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Anotace 

Bakalářská práce pojednává o problematice povodní z konvektivních srážek, 

v  masmédiích označovaných jako tzv. bleskové povodně a jejich devastačních účincích. 

Zájmové území obec Kunín v Moravskoslezském kraji, rozepisuji již v druhé kapitole. 

Následuje popis meteorologických jevů, včetně objasnění konvektivního proudění 

v atmosféře, které probíhalo v roce 2009. Celkový územní dopad tohoto přírodního jevu 

analyzuji v kapitole čtvrté, ve které jsou obsaženy všechny podstatné informace ohledně 

příčin vzniku tohoto typu povodní a následně pak krizového řízení, včetně HPPS ČR 

a  návazných termínech, jako jsou např. stupně povodňové aktivity. V neposlední řadě lze 

v práci nalézt také fotodokumentaci, která dokládá celkový průběh vybraných událostí. 

Následnou vizualizaci výsledků analýz jsem provedl v geoinformačním programu ArcMap 

a sním souvisejícím srážko-odtokovým softwarem HEC-HMS. Poslední kapitola se týká 

celkového shrnutí mé práce. 

Klíčová slova: Jičínka, okres Nový Jičín, bleskové povodně, SPA, ArcMap, HEC-HMS 

Summary 

The thesis deals with problems of floods caused by convective precipitations, 

in mass media usually called „flash floods”, and their devastating effect. I describe the area 

of the village Kunín in the Moravian-Silesian region in the second chapter of the thesis.  

Afterwards I describe meteorological phenomena including the clarification 

of convective flowing in the atmosphere, which happened in the 2009. I analyze the total 

territorial impact of this natural phenomenon in the fourth chapter of my thesis, which 

contents all information about the causes of the origin of these types of the floods 

and emergency management including HPPS of Czech republic and successive dates, for 

instance degree of flood activity. I enclose the photo documentation supporting the total 

progress of the chosen events. I did the visualization of the results of the analysis 

in programme in Geoinformatics ArcMap and hydrological software HEC-HMS. The last 

chapter of my thesis deals with summarization of my work.  

Keywords: Jičínka, district Nový Jičín, flash floods, SPA, ArcMap, HEC-HMS 
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Seznam použitých zkratek 

CLC    Corine land cover (krajinný pokryv) 

ČHMÚ   Český hydrometeorologický ústav 

ČR    Česká republika 

ČSN    Česká státní norma 

DIBAVOD   Digitální databáze vodohospodářských dat 

DMR    Digitální model reliéfu 

ESRI    Environmental Systems Research Institute 

HEC-DSSVue  Hydrologic Engineering Center-Data Storage System Visual Utility 

   Engine 

HEC-GeoHMS  Hydrologic Engineering Center-Geospatial Hydrologic Modeling  

   System 

HEC-HMS   Hydrologic Engineering Center Hydrologic Modeling System 

HPPS    Hlásná a předpovědní povodňová služba 

NJ    Nový Jičín 

SELČ   Středoevropský letní čas 

S-JTSK   Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SO   Srážko-odtok 

SPA    Stupeň povodňové aktivity
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1 ÚVOD, CÍLE A METODIKA PRÁCE 

 

Má zvolená práce na téma devastační účinky bleskových povodní z konvektivních 

srážek v Moravskoslezském kraji, není pouze náhodou. Tato problematika mne již 

zajímala dříve, než jsem nastoupil na Vysokou školu Báňskou - Technickou univerzitu 

Ostrava. Bylo to hned z několika důvodů.  

Jednak jsem se vždy zajímal o přírodní vědy, které mne vždy fascinovaly 

a dokazovaly, jak je člověk oproti přírodním jevům „krátký“ a „bezbranný“. Dalším 

faktorem je to, že nedaleko mého zájmového území, tedy obce Kunín, leží malá vesnička 

Suchdol nad Odrou - Kletné, kde rodiče vlastní chatu na kterou se jezdí rekreovat, 

zrelaxovat a hlavně načerpat nové síly do běžného života. Cesta, která vede do této 

půvabné vesničky je právě již přes zmíněnou obec Kunín. Krátce po bleskové povodni, 

která proběhla v roce 2009 jsme jeli o víkendu na chatu. Projíždění skrze smutnou obec nás 

všechny přítomné v autě udivilo. To jsou přesně ty věci, které člověk „musí vidět 

na vlastní oči“, aby si uvědomil, jaká kolosální síla tkví v přírodě. Připadalo mi to, že jsme 

někde jinde než v Kuníně, jak ho známe s výsostným zámkem. Voda sahajíc do půlky 

rodinného domu, zbořený plot před zámeckým parkem, narušené mosty, lidi odklízející 

nejrůznější naplaveniny apod. Mohu říci, že tato událost ve mně vzbudila respekt vůči 

přírodě jako takové.  

V následném horizontu několika týdnů se mi dostalo vysvětlení, proč se to všechno 

stalo. Hlavně díky médiím a tisku. Jak je známo, tak média mají svou oblibu všechno 

zveličovat, překrucovat pouze na úkor svého zisku. Detailnější a objektivnější vysvětlení 

se mi dostalo až na VŠ.  

Fenomén dnešní doby jak lze nazvat bleskové povodně je velice těžce 

predikovatelná událost, proto bychom měli tomuto faktu dávat větší prostor pro pochopení 

a následné ochraně v případě nouze. V obecné rovině lze konstatovat, že nebezpečí, které 

plyne z tohoto přírodního jevu, se týká hlavně obyvatel, kteří mají svá obydlí poblíž říčních 

toků. V intravilánu větších měst, v nížinných partiích jako je například Ostrava, tak velké 

riziko nehrozí. Byť si můžeme všimnout, že při vydatných deštích kanalizační sítě nestíhají 

vodu pohlcovat a začínají se tvořit místa s většími akumulacemi vody.  
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Práce je rozdělena do více kapitol (částí). První kapitola hovoří o přírodních 

podmínkách mého zájmového území, dále následuje objasnění problematiky srážek 

a povodně z nich plynoucí. Třetí kapitola analyzuje územní dopady mé oblasti, včetně 

fotodokumentace. Předposlední kapitola vizualizuje výstup pomocí GIS softwaru 

a  srážko- odtokového modelu HEC-HMS. Závěr slouží jako shrnutí mé vytvořené práce.  
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2 POPIS FYZICKO-GEOGRAFICKÝCH A HYDROLOGICKÝCH 

POMĚRŮ ZÁJMOVÉHO UZEMÍ 

 

Obec Kunín se nachází v Moravskoslezském kraji, v okresu Nový Jičín, pro který 

budu definovat fyzicko-geografické a hydrologické poměry. 

2.1 Fyzicko-geografické poměry  

V následujících odstavcích popisuji okres Nový Jičín, včetně obce Kunín 

a  charakterizuji geologické, geomorfologické, půdní a klimatické poměry. 

2.1.1 Okres Nový Jičín  

 

Vznik okresu je datován k roku 1960, kdy došlo ke sloučení vícero okresů, jednalo 

se o:  

 Nový Jičín, 

 západní část okresu Frenštátu pod Radhoštěm, 

 jižní části Bílovce a Vítkova, 

 obec Heřmanice. 

 

S postupem času došlo ke zmenšení celkové rozlohy okresu, jelikož dne 24. 04. 

1976 se obce Polanka nad Odrou stala právoplatnou části města Ostravy. Následovaly další 

redukce na rozloze z důvodu připojení obcí:  

 Vřesina,  

 Olbramice,  

 Klimkovice,   

 Zbyslavice.  

Celková rozloha okresu Nový Jičín činí 882 km
2
, což oproti jiným okresů v ČR řadí 

tento, spíše mezi ty menší. Momentální administrativní členění je ve stavu 54 obcí. [9] 

Jednotlivé okresy v povodí Odry jsou znázorněny na obrázku č. 1, pod textem. 
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Obrázek č. 1 Znázornění okresu Nový Jičín v povodí Odry 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.1.2 Obec Kunín 

 

Obec Kunín, známo z dřívějška také jako Kunvald se rozkládá se na obou březích 

řeky Jičínky, která se následně v Chráněné krajinné oblasti Poodří vlévá do řeky Odry. 

Vznik obce je datován na konci 13. století. Ke dni 31. 12. 2012 je počet obyvatel stanoven 

na 1891. Katastrální výměra činí 1732 ha a obec leží v nadmořské výšce 250 m. n. m. 

Místní infrastruktura je dosti vytížená, jelikož se jedná o silniční tepnu směrem na Nový 

Jičín. Srdce Kunína je založeno na barokním zámku, který je pro místní obyvatele velmi 

cenný. Stavitelem zámku je Jan Lukáš Hildebrandt pro hrabata z Harrachu. Zámek je již 

neobyvatelný, přesto na něm probíhají veřejné prohlídky, exkurze, koncerty, výstavy, 

a v neposlední řadě slouží také jako obřadní místo pro uzavírání sňatku manželského. 
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Zámek disponuje také restaurací a součástí je také zámecký park, kde se pořádá během 

roku nespočet různých akcí. [4]   

Vyznačení obce je součástí obrázku č. 2, kde mimo jiné znázorňuji sklony svahů 

a vybrané toky v okrese Nový Jičín. 

 

Obrázek č. 2 Geografické zobrazení sklonů a vybraných říčních toků v okrese NJ 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.1.3 Geologické poměry zájmového území 

 

Geologická stavba Novojičínského okresu je velmi rozmanitá. Území lze rozdělit 

na dva odlišné celky. První je Nízký Jeseník, který je součástí České vysočiny, kde mají 

převahu kulmské horniny, které jsou zbroušené v parovinu, která je mírně zvlněná 

a rozčleněná vodními toky. Druhou část tvoří Karpaty, které jsou samozřejmě mladším 

pohořím. Reliéf zde nebyl ještě ovlivněn denudačními, čili zarovnávacími vlivy a proto je 

možno sledovat, že jejich hřbety jsou ostré s výraznými vrcholy a říční údolní síť je velmi 

ostře zaříznuta. Písčité sedimentární horniny a taktéž slínité usazeniny jsou dominantou 

v této části území. [8] 

Nejstarší usazené horniny lze nalézt v Nízkém Jeseníku, který je složen 

z karbonských drobových pískovců a břidlic. Částečně je možno narazit na vrstvy 

devonské, které jsou zvrásněny a převráceny k východní světové straně. Mezi nejčetnější 

horniny patří tzv. hradecké droby, které jsou složeny z modrošedých pískovců a slepenců. 

Za zmínku stojí také bílovecké břidlice, které se honosí tmavošedou barvou a jsou 

proložené modrošedými pískovci. Zevní okraj karpatského oblouku známé také jako 

flyšové pásmo je druhohorního až třetihorního původu. Vnější okraj tohoto pásma je 

tvořen většími kry jurských vápenců. Vrstvy grodišťské se skládají z břidlic, slepenců 

a pískovců. Tyto vrstvy se nachází právě v mém zájmovém území, tedy v Kuníně, dále 

u Bernartic, Jeseníku nad Odrou a v okolí Starého Jičína. [8]  
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Obrázek č. 3 Geologická stavba v okrese NJ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.1.4 Geomorfologie 

 

Geomorfologické hledisko dělí okres Nový Jičín ke dvěma zcela odlišným 

geologickým útvarům. První je Česká vysočina, která zabíhá na území okresu výběžky 

Nízkého Jeseníku s Vítkovskou vrchovinou. Druhé jsou Karpaty s Podbeskydskou 

pahorkatinou a Moravskoslezskými Beskydami. Území Moravské brány, které se nachází 

podél toku řeky Odry, odděluje obě tyto jednotky údolní nivou, která tvoří úrodný 

pruh.  Na většině území převládá pahorkatinný ráz s výškovým rozdílem od nejvyššího po 

nejnižší místa okresu - 896 m. n. m. (Jistebnické rybníky - Radhošť). [9]  
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Obrázek č. 4 Geomorfologické rozdělení v okrese NJ 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.1.5 Půdy 

 

Okres Nový Jičín lze považovat za průmyslově zemědělský, kdy průmyslová 

výroba je situována do městských center. Celková rozloha zemědělské půdy činí 56 973 

ha, matematicky přepočteno, tj. 50,7 % z celkové rozlohy okresu. Na ornou půdu spadá 42 

249 ha, tj. 74,16 %. Mezi nejúrodnější půdy v okrese se řadí především hnědozem, která se 

nachází v oblastech: Bílovce, Klimkovic, Pustějova, Petřvaldu či Hladkých Životic. [9] 

Jednotlivé typy půd deklaruji na obrázku č. 5, naopak krajinný pokryv, znán také 

pod název CLC (Corine Land Cover), znázorňuji na následujícím obrázku č. 6. 

 
 

Obrázek č. 5 Půdní zastoupení v okrese NJ 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek č. 6 Krajinný pokryv v okrese NJ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.1.6 Klimatické poměry a zemědělská produkce 

 

Má vybraná oblast, obec Kunín, se nachází v teplé, suché klimatické oblasti. Pouze 

na jihovýchodě okresu NJ je možno se setkat s mírně chladnou oblastí. Dále směrem 

od  západu k východu se jednotlivé podmínky přiostřují, zdrsňují, což je dáno přibývající 

nadmořskou výškou. Celkově vzato se okres nachází v oblasti, která je vhodná pro 

primární, tedy zemědělskou výrobu. Při správné agrotechnice a dodržováním určitých 

zásad, lze ve středu okresu pěstovat i náročnější plodiny jako jsou například: pšenice, 
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cukrovka či ječmen. Pochopitelně okrajové části se zaměřují na pěstování méně náročné 

plodiny (brambory, oves, pícniny). [9] 

Tím, že okres NJ spadá do povodí Odry, tak jsou teplotní poměry značně ovlivněné 

Baltským mořem. To způsobuje, že okres bývá na jaře déle zamrzlý, pochopitelně také 

chladný. Podzim oproti tomu zase déle teplý. [9]  

 
 

Obrázek č. 7 Znázornění klimatické situace v okrese NJ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jednotlivé oblasti, které jsou znázorněny na obrázku č. 7, rozepisuji v tabulce č. 1, 

kde jsou blíže specifikovány.  
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  Tabulka č. 1 Popis jednotlivých oblastí, vyskytující se v okrese NJ dle Quitta (1971) [22], [23] 

Chladné oblasti Léto Zima 
Přechodné 

období 

CH6 

Velmi krátké až 

krátké, mírně 

chladné a vlhké 

Velmi dlouhá, mírně 

chladná, vlhká s dlouhým 

trváním sněhové 

pokrývky 

Dlouhé s 

chladným jarem 

a mírně 

chladným 

podzimem 

CH7 

Velmi krátké, 

mírně chladné, 

vlhké 

Dlouhá, mírná, mírně 

vlhká, s dlouhým trváním 

sněhové pokrývky 

Dlouhé, mírně 

chladné jaro, 

mírný podzim 

Mírně teplé oblasti       

MT2 

Krátké, mírné 

až mírně 

chladné, mírně 

vlhké 

Normálně dlouhá, mírné 

teploty, suchá, normálně 

dlouhé trvání sněhové 

pokrývky 

Krátké s mírným 

jarem a mírným 

podzimem 

MT7 

Normálně 

dlouhé, mírné, 

mírně suché 

Normálně dlouhá, mírně 

teplá, suchá, až mírně 

suchá, krátké trvání 

sněhové pokrývky 

Krátké, mírné 

jaro, mírně teplý 

podzim 

MT9 

Dlouhé léto, 

teplé, suché až 

mírně suché 

Krátká zima, mírná, suchá 

s krátkým trváním 

sněhové pokrývky 

Krátké, s mírným 

až mírně teplým 

jarem a mírně 

teplým 

podzimem 

MT10 
Dlouhé, teplé, 

mírně suché 

Krátká, mírně teplá, velmi 

suchá, krátké trvání 

sněhové pokrývky 

Krátké, mírně 

teplé jaro, mírně 

teplý podzim 

 

2.2 Hydrologické poměry 

 

Hydrologické poměry, lze považovat v okolí Nového Jičína jako velmi zajímavé. 

Hřebenem radhošťského pásma, které směřuje od východu na západ, probíhá jedno 

z hlavních evropských rozvodí. Dělí vodní toky severovýchodní Moravy na úmoří 

Baltského a Černého moře. Hraniční čára probíhá na vrcholcích hřebenu (vrh Radhoště 

přes Javorník, Kamenárku a Trojačku). Vzdálenost hranice od Nového Jičína je přibližně 
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10 km. V celém okresu je primárním vodním tokem řeka Odra, která pramení v Oderských 

vrších, pod Fidlovým kopcem v nadmořské výšce 633 m. n. m. [16]  

Nicméně pro mou práci je důležitý vodní tok Jičínka, pro kterou dále rozepíši bližší 

hydrologická specifika.  

2.2.1 Jičínka 

 

Vodní tok Jičínka je pravostranný přítok řeky Odry nad Ostravou, který určuje ústí 

Opavy na jejím dolním konci a prostor Moravské Brány na konci horním u Jeseníka 

nad Odrou. Pramení ve výšce 770 m. n. m. pod Velkým Javorníkem, v Moravskoslezských 

Beskydech. Délka toku, od pramene až po ústí je 25,7 km. Tento vodní tok je z hlediska 

správního docela složitý, jelikož jeho spodní úsek spravuje státní podnik Povodí Odry, 

druhou část spravuje státní podnik Lesy České republiky. Sklon dna v okolí Nového Jičína 

je změřen na 4 ‰. Jednotlivé splaveniny, které se nacházejí na dně řeky, mají průměrnou 

velikost zrna 20 mm, výše proti toku až 45 mm. Z větších městských sídel protéká Jičínka 

Novým Jičínem, kde následně navazují obce Šenov a Kunín. [3] 

2.2.2 Charakter toku 

 

Jičínka se velmi podobá sousedním tokům Lubina a Ondřejnice. Na dolní trati má 

spíše povahu nivy Odry. Jedná se o tok především nížinového charakteru. V její střední 

části charakteru podhorského rázu a směrem k prameni se jedná o bystřinu se značným 

sklonem. Veškeré pravostranné přítoky Odry odvádí průtoky z návětrné strany Beskyd, 

které se vyznačují velmi četnými povodňovými kulminacemi s kratší dobou trvání. Tento 

typ povodně vzniká z konvektivních (tzv. přívalových) srážek. Již povodně z 60. let 20. 

století vedly k regulačním pracím na střední části toku v oblasti Kunína a Šenova 

u Nového Jičína. Ke značným regulačním zásahům došlo také i v úseku spravovaném Lesy 

České republiky. Jednalo se spíše o bystřinné úpravy. Z toho vyplývá, že řeka Jičínka má 

podíl na upravenosti zhruba 90 %. [3]  
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Obrázek č. 8 Vodní toky a vybrané obce v okrese NJ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.2.3 Protipovodňové zabezpečení a kvalita vody 

 

Protipovodňové zabezpečení se jeví jako dostatečné. Koryto toku je upravováno po 

celé její délce, až na úsek Životice, který spadá pod správu Lesy ČR. Zabezpečení v okolí 

Nového Jičína je odhadováno na Q100, v ostatních menších obcích na Q20. Na již 

upraveném korytě řeky je vybudováno cca 50 nižších stabilizačních objektů (stupně 

a prahy). K akumulaci, tedy ke shromažďování vody slouží malá vodní nádrž Kacabaja, 

která se nachází v povodí Zrzávky. Další místa se na tomto toku již nenalézají. [3] 

 



Jiří Navrátil: Devastační účinky bleskových povodní z konvektivních srážek v MSK 

 

2015                                                                                                                                                  15 

 

Kvalitu vody hlídají dvě odběrová místa. První je nad ústím Odry v Kuníně a druhá 

nad Zrzávkou. Horní úsek toku je ohodnocený řádem III. třídy, díky vlivu celkového 

obsahu fosforu. Organické znečištění je vyznamenáno řádem II. třídy a podle 

amoniakálního dusíku lze pravit, že je voda téměř neznečištěna a zdobí jí řád I. třídy 

jakosti. V obci Kunín je klasifikována voda řádem IV. třídy, z důvodu opět 

zaznamenaného fosforu, který se ve vodě nachází jako důsledek odpadních vod z Nového 

Jičína, které mají na kvalitu vody významný vliv. V Novém Jičíně se nachází také čistírna 

odpadních vod, která je největším komunálním zdrojem. Dvě čistírny obecního rázu se 

nacházejí také v obci Kunín. Z hlediska organického znečištění je Kunín hodnocen lepším 

řádem III. třídy. Fyzikálně chemické ukazatele zařazují vodu do I. až II. třídy. Nicméně 

v roce 2010 bylo stanoveno bakteriologickým hlediskem, že voda v profilu Kunín se chová 

jako voda znečištěna a byla vyhodnocena známkou III. třídy. [3]  

Na tabulce č. 2 znázorňuji jednotlivé třídy jakosti vod povrchových, dle platné 

normy ČSN 75 7221.  

 Tabulka č. 2 Jakost povrchových vod dle normy ČSN 75 7221 [26] 

třída znečištění označení CHSKMn      

(mg.l
-1

) 

BSK5          

(mg.l-1) 

N - NH4 

(mg.l-1) 

N - NO3 

(mg.l-1) 

I. tř. neznečištěná voda <6 <2 <0,3 <3,0 

II. tř.  mírně znečištěná voda <9 <4 <0,7 <6,0 

III. tř. znečištěná voda <14 <8 <2,0 <10,0 

IV. tř. silně znečištěná voda <20 <15 <4,0 <13,0 

V. tř.  velmi silně znečištěná voda <20 <15 <4,0 <13,0 
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3 FENOMÉN KONVEKTIVNÍCH SRÁŽEK A TZV. BLESKOVÝCH 

POVODNÍ 

 

Každý běžný člověk ví, že srážky vznikají kondenzací vodních par v ovzduší 

a jejich následným volným pádem. Za normálních životních podmínek by toto vysvětlení 

velkoryse stačilo a netřeba znát víc. Ovšem nic není tak zcela jednoznačné, takže rozvedu 

tuto problematiku více podrobně z přírodovědného hlediska. 

3.1 Vznik srážek 

  

Vznik srážek je základním faktorem indikující následné povodně jimi vyvolané.     

V první fázi tzv. mikrostrukturálního vývoje oblaku vzniká značný počet miniaturních 

kapiček, které mají velikost několik mikrometrů a počet na rozměr jednoho krychlového 

centimetru činí 10
4
 mikrokapek. Je zřejmé, že všechny tyto kapičky se nemohou stát, 

dospět do takových rozměrů, že by se stávaly kapkami dešťovými z důvodu obsažené 

vodní páry v ovzduší, která k tomu nepostačuje. Proces vzniku padajících atmosférických 

srážek jako jsou například: deště, mrholení nebo sněžení, musí spočívat v tom, že z jistého 

důvodu část oblačných částí, jinými slovy elementů začnou usilovně narůstat na úkor 

ostatních elementů. Tento proces lze rozdělit do dvou základních skupin, které v současné 

době meteorologie rozděluje. [1] 

3.1.1 Vznik srážek ve smíšených oblacích  

 

Aby vůbec došlo ke vzniku srážek, musí být nezbytná přítomnost ledových částic 

v oblaku. Zde se hovoří o mírných a vyšších zeměpisných šířkách.   

Vykreslí to následující situace, kdy teplota klesne pod 0 °C a menší část 

přechlazených kapiček, které obsahují náležité krystalizační jádra, zmrznou v ledové 

partikule. Hlavním důvodem, proč se tak stává je ten, že tlak nasycené vodní páry 

nad ledem je menší než totožný tlak nad kapalnou vodou a vytvoří se brzo stav, kdy 

přechlazené kapičky vody se vypařují, kdežto ledové částice narůstají díky kontinuálnímu 

ukládání vodní páry na svém vlastním povrchu. Z fyzikálního hlediska, přesněji 
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termodynamického se nachází přechlazená voda ve fázi metastabilní, a když se tato voda 

srazí při teplotě pod 0 °C s ledovou částicí, tak na ní doslova ihned namrzne. Po získání 

rozhodující velikosti, kdy pádová rychlost převýší rychlost stoupavých pohybů vzduchu 

v oblaku, začnou tyto ledové partikule padat směrem dolů v oblasti právě pod hranicí 0 °C, 

což je také často spojeno s názvem - nulová hladina izotermy. Dále tají a mění se v známé 

dešťové kapky. Ve finále celý tento proces, mechanismus lze popsat tak, že každá kapička 

je jinými slovy, roztátým kouskem ledu. [1] 

3.1.2 Vznik srážek principem koalescenční teorie 

 

Tento typ procesu vzniků bude patřit k oblastem v nízkých zeměpisných šířkách, 

kde se objevují dešťové srážky v podobě tropických lijáků z tzv. teplých oblaků, které se 

nacházejí níže než již zmíněná nulová hladina izotermy. [1]   

Mezi kondenzačními jádry se vyskytují také ojedinělé obří kondenzační jádra, která 

mají poloměr několik mikrometrů a jejich výskyt je cca o 4 - 6 řádů nižší než koncentrace 

ostatních kondenzačních jader ve vzduchu. Tyto poměrně velké partikule jsou tvořené 

hydroskopickými krystalky solí a za vhodných podmínek se na nich mohou vytvářet kapky 

mnohem větších rozměrů. Tyto velké kapky začnou následně zachytávat zásluhou srážek 

menší kapičky a následně dorůstají do takových rozměrů, že začnou padat skrze stoupající 

proudy vzduchu, které formují oblak. Pří pádu dále narůstají koalescencí, s malými 

kapičkami a vyspějí až do velikosti o poloměru cca 2-5 mm. Záleží také na konkrétních 

podmínkách uvnitř oblaku. Následuje rozpad na mnoho větších zbytků a hojný počet 

mikroskopických kapiček. Faktorem, který určuje rozpad je, že blána, která má funkci 

povrchového napětí (viskozitu), neunese nárůst přibývající vody a doslova praskne. Zbytky 

jsou unášený opět vzhůru vzestupnými proudy vzduchu, kde opět dorůstají koalescencí 

a nastává tento koloběh znovu a znovu, který se nazývá jako řetězová reakce. [1]  
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3.2 Konvektivní proudění 

 

Termínem konvekce, známé také jako termická turbulence, chápeme jakousi 

pulzaci vertikální rychlosti vzduchu, způsobené vztlakovými silami, které působí 

na jednotlivé vzduchové částice. Pohyb může být uspořádaný či neuspořádaný 

vzduchových částic, popřípadě kvant. Konvekce je vyvolaná nestálým zvrstvením 

atmosféry, které nastává, když gradient teploty je větší než 1 °C na každých 100 m výšky 

(nenasycený vzduch). U nasyceného vzduchu se jedná o 0,6 °C na 100 m. Další možností 

vzniku konvekce je nestejnoměrné ohřívání zemského povrchu. Z toho vyplývá, že máme 

dva typy konvekce. První je spontánní, která vzniká v libovolné hladině a kontaktní, pouze 

u povrchu. Konvekce se může dále štěpit na uspořádanou a neuspořádanou. V prvním 

případě, zde patří různé druhy buněčné cirkulace. V druhém se jedná o prostorové 

rozložení jednotlivých proudů s chaotickým charakterem. Rozměry proudů se pohybují 

od několika centimetrů až po stovky metrů. [10] 

Jednotlivé částice, které lze označit také, jako elementy mohou mít dvě formy. 

První formou jsou „bubliny“ - izolované objemy vzduchu ve velikosti několika metrů 

až desítek metrů. Druhou jsou vertikální vzdušné formy. Ve které formě neuspořádané 

konvekce se vyskytnou, je otázka, jelikož záleží na termodynamických podmínkách 

v atmosféře a také na charakteru podkladu. V atmosféře mohou konvektivní proudy svou 

vertikalitou přesáhnout horizontalitu až desetkrát. [10] 

Je zjištěno, že nad zahřátou části půdy o ploše cca 2 km
2
 vzniká stoupavý proud 

každých 10 až 15 minut. V nejvíce případech se jednalo o tvar bubliny. Frekvence vzniku 

konvektivních proudů závisí na typu krajiny (tepelné charakteristiky půdy, rychlost větru). 

K fyzikálním charakteristikám patří: rozměry, rozložení teploty, vertikální rychlost uvnitř 

stoupavého proudu. Díky leteckým měřením se ví, že horizontální rozměry výstupních 

proudů se mění v širokých mezích (od 30 až 40 m až po 70 až 80 m). Ze zjištěných 

měřených teplot uvnitř stoupajícího vzduchu ve srovnání s okolním prostředím plyne, 

že rozdíl teplot se pohybuje od desetin stupně do 1 °C až do 2 °C. Teplejší je vystupující 

vzduch. Samozřejmě závisí na mnoha faktorech, jako jsou např.: denní doba, fyzikální stav 

atmosféry, vlastnosti podkladu. Rychlost uvnitř proudu pohybuje od několika centimetrů 

za sekundu až do několika metrů za sekundu. [10]  
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3.3 Povodeň  

 

Definování pojmu povodeň je poměrně složité, přesto je možno vycházet z knihy 

pana Rudolfa Brázdila a kolektivu - Historické a současné povodně v České republice, 

která hovoří z roku 1975, že povodeň je: „Přechodné výrazné zvýšení hladiny toku, 

způsobené náhlým zvětšením průtoku anebo dočasným zmenšením průtočnosti koryta 

(např. ledovou zácpou)“. Rok 1983 definoval povodeň: „Fázi hydrologického režimu 

vodního toku, která se může vícekrát opakovat v různých ročních obdobích; vyznačuje se 

náhlým, obvykle krátkodobým zvětšením průtoku a vodních stavů; je vyvolána dešti nebo 

táním sněhu z oblevy“.  

Česká státní norma definovala také v roce 1983 pojem historická povodeň: 

„významná povodeň známá z historických pramenů“. Největší známá povodeň: „největší 

povodeň, která se vyskytla na toku za dobu pozorování“. Naposled katastrofální povodeň: 

„povodeň mimořádné velikosti a dlouhé doby opakování, obvykle způsobující oběti 

a mimořádné škody“. Tolik k definicím, které dle mého názoru se shodují v jádru věci, 

akorát jsou doplněné o určité faktory, které se podílejí na vzniku. K definicím byly také 

vydány dodatečné poznámky, které upravovaly jejich konečné znění. [2] 

3.3.1 Bleskové povodně 

 

Jedná se v podstatě o doslovný překlad anglického termínu „flash floods“ a je 

v určitém ohledu zavádějící, byť je zde správně akcentována rychlost průběhu tohoto typu 

povodně. Blesková (přívalová) povodeň je povodeň, která stoupá a následně padá s malým 

nebo žádným předběžným upozorněním. Výsledná vysoká intenzita srážky zasáhne 

relativně malou oblast. Nemůže být pochyb o tom, že se jedná o přírodní hazard, který se 

řadí mezi jeden z „nejdevastačnějších“. [12]  

V letních obdobích může v silných bouřkových mracích spadnout 1 až 2 mm srážek 

za minutu. Dle propočtu dává číslo jeden až dva litry na m
2
 za minutu. Ačkoli jsou to 

velmi vydatné srážky, tak naštěstí nemají dlouhý časový interval. Doba trvání je v řádech 

desítek minut, kdy se konvektivní proudy přesunou dále nebo ustanou úplně. Pakliže déšť, 



Jiří Navrátil: Devastační účinky bleskových povodní z konvektivních srážek v MSK 

 

2015                                                                                                                                                  20 

 

liják trvá déle než 20 minut, pak dochází k povrchovému odtoku. Skutečné nebezpečí 

ovšem hrozí, když déšť přesáhne hranici jedné hodiny. To může způsobit, že na jednom 

místě spadne až 100 mm srážek, které způsobí rizikovou odtokovou situaci a zní plynoucí 

bleskovou (přívalovou) povodeň. Nutno podotknout, že riziko ohrožení záleží 

na hydrologických podmínkách dané oblasti. Hovoří se zde o tvaru a konfiguraci povodí. 

Hrozícím nebezpečím čelí například vějířovité povodí, které situuje všechny srážky 

do jednoho centra. Z opačného hlediska, když spadnou srážky na rozvodnici, tak se 

následně rozdělí do dvou povodí, které mají pak za následek to, že rozvodní menší potoky, 

popřípadě suchá koryta. [13] 

Z celkového důsledku na provedení jakýchkoliv momentálních protipovodňových 

opatření nezbývá moc času a rozhodujícím faktorem hraje tzv. „trvalá připravenost“. Voda, 

jakožto médium, má velkou dynamickou sílu a unášecí schopnost, čímž způsobuje nemalé 

problémy. Kdyby se jednalo o stanovení nejčetnějšího výskytu tohoto typu povodní, tak by 

připadal interval v období květen až srpen, ve větší míře ve večerních hodinách. [13]   
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4 EVIDENCE A ANALÝZA ÚZEMNÍCH DOPADŮ BLESKOVÝCH 

POVODNÍ 

 

Následující pasáž mé práce se bude zabývat termíny, jako jsou stupně povodňové 

aktivity, popř. Hlásná povodňová služba, zahrnující IZS. Součástí je také rozbor události 

v obci Kunín, vyhodnocení povodňových škod a znázornění fotodokumentace k události ze 

dne 24. 06. 2009. 

4.1 Příčiny bleskové povodně dne 24. 06. 2009  

 

V tomto období nastaly vhodné podmínky pro tvorbu již zmíněných konvektivních 

procesů (proudů). Minimální dvoutýdenní bouřková činnost byla denně zaznamenána 

na území Česká republiky. Ve vybraných dnech i velmi intenzivní. Bouřková činnost, která 

byla doprovázená silnými lijáky, způsobila právě přívalovou (bleskovou) povodeň 

na Novojičínsku. Dále se jednalo také o Jesenicko a Rychlebské hory, povodí Blanice 

a Volynky, Kamenice, Fulnek, Dolní Bory - Oslava. Mezosynoptické hledisko vykazovalo, 

že se jednalo o stejné počáteční podmínky. Jednotlivé rozdíly spočívaly v mechanismu 

iniciace konvekce (linie instability, fronta, orografie), popřípadě v lokálních podmínkách 

(nasycení půdy, předchozí srážky). [14] 

Radarové měření ukázaly, že se nejednalo o nijak extrémně intenzivní bouřky, 

ale převážně o malé buňky s odrazivostí do 50 dBz
1
. Tyto buňky se organizovaly lineárně 

na linie konvergence a přesunovaly se na jihozápad. Hlavní příčinou vzniku povodní byl 

fakt, že buňky se opakovaně vyvíjely a přecházely přes stejné území. Tento úkaz lze nalézt 

v literatuře jako „train effect“, neboli „řetězový efekt“. Poutavě zajímavý byl především 

vývoj konvergence. Konvergence byla zřejmá už v termínu 24. 06. 2009 v 14 hod. SELČ, 

kdy byl nad Moravou zaznamenán severní až severozápadní vítr, zatímco co Slovensko 

hlásilo bezvětří. V této zóně se začaly tvořit poprvé tvořit bouřky, přeháňky a konvergence 

postupovala na západ. Nad Moravou zesílil tlakový gradient se severním 

                                                      

1
 dBz = Jednotka, kdy barva radarového snímku je závislá na intenzitě srážek. 
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až severozápadním prouděním. Slovensko stále hlásilo bezvětří. Pás konvergence 

přetrvával a dostával se až nad Moravu a Slezsko, směrem na západ. V době 19 - 21 SELČ 

dosáhla aktivita bouřek svého maxima. Analýza automatické staniční sítě ČHMÚ 

naznačovala konvergenci proudění severně až severovýchodně od NJ a to mezi 20 SELČ 

a 21 SELČ, kdy nastal největší rozvoj konvektivních buněk nad oblasti NJ. [14] 

4.2 Stupně povodňové aktivity 

 

Stupně povodňové aktivity, dále jen SPA lze interpretovat jako nebezpečí dané 

povodně, která je svázaná se směrodatnými limity, vyjádřené vodními stavy nebo průtoky 

Q, v hlásných profilech na jednotlivých vodních tocích. Jednotlivé limity jsou stanovovány 

tzv. povodňovými orgány a jsou k nalezení v povodňových plánech. [5], [6] 

Celková problematika spadá pod předpis č. 240/2000 Sb., který se nazývá jako 

„krizový zákon“. Jeho obsah se dělí na dvě části, kdy v první části § 39 odst. 2 se hovoří 

o povodních, kdy: „V případech, kdy je v době povodní vyhlášen stav nebezpečí 

nebo  nouzový stav, se povodňové komise stávají součástí krizového štábu kraje a Ústřední 

povodňová komise součástí Ústředního krizového štábu.“ Část druhá v § 41 poukazuje na 

změnu zákona o státní správě ve vodním hospodářství. [17] 

Jednotlivé SPA se rozdělují na „klasické“ vodní toky a dále z hlediska bezpečnosti 

vodních děl, které zařazujeme mezi zvláštní povodně. Vzhledem k tomu, že se zaměřuji na 

vodní tok, tak rozepíši SPA určené právě pro vodní toky. [5], [6] 

 1. stupeň - (bdělost) - Tento stav se vyjadřuje pod zelenou barvou, která 

indikuje nejmenší možnost rizika ohrožení. Nastává při nebezpečí přirozené 

povodně a zaniká tehdy, když pominou příčiny takového nebezpečí. Tento stav se 

vyhlašuje, když:  

I. vodní tok dosáhne limitního vodního stavu, 

II. dochází k velkoobjemovému tání sněhu, 

III. při předpovědi intenzivních srážek a silných bouřek, 
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IV. při vzniku ledových zácep v době tání ledu. [6] 

 2. stupeň - (pohotovost)  - Druhý stupeň vyhlašuje příslušný povodňový 

orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, kdy ovšem ještě nedochází 

k rozlivům koryta řeky a jejím následným škodám. Vývoj situace se pečlivě sleduje 

a již se kontaktují jisté složky povodňové záchranné služby. Žlutá barva je 

příslušná tomuto typu ohrožení. Vyhlášení nastává, když:  

I. dochází k výraznému zvýšení hladiny řeky v korytě a tvoří se hrozba vylití 

a škody jimi vyvolané, 

II. zvýšená hladina řeky, kdy už dochází k vylití řeky z koryta a může 

způsobovat škody, 

III. dočasné zvýšení hladiny řeky z důsledku chodu ledu, popřípadě tvorba 

ledových bariér, které vzdouvají vodu a může dojít k rozlivům. [6] 

 3. stupeň (ohrožení)  - Opět vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době již 

probíhající povodně, která s jistou dávkou pravděpodobnosti může způsobovat větší 

škody jak na majetku, tak hlavně na lidském zdraví, životě v daném záplavovém 

území. Při třetím stupni ohrožení se provádějí zabezpečovací práce, které mají 

úzkou souvislost s evakuací obyvatel a záchrannými pracemi. Tento stav 

se vyznačuje výstražnou červenou barvou. [5] 

 3. stupeň (extrémní ohrožení)  - Tento sekundární stav třetího stupně 

povodňové aktivity nastává, když NL ≥ 50 l. p. [11] 

4.2.1 Překročení limitů stupňů povodňové aktivity 

 

Na následujících dvou tabulkách a jednom grafovém zobrazení chci poukázat na to, 

proč definujeme dvouslovný název blesková povodeň, právě blesková. 
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Jedná se o rychlost, respektive intenzitu daných srážek, které dopadnou na určité 

místo. Zaměření bleskových povodní je lokálnějšího charakteru než regionálního, pro které 

jsou typické delší doba trvání srážek, avšak s menší intenzitou. Z toho vyplývá, že když 

dopadne větší úhrn srážek na menší prostor, tak dojde k vzestupu hladiny v řekách, 

v menším časovém intervalu. Celkové vyjádření symbolizuje tabulka č. 3 a následně 

tabulka č. 4. 

Tabulka č. 3 znázorňuje vzestup hladiny v profilu Nový Jičín, na řece Jičínce. Dne 

24. 06. 2009 se dosáhlo prvního stupně povodňové aktivity v 19:46, kdy nastal první 

stupeň povodňové aktivity - bdělost. Bohužel srážky nabíraly na intenzitě stále a v 19:53, 

již byl stanoven stupeň druhý povodňové aktivity - pohotovost. Za necelých 12 minut řeka 

Jičínka atakovala třetí stupeň povodňové aktivity - ohrožení. [Povodí Odry, státní podnik] 

  Tabulka č. 3 Časová osa vzestupu hladiny v jednotlivých stupních povodňové aktivity  

  Zdroj: Povodí Odry, státní podnik 

Vodní tok Profil 

Dosažené SPA 

Vzestup na: 

I. SPA II. SPA III. SPA 

Jičínka Nový Jičín 24.6 - 19:46 24.6 - 19:53 24.6 - 20:05 

 

Tabulka č. 4 znázorňuje opak vzestupu, čili pokles hladiny. Pokles již není tak 

rychlý, bleskový, nežli předcházející vzestup, je to dáno také tím, že okolní prostředí není 

připraveno na takové velké množství vody. Voda nestíhá infiltrovat, vsakovat do půdy, 

jelikož již je plně saturovaná. O výparu, který se podílí velkou měrou na celkovém 

koloběhu vody na Zemi, v tento moment nemůže být ani řeč, jelikož se jedná 

o zanedbatelné množství. Vodě nezbývá nic jiného, než povrchovým odtokem odtéci 

po směru proudění vody. Voda se v tento moment nenachází pouze v korytu řeky, ale také 

například v obydlených oblastech, kde se rozlévá do okolí a působí škody na majetku 

a hlavně zdraví. [Povodí Odry, státní podnik] 

  Tabulka č. 4 Časová osa poklesu hladiny v jednotlivých stupních povodňové aktivity 

  Zdroj: Povodí Odry, státní podnik 

Vodní tok Profil 

Dosažené SPA 

Pokles na: 

I. SPA II. SPA III. SPA 

Jičínka Nový Jičín 25.6 - 2:00 25.6 - 05:30 25.6 - 13:45 
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Z grafu č. 9, lze vyčíst, že kulminace nastala v 21:00 dne 24. 06. 2009, kdy hladina 

řeky dosáhla úctyhodných 625 cm. Zajímavosti je, že III. SPA byl překročen na hladině 

260 cm. To znamená, že kulminace přesáhla tento bod zhruba o jeden a půl krát více, 

což je těžce uvěřitelné a nepředstavitelné, když vezmeme v potaz intenzitu této srážky. 

Zajímavosti na grafu také je, že když se dosáhlo I. SPA v 00:00 dne 24. 06. 2009 

tak nenásledoval vzestup, který by se očekával, ba naopak přišel mírný pokles intenzity, 

který trval až do 18:00 téhož dne. V ten moment, se intenzita srážky zvýšila na maximum 

a neustávala po dobu tří hodin, kdy došlo k finální kulminaci. [Povodí Odry, státní podnik] 

 
 

Obrázek č. 9 Graf, znázorňující přechody stupňů povodňové aktivity 

Zdroj: Povodí Odry, státní podnik 

4.3 Hlásná povodňová služba  

 

Zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva 

a poskytuje informace, které jsou potřebné k vyhodnocování povodňové situace a k řízení 

opatření na ochranu proti povodním. Povodňové orgány jsou hlavním koordinátorem pro 

hlásnou povodňovou službu, na které se podílejí také ostatní účastníci ochrany před 
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povodněmi. Každý povodňový orgán organizuje hlásnou službu na svém územním obvodu 

tak, aby měl ihned k dispozici informace, které jsou potřebné pro svou činnost během 

povodní (předávání informací ostatním účastníkům). Systém řízení ochrany 

na jednotlivých stupních řízení ochrany před povodněmi, se musí nacházet v povodňových 

plánech, které obsahují např. (směrodatné limity pro SPA, kontrolu hlásných profilů, 

sledování stavu vodních toků, aj.). Hlásné profily se řadí do třech kategorií: 

 

kategorie A - základní hlásné profily, které provozuje stát (ČHMÚ, s. p. Povodí), 

kategorie B - doplňkové hlásné profily, které zřizují krajské úřady, 

kategorie C - pomocné hlásné profily, provozované obcemi. [25] 

 

4.4 Krizové řízení během povodňových situací 

 

K vyhlášení krizového stavu dochází tehdy, pakliže jsou při povodni ohroženy 

životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí a ohrožení není možné odvrátit běžnou 

činností povodňových orgánů, popř. IZS (Integrovaný Záchranný Systém). V tomto 

případě veškeré řízení ochrany přebírají orgány krizového řízení. Stav nebezpečí vyhlašuje 

hejtman, následný nouzový stav dále stanovuje vláda. [25] 

4.4.1 Integrovaný záchranný systém 

 

Tvoří jej základní a ostatní složky, které systematicky postupují při přípravě 

na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních pracích. Základními 

složkami jsou:  

 HZS (Hasičský záchranný sbor ČR), 

 jednotky požární ochrany, 

 zdravotnická záchranná služba, 

 Policie ČR. 

Mezi ostatní složky se řadí vyčleněné síly a prostředky, dále odborné a jiné služby, 

které poskytují plánovanou pomoc na vyžádání. [25] 
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4.5 Rozsah záplavového území v obci Kunín a Jeseník nad Odrou 

 

Obrázek č. 10, který se nachází pod tímto textem, znázorňuje rozsah záplavového 

území v obci Kunín. Červená barva pochopitelně indikuje vodu, která se dostala z koryta 

na řece Jičínce a způsobovala nemalé škody. Stejný případ zasáhl také obec Jeseník nad 

Odrou, kdy došlo k rozvodnění řeky Luhy. Vizuálně to dokládá obrázek č. 11. Matka 

příroda si s těmito místy nehezky vyhrála a poukázala na svou sílu, konkrétně na vodu, 

která jako nejzákladnější element na Zemi, patří k těm, které si vyžádají nejvíce škody na 

majetku a hlavně na lidském zdraví. Nicméně stačí pouze doufat, že se tyto meteorologické 

jevy budou vyskytovat s menší četností a když už, tak na bezpečném místě mimo lidské 

obydlí.  

 

Obrázek č. 10 Rozsah zaplaveného území v roce 2009 (Jičínka) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek č. 11 Rozsah zaplaveného území v roce 2009 (Luha) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.6 Povodňové škody v obci Kunín 

 

Celková plocha rozlivu v intravilánu činila 103 ha. Nejvíce utrpěly objekty určené 

k bydlení. Dle mapového podkladu a lokálního šetření se jednalo o 6 bytových a 3 

podlažních domů a zhruba 200 rodinných domů. Dále bylo zaplaveno 26 budov občanské 

vybavenosti a 12 průmyslových objektů. Celkový odhad škod pro obec Kunín byl stanoven 

na 182 až 309 mil. Kč. [15]   

Přehlednější ukazatele znázorňuje tabulka č. 5 pod textem.  
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Tabulka č. 5 Odhad povodňových škod v obci Kunín 

Zdroj: Povodí Odry, státní podnik 

kategorie škod 
počet / 

výměra 
jednotky 

potenciální škody  

(tis. Kč) 

min. max. 

budovy 317 / 79 858 ks / m
2
 90 470 140 150 

vybavenost 

budov 43 431 m
2
 49 641 94 375 

komunikace 97 827 m
2
 5 870 11 837 

železnice 0 m 0 0 

mosty 7 ks  16 451 32 902 

infrastruktura 13 300 m 1 662 2 447 

sportovní plochy 5 850 m
2
 1 024 1 550 

průmysl 7 453 m
2
 16 598 24 901 

zemědělství 69,0 ha 414 1 242 

celkem     182 130 309 404 

 

4.7 Fotodokumentace dne 25. 06. 2009 

 

Následující vybrané čtyři obrázky (obr. č. 12 až obr. č. 15), znázorňují devastační 

účinek bleskové povodně. S ohledem na kapacitu mé práce jsem další obrázky vložil 

do příloh, kde je možno si je prohlédnout.  
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Obrázek č. 12 Fotografie devastačního účinku bleskové povodně (obytný dům) 

Zdroj: Povodí Odry, státní podnik 

 

 

Obrázek č. 13 Fotografie devastačního účinku bleskové povodně (zámek) 

Zdroj: Povodí Odry, státní podnik 
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Obrázek č. 14 Fotografie devastačního účinku bleskové povodně (narušení mostu) 

Zdroj: Povodí Odry, státní podnik 

 

 

Obrázek č. 15 Fotografie devastačního účinku bleskové povodně (chybějící část mostu) 

Zdroj: Povodí Odry, státní podnik 
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5 ZHODNOCENÍ, VIZUALIZACE VÝSTUPŮ V GIS 

 

Následující kapitola souvisí s geoinformačním systémem, ve kterém jsem 

v průběhu mé práce tvořil také mapové výstupy. Práce spočívá v interakci dvou programů, 

první z nich je ArcMap 10.2, přesněji jeho extenze HEC-GeoHMS, ve kterém jsem tvořil 

preprocessing, pro následný srážko-odtokový model HEC-HMS. Součástí kapitoly je také 

SO model MIKE SHE. 

5.1 ArcMap 

 

ArcMap je jedna z nejpoužívanějších aplikací z balíku služeb ArcGIS Desktop. 

Slouží k tvorbě a editaci prostorových dat, jejich analyzováním a provádí také výslednou 

vizualizaci. Obsahuje také mnoho funkcí při tvorbě mapových výstupů, jako jsou: vkládání 

severky, grafického nebo číselného měřítka, zobrazení legendy, grafy. Umožňuje také 

zvolit si souřadnicový systém, pro který chci pracovat. Výsledný produkt je možno 

exportovat do více podob typu: .pdf, .jpg, .giff, aj. Pro mou práci jsem mapové výstupy 

exportoval právě do formátu .jpg. [20] 

5.2 HEC-HMS 

 

Tento hydrologický software pochází od inženýrů Americké armády (HEC-USACE 

- Hydrologic Engineering Centre - U.S. Army Corps of Engineers). Software disponuje 

také nezbytnými postupy pro spojitou simulaci včetně evapotranspirace a tání sněhové 

pokrývky. Výhodou je grafické uživatelské rozhraní a možnost implementace pokročilých 

metod pro hydrologickou a hydraulickou transformaci srážko-odtokového modelu. 

Základními elementy modelu jsou: basin model (schematizace povodí), meteorologic 

model (slouží k rozmístění stanic na povodí) a poslední control specifications (zadávání 
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času počátku a konce dané simulace, produkce výsledků). Celý obrázek popíše simulation 

run (běh výpočtů), který se skládá z dříve jmenovaných komponentů. Aktuální verze, 

se kterou jsem také pracoval je 4.0. [18], [19] 

5.3 Preprocessing dat v extenzi HEC-GeoHMS 

 

Tato část mé práce se zaměřovala na území povodí Jičínky, kdy v první řadě, 

po otevření softwaru ArcMap 10.2 je nutno nastavit souřadnicový systém. V našich 

zeměpisných šířkách nastavujeme - S-JTSK Krovak EastNorth. Dále jsem načetl DMR 

(Digitální Model Reliéfu), který musí být také projektován ve stejném souřadnicovém 

systému, což zobrazuji na obrázku č. 16, pod textem. 

 
 

Obrázek č. 16 Ověření souřadnicového systému v DMR 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Po optimalizaci aplikace ArcMap, jsem začal pracovat s extenzí HEC-GeoHMS. 

První krok pro zahájení preprocessingu, bylo vybrat položku „Project Setup“ → „Start 

New Project“. Projekt jsem pojmenoval, vybral místo uložení a po vygenerování jsem 

preventivně uložil. 
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5.3.1 Definování říční sítě 

 

Následující proces zahrnoval postupy ze záložky „Preprocessing“, kde jsem začal 

pracovat s DMR.  

- „Fill Sinks“- V tomto kroku jsem DMR zbavil bezodtokých oblastí 

tak, abych dostal hydrologicky korektní model. 

- „Flow Direction“- Určuje směr odtoku, na základě sklonu daného terénu. 

Vizuální znázornění z mé práce vykazuji na obrázku č. 17. 

 
 

Obrázek č. 17 Znázornění směru odtoku v průběhu preprocessingu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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- „Flow Accumulation“- Jedná se o rastr akumulace odtoku, kdy představuje 

součet všech buněk, ze kterých přitéká voda do dané buňky. 

- „Stream Definition“- Určení toku s hodnotou akumulace vody větší než 

určitá hodnota, která se určí jako podíl celkové plochy k závěrnému profilu. 

- „Stream Segmentation“- Rozdělí tok do jednotlivých říčních úseků, 

s unikátní identifikací.   

- „Catchment Grid Delineation“- Vytvoří grid, který každé oblasti přináší 

hodnotu tzv. grid kód a indikuje, kterému povodí daná oblast patří.  

- „Catchment Polygon Processing“- Rozparceluje jednotlivá subpovodí. 

- „Drainage Line Processing“- Vygenerování říční sítě na povodí. 

- „Adjoint Catchment Processing“- Agregování povodí do větších úseků. 

Nutno poznamenat, že jsem v průběhu mé práce neustále průběžně ukládal 

tak, abych zamezil případným problémům, se ztrátou dat. 

5.3.2 Zvolení závěrného profilu 

 

Předposlední krok, který mne čekal, bylo zvolit na mém povodí závěrový profil 

přes funkci   „Add Project Points“.  

5.3.3 Generování projektu 

 

Po všech zvládnutých úkonech, jsem mohl dospět do finále první části, kdy jsem 

rozbalil záložku „Project Setup“ a vybral „Generate Project“. 

 

 

 

 



Jiří Navrátil: Devastační účinky bleskových povodní z konvektivních srážek v MSK 

 

2015                                                                                                                                                  36 

 

5.3.4 Vymezení charakteristik povodí 

 

Součástí preprocessingu jsou fyzicko-geografické charakteristiky povodí, které je 

nutné vypočítat. K výběru jednotlivých charakteristik slouží položka „Characteristics“, 

kde jsem následně vybral: „River Slope“ (výpočet říčních úseků), „River Lenght“ (délka 

říčních úseků), „Basin Slope“ (sklon svahů na povodí), „Longest Flowpath“ (nejdelší 

trasa proudění), „Basin Centroid“ (určí těžiště jednotlivých subpovodí), „Centroid 

elevation“ (přiřazení nadmořské výšky k vytvořenému Centroidu) a poslední 

charakteristika „Centroidal Longest Flowpath“ (výpočet délky toku z profilu průmětu 

těžiště směrem na hlavní tok až k závěrovému profilu). 

Tyto kroky sloužily k výpočtu charakteristik pro povodí a na obrázku č. 18, 

znázorňuji současný stav povodí po výpočtu charakteristik. 

 
 

Obrázek č. 18 Stav průběhu preprocessingu po vypočítání charakteristik povodí 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.3.5 Příprava povodí na export do HEC-HMS 

 

Jednotlivé kroky jsem prováděl nejdříve v záložce „Parameters “, posléze „HMS“, 

kde jsem postupně aplikoval funkce: 

- „Select HMS Processes“ - Slouží k nastavení jednotlivých metod, v mém 

případě jsem použil: SCS, Clark, Recession, Kinematic Wave. 

- „River Auto Name“ - Přiřazení jmen jednotlivým řekám. 

- „Basin Auto Name“ - Přiřazení jmen jednotlivým subpovodím. 

- „Subbasin Parameters from Raster“ - Načtení dat CN křivek a následný 

přepočet. 

- „Muskingum-Cunge and Kinematic Wave Parameters “ - Nastavení drsnosti 

na hodnotu 0.04, tvar kinematické vlny - lichoběžník (trapezoid). 

-  „Map to HMS Units “ - Definování jednotek SI. 

- „Check Data “ - Pro ověření správnosti dosavadního postupu viz obr. č. 19 

 

Obrázek č. 19 Ověření správnosti postupu během preprocessingu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

- „HMS Schematic “ - Vytvoření schematického modelu povodí. 

- „Toggle Legend “ → „HMS Legend“ - Vytvoří HMS legendu. 

- „Add Coordinates “ - Přiřazení souřadnic k schematickému modelu. 

- „Prepare Data for Model Export “ - Příprava dat pro následný export do 

HEC-HMS. 
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V posledních krocích jsem postupoval následovně „Background Shape File“, 

„Basin Model File“, „Met Model File“→„Specified Hyetograph“. Poslední část byla 

„Create HEC-HMS Project“, kdy jsem dokončil celý preprocessing a vytvořil data, která 

se následně implementují do softwaru HEC-HMS. 

                             

5.3.6 HEC-GeoHMS Add-In 

 

Během utváření projektu, k následnému exportu do HEC-HMS, bylo nutné využít 

také extenzi HEC-GeoHMS Add-In pro ArcView, která bylo vytvořena pod záštitou 

ČHMÚ, konkrétně pana Ing. Petra Šercla Ph.D., aby doplnila srážko-odtokové modelování 

o určité parametry, které se bohužel nedají vypočítat v dřívější fázi, viz obrázek č. 20, 21. 

Tuto extenzi jsem využil v přítomnosti pana doc. RNDr. Jana Unucky, Ph.D., na 

pracovišti ČHMÚ, jelikož Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava touto 

extenzi nedisponuje, byť pro SO modelování je nezbytnou součástí. 

 
 

Obrázek č. 20 Hodnoty parametrů pro SCS Curve Number Loss v HEC-HMS 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek č. 21 Hodnoty parametrů pro Clark Unit Hydrograph v HEC-HMS 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.4 Processing v HEC-HMS 

 

Po otevření a následnému načtení již připravených dat z extenze HEC-GeoHMS 

a HEC-GeoHMS Add-In, bylo nutné v záložce „Parameters“→ „Routing“ → „Kinematic 

Wave“, nastavit Manningův drsnostní koeficient, který jsem stejně jako v preprocessingu 

zvolil pro každý úsek toku na hodnotu 0.04, dále jsem stáhl data vrstev z DIBAVODu  

(břehové linie), které jsem doplnil o data řek z preprocessingu tak, abych zjistil délku - 

„Length“ a sklon - „Slope“ jednotlivého úseku na řece. Zároveň jsem také pomocí funkce 

„Measure“  , v ArcMapu dokázal změřit šířku - „Width“ na daném úseku řeky. Sklon 

břehu - „Side Slope“, jsem nastavil na hodnotu 1, což odpovídá 45°. Tvar - „Shape“, jsem 

nastavil jako lichoběžníkový - „Trapezoid“.  Všechny tyto parametry řeší hydraulickou 

transformaci, neboli jak se bude chovat voda v korytě toku. Naopak hydrologickou 
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transformaci řeší metoda CN křivek („Loss“→„SCS Curve Number“), potažmo ztráta 

na  povodí, která byla nastavena v preprocessingu.  

 

Obrázek č. 22 Nastavení hydraulických parametrů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Další podstatnou částí bylo nastavení podzemního (základního) odtoku, který lze 

nakonfigurovat v záložce „Parameters“→ „Baseflow“ → „Recession“. Specifický odtok 

„Initial Discharge“, jsem zvolil hodnoty v intervalu 0.002  0.006, které jsou vyjádřené 

v jednotkách m
3
. s-

1
. km

-2
, na základě poskytnutých dat z ČHMÚ. Recesní konstanta 

„Recession Constant“, je zvolena na hodnotu 0.85 - 0.87, která vychází z geologického 

podkladu daného území. Mé území spadá právě pro tyto hodnoty. Prahový odtok - 

„Threshold Type“ jsem zvolil „Ratio to Peak“. „Ratio to peak“, se pohybuje v hodnotách 

0.18 až 0.2, v závislosti na umístění daného subpovodí. Nutno podotknout, že hodnoty jsou 

vyjádřené v procentech. Blíže to specifikuje obrázek č. 23, pod textem. 
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Obrázek č. 23 Konfigurace podzemního (základního) odtoku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Následně jsem vytvořil meteorologický model v záložce „Components“→ 

„Meteorologic Model Manager“  , s názvem „Met 1“ 

a „Components“→ „Time-Series Data Manager“ , kde jsem 

v implementoval, veškeré srážkoměrné stanice - „Precipitation Gages“, které se na mém 

povodí Jičínky nacházejí. V modelu „Met 1“  , jsem v záložce „Basin“ zahrnul 

veškerá subpovodí. Každé stanici jsem přiradil příslušný název, který koresponduje 

s názvem stanice v atributové tabulce při zobrazení v  ArcMapu. Pro celou tuto formu jsem 

využil Thiessenových polygonů, které znázorňuji na obrázku č. 24.  

5.4.1 Thiessenovy polygony  

 

Jedná se o vytvoření triangulační sítě, kdy v každém trojúhelníku se nachází právě 

jedna měřící stanice. Využití je především v meteorologii při analýze dat. Tato metoda je 

jednoduše aplikovatelná a zohledňuje vzdálenost dopadu srážky od dané stanice a jejich 

dlouhodobý úhrn. Jednou z nevýhod může být ta, že nebere v potaz orografické poměry 

území. [24] 
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Obrázek č. 24 Thiessenovo rozparcelování v povodí Jičínky 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.4.2 HEC-DSSVue 2.0.1 

 

Pro konektivitu srážkových dat z jednotlivých stanic, s modelem HEC-HMS bylo 

nutné připravit data v tomto databázovém softwaru.  Napojení modelu vedlo přes „File“→ 

„Open“, kde jsem ve složce mého modelu našel soubor s příponou „.dss“. Dále přes 

záložku „Data Entry“→„Manual Time Series“, vkládal jednotlivé srážkoměrné stanice 
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a doplňoval jejich „Pathname Parts“, zahrnující počátek a konec epizody, jednotky (m
3
.s

-1
, 

mm), aj. 

Dalším krokem bylo napojit jednotlivé stanice v prostředí HEC-HMS, právě se 

softwarem HEC-DSSVue 2.0.1. Každé stanici jsem změnil „Data Source“ → „Data 

Storage System (HEC-DSS)“, dále napojil „DSS Filename“ a „DSS Pathname“.  

5.4.3 Nastavení epizody 

 

Přes záložku „Components“ → „Control Specifications Manager“ 

, jsem vybral „New“, nechal pojmenované defaultně „Control 1“ 

a následně zadal:  

 „Start Date“ - 24VI2009  

 „Start Time“ - 06:00 

 „End Date“ - 02VII2009 

 „End Time“ - 07:00 

 „Time Interval“ - 1 Hour 

5.4.4 Spuštění simulace  

 

Po správném nakonfigurování jednotlivých elementů, jsem mohl dospět do finální 

části, a  to spuštění simulace, přes záložku „Compute“ → „Simulation Run Manager“.  

5.4.5 Výstup srážko-odtokové simulace v HEC-HMS 

 

Jak již bylo zmíněno dříve v bodě 5.4.3, tak má vybraná epizoda započala krátce 

před bleskovou povodní, tj. 24. Června 2009, kdy simulace začíná časem 06:00. Konec 

epizody je nastaven na začátek následujícího měsíce, přesněji 2. Července, kdy simulace 

končí časem 07:00.  



Jiří Navrátil: Devastační účinky bleskových povodní z konvektivních srážek v MSK 

 

2015                                                                                                                                                  44 

 

Soutok „JR20“, který se nachází na obrázku č. 25 a je znázorněn v červeném 

kolečku se nachází právě v mém zájmovém území obce Kunín. V této oblasti došlo na k 

největší intenzitě srážek napříč celým povodím Jičínky, což také dokládá obrázek č. 26, 

kde je na grafu znázorněn průtok, který prudce vystoupal a následně po dobu 

simulovaných osmi dnů klesal, s tím, že se vyskytovaly menší vlky na řece.  

Po podrobném zkoumání S-O simulace můžu konstatovat, že ostatní soutoky 

nevykazovaly takový nárůst vody v korytě řeky, jakožto právě ve zmiňované obci Kunín. 

 
 

Obrázek č. 25 Znázornění soutoku v obci Kunín vůči celému povodí Jičínky 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek č. 26 Grafické znázornění průtoku řeky v prostředí S-O modelu HEC-HMS 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 
 

Obrázek č. 27 Sumarizační tabulka soutoku JR20 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jedno ze dvou subpovodí „R40W40“, které odvádějí vodu právě do zmíněného 

soutoku „JR20“, je znázorněno na obrázku č. 28, resp. obrázku č. 29, včetně hyetogramu, 

kde graf ukazuje jednotlivé typy odtoku a srážky. 

 
 

Obrázek č. 28 Hyetogram a hydrogram pro subpovodí R40W40 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V hyetogramu se nachází efektivní srážka - „Precipitation Loss“, a v hydrogramu 

se nachází: přímý odtok - „Outflow“, základní odtok - „Baseflow“.  

 
 

Obrázek č. 29 Sumarizační tabulka pro subpovodí R40W40 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.4.6 Modelování prostřednictvím MIKE SHE 

 

Jedná se o distribuovaný SO model s fyzikálními parametry, který disponuje 

pokročilým GUI rozhraním. Skládá se z jednotlivých komponentů, které počítají objem 

vody v rozparcelovaných částech SO modelu. Díky platformě MIKE ZERO je možno 

pracovat s formáty ESRI (.shp, ASCII raster), což umožňuje snadnější napojení na GIS. 

Pro bilanční analýzy a management povodí se tento model hodí daleko více, než SO model 

HEC-HMS nebo HYDROG. Jednotlivé komponenty modelu jsou: srážky, povrchový 

odtok, evapotranspirace, podzemní odtok, podpovrchový odtok, odtok v korytě. [18] 

 

 

Obrázek č. 30 Obsah vody v nenasycené zóně v povodí Jičínky (MIKE SHE) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Modelaci povodí Jičínky v prostředí MIKE SHE znázorňuji na obrázcích č. 30,31. 

Další lze nalézt v seznamu příloh. 

 

 

Obrázek č. 31Využitelnost území v povodí Jičínky (MIKE SHE) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6 ZÁVĚR 

Cílem práce na téma devastační účinky bleskových povodní z konvektivních srážek 

v Moravskoslezském kraji bylo poukázat na rychlost, nevybíravost a sílu tohoto přírodního 

jevu, se kterým se může člověk setkat především v letních měsících.  

V práci jsem se snažil definovat jednotlivé fyzicko-geografické poměry území, 

které nehrají v tak krátký časový interval významnou roli, pakliže se dané území nachází 

v rovinaté oblasti a že intenzivní srážky dokážou rozvodnit i menší vodní tok, který si 

následně vybírá svou daň na lidském zdraví a majetku. Celkový průběh vybrané události 

dokládá také vizualizace, kterou jsem provedl nejdříve v prostředí ArcMapu, kde jsem 

vypracoval preprocessing a následně interaktivně navázal na srážko-odtokový model HEC-

HMS. Součástí práce bylo také vybrané povodí Jičínky zhotovit v distribuovaném, srážko-

odtokovém modelu MIKE SHE. 

Celkový sled události dokládá fotodokumentace, která zobrazuje realistický pohled 

na tento přírodní hazard. Nebezpečí, které se může vyskytnou v okolí jakéhokoliv říčního 

toku je alarmující. Proto by lidé měli klást větší důraz na trvalou připravenost 

a uvědomovat si, že při výskytu bleskových povodní nezbývá moc času na zdlouhavé 

přemýšlení, ale spíše to, jak jsem na danou událost připraven. 

Východisko z této situace je takové, že by měla každá obec či vesnice, ve které se 

nachází říční tok, který je potencionální hrozbou, informovat a dát lidem do podvědomí 

výstrahu, která se může vyskytnout při fenoménu bleskových (přívalových) povodních, 

skrze své webové stránky nebo jinou formou jako můžou být například obecní schůze, či 

veřejné rozhlasy aj. Potom už záleží na každém jednotlivci, jak se s danou informací 

vypořádá a co udělá pro to, aby zvýšil svou osobní již zmíněnou rozhodující trvalou 

připravenost. 
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