatial 

Analyst a od verze 2007 pro ArcGIS 9.x.  

Základní data potřebná data pro preprocessing jsou DMT (DMR) území (rasterová 

reprezentace) a shapefile vodních toků.  

Výsledkem schematizace je soubor schematizace říční sítě (*.nwk) a ASCII soubor xsp.txt, 

tedy soubor příčných profilů toku, který je nutné převést do nativního binárního formátu 

*.xns, který se již uplatňuje v samotných hydrodynamických simulacích spolu se souborem 

podélných profilů (*.nwk11).  

Narozdíl od HEC-RAS je zde tedy geometrie hydraulického modelu rozdělena do 2 

souborů, a to sice již zmiňovaných souborů *.nwk11 (pro půdorysný průběh a podélný profil 
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schematizovaných říčních úseků) a soubor *.xns11, (což je soubor obsahující údaje o 

příčných profilech). 

 Výhodou ovšem je, že soubory formátu nwk11 a xns11 jsou ekvivalenty souboru geometrie 

g01 HEC-RAS. Příčné profily ze souboru nwk11 lze exportovat do „hrubého“ ASCII formátu 

( raw data), který je možné dále importovat do HEC-RAS. 

 MIKE 11 GIS slouží také jako postprocessor modelu MIKE 11, to znamená, že 

umožňuje vizualizovat výsledky simulace. Využívá k tomu modul The FM (Floodmap) 

Module, který pracuje se třemi vstupními typy souborů: DMR (nad kterým probíhala 

schematizace modelu), říční síť a výsledky simulace MIKE 11 (soubor *.res11).  

 

 

 

Obr: 13: Ukázka postprocessingu v MIKE 11 GIS (generování rozlivu a vložená bariéra) 

 

Práce v modelu MIKE 11 

 Model MIKE 11 patří do řady softwarových produktů společnosti DHI a je součástí 

platformy MIKE Zero. Hlavními soubory projektu MIKE 11 jsou krom výše zmiňovaných 

souborů geometrie *.nwk11 a *.xns11 také soubory *.sim11 (soubor parametrů simulace), 

*.hd11 a *.bnd11. 
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Soubor typu *.hd11 je soubor hydraulických parametrů modelu (Hydrodynamic Parameter 

Files) a *.bnd11 je soubor okrajových podmínek modelu (Boundary Conditions). 

 

 

 

Obr. 14: Rozhraní MIKE 11 (soubory *.nwk, *.xns11, *. dfs, *. bnd11) 

 

 

5.4 Erozní modely 

Erozní modely simulují erozi způsobenou jednak dopadem dešťových kapek a jednak 

vlastním odtokem, a následný transport splavenin. Část modelů, především těch fyzikálně 

založených, disponuje i algoritmy pro řešení transportu biochemických prvků (převážně fosforu a 

dusíku). Základní dělení erozních modelů je na modely empirické a modely fyzikálně založené. 

Modely empirické neřeší proces eroze jako takový v jeho fyzikální podstatě, ale byly odvozeny na 

základě statistické analýzy velkého množství naměřených dat (např. USLE, RUSLE, USPED).  

Skutečnou fyzikální podstatu celého procesu simulují modely fyzikální (SIMWE, SWAT aj.).  

 

5.4.1 RUSLE 

 Universální rovnice ztráty půdy (USLE – Universal Soil Loss Equation) je empirický 

matematický model, který se používá k popisu erozních procesů a určení půdního smyvu. 
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Tento model se stal základní metodou hodnocení intenzity erozního procesu nejen v USA, ale 

i po celém světě. V České republice stejně jako kdekoli jinde na světě je nejrozšířenějším 

nástrojem pro hodnocení erozních procesů [19].  

 V 90. letech byla na základě prověření a aktualizace USLE odvozena revidovaná 

universální rovnice ztráty půdy (RUSLE – Revised Universal Soil Loss Equation). Metoda 

RUSLE je vhodná pro rychlé a jednoduché zhodnocení erozního ohrožení území a jeho 

výsledky odpovídají hypotetické dlouhodobé potenciální ztrátě půdy erozí v tunách z hektaru 

za rok. [8] Bližší popis tohoto modelu a jednotlivé faktory vstupující do výpočtu jsou popsány 

v kapitole 6.  

 

5.4.2 SIMWE 

 Model je součástí programového prostředu GRASS GIS a je tvořen dvěma hlavními 

moduly. Modul r.sim.water umožnuje distribuované řešení infiltrace a povrchového odtoku. 

Tok sedimentů pak řeší modul r.sim.sediment. Mezi jeho hlavní výhody patří zejména 

víceměřítková simulace (multiscale simulation), která umožňuje v základním modelu s 

menším rozlišením pro celé území současně detailně řešit vybrané části území [44].  

Model požaduje jako vstupní data pouze DMR.  

 

5.4.3 USPED 

 Erozní model USPED patří do skupiny empirických erozních modelů založených na 

univerzální rovnici ztráty půdy USLE (viz výše). USPED navíc dokáže predikovat místa 

depozice sedimentů za podmínky ustáleného proudění povrchové vody v důsledku změny 

transportní kapacity, která představuje náchylnost půdy k erozi. Změna transportní kapacity 

souvisí s množstvím akumulované vody, se sklonem svahu, s vlastností půd a krajinného 

pokryvu [59]. 

Pro výpočty USPED je možné využít GIS (GRASS GIS, produkty ESRI - ArcView, 

ArcMap, aj.) [44], [59]. 
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6 Analýza rizik území v GIS 

Z předešlých kapitol je zřejmé, že hydrologické modely nabízejí široké možnosti 

využití a uplatnění v praxi. V této kapitole se to budu snažit demonstrovat na několika 

vybraných typových případech, kdy každý obsahuje výstupy z vlastních hydrologických 

modelů zkombinované s běžně dostupnými daty, přičemž vizualizace této kombinace může 

přinést hodnotná řešení.   

  Při využívání výsledků je nezbytné si uvědomovat omezenou úroveň poznání reality a 

nejistoty, se kterou pracujeme. Nejistota zahrnuje chyby a neurčitosti v datech, ve znalostech 

souvislostí, ve specifikaci modelů i v přijímání rizika rozhodování, které se na základě 

výsledků hydrologického modelování provádí [44]. 

 

 

6.1 Využití hydrologického modelování při stanovování záplavových území a hodnocení 

povodňového rizika 

 S rozvojem geoinformačních technologií se řada prací se zabývá vyjádřením rizika v 

podobě, umožňující prostorové vyjádření distribuce rizika v území. Přístup k modelování 

distribuce povodňového rizika prostřednictvím GIS ukazuje např. Mejfa-Navarro a kol. [26]. 

V ČR se pak problematice věnuje [34], [13]. 

  

Směrnice Evropského parlamentu 2007/60/ES (povodňová směrnice) ukládá členským 

státům předběžné vyhodnocení povodňových rizik, tvorbu map povodňového nebezpečí a 

povodňových rizik a vytvoření plánů zvládání povodňových rizik [68]. Do konce roku 2015 

by měla být směrnice naplněna a tím zajištěno dokončení a zveřejnění plánů pro zvládání 

povodňových rizik. Nároky na mapy povodňového nebezpečí jsou především ty, aby 

zobrazovaly nejen hranici rozlivů (záplavová území), ale i hloubku vody a rychlost proudění. 

Naplnění těchto charakteristik se bez hydrologického modelování neobejde.  

 

 Za predikci povodní, tedy operativní hydrologickou prognózu, na území ČR ze zákona 

odpovídá ČHMÚ. Prostřednictvím Hlásné a předpovědní povodňové služby (HPPS) ČHMÚ 

poskytuje informace o aktuálních vodních stavech a průtocích ve svých automatizovaných 

vodoměrných profilech. V přibližně 70 profilech (hlásné profily kategorie A) je rovněž 

uveřejňována předpověď na 48 hodin vypočtená hydrologickými předpovědními modely. 
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Obr. 15: Informace o stavech a průtocích + modelová předpověď průtoku pro stanici Odra-

Svinov [52] 

 

 ČHMÚ za normální odtokové situace vydává jednou denně termínové manuální 

předpovědi stavů a průtoků pro 18 vybraných vodoměrných profilů. Modelové předpovědi na 

48 hodin jsou vydávány pro 88 profilů na významnějších tocích Čech, Moravy a Slezska. Za 

mimořádné odtokové situace zvyšuje četnost vydávání a upřesňování modelových předpovědí 

na dvakrát i vícekrát za den. 

 Vývoj modelové hydrologické předpovědi v ČR zaznamenal prudký rozvoj zejména 

po katastrofálních povodních na Moravě v roce 1997. Na území České republiky se využívají 

dva předpovědní systémy. V povodí Odry a Moravy se používá model HYDROG, v povodí 

Labe se využívá systém AQUALOG s modelem SACRAMENTO [52]. 

Je nutné ale podotknout, že ČHMÚ produkuje pouze modelové předpovědi průtoků 

(simulované hydrogramy), tedy informace o predikovaném vodním stavu a hodnotě průtoku 

na vybraném vodoměrném profilu v grafické podobě (obr. 15).  
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Tato informace je dostatečná pro některé instituce ke stanovení míry rizika 

vyplývajícího z dané s-o epizody a hydrosynoptické situace. Předpovídaný Q se srovná se 

stupni povodňové aktivity (SPA) a N-letými vodami a takto lze prakticky bezprostředně určit 

míru rizika pro dotčené území. ČHMU spolu s podniky povodí navrhují hodnoty úrovní 

jednotlivých SPA (Stupňů povodňové aktivity). SPA jsou vyhlašovány a odvolávány 

příslušnými povodňovými orgány, které mohou brát v úvahu i jiné faktory než je vodní stav 

v hlásném profilu [52]. 

 

 

Obr. 16: Stupně povodňové aktivity [52] 

 

 Někdy je však informace o vodním stavu nebo průtoku v daném profilu vzhledem k 

vysoké variabilitě území natolik nedostačující, že je nutné doplnit ji přesnější informací o 

rozlivech vody a nejohroženějších oblastech. K tomuto nejlépe poslouží hydrodynamické 

(HD) modely, které jsou schopny získané informace o Q převést na hladiny v korytech toků a 

případné rozlivy, pakliže dojde k vybřežení [44]. Tyto informace však už ČHMU ani podniky 

povodí nevydávají.  

 

 Podle § 66 odst. 1) vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen vodní zákon) je záplavové území vodního toku administrativně určené území, které 

může být zaplaveno vodou při výskytu přirozené povodně [71]. 

 Volně dostupná data o záplavových územích (hranice rozlivu) pro jednotlivé n-leté 

vody (Q5, Q20, Q100 a největší přirozenou povodeň) poskytuje VÚV TGM, které vede 

centrální evidenci záplavových území jako součást DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat 

(DIBAVOD) a Hydroekologického informačního systému HEIS [64]. 

Prioritně se ale záplavová území v současné době vyhlašují jen pro tzv. významné vodní toky 

(VVT), jejichž seznam je stanoven vyhláškou MZe č. 470/2001 Sb. O vedení a dokumentaci  
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záplavových územích na území ČR a jejich evidenci v informačním systému veřejné správy 

zodpovídá MŽP  podle podkladů správců vodních toků a § 66 zákona č. 254/2001 Sb.(zákon o 

vodách) a řídí se vyhláškami 236/2002 Sb. a 391/2004 Sb. [52]. 

 

ZÚ jsou i součástí grafické části Povodňového plánu ČR. Na webových stránkách PP 

ČR (odkaz) nabízí pro záplavová území tato zobrazení: aktivní zóny, ZÚ Q5, Q20, Q100 a 

ZÚ při historických povodních. Tato webová aplikace ovšem opět využívá data z databáze 

DIBAVOD [62]. 

 

 

Obr. 17: Povodňový plán ČR - ZÚ Q100 pro Ostravu a okolí [62] 

 

Projektem, jehož hlavním a nosným tématem celého projektu je oblast hydrologie a 

poskytuje informace pro podporu rozhodování v rámci procesů krizového řízení v podobě 

predikovaných průtoků na vybraných tocích včetně vyhodnocení spolehlivosti těchto predikcí 

a srovnání se skutečným měřeným stavem, či predikce a vizualizace rozlivů vodních toků 

v krajině, je projekt Floreon+.  

Floreon+ využívá nyní komplexní hydrologické a environmentální modely, které produkují 

krom operativních výstupů upotřebitelných v hydrologické prognóze a krizovém řízení 

(předpovědi průtoků, rozlivů, zvláštní povodně a další extrémní situace) také výstupy 

využitelné v environmentálním managementu a krajinném plánování [49]. 
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Obr. 18: Zobrazení ZÚ pro Q100 (výstup HD modelu) [49] 

 

 Na následujícím obrázku 19 lze vidět porovnání dvou ZÚ pro hodnotu Q100 („stoletá 

voda“).  Můžeme pozorovat pouze rozsah záplavového polygonu. Obrázek vlevo je výstup 

HD modelu MIKE 11, vpravo je hranice rozlivu z DIBAVODu. Je zřejmé, že oba výsledky se 

liší. Je to dáno především různorodostí vstupních informací, ze kterých byly polygony 

vytvořeny. DIBAVOD stanovuje nadmořské výšky záplavové čáry hydraulickým výpočtem 

(ne vždy ale modelem), na základě dostupných údajů o nejvyšší zaznamenané přirozené 

povodni a další. Podrobnější postup při zpracování návrhu záplavového území je uveden ve 

vyhlášce č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových 

území [65]. 
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Obr. 19: Porovnání ZÚ 

 

 Rozhodujícími faktory pro klasifikaci záplavových oblastí podle míry povodňového 

rizika bývají především hloubka a plocha záplavy a rychlost proudění [12], [34]. 

 Tyto informace ale z DIBAVODu vyčíst nelze, data obsahují pouze polygony 

záplavových území. V této databázi jsou uložena data pouze pro povodně Q5, Q20 a Q100.  

I z těchto důvodu je vhodné využít metod HD modelování, jež pro konkrétní události (nejen 

tedy n-leté vody) umožňuje simulaci a následně predikci časového vývoje prostorového 

rozsahu záplavy, hloubky vody i rychlosti proudění.  

 Praktické využití výsledků modelování při rizikové analýze je však podmíněno 

převodem získaných dat do GIS. Zde je pak možné vytvořit mapy důležitých charakteristik 

průběhu povodně, které slouží jako nezbytný podklad pro rizikovou analýzu [34]. 
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Obr. 20: Možnost zobrazení hloubky záplavy v GIS 

 

 Při stanovování záplavových území je nutné mít na paměti, že rozlišujeme mnoho typů 

toků a jejich niv s rozlišnou charakteristikou inundačních území a poměrů proudění vody 

v nich, není možné tedy stanovit jednotnou metodiku pro stanovení ZÚ.  

Velmi rozlišný přístup vyžadují například intravilány, kde dochází ke komplikacím stanovení 

proudění vody z důvodu zástavby. Použití 2D modelů je někdy nezbytné.  

  

 Další výhodou výstavby vlastní infrastruktury je možnost využití metod analýzy rizik, 

např. při „What if Analysis“ (analýze Co se stane, když…). Modelovat můžeme totiž nejen 

reálné epizody a průběh povodně, scénáře nebezpečí, ale i třeba následky katastrofálních 

povodní.  

 Sestavení scénářů nebezpečí vyžaduje, aby byly zohledněny okolnosti, za nichž děje 

probíhají a skutečnosti, které děje provázejí [35]. 
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6.1.1 Návrh postupu hodnocení povodňového rizika s využitím hydrologických modelů 

Navržený postup hodnocení povodňového rizika obsahuje následující 3 kroky.  

i. Povodňová hrozba v území  

Neboli povodňové nebezpečí je vyjádřeno tzv. charakteristikami průběhu povodně pro 

scénáře nebezpečí (kulminační průtoky Q5, Q20, Q100, Q500). [36] 

Mezi tyto charakteristiky patří rozsah záplavových území, hloubka vody a především rychlost 

proudění vody. Prostorové zobrazení těchto charakteristik v podobě mapových výstupů dává 

srozumitelné podklady pro další kroky analýzy.  

Pokud máme k dispozici hydrologické modely, je velká výhoda v tom, že můžeme 

simulovat jak n-leté vody, tak i scénáře reálných srážkoodtokových epizod ale i například 

scénáře s extrémním průběhem povodňové vlny. A můžeme tak hodnotit analýzu „What if 

…“. 

 

ii. Hodnocení zranitelnosti území  

Zranitelnost území lze stanovit na základě několika podkladů. Základním podkladem pro 

stanovení zranitelnosti jsou informace o způsobu využití území založené především na 

Územně plánovací dokumentaci (ÚPD). Pokud není ÚPD k dispozici, může být nahrazena 

např. katastrální mapou, databází ZABAGED apod. [13]. 

GIS umožňují správu těchto dat a různé analýzy nad těmito daty. 

 

iii. Hodnocení povodňového rizika  

Povodňové riziko je výsledkem analýz o povodňovém ohrožení a zranitelnosti území.  

Využitím překryvné analýzy v GIS je možné se lépe orientovat v analyzovaném území díky 

skládání (překrývání) jednotlivých map na sebe.  
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Obr. 21: Schéma využití GIS a hydrologického modelování při analýze rizik 

 

6.1.2 Ochrana obyvatelstva při povodni s využitím hydrologických modelů 

 Za nebezpečí povodně se považují situace určené povodňovými plány, popř. situace 

tak označené předpovědní povodňovou službou [51]. Ochranu dělíme na preventivní opatření, 

bezprostřední ochranu a opatření po povodni [25].  

Preventivní ochrana zahrnuje zpracování povodňových plánů, stanovování zátopových 

území a příprava účastníků povodňové ochrany a obyvatelstva. 

V této fázi ochrany může hydrologické modelování přispět při vytváření map 

nebezpečí, kdy výstupy z modelování jsou přesnější než např. záplavová území z databáze 

DIVABOD (viz srovnání obr. 19). Mimo rámec N-letých údajů v rámci standardních 

hydrologických údajů povrchových vod dle normy ČSN 75 1400 lze právě využít vlastní 

řešení s využitím GIS a hydrologických modelů. Tak je možné zpracovat ZÚ i pro menší a 

méně významné profily a toky. Tyto údaje je také možné doplnit krom rozsahu polygonu ZÚ i 

o hloubku záplavy a rychlosti proudění pro simulovaný Q. 
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Bezprostřední ochrana před povodní je řízena povodňovými orgány (povodňové 

komise) a regulována povodňovými plány. Všichni občané žijící na území ohrožených 

povodněmi mají přístup k informacím, jak postupovat v různých situacích spojených s 

jednotlivými stupni povodňová aktivity, zejména po vyhlášení II. a III. SPA. 

Prostřednictvím Systému integrované výstražné služby (SIVS) je společně 

poskytována výstražná služba ČHMÚ a Odboru hydrometeorologického zabezpečení 

Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (Odboru HMZ VGHMÚř - 

meteorologická služba armády ČR) pro území ČR v oblasti operativní meteorologie a 

hydrologie. 

V rámci SIVS může být výstražná informace vydána na celkem 31 nebezpečných jevů, 

rozdělených do 8 skupin [50]. Jednou z nich je i skupina Povodňové jevy.  

Jak již bylo zmíněno výše, ČHMÚ v dnešní době produkuje v rámci HPPS pouze 

informace o průtocích a vodních stavech v určených profilech. Pro dané srážkoodtokové 

epizody produkuje tedy pouze hydrogramy, ale ne ZÚ.  

 

Ve fázi opatření po povodni jsou GIS a hydrologické modelování využitelné 

v problematice zhodnocení území, posouzení územních kritérií, odvození povodňových 

charakteristik a definování ochrany obyvatelstva efektivními protipovodňovými opatřeními 

(viz kapitola 6.2 Analýza účinnosti ochranných protipovodňových hrází (bariér).  

 

 Je nutné ovšem podotknout, že vybudování takové infrastruktury pro dané území je 

náročné na vstupní data, čas, výpočetní ansámbl i znalosti odborníka na GIS a hydrologické 

modely. 

Při využívání výsledků hydrologického modelování je nezbytné si uvědomovat omezenou 

úroveň poznání reality a nejistoty, se kterou pracujeme [44]. 

 

 

6.2 Analýza účinnosti ochranných protipovodňových hrází (bariér) 

 Ochranné hráze umisťované převážně podél vodních toků patří mezi nejstarší vodní 

díla a jsou dodnes nejčastější strukturální opatření na ochranu před povodněmi. Ve stísněných 

urbanizovaných prostorech jsou nahrazovány protipovodňovými zdmi. Jejich hlavním 

posláním je soustřeďovat vysoké průtoky do mezihrází a zabránit tím zaplavování intenzívněji 

využívaného území v zahrází až do určitého návrhového průtoku [34]. 



 

41 
 

 Při hodnocení spolehlivosti ochranných hrází jde zejména o postižení nejistot ve 

stanovení návrhových parametrů, zejména průtoků s danou dobou opakování, ve vystižení 

hydraulických poměrů v toku přiléhavým výpočtem, nejistot při hodnocení průsakového 

režimu tělesem a podložím hrází i při provádění a provozu těchto vodních děl [34]. 

Využití metod hydrologického modelování je jednou z možností jak pro návrhový průtok 

ověřit některé tyto parametry.  

Mnohdy jsou naopak protipovodňová opatření navrhována a realizována bez podrobnější 

analýzy jejich potřeby, rozsahu a ekonomického i mimoekonomického přínosu [35]. 

 

 K této analýze byly využity schematizace  1D hydraulických modelů MIKE 11 a 

HEC-RAS. Do schematizací se k jednotlivým příčným profilům přidaly ochranné hráze 

(„bariéry“).  

 Rozlivy v modelu HEC-RAS byly generovány pro Q50. Zóna záplavy je dostatečně 

viditelná. Důvodem využití výše zmiňovaných těchto hydraulických modelů je ten fakt, že se 

jedná o průmyslové standardy (FEMA/NFIP) a v podstatě nejpoužívanější hydraulické 

modely v celosvětovém měřítku, ale také proto, že jsou to v mnoha ohledech 

nejsofistikovanější nástroje i pro tento typ analýz. A to v tom smyslu, že krom samotných 

analýz účinnosti vlivu protipovodňových bariér umožňují i řešení dopadů v území v případě 

jejich protržení apod. K tomuto účelu slouží modul DAMBRK, který je v případě obou typu 

software v podstatě funkčně a algoritmicky shodný. Dalším užitečným a sofistikovaným 

modulem je modul WSPRO, který řeší komplikované hydraulické situace při kontaktu 

vodního média s technickými objekty (např. most), přičemž lze řešit tok vody jak standardní 

cestou např. pod a kolem mostních pilířů, tak přes uvedené objekty v případě zvýšení hladiny 

v případě povodní. Mj. z těchto důvodů se používají pro proudění v korytech toků 1D modely 

typu MIKE 11 a HEC-RAS, které jsou v případě nutnosti kombinovány s 2D modely typu 

MIKE 21c či modely urbánní hydrologie typu MIKE URBAN či EPA SWMM. Důvodem 

takové kombinace je nejčastěji komplikovaná hydraulická situace v inundacích (např. 

vzdouvání v komplikovaném terénu se zástavbou, hydraulické rázy apod.). Nicméně pro 

standardní stanovení záplavových zón ve většině případů plně postačuje GIS postprocesing 

1D modelů, tedy konkrétně moduly MIKE 11 GIS a HEC-GeoRAS pro platformu ESRI 

ArcGIS. 

 Z výše uvedeného je patrný jeden podstatný fakt – analýzy účinnosti 

protipovodňových opatření obecně v případě využití hydraulických modelů probíhají ve 

virtuální realitě, není tedy nutné přímých testů a experimentů v zájmových územích se všemi 
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riziky a konsekvencemi. Veškeré zátěžové testy, citlivostní analýzy a produkce scénářů se 

odehrává na úrovni specializovaného software, přičemž relevantnost a kvalita výsledků jsou 

již dostatečně ověřeny bez nadsázky v tisících případových studií v celosvětovém měřítku. 

Tomuto procesu postupného testovaní a ověřování se odborně říká verifikace a validace 

hydrologického modelu a finálním statutem v případě úspěšnosti celého procesu je právě 

získání statutu průmyslového standardu. Pak lze takovým programovým prostředkem nejen 

analyzovat vliv hydraulických bariér a protipovodňových opatření v územích při různých 

situacích a jejich kombinacích, ale s využitím GIS pre- a postprocesorů většinu klíčových 

výsledků zobrazit i v podobě mapových výstupů, ale také např. perspektivních a dynamických 

vizualizací (video animace apod.). 

 

 Schematizace obou HD modelů a práce v nich je popsána v kapitole 3. V této kapitole 

již uvádím pouze vybrané konkrétní výstupy, převážně ve formě mapových výstupů.  

 

6.2.1 Výsledky MIKE 11 

Z následných výstupů z modelu MIKE 11 lze posoudit účinnost protipovodňových 

opatření pro různé hodnoty Q. 

 

Obrázek 22 znázorňuje analýzu účinnosti bariér pro vybranou srážkoodtokovou epizodu. Jako 

podklad slouží ortofoto snímek. Porovnávat lze krom plochy záplavových území i hloubky 

vody.  

Pro porovnání byla využita překryvná analýza GIS.  

Data lze uvést i v tabulární formě pro jednotlivé příčné profily. Pro využití v analýzách rizik, 

jsou ale dle mého názoru, mapové výstupy nejlepší formou.   

Výhodou hydrologického modelování je, že se může udělat rozliv i pro vybranou epizodu. 

Vybranou epizodou byla srážkově bohatá epizoda od 5. září do 10. září 2007, kdy po 

několikaměsíčním období sucha s minimem srážek celorepublikově napršelo v první dekádě 

září průměrně 72 mm, což o 50 mm přesáhlo normál a průměrné měsíční množství srážek 

přesáhlo 200 % srážkového normálu. Nejvíce srážek bylo naměřeno právě na severní Moravě 

a ve Slezsku, kde spadlo průměrně 136 mm. V povodí Odry bylo dosaženo extrémních 

srážkových úhrnů, a to v průběhu dne 6.9. především v oblasti Jeseníků a v noci a dopoledne 

7.9. v oblasti Ostravska a Beskyd [43].  

Rozliv byl generován pro maximální úroveň hladiny Hmax.  
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Obr. 22: Analýza účinnosti protipovodňových opatření pro epizodu září 2007 

 

Obrázek znázorňuje umístění bariér na úseku řeky Stonávky. Výška bariéry byla 

v tomto případě zvolena nad Hmax (maximální hloubka rozlivu). Při srovnání obou scénářů je 

zjevné, že takto zvolená bariéra by posloužila při protipovodňové ochraně.  

 

 

GIS umožňují i další analýzy jako pohled na vybranou scénu z různé perspektivy (obr. 23).  
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Obr. 23: Ukázka zobrazení rozlivu ve 3D (ArcView GIS 3.2) 

 

 

6.2.2 Výsledky HEC-RAS 

Bariéry v modelu MIKE11 se umisťují relativně k výšce Z (nadmořské výšce) a u 

modelu HEC-RAS absolutně.  

 

 

Obr. 24: Prostředí modelu HEC-RAS, úprava geometrie koryta toku 



 

45 
 

 

 

Obr. 25: Analýza účinnosti bariér při Q50  

 

 Obr. 25 znázorňuje dvě záplavové zóny v okolí soutoku Olše a Stonávky a to pro n-

letou vodu Q50 (modře) a scénář rozlivu s bariérami (červeně). Ochranná bariéra je zvolena 

pro Q50 a upravena vzhledem k doporučené míře ochrany pro plochy s významnými prvky 

okolní infrastruktury. 

 

Další obrázky se nachází v přílohách diplomové práce (přílohy č. 5 a 6).  

 

 

6.3 Stanovení náchylnosti území k erozi 

Eroze půdy patří k nejvýznamnějším faktorům degradace zemědělských a lesních půd. 

Dochází zde k plošnému smyvu půdy, prohlubování drah soustředěného odtoku, změnám 

vlastností půd, půda přichází o organické složky a další. Problém eroze je problémem 

celosvětovým, neboť úbytek úrodné půdy je každoročně v měřítku tisíců km2 [16].  
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Eroze půd jako negativní faktor není v české legislativě ošetřena přímo. Nepřímým 

nástrojem je zákon č. 139/2002 Sb. O pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve 

znění pozdějších předpisů. Ten v § 2 uvádí že pozemkovými úpravami se současně zajišťují 

podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní 

hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny [73]. 

 

Z důvodu významnosti problému vodní eroze existuje v celosvětovém měřítku 

poptávka po efektivních a účelných prediktivních nástrojích, které umožňují stanovit míru 

ohrožení jednotlivých pozemků. Je nasnadě, že numerické modelování vodní eroze se v 

mnoha ohledech jeví jako efektivnější alternativa laboratorních a terénních experimentů [44]. 

 

6.3.1 Využití GIS a empirického modelu RUSLE při stanovení míry potenciální vodní 

eroze 

Při analýzách rizik v erozních územích je důležité především stanovit hlavní faktory 

podílející se na vzniku eroze.  

Kvantitativní účinek těchto faktorů vyjadřuje např. univerzální rovnice ztráty půdy 

podle Wischmeiera a Smitha [46]. Rovnice umožňuje stanovit dlouhodobou průměrnou ztrátu 

půdy erozí z území (v t.ha-1.rok-1).  

Přibližný rozsah poškození půdy erozí v ČR stanovený pomocí této rovnice je uveden v tab. 4. 

 

Tab. 4: Míra ohrožení vodní erozí v ČR podle hodnoty průměrné roční ztráty půdy [57] 

Ohrožení vodní erozí 
Velmi 

slabé 
Slabé Střední Silné 

Velmi 

silné 
Extrémní 

Smyv půdy [t.ha-1
. 

rok.
-1

] 
Do 1,5 

1,6 – 
3,0 

3,1 – 
4,5 

4,6 – 
6,0 

6,1 – 7,5 7,5 a více 

Procento výměry 
zemědělské půdy v 

ČR 

3 26 25 17 11 18 

 

 

Prvním krokem pro určení přípustné ztráty půdy musí být nejprve vyřešena celková 

erozní ohroženost daného území (povodí). Tento krok spočívá ve výpočtu erozní ohroženosti 

území. K tomu jsem využila empirický vzorec RUSLE. 

Za použití dalších fyzikálně založených modelů je pak možné určit skutečný smyv a transport 

splavenin, k tomuto byl využit model SIMWE. 
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Empirický model RUSLE je vhodný pro globální přístup k řešení problematiky 

ohrození území vodní erozí a „vytipování“ kritických míst z hlediska vzniku eroze.  

Tento celosvětově zavedený empirický vztah, tzv. revidovaná univerzální rovnice 

ztráty půdy – RUSLE (Universal Soil Loss Equation), je plně vyhovující pro jednodušší 

analýzy fluviální (vodní) eroze. Vznikl revizí univerzální rovnice ztráty půdy USLE [16]. 

Je založen na dlouhodobém pozorování a statistickém vyhodnocení hlavních faktorů 

zapříčiňujících a ovlivňujících erozi půdy. Princip stanovení stupně ohroženosti území vodní 

eroze spočívá ve výpočtu hodnot jednotlivých erozních faktorů. 

  

Matematické vyjádření rovnice RUSLE je následující podle [41]: 

A = R . K . L . S . C . P , kde: 

A - průměrná roční ztráta půdy [t.ha-1.rok-1], 

R - faktor erozní účinnosti deště, 

K - faktor erodovatelnosti půdy, 

L - faktor délky svahu, 

S -e faktor sklonu svahu, 

C - faktor vegetačního krytu a osevního postupu, 

P - faktor protierozního opatření. 

 

 Princip výpočtu tedy spočívá v zahrnutí všech těchto faktorů ovlivňujících vodní erozi 

ve formě vrstev, které vstupují do výpočtu. Výsledná hodnota nám pak určuje průměrnou 

velikost ztráty půdy v tunách, ke které dojde na území o velikosti jeden hektar za období 

jeden rok. 

Pro vzorovou analýzu na zájmovém území kolem soutoku řek Olše a Stonávky byla 

využita následující data: digitální model reliéfu (KÚ MSK), meteorologická data (ČHMÚ), 

data o půdě (VÚMOP), data krajinného pokryvu (CENIA) a data o hydrografické síti (VÚV 

TGM), a programové prostředky ArcGIS 9.3., SAGA GIS 2.0.4. a GRASS GIS 6.4.2.  

Metodika RUSLE byla využita např. i při tvorbě Erozní mapy ČR (Mapy erozního 

ohrožení a skutečného odnosu půdy v ČR). Více na http://geopole.org/servers/kvfad9. 

 

Faktory zapříčiňující vodní erozi a jejich reprezentace pomocí GIS 

A. Faktor erozní účinnosti deště – erozivity, R 
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Tento faktor vyjadřuje erozní účinnost dešťových srážek, která se nejvýrazněji 

projevuje na počátku erozního procesu, tedy ve chvíli, kdy dešťové kapky dopadnou na 

povrch půdy, na kterém se ještě nestačila vytvořit vrstva povrchově odtékající vody [16]. 

 Erozní faktor účinnosti dešťů definovali Wischmeier a Smith roku 1978 vztahem [46]: 

R=(E/100). i30  , kde: R – faktor erozní účinnosti deště (MJ.ha-1 cm.h-1), E – celková kinetická 

energie deště (J.m-2), i30 – max. 30 minutová intenzita deště (cm.h-1).  

Průměrná roční hodnota pro ČR byla stanovena na: R = 20 MJ.ha-1.cm.hod-1 [16]. 

Protože pro výpočet R faktoru podle předchozího vztahu chyběla potřebná data a 

údaje, byl stanoven R faktor stanoven podle vzorce [19]: R = 0,058 * H + 10,5, kde je 

potřebný jediný parametr H – průměrný roční úhrn srážek v zájmové oblasti, v tomto případě 

ve stanicích ČHMÚ.  Po doplnění atributu průměrného ročního úhrnu srážek a výpočtu R 

faktoru se musí přistoupit k interpolaci. Byla vybrána metoda Inverse Distance Weighing 

(IDW). Výsledný R faktor pro povodí Olše je na obr. 26.  

 

 

Obr. 26: R faktor povodí Olše 

 

B. Faktor erodovatelnosti půdy – erodibility, K 

 Půda a její vlasnosti jsou jedním z významných faktorů ovlivňujích srážkoodtokový 

proces. Faktor erodovatelnosti půdy (tedy její náchylnosti k erozi) je Univerzální rovnicí 
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definován jako odnos půdy v t.ha-1 na jednotku dešťového faktoru R ze standardního 

pozemku o délce 22,13 m na svahu o sklonu 9% [16]. Závisí od vlastností půdy, její textury, 

struktury a obsahu organické hmoty.  

Faktor K je, mimo jiné, možno odvodit z BPEJ (bonitované půdně ekologické jednotky) 

následujícím způsobem:  

 

 

Obr. 27: Odvození K faktoru z BPEJ [upraveno podle 16] 

 

Zastoupení jednotlivých půdních typů podle Morfogenetického klasifikačního systému 

půd a hodnoty faktoru K je možné vidět na následujícím obrázku:  

 

 

Obr. 28: Morfogenetický klasifikační systém půd a hodnoty K faktoru - detail 
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Pedologické poměry celého povodí Olše jsou uvedeny v kapitole 2.  

 

Tab. 5: Zastoupení půdních typů v zájmovém území a kategorie podle náchylnosti k erozi 
MKSP  Kód HPJ Faktor 

K  
Potenciál 

vodní 
eroze 

kategorie náchylnosti k 
vodní erozi 

Kambizem pseudoglejová  48 0,34  3 půdy středně náchylné 

Fluvizem glejová 58 0,42 5 půdy silně náchylné 

Fluvizem (typická)  56 0,31  5 půdy středně náchylné 

Glej (typický)  67 0,30  4 půdy slabě až středně 
náchylné 

Luvizem pseudoglejová  46 0,30  2 půdy slabě až středně 
náchylné 

 
Potenciál vodní eroze vyjadřuje náchylnost půd k vodní erozi. Půdy nejvíce náchylné 

k erozi mají potenciál k vodní erozi vyjádřen hodnotou 1. Potenciál je naznačen v obrázku 28 

u každého půdního druhu číslicí.  

 

C. Faktor topografický LS 

Tento faktor délky svahu (L) a sklonu svahu (S) představuje poměr ztrát půdy na 

jednotku plochy svahu ke ztrátě půdy na jednotkovém pozemku. Vyjadřuje vliv morfologie 

terénu na vznik a vývoj erozních procesů. Topografický faktor představuje poměr ztrát půdy 

na jednotku plochy svahu ke ztrátě půdy na jednotkovém pozemku o délce 22,13 se sklonem 

9% [18]. 

Obecně se hodnota topografického faktoru LS vypočítává ze vztahu podle [28]: 

LS = (n+1) * (As / 22,13)n * (sinβ / 0,0896)m 

LS = topografický faktor, 

m = 0,4, 

n = 1,3, 

As = nepřerušená délka svahu, měřená od rozvodnice, 

β = sklon svahu je vyjádřen v %. 

 

Tab. 6: Kategorie svahů podle LS faktoru [10] 

kategorie  hodnoty LS 

faktoru  

míra erozního 

ohrožení 

1  1,0 a méně  svahy bez ohrožení 

2  1,1 – 2,0  svahy náchylné 



 

51 
 

3  2,1 – 3,0  svahy mírně ohrožené 

4  3,1 – 5,0  svahy ohrožené 

5  5,1 – 10,0  svahy silně ohrožené 

6  10,1 a více  svahy nejohroženější 

 

 

Obr. 29: Sklonitost svahů a LS faktor (detail na zájmové území) 

 

Reliéf je velmi důležitým faktorem, zásadně ovlivňuje vertikální a horizontální tok 

hmoty i energie. Na vodní erozi působí nejvíce právě sklon svahu, rozhoduje o rychlosti, 

energii a síle povrchového odtoku. Spolu s faktorem délky svahu ovlivňují potenciál vodní 

erozi, čím je hodnota faktoru LS větší, tím je větší i potenciál vodní eroze [16]. 

 

D. Faktor vegetačního krytu a osevního postupu C 

Vliv vegetačního pokryvu na odnos půdních částic se projevuje přímou ochranou 

povrchu půdy před destruktivním působením dešťových kapek. Dále působí na zpomalení 

rychlosti povrchového odtoku a nepřímo působí na půdní vlastnosti. Především na pórovitost 
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a propustnost. Vliv vegetace je přímo úměrný pokryvnosti a hustotě v období nejčastějšího 

výskytu přívalových dešťů. Faktor vegetačního krytu se stanovuje z jednotlivých vývojových 

fází plodiny během roku. Eroze je nejhorší na nechráněné orné půdě [41], [19]. 

 Vrstva vegetačního faktoru byla vytvořena ze shapefile krajinného pokryvu 

klasifikace CORINE Land Cover, v jehož atributové tabulce byla každému typu krajinného 

krytu přiřazena hodnota faktoru C. 

Databáze CORINE Land Cover začala vznikat v 90. letech minulého století, kdy 

probíhalo mapování krajinného pokryvu na základě interpretace satelitních snímků z družice 

LANDSAT TM v měřítku 1 : 100 000 s použitím jednotné klasifikační legendy. 

 Rozloha nejmenší jednotky pro mapování byla stanovena na 25 ha, co v měřítku 1 : 100 000 

představuje plochu o velikosti 5x5 mm nebo poloměru 2,8 mm (CORINE Land Cover, 1995). 

Důležitá poznámka je, že legendu CORINE land cover tvoří celkem 44 tříd, jejichž všeobecné 

definice jsou platné pro celou Evropu (tabulka 7). Tyto třídy jsou uspořádány v hierarchické 

struktuře o třech úrovních, v nejvyšší úrovni jsou rozděleny do pěti skupin (1 - urbanizovaná 

území, 2 - zemědělské plochy, 3 - lesy a polopřírodní oblasti, 4 - humidní území, 5 - vodní 

plochy). Poslední aktualizace databáze CORINE proběhla v roce 2006 [19]. 

 

Tab. 7: Zastoupení skupin vegetačního pokryvu na povodí Olše [46] 

Krajinný kryt  Faktor C  

1.1.2. - Nesouvislá městská zástavba  0,030  

1.2.1. - Průmyslové a obchodní areály  0,030  

1.2.2. - Silniční a železniční síť s okolím 0,050 

1.3.2. - Areály skládek 0,020 

1.4.1. - Městské zelené plochy 0,080 

1.4.2. - Sportovní a rekreační plochy  0,010  

2.1.1. - Nezavlažovaná orná půda  0,200  

2.2.2. - Sady, chmelnice a zahradní plantáže  0,200  

2.3.1. - Louky a pastviny  0,050  

2.4.2. - Směsice polí luk a trvalých plodin  0,250  

2.4.3. - Zemědělské oblasti s přirozenou vegetací 0,100  

3.1.1. - Listnaté lesy  0,009  

3.1.2. - Jehličnaté lesy  0,004  

3.1.3. - Smíšené lesy  0,007  

3.2.4. - Nízký porost v lese  0,010  

5.1.1. - Vodní toky 0,000 

5.1.2. - Vodní plochy 0,000 

 
 



 

53 
 

 
Obr. 30: Krajinný pokryv 

 

E. Faktor účinnosti protierozních opatření P 

Tento faktor vyjadřuje poměr odnosu ze skutečného pozemku s aplikací určitého 

způsobu opatření proti pozemku udržovaném běžnou agrotechnikou bez využití ochranných 

opatření. Poněvadž protierozní opatření nebyla v průběhu modelování uvažována, nebyl 

počítán ani příslušný grid faktoru P a jeho hodnota pro celé pilotní území je proto rovna 1. 

 

Tab. 8: Příklady hodnot faktoru P [58] 

Protierozní ochrana P 

faktor 
 

Orba po spádnici 1,00 

Orba po vrstevnici 0,50 

Brázdování 0,35 

Pásové obdělávání 0,25 

Terasy bez 
záchytného prostoru 

0,20 

Terasy se záchytným 
prostorem 

0,10 
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 V momentu, kdy byly veškeré vstupní gridy hotovy a připraveny, bylo možn= 

přistoupit k vlastnímu výpočtu RUSLE pomocí mapové algebry a užitím nástroje Raster 

Calculator jednotlivé rastry vynásobit. Výsledný grid zobrazuje hodnoty dlouhodobé 

průměrné ztráty půdy na jednotku plochy. 

 

 

Obr. 31: Princip výpočtu RUSLE pomocí nástroje Raster Calculator 

 

Výsledky multikriteriálního erozního modelu 

 Analýzou erozních faktorů byly získány představy o erozním ohrožení povodí Olše. 

Nejvíce jsou vodní erozí ohrožené části povodí s velkým sklonem a vysokou hodnotou LS 

faktoru.  

K interpretaci výsledků rizika eroze na povodí Olše poslouží hranice přípustné eroze pro ČR 

(viz tab. 9). Maximální hodnota na zájmovém území je 15,2 t.ha-1.rok-1, což odpovídá 

kategorii extrémní erozní ohroženosti.  
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Obr. 32: Ohrožení půd vodní erozí na povodí Olše (česká část) 

 

Tab. 9: Kategorie erozní ohroženosti a návrhy na systematická opatření [58] 

Kategorie erozní ohroženosti Doporučení a navržená opatření 
Velmi slabé (do 1,5) žádné omezení 
Slabé 1,6-3 pěstování úzkořádkových plodin bez 

omezení, širokořádkové plodiny však pouze s 
využitím půdoochranných technologií 

Střední 3,1-4,5 vyloučení pěstování širokořádkových plodin, 
úzkořádkové plodiny lze pěstovat pouze s 
využitím půdoochranných technologií 

Silné 4,6-6 pěstování víceletých pícnin např. jetele a 
vojtěšky, zajištění míst přirozeného 
soustřeďování odtoku 

Velmi silné 6-7,5 okamžitá opatření agrotechnického i 
technického charakteru, širokořadé plodiny 
max. pod sklonem 13  

Extrémní > 7,5 převést příslušné půdní bloky nebo jejich 
části mezi trvalé travní porosty 
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6.3.2 USPED 

Model USPED je založený na empirickém vzorci USLE a pro jeho využití není nutná 

instalace žádného programového prostředku. Práce je možná v GIS (ArcGIS , GRASS GIS 

nebo i SAGA GIS).   

Rozdíl mezi USLE a USPED je v simulaci erozního procesu. USPED simuluje nejen 

plošný rozsah eroze ale i prostorové rozdělení eroze a akumulace sedimentů na základě 

změny transportní kapacity povrchového odtoku a rýhovou erozi. [59] USPED tedy uvažuje 

transportní kapacitu vody a proto jsou vstupní data do modelu poněkud odlišná od RUSLE.  

Do modelu vstupují následující rastry: rastry odvozené od vstupního DEM: raster akumulace 

odtoku (flowaccumulation grid), první derivace terénu, LS faktor a dále faktory známé 

z RUSLE: R, K, a C. 

Podrobný popis modelu je uveden v kapitole 5 a návod pro výpočet USPED lze nalézt na 

internetových stránkách „http://skagit.meas.ncsu.edu/~helena/gmslab/denix/usped.html“ [59]. 

 

6.3.2.1 Výsledky USPED 

Následující obrázky 33 a 34 zobrazují prostorovou distribuci plošné eroze. Na obr. 33 

červené hodnoty představují místa eroze, zelené pak depozice. Eroze a akumulace sedimentů je 

v tomto případě vázána především na odtokovou síť. 

 

 

Obr. 33: Prostorová distribuce plošné eroze a depozice sedimentů v okolí toku Stonávky 
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Obr. 34: Možnost zobrazení výsledku z modelu USPED v GIS [47] 

 

6.3.3 SIMWE 

S modelem SIMWE je opět možno pracovat v prostředí GIS. Konkrétně byl využit 

freeware a open source GRASS GIS verze 6.4.2. Více o tomto programovém prostředku lze 

nalézt na http://grass.osgeo.org/.  

Jako vstupní data slouží pouze DEM. SIMWE je distribuovaný model a rozlišení výstupů 

tohoto modelu závisí od rozlišení vstupních dat (rastrů). Bližší popis modelu je uveden 

v kapitole 5. 

 

6.3.3.1 Výsledky SIMWE 

Model SIMWE řeší i transport a depozici sedimentů - dovoluje tedy simulovat a 

realističtěji zobrazovat režimy transportních procesů.  

SIMWE používá plně distribuovaný model, jehož rozlišení je poplatné rozlišení 

vstupních rastrů GRASS. Obrázek 35 znázorňuje tok sedimentů a obrázek 36 koncentraci 

sedimentů v zájmové oblasti.  
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Obr. 35: Tok sedimentů v zájmové oblasti (rastrová mapa, výstup z modelu SIMWE) 

 

 

 

Obr. 36:  Koncentrace sedimentů v zájmové oblasti (červeně nejvyšší hodnoty) 
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6.3.4 Ochrana před erozí s využitím hydrologických modelů 

Empirický model RUSLE slouží především k vytipování míst potenciálního ohrožení 

vodní erozí. K tomu je empirický model RUSLE zcela dostačující. Přestože se jedná o 

poměrně jednoduchý a široce aplikovatelný empirický vzorec, má několik nevýhod, z nichž ta 

nejdůležitější je ta, že je i za použití GIS řešení řešen je odnos částic v tunách z hektaru za 

rok, tedy je zanedbána dynamika erozně-akumulačních procesů v povodí. Přitom za 

extrémních krátkodobých situací (typicky přívalové srážky) může dojít k ohrožení pozemků, 

komunikací a budov spíše transportem a akumulací sedimentů než jejich odnosem. Také je v 

rámci univerzální rovnice ztráty půdy nahrazena intenzita srážky koeficientem erozní 

účinnosti deště, tzv. „R“ faktorem, jehož hodnota je opět odvozována (polo)empiricky. 

Pro detailnější analýzu vlivu jednotlivých erozních faktorů na odtokové poměry a 

erozně-sedimentační procesy a na ně vázaný např. transport biogenních prvků nebo pesticidů 

je nutné pak využít nějaký dynamický erozní model (např. SIMWE, SWAT).  

Oba přístupy řeší nejen erozi, ale i transport a depozici sedimentů v území, takže je 

možno detailněji klasifikovat území ve vztahu k erozním procesům a navrhovat optimalizaci 

krajinné struktury (lesní porosty, zemědělské kultury, protierozní biotechnická a technická 

opatření) nebo stanovit ohrožení území za stávajícího stavu krajiny. 

 

 

 

 

7 Diskuze 

Živelní pohromy neboli přírodní mimořádné události ohrožují zdraví obyvatel, životní 

prostředí a přináší i významné škody na majetku v postiženém území. Tyto události jsou 

nezávislé na činnosti lidstva, případně, jak se však spíše dohadujeme, je člověk ovlivňuje 

spíše nepřímo. Mohou ale nastat i události, které bývají vyvolány předchozí lidskou činností. 

Pokud člověk nemůže zabránit takovým situacím, musí alespoň omezit jejich účinky [21]. 

 Povodně představují pro naši republiku největší přímé nebezpečí v oblasti přírodních 

katastrof. [18] Problematika eroze je také významným fenoménem, dokonce se stala jednou z 

priorit ministerstva zemědělství, protože v současné době je erozí ohroženo přibližně 50 % 

orné půdy v ČR [58]. 
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Pokud rozdělíme možnosti studia reálných systémů na několik základních kategorií, 

lze říci, že v současnosti mezi nejvíce zastoupené kategorie v hydrologii a vodním 

hospodářství jsou metody měření na vodních útvarech (hydrometrie) a následné vyhodnocení 

dat a metody analýz hydrologických systémů s využitím GIT a matematických modelů [7], 

[37]. Mechanistické a empirické metody a modely, díky současnému výkonu hardware a 

zvyšující se kvalitě vstupních dat, jsou již v operativní praxi využívány jen okrajově. Největší 

výhodou přístupů založených na GIT a matematickém modelování je schopnost analyzovat i 

území, která nejsou vybavena měřící a monitorovací sítí a zároveň simulovat a zejména 

predikovat chování hydrologických systémů (tedy povodí) včetně extrémních fází odtoku. 

Zejména na úrovni kombinace s dalšími procesy jako jsou optimalizace vodohospodářských 

soustav, eroze, transport a akumulace sedimentů, popř. záležitosti kvality a znečištění 

vodního, půdního nebo horninového prostředí v současnosti neexistuje efektivní alternativa 

pro tak komplexní analýzy [2], [6]. V současnosti také díky procesům verifikace a validace 

hydrologických a environmentálních modelů vybrané nástroje opustily ryze výzkumné sféry a 

staly se průmyslovými standardy pro operativní provoz v rámci prognózních a plánovacích 

institucí, ČR nevyjímaje [2], [20]. Hydrologické modely v kombinaci s GIS zvládnou v 

současnosti s velkou mírou přesnosti simulovat extrémní situaci, která nastala vlivem 

přírodních procesů, popř. haváriemi či jinými pochybeními (např. nevhodná manipulace na 

vodním díle) v rámci vodohospodářských soustav. Zároveň umožňují i simulaci různých 

scénářů nebezpečí, které mohou nastat. Tímto je dosaženo základního požadavku, tzn., že 

infrastruktura matematických modelů a GIS umožňuje predikci a tím i včasné varování a 

přípravu potřebné ochrany před uskutečněním mimořádné události. Úloha matematických 

modelů v operativní hydrologické prognóze a činnost HPPS je pro ČR vymezena 

Metodickým pokynem OOV MŽP č. 15 k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové 

služby. Dalšími legislativními akty v této oblasti jsou pak Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (Flood Directive) a Systém 

FFG–CZ (Flash Flood Guidance), který upravuje v poslední době frekventovanou 

problematiku povodní z konvektivních srážek [51], [69].  

 

Důležitým požadavkem na tyto výstupy je krom rychlosti výpočtu a produkce 

využitelných výstupů samozřejmě i jejich přesnost. Problém přesnosti hydrologických modelů 

je často (až zbytečně vypjatě) diskutován v různých pracích. Základy hydroinformatiky pevně 

stanovil Abbott svou zásadní prací v roce 1991 [20] a v rámci průmyslových standardů 
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USACE/HEC probíhá simulace a predikce vývoje odtokových situací včetně těch extrémních 

již takřka 35 let na povodích v USA a Kanadě [14]. 

 Problematika eroze je oproti povodním dlouhodobější proces, jehož následky se 

projevují s určitým zpožděním. I zde však mají hydrologické a environmentální modely svoje 

místo. Díky efektivním a účelným prediktivním nástrojům, které umožňují stanovit míru 

ohrožení jednotlivých pozemků, řešit kontinuitu erozního procesu nebo stanovovat bilanci 

vybraných látek (fosfor, dusík, těžké kovy aj.) ve vztahu k zemědělské činnosti nabízejí 

vysoký potenciál coby nástroj pro podporu ochranu zemědělského a lesního půdního fondu, 

vodohospodářských soustav, protierozní ochranu a další [19]. 

 Obecným principům nejistot dat, struktury a výstupů nástrojů matematického 

modelování se věnuje mnoho prací [7], [28]. Pokud si uvědomíme úroveň chyby zařízení a 

sítí pro pozemní měření a dálkovou detekci např. srážek (15 - 30 %) a zkonfrontujeme to 

s požadavky na přesnost výstupů hydrologické prognózy (chyba <= 20%), nelze tvrdit, že 

přístupy založené na matematickém modelování a geoinformačních technologiích vnášejí do 

procesu predikce řádově větší chybu, než přístupy založené na měření [2], [9], [20], [30]. 

V současných rozpočtových situacích rezortních institucí zajišťujících prognózu těchto 

krizových jevů ani není jiné alternativy než postupného zkvalitnění a intenzifikace využití 

těchto nástrojů. Nejistoty vstupních dat a popř. struktury modelů, popř. matematického 

vyjádření studovaných procesů pak do určité míry dále snižují přístupy založené na 

scénářovém a ansámblovém modelování a fuzzy modelování [6]. Tyto přístupy se již běžně 

využívají v rámci USGS/NOAA nebo ECMWF v Readingu a při stávajícím vývoji je jen 

otázkou času, kdy si své pevné místo najdou i na úrovni hydrologické prognózy v ČR [20], 

[30]. 

 

Přírodní mimořádné události jsou typické svojí variabilitou, případným neočekávaným 

nástupem, těžko odhadnutelným průběhem a následky, a lze jim jen velmi zřídkakdy zabránit. 

O to je důležitější se na ně kvalitně připravit, hodnotit jejich průběh a škody, které způsobily a 

následně v dalších etapách vypracovat plán na postupnou obnovu potřebných opatření. 

K tomu všemu mohou hydrologické modely dopomoci, jak dokazují některé výsledky této 

diplomové práce. Krom pokročilých možností prezentace výsledků simulací v grafické 

podobě nebo i v podobě geodat pro uživatelské GIS je hlavním aspektem ve spojitosti s HPC 

rychlost výpočtu, protože bez nadsázky miliardy výpočetních operací, které proběhnou např. 

v rámci výpočtu hydrologické prognózy na RPP ČHMÚ či dispečinku podniku Povodí, není 

možné provést analogovou („papírovou“) formou. Tato úspora času a lidských zdrojů spolu se 
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zmíněnými pokročilými možnostmi prezentace výsledků pasuje kombinaci hydrologických 

modelů a GIS do role standardního a nejefektivnějšího nástroje hydrologické prognózy i 

vodohospodářského plánování.  

Závěrem lze tedy konstatovat, že kombinaci hydrologických modelů a GIS lze účelně 

využít jak pro potřeby operativní hydrologické prognózy na úrovni krátkodobých a 

střednědobých předpovědí, tak pro studie dlouhodobých scénářů pro podporu rozhodování v 

krajinném plánování, revitalizačních opatřeních anebo dimenzování vodních děl [44], což už 

je dnes v ČR prakticky rutinní záležitostí, přesto s potenciálem dalšího rozvoje ke 

komplexním expertním systémům a plně distribuovaným modelům. 

 

 

 

 

8 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo poukázat na možnosti využití procesu 

hydrologického modelování s využitím GIS v oblasti bezpečnostního plánování. Cestou k 

ochraně lidské společnosti a minimalizaci následků mimořádných událostí je proces 

havarijního a krizového plánování, který bezprostředně vychází z analýzy rizik. 

 Identifikování hrozby, zranitelnosti a z nich vyplývajícího rizika představuje základní 

prvek v procesu ochrany obyvatelstva.  Především v současné době, kdy dochází v mnoha 

oblastech ke snižování finančních prostředků, je třeba věnovat pozornost méně nákladným 

řešením a možnostem. Využití hydrologických modelů a následně GIS při tvorbě map hrozby, 

rizika a zranitelnosti umožňuje zjednodušení procesu určení rizik a přispívá tak i ke snížení 

nákladů na tyto procesy vynaložených. 

 

K demonstraci možnosti využití hydrologických modelů jsem vybrala 3 typové 

příklady na pilotním území v oblasti soutoku Olše a Stonávky v povodí Olše.  

První příklad poukazuje na využití hydrologických modelů jak v operativní 

hydrologické prognóze, tak i ve stanovování záplavových území a jejich rizikových 

analýzách. Dalším příklad je demonstrace využití modelů v protipovodňové ochraně.  

Problematika eroze je oproti předešlým řešeným problém poněkud dlouhotrvající, a 

následky jsou vidět s určitým zpožděním. I zde ale mají hydrologické modely své místo.  
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Závěrem práce lze říci, že hydrologické modely mohou napomáhat procesu 

preventivního opatření před vybranými živelními pohromami, zlepšovat informovanost a 

připravenost obyvatelstva. Pomocí predikce mohou přispět k aktivní ochraně. Mohou 

předpovědět účinek a dopad pohromy a napomáhat tak při včasné evakuaci obyvatelstva. U 

problematiky eroze půdy mohou napomáhat při aplikaci protierozních opatření.  

S využitím hydrologických modelů pro ochranu obyvatelstva lze tedy dosáhnout 

efektivnějších řešení v oblastech plánování, prevence, zhodnocení dopadů a výcviku, které 

bezpochyby patří k nejdůležitějším aspektům u přírodních mimořádných událostí. 
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