
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ 

UNIVERZITA OSTRAVA 
Hornicko–geologická fakulta 

Institut geoinformatiky 

 

 

 

 

NÁVRH METODIKY STANOVOVÁNÍ 

POVOĎNOVÝCH ZÓN POMOCÍ 

HYDRODYNAMICKÝCH NUMERICKÝCH 

MODELŮ 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor:                                                                  Bc. David Navrátil 
Vedoucí diplomové práce:                       Ing. Michal Podhoranyi Ph. D 

 

 

OSTRAVA 2013  



 David Navrátil: Návrh metodiky stanovování povodňových zón  

2013   

PROHLÁŠENÍ 

–  Celou diplomovou práci včetně příloh jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

 všechny použité podklady a literaturu. 

–  Byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

 č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 

 náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – 

 školní dílo.  

–  Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

 VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 

 35 odst. 3). 

 –  Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

 VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

 diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu 

 o závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny v 

 informačním systému VŠB-TUO 

 –  Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

 smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

–  Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

 využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě 

 ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 

 na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 V Ostravě dne 30. 4. 2013   ....................................................... 

       Bc. David Navrátil 



 David Navrátil: Návrh metodiky stanovování povodňových zón  

2013   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu práce Ing. Michalu Podhorányi 

Ph.D. za poskytnutý čas během konzultací a za mnohé rady, které mi ochotně poskytl a 

které mi pomohly při tvorbě této práce. 



 David Navrátil: Návrh metodiky stanovování povodňových zón  

2013   

ANOTACE 

V této diplomové práci byla navržena metodika stanovování povodňových zón s 

použitím hydrodynamických numerických modelů. Jako zájmové území bylo vybráno 

povodí Vsetínské Bečvy, jako modelované řeky Vsetínská Bečva, její levostranný přítok 

Senice a pravostranný přítok Bystřice. Pro tři výše zmíněné vodní toky byly na základě 

navrhované metodiky vytvořeny rozlivy při průtocích Q1, Q5, Q10, Q50 a Q100. Na základě 

rozlivů vytvořených volně dostupným programovým produktem HEC-RAS byly stanoveny 

povodňové zóny. 

V teoretické části práce byla provedena fyzicko-geografická charakteristika 

zájmového území, rešerše z oblasti hydrodynamiky a hydrologie a byla popsána potřebná 

vstupní data. 

V hlavní části práce byly popsány jednotlivé body navrhované metodiky, která 

obsahuje jedenáct na sebe navazujících kroků. 

Klíčová slova: metodika, povodňové zóny, hydrodynamické numerické modely, HEC-RAS, 

povodí Vsetínské Bečvy 

SUMMARY 

This diploma thesis dealt with methodics for inundation areas assesment using 

hydrodynamical numerical models. The area of interest was defined Vsetínská Bečva river 

basin, the modeled rivers were Vsetínská Bečva, left tributary Senice and right tributary 

Bystřice. For three mentioned rivers were created overflows at flows Q1, Q5, Q10, Q50 and 

Q100 on the basis proposed methodics. Inundation areas were determined on the basis of 

created overflows by freeware HEC-RAS. 

In theoretical part of thesis the area of interest was characterized by physical 

geography, researches in the field of hydrodynamics and hydrology and required input data 

were described. 

Individual points of the methodics, that were described in main part of this thesis, 

contains eleven consecutive steps. 

Key words: methodics, inundation areas, hydrodynamics numeric models, HEC-RAS, 

Vsetínská Bečva river basin  
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ÚVOD 

Již z názvu této diplomové práce vyplývá, že se zabývá návrhem metodiky, na 

jejímž základě lze vymezit povodňové zóny  za použití hydrodynamických modelů. 

Povodně jsou fenoménem, který ovlivňuje lidskou společnost po celém světě. Je 

potřebné si uvědomit, že povodně nejsou jen negativním jevem s nepříznivými následky 

pro člověka, ale přirozeným a opakujícím se přírodním jevem. Povodně jsou na mnohých 

místech dokonce důležitou a nezbytnou součástí ekonomického života a závisí na nich 

hospodářský vývoj. Zejména je známý význam povodní pro zemědělství v Egyptě a 

Mezopotámii. Povodně jsou nezbytné i pro některé biotopy, např. lužní lesy. [9] 

V Evropě včetně České republiky povodně představují z přírodních katastrof 

největší nebezpečí, které způsobuje vysoké materiální škody i ztráty na lidských životech. 

[9] 

Za významný mezník v plánování protipovodňové ochrany v České republice je 

považována povodeň v červenci 1997 na Moravě, při které zemřelo 50 osob. Přímé 

majetkové škody byly vyčísleny na 62,6 mld. Kč, z toho 39,2 mld. Kč na nemovitém 

majetku [9] 

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2007 o zvládání a 

vyhodnocování povodňových rizik jsou povodně přírodním jevem, kterému nelze zabránit. 

Určité činnosti člověka (např. rozšiřování osídlených a hospodářsky využívaných ploch v 

záplavových územích a snižování přirozené schopnosti půdy zadržovat vodu v důsledku 

využívání území) a změna klimatu však přispívají ke zvyšování pravděpodobnosti výskytu 

povodní a jejich nepříznivých účinků. Povodně mohou způsobovat úmrtí, vysídlení 

obyvatel a škody na životním prostředí, vážně ohrožovat hospodářský rozvoj a narušovat 

hospodářské činnosti. Z výše uvedených důvodů jsou vymezovány povodňové zóny, které 

jsou zakreslovány do  map. 

Metodiku, jejíž návrhem se tato diplomová práce zabývá, lze definovat jako 

pracovní postup, souhrn kroků po jejichž provedení lze dosáhnout cíle, kterým se daná 

metodika zabývá. V případě této práce se metodika zabývá vytvořením (vymezením) 
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povodňových zón pro vybrané řeky v zájmovém povodí. Hlavní část této práce je 

věnována popisu jednotlivých kroků metodiky. 

Vymezení povodňových zón proběhlo na základě rozlivů vybraných N-letých 

průtoků vypočítaných pomocí hydrodynamického numerického modelu. Zmíněné N-leté 

průtoky představují odpovídající povodňové scénáře. 

Hydrodynamický model je nástroj s jehož pomocí jsme schopni popsat pohyb vody 

a její chování. Při dostatečném množství a kvalitě vstupních dat jsme schopni v modelu 

zobrazit geometrii koryta zkoumaných říčních toků a v nich provést simulaci pohybu vody. 

Takto lze modelovat různé vodní hladiny a identifikovat místa, kde dojde k rozlivu vody z 

koryta řeky. 

V současné době je v oblasti hydrologie používána velká řada hydrodynamických 

modelů, což vypovídá o aktuálnosti tohoto tématu.  
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CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout metodiku na jejímž základě lze 

vymezit povodňové zóny. Tato metodika zahrnuje sled kroků, které je nutné učinit pro 

vymezení záplavových zón. 

Dílčími cíli této práce jsou: 

 Fyzicko-geografická charakteristika zájmového území (povodí) 

 Seznámení s principy hydrodynamického modelování 

 Na základě navržené metodiky vymezit povodňové zóny 

 Zakreslení povodňových zón do map 
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1 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Prvním krokem, který je nutno učinit, je výběr zájmového území, na kterém se 

následně budou simulovat povodňové scénáře.  Jako zájmové území bylo stanoveno 

povodí Vsetínské Bečvy. Předmětem modelování je tedy Vsetínská Bečva spolu se dvěma 

svými přítoky. Jedná se o levostranný přítok Senice a pravostranný přítok Bystřice. 

Protože pocházím z města, kterým řeka Bečva protéká, mým původním záměrem 

bylo pracovat s povodím celé řeky Bečvy. Toto povodí a tato řeka jsou ovšem předmětem 

odborných prací velmi často a  zpracování tak rozlehlého povodí by bylo časově velmi 

náročné. Také se domnívám, že pro účely této práce je vhodnější se delší dobu věnovat 

návrhu metodiky než zpracovávání rozsáhlého území. Z těchto důvodů jsem se rozhodl 

pracovat pouze s povodím Vsetínské Bečvy. 

1.1 Poloha 

Zájmové území (povodí) se nachází ve východní části České republiky. Téměř celá 

oblast, až na malý výběžek na severu, spadá pod jižní část Chráněné krajinné oblasti 

Beskydy. Při dělení území ČR na Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (podle [2]) je 

západní území tvořeno pohořím Beskyd a východní oblast je tvořena Vsetínskými vrchy. 

 Severní hranice tohoto povodí je tvořena na západě Radhošťskou hornatinou a ve 

východní částí Moravskoslezskými Beskydami, které vyplňují i severovýchodní část 

zkoumaného povodí. Jihovýchodní a jižní hranici tvoří Javorníky, v nichž pramení 

Vsetínská Bečva. Nejjižnější výběžek zájmového povodí tvoří Pulčinská hornatina. 

Západní část území je tvořena převážně Hostýnsko-vsetínskou hornatinou. Severozápadní 

část území i území podél Rožnovské Bečvy je tvořeno Rožnovskou brázdou. 

Z hlediska správního členění České republiky se povodí Vsetínské Bečvy nachází 

převážně ve Zlínském kraji. Severovýchodní okraj tohoto území (severně od Valašského 

Meziříčí) spadá pod kraj Moravskoslezský. Malá část tohoto povodí (v jeho východní 

části) zasahuje na Slovensko. 

Zájmové povodí je zobrazeno na obrázku č. 1 (povodí Vsetínské Bečvy je 

vymezeno podle [5]). 



 

Obr. č. 1: Vymezení zájmového území
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1.2 Fyzicko-geografické charakteristiky 

1.2.1 Hydrologická situace 

Říční síť a její utváření je charakteristickým prvkem zkoumaného území. Zdejší typ 

divočících štěrkonosných toků, na které jsou vázány mizející druhy rostlin a živočichů, je 

ojedinělý v rámci celé České republiky.[21] 

Jižní svahy Radhošťské hornatiny a jižněji položené hřbety Vsetínských vrchů a 

Javorníků patří do úmoří Černého moře. Celá oblast je odvodňována Bečvou, která vzniká 

soutokem Vsetínské Bečvy (zkoumaný tok) a Rožnovské Bečvy.[21] 

Vsetínská Bečva pramení na jižním svahu Čartáku v nadmořské výšce 896.02 m. n. 

m. V blízkosti Valašského Meziříčí se v nadmořské výšce 285.22 m. n. m. spojuje 

(průměrným průtokem 9.21 m
3
. s

-1
) s Rožnovskou Bečvou a tím vytváří řeku Bečvu. 

Nejprve teče jihozápadním směrem, od soutoku se Senicí se obrací na sever. Délka řeky je 

59,38 km, plocha povodí je 727.51 km
2
, průměrný sklon toku činí 10.29 ‰. Tvar povodí 

Vsetínské Bečvy je mírné vějířovitý. 

Koryto je na většině toku upraveno mnoha příčnými prahy a několika většími jezy. 

Dno koryta je tvořeno zejména hrubozrnnými sedimenty (balvany, kameny, štěrk), 

jemnozrnné písčité či písčitobahnité sedimenty se vyskytují ojediněle. Zejména na dolním 

toku pod Vsetínem vykazuje voda vizuálně i bahnité sedimenty a známky silného 

organického znečištění. [1] 

Řeka Senice, pramenící v nadmořské výšce 840 m. n. m., je největším 

levostranným přítokem Vsetínské Bečvy. Do ní se vlévá v blízkosti obce Ústí v nadmořské 

výšce 354 m. n. m. průměrným průtokem 1.62 m
3
. s

-1
. Délka řeky je 31.5 km, plocha 

povodí je 135,4 km
2
 a průměrný sklon toku činí 15.43 ‰. 

Řeka Bystřice, pramenící v nadmořské výšce 820 m. n. m., je největším 

pravostranným přítokem Vsetínské Bečvy. Do ní se vlévá v blízkosti obce Bystřička v 

nadmořské výšce 305 m. n. m. průměrným průtokem 1.05 m
3
. s

-1
. Délka toku je 22,10 km, 

plocha povodí je 85,5 km
2 

a průměrný sklon toku činí 24.41 ‰. Na této řece se nachází 

vodní dílo Bystřička. 
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Zájmové území je relativně chudé na podzemní vody a to díky málo propustným 

horninám karpatského flyše, které nemají dobré podmínky pro oběh podzemních vod. 

Rovněž se zde nachází několik vodních nádrží (např.: Horní Bečva, Bystřička). Tyto 

nádrže sloužily původně pro zadržování vod, v současné době jsou využívány jako 

rekreační plochy. [21] 

1.2.2 Geologická stavba a reliéf 

Zkoumané území se nachází na západním okraji Vnějších Karpat, které se začaly 

formovat během alpinského vrásnění ve svrchní křídě. V té době byla Morava zalita 

mořem. Oblast je proto tvořena převážně flyšem – mořskými sedimenty, jež byly koncem 

paleogénu zvrásněny a nasunuty v podobě příkrovů severozápadním směrem na okraj 

Českého masivu. Příkrovovou stavbu narušila řada zlomů, na nichž se odehrávaly 

vertikální i horizontální pohyby. [20] 

Flyšové pásmo se skládá ze dvou skupin příkrovů – vnější, krosněnské a na ni 

nasunuté vnitřní, magurské. Magurská skupina příkrovů zabírá jižní a střední část 

zkoumaného území (zjednodušeně by se dalo říci oblast jižně od úrovně Rožnovské 

Bečvy) a je tvořena převážně mladšími horninami, které vznikaly v paleogénu. Vnější 

skupina příkrovů zasahuje na sever zkoumaného území, nejstarší horniny se zde usazovaly 

již v křídě. Podloží se v povodí Vsetínské Bečvy skládá  z pískovců, jílovců a slepenců. 

[20] 

Základní rysy reliéfu byly vytvořeny při tektonických pohybech, které v Karpatech 

probíhaly již od spodního badenu. Systém hrástí a prolomů ale není kvůli vyšší plasticitě 

flyšových hornin ve Vnějších Západních Karpatech tak výrazně vyvinut jako jinde. 

Intenzivní pohyby zemské kůry v mladších třetihorách výrazně narušily několik fází 

zarovnávání terénu, ze kterého se zachovaly pouze některé fragmenty, často vázané na 

odolnější horniny. Tektonické pohyby se významně podílely i na formování říční sítě. 

Začátkem kvartéru se v důsledku zdvihu terénu obrátil směr vodního toku Senice z 

původního jihozápadního na severní, takže dnes ústí do Vsetínské Bečvy.[20] 

Reliéf byl kromě tektoniky značně ovlivněn také klimatickými změnami. Do 

současnosti nejvíce patrné zůstalo střídání glaciálů (dob ledových) a interglaciálů (dob 

meziledových) v pleistocénu. Při sálském zalednění dosahoval ledovec až k hlavnímu 
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evropskému rozvodí a tavné vody odtékaly do povodí Bečvy. V předpolí ledovce vznikaly 

na vrcholech kryoplanační terasy a mrazové sruby, na úpatích kryopedimenty a úpatní 

haldy. V pleistocénu se vytvořily v údolní dnech vysoké říční terasy a mohutné náplavové 

kužely. [20] 

V povodí Vsetínské Bečvy se nachází větší počet asymetrických a průlomových 

údolí. Charakteristický je také výskyt řady skalních útvarů. Na pravém břehu Senice, v 

jižní části Javorníků, leží NPR Pulčín-Hradisko, největší skalní město v českých 

Karpatech. [20] 

1.2.3 Půdní poměry 

Ve zkoumaném území lze nalézt několik půdních typů. V okrese Vsetín  jsou 

převládajícím půdním typem střední až typické podzoly vytvořené na flyšových horninách 

(svrchní hieroglyfický pískovec, magurský pískovec a jemnozrnný kvarcitický pískovec). 

Druhým půdním typem jsou aluviální půdy, které se vyskytují většinou v malých plošných 

lokalitách podél vodních toků. 

Ve svazích na pevné hornině  se vytvořila skupina mělkých půd, které lze řadit k 

hnědým půdám kyselým s mělkým půdním profilem a výraznou skeletovitostí. Mramorové 

oglejené půdy se vyznačují dočasným zamokřením se zelenošedým mramorováním půdní 

spodiny, nedostatkem vzduchu v ornici a kyselým až slabě kyselým pH. [21] 

Dále jsou v zájmovém území zastoupeny půdy střední hlinité a lehké písčité půdy. 

Převážná část půd, bez rozdílu zrnitostí a složení, jsou, zejména ve vyšších 

polohách, půdami mělkými až středně hlubokými. Pouze dolní části svahů s výrazným 

deluviálním splachem jsou tvořeny půdami hlubokými. Téměř na všech půdách se 

projevuje štěrkovitost někdy až kamenitost a balvanitost, která je obzvlášť výrazná v 

oblasti aluviálních půd. Jedná se o půdy středně až silně kyselé bez obsahu volného 

uhličitanu vápenatého a s nízkým obsahem humusu. [21] 

Celé území, mimo údolních poloh, trpí silnou plošnou a rýhovou erozí, která na 

mnohých místech strhává celou kulturní vrstvu půdy a obnažuje horninový detrit. Rýhová 

eroze silně omezuje využití mechanizačních prostředků a vede v mnoha případech k 

vytvoření strží a erozních výmolů. [21] 
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1.2.4 Klimatické poměry 

V geologické minulosti se na území ČR několikrát výrazně změnilo podnebí. Suché 

savanní, vlhké tropické i chladné klima se od současných podmínek značně lišila. 

Zkoumané území dnes patří do oblasti mírného, spíše kontinentálního podnebí. QUITT zde 

ve své klasifikaci z roku 1971 vymezil 7 klimatických oblastí: 2 chladné, 4 mírně teplé a 1 

teplou, které svým rozložením v podstatě odpovídají nadmořské výšce. Chladné oblasti se 

vyznačují krátkým, chladnějším a vlhkým létem, dlouhým přechodným obdobím a mírně 

chladnou zimou s dlouhým trváním sněhové pokrývky. V mírně teplých oblastech je delší 

a sušší léto, kratší přechodné období a suchá zima s kratším trváním sněhové pokrývky. 

[20] 

Podnebí CHKO Beskydy ovlivňuje poloha v centrální části Evropy. Střetávají se 

zde vlivy oceánického a kontinentálního klimatu. Oceánické vzdušné masy přinášejí počasí 

s mírnou zimou, chladnějším létem, velkou oblačností a velkým množstvím srážek. 

Kontinentální vzduch je charakteristický denními a ročními výkyvy teplot, menším 

množstvím srážek a oblačnosti. Velký vliv na klima má i členitost reliéfu. Se stoupající 

nadmořskou výškou stoupá teplota i atmosférický tlak a jsou ovlivňovány i další 

klimatické faktory. Oblast Beskyd podle klimatického členění ČR patří do kategorie 

chladných oblastí. Pouze malá oblast v jižní části Valašska náleží do kategorie mírně teplé 

oblasti. [21] 

Mezi nejdůležitější klimatické faktory patří teplota, která závisí především na 

nadmořské výšce daného místa (s vzestupem výšky o 100 m klesá teplota zhruba o půl až 

jeden stupeň Celsia). Nejnižší hodnoty teplot mají výše položená místa a nejníže položená 

místa mají průměrné teploty nejvyšší. Nejchladnějším měsícem je leden a nejteplejším je 

červenec. [21] 

Povodí Vsetínské Bečvy nad Jezerním potokem o ploše 68,25 km
2,

 zahrnující 

pramennou část toku, je srážkově velmi bohaté. Dlouhodobý roční úhrn srážek přesahuje 

1050 mm. Pokud jde o rozložení srážek během roku, nejmenší úhrn byl zjištěn v březnu, 

kdy spadlo pouze 6% z celoročního úhrnu. Naopak maximální dlouhodobý měsíční úhrn se 

vyskytl v červnu (12,4% z celoročního úhrnu). Poměr mezi maximálním a minimálním 

úhrnem srážky přesahuje hodnotu 2, což znamená, že v březnu zde v průměru spadne méně 

než polovina červnových srážek. [31] 
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Ve střední části povodí, mezi Jezerním potokem a Vsetínem, se nachází srážkově 

nejchudší oblast v rámci povodí Vsetínské Bečvy. V této na srážky chudší oblasti 

Moravsko-slovenských Karpat se nachází i levostranný přítok Vsetínské Bečvy Senice. 

Dlouhodobý srážkový úhrn je zde o 14 % nižší než ve výše položené části povodí. 

Nejvyšší roční srážkové úhrny zde bývají dosaženy v červnu, nejnižší v březnu. [31] 

1.2.5 Flóra a fauna 

Bučiny a jedlobučiny představují nejrozšířenější typ přirozeného lesa v CHKO 

Beskydy. Jedlobukové lesy, které kdysi pokrývaly téměř celé území, byly často nahrazeny 

smrkovými porosty. V oblasti Javorníků a Vsetínských vrchů převažují tzv. květnaté 

bučiny. V podrostu buků kvete fialovým květem kyčelnice žlaznatá nebo žlutokvětá 

kyčelnice devítilistá. V podrostu buků objevíme i léčivku mařinku vonnou nebo rostlinu se 

jménem samorostlík klasnatý. [21] 

Dále se v zájmovém území vyskytují lesy suťové. Suťové lesy se vyvíjejí na špatně 

přístupných strmých a kamenitých svazích s výchozy skal. V suťovém lese roste často více 

druhů stromů, především javor klen, jasan ztepilý, lípa velkolistá a buk lesní. Dostatek 

vlhkosti a živin na sutích umožňuje růst bylin, jako je měsíčnice vytrvalá nebo udatná 

lesní. (např.: pod vrcholem Makyty v Javorníkách). Pouze ve Veřovických vrších se 

vyskytuje další typický druh sutí a to vzácná kapradina  jelení jazyk. [21] 

Dále lze zde nalézt podhorské a horské pastviny, které tvoří krátkostébelné trávníky 

na málo úživných půdách, kde se daří jen nenáročným druhům rostlin.  Typickým druhem 

chudých pastvin je smilka tuhá, tráva s drátovými listy a pevnými trsy. Dále jsou zde 

zastoupeny tradičně obhospodařované louky a pastviny. 

V zájmovém území je zastoupen nespočet bezobratlých živočichů i obratlovců. Na 

výskyt živočichů v zájmové oblasti má velký význam návaznost horstev Beskyd na 

západoslovenská pohoří, a také skutečnost , že to je téměř souvisle zalesněný horský celek 

s celou škálou vegetačních stupňů a lesních typů. [21] 

Charakter fauny bezobratlých je podmíněn mnoha faktory. Kromě toho, že 

Moravskoslezské Beskydy jako součást karpatské soustavy leží na hranici s Českým 

masivem, je důležitá také skutečnost, že Beskydy představují téměř souvisle zalesněný 

horský celek s celou škálou vegetačních stupňů a lesních typů. Fauna je nejenom 
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výsledkem dlouhodobého vývoje, ale i změn přírodního prostředí, které ve značné míře 

způsobil svou činností člověk. Negativní změny se projevují zejména v okyselení půdy a 

poškození vrcholových lesních porostů, a to zejména původních jedlobučin a zakrslých 

smrčin, zachovalých dnes už jen v torzech. [21] 

Většinou se udržely populace nenáročných horských plžů, jako např.: Discus 

ruderatus, Semilimax kotulae, Eucobresia nivalis případně i typická modranka karpatská 

(Bielzia coerulans). Relativně hojná je i praménka Bithinella austriaca. 

V povodí Vsetínské Bečvy se vyskytují vodní plži, kteří bývají předmětem 

zkoumání. Ze vzácných druhů vodních plžů lze zmínit velevruba tupého (Unio crassus) a 

Gyraulus parvus. 

Další významnou skupinou bezobratlých živočichů jsou sekáči, pavouci a brouci. 

Typickými obyvateli svrchních částí půd jsou střevlíci. Dále se zde vyskytují mrchožrouti 

jako hrobařík malý (Nicrophorus vespilloides). 

Druhovou rozmanitost obratlovců a početnost ovlivňuje odedávna zejména činnost 

člověka – lov, hospodaření v krajině, rušení v důsledku nadměrného rekreačního využívání 

hor atd. Mnozí živočichové se s tlakem civilizace nedokázali vyrovnat (tetřev hlušec, 

kočka divoká), některé vyhubené druhy se však v poslední době do Beskyd vrací (krkavec 

velký, rys ostrovid, medvěd hnědý, vlk). [21] 

Z vodních živočichů jsou typickými druhy pstruh potoční, vranka pruhoploutvá a 

lipan podhorní. Na vodní prostředí jsou vázaní i další vodní živočichové jako skorec vodní 

nebo vzácnější ledňáček říční. U řek potoků lze vzácně nalézt pobytové znaky vydry říční. 

Z obojživelníků je významným druhem čolek karpatský a nejčastějším čolek 

horský. Nejobvyklejší žábou je skokan hnědý, na celém území Beskyd se také vyskytuje 

kuňka žlutobřichá, ropucha obecná a ropucha zelená. 

Z plazů patří k typickým druhům užovka obojková, ještěrka živorodá a slepýš 

křehký, méně častá je zmije. 

Třída ptáků je zastoupena velmi početně. Důležitou skupinou z hlediska ochrany 

přírody jsou dravci. Z ohrožených druhů v Beskydech hnízdí včelojed lesní a ostříž lesní, 

objevuje se také jestřáb lesní a krahujec obecný. K nejvzácnějším ptákům patří tetřev 

hlušec. Dále lze zde najít vzácné druhy sov jako sýc rousný, kulíšek nejmenší, raritou je 
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výskyt puštíka bělavého. Ze šplhavců se zde vyskytuje datel černý, vzácnější datlík tříprstý 

nebo strakapoud bělohřbetý. Ze skupiny pěvců zde sídlí např.: lejsek malý, linduška horská 

a králíček ohnivý. 

Z drobných savců se zde vyskytuje veverka obecná, plch velký i vzácná myšivka 

horská. Z větších savců lze zmínit ryse ostrovida, které znovu osídlil Moravskoslezské 

Beskydy, Javorníky a Vsetínské vrchy. [21] 
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2 HYDRODYNAMIKA 

Hydrodynamika se zabývá pohybem kapalin a jejich působením na tuhá tělesa při 

vzájemném relativním pohybu.[11] Při studiu hydrodynamiky se vychází z pohybu ideální 

kapaliny. 

2.1 Základní pojmy 

Vzhledem k zaměření této práce je vhodné definovat několik hydrodynamických 

pojmů [11]: 

 Průtočný profil - je rovinný řez vedením proudu, kolmý k jeho podélné ose 

a charakterizující jeho tvar. Tento tvar kapalina zaujímá nebo může 

zaujmout. Průtočný profil může být otevřený (řeka) případně uzavřený 

(potrubí, stoka, propustek). 

 Průtočný průřez - je průtočná plocha 

 Průtok - je objem kapalin, který proteče průtočným průřezem za jednotku 

času 

 Průřezová rychlost - je střední hodnota rychlosti v průtočném průřezu. 

 Proudění - viz. 2.2 

2.2 Proudění 

Proudění představuje pohyb vody v korytě. Podle uspořádání v prostoru lze 

proudění rozdělit na trojrozměrné, dvourozměrné (proudění v rovině) a jednorozměrné 

(proudění po křivce). Vzhledem k závislosti na čase lze proudění rozdělit na ustálené 

(stacionární, permanentní) a na proudění neustálené (nestacionární, nepermanentní). 

Ustálené proudění si lze při výtoku kapaliny z nádrže představit jako situaci, kdy je 

výtok z nádrže stejný jako přítok do ní. Nemění se tedy poloha hladiny kapaliny v nádrži, 

na které je závislé odtokové množství. Při ustáleném proudění jsou hydraulické veličiny 

(průtok, průřezová rychlost a průtočná plocha) v čase neměnné a závisí pouze na poloze. 

[11] 



 David Navrátil: Návrh metodiky stanovování povodňových zón  

2013  14 

Neustálené proudění si lze při výtoku kapaliny z nádrže představit jako situaci, kdy 

přítok do nádrže není stejný jako odtok z ní. Dochází tedy ke změně polohy hladiny, což 

vyvolá změnu odtokového množství. Jedná se o plnění nebo prázdnění nádrže. Při 

neustáleném proudění jsou výše zmíněné hydraulické veličiny kromě polohy závislé i na 

čase.[11] 

Ustálené proudění lze dále dělit na proudění rovnoměrné a nerovnoměrné.  

Rovnoměrné proudění je zvláštním případem ustáleného pohybu, při kterém jsou 

průtočné průřezy na celém úseku konstantní. Proudění ustálené rovnoměrné lze pozorovat 

na upravených tocích nebo umělých náhonech stálého průřezu (příčného profilu) a 

neměnného sklonu dna koryta. Vodní hladina je při tomto proudění rovnoběžná se dnem. 

[11] 

Při nerovnoměrném ustáleném proudění jsou hydraulické veličiny konstantní v 

čase, ale průtočná plocha se po délce proudu mění. Nerovnoměrné proudění je například v 

přirozených korytech, kde vzniká vzdutí (např.: jezem) nebo snížení (sklon dna není 

rovnoběžný se sklonem hladiny). [11] 

2.3 Hydrodynamické modelování 

Hydrodynamické modelování je v současné době velmi často používaným 

nástrojem pro modelování proudění vody v korytech. Kromě ovlivnění proudění tvarem a 

drsností koryta lze do hydrodynamického modelu zahrnout i ovlivnění způsobené 

technickými objekty na toku jako jsou mosty, propustky, přehrady a mnohé další objekty, 

které ovlivňují vodní toky. 

Kvalita výsledného hydrodynamického modelu je závislá na množství, kvalitě a 

zpracování vstupních dat. Aby hydrodynamický model co nejvíce odpovídal reálnému 

světu, potřebuje co nejpřesnější data. Mezi povinná vstupní data patří topografická data 

(DMT), data vodohospodářská (umístění říční sítě) a data hydrometeorologická 

(dynamická složka vstupních dat). 

Postup tvorby hydrodynamického modelu lze rozdělit do tří základních částí. První 

částí je tzv. preprocessing, neboli úprava a tvorba vstupních dat pro hydrodynamické 
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modelování. Druhou částí je samotný výpočet (simulace), prováděný modelem. Poslední 

částí je tzv. postprocessing, neboli zpracování výsledů hydrodynamického modelu. 

Pro výpočet rovnoměrného ustáleného proudění lze použít kombinaci rovnice 

výpočtu rychlosti proudění (např. Chézyho, Mannigova rovnice) spolu s rovnicí kontinuity. 

Pro výpočet nerovnoměrného ustáleného proudění v říčním korytě lze použít 

například energetickou rovnici, jako je tomu i v případě této diplomové práce. Vodní 

hladina je vždy počítána, tzv. metodou po úsecích, mezi dvěma po sobě jdoucími příčnými 

profily. Tuto rovnici lze zapsat ve tvaru [28]: 

      
    

 

  
           

    
 

  
     

kde: 

Z1, Z2  = nadmořská výška koryta 

Y1, Y2  = hloubka vody v příčném profilu 

V1, V2  = průměrná rychlost (průtok / plocha) 

a1, a2  = rychlostní váhový koeficient 

g  = gravitační zrychlení 

he  =  ztráta energie 

Význam jednotlivých složek energetické rovnice je zobrazen také na obrázku č. 2. 
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Obr. č. 2: Schéma složek energetické rovnice [28] 

V rámci této práce byly do výpočtu proudění dále zahrnuty rovnice pro vyjádření 

vzdálenosti mezi jednotlivými příčnými profily, rovnice pro výpočet průměrné kinetické 

energie u každého příčného profilu, rovnice pro vyjádření ztrát způsobených třením a 

rovnice pro vyjádření ztrát způsobených kontrakcí a expanzí. 

Pro neustálené proudění v korytě toku se v programech pro tvorbu 

hydrodynamického modelu používají zejména tři výpočetní metody [25]: 

 dynamická vlnová aproximace 

 difúzní vlnová aproximace 

 kinematická vlnová aproximace 

Dynamická vlnová rovnice používá úplnou rovnici hybnosti, je vhodná pro výpočet 

neustáleného proudění včetně sil zrychlení, efektu vzdutí (např. jezem) a všeobecně pro 

extrémní odtokové situace. 

Difúzní vlnová aproximace uvažuje v pohybové rovnici pouze faktor drsnosti 

koryta, gravitace a hydraulického gradientu. 

Kinematická vlnová aproximace počítá pouze s gravitací a drsností koryta. Drsnost 

koryta je reprezentována pomocí Mannigova koeficientu n.  
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3 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY POVRCHOVÉ 

VODY 

Hlavním úkolem této kapitoly je vysvětlení některých důležitých hydrologických 

pojmů, které jsou v této práci používány ať už při popisu zájmového území, či vstupních 

dat nebo při popisu hydrodynamického modelování. 

3.1 Základní pojmy povrchových vod 

Povodí je základní pracovní jednotkou v hydrologii. Je to území, ze kterého 

všechna voda stéká k určitému místu na toku (uzávěrový profil). Jedná se tedy o sběrnou 

oblast toku. Jde přitom o veškerý odtok - povrchový i podzemní (povrchový odtok obvykle 

převládá). Hranice mezi povodími se nazývá rozvodnice. Tvoří uzavřenou čáru, probíhá po 

nejvyšších místech a odděluje území, z něhož voda odtéká k sousedním tokům. Takto 

stanovené povodí je povodí orografické. Pokud v povodí není blíže označen uzávěrový 

profil, je povodí uvažováno až k ústí toku. [11] 

Povodí má také své charakteristiky, mezi geometrické patří plocha a tvar povodí. 

Plocha povodí je plocha půdorysného průmětu povodí do vodorovné roviny, jednotkou je 

km
2
. Tvar povodí je charakterizován parametrem α, který vyjadřuje poměr mezi střední 

šířkou povodí a délkou údolnice. [13] 

Dále lze povodí charakterizovat pomocí zeměpisné polohy a výškových poměrů. 

Zeměpisná poloha je charakterizována zeměpisnými souřadnicemi, mezi kterými se povodí 

rozkládá, a zeměpisnými souřadnicemi uzávěrového profilu. Charakterizuje se také poloha 

povodí vzhledem k významným geomorfologickým útvarům. Výškové poměry povodí 

jsou znázorňovány hypsografickou křivkou. Ta charakterizuje závislost mezi zvolenou 

nadmořskou výškou a plochou povodí, na které je nadmořská výška terénu stejná nebo 

vyšší. [13] 

Vodní tok je přírodní nebo umělý vodní útvar, ve kterém se soustřeďuje voda trvale 

nebo delší část roku. Přírodní vodní tok vzniká v pramenní oblasti, kterou se rozumí 

nejhornější část povodí. Tok, který se vlévá do moře je tokem 1. řádu. Do něj se vlévají 

toky 2. řádu, jejich přítoky jsou pak tokem 3. řádu. [11, 13] 
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Koryto vodního toku se charakterizuje příčnými řezy (příčnými profily) toku ve 

zvolených místech jeho trasy. Zjišťuje se tvar a rozměry koryta. Koryto vodního toku se 

také charakterizuje i podélným profilem, který znázorňuje zejména převýšení mezi 

jednotlivými body na toku, respektive mezi pramenem a ústím. [13] 

Řeka je vodní tok, který se vyznačuje většími průtoky a velkou plochou povodí. 

Začátek řeky tvoří pramen. Horní tok řeky má velký sklon, řeka zde koryto vymílá, pak se 

však sklon zmírňuje a v dolní části se pevný materiál unášený vodou ukládá. Mezitím je 

úsek rovnováhy, kde nastává jen přenos materiálu bez další erozivní činnosti. Geologické 

složení ovlivňuje sklon i tvar údolí, na němž se mimo působení vody po výšce projevuje i 

boční eroze. Tato činnost nastává hlavně za velkých vod, a to nejen ve vlastním korytě, ale 

i v inundačním (záplavovém) území. [11, 13] 

Souhrn všech toků v určitém celkovém povodí tvoří říční síť. Říční síť je v povodí 

charakterizována hustotou říční sítě, která představuje poměr mezi celkovou délkou všech 

vodních toků v uvažovaném území a plochou povodí. [11, 13] 

3.2 Povrchový odtok 

Voda ze srážek se dostává do uzávěrového profilu třemi způsoby [10]: 

 povrchovým odtokem 

 odtokem prosakující gravitační vody 

 odtokem podzemní vody 

Povrchový odtok je gravitační pohyb po svahu nebo soustředěný odtok říční sítě k 

uzávěrovému profilu povodí. Povrchový odtok je ovlivňovaný velkým počtem činitelů, 

které jsou úzce spjaté s povodím toku. Tyto činitele se dělí do třech základních skupin 

[10]: 

 klimatické činitele (srážky a teplota vzduchu) 

 geografické činitele (činitelé ovlivňující výpar) 

 technické zásahy v povodí (ovlivnění činností člověka) 

Odtok je jev, představující přitékání povrchové nebo podpovrchové vody. 

Kvantitativně je vyjádřený objemem vody, odtečeným z povodí nebo nádrže za daný 

časový interval (den, měsíc). Označuje se O, udává se v m
3
 za uvažované časové období. 
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Odtok neovlivňovaný umělým zásahem je odtok přirozený, odtok ovlivněný umělým 

zásahem je odtok ovlivněný. [13] 

3.3 Základní pojmy režimu povrchových vod 

Průtok je protékání vody průtočným profilem. Představuje objem vody, protečený 

průtočným profilem za sekundu. Označuje se Q a udává se v m
3
.s

-1
. [10] 

Maximální průtok je největší (kulminační) průtok povodňové vlny v daném období 

(den, měsíc, rok). Označuje se Qmax x, index x označuje dané období. [10] 

N-letý průtok je největší (kulminační) průtok povodňové vlny, který byl dosažený 

nebo překročený v dlouhodobém průměru jedenkrát za N let. Označuje se Qn a udává se v 

m
3
.s

-1
. [10] 

Průtoková vlna je fáze odtoku, která se vyznačuje přechodným zvětšením a 

následujícím poklesem průtoků vyvolané deštěm, nebo rozpouštěním sněhu, případně 

umělým zásahem. Graficky se znázorňuje jako hydrogram (závislost průtoku na čase). [10] 

Povodeň je fází hydrologického režimu vodního toku, která se vyznačuje náhlým, 

obvykle krátkodobým zvýšením průtoků a vodních stavů. Povodněmi se v intencích 

vodního zákona č. 254/2001 Sb. rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků 

nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního 

toku a může způsobit škody. [7] 

Inundační území nebo též záplavové území je plochá část údolní nivy, přilehlá k 

vodnímu toku, která je zaplavována při průtocích přesahujících kapacitu koryta vodního 

toku; používají se také termíny inundační oblast, inundační pásmo, záplavová oblast, 

záplavové pásmo. [7] 

Záplavová území jsou podle § 66, zákona č. 254/2001 Sb., administrativně určená 

území, která mohou být při výskytu povodně zaplavena vodou. Je to území přilehlé k 

vodnímu toku, které může být zaplaveno při povodních, a to při průtocích přesahujících 

kapacitu koryta toku. Vymezení záplavových území může pomoci předcházet a snižovat 

škody způsobené povodněmi. Cílem stanovení záplavových území je vytvoření územního 

limitu pro zástavbu v oblastech s nejvyšším ohrožením lidských životů a majetku. [10]  
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4 VSTUPNÍ DATA 

Vstupní data jsou jedním ze základních stavebních kamenů, které jsou potřebné ke 

vzniku hydrodynamického modelu. Je tedy zřejmé, že na kvalitě vstupních dat a na jejich 

zpracování je závislá kvalita výsledného hydrodynamického modelu. 

Při vytváření hydrodynamického modelu lze obecně tvrdit, že potřebujeme vstupní 

data, popisující topografii zájmového území, dále data hydrometeorologická, dynamickou 

složku vstupních dat, a případně data jiná, popisují další aspekty reálného světa, které 

chceme do modelu zahrnout. 

V případě této diplomové práce lze vstupní data rozdělit do těchto skupin. 

1. Topografická data 

2. Vodohospodářská data 

3. Hydrometeorologická data 

4. Technická data 

4.1 Topografická data 

Vstupní data v této kategorii popisují vybrané zájmové území z hlediska fyzicko-

geografických charakteristik. Tato část vstupních dat tedy zahrnuje DMT povodí řeky 

Bečvy. Tento digitální model terénu mi byl poskytnut Českým hydrometeorologickým 

ústavem v rastrovém datovém formátu, v souřadnicovém systému S-JTSK. Základní 

jednotkou tohoto rastru je 1 m, jeden pixel má rozměr 10 krát 10 m, měřítko je tedy 1: 10 

000. Jednotlivé pixely tedy reprezentují nadmořskou výšku území o rozloze 10 krát 10 m. 

Na území povodí řeky Bečvy se nadmořské výšky pohybují mezi hodnotami 197 a 1207 

metrů nad mořem. Nad tímto digitálním výškovým modelem probíhá výpočet celého 

hydrodynamického modelu. Ukázka tohoto DMT je na obrázku č. 2. 



 David Navrátil: Návrh metodiky stanovování povodňových zón  

2013  21 

 

Obr. č. 3: DMT povodí Bečvy 

4.2 Vodohospodářská data 

Tato část práce se věnuje vstupním datům popisujícím vodohospodářské objekty, 

které jsou zahrnuty v zájmovém území. Tyto objekty jsou využity jako podklad u před-

přípravy dat pro hydrodynamické modelování, tzv. preprocessing, který je popsán v rámci 

metodiky. 

Jsou zde zahrnuty dvě vektorové liniové vrstvy v měřítku 1:10 000 a 

souřadnicovém systému S-JTSK a jedna polygonová vrstva ve stejném měřítku i shodném 

souřadnicovém systému. Tyto vrstvy jsou součástí Digitální báze vodohospodářských dat 

(DIBAVOD), která je odvozena z dat ZABAGED. Velká část dat celé této báze, tedy i 

vrstvy využívané v této práci jsou volně dostupné na stránce http://www.dibavod.cz. Na 

těchto stránkách jsou k dispozici ke stažení ve formátu ESRI shapefile, komprimované do 

archivu *.zip. 
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První vrstva reprezentuje centrální linii toku Vsetínské Bečvy, Senice a Bystřice. 

Druhou vrstvou jsou břehové linie, které reprezentují levý a pravý břeh řek Vsetínská 

Bečva, Senice a Bystřice. Třetí vrstvou jsou vodní nádrže, které reprezentují stojaté vody. 

V rámci této práce byla poslední zmíněný vrstva použitá pro editaci vodní plochy VD 

Bystřička. Všechny tyto vrstvy jsou součástí základních jevů povrchových a 

podpovrchových vod referenční geografické databáze DIBAVOD. 

4.3 Hydrometeorologická data 

Hydrometeorologická data jsou dynamickou složkou vstupních dat pro 

hydrodynamické modelování, která reprezentují část reality, s kterou výsledný 

hydrodynamický model pracuje. 

V této diplomové práci se jedná o data reprezentující N-leté průtoky vody 

jednotlivými měrnými stanicemi na výše zmíněných tocích. V případě Vsetínské Bečvy 

jsou nutné N-leté průtoky pro každou část toku (horní, střední a dolní tok) samostatně. 

Data o průtocích jsou zobrazena v tabulce č. 1. 

Stanice Řeka Část toku Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 
Velké Karlovice Vsetínská Bečva Horní tok 17.9 38 49.5 82.8 100 

Vsetín Vsetínská Bečva Střední tok 126 234 279 378 420 

Jarcová Vsetínská Bečva Dolní tok 151 274 333 479 547 

Ústí Senice Levostranný přítok 32.3 71.2 91.5 147 174 

VD Bystřička Bystřice Pravostranný přítok 15.2 42.9 59.2 108 134 

Tab. č. 1: N-leté průtoky [m3.s-1] [4] 

4.4 Technická data 

Technická data reprezentují informace o stavbách a jiných technických objektech 

podél toku řeky, které se nacházejí v zájmovém území. Tato data jsou do modelu zahrnuta 

z toho důvodu, aby se model více přibližoval reálnému světu. 

V případě mnou modelovaných řek se nejvíce jedná o mostní konstrukce. Z tohoto 

důvodu je jedním z technických objektů, který je do modelu zahrnut, most. Konkrétně se 

jedná o železniční most přes Vsetínskou Bečvu ve Vsetíně (obrázek č. 4). Tento most 

zasahuje svými pilíři do toku řeky a proto je vhodné ho do modelu zahrnout. Aby byl 
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model schopný spočítat ovlivnění toku mostní konstrukcí, je nutné o něm vědět určité 

technické údaje. Tyto údaje jsou: počet a rozestup pilířů; rozměry pilířů; délka, šířka a 

tloušťka mostovky. Informace k tomuto mostu mi poskytla Správa železniční dopravní 

cesty, státní organizace. 

 

Obr. č. 4: Železniční most přes Vsetínskou Bečvu (Zdroj: SŽDC) 

Druhým technickým objektem, který ovlivňuje tok řeky v zájmovém území je 

vodní dílo (VD) Bystřička (obrázek č. 5). Tato přehradní nádrž leží na řece Bystřici a 

významně ovlivňuje její tok. Stejně jako u mostu, musíme i v tomto případě o této stavbě 

znát některé technické údaje jakou jsou: délka, výška a šířka přehradní hráze; objem 

nádrže; počet a rozměry výpustí. Kromě těchto technický údajů je dále nutné znát i 

hydrologické údaje (průtoky u jednotlivých výpustí). Zdrojem pro tyto údaje mi bylo 

Povodí Moravy, státní podnik. 

Přehrada Bystřička je jednou z nejstarších přehradních hrází v ČR a nejstarší 

přehradou v povodí řeky Moravy nad soutokem s Dyjí. Tato víceúčelová nádrž je 

postavena na pravostranném přítoku Vsetínské Bečvy, na okraji Vsetínských vrchů a jedná 
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se o první přehradu, budovanou v geologické oblasti tzv. karpatského flyše, který nemá 

souvislé nepropustné vrstvy. Při jejím plánování a schvalování se původně počítalo 

s tím, že bude jednou z přehrad, zásobujících zamýšlený Dunajsko – Oderský průplav 

vodou. Významným podnětem pro zahájení stavby však byly i ničivé povodně na přelomu 

19. a 20. století. Dnes přehrada slouží zejména k ochraně před povodněmi a rekreaci. [18] 

 

Obr. č. 5: Přehradní nádrž Bystřička [18] 

Hráz přehrady je gravitační, zděná z místního lomového kamene na cementovou 

maltu, základ hráze je z prostého betonu. Oba líce hráze byly obloženy řádkovým zdivem 

z kvalitního kamene. Půdorysně tvoří koruna hráze kruhový oblouk o poloměru 135 metrů. 

K utěsnění návodní strany hráze bylo použito dusaného jílu a přírodního asfaltu. 

Vypouštěcí věž, spodní výpusti a bezpečnostní přeliv jsou situovány mimo hráz na levém 

břehu nádrže. [18] 
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5 NÁVRH METODIKY 

Jedním z hlavních cílů této práce je vytvořit návrh metodiky tvorby povodňových 

zón pomocí hydrodynamických numerických modelů. V tomto případě je metodiku 

vhodné chápat jako jeden z možných postupů práce s ohledem na dostupná vstupní data, 

jejich přesnost a kvalitu. 

V České republice se povodňové zóny určují na základě směrnice Evropského 

parlamentu a Rady ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik a 

vyhlášce ministerstva životního prostředí (236/2002 Sb.) ze dne 24. května 2002. Z tohoto 

důvodu se i tato metodika řídí těmito dokumenty. 

Navrhovaná metodika byla rozdělena do několika bodů, které na sebe při 

pracovním postupu vzájemně navazují. Jednotlivé body metodiky jsou znázorněny ve 

schématu na obrázku č. 6. 

V první fázi tvorby hydrodynamického modelu je nutné vytvořit percepční model. 

To znamená, co nejpodrobněji si výsledný model představit i s jeho chováním. Percepční 

model je závislý na subjektivní představě osoby, která daný model navrhuje. 

Dalším krokem je sestavení konceptuálního modelu, který zahrnuje kvalitativní 

často i grafický popis zkoumaného jevu. Podle Daňhelky (2003) konceptuální model 

odráží základní zákonitosti ve zjednodušené (koncepční) formě. [23] V této fázi 

modelování je nutné si uvědomit jednotlivé prvky výsledného modelu, jejich vzájemnou 

propojenost a návaznost. Dále je nutné vhodně určit hranice, vstupy do systému a výstupy 

z něj. 
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Obr. č. 6: Návrh metodiky 

5.1 Výběr simulačního programu 

Třetím krokem této metodiky je výběr programového prostředku, v jehož prostředí 

proběhne hydrodynamické modelování. Hydrodynamické modelování je v současné době 

často využívanou metodou zkoumání. K jeho provedení lze využít celou řadu simulačních 

programů. 
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K výběru vhodného hydrodynamického modelu lze použít několik parametrů. Ve 

druhém z výše zmíněných dokumentů je uveden požadavek na typ výpočtu modelu a to, že 

záplavové zóny musí být stanoveny hydraulickým výpočtem nerovnoměrného proudění. 

Souhrn dalších použitých kriterií (upraveno [12]): 

 přizpůsobivost místním podmínkám a úkolu, na který je model aplikován 

 dostupnost dat, která jsou modelem vyžadována  

 typ proudění (ustálené, neustálené) 

 vazba na podpůrné programy, například pro zpracování dat, vytváření 

grafických výstupů, zapojení GIS 

 komerční dostupnost 

 dostupná systémová podpora a reference 

V dnešní době lze najít celou řadu programových prostředků, které lze použít pro 

vytvoření hydrodynamického modelu, např.: HEC-RAS, MIKE11, Telemac 2D, MIKE21c, 

TUFLOW. Hlavním požadavkem na program bylo dodržení platné vyhlášky, dále byla 

zohledněna výše uvedená kritéria v jejich napsaném pořadí. 

Na základě výše uvedených parametrů pro použití, v rámci této diplomové práce, 

byl vybrán program HEC-RAS. Jedná se o programový produkt vyvinutý americkou 

armádou, který je volně stažitelný s veškerou dokumentací. Jeho hlavní rozhraní je 

zobrazeno na obrázku č. 7. Tento volně šiřitelný program lze stáhnout z těchto 

internetových stránek: 

 http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/hecras-download.html 

 

Obr. č. 7: Prostředí programu HEC-RAS 

V prostředí programu HEC-RAS se pracuje v tzv. projektech. Prvním vhodným 

úkolem při práci s tímto programem je založit si nový projekt (*.prj) a změnit jednotkový 
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systém na metrický (SI). Kromě souboru pro projekt lze ještě vytvořit soubor pro různé 

varianty geometrických dat, pro každý simulační plán, pro různé varianty okrajových 

podmínek a pro různé průběhy výpočtu. 

Díky této struktuře lze jednotlivé varianty geometrie a plánů kombinovat a 

porovnávat, což je velkou výhodou tohoto produktu. 

5.1.1 Volba formy proudění 

HEC-RAS pro výpočet hydrodynamického modelu používá jednorozměrné 

proudění. Uživatel má možnost výběru dvou typů proudění, ustáleného proudění (Steady 

Flow) nebo proudění neustáleného (Unsteady Flow). 

Zvolení formy proudění závisí na charakteru a množství vstupních hydrologických 

dat. V tomto případě jsou hydrologická data reprezentována N-letými průtoky, které jsou 

platné pro určité úseky toku. Pro Vsetínskou Bečvu jsou k dispozici tři hlásné profily s 

informacemi o N-letých průtocích, u Bystřice a Senice je k dispozici jeden hlásný profil. 

Jedná se tedy o průměrné hodnoty průtoků, které se v čase nemění a proto je vhodné zvolit 

ustálené proudění. 

Všechny tři modelované řeky protékají přírodními koryty, v některých místech 

upravených, ale s měnící se průtočnou plochou. Z tohoto důvodu se jedná o nerovnoměrné 

ustálené proudění. 

5.2 Schematizace dat (preprocessing) 

Preprocessing neboli schematizace dat je velmi důležitým krokem v rámci tvorby 

hydrodynamického modelu. Cílem schematizace je s pomocí vstupních dat vytvořit soubor 

vrstev, nad kterými HEC-RAS provádí výpočet modelu. Tato schematizace se provádí 

prostřednictvím HEC-GeoRAS (její uživatelské rozhraní je zobrazeno na obrázku č. 8), 

volně stažitelné extenze pro ArcGIS. Spolu s tímto rozšířením je nutné mít aktivní i další 

dvě extenze a to 3D Analyst a Spatial Analyst. 

 

Obr. č. 8: Prostředí extenze HEC-GeoRAS 
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Na začátku schematizace je nutné v prostředí programu ArcGIS vytvořit 

samostatný datový rámec. Tímto krokem je automaticky vytvořena geodatabáze, v níž jsou 

následně vytvářeny (jednotlivě nebo všechny najednou) všechny potřebné vrstvy (obrázek 

č. 8). Vzniklé vrstvy jsou prázdné a jejich obsah je vytvářen následnou vektorizací pomocí 

editoru. Editací je vytvářena fyzická poloha jednotlivých objektů a po jejím dokončení je 

nutné zadat hodnoty atributů, které HEC-RAS potřebuje k výpočtu. 

 

Obr. č. 9: Výčet vrstev v HEC-GeoRAS 

Proto aby model vůbec fungoval vyžaduje vytvoření vrstvy Stream Centerline 

(reprezentující centrální linii toku řeky) a vrstvu XS Cut lines (příčné profily koryta). Dále 

je doporučeno vytvořit i vrstvy Bank Lines (břehové linie) a Flow Path Centerlines 

(rozdělení území na tok řeky a oblasti na zaplavované na levém a pravém břehu). Pokud 

dvě naposledy zmíněné vrstvy nejsou vytvořeny při schematizaci, je nutné je definovat 

před simulací v HEC-RAS. Při použití pouze těchto vrstev by výsledný model realitu 

věrohodně nereprezentoval, proto je vhodné použít i další vrstvy, které reprezentují objekty 

nacházející se v zájmovém území. Po rozboru území povodí jsem se rozhodl přidat vrstvu 

Bridge and Culverts (reprezentující most), vrstvu Inline Structures (reprezentující hráz 

přehrady), vrstvu Storage Area (reprezentující vodní plochy) a vrstvu Ineffective Flow 

Area (reprezentující oblasti bez aktivního odtoku). 
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Hlavním vstupem pro schematizaci je digitální model terénu. Je možné použít DMT 

ve formátu TIN nebo rastrový datový typ. V případě této práce, jak již bylo uvedeno, byl 

použit digitální model terénu v rastrovém datovém formátu. Mezi další vstupní data patří 

objekty georeferenční databáze DIBAVOD, které byly použity jako podklad pro tvorbu 

některých vrstev. 

Po vytvoření všech vrstev, které jsme se rozhodli do modelu zahrnout, zbývá učinit 

poslední krok schematizace, a to všechny vrstvy vyexportovat. Výsledkem je soubor (s 

koncovkou * .sdf), který je následně nutné importovat do prostřední HEC-RAS. 

5.2.1 Centrální linie toku 

Stream Centerline je liniová vektorová vrstva, která reprezentuje centrální linii toku 

řeky. Jako podklad pro vytvoření této vrstvy jsem použil vrstvu centrální linie toku z 

georeferenční databáze DIBAVOD. Při tvorbě Stream Centerline je nutné dodržet několik 

pravidel. Vektorizace centrální linie probíhá od pramene řeky po jejím proudu až k jejímu 

ústí. Linie musí být spojitá, přerušena může být pouze v místech, kde dochází k soutoku s 

jinou řekou. Jednotlivé linie reprezentující části toku (horní, střední, dolní) nebo přítoky na 

sebe musí navazovat. 

V případě této diplomové práce je výsledkem pět samostatných linií. Tři linie 

reprezentují horní, střední a dolní tok Vsetínské Bečvy, jedna linie reprezentující největší 

levostranný přítok, řeku Senici, a poslední linie reprezentující největší pravostranný přítok, 

řeku Bystřici. 

V okamžiku kdy je digitalizace centrálních linií hotová, je nutné přistoupit k 

vyplnění jejich atributů. Nejdříve je nutné je pojmenovat, tedy přiřadit jim tzv. River Code 

(Reach Code). U Vsetínské Bečvy to znamenalo, rozdělit ji na horní, střední nebo dolní 

tok. V případě Bystřice a Senice bylo nutné označit, že se jedná o přítok. Dále je nutné 

vytvořit topologii, která je odvozena z digitálního modelu terénu. 

5.2.2 Břehové linie 

Vrstva Bank Lines se používá na oddělení koryta řeky a území zaplaveného při 

povodni. Reprezentuje tedy břehové linie všech tří modelovaných řek. Tyto břehové linie 

byly vytvořeny na podkladu objektu Břehové linie z DIBAVOD. 
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Po vytvoření prázdné vrstvy v geodatabázi je nutné opět provést vektorizaci levého 

a pravého břehu každé řeky. V tomto případě není nutné při vektorizaci dodržovat pravidla 

o spojitosti, ani není nutné postupovat ve směru toku jako v případě centrální linie toku. 

Tato vrstva obsahuje pouze systémové atributy. 

5.2.3 Flow Path Centerlines 

Tyto linie definují centrum masy vody v korytě řeky i v zaplavovaných oblastech 

na levém a pravém břehu řeky. V případě Flow Path je nutné vytvořit tři typy linií: 

centrální linii a dvě linie reprezentující zaplavované oblasti na levém a pravém břehu řeky. 

Tyto linie jsou používány pro zjištění vzdálenosti mezi jednotlivými příčnými profily (XS 

Cross Section Cut Lines) ve směru toku. 

Centrální linie vrstvy Flow Path je totožná s centrální linií toku , proto je možné 

automatické použití její kopie. Linie reprezentující inundační oblasti na levém a pravém 

břehu se musí vytvořit samostatně. Tyto linie se opět musí vektorizovat ve směru toku, 

nejdříve nalevo a poté napravo pro každou řeku a část toku.  

Po skončení editace je nutné jednotlivé linie popsat. Pomocí menu Assign Line 

Type je třeba rozdělit linie na centrální linii toku, na linii reprezentující zaplavované 

oblasti na levé i pravé straně řeky (inundační oblasti), opět ve směru toku. 

5.2.4 Příčné profily 

Cross Section Cut Lines jsou nejdůležitější vrstvou, kterou je nutné v rámci 

preprocessingu vytvořit. Jedná se o liniovou vektorovou vrstvu, která reprezentuje příčné 

profily napříč korytem řeky a zaplavovaným územím. K těmto liniím jsou vztaženy údaje o 

nadmořské výšce z digitálního modelu terénu. 

Na kvalitě zpracování příčných profilů závisí celkový výsledek modelování asi 

nejvíce. Při jejich tvorbě je proto nutné dodržet níže uvedená pravidla: 

 příčné profily musí být orientovány z levého břehu na pravý ve směru toku 

řeky 

 příčné profily by měly být kolmé na tok řeky 

 příčné profily se nesmějí protínat 

 příčné profily smějí protnout centrální linii řeky pouze jednou 
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 příčné profily nesmějí přesahovat hranice digitálního modelu terénu, ale 

musí být dost rozsáhlé na to , aby reprezentovaly celé území, které může 

být zaplaveno 

 nadmořská výška v místě průniku centrální linie toku a příčného profilu by 

měla být tou nejnižší hodnotou nadmořské výšky v rámci jednoho příčného 

profilu 

Po ukončení editace profilů lze zobrazit jejich průběh v grafu (obrázek č. 10), tím 

ověřit správnost jejich provedení a provést případné úpravy. V rámci práce s extenzí HEC-

GeoRAS doporučuji profily upravovat pouze z hlediska rozsahu. Další úpravy profilů se 

lépe provádějí až v prostředí programu HEC-RAS. Pro účely této práce bylo vytvořeno 

celkem 323 příčných profilů. 

 

Obr. č. 10: Ukázka příčného profilu 

Po naplnění grafické části se přistupuje k vyplnění atributů. Pro všechny profily je 

nutné určit řeku, jejíž příčný profil reprezentují. Dále je nutné určit tzv. staničení, tedy 

vzdálenost místa protnutí příčného profilu centrální linií řeky od soutoku (junction), 

případně od nejníže položeného místa na toku (obvykle ústí). Tyto dva výše zmíněné 

atributy jsou odvozeny od  vrstvy Stream Centerline. Další atribut je odvozen od vrstvy 

Bank Lines a představuje umístění levého a pravého břehu na jednotlivých profilech. Je 

zde použita i vrstva Flow Path, z níž jsou do atributů vypočítány vzdálenosti mezi 
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jednotlivými profily. V poslední řadě je nutné z digitálního modelu odvodit údaje o 

nadmořské výšce. Tím vznikne samostatná vrstva XS Cut Lines 3D. 

Vzhledem k tomu, že při tvorbě atributů příčných profilů jsou využívány informace 

z vrstev Bank Lines i Flow Path, je efektivnější tyto vrstvy vytvořit v rámci preprocessingu 

a rovnou naplnit atributy. 

Po importu dat do prostředí programu HEC-RAS lze jednotlivé příčné profily 

upravit a tím měnit tvar koryta řeky. Pokud jsou k dispozici přesnější data o tvaru říčního 

koryta (např. je-li geodeticky zaměřeno) je vhodné jednotlivé příčné profily upravit. Touto 

úpravou je dosaženo větší přesnosti celého hydrodynamického modelu. 

5.2.5 Konstrukce mostu 

Vektorová vrstva Bridges and Culverts je používána pro zaznačení mostních 

konstrukcí a propustků, které se nacházejí na zkoumaném toku. V případě této práce byla 

použita pro zaznačení mostu přes střední část toku Vsetínské Bečvy. 

Zaznačení mostu má dvě etapy. První etapa se provádí pomocí extenze HEC-

GeoRAS a druhá až v programu HEC-RAS po importu geometrických dat do jeho 

prostředí. 

V první části je linií zaznačena geografická poloha mostu. K získání geografické 

polohy byly použity souřadnice krajních bodů mostu (z http://www.mapy.cz).  

Po získání souřadnic byla linií zaznačena poloha mostovky. Pravidla pro zakreslení 

mostu jsou stejná jako v případě příčných profilů. Tyto linie musí být tedy orientovány 

zleva doprava ve směru proudu, centrální lini toku smí protínat právě jednou a nesmí 

přesahovat rozsah DTM. 

Protože je výpočet ztrát energie toku způsobených mostní konstrukcí rozdělen do 

tří částí, je nutné vytvořit další příčné profily, pomocí nichž HEC-RAS počítá ovlivnění 

proudu. První část se zabývá ztrátami energie toku v těsné blízkosti po proudu od 

konstrukce, kde se projevuje expanze toku. Druhá část zahrnuje ztráty způsobené přímo 

mostní konstrukcí a třetí zahrnuje ztráty energie vznikající v blízkosti mostu směrem proti 

proudu, kde probíhá kontrakce toku. K určení jednotlivých ztrát slouží příčné profily 

zakreslené na obrázku č. 11. 
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Obr. č. 11:  Umístění příčných profilů při modelování mostů (Upraveno [28]) 

Profil č. 1 je umístěn za mostní konstrukcí ve směru po proudu toku na místě, kde 

tok už není mostem ovlivňován a je tedy plně expandován. Je tedy nutné zjistit vzdálenost 

Le, která reprezentuje tzv. úsek expanze. Tuto vzdálenost definuje níže zobrazený vztah. 

[15] 

        
                    

 
  

kde: 

Le  odpovídá délce úseku expanze 

Ce  je koeficient expanze 

L1,2 - Ln,n+1 je délka uzavřených částí mostu (šířka pilířů) 

n  je počet uzavřených částí mostu (počet pilířů) 
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Kromě technických údajů k mostní konstrukci je tedy nutné znát i koeficient 

expanze. Pro program HEC-RAS jsou stanoveny jeho tabulkové hodnoty (tabulka č. 2), 

které je doporučeno používat. 

  Koeficient kontrakce Koeficient expanze 

Žádné ztráty 0 0 

Postupné měnění ztrát 0.1 0.3 

Typické mostní konstrukce 0.3 0.5 

Náhle se měnící ztráty 0.6 0.8 

Tab. č. 2: Koeficienty kontrakce a expanze používané v HEC-RAS [28] 

Profil č. 2 je umístěn v blízkosti mostu ve směru proudu toku. Reprezentuje 

přirozené dno koryta řeky v těsné blízkosti mostu, kde se projevuje expanze. 

Profil č. 3 se nachází v blízkosti mostu proti směru proudu toku. Reprezentuje 

přirozené dno koryta řeky v těsné blízkosti mostu, kde se projevuje kontrakce. 

Profil č. 4 se nachází v místě, kde tok ještě není ovlivněn kontrakcí. Tento profil je 

umístěn ve vzdálenosti Lc od konstrukce mostu proti směru proudu, která reprezentuje úsek 

kontrakce. Tato vzdálenost se určuje jako průměrná hodnota vzdáleností mezi úseky A,B a 

C,D. 

Výše zmíněné příčné profily jsou zadány uživatelem. Kromě nich HEC-RAS 

automaticky vytváří dva přídavné profily uvnitř konstrukce mostu. Na základně těchto 

profilů jsou počítány ztráty způsobené samotnou konstrukcí mostu. 

Jak bylo zmíněno, v této práci je zahrnut železniční most přes Vsetínskou Bečvu. 

Tento most je podepřený pilíři a jedná se tedy a typickou mostní konstrukci a byly pro něj 

použity dané koeficienty. S těmito hodnotami a šířkami pilířů jsem určil vzdálenost Le na 

0.9 m a vzdálenost Lc na 0.54 m. Vzhledem k tomu, že vyšly nízké hodnoty, je zřejmé, že 

ztráty způsobené touto mostní konstrukcí nebudou významné. 

Po importu geometrických dat do HEC-RAS lze přistoupit k zakreslení mostní 

konstrukce do příčného profilu. Průběh příčného profilu v místě mostu bohužel nemá tvar 

koryta vodního toku a mostní konstrukce do něj tak nelze zakreslit (obrázek č. 12).  
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Obr. č. 12: Příčný profil pro umístění mostní konstrukce 

Po tomto neúspěšném výsledku jsem vyzkoušel zakreslit most ve spodní části 

Vsetínské Bečvy, kde je šířka toku největší. Bohužel i v tomto případě vznikl stejný 

problém. 

Z výše napsaného se domnívám, že v případě Vsetínské Bečvy není DMT s 

přesností 10 m dostačující pro započítaní mostu do modelu. V případě řeky se širším 

korytem, by zde použitý DMT, být vhodný mohl, ale u Vsetínské Bečvy je pro započítání 

mostní konstrukce do modelu nutnější DMT přesnější. 

5.2.6 Hráz přehrady 

Vrstva Inline Structures se používá v případě, je-li tok řeky přehrazen nějakými 

objekty, jako jsou jezy, splavy a přehrady. V případě této práce reprezentuje hráz přehradní 

nádrže Bystřička na řece Bystřici. Při zakreslení přehrady je postup obdobný jako v 

případě mostních konstrukcí. 

Prvním krokem je zanesení geografické polohy hráze. Nejprve byly získány 

souřadnice krajních bodů přehradní hráze (z mapové služby http://www.mapy.cz). Na jejich 

základě byla linií zaznačena geografická poloha hráze. 

Dále bylo nutné vytvořit příčné profily kolem přehradní hráze, které HEC-RAS 

používá k výpočtu. Jejich rozložení vhledem k přehradní hrázi je zaznačeno na obrázku č. 

13.  
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Obr. č. 13: Rozmístění příčných profilů kolem hráze (Upraveno [28]) 

Profil č.1 je umístěn v místě za hrází, kde je tok plně expandován. Je tedy nutné, 

stejně jako v případě mostu, určit vzdálenost Le. Délka úseku expanze u přehrady se počítá 

podle stejného vztahu jako u mostů. 

Profil č.2 je umístěn těsně za hrází ve směru po proudu toku v místě, kde se 

projevuje expanze. 

Profil č.3 je umístěn těsně za hrází ve směru proti proudu toku v místě, kde se 

projevuje kontrakce. 

Profil č. 4 je umístěn proti proudu toku od hráze v místě, kde tok ještě nepodléhá 

kontrakci. Je tedy nutné zjistit vzdálenost Lc. Výpočet této vzdálenosti je stejný jako u 

mostu. 

V případě této práce byla modelována přehrada Bystřička na řece Bystřici. Délka 

úseku expanze byla určena na 9.92 m a délka úseku expanze na 7.74 m. Při výpočtu byly 

použity koeficienty pro náhle se měnící ztráty. 
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Po zakreslení geografické polohy přehrady, vytvoření doplňujících příčných profilů 

a importu geometrických dat do HEC-RAS lze přistoupit k doplnění technických údajů o 

přehradě a jejím zakreslení do profilu. 

Přehradu lze zobrazit v editoru Inline Structures (obrázek č. 14) a zkontrolovat její 

tvar a umístění v rámci koryta. 

 

Obr. č. 14: Příčný profil s přehradní hrází 

V případě potřeby lze měnit hodnoty nadmořské výšky koruny hráze v menu 

Weir/Embankment (obrázek č. 15).  
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Obr. č. 15: Zadávání parametrů o přehradě 

Kromě možnosti úpravy tvaru hráze je v tomto menu nutné doplnit některé 

informace o modelované přehradě. Je nutné doplnit vzdálenost (Distance) hráze od prvního 

příčného profilu ve směru proti proudu od přehrady, šířku hráze v její koruně (Width) a 

také sklon stěny hráze (Embankment). 

Dále HEC-RAS požaduje informace o výpustích přehrady (obrázek č. 16). V rámci 

přehrady Bystřice byly modelovány dvě skupiny výpustí (Gate Group). V případě první 

skupiny byla modelována jedna výpusť o výšce a šířce 1,2 m, u druhé skupiny byly 

modelovány výpusti dvě (rozměry na obrázku č. 16). Pro každou skupinu bylo nutné 

definovat geometrické parametry jako výška, šířka, nadmořská výška výpustí a podélné 

umístění (Station). Také bylo možné zvolit typ uzavírání výpustí. V případě této práce byl 

ponechán typ stavidlo (Sluice). 
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Obr. č. 16: Zadávání parametrů výpustí 

5.2.7 Vodní plochy 

Vrstva Storage Area reprezentuje vodní plochy, které se nacházejí v zájmovém 

povodí a mohou ovlivnit rozsah zaplavených oblastí. Editace této vrstvy probíhala na 

základně vektorové vrstvy Vodní nádrže georeferenční databáze DIBAVOD. 

Při editaci vodních ploch je nutné dát pozor, aby se jednotlivé plochy navzájem 

nepřekrývaly a aby se nedotýkaly příčných profilů ani je nepřekrývaly. Po jejím ukončení 

zbývá už jen naplnit atributy, které jsou používány k výpočtu. V případě této práce byla 

vrstva Storage Area použita pro započítání vodní plochy přehrady Bystřička. 

Po importu dat do prostředí HEC-RAS je nutné pro každou vodní plochu definovat 

její objem. HEC-RAS nabízí dva způsoby určení objemu vodní plochy. V rámci této 

metodiky byla použita varianta, kdy je objem vodní plochy určen pomocí její rozlohy a 

minimální nadmořské výšky jejího dna. 
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5.2.8 Oblasti bez aktivního odtoku 

Polygonová vrstva Ineffective Flow Area reprezentuje části toku řeky, kde  odtok 

není aktivní. Na základě vytvořených polygonů této vrstvy, vrstvy příčných profilů a 

informací z digitálního modelu terénu je vytvořena tabulka Ineffective Position, která je 

programem HEC-RAS využívána k výpočtu. 

5.3 Parametrizace výpočtu 

Způsob provedení výpočtu nejvíce závisí na hydrodynamickém modelu, který je na 

simulaci použit. Při použití programu HEC-RAS je možné výpočet modelů provést jen 

způsoby, které tento programový prostředek umožňuje. 

V programu HEC-RAS lze použít výpočet ustáleného proudění, neustáleného 

proudění a odnosu sedimentů. V rámci této práce a této metodiky bylo vybráno ustálené 

proudění. Výpočet ustáleného proudění probíhá na základě několika parametrů. Hlavní 

jsou drsnost koryta, vstupní hodnoty průtoků, okrajové podmínky a režim odtoku. Případná 

nutnost dalších parametrů vzniká při započtení dalších objektů reálného světa do modelu, 

např. : přehrady, vodních ploch. 

V rámci této metodiky je nutné zadat tyto parametry: 

1. Drsnost koryta 

2. Vstupní průtoky 

3. Okrajové podmínky 

4. Průtočná plocha výpustí přehrady 

5. Režim odtoku 

6. Nadmořská výška hladiny vodní plochy 

5.3.1 Drsnost koryta 

Drsnost koryta řeky a zaplavovaných oblastí na levém a pravém břehu řeky je 

jedním z parametrů, které HEC-RAS potřebuje k výpočtu. Drsnost je reprezentována 

Mannigovým n koeficientem a koeficienty expanze a kontrakce. 

Údaje o drsnosti koryta pomocí Manningova koeficientu lze do programu zadat 

dvěma způsoby. První možností je tyto údaje zadat během preprocessingu v HEC-GeoRAS 
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do tabulky koeficientů drsnosti. Z výše uvedeného je jasné, že v případě této metodiky je 

přistoupeno ke druhé možnosti a to, že pro každý příčný profil je nutné hodnoty 

Mannigova koeficientu zadat manuálně v prostředí programu HEC-RAS. U každého 

příčného profilu je nutné zadat tři hodnoty tohoto koeficientu, pro koryto řeky a pro oblasti 

na levém a pravém břehu řeky. Obecně se hodnoty Mannigova koeficientu pohybují pro 

koryto řeky od 0.025 - 0.150 a pro inundační oblasti 0.025 - 0.200.  

V rámci této práce byl příčným profilům zadáván Mannigův koeficient pro říční 

koryto v rozmezí 0.035 - 0.045. V horních částech modelovaných toků, kde mají spíše 

bystřinný charakter, byla použita hodnota 0.045. Směrem dolů po proudu byla hodnota 

koeficientu snižována, ve střední části toku byla použita hodnota 0.040 a pro dolní část 

toku, kde je koryto upraveno, byla použita hodnota 0.035. 

V inundačních oblastech byl příčným profilům zadáván Manningův koeficient v 

rozmezí hodnot 0.030 - 0.15. Hodnota 0.030 odpovídá hladkému povrchu (např. holá 

půda), hodnota 0.040 odpovídá pastvinám, hodnota 0.070 odpovídá vesnické nebo městské 

zástavbě, hodnota 0.1 představuje obdělávanou půdu s výskytem travních porostů, 

případně jednotlivých keřů a stromů, poslední hodnota, 0.15, odpovídá hustému porostu 

trav, stromů a keřů.  

Uvedené hodnoty Mannigova koeficientu drsnosti byly zadávány pro každý příčný 

profil (obrázek č. 17). 

 

Obr. č. 17: Zadání Mannigova n pro příčný profil 



 David Navrátil: Návrh metodiky stanovování povodňových zón  

2013  43 

Koeficienty expanze a kontrakce jsou programem HEC-RAS pro každý příčný 

profil zadávány automaticky. Koeficient expanze je vypočítán jako míra rozšiřování 

břehových linií a koeficient kontrakce jako míra zužování břehových linií. [16] 

5.3.2 Vstupní průtoky 

Hlavní vstupní informací pro výpočet modelu je zadání  hodnot o průtocích vody 

příčným profilem v horní části každého modelovaného toku (obrázek č. 18). 

 

Obr. č. 18: Vstupní hodnoty průtoků 

Hodnoty průtoků jsou získány z hlásných profilů Českého hydrometeorologického 

ústavu. U každého hlásného profilu je zaznamenáno jeho umístění na toku a úsek toku, pro 

který platí jeho hodnoty průtoků. Z vytvořených příčných profilů při schematizaci se pro 

každou část řeky vybere ten, který se nachází v horní části daného úseku toku a k němu se 

vztáhnou hodnoty o průtocích daného hlásného profilu. 

5.3.3 Režim odtoku 

Posledním krokem, před spuštěním simulace, je zvolit tzv. režim odtoku (Flow 

Regime). Umístění tohoto parametru již sem je dáno tím, že vybraný režim odtoku má vliv 

na umístění okrajových podmínek. Program HEC-RAS nabízí tři možnosti režimu odtoku: 

 Subkritický (Subcritical Flow) 

 Superkritický (Supercritical Flow) 
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 Smíšený (Mixed Flow) 

Pokud je uživatelem vybrán subkritický režim odtoku, je povinen zadat okrajové 

podmínky pouze ve směru po proudu od soutoku (junction). Pokud je vybrán superkritický 

režim, jsou okrajové podmínky vyžadovány naopak směrem proti proudu od soutoku. Při 

smíšeném režimu odtoku program vyžaduje zadání okrajových podmínek pro celý 

modelovaný říční systém. 

Odborná literatura uvádí, že režim odtoku je charakterizován pomocí  

bezrozměrného Froudova kritéria Fr. Froudovo číslo je definováno jako poměr rychlosti 

proudu ku rychlosti vlny. Pokud je FR < 1, režim odtoku je subkritický. Pokud je FR > 1, 

režim odtoku je superkritický. [6, 11] Pokud je Froudovo číslo blízké hodnotě 1, jedná se o 

proudění smíšené. 

Většina přírodních říčních toků je v subkritickém režimu (Grant 1997), ale pokud je 

sklon velmi strmý nebo je koryto velmi hladké (jako v skalních korytech, na toku na 

ledovci a na srázech horských toků), Froudovo číslo se může přiblížit nebo překročit 

hodnotu 1. [6]  

Vzhledem k poznatkům odborné literatury byl pro tuto diplomovou práci vybrán 

subkritický režim odtoku. 

5.3.4 Okrajové podmínky 

Dalším parametrem, který HEC-RAS k výpočtu potřebuje, je stanovení okrajových 

podmínek (Boundary Conditions). Tyto podmínky se stanovují pro každý tok a to buď pro 

všechny průtočné hodnoty najednou nebo pro každou hladinu průtoku samostatně. Lze 

použít tyto typy okrajových podmínek: 

 Známá nadmořská výška hladiny (Known Water Surface) 

 Kritická hloubka (Critical Depth) 

 Normální hloubka (Normal Depth) 

 Měrná křivka (Rating Curve) 

Při použití okrajové podmínky Known Water Surface musí uživatel pro každou 

počítanou hodnotu průtoku zadat známou hodnotu nadmořské výšky hladiny v příčném 

profilu. 
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Při použití okrajové podmínky Critical Depth uživatel nemusí zadávat žádné údaje 

manuálně. HEC-RAS automaticky pro každou hodnotu průtoku vypočítá kritickou hloubku 

a následně ji při simulaci použije. 

S použitím okrajové podmínky Normal Depth musí uživatel programu zadat sklon 

hladiny. Z tohoto sklonu je programem pro každé hodnoty průtoku vypočtena normální 

hloubka. 

Poslední možností je použít okrajovou podmínku Rating Curve. V tomto případě 

uživatel musí zadat hodnoty nadmořské výšky a hodnoty průtoků. Z těchto hodnot je 

následně lineární interpolací vytvořená měrná křivka, která je použita při simulaci. 

Z výše napsaného vyplývá, že použití vhodné okrajové podmínky závisí na 

dostupných informací, které jsou pro daný tok dostupné. V rámci této práce byla použita 

okrajová podmínka "kritická hloubka" (obrázek č. 19). 

 

Obr. č. 19: Zadání okrajových podmínek 

Okrajová podmínka "kritická hloubka" (Critical Depth) je určena energetickou 

křivkou (obrázek č. 20). Jedná se o závislost energie a nadmořské výšky hladiny vody. 

Kritickou hloubku lze definovat jako rozdíl kritické nadmořské výšky vodní hladiny 

(WScrit) a dna koryta řeky. Kritická nadmořská výška vodní hladiny, je taková výška, jíž je 

dosáhnuto minimální energií H. 
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Obr. č. 20: Získání kritické hloubky (Upraveno [28]) 

5.3.5 Průtočná plocha výpustí přehrady 

Zahrnutí tohoto parametru do výpočtu je ukázkou návaznosti jednotlivých kroků 

učiněných v této metodice. Do schematizace byla zahrnuta přehrada a proto musí být její 

parametry zohledněny i při výpočtu. 

HEC-RAS požaduje pro každý simulovaný N-letý průtok zadání počtu otevřených 

výpustí přehrady a jejich průtočnou výšku. 

5.3.6 Nadmořská výška hladiny vodní plochy 

Pro každou vodní plochu zahrnutou do výpočtu modelu je nutné uvést nadmořskou 

výšku hladiny vody pro každý simulovaný průtok. V rámci teto práce byla pro všechny 

průtoky použita nadmořská výška hladiny stálého držení přehrady Bystřička. 
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5.4 Kalibrace modelu 

Po definování parametrů, na kterých závisí výsledek simulace, je dalším krokem 

simulace skutečných zaznamenaných průtoků na daném toku. Obvykle se používají 

nejvyšší zaznamenané průtoky, ale v podstatě lze použít jakékoli hodnoty průtoku, ke 

kterým je známá odpovídající nadmořská výška hladiny. 

V rámci této práce byly pro všechny tři modelované řeky použity průtoky naměřené 

při třetím stupni povodňové aktivity, tedy stupni ohrožení. Hodnoty průtoků a jim 

odpovídající hodnoty nadmořské výšky hladiny vody jsou zobrazeny v tabulce č. 3. 

Hodnoty nadmořské výšky byly získány jako součet vodního stavu při daném průtoku a 

nultého vodního stavu pro daný hlásný profil. 

Řeka Stanice Průtok [m3.s-1] Nadmořská výška hladiny 
[m. n. m] 

Bystřice VD Bystřička 19.3 350.85 

Senice Ústí 73.6 358.82 

Vsetínská Bečva Velké Karlovice 36.8 507.57 

Vsetínská Bečva Vsetín 249 339.70 

Vsetínská Bečva Jarcová 290 297.55 

Tab. č. 3: Reálné hodnoty průtoku použité při kalibraci [4] 

Po simulaci skutečných průtoků následuje, jak napovídá název této kapitoly, 

kalibrace modelu. Kalibrace spočívá v optimalizaci hodnot vstupních parametrů a 

koeficientů, které model obsahuje tak, aby se hodnoty nadmořské výšky vodní hladiny 

odečtené z modelu co nejvíce blížily hodnotám, které byly zaměřeny ve skutečnosti. 

5.5 Verifikace modelu 

Úkolem verifikace je ověření přesnosti vytvářeného modelu. Prvním krokem je 

provedení simulace reálně zaměřených průtoků stejně jako před začátkem kalibrace, ale s 

jinými hodnotami průtoků. Pro tyto účely byly použity hodnoty průtoků zaměřené při stavu 

bdělosti a jim odpovídající nadmořská výška. Údaje o nadmořské výšce byly získány 

stejným způsobem jako v případě kalibrace. 
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Řeka Stanice Průtok [m3.s-1] Nadmořská výška hladiny 
[m. n. m] 

Bystřice VD Bystřička 8.75 350.55 

Senice Ústí 27 357.92 

Vsetínská Bečva Velké Karlovice 14.8 506.97 

Vsetínská Bečva Vsetín 105 338.5 

Vsetínská Bečva Jarcová 170 296.45 

Tab. č. 4: Reálné hodnoty průtoku použité při verifikaci [4] 

Po provedení verifikace lze přistoupit k simulování průtoků, pro které mají být 

stanoveny povodňové zóny.  

Dále , po provedení postprocessingu, lze výsledky ověřit, před jejich dalším 

zpracováním a využitím, ať už v mapách povodňového nebezpečí, jako v této práci, nebo 

při vytváření map povodňových rizik, následujícími způsoby: [7] 

 eliminováním logicky neodůvodněného vzájemného křížení hranic rozlivů 

jednotlivých kulminačních průtoků 

 ověřením, leží-li hranice rozlivu povodně s menší N-letitostí vně oblasti 

rozlivu povodně s vyšší N-letitostí  

 zkontrolováním, zda hranice rozlivu odpovídá současnému aktuálnímu 

stavu v dané lokalitě (morfologie terénu, nově realizovaná protipovodňová 

opatření, apod.), zjištěnému při místních šetření a z dostupných mapových 

podkladů 

 ověřením shody mezi vymezenými hranicemi rozlivů a mapami hloubek, tj. 

shody, která spočívá v ověření výskytu nulových a "záporných" hloubek v 

oblastech ohraničených rozlivem a hloubek mimo hranice rozlivu 

 kontrolou map hloubek při jednotlivých průtocích, tak aby např. nedošlo k 

situaci, kdy je hloubka vody ve stejném místě záplavového území při 

průtoku Q100 menší než při průtoku Q20 

5.6 Zpracování výsledků (postprocessing) 

Dalším krokem, po provedení simulace, je tzv. postprocessing, tedy zobrazení 

výsledků hydrodynamického modelování v prostředí GIS a jejich následnému zpracování. 

Postprocessing se skládá z několika kroků, které je nutné učinit v určeném  pořadí. Lze jej 
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provést v aplikaci RAS MAPPER, která k HEC-RAS patří, nebo lze použít produkt firmy 

ArcGIS s extenzí HEC-GeoRAS. V případě této metodiky je použit stejně jako u 

schematizace programový produkt ArcGIS. 

Nejdříve je tedy nutné provést export výsledků modelování z prostředí HEC-RAS 

do prostředí ArcGIS. K tomu slouží volba Export GIS Data z hlavního menu HEC-RAS. 

Při exportu je nutné zadat, které výsledky chceme exportovat(kterou hodnotu průtoku). 

Kromě hladiny vodního toku lze exportovat např.: rychlost proudu, smykové napětí, sílu 

proudu a mnohé další. V rámci teto práce byla exportována hladina pro všechny 

simulované N-leté průtoky. Tímto exportem vznikne soubor dat s koncovkou (*.sdf). 

Další kroky se provádějí již v prostředí ArcGIS s použitím extenze HEC-GeoRas. 

Nejprve je nutné soubor vytvořený exportem převést do formátu XML prostřednictvím 

funkce Import RAS SDF File.  

Další práce probíhá v menu RAS Mapping extenze HEC-GeoRAS. Po té je nutností 

založit nový datový rámec (New Analysis) pro postprocessing (obrázek č. 21). Kromě 

názvu tohoto rámce musí uživatel zadat i cestu k vytvořenému XML souboru, cestu k 

používanému DMT a výstupní adresář v němž bude následujícím krokem vytvořena 

geodatabáze. Dalším krokem je import pomocí funkce Import RAS Data. V tomto 

okamžiku je v adresáři, vytvořeném v předchozím kroku,  vytvořena geodatabáze. 
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Obr. č. 21: Založení nového datového rámce 

Po provedení importu vytvořený datový rámec obsahuje DMT zájmového území, 

vrstvu příčných profilů, bodovou vrstvu břehů pro každý příčný profil, hraniční polygon 

(ohraničující území pro výpočet inundací), případně další vrstvy zadané u exportu v HEC-

RAS. 

V této fázi lze přistoupit k samotnému zpracování výsledků hydrodynamického 

modelování. To spočívá ve vytvoření vrstvy rozlivů a případně jiných požadovaných 

vrstev. 

Mapování rozlivů probíhá ve dvou etapách v menu Inundation Mapping. V první 

části je pomocí funkce Water Surface Generation vytvořen DMT typu TIN modelované 

oblasti. Jako vstupní údaj je nutné zadat hodnotu N-letého průtoku (např.: Q100). Poté je 

pomocí funkce Floodplain Delineation Using Raster (se vstupní hodnotou vybranou v 

předešlém kroku) vytvořena polygonová vrstva rozlivu a raster hloubky vody. Výsledkem 

mapování rozlivů jsou tedy tři vrstvy pro každý simulovaný N-letý průtok. V případě 

použití průtoku Q100 je výsledkem vrstva t Q100 (TIN území), vrstva b Q100 (polygonová 

vrstva rozlivu) a vrstva d Q100 (raster hloubky rozlivu). 
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Obr. č. 22: Rozliv Q100 na středním toku Vsetínské Bečvy 

Na obrázku č. 22 je zobrazena vrstva b Q100 znázorňující rozliv Vsetínské Bečvy 

při průtoku Q100. Červená linie zobrazuje břehové linie a vše je zobrazeno na podkladu 

ortofota. 

5.7 Tvorba výsledků, vizualizace 

Posledním krokem této metodiky je vizualizace výsledků. Zobrazit výsledky 

hydrodynamického modelování lze přímo v programu HEC-RAS nebo po provedení 

postprocessingu v prostředí GIS. 

5.7.1 Zobrazení výsledků v HEC-RAS 

V prostředí programu HEC-RAS lze výsledky hydrodynamického modelování 

zobrazit několika způsoby a to jak grafickou formou nebo prostřednictvím tabulek. 
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Jednou z možností vizualizace  výsledků je zobrazení příčných profilů a hladiny 

vody v nich (obrázek č. 23). Na ose x je zobrazena nadmořská výška a na ose y šířka 

příčného profilu. 

 

Obr. č. 23: Příčný profil s rozlivy N-letých vod 

V každém příčném profilu všech modelovaných řek lze pro každý N-letý průtok 

zobrazit vodní hladinu. Každý N-letý průtok lze v příčném profilu zobrazit samostatně 

nebo všechny najednou. Pro každý průtok je zobrazena hladina vody (WS) a výška vlny 

(EG). 

Kromě zobrazení příčných profilů lze zobrazit podélný profil jednotlivých toků 

(obrázek č. 24). Opět lze zobrazit všechny N-leté průtoky samostatně nebo všechny 

najednou. Pro každý průtok je opět vyobrazena vodní hladina (WS), výška vlny (EG) a 

kritická výška (Crit). 
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Obr. č. 24: Podélný profil Vsetínské Bečvy při Q100 

Kromě zobrazení výsledků v jednotlivých příčných případně podélných profilech je 

možné výsledky zobrazit i v grafech. Jedním z nich je graf znázorňující rychlost pro 

vybranou řeku, případně její část (obrázek č. 25). Na ose x tohoto grafu je zobrazena 

rychlost a na ose y vzdálenost od pramene řeky, případně od soutoku. Rychlost lze zobrazit 

pro všechny N-leté průtoky samostatně, pro všechny najednou a případně lze zobrazit 

jejich libovolné kombinace. 

V případě tohoto grafu jsou zobrazeny rychlosti vybraných N-letých průtoků 

dolního toku Vsetínské Bečvy. Pro každý N-letý průtok je zobrazena rychlost v korytě řeky 

a rychlost v zaplavovaných oblastech na levém a pravém břehu. Z tohoto grafu vyplývá, že 

na dolním toku Vsetínské Bečvy byla nejvyšší rychlost dosažena (přibližně 4 m/s) při 

povodňové vlně Q100. 
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Obr. č. 25: Graf rychlosti vybraných N-letých vod 

Kromě tohoto komplexnějšího zobrazení rychlosti (obrázek č. 25) lze rychlost 

zobrazit i ve vybraném příčném profilu a s vybraným N-letým průtokem (obrázek č. 26). V 

tomto případě je zobrazen příčný profil na dolním toku Vsetínské Bečvy. Nejvyšší rychlost 

byla podle očekávání dosažena v korytě řeky. V pravé i levé inundační oblasti rychlost se 

vzdáleností od koryta řeky klesá. Na levém břehu řeka proudila větší rychlostí než na 

pravém. 
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Obr. č. 26: Příčný profil s rychlostí vody při průtoku Q100 

Další možností zobrazení výsledků je trojrozměrný perspektivní graf (obrázek č. 

27). V tomto případě lze opět zobrazit každou modelovanou část toku a vybrané 

kombinace N-letých průtoků. Navíc lze zobrazit oblasti mezi vybranými příčnými profily. 

Pohled na 3D síť lze měnit pomocí horizontální orientace a azimutu. Na obrázku č. 27 je 

zobrazena část řeky Senice s hladinou vody při rozlivu Q100. Pro vybranou část toku jsou 

zobrazeny příčné profily, břehové linie a vodní hladina. 
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Obr. č. 27: Trojrozměrný perspektivní graf při průtoku Q100 

Kromě grafických výstupů HEC-RAS výsledky hydrodynamického modelování 

poskytuje i v tabulkové podobě. Pro každý N-letý průtok jsou vygenerovány dvě hlavní 

tabulky. Jedna tabulka obsahuje informace pro každý tok, případně jeho část. V druhé 

tabulce lze najít informace o jednotlivých příčných profilech. V obou tabulkách jsou 

dostupné informace o průtoku, rychlosti, rozsahu povodně, nadmořské výšce a mnoho 

dalších informací. 

5.7.2 Zobrazení výsledků v prostředí GIS 

Výsledky hydrodynamického modelování lze v prostředí geografických 

informačních systémů zobrazit až po provedení postprocessingu. Vizualizace výsledků 

prostřednictvím GIS probíhá formou mapových výstupů. Dle platné směrnice Evropské 

unie se pro dané povodňové scénáře vyhotovují mapy povodňového nebezpečí a mapy 

povodňového rizika. 
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Mapy povodňového nebezpečí dle této směrnice zahrnují rozsah povodně a hloubku 

vody (případně výšku vodní hladiny). Případně může být obsažena rychlost proudu (nebo 

odpovídající průtok vody). 

Mapy povodňových rizik slouží k vyznačení potencionálních nepříznivých 

následků u daného povodňového scénáře. Jedná se o nepříznivé následky jako orientační 

počet potenciálně zasažených obyvatel, druh hospodářské činnosti v zasažené oblasti a 

zdroje znečištění v zasažené oblasti. 

Je několik možností podkladových dat pro mapy povodňového nebezpečí i mapy 

povodňových rizik. Podle[7] lze použít následující podkladová data: 

 ZABAGED 

 Rastrová základní mapa 1 : 10 000 odvozená z dat ZABAGED 

 ortofoto 

V rámci této diplomové práce bylo jako podkladová vrstva použito ortofoto 

prostřednictvím WMS služby Českého úřadu zeměměřičského katastrálního. 

Povodňové zóny bývají stanovovány za účelem co nejvíce omezit negativní vliv 

povodně na lidskou společnost a její činnost. Z tohoto důvodu mapy povodňových zón, 

vytvořené v rámci této práce, jsou zaměřeny na území ovlivněné lidskou činností. 

Konkrétně byly mapy vyhotoveny pro město Vsetín, na středním toku Vsetínské Bečvy. 

Pro všechny simulované povodňové scénáře byly v mapě vyznačeny rozsah 

povodně a hloubka při jednotlivých průtocích. 

5.7.2 Vyhodnocení rozsahu rozlivu 

Největšího rozlivu bylo podle očekávání dosaženo při stoletém povodňovém 

scénáři (Q100), nejmenšího při jednoletém scénáři (Q1). Rozsah povodně při jednotlivých 

simulovaných průtocích je zobrazen v tabulce č. 5. 

 
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

Rozsah povodně [km2] 10.8 12.6 13.3 14.4 14.9 

Tab. č. 5: Rozsah povodňových zón 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo navrhnout metodiku tvorby povodňových 

zón pomocí hydrodynamických numerických modelů. Na základě této metodiky byly 

vytvořeny ve vybraném povodí povodňové zóny, které byly následně zakresleny do map. 

Jako zájmové povodí bylo určeno povodí Vsetínské Bečvy. Kromě samotné 

Vsetínské Bečvy byly do modelu zahrnuty i dva její přítoky, největší levostranný přítok 

Senice a největší pravostranný přítok Bystřice. 

 Navrhovaná metodika byla rozdělena do jedenácti na sebe navazujících kroků. 

Nejprve byl vytvořen tzv. percepční model, v jehož rámci bylo nutné si vytvářený 

hydrodynamický model představit. Na percepční model navazoval tzv. model koncepční, v 

jehož rámci jsem si konkrétně rozmyslel postup vytvoření modelu, zjistil potřebné 

náležitosti a vstupy a určil hranice modelovaného systému. 

Dalším krokem metodiky byl výběr programu, v jehož prostředí proběhla simulace. 

Pro provedení simulace povodňové vlny byl vybrán volně dostupný programový produkt 

HEC-RAS a byla zvolena ustálená forma jednorozměrného nerovnoměrného proudění. 

Zvolený volně dostupný programový produkt HEC-RAS je dobrou alternativou drahých 

komerčních produktů. Vytvářený hydrodynamický model je závislý na kvalitě vstupních 

dat. Jeden nedostatek tohoto programu jsem objevil během schematizace, v jejímž rámci je 

vytvořena geodatabáze. Pokud je změněna její fyzická adresa, nelze v ní vytvořit další 

geoprvky v rámci téhož mapového dokumentu. 

Po vybrání programu následovala schematizace, která spočívala ve vytvoření 

vstupních vrstev (prostřednictvím GIS), nad nimiž probíhá výpočet hydrodynamického 

modelu. Byla zde zahrnuta centrální linie toku všech tří modelovaných řek, jejich břehové 

linie a příčné profily říčního koryta a břehů. Dále zde byla zahrnuta vrstva rozdělující 

inundační oblast na levou, centrální a pravou, pomocí níž jsou počítány vzdálenosti mezi 

jednotlivými příčnými profily. Kromě těchto základních prvků byly do modelu zahrnuty i 

bezodtoké oblasti, hráz přehrady a vodní plocha. Dalším prvkem reálného světa, který měl 

být v modelu zohledněn, byla mostní konstrukce. Ukázalo se však, že vstupní digitální 

model terénu není v případě modelovaných toků dostatečně přesný pro korektní zanesení 

mostní konstrukce. 
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Dalším krokem byla parametrizace výpočtu. Ta začínala importem, ve schematizaci 

vytvořených, vrstev do prostředí programu HEC-RAS. V této fázi byly programu dány 

hodnoty parametrů, které jsou potřebné k výpočtu. 

Po té následovala simulace skutečných zaznamenaných průtoků se zaměřenou 

dosaženou vodní hladinou. Takto namodelovaná hladina byla porovnána se zaměřenou 

vodní hladinou ve skutečnosti. 

V rámci kalibrace byly měněny hodnoty parametrů použitých při výpočtu tak, aby 

se vodní hladiny, zmíněné v předchozím kroku, k sobě co nejvíce blížily. 

Následujícím krokem byla verifikace modelu. Ta spočívala v ověření dosažených 

výsledků, tedy v ověření přesnosti vytvořených povodňových zón. Ověření proběhlo 

stejným způsobem jako u kalibrace, ale za použití jiných reálně dosažených průtočných 

hodnot. 

Po ověření přesnosti hydrodynamického modelu bylo možno přistoupit k simulaci 

vybraných N-letých průtoku. Dále následoval tzv. postprocessing, tedy převod 

vytvořeného modelu zpět do prostředí geografických informačních systémů. V prostředí 

GIS následně proběhlo mapování jednotlivých modelovaných rozlivů. 

V poslední fázi této metodiky proběhlo zpracování dosažených výsledků a jejich 

vizualizace. Dosažené výsledky byly zobrazeny dvěma způsoby. Nejprve byly zobrazeny 

přímo v prostředí programu HEC-RAS a to na vybraném příčném profilu říčního koryta,  

nebo podélném profilu říčního koryta, či v grafu, a prostorovém grafu. Hlavní vizualizace 

výsledků proběhla v prostředí geografických informačních systémů. Vymezené povodňové 

zóny pro jednotlivé simulované N-leté průtoky byly následně zakresleny do map. 

V jednotlivých částech metodiky byly zvoleny postupy a možnosti závislé na v této 

práci modelovaných tocích a přesnosti vstupních dat. Proto jednotlivé postupy učiněné v 

této metodice nelze brát jako obecný postup, ale pouze postup pro tento konkrétní případ. 

Obecně, i pro jiné případy, by bylo možné použít hlavní kroky této metodiky. V 

jednotlivých krocích by ale bylo nutné použít hodnoty parametrů závislé na konkrétních 

vstupních datech a modelovaných tocích. 

V poslední řádě proběhlo vyhodnocení rozsahu jednotlivých povodňových zón. 

Podle očekávání s rostoucí letitostí povodně se zvyšoval i její rozsah.  
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