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ANOTACE 

 

Hlavním tématem diplomové práce je modelování extrémních odtokových situací 

v zájmovém území povodí Opavy s využitím GIS.  První část popisuje fyzickogeografické 

charakteristiky povodí Opavy, hydrologickou bilanci na povodí, problematiku srážko-

odtokového procesu a výčet použitých programových prostředků.  

V druhé části se věnuji popisu schematizace povodí a metodice srážko-odtokového 

modelování v HEC-HMS a MIKE SHE. Výsledky modelování jsou následně 

vizualizovány pomocí GIS a okomentovány. V závěrečné části práce je zhodnocena 

vhodnost použitých programových prostředků k analýzám hydrologických poměrů a 

extrémních odtokových situací.  

 

Klí čová slova: srážko-odtokový proces, srážko-odtokové modelování, GIS, HEC-HMS, 

MIKE SHE 

 

ANNOTATION 

 

The main theme of  my diploma thesis is the modeling of extreme runoff events in 

the Opava basin with the support of GIS. The first part describes  environmental 

components of the land of interest , hydrological balance in the Opava basin, rainfall-

runoff process and description of software used.  

In the second part of the thesis there is description of the methodology and 

schematisation catchment, rainfall-runoff modeling in HEC-HMS and MIKE SHE. 

Modeling results are then visualized using GIS and properly commented.  

The final part assesses the adequacy of the program means for analyzing hydrological 

conditions and extreme runoff events.  

 

Keywords: rainfall-runoff process, rainfall-runoff modeling, GIS, HEC-HMS, MIKE SHE 
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1. Úvod, cíle a metodika práce 
 

Reakce povodí na vstupní srážku různé intenzity a následně hodnoty průtoku a jejich 

extremalita jsou v povodí ovlivněny celou řadou faktorů. Z těch dlouhodobých můžeme 

jmenovat zejména fyzickogeografické podmínky  území jako jsou geologická stavba, 

geomorfologie, prostorové atributy odtokové sítě, klima, půdní a krajinný pokryv. K těmto 

přírodním faktorům se přidružuje i faktor antropogenní, který je představován 

socioekonomickou aktivitou v ploše povodí a z ní vyplývající změna krajinné struktury a 

také vodohospodářská činnost, která přímo ovlivňuje odtokové poměry a hydrologickou 

bilanci území.  

  K analýze výše jmenovaných podmínek na povodí a tím i k odhadu povodňového 

rizika můžeme zvolit několik přístupů. Tradiční přístup je založen na statistickém 

vyhodnocení dlouhodobých hydrometeorologických  řad.  Existují však povodí , která jsou 

hůře vybavená staniční sítí nebo jsou tyto řady příliš krátké a proto je vhodnější využít 

analytického potenciálu GIS a hydrologických modelů. Tento přístup jsem ve své práci 

zvolila také proto, že hydrologické modely jsou již standardním nástrojem hydrologické 

prognózy a tím pomáhají predikovat vývoj nadcházející hydrometeorologické situace a 

stanovit riziko vzniku povodně a jejich případných dopadů.  

Povodí Opavy jsem si zvolila pro jeho pestré fyzickogeografické podmínky a 

aktuálnost tématu zbudování nového vodního díla v Nových Heřminovech. Sestavila jsem 

semidistribuované a distribuované s-o modely, aby bylo také možno analyzovat 

zmiňovanou pestrost fyzickogeografických podmínek.  
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2. Fyzickogeografická charakteristika povodí Opavy, 
analýza hydrologických poměrů 

 

2.1. Vymezení zájmového území 

Povodí Opavy se nachází v severovýchodní části České republiky 

v Moravskoslezském kraji.  

Plocha zájmového území činí zhruba 2098 km2.  Největším a nejdůležitějším tokem 

povodí je řeka Opava. Vzniká soutokem Střední a Černé Opavy ve Vrbně pod Pradědem. 

Jako další zdrojnice bývá někdy uváděna i Bílá Opava, která se vlévá zprava do Střední 

Opavy zhruba na jejím 0,9 říčním kilometru. Černá Opava pramení při severozápadních 

svazích Orlíku a Střední Opava na severovýchodních svazích Pradědu. Délka toku činí 

110,7 km. Od ústí Opavice až do Opavy-Vávrovic tvoří státní hranici s Polskem (Opolské 

vojvodství) v délce cca 25 km.  Okolní prostor na dolním toku, dříve hojně zemědělsky 

využíván a s poměrně širokým inundační územím, je do značné míry tvořen vydobytými 

ložisky štěrkopísku. V souvislosti s těžbou štěrkopísku byla řeka mezi Jilešovicemi 

a Děhylovem zkrácena regulacemi o 2,5 km a vydobytý prostor podmínil vznik tzv. 

Hlučínského jezera. 

Největším přítokem Opavy je Moravice. Od počátku toku protéká řeka městy: Vrbno 

pod Pradědem, Krnov, Opava, Kravaře, Dolní Benešov, Hlučín a Ostrava. [13] 

                     

Území povodí Opavy je charakteristické nadprůměrnou lesnatostí, především pak 

v horní části povodí. Průměrná lesnatost celého povodí řeky Opavy je 35,7 %, z toho 

lesnatost vlastní řeky Opavy dosahuje 37,1 %. V některých obcích západní části povodí 

zaujímají lesy téměř plných 100 % výměry katastrálního území. [11] 

 

Tab. 1 Základní charakteristika dílčích částí povodí řeky Opavy (praveno podle Kolektiv, 
1965) 
Hydrologické pořadí toku Název toku Plocha povodí [km2] 
2-02-01 Opava po Moravici     945,850 
2-02-02 Moravice     901,077 
2-02-03 Opava od ústí Moravice po ústí     241,910 
2-02 Povodí Opavy celkem  2 088,837 
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Obr. 1 Pozice povodí Opavy – žlutá barva v mapě oblastí povodí České republiky  

 

 

 

 

 

 

    

2.2. Geomorfologie 

Oblast povodí Opavy na území ČR náleží převážnou částí do systému Hercynského, 

pouze jihovýchodní výběžek  povodí patří k systému Alpínskému viz obr. 2. 
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Obr. 2 Pozice povodí Opavy v geomorfologických systémech  

 

 

 Do oblasti povodí zasahují tři provincie – Česká vysočina, Středoevropská nížina  

a Západní Karpaty. Celky a podcelky těchto provincií znázorňují obr. 3 a 4.  

Česká vysočina představuje západní a také nejrozsáhlejší část. Tvoří ji Jesenická 

oblast s celky Hanušovická vrchovina, Zlatohorská vrchovina, Hrubý a Nízký Jeseník. [11] 

Jesenická oblast má velmi pestrý povrch s členitými hornatinami , vrchovinami  

a pahorkatinami. Nejvyšším celkem je Hrubý Jeseník, který na území povodí zasahuje 

Pradědskou hornatinou na jihu a Medvěďovskou hornatinou na severu. Pradědská 

hornatina má celkovou plochu 530 km2, její střední nadmořská výška činí 888 m. Tato 

středohorská skupina vrcholící Pradědem (1491,3 m n. m.), je tvořena převážně 

krystalickými břidlicemi, má kernou stavbu a v jejích vrcholových částech jsou zachovány 

zbytky holoroviny, z velké části přemodelované periglaciálními pochody (mrazové sruby, 

balvanová moře). (Weissmannová, 2004) 
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Členitá Medvěďovská hornatina (201 km2, střední nadmořská výška 815 m n. m.) má 

charakter složité vyzdvižené kry a je tvořena převážně metamorfovanými horninami. 

Hlubokou údolní síť indikuje zlomová tektonika. Svahy i vrcholové oblasti s plošinami 

holoroviny nesou znaky periglaciálního přemodelování. Nejvyšším bodem je Medvědí 

vrch (1216 m n. m.). 

Podcelek Rejvízská hornatina  o celkové ploše 80 km a střední nadmořské výšce 670 

m, budují krystalické horniny a její kerný povrch se stupňovitě uklání k jihovýchodu. 

Nejvyšším vrcholem je Příčný vrch (974,7 m n. m.). Dalším podcelkem Zlatohorské 

vrchoviny je Hynčická hornatina (155 km2, střední nadmořská výška 619 m). Tato kerná 

hornatina je ukloněna k jihovýchodu a je výrazně periglaciálně přemodelovaná. Údolní síť 

sleduje zpravidla poruchová pásma. V níže položených oblastech jsou v georeliéfu četné 

agrární valy. Nejvyšší kóta Biskupská kupa (890,6 m n. m.) má na severním úpatí doklady 

modelace pevninským ledovcem.  

Nejvýchodnějším podcelkem Zlatohorské vrchoviny je členitá Jindřichovská 

pahorkatina zasahující do Osoblažského výběžku (181 km2, 337 m n. m.). Je litologicky 

velmi pestrá, na zvrásněném fundamentu leží četné výchozy křídových usazenin.  

Nejrozsáhlejší částí Jesenické podsoustavy je celek Nízký Jeseník, rozdělený na 

několik podcelků. Nejdále k severu zasahuje členitá Brantická vrchovina (240 km2, střední 

nadmořská výška 492 m).V jejím strukturně podmíněném georeliéfu vystupují nápadné 

vyvýšeniny, budované odolnějšími komplexy spodnokarbonských drob. Nejvyšším 

vrcholem je Bedřichova hora (743,3 m n. m.).  

Jižněji situovaná plochá Bruntálská vrchovina (630 km2, střední nadmořská výška 

567 m) je budovaná devonskými a spodnokarbonskými břidlicemi a drobami (místy 

s neovulkanickými horninami pleistocénního stáří). Nejvyšším vrcholem jsou Pastviny 

(794,4 m n. m.). 

Nejvyšším podcelkem Nízkého Jeseníku je Sluneční vrchovina (61 km2,  střední 

nadmořská výška 625 m). Budují ji horniny spodnokarbonského stáří, místy vystupují 

neovulkanity (Venušina sopka). Téměř celou východní část Nízkého Jeseníku zabírá 

plochá Vítkovská vrchovina (988 km2, střední nadmořská výška 430 m), budovaná 

spodnokarbonskými břidlicemi. V údolních polohách jsou místy zachovány badenské 

mořské sedimenty pleistocénního kontinentálního zalednění.  
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Georeliéf severněji položeného podcelku, členité Stěbořické pahorkatiny (167 km2, 

střední nadmořská výška 333 m), se vyvinul na spodnokarbonských břidlicích a na 

drobách. Na severu a východě leží také pleistocénní sedimenty včetně sprašových hlín. 

Nejvyšším bodem je Břidličná (458,7 m n. m.). 

Severní část povodí tvoří Středoevropská nížina s oblasti Slezská nížina a celkem 

Opavská pahorkatina. Tento celek se v oblasti povodí dále dělí na podcelky Hlučínská 

pahorkatina a Poopavská nížina. 

Hlučínská pahorkatina (243 km2, střední nadmořská výška 259 m) je budovaná 

převážně pleistocenními sedimenty kontinentálního zalednění a sprašovými hlínami. Její 

georeliéf nese znaky periglaciální modelace z mladšího pleistocénu. Nejvyšším vrcholem 

je Almín kopec (315 m n. m.) 

Poopavská nížina (131 km2, střední nadmořská výška 261 m) ve střední části 

Opavské pahorkatiny má plochý periglaciální reliéf se širokou údolní nivou řeky Opavy a 

se systémem teras.  

Západní Karpaty zasahují z jihovýchodu pouze okrajem oblasti Severní vněkarpatské 

sníženiny s celkem Ostravská pánev. Soustava Vněkarpatských sníženin odděluje členitý 

pahorkatinný, vrchovinný a středohorský georeliéf Vnějších Západních Karpat od České 

vysočiny.  

Ostravská pánev představuje kvartérní akumulační sníženinu pleistocénního stáří 

tvořenou sedimenty různé geneze (místy vystupují také miocénní a vzácně karbonské 

sedimenty). Zabírá 486 km2 a má střední nadmořskou výšku 244 m. Na jihovýchodě 

navazuje Ostravská pánev bez výrazné geomorfologické hranice na Oderskou bránu. 

(Wiessmannová, 2004) 

Reliéf oblasti je s ohledem na zastoupení jednotlivých provincií poměrně pestrý. 

Česká vysočina má charakter členité hornatiny (tektonicky zmlazené paroviny) s hluboce 

zaříznutými údolími (Hrubý Jeseník) nebo polygenní paroviny (Nízký Jeseník), rozlámané 

do soustavy ker. [11] 

Třetihorní horotvorné pochody, při nichž se vrásnily Západní Karpaty oživily 

hluboké zlomy v zemské kůře a způsobily sopečnou činnost, která se výrazněji projevila ve 



Bc. Lenka Stiborová; Modelování extrémních odtokových situací v povodí Opavy s podporou GIS 

2010   7   

starších čtvrtohorách v Nízkém Jeseníku. Dokladem této činnosti jsou vyhaslé sopky na 

Bruntálsku (Uhlířský vrch, Venušina sopka, Velký a Malý Roudný). [11] 

Působením kontinentálního zalednění v pleistocénu vznikly tvary reliéfu jako 

náporové morény (Hlučínsko, Opavsko), mrazové sruby, skalní moře, podhorské 

náplavové kužely, plošné i kerné sesuvy. Značný vliv na utváření reliéfu mělo usazování 

spraší větry vanoucími převážně od severozápadu. Hlavními liniemi odnosu v periglaciální 

oblasti byly mělké protáhlé sníženiny zvané úpady (delleny). Jejich vznik souvisí 

s výskytem dlouhodobě zmrzlé půdy (mocnost permafrostu činila místy více než 100 

metrů). Nejmladšími přírodními tvary reliéfu jsou strže a erozní zářezy. [11] 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 3 Geomorfologické celky 
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Obr. 4 Geomorfologické podcelky 

 

 

Tab.2  Vyšší geomorfologické jednotky v povodí řeky Opavy 

Provincie Soustava (subprovincie) Podsoustava (oblast) Celek 
Nízký Jeseník 
Hrubý 
Jeseník Česká Vysočina Krkonošsko-jesenická Jesenická 
Zlatohorská 
vrchovina 

Středoevropská 
nížina 

Středopolské nížiny Slezská nížina Opavská 
pahorkatina 

Západní Karpaty Vněkarpatské sníženiny Severní Vněkarpatské 
sníženiny 

Ostravská 
pánev 
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2.3. Klimatická charakteristika 

V oblasti povodí převládají projevy kontinentálního typu podnebí a díky velmi 

pestrému georeliéfu také značná proměnlivost počasí. Na ní se velmi výrazně podílí 

vysoká nadmořská výška horských oblastí na západě a také směr JZ-SV Moravské brány a 

otevřenost severních a jižních oblastí účinkům meridionálního proudění vzduchu. Po 

většinu roku převládá vliv vzduchových hmot mírných šířek (Weissmannová, 2004) 

Kromě přírodních vlivů je v oblasti povodí významným klimatotvorným činitelem i 

člověk, a to jak díky odlesnění, tak díky průmyslové činnosti. Lokální antropogenní zásahy 

ovlivňují podnebí především ve velkých městech. Dochází zde ke zvýšení teploty vzduchu, 

snížení absolutní i relativní vlhkosti vzduchu, snížení počtu dní se sněžením a dní se 

sněhovou pokrývkou, zvýšení znečištění přízemní vrstvy atmosféry, včetně vzniku 

krátkodobých smogových situací. (Weissmannová, 2004) 

V celém povodí Opavy jsou zahrnuty klimatické oblasti mírně teplé a oblasti chladné 

(dle E. Quitta, 1971). Charakteristiky zastoupených klimatických oblastí znázorňuje 

tabulka. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.5  Klimatické oblasti v povodí Opavy 
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Chladná klimatická oblast zaujímá převážně vrchoviny a hornatiny Jeseníků. Je zde 

typická velmi krátkým až krátkým létem, které je mírně chladné a vlhké až velmi vlhké, 

dlouhým přechodným obdobím s mírně chladným až chladným jarem a mírným až mírně 

chladným podzimem a dlouhou až velmi dlouhou zimou. (Weissmannová, 2004) 

 Chladnou oblast charakterizuje průměrná teplota vzduchu v červenci 12 až 16 °C  

a v lednu -3 až -7 °C, průměrný počet letních dnů 0 až 30, průměrný počet mrazových dnů 

140 až 180 a průměrný roční úhrn atmosférických srážek v rozmezí 850 až 1200 mm.  

Ostravská pánev a přilehlé pahorkatiny leží v mírně teplé klimatické oblasti. Mírně 

teplou klimatickou oblast charakterizuje dlouhé léto, které je teplé, suché až mírně suché, 

krátké přechodné období s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem  

a krátkou mírnou až mírně teplou zimou, která je obvykle suchá až velmi suchá s krátkým 

trváním sněhové pokrývky. V pahorkatinách má tato klimatická oblast kratší chladnější  

a vlhčí léto a delší chladnější zimu.(Weissmannová, 2004) 

Mírně teplou oblast charakterizuje průměrná teplota vzduchu  v červenci 16 až 18 °C 

a lednu -2 až -4 °C, průměrným počtem letních dnů 20 až 50, průměrným počtem 

mrazových dnů 110 až 160 a průměrným ročním úhrnem atmosférických srážek 600 až 

800 mm. (Weissmannová, 2004). 

Roční úhrny globálního záření se pohybují od 3800 MJ·m-2 v Hrubém Jeseníku po 

přibližně 3700 MJ·m-2 v ostatních částech povodí. Průměrná doba slunečního svitu 

dosahuje 1470 až 1600 hodin za rok.  

Průměrná roční teplota vzduchu je na vrcholu Pradědu 1,1 °C a v nižších polohách 

oblasti se pohybuje kolem 8 °C (Opava 8,1°C, Krnov 7,8 °C) a ve vrchovinách kolem 6 °C 

(Rýmařov 5,9 °C). Nejchladnějším měsícem roku je leden. Průměrná měsíční teplota zde 

klesá ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku pod -7 °C a ve výše položených částech 

Nízkého Jeseníku mají lednové průměry kolem -4 °C, zatímco v pahorkatinách jen kolem -

2 až -3 °C. V nejteplejším měsíci roku – červenci nedosahují teploty vzduchu ve 

vrcholových polohách Hrubého Jeseníku 10 °C a v Nízkém Jeseníku 16 °C. V Ostravské 

pánvi teploty převyšují 18 °C. (Weissmannová, 2004) 

 

 

 



Bc. Lenka Stiborová; Modelování extrémních odtokových situací v povodí Opavy s podporou GIS 

2010   11   

Tab. 3  Charakteristiky klimatických oblastí (dle E. Quitt, 1971) 

Klimatické oblasti 
Klimatické  
charakteristiky 

CH4 CH6 CH7 MT2 MT3 MT7 MT9 MT10 

Počet letních dnů 0 - 20 10-30 10-30 20-30 20-30 30-40 40-50 40-50 

Počet dnů s průměrnou 
teplotou 10°C a více 

 
80-120 

 
120-140 

 
120-140 

 
140-160 

 
140-160 

 
140-160 

 
140-160 

 
140-160 

Počet mrazových dnů 160-180 140-160 140-160 110-130 110-130 110-160 110-160 110-160 

Počet ledových dnů 60-70 60-70 140-160 40-50 40-50 40-50 30-40 30-40 

Průměrná teplota v lednu -6 až -7 -4 až -5 -3 až -4 -3 až -4 -3 až -4 -2 až -3 -3 až -4 -2 až -3 

Průměrná teplota 
v červenci 

12-14 14-15 15-16 16-17 16-17 16-17 17-18 17-18 

Průměrná teplota 
v dubnu 

2-4 2-4 4-6 6-7 6-7 6-7 6-7 7-8 

Průměrná teplota v říjnu 4-5 5-6 6-7 6-7 6-7 7-8 7-8 7-8 

Průměrný počet dnů se 
srážkami 1 mm a více 

120-140 140-160 120-130 120-130 120-130 100-120 100-120 100-120 

Srážkový úhrn 
ve vegetačním období 

600-700 600-700 500-600 450-500 450-500 400-450 400-450 400-450 

Srážkový úhrn v zimním 
období 

400-500 400-500 350-400 450-500 250-300 250-300 250-300 200-250 

Počet dnů se sněhovou 
pokrývkou 

140-160 120-140 100-120 80-100 80-100 60-80 60-80 50-60 

Počet dnů zamračených 160-150 150-160 150-160 150-160 150-160 120-150 120-150 120-150 

Počet dnů jasných 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 

 

Členitý reliéf oblasti povodí vytváří lokální závětrné a návětrné efekty, podporuje 

zvýšení konvekce v letních měsících a následnou bouřkovou činnost a brzdí vlnění 

postupujících atmosférických front, jimiž ovlivňují četnost srážek a srážkové úhrny. 

Průměrné roční úhrny atmosférických srážek jsou na území povodí nejvyšší v Nízkém 

Jeseníku 700 mm. Nejnižší srážkové úhrny, pod 600 mm se v dlouhodobém průměru 

vyskytují v okolí Opavy.  

Sněhová pokrývka zůstává nejdéle v oblasti Pradědu (až 8 měsíců v roce) a její 

průměrná výška činí  192,8 cm (za pozorovací období 1947 až 1987). (Weissmannová, 

2004) 

 

2.4. Geologická charakteristika 

Oblast povodí Opavy na území České republiky zasahuje z hlediska regionální 

geologie do Českého masivu.  
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Český masiv je konsolidovaným zbytkem variského (hercynského) horstva, 

vyvrásněného při variské orogenezi (střední devon až spodní perm) pohybem 

litosférických desek. Jeho dílčí oblasti spolu původně nesouvisely a byly teprve 

horotvornými pohyby stmeleny v pevný kratonizovaný celek, který později již nebyl 

vrásněn a na němž se v místech poklesů ukládaly pokryvy mladších sedimentů. [11]    

Převážná část povodí Opavy je situovaná v moravskoslezské oblasti Českého masivu, resp. 

sileziku. 

 

 
Obr. 6 Vymezení povodí Opavy ve výřezu schematické geologické mapy upraveno podle Kachlíka, 

2003  

1 kadomské ortoruly Desenské klenby (DK), 2 spodní karbon ve flyšovém vývoji západojesenického 

synklinoria  (ZJS), 3 vizérský flyš východojesenického synlinoria (VJS), 4 metamorfovaný a nemetamorfovaný 

devon až spodní karbon, 5 neovulkanity, 6 terciér karpatské předlubně 
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2.4.1. Moravskoslezská oblast 

 Moravosilezikum představuje segment kadomské kůry brunovistulika, který byl 

spolu se svým paleozoickým (patrně převážně devonským) pokryvem deformován  

a metamorfován během spodnokarbonské kolize brunovistulika a lugodanubika.  

(Kachlík, 2003).  

Podstatné části brunovistulika jsou rozšířeny v podloží neogenní karpatské 

předhlubně a flyšového pásma Vnějších Západních Karpat. V jádrech klenbových struktur 

Jeseníků při severozápadních hranicích povodí vystupuje soubor metamorfovaných 

komplexů – silezikum. (Weissmannová, 2004) 

Silezikum je plošně nejrozsáhlejší úsek varisky přepracovaného kadomského 

basementu mezi varisky nedeformovaným brunovistulikem na východě a armorickými 

mikrokontinenty na západě. Silezikum buduje podstatnou část pohoří Hrubého Jeseníku  

a při hranicích s Polskem také Vidnavskou pahorkatinu. Západní hranici s lugodanubikem 

tvoří nýznerovské nasunutí, východní tektonickou hranici vůči převážně flyšovým 

sekvencím pak západovergentní andělskohorské nasunutí. (Kachlík, 2003)  

Na severu pak oderské zlomové pásmo, za kterým se silesikum noří pod mladší 

uloženiny. Na jihu je hranice stanovena zlomovým pásmem labské linie (bušínské zlomové 

pásmo). [4] 

Na jednotkách silezika lze nejlépe rekonstruovat variský geotektonický cyklus. Začal 

devonským riftingem kadomské kůry a vznikem úzkých riftových bazénů s bimodálním 

vulkanismem, který později vystřídala produkce magmat převážně tholeitického 

charakteru, které dokládají zrychlení procesů rozpadu kadomské kůry. Kadomská kůra je 

tak rozčleněna do dvou ztenčených a nakloněných ker, které dnes vystupují v desenské  

a keprnické klenbě. (Kachlík, 2003) 

Ve spodním karbonu došlo ke konvergenci lugodanubika a brunovistulika. 

Kadomský fundament i devonský obal byly intenzivně deformovány během vytváření 

variského akrečního klínu. V závěru spodního karbonu a ve svrchním karbonu jsou během 

pokračující šikmé konvergence lugické a brunovistulické domény vysouvány směrem k SV 

na nedeformované brunovistulické předpolí. Orogenní fronta migrovala v čase i prostoru 

od Z k V, což dokládá k východu klesající stáří 340–300 Ma (Kachlík, 2003) 

Oblast povodí Opavy zasahuje do silezika svou severozápadní částí. Severní část této 

oblasti je označována jako jesenický blok. 
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 Nejstarší horniny v tomto bloku tvoří proterozoické metamorfované komplexy 

Hrubého Jeseníku ve východní desenské, západní keprnické a na jihu v menší oskavské 

klenbě. Horniny těchto jednotek tvoří varisky intenzivně přepracovaná jádra klenbových 

struktur, případně pokryvů. [11]  Jednotky silezika tvoří ssv. – jjz. protažené pásy se 

složitou vnitřní stavbou.  

 

 

Obr. 7 3D model nasunutí příkrovů silezika (Schulmann a Gayer, 2000) 

 

 Tektonicky nejnižší parautochtonní jednotkou silezika je desenská klenba. Vyznačuje 

se nejnižším stupněm variské deformace kadomského fundamentu, který má často 

charakter retrográdních procesů (nepenetrativní mylonitizace a fylonitizace) granitoidů  

a biotitem bohatých migmatitů s vložkami amfibolitů. Devonský obal, který tvoří bazální 

klastické členy (kvarcity, kvarcitické fylity, ojediněle konglomeráty) a mladší 

vulkanosedimentární komplexy (bimodální vulkanity a jejich tufy, fylity až svory 

s vložkami karbonátů) místy více než s km mocností, je metamorfován prográdně ve facii 

 



Bc. Lenka Stiborová; Modelování extrémních odtokových situací v povodí Opavy s podporou GIS 

2010   15   

zelených břidlic až amfibolitové. Stratigraficky patrně zahrnuje spodní až svrchní devon. 

(Kachlík, 2003) 

 V nadloží této zóny vystupuje kadomský basement opět v klenbě keprnické. Je 

reprezentován varisky silněji přepracovanými keprnickými ortorulami a staurolitickými 

svory, které obsahují vložky erlánů a kvarcitů.  

 Jednotka branné, která je tvořena silně stlačenými a metamorfovanými klastiky 

(kvarcity, konglomeráty, výše pak grafitické fylity až svory, vápence a erlány) odděluje 

keprnickou klenbu od nejvyššího příkrovu silezika.  

 Strukturně nejvyšší a nejvíce metamorfovanou doménou, omezenou na 

západě nýznerovským a na východě ramzovským nasunutím je pestrý komplex hornin 

velkovrbenské klenby. Skládá se z kadomeského basementu a silně metamorfovaného 

devonského obalu, který je tvořen metapelitickými litologiemi s hojnými vložkami 

karbonátů a kvarcitů, kyselých i bazických metavulkanitů (Kachlík, 2003). 

  

2.4.2. Devon ve vývoji drahanském (pánevním) 

Devonský pánevní vývoj charakterizuje centrální části velkého mobilního 

sedimentačního prostoru se značnou mocností sedimentů a podmořským vulkanismem. 

Rozšířen je v Hrubém a Nízkém Jeseníku a v centrální části Drahanské vrchoviny. 

V Hrubém Jeseníku tvoří přes 1000 m mocnou vrbenskou skupinu. Tu je možno sledovat 

v souvislém pruhu od Hornomoravského úvalu u Uničova až ke Zlatým Horám.  Její silněji 

metamorfované ekvivalenty tvoří západní lem desenské klenby mezi Jeseníkem a 

Šumperkem. (Chlupáč et al., 2002) 

Vrstevní sled velkovrbenské skupiny, která spočívá v nadloží varisky přeměněných 

metagranitoidů brunie, začíná lokálně vyvinutými bazálními fylity a přes 200 m mocnými 

drakovskými kvarcity. Spodní polohy těchto metakvarcitů často mívají zvýšený podíl 

nestabilních složek a obsahují na řadě lokalit při V i Z okraji desenské klenby poměrně 

hojné zbytky fauny, která dokazuje spodno-devonské stáří. Typická jsou mělkovodní 

společenstva s ramenonožci a velkými tentakulity, mlži, korály a vzácnými zbytky 

trilobitů. Svrchní polohy drakovských kvarcitů, většinou vyvinuté jako bělavé masivní 

metakvarcity, chovají jen chudé fauny s převahou mlžů. Fauny drakovských kvarcitů jsou 

zastoupeny jednotlivými společenstvy  moravskoslezského devonu, které mají ryze rýnský 
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ráz. Jsou typickým příkladem zachování zkamenělin v metamorfovaných horninách, a to 

až granátové a staurolitové metamorfní zóny. Hlavní lokality jsou v okolí Vrbna pod 

Pradědem, Rejvízu a Jeseníku.  

Vyšší část vrbenské skupiny je tvořena mocným sledem fylitů, nebo svorů s hojnými 

tělesy metamorfních bazických, popřípadě i kyselých vulkanitů. Hojně se objevují i drobná 

ložiska železných rud. Vrstevní sled vrbenské skupiny většinou zakončují krystalické 

heřmanovické vápence, které poskytují zbytky fauny (Chlupáč et al., 2002) 

 

 

2.4.3. Paleozoikum moravskoslezské oblasti – kulm Nízkého Jeseníku  

 
 

Začátkem spodního karbonu se v důsledku počínající kolize brunovistulika  

s lugodanubikem mění charakter sedimentace v prostoru západního okraje brunovistulika. 

V předpolí od jihozápadu se nasouvajících příkrovů moldanubika a moravika se začala 

vytvářet synorogenní předhlubeň, kde karbonátovou sedimentaci vystřídaly mocné 

siliciklastické flyšové sledy, dosahující až několikakilometrové mocnosti (celková 

odhadovaná mocnost jednotlivých souvrství je 7-8 km). Vytvářel se postupně sedimentární 

akreční klín. S postupující deformací okraje brunovistulika se depocentra přesouvají 

směrem k východu. Sedimentace zde bez přerušení pokračovala až do začátku svrchního 

karbonu. [4] 

Kulm je tvořen rytmicky zvrstvenými drobami a prachovci s polohami slepenců. 

Jde převážně o sedimenty ukládané různými typy subakvatických turbiditních proudů, 

bahnotoků a úlomkotoků, které byly zásobovány řekami, které přinášely hrubě klastický 

materiál z vyklenujících se jednotek moravosilezika a posléze i moldanubika. 

Západní synklinorium je tvořeno tmavými břidlicemi, prachovci a drobami 

andělskohorského souvrství a souvrství hornobenešovského turnaiského  

a spodnovisézského stáří, které podle analýzy těžkých minerálů byly datovány materiálem 

z podložního devonu a slabě metamorfovaných komplexů moravika. Tyto jednotky byly 

silně deformovány a směrem k západu i epizonálně metamorfovány. Nový cyklus převážně 

jemněji rytmického flyše představuje nadložní moravické souvrství, které je rozšířeno již 
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východně od šternbersko-hornobenešovského pásma ve východo-jesenickém synklinoriu, 

v němž starší jednotky nejsou známy (Kachlík, 2003). 

 

  

2.4.4. Neovulkanity moravskoslezské oblasti 

 
 

Do západní části oblasti povodí zasahuje tvz. moravskoslezská neovulkanická oblast. 

Její neovulkanity jsou nejvýchodnější součástí středoevropské alkalické  provincie a 

představují typický kontinentální vulkanismus.  

 Sopečná aktivita se v těchto místech koncentrovala do dvou pruhů o směru SZ – JV, 

sledujících zlomové linie se značným hlubinným rozsahem. K nejmocnějším projevům této 

aktivity pak došlo na křížení těchto zlomů s antiklinální zónou šternbersko-benešovskou, 

kde vznikly stratovulkány Velký a Malý Roudný. [11] 

 Plošně rozsáhlejší a geomorfologicky výraznější jsou tělesa „vnitřní řady“, náležící 

k mladší neovulkanické fázi, která probíhala před 2,7 až 0,9 milióny let. U 

nízkojesenických vulkánů můžeme vesměs hovořit o starokvartérním, 

spodnopleistocénním stáří. Centrem vulkanické aktivity bylo jižní okolí dnešního Bruntálu. 

Petrografickým složením se severomoravské a slezské neovulkanity zařazují do asociace 

alkalický olivinický čedič – nefelinický bazanit – olivinický nefelinit. Mají drobně 

porfyrickou strukturu s drobnými vyrostlicemi olivínu a klinopyroxenu. Základní hmotu 

tvoří klinopyroxen, olivín, nefelín a živce (plagioklas), který může být nahrazen minerály 

ze skupiny foidů (nefelín, hayun, leucit). Prakticky na všech lokalitách byly zjištěny 

ultramafické nodule převážně lherzolitového charakteru dosahující velikosti až 10 cm. 

Tyto uzavřeniny ve vulkanitech představují útržky hlubinných hornin. (Weissmannová, 

2004) 

 

 

2.4.5. Karpatská neogenní předhlubeň 

 
 Výplň předhlubně tvoří subhorizontálně uložené vápnité jíly (tégly), popř. slabě 

zpevněné jílovce s písčitými vložkami.  
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 V Opavské pánvi mají neogenní sedimenty jiný stratigrafický rozsah a litofaciální 

vývoj než v Moravské bráně a Ostravské pánvi. Po uzavření předhlubně pokračovala 

v Opavské pánvi sedimentace ve středním a svrchním badenu. Při dílčích oscilacích 

docházelo ke změlčování prostoru, vedoucímu ve středním badenu k sedimentaci evaporitů 

v salinách. Jinde jsou převládající jíly hojně proloženy písčitými a vápnitými vložkami. 

(Wiessmannová, 2004) 

 

 Z hlediska kvartérních sedimentů představuje převážná část povodí denudační 

(snosovou) oblast, charakteristickou postupnou erozí a postupným transportem sedimentů 

vodními toky. Akumulační oblastí je pouze oblast oderská (Ostravsko a Opavsko), kde 

jsou zastoupeny významnější mocnosti (do 50 m) kvartérních nezpevněných sedimentů.  

 Oblast povodí patřila v kvartéru převážně k periglaciální zóně (dvakrát byla část 

území souvisle zaledněna). Výsledkem byl vznik místy poměrně mocných eluvií (zvětralé 

horniny ležící na místě svého vzniku), deluviofluviálních (splachových) a proluviálních 

sedimentů. Běžný je zde také výskyt deluviálních (svahových) a fluviálních holocenních 

sedimentů. V oblasti povodí jsou místy zastoupeny glacigenní sedimenty (souvkové hlíny, 

glacilakustrinní písky a jíly), recentní eolické sedimenty (sprašové hlíny), neovulkanity  

a travertiny. [11] 

 

2.5. Pedologie 

 
Půdu lze chápat jako samostatný přírodně historický útvar, který vznikl v důsledku 

komplexního působení vnějších činitelů ( klima, biologický faktor,  podzemní voda) na 

mateční horninu. Geologický i biologický koloběh látek se vzájemně prolínají a jejich 

výsledným přirozeným projevem je půdotvorný proces. Kvalita půdotvorného procesu je 

závislá na půdotvorných faktorech a podmínkách, ve kterých se půda vyvíjí. [11] 

Pro klasifikaci jednotlivých půdních typů byl použit Morfogenetický klasifikační 

systém půd (MKSP). Tento systém je určen souborem genetických horizontů a jejich 

morfologickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi. (Říhová, 2009) 
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Obr. 8  Hlavní půdní typy v povodí Opavy 
 

 

 

 

V oblasti povodí Opavy jsou převládajícím typem kambizemě, následují podzoly, 

hnědozemě, luvizemě a fluvizemě. V grafu níže uvádím procentuální zastoupení těchto 

typů půd v povodí. 
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Graf 1 Hlavní půdní typy v povodí Opavy 
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2.5.1. Popis půdních typů nacházejících se v oblasti povodí Opavy 

 
 

Kambizem 

 

Hnědé půdy, hnědé lesní půdy. Převažuje u nich chemické zvětrávání prvotních 

minerálů, přičemž se uvolňuje Fe, Mn, Al (hnědnutí – braunifikace). Půdy se vytvářejí 

hlavně ve svažitých podmínkách pahorkatin, vrchovin a hornatin. V rovinatém reliéfu se 

v menší míře vytvářejí v podobě sypkých substrátů. Tyto půdy mají vysokou pórovitost  

a dobrou vnitřní drenáž a jsou do značné míry využívány zemědělsky. [11] 

 Klima převažuje humidnější, mírně teplé, roční úhrn srážek se pohybuje mezi 4 až 

9 °C. Původní vegetací byly listnaté lesy (dubohabrové až horské bučiny). Jako matečný 

substrát se uplatňují téměř všechny horniny skalního podkladu (žuly, ruly, svory, fylity, 

čediče, pískovce, břidlice, odvápněné „opuky“a mnohé jiné). (Tomášek, 2007) 

V oblasti povodí jsou zastoupeny tyto subtypy kambizemě: typická, (typická) 

varieta kyselá,  dystrická, kambizem eutrofní, pseudoglejová, pseudoglejová varieta kyselá. 
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Podzol 

 

 Podzoly jsou zastoupeny především v nejvyšších horských polohách, ve velmi 

vlhkém, chladném klimatu. Roční úhrn srážek často přesahuje 800 mm. Průměrná roční 

teplota kolísá mezi 0 až 6°C. Matečným substrátem jsou zpravidla zvětraliny minerálně 

slabších hornin: žul, rul, svorů, pískovců apod. (Tomášek, 2007) 

U těchto půd je přítomen podpovrchový horizont, vybělený organickými 

kyselinami. Tyto půdy se vyskytují zejména pod jehličnatými lesy, vřesy a borůvkami, 

jejichž opad je obtížně rozložitelný. Ten tvoří organické látky, které z půdních minerálií 

uvolňují Al a Fe, které s organickými kyselinami migrují z povrchu s prosakující dešťovou 

vodou. V oblasti povodí se  podzoly vyskytují v Nízkém Jeseníku. [11] 

 

 

Hnědozem 

 

Vyskytují se v nižším stupni pahorkatin nebo v okrajových částech nížin s podnebím 

vlhčím než u černozemních oblastí : roční úhrn srážek se pohybuje od 500 do 700 mm, 

průměrná roční teplota od 7 do 9 °C.  Půdotvorným substrátem je nejčastěji spraš, dále 

sprašová hlína nebo i smíšená svahovina. Hlavním půdotvorným procesem je illimerizace, 

při které je svrchní část profilu ochuzována o jílnaté součástky, které jsou do hlubších 

horizontů přemisťovány zasakující vodou. (Tomášek, 2007) 

V oblasti povodí jsou zastoupeny tyto subtypy: hnědozem typická, luvizemní a 

pseudoglejová.  

 

 

Luvizem 

 

Luvizemě jsou značně rozšířeny ve středních výškových polohách, zejména 

v pahorkatinách a vrchovinách. Podnebí je již značně humidnější : roční úhrn srážek může 

silně kolísat v rozmezí 550 – 900 mm, průměrná roční teplota se pohybuje mezi 6 až 8 °C. 

(Tomášek, 2007) 



Bc. Lenka Stiborová; Modelování extrémních odtokových situací v povodí Opavy s podporou GIS 

2010   22   

U luvizemí dochází k vymývání jílu do akumulačního horizontu. Tyto půdy mají 

příznivé fyzikální vlastnosti, bývají pórovité a dobře provzdušněné. Chemické vlastnosti 

závisí na půdotvorném materiálu a pedogenezi. Původním společenstvem na těchto půdách 

byl listnatý les (dub, buk, habr, lípa). [11] 

V oblasti povodí jsou lokalizovány do nížinných terénů podél nivy Opavy.  

 

 

Fluvizem 

 

Plochy přirozených rozlivů, které se vyvíjely po tisíciletí podél řek v 

zaplavovaných oblastech aluviálních plání z povodňových sedimentů hlinitopísčité až 

jílovitohlinité zrnitosti, dobře vyznačuje výskyt tzv. fluvizemí. Proces vytváření těchto půd 

byl a je stále periodicky přerušován akumulací zeminného, do značné míry 

prohumozněného materiálu ukládaného při záplavách. I když v současné době je nivní 

režim v důsledku regulace koryt u některých toků narušen, přesto hranice nivních půd 

velmi dobře vymezují plochy, které v minulosti byly za povodní zaplavovány a překrývány 

erodovaným materiálem z vyšších poloh. Fluvizemě jsou tedy indikátorem území 

potenciálně ohrožovaného záplavami.  

 

 

2.6. Hydrologické poměry 

 
Povodí Opavy spadá pod správu povodí Odry, ve kterém lze vymezit dvě 

hydrologicky odlišné oblasti podmíněné geologickou stavbou - oblast jesenickou a 

beskydskou. Území povodí Opavy spadá pod část jesenickou.  

Za pramennou Opavu je uznávána Černá Opava pramenící v masivu Hrubého 

Jeseníku ve výšce zhruba 800 m n. m. ve Vrbně pod Pradědem do ní přitékají Bílá a 

Střední Opava. Významnými přítoky Opavy níže jsou Moravice, vtékající do Opavy 

zprava pod městem Opava a řeka Opavice, která zleva ústí v Krnově. Hlavními přítoky 

Moravice jsou Podolský potok a Černý potok. Dalšími většími přítoky Opavy jsou 

Krasovka a Čížina. [11] 
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Pokud jde o průměrnou vodnatost na 1 km2, tak specifické odtoky v jesenické oblasti 

dosahují v horských oblastech s ohledem na výši srážek, morfologické poměry, poměr 

zalesnění aj. hodnot i přes 30 l·s-1·km-2, směrem k východu s poklesem nadmořské výšky  

i srážek klesají na hodnoty 5–10 l·s-1·km-2 , v nížinách Opavy až ke 3 l·s-1·km-2. [11] 

 

Průměrný průtok Qa Opavy u ústí do Odry je 17,9 m3.s-1. Největší odtok připadá na 

jarní měsíce (březen až duben). Na Opavě činí 40 % ročního odtoku. Podíl ostatních 

ročních období je na Opavě vyrovnaný a pohybuje se kolem 20 % ročního odtoku. Malé 

průtoky jsou na horním toku Opavy a jejích přítocích v zimním a podzimním období, na 

dolním toku Opavy v podzimním a letním období. Z četnosti kumulačních průtoků (Qmax) 

připadá na Opavě nad Odrou (v Děhylově) na jarní a letní Qmax shodně 37,3 %. 

(Weissmannová, 2004) 

 

Nivní říční úseky s výplní starých říčních sedimentů se nacházejí zvláště na dolním 

toku Opavy, jsou významným zdrojem kvalitních štěrkopísků a tvoří zčásti rezervoáry 

podzemní vody. 

 

Řeka Opava je tokem II. řádu, v Ostravě Třebovicích  se vlévá do toku I. řádu – Odry  

a hydrologicky tak náleží k úmoří Baltského moře.  

 

 

2.7. Hydrogeologické poměry 

 
Oblast povodí Opavy patří k územím s vysokým množstvím ročních srážek (horské 

oblasti přes 1000 mm). Celkový odtok je proto relativně velký, ale velmi nerovnoměrný, 

protože petrografický charakter hornin většiny území je nepříznivý pro akumulaci 

podzemní vody. Horniny krystalinika, devonu a kulmu s relativně nízkým zvětralinovým 

pláštěm prakticky nemají průlinovou propustnost, horniny karpatského flyše jen v omezené 

míře (oběh podzemních vod je omezen soustavným výskytem pelitických vložek). [11] 
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Jesenická oblast - Hrubý Jeseník a Nízký Jeseník jsou budovány horninami 

krystalinika, jsou z 30 % zalesněny a jsou bohaté na srážky, zejména Hrubý Jeseník, a jsou 

proto i odtokově příznivé. Specifické odtoky dosahují hodnot i nad 30 l·s-1·km-2. Směrem 

na východ s poklesem nadmořské výšky i srážek klesají vydatnosti na 10-5 l·s-1·km-2,  

v nížinném údolí Opavy až ke 3 l·s-1·km-2. 

Pouze kvartérní a některé terciérní sedimenty obsahují významnější akumulace 

průlinové podzemní vody. Kvartérní sedimenty však pro malou kapacitu nemohou 

vyrovnávat odtok povrchové vody z území, neogenní sedimenty jsou v naprosté většině 

situovány  pod stávající erozní bází, jejich svrchní polohy jsou nepropustné a rovněž 

výrazně povrchový odtok neovlivňují. [11] 

Podzemní vody krystalinika a devonu jsou převážně měkké, kalcium-

bikarbonátového typu, vody karpatského mezozoika a terciéru jsou smíšené (natrium-

bikarbonátové a kalcium-sulfátové s infiltračními kalcium-bikarbonátovými vodami). 

V oblasti povodí se také vyskytují prameny minerálních vod. Východně od Hrubého 

Jeseníku to jsou postvulkanické kyselky (Karlova Studánka, Krnovsko, Bruntálsko, 

Moravský Beroun).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 ID hydrogeologických rajonů v povodí Opavy 
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V roce 2005 byla vydána nová rajonizace  podzemních vod, podle které rozlišujeme 

v povodí Opavy tyto hydrogeologické rajony. Viz tabulka. 

 

Tab.4 . Hydrogeologické rajóny v povodí Opavy [6] 

 
ID 

Rajóny v kvartérních a 
propojených kvartérních 
neogenních sedimentech 

 
Litologie 

Typ 
kvartérního 
sedimentu 

 
Propustnost 

1510 
 
1520 

Kvartér Odry 
 
Kvartér Opavy 

štěrkopísek 
 

štěrkopísek 

fluviální 
 

fluviální 

průlinová 
 

průlinová 
1550 Kvartér Opavské pahorkatiny štěrkopísek 

a hlína 
glacigenní průlinová 

6431 Krystalinikum severní části 
Východních Sudet 

převážně 
metamorfity 

- puklinová 

6611 Kulm Nízkého Jeseníku 
v povodí Odry 

břidlice 
a droby 

- puklinová 

 

 

 

 

2.8. Krajinný pokryv 

 
  Pro charakteristiku aktuálního krajinného pokryvu byla použita databáze Evropské 

agentury životního prostředí (EEA) CORINE Land Cover (CLC 2006). Tuto databázi tvoří 

polygony vzniklé interpretací družicových snímků získaných v příslušném roce. Výstupem 

CLC 2006 je mapa vegetačního pokryvu, která podává přehled o krajinném pokryvu a také 

o změnách, k nimž došlo od posledního mapování v roce 2000. (Říhová, 2009) 
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Obr. 10 Jednotky CORINE 2006 v povodí Opavy 

 

Vysvětlivky k mapě krajinného pokryvu: 

 

1 – Městská zástavba      222 – Sady, chmelnice a zahradní plantáže                                              

112 – Nesouvislá městská zástavba    231 – Louky a pastviny  

121 – Průmyslové a obchodní areály   242 – Směsice polí, luk a trvalých plodin 

122 – Silniční a železniční síť s okolím   243 – Zemědělské oblasti s přirozenou vegetací 

124 – Letiště        3 – Les a polopřírodní vegetace 

131 – Oblasti současné těžby surovin   311 – Listnaté lesy 

133 – Staveniště      312 – Jehličnaté lesy 

141 – Městské zelené plochy    321 – Přírodní lesy 

142 – Sportovní a rekreační plochy    322 – Stepi a křoviny 

2 – Zemědělské oblasti     5 - Vody 

211 – Nezavlažovaná orná půda    512 – Vodní plochy 
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2.9. Hydrologická bilance na povodí 

 
Povodí je základní hydrologickou oblastí, na které zjišťujeme vzájemný vztah 

bilančních prvků a zkoumáme odtokový proces. Je to území, vztažené k určitému profilu 

na toku, omezené rozvodnicí, tj. čarou (určenou nejlépe z vrstevnicových map vhodného 

měřítka), probíhající po obvodových nejvyšších místech, úbočích, vrcholech, hřebenech a 

sedlech horstev tak, že oddělují sousedící povodí. Takto určená plocha povodí představuje 

plochu, z níž srážková voda, vypadlá na kterémkoli místě, má možnost (za předpokladu, že 

se nevypaří, nevsákne do půdy apod.), stéci povrchově do říčního systému tohoto povodí a 

protéci jeho závěrným profilem. Rozvodnice orografická, určená z vrstevnicových map, se 

nemusím shodovat s rozvodnicí hydrogeologickou, která je dána geologickými poměry a 

průběhem nepropustných vrstev pod povrchem terénu. (Kemel, 2000) 

Hydrologická bilance spočívá ve vyjádření všech zdrojů a ztrát vody v daném povodí 

v hydrologické rovnici. V podmínkách střední Evropy se hydrologická bilance provádí pro 

hydrologický rok, který začíná 1. 11 a končí 30. 10. (Šráček, 2003) 

Základní forma této rovnice je: 

 

Vstup – Výstup = Změna v zásobách   

 

Hlavním vstupem vody do povodí jsou srážky, výstupy jsou evaporace a transpirace 

vody rostlinami, které společně zahrnujeme do pojmu evapotranspirace. Dalšími výstupy 

jsou povrchový odtok (k povrchovému odtoku dochází až po vyplnění terénních depresí 

srážkovou vodou) a infiltrace, která se rozděluje na doplňování podzemní vody  

a hypodermický odtok. Hypodermický odtok představuje vodu, která sice infiltrovala, ale 

nedosáhla hladiny podzemní vody a proudí horizontálně v nenasycené zóně.  
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Při hydrologické bilanci se předpokládá, že změna zásob za rok je rovna nule  

a zjednodušená hydrologická rovnice je pak 

 

 

P = ET + PO + I               (mm) 

 

kde     P          výška srážek                                       

           ET        evapotranspirace                       

           PO        povrchový odtok  

           I  infiltrace 

 

 Pro výpočty v rozsahu povodí se obvykle výška vodního sloupce v mm převádí na 

m3. Platí, že vrstva vody o mocnosti 1 mm na ploše 1 m2 je 0,001 m3. (Šráček, 2003) 

 

 

Srážky 

 

 Srážky představují spad atmosférické vody na dané povodí. Při ochlazení vzduchu 

s relativní vlhkostí pod 100 % může dojít ke kondenzaci vody. Na kondenzačních jádrech, 

kterými mohou být např. prachové částice, dochází k narůstání kapek, které pak dopadají 

na zemský povrch v podobě srážek.  

 

 

Evapotranspirace 

 

Evaporace představuje přechod molekul vody z kapalné fáze do fáze plynné.  

Evaporace roste s teplotou a pokud relativní vlhkost vzduchu dosáhne 100 % tak ustane. 

Rychlost evaporace závisí na faktorech jako je teplota vody a vlhkost vzduchu hraniční 

vrstvy mezi kapalinou a vzduchem.  
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Transpirace je spotřeba vody rostlinami při fotosyntéze. Je obtížné ji oddělit od 

evaporace a proto se tyto dva parametry společně zahrnují do pojmu evapotranspirace. 

(Šráček, 2003)  

 

  

2.9.1. Srážko-odtokový proces 

Pro krajinu má z hydrologického hlediska největší význam srážko-odtokový proces. 

Srážko-odtokový proces je jedním ze základů hydrologie a koloběhu vody nejen ve smyslu 

hydrologie a vodního hospodářství, ale také ve smyslu krajinné ekologie a fungování 

geosystémů. Ovzdušná srážka v různých skupenstvích zde dotuje povodí a spouští sérií 

procesů, kdy voda migruje v neživých a živých složkách tohoto hydrologického systému. 

Tento proces je tedy charakteristikou dynamiky povodí a proměnlivosti složek 

hydrologické bilance jako jsou srážky nebo evapotranspirace. (DP Hořínková, 2009) 

 

Srážko-odtokový proces lze vyjádřit základní bilanční rovnicí oběhu vody:  

 

P = AES + TQ ± ∆W       [mm] 

 

kde     P          výška srážek                                        

           AES      výška územního výparu                       

           TQ        výška celkového odtoku                      

           ∆W   výška odtokové ztráty, tj. zvýšení nebo snížení zásob povrchové a  

                         podpovrchové vody                                                               (Kulhavý, 2000) 

 

Schéma srážko-odtokového procesu znázorňuje obrázek 13. 

 

 Výška celkového odtoku TQ je součtem výšek odtoku povrchového  

a podpovrchového, tj. hypodermického (půdního) a podzemního. Povrchový  

a hypodermický odtok je ve svém součtu označován jako odtok přímý,  podzemní odtok 

jako odtok základní.   
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  Povrchový odtok vzniká v tenkých plošných vrstvách obvykle jen na malých, málo 

propustných ploškách s určitým reliéfem. Tyto plochy mohou patřit jak k infiltračním 

plochám povodí, tak i k jeho aluviálním částem tj. plochám nasyceným vodou. Podle této 

koncepce plošného povrchového odtoku je tento jev nazván dle jejího autora 

hortonovským povrchovým odtokem. 

 Horton zavedl pojem infiltrační kapacita, pod kterou se rozumí množství vody, které 

je půda schopná za daných podmínek přijmout. Infiltrační kapacita půdy je ohraničená 

maximální a minimální hodnotou. Podle této teorie voda, která během deště nebo tání 

sněhu infiltruje do půdy, pomalu prosakuje k hladině podzemní vody a vytváří podzemní 

odtok, který je zdrojem odtoku během suchých období a na tvorbě povodňové vlny se 

podílí malou částí. Po překročení maximální infiltrační kapacity tzv. přebytečná srážková 

voda odtéká po povrchu jako povrchový odtok. Tato složka odtoku se dostává do toku 

velmi rychle a tvoří hlavní část povodňové vlny. Půda tak působí jako separátor 

povrchového a podzemního odtoku. (Šír, 2003) 

 

Hortonův povrchový odtok (Hortonian overland flow) je funkcí: 

Infiltrační kapacity (I) - dána typem a nasycením půdního profilu vodou (např. předešlé 

srážky), sklonem povrchu  

Vydatnosti dešťových srážek (R)  

Povrchový odtok nastává v případě R > I  viz obr. 11 

 

 
Obr. 11  Hortonův povrchový odtok 
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 Podzemní odtok může vzniknout například nad vrstvou se sníženou propustností. 

Experimentální práce ve Skandinávii také ukázaly, že v glaciálních a glacifluviálních 

sedimentech můžou mít při tvorbě odtoku významnou úlohu i makropóry, které způsobují 

rychlý přenos vody ze srážek i z tajícího sněhu v podmínkách, kdy je půda ještě zmrzlá (a 

kdy proudění vody v půdě není možné). Rychlý přenos velkého množství vody do 

povrchového toku se vysvětluje také růstem hydraulického gradientu. V oblastech, kde je 

kapilární zóna blízko povrchu terénu (spodní části svahů), může infiltrace malého množství 

srážek  způsobit rychlý přechod z oblasti kapilární vody do nasyceného stavu. (Šír, 2003). 

 

   Jinou koncepcí je představa, že obě složky přímého (nasyceného) odtoku 

(povrchová a hypodermická) vznikají na nepropustných, nebo vodou nasycených ploškách, 

jejichž velikost se v průběhu srážko-odtokového procesu zvětšuje. Tyto plochy jsou 

označovány jako zdrojové plochy. Jejich propustnost je velmi nízká. Nasycené půdy bývají 

obvykle v bezprostřední blízkosti vodních toků. Zdrojovými plochami mohou být také 

oblasti mělkých půd, které jsou nasyceny již předcházející srážkou, dále zastavěné plochy, 

síť komunikací apod.  

Obě koncepce se sjednocují v tom, že v důsledku geomorfologické diverzity 

zemského povrchu se povrchový odtok z ronu či ze zdrojových ploch obvykle soustřeďuje 

do sítě stružek, které dále tvoří základ hydrografické sítě. V ní dochází k soustředěnému a 

později korytovému odtoku .   

    K hypodermickému odtoku dochází v horní vrstvě půdy v nenasycené zóně, ale s 

možností dotace povrchového odtoku, aniž by bylo dosaženo hladiny podzemní vody. 

Nejčastější příčinou vzniku hypodermického odtoku jsou méně propustné, nakloněné 

vrstvy půdy, nebo propojené podpovrchové systémy kořenů a chodbiček tzv. privilegované 

cesty. V porovnání s povrchovým odtokem bývá hypodermický odtok pomalejší. Obě 

odtokové formy se často prolínají a během odtokové fáze na povodí dochází ke změně 

odtokové formy i několikrát. Přestože jsou obě tyto formy hydrologicky těžko oddělitelné, 

používá řada modelových technik jejich součtu , tj. přímého odtoku.  (Kulhavý, 2000) 
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Obr. 12  Schéma srážko-odtokového procesu (Kulhavý, 2000) 

 

 

Základní poučka o hydrologickém cyklu hovoří, že část srážek dopadajících na povodí se 

vypaří, část infiltruje a stává se součástí vody v zóně aerace nebo podzemních vod a část 

z povodí odteče. Srážky nebo tání sněhu způsobují růst průtoků v povrchových tocích.  

(Šír, 2003) 

 

Odtoková hydrologie se zabývá otázkou, jaký odtok v závěrovém profilu povodí 

vyvolají dešťové srážky spadlé na povodí. Studiem tohoto srážko-odtokového vztahu na 

velkých povodích (s plochou nad 100 km2) byly v minulosti odhaleny zásadní zákonitosti 

tvorby odtoku. Jejich vyjádřením se staly koncepty příčinné srážky, jednotkového 

hydrografu, nelineární nádrže aj.  

 

Z půdy za určitých vlhkostních a srážkových podmínek vytéká voda do transportního 

kolektoru tak, že se vytváří objemově významné výtokové oscilace. Ty se na velkém 

povodí díky plošné heterogenitě srážek, půd a rostlinného pokryvu nekonají nikdy 

současně, takže jejich vliv na odtok není pozorovatelný.  
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V bezesrážkových a teplých obdobích zpravidla nevytéká vody z půdy do 

transportního kolektoru. Voda z půdy je odebírána rostlinami pro potřeby transpirace. Tím 

se půdní nádrž prázdní, což se projevuje zmenšováním vlhkosti půdy.  

Střídavé plnění půdy srážkami, prázdnění transpirací a občasným výtokem do 

podložních vrstev vytváří děj, který se označuje jako vodní režim půd. Půda se chová jako 

pórovitá průtočná nádrž. Její hlavní hydrologickou charakteristikou je retenční kapacita, tj. 

schopnost zadržovat vodu. (Šír, 2003) 

 

Faktory, které přímo ovlivňují s-o proces jsou následující:  

 

1. Parametry povodí 

• Geologická a hydrogeologická charakteristika povodí 

• Geomorfologické parametry povodí (nadmořská výška, orientace svahů, 

sklon a tvar povodí) 

• Hydrologická charakteristika povodí (tvar a hustota hydrografické sítě, 

parametry vodních toků a ploch) 

• Půdní poměry povodí (půdní druhy a typy, mocnost půdních profilů, 

hydrologický režim půd) 

• Krajinný pokryv a využití půdy (vegetační poměry, lesní hospodářství, 

zemědělská aktivita, charakter urbanizace) 

• Vodohospodářská a průmyslová činnost v povodí (vodní díla, čerpání vod) 

 

2. Hydrometeorologické podmínky 

• Charakter hydrosynoptické situace 

• Roční období ( vegetační sezóna) 

• Předchozí nasycení půdy v povodí (vyjádřeno ukazatelem předchozích 

srážek) 

• Charakter srážky – skupenství 

• Úhrn a intenzita srážek 

• Evapotranspirace 
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2.10. Srážko-odtokové modelování 

 
Vstupem do s-o procesu je ovzdušná srážka a výstupem odtok z povodí nebo 

odtoková ztráta. Je zřejmé, že dochází k určité transformaci ovzdušné srážky, a to na 

transformaci hydrologickou a hydraulickou.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13  Schéma s-o procesu [12] 

 

 

Hydrologická transformace představuje transformaci ovzdušné srážky na vodní 

kontinuum v jednotlivých hydrologických zónách subpovodí (nasycená a nenasycená zóna, 

pletiva vegetace apod.). V případě hydraulické transformace se jedná o pohyb vodního 

kontinua v čase směrem k závěrnému profilu povodí. (Unucka, 2010) 

                                                                                                

S-o model tak provádí simulaci transformace ovzdušné srážky na odtok pomocí 

výše zmíněných transformací.   
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Zásadní pro výstavbu a provoz modelu je diskretizace geografického prostoru 

v modelu. Z prostorového hlediska lze modely rozdělit na celistvé (lumped), distribuované 

(distributed) a semidistribuované (semi-distributed).  

 

V celistvém modelu jsou parametry charakterizující povodí (stavové veličiny i 

časové řady) vztahovány k celému nebo dílčímu povodí. Jelikož se většinou jedná  

o bodově měřené hodnoty, kterými jsou srážky na stanicích a průtoky v závěrném profilu, 

využívá se nejrůznějších geostatistických metod na jejich převedení na hodnoty plošné. 

Příkladem celistvého modelu je HEC-HMS. [7] 

 

Distribuovaný model se realizuje v pravidelné rastrové síti, kterou je modelované 

povodí pokryto. Požadované parametry jsou pak určovány pro každou buňku rastru. Plně 

distribuované modely mají především smysl tam, kde je povodí kvalitně popsáno jednak na 

úrovni charakteristik povodí (reliéf, krajinný pokryv, půdy, hydrogeologické modely 

apod.), tak na úrovni vstupních hydrometeorologických dat pomocí pokrytí sítí stanic. 

(Unucka, 2010) 

 

Princip semi-distribuovaných modelů spočívá v rozdělení povodí na elementární 

odtokové plochy, které se vyznačují homogenními prostorovými parametry, kterými 

mohou být stejný půdní druh nebo vegetační pokryv. Tyto modely se aplikují stále častěji, 

protože představují optimální kombinaci výše uvedených přístupů. [7] 

 

2.11. Data pro hydrologické modelování 

 

Pro obdržení přesných výstupů hydrologických modelů je základním faktorem 

dostupnost a kvalita dat o modelovaném povodí. Do modelů vstupují jednak data statická, 

která se během doby simulace výrazněji nemění, tak i data dynamická s intenzivní časovou 

variabilitou. Mezi data statická lze zařadit data o geomorfologii terénu reprezentovaná 

digitálním modelem reliéfu (DMR), hydrografické síti nebo data o půdním pokryvu (Land 

Cover) a využití půdy (Land Use).  
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Druhou skupinu dynamických dat představují např. meteorologická data – úhrn 

srážek, teplota vzduchu aj. a data reprezentující průtok a hladiny přírodních a umělých 

nádrží. (Unucka, 2010) 

Srážko-odtokové modelování závisí převážně na bodovém měření srážkoměry 

v různém časovém kroku a rozložení stanic pro měření průtoku Q.  

Průtok Q je základní jednotkou, se kterou hydrologické modely pracují. Představuje 

objem vody, který proteče průtočným profilem za sekundu. Uvádí se v jednotkách l.s-1 

nebo m3.s-1.  
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3. Popis použitých programových prostředků 
 

Při zpracování diplomové práce jsem použila následující softwarové prostředky 

z řady geografických informačních systémů:  

 

3.1. ArcView GIS 3.2 

Arc View GIS je produkt společnosti ESRI, Inc. (Environmental Systems Research 

Institute) a slouží pro vizualizaci, vytváření, správu a analýzu prostorových dat.  Nabízí 

celou řadu funkcí pro tzv. prostorové analýzy a to zejména s extenzí Spatial Analyst 1.1. 

 

Tento produkty firmy ESRI sloužil především pro preprocesing dat – schematizaci  

povodí Opavy.  Pro samotné modelování s-o procesu jsem použila program HEC-HMS a 

MIKE SHE. 

 

3.2. ArcMap 9.2 

Tuto aplikaci s extenzí Spatial Analyst pro analýzy DMT  jsem využila pro tvorbu 

mapových výstupů.  

 

3.3. HEC-HMS 3.1.0 

HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center-Hydrologic Modeling System)   

představuje softwarový produkt hydrologického inženýrského centra Americké armády 

(HEC-USACE) pro modelování srážko-odtokových procesů. Oproti svému předchůdci – 

základního modelu HEC-1 vytvořeného v roce 1967 disponuje pokročilými metodami pro 

hydrologickou a hydraulickou transformaci s-o procesu.  (Unucka at al., 2009)  

Základní prvky uživatelského rozhraní modelu HEC-HMS jsou:  

• basin model (samotná schematizace povodí) 

• meteorologic model (meteorologický model, rozmístění srážky na povodí) 

• control specifications (parametry simulace, časový krok výpočtu) 



Bc. Lenka Stiborová; Modelování extrémních odtokových situací v povodí Opavy s podporou GIS 

2010   38   

 

Z těchto komponent se následně sestaví běh výpočtů (simulation run), který obsahuje 

pouze odkazy na jednotlivé komponenty. Z řešení tak vyplývá schopnost libovolně 

kombinovat schematizaci, meteorologický  model a kontrolní specifikace, což také 

podporuje možnost simulace scénářů pro různé srážkové epizody.  (Unucka at al., 2009) 

 

Mezi velké výhody tohoto programu patří jeho cena (freeware), nenáročnost vstupních dat 

a také konektivita na GIS aplikace (ESRI). HEC-HMS je volně stažitelný na stránkách HEC 

USACE.  

 

Pro model HMS byly vytvořeny nadstavby ArcView 3.x, které se nazývají HEC-

GeoHMS a HEC-GeoHMS  Add-In. Ty za pomocí digitálního modelu terénu mohou 

spočítat základní hydrologické charakteristiky povodí – vrstvy hranic povodí, směrů 

odtoků pro každé pole gridu, akumulaci vody, aj. [8]   

 

3.4. HEC-GeoHMS 

Extenze HEC-GeoHMS (Hydrologic Engineering Center-Geospatial Hydrologic 

Modeling System) umožňuje předzpracování modelu terénu, konstrukci rozvodnic  

a odtokové sítě, určení závěrného profilu daného povodí, výpočet některých 

fyzickogeografických charakteristik povodí a sestavení a export hydrologického modelu 

povodí pro HEC-HMS. (Unucka at al., 2009) 

 

3.5. HEC-GeoHMS Add-In 

Tato extenze doplňuje základní funkčnost o rozšíření výpočtů fyzickogeografických 

charakteristik povodí, výpočet průměrné hodnoty CN a podílu nepropustných ploch, 

výpočet doby koncentrace a export hydrologického modelu povodí pro HEC-HMS 

s doplněnými parametry. (Unucka at al., 2009) 
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3.6. HEC-DSSVue 1.2 

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

Engine) je databázový systém na platformě JAVA, který umožňuje vkládání, správu  

a vizualizaci dat s charakterem posloupnosti, jako jsou časové řady – typickým příkladem jsou 

srážkové údaje a údaje o průtocích. (Hořínková, 2009) 

 

3.7. MIKE SHE 

MIKE SHE představuje komplexní, dynamický hydrologický model pro simulaci 

všech základních procesů v zemní fázi hydrologického cyklu. Byl vyvinut dánskou firmou 

DHI (Danish Hydraulic Institute).  Je vhodným nástrojem pro analýzu, plánování a řízení 

v oblasti vodních zdrojů, povodí a životního prostředí. Má také širokou oblast uplatnění při 

posuzování vzájemných interakcí mezi povrchovou a podpovrchovou vodou a při řešení 

zásadních technických zásahů do povodí. [3] 

 

3.8. Vstupní data 

Jako základní vstupní data mi pro účely vytvoření schematizace povodí (odvození 

fyzicko-geografických parametrů) a následné zpracování těchto dat ve srážko-odtokovém 

modelu HEC-HMS posloužila tato data: 

 

• Rastrová reprezentace digitálního výškového modelu DEM o velikosti 

buňky rastru 10x10 metrů. Zdroj dat: KÚ MSK 

 
• Vrstva CORINE Land Cover 2006 ve formátu .shp. Zdroj dat: CENIA 

 
• Digitální polygonová vrstva půdních typů ve formátu .shp. Zdroj dat: 

VÚMOP 

 
• Meteorologická data v podobě denních srážkových úhrnů a hodinových 

průtoků ve formátu .xls za měsíc září roku 2007. Zdroj dat: ČHMÚ a Povodí 

Odry, s.p. 
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4. Schematizace povodí  
 

Nejdůležitějším primárním vstupem dat pro modelování srážko-odtokových procesů 

je digitální model terénu (angl. Digital Terein Model – DMT nebo Digital Elevation Model 

– DEM).  Představuje číselné vyjádření hodnot absolutních či relativních výšek terénu. 

Digitální modely terénu se nejčastěji vyjadřují rastrovou (grid), vektorovou (vrstevnice, 

contours) nebo TIN (Triangulated Irregular Network) reprezentací. Nejčastějším vstupem 

pro preprocesing  (předpracování dat) hydrologických modelů je pak reprezentace rastrová 

(grid). (Unucka at al., 2009) 

 

Pro účely této práce jsem použila rastrovou reprezentaci digitálního výškového 

modelu o velikosti  buňky rastru 10x10 metrů.  

 

Pro tvorbu schematizovaného povodí se využívá tzv. hydrologicky korektní DEM. 

Ten je zbaven jakýkoliv sníženin, aby  voda, která spadne v kterékoli části povodí,  mohla 

dotéci do závěrného profilu.  

 

Po aktivaci extenzí HEC-GeoHMS a GeoHMS Add-In v ArcView GIS 3.2 se vytvoří 

v projektu ArcView dokumenty Main View (pro preprocesing DMT) a Proj View pro 

finální zpracování projektu HEC-HMS. Kromě aktivace zmíněných extenzí je nutné před 

započetím preprocesingu v ArcView 3.2 nastavit jednotky zobrazení (metry) a projekt 

uložit.  

Samotné extenze HEC-GeoHMS a HEC-Geo Add-In potřebují ke svému fungování 

přítomnost extenze Spatial Analyst.  

Po výše uvedených krocích jsem položkou menu „Start new project“ začala  

preprocesing DMT pro s-o model HEC-HMS. Následně jsem naimportovala  digitální 

výškový  model v rastrové reprezentaci (grid).   

 

Pro preprocesing souží skupina menu „Terrain Preprocessing“ viz obr. 14 
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Obr. 14  Menu Terrain Preprocessing v ArcView GIS.3.2 

 

 

Určení říční sítě 

 

Prvním krokem je vytvoření DEM zbaveného bezodtokých depresí („Fill Sinks“)- 

tzv. hydrologicky korektní DEM. Poté následují další procedury z menu „Terrain 

Preprocessing“, kterými jsou:  

 
•  „Flow Direction“ – rastr směrů odtoku, určení vektorů stékání na základě 

největšího lokálního sklonu terénu.            

• „Flow accumulation“– rastr akumulace odtoku s hodnotami reprezentujícími počet 

přispívajících buněk (contribution area). Představuje sumy všech buněk, ze kterých 

voda přitéká do dané buňky.  

• „Stream Definition -definice toku s hodnotou akumulace vody větší než určitá 

prahová hodnota, která se určuje jako podíl celkové plochy  k závěrnému profilu, 
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např. 1 %. Výsledkem je klasifikovaný rastr s hodnotou „1“ v každé buňce splňující 

podmínku  přispívajících buněk 

• „Stream Segmentation“ – rozdělení toku do jednotlivých orientovaných říčních 

úseků a určení soutoků. Výsledkem je klasifikovaný rastr, kde každá buňka 

náležející danému úseku má shodnou hodnotu 

• „Watershed Delineation“ – určení povodí pro každý úsek hydrografické sítě. 

Výsledkem je klasifikovaný rastr, kde každá buňka náležící danému povodí má 

stejnou hodnotu (shodnou s hodnotou příslušného říčního úseku) 

• „Watershed Polygon Processing“ – převedení rastru povodí na polygonovou 

vrstvu hranic povodí  

• „Stream Segment Processing“ – převedení rastru říčních úseků na liniovou 

(vektorovou) vrstvu vodních toků  

• „Watershed Aggregation“ – krok automatické agregace povodí, který slouží pro 

urychlení následných procedur (Unucka at al., 2009) 

 

Určení závěrného profilu 

 

Po provedení výše uvedených kroků jsem pomocí „Add Autlet Point“ určila závěrný 

profil povodí. Nyní je možno první část preprocessingu finalizovat pomocí položky menu 

„Generte project“. Automaticky se vytvoří projekt v rozhraní dokumentu „Proj View“ a je 

možno přikročit k výpočtu dalších parametrů subpovodí říčních úseků – viz obr. 16 

(Unucka at al., 2009) 
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Na obr. 15 Uvádím finální podobu preprocessingu se závěrným profilem povodí 

Opavy.  

 

 

 

Obr. 15  Schematizace subpovodí  (černé linie), říčních úseků (modré linie) a závěrného profilu 

(červený bod) 
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Obr. 16  Rozhraní pro výpočet parametrů subpovodí a říčních úseků v projektu HEC-GeoHMS 

 

 

Výpočet charakteristik povodí  

 

Po dokončení modelu povodí a říční sítě následuje výpočet některých fyzicko-

geografických charakteristik. K tomu slouží menu „Basin Charakteristik“, kde je nutné 

vypočíst parametry schematizace pomocí následujících příkazů:  

• „River Lenght“ – výpočet délky říčních úseků  

• „River Slope“ – výpočet sklonů říčních úseků; zde je nutno věnovat pozornost volbě 

jednotek vstupního DMT (metry)  

• „Basin Centriod“ – umožňuje určit těžiště povodí podle tří různých metod 

(ponechána implicitně nastavená metoda – Bounding Box Method)  
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• „Longest Flow Centroid“ – vypočítá délku a sklon maximální délky toku (nejdelší 

údolnice povodí)  

• „Centroidal Flow Path“ – vypočítá délku toku z profilu průmětu těžiště povodí na 

hlavní tok k závěrovému povodí  

 

Výsledné hodnoty jsou zapsány do atributové tabulky polygonového tématu povodí 

(watershd.shp) a zároveň jsou vytvořeny i vektorové vrstvy těžiště (bodová), maximální 

délky toku v povodí a délky toku od těžiště povodí k závěrovému profilu povodí (liniové). 

(Unucka at al., 2009) 

 

Sestavení a export hydrologického modelu povodí 

 

Pro sestavení a export vlastního schematického modelu povodí jsem využila menu 

„HMS“  s těmito funkcemi:  

• „Reach AutoName"-  přiřazení automatických jmen říčním úsekům (např. 

R120) 

• „Basin AutoName“ – přiřazení automatických jmen subpovodím (např.   

R12W120) 

•  „Map to HMS Units“ – nastavení jednotek SI 

• „HMS Check Data“ – provede kontrolu typologie a zapíše její výsledek do 

souboru 

• „HMS Schematic“ -  vytvoří schematický model povodí (body – těžiště 

povodí, soutoky; linie – úseky toků) v podobě bodového a liniového tématu 

(vrstvy).  (Unucka at al., 2009) viz obr. 17. 
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Obr. 17 Schematický model povodí Opavy (body a linie) 
 
 
 

• „HMS Legend“ – přiřadí speciální legendu schématu modelu (vytvořeného v 

„HMS Schematic“) 

• „Add Coordinates“ – přiřadí souřadnice schématickému modelu pro 

topografickou kresbu v HEC-HMS 

• „Background Map File“ – vytvoří exportní soubor s geometrií rozvodnic a 

říční sítě pro HEC-HMS (soubor mapfile.map), tento soubor je možno využít 

jako podkladovou mapu v projektu HEC-HMS 

• „Distributed Basin Model“ – vytvoří exportní soubor schematizovaného 

hydrologického modelu ve formátu HEC-HMS  

 

Výsledkem těchto kroků je základní forma souboru schematizace povodí pro HEC-

HMS – hmsfile.basin. V této formě souboru však schází hydrologicko-hydraulické  
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parametry odvislé od zvolených metodik výpočtu. Pro výpočet těchto parametrů byla 

vytvořena extenze HEC-GeoHMS Add-In.  (Unucka at al., 2009) 

 

 

Použití extenze HEC-GeoHMS Add-In 

 

Nástroje extenze jsem zpřístupnila pomocí tlačítka „Toggle view interface“, které 

zároveň vypne nástroje extenze HEC-GoeHMS a máme k dispozici  následující menu:  

 

 
Obr. 18 Menu GeoHMS Add-In  ArcView GIS 3.2 
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V menu „Charakteristiky z DEM“ se upřesňují výpočty daných parametrů. Jedná se 

o zadání rozsahu analýzy a velikosti buňky rastru. Velikost buňky a prostorový rozsah se 

zvolí podle prvního vytvořeného rastru, což je „Fillgrid“ vypočtený v kroku „Fill Sinks“.  

Výsledky výpočtů vybraných charakteristik jsou zapsány do atributové tabulky vrstvy 

subpovodí s těmito položkami:  

• BASINAREA – plocha subpovodí v km2 

• PERIMETER – obvod subpovodí v m, představuje délku rozvodnice povodí 

• CENTROIDX – souřadnice X těžiště povodí 

• CENTROIDY – souřadnice Y těžiště povodí 

• MEANELEV – průměrná nadmořská výška subpovodí v m n. m. 

• BASINALOP – sklon subpovodí (poměrné číslo) 

• MFDIST – maximální délka toku v povodí v m 

• MFDSLOVPE – průměrný sklon povodí podél maximální délky toku 

(poměrné číslo) 

• CENTOUT – délka toku z profilu průmětu těžiště subpovodí na hlavní tok 

k závěrovému profilu subpovodí v m 

• SLCENTOUT – průměrný sklon subpovodí podél toku z profilu průmětu 

těžiště povodí na hlavní tok k závěrovému profilu subpovodí. (Unucka at al., 

2009) 

 

 

Výpočet CN křivek 

 

Po aktualizaci charakteristik subpovodí můžeme vypočítat CN křivky pro stanovení 

efektivní srážky dle metody SCS CN  (Soil Conservation Service Curve Number).  
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Základním vstupem metody CN křivek je srážkový úhrn – jeho stejnoměrné 

rozdělení na povodí. Objem srážek je touto metodou transformován na objem odtoku. 

 Hodnoty CN jsou závislé na hydrologických vlastnostech půd (používají se 4 

kategorie A-D podle mocnosti půdního profilu a jeho hydraulické vodivosti), vegetačním 

pokryvu, velikosti nepropustných ploch, intercepci a povrchové akumulaci. Objem odtoku 

se podle teorie jednotkového hydrogramu a doby koncentrace následně přetransferuje na 

kulminační průtok.  

Hodnota CN může teoreticky nabývat hodnot od 0 do 100, přičemž hodnota 100 

představuje nulové ztráty na odtoku (lineární závislost odtoku Y na srážce podle funkce 

Y=X), a hodnota 0 znamená, že efektivní srážky jsou rovné 0 (ze srážek nic neodtéká). 

(Unucka at al., 2009) 

V menu „Výpočet CN“ se zvolí grid reprezentující hodnotu CN. V mém případě se 

jedná o grid Opava_CN.  Po výběru a potvrzení dojde k výpočtu průměrné hodnoty CN pro 

každé subpovodí modelu a atributová tabulka vrstvy subpovodí (watershd.shp) je doplněna 

o následující položky:  

CN – průměrná hodnota CN 

RTIMP – procento nepropustných ploch  

I_LOSS – počáteční ztráta na odtoku v mm, je závislá na hodnotě CN. Při výpočtu 

platí vztah:  

 

( )( )
2,0

25425400
_ ⋅⋅−=

CN

CN
LOSSI  

 

      Položkou „Time of Concentration“ – TC se vypočte doba koncentrace a atributová 

tabulka vrstvy subpovodí (watershd. shp) se doplní o tyto další položky:  

 TC – doba koncentrace v hodinách 

 TLAG – doba v hodinách od okamžiku výskytu maximální intenzity srážky po 

okamžik výskytu kulminačního průtoku 

 RC – doba zdržení vody v povodí (storage coefficinet) v hodinách 
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 Time of Concentration je čas, za který částečka vody doteče z nejvzdálenějšího 

místa povodí do závěrového profilu povodí. Jedná se o jednu z nejdůležitějších 

charakteristik povodí, protože určuje přímo např. tvar a rychlost nástupu povodňové vlny a 

nepřímo velikost kulminace.  

Oproti tomu TLAG je čas, který uplyne od vypadnutí centra příčinné srážky (zpravidla 

max. intenzity – nejvyšší pořadnice hyetogramu) na povodí do okamžiku výskytu 

kulminačního průtoku v závěrovém profilu povodí. TLAG je důležitým parametrem 

jednotkového hydrogramu (Unit hydrograph). (Unucka at al., 2009) 

Po výpočtu doby koncentrace následují z menu „GeoHMS Add-In“ poslední dva 

kroky a to „Export charakteristik povodí“ a „Aktualizace souboru pro HEC-HMS“ 

Výsledkem je zobrazení okna z hodnotami výše zmíněných charakteristik pro dané 

povodí. viz obr. 19. 

 

 

Obr. 19  Export charakteristik povodí Opavy 
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4.1. Epizoda 6. 9. - 10. 9. 2007  

Během začátku měsíce září 2007 začal na území ČR pronikat velmi chladný vzduch 

od severu, první týden měsíce byl velmi chladný a odpolední teploty většinou nepřesáhly 

16 °C.  

Ve čtvrtek 6.9.2007 vydalo ČHMÚ výstrahu o výskytu extrémních jevů na území 

ČR. Za večer a noc toho dne spadlo na některých místech Moravskoslezského kraje až 140 

mm srážek. Následkem intenzivních srážek došlo k prudkým vzestupům malých toků s  

dosažením 2. až 3. SPA. 3.SPA bylo dosaženo na řece Opavě v Opavě dne 7.9.2007.  

Od 8.9.2007 docházelo ke kulminaci a pozvolným poklesům hladin řek. V první 

dekádě září na našem území průměrná teplota dosáhla 12 °C, což je o 2,3 °C méně, než je 

dlouhodobý průměr pro toto období. [1] 

S ohledem na tyto informace jsem za konkrétní srážkovou epizodu zvolila období 

od 6.9. do 10. 9. roku 2007, ke kterému jsem měla příslušná data.  

 

Tab. 5 Vybrané měřící stanice v povodí Opavy a srážkové úhrny během povodně [2]  

 

Stanice 

 

Srážkový úhrn (mm) 

Rejvíz 311 

Biskupská Kupa 275 

Město Albrechtice 190 

Pustá Polom 170 

 

Tab.6  Průtoky na vybraných měřicích stanicích v povodí Opavy během povodně [2] 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vodní tok/stanice 

 

průtok [m3/s] / QN 

Opava/Karlovice 75 / Q10-20 

Opava/Krnov 90 / Q5-10 

Opavice/Krnov 80 / >Q20 

Opava/Děhylov 300 / Q10 



Bc. Lenka Stiborová; Modelování extrémních odtokových situací v povodí Opavy s podporou GIS 

2010   52   

4.2. Výstavba modelu v HEC-HMS 3.1.0 

Prvotním krokem pro výstavbu modelu bylo založení nového projektu v HEC-

HMS. K tomu slouží menu File/New.  Pomocí další položky menu File/Import/Basin 

model jsem naimportovala schematizovaný model povodí Opavy z extenzí HEC-GeoHMS  

a HEC-GeoHMS Add-In. K načtení hranic subpovodí (soubor mapfile.map) slouží záložka 

Background Maps v menu View.  

 

Na obrázku 21 uvádím naimportovaný  soubor schematizace povodí Opavy v HEC-

HMS 3.1.0. s prvkem Basin Models, který představuje samotnou schematizaci povodí.  

Uživatelské rozhraní modelu zahrnuje tyto 4 základní prvky: 

 

Basin Models, Meteorologic Models, Control Specifications a Time-Series Data 

 

 
 

Obr. 20  Základní prvky modelu v HEC-HMS 
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Obr. 21  Schematizace povodí Opavy v HEC-HMS 
 
 

 
Meteorologický model je tvořen hydrometeorologickými daty, kterými jsou data 

srážek a průtoků. Ty jsou prostorově přiřazeny jednotlivým subpovodím v podobě 

srážkoměrných stanic.  

Požadovaná hydrometeorologická data jsem do prostřední modelu HEC-HMS 

naimportovala prostřednictvím Time-Series Data.  

Zvolila jsem položku menu Components – Time Series Data Manager (manažer pro 

časové řady) a v  rolovacím okně Data Type jsem vybrala Precipitation Gages 

(srážkoměrné stanice), kterým jsem zadala příslušné názvy. Následně jsem z rolovacího 

okna Data Type vybrala Discharge Gages (vodoměrné stanice) a opět zadala odpovídající 

názvy stanic v povodí Opavy.  
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V dalším kroku jsem jednotlivým měřicím stanicím (Time Series Gage) vybrala 

správnou časovou řadu zadáním cesty k příslušnému souboru .dss. V položce Time 

Window jsem postupně pro všechny meteorologické stanice zadala časovou specifikaci 

začátku a konce sběru dat – od 6. 9. 2007, 0:00 hod  do 10. 9. 2007, 23:00 hod.  

 

Po tomto kroku bylo možno přistoupit k vytvoření meteorologického modelu 

(Meteorologic Model).  

V menu Components/Meteorologic Model Manager jsem vytvořila model Met 1  

a v záložce Basins jsem do modelu zahrnula všechna subpovodí.  

V této fázi již můžeme jednotlivým subpovodím přiřadit příslušnou srážkoměrnou stanici. 

Pro jasné prostorové přiřazení srážkoměrných stanic jsem využila metodu Thiessenových 

polygonů.  

 

V programu ArcView GIS 3.2 jsem načetla bodovou  vrstvu meteorologických 

stanic a polygonovou vrstvu povodí Opavy (watershd.shp). Využitím extenze Create 

Thiessen Polygons se území povodí Opavy rozdělilo na jednotlivé Thiessenovy polygony. 

 

Obr. 22 Povodí Opavy rozdělené na Thiessenovy polygony  
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Thiessenovy polygony definují individuální oblasti vlivu pro každý soubor bodů. 

Buňkám rastru určíme neznámou hodnotu přisouzením hodnoty nejbližšího známého bodu. 

Jinými slovy, každé místo v polygonu je blíže k vnitřnímu bodu polygonu než k jiným 

bodům a celému polygonu je přiřazena stejná hodnota. [5] 

Thiessenovy polygony se běžně používají k analýze meteorologických dat. Slouží 

k vyjádření prostorové distribuce srážek na povodí z bodových měření (staniční síť).  

V tomto případě je množství srážek v jakémkoli bodě povodí stejné jako množství srážek 

naměřené na srážkoměrné stanici, která se nachází na území daného povodí anebo v jeho 

bezprostřední blízkosti. (Hořínková, 2009) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Princip tvorby Thiessenova polygonu [5] 

 

 

Dalšími možnostmi k vyjádření prostorové distribuce srážek na povodí  jsou izohyety 

nebo metody interpolace (Kriging, IDW atd.). Metoda Thiessen se používá také v operativní 

hydrologické praxi – HYDROG.  

 

Podle vytvořených Thiessenových polygonů jsem následně nastavila příslušné 

srážkoměrné stanice jednotlivým subpovodím v pložce Specified Hyetograph.  
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4.3. Kalibrace odtoku 

V menu Tools/Project Options  je dobré před kalibrací modelu nastavit metody 

výpočtu odtoku. viz obr. 24  

 

 
Obr. 24 Nastavení jednotlivých metod k výpočtu odtoku 

 

Pro simulaci infiltrace ztráty na povodí (Loss)  jsem využila metody CSC Curve 

Number. U této metody počítá model HEC-HMS s těmito třemi parametry viz obr. 25 : 

Initial Abstraction (počáteční ztráta na povodí v mm), Curve Number (hodnota CN) a 

Imprevious (nepropustné plochy v procentech).  Hodnoty pro počáteční ztrátu a hodnoty 

CN byly vypočteny již při schematizaci povodí a jsou do modelu v HEC-HMS doplněny 

automaticky. Vzhledem k zanedbatelnému podílu nepropustných ploch v povodí byla 

v parametru Imprevious doplněna hodnota 0.  

Pro transformaci efektivní srážky na odtok (Transform) a stanovení přímého odtoku 

jsem použila metodu Clark Unit Hydrograph (metoda Clarkova jednotkového 

hydrogramu). Pro výpočet je nutné stanovit hodnoty parametrů Time of Concentration 

(doba koncentrace) a Storage Coefficient (doba zdržení v hodinách). Oba tyto parametry 

jsou do modelu také doplněny automaticky. Jednotkový hydrogram představuje  

hypotetickou odezvu povodí na jednotkový efektivní déšť a je vždy stejná pro déšť dané 

doby trvání.  
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Obr. 25 Hodnoty parametrů metody  CSC Curve Number v modelu HEC-HMS  

 

 

 

Obr. 26  Hodnoty parametrů metody  Clark Unit Hydrograph v modelu HEC-HMS  
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Základní odtok (Baseflow) jsem řešila recesní metodou s následujícími parametry: 

Pro Initial Type (počáteční odtok) jsem nastavila Discharge Per Area, hodnoty pro Initial 

Discharge (m3/s/km2) byly doplněny na základě údajů z ČHMÚ. Hodnoty ostatních 

použitých parametrů jsem doplnila po konzultaci s vedoucím diplomové práce následovně:  

 Recession Constant nabývá hodnot 0,72 až 0,81 a položka Ratio To Peak je 

nastavena na 0,18. Pro položku Treshold Type (prahový odtok) jsem volila Ratio To Peak.  

 

 
Obr. 27 Parametry recesní metody pro řešení základního odtoku v HEC-HMS 

 

Metoda kinematické vlnové aproximace (Kinematic Wave Channel Routing) pro 

řízení odtoku v korytě (Routing) vyžaduje zadání parametrů položek Lenght (délka toku 

v m) a Slope (sklon toku v m/m). Tyto hodnoty jsou již vypočteny v atributové tabulce 

vrstvy říční sítě river.shp. Položka Shape (tvar koryta) byla zadaná podle podobnosti se 

skutečným tvarem koryta jako trapezoid. Hodnota Manninǵs (koeficient drsnosti) byla 

stanovena na 0,04. Hodnoty Width (šířky koryta) jsem určila podle vrstev břehových linií 

z geografické databáze DIBAVOD. Pro sklon břehů Slide Slope (xH:1V) – poměr výšky a 

šířky byly zadány hodnoty 1,6 až 2,0. Na obrázku uvádím tabulku s výše uvedenými 

parametry. 
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Obr. 28 Hodnoty parametů pro řízení odtoku v korytě metodou kinematické vlnové aproximace v prostředí 

HEC-HMS 

 

 

Jako poslední krok pro zahájení simulace vybraných srážkových epizod se zvolí 

v menu Compute záložka Created Simulation Run. Do výpočtu vstupují data 

z meteorologického  modelu a kontrolní specifikace pro danou epizodu.  

 

4.4. Výstupy simulace s-o modelu HEC-HMS 

 
Základním požadovaným výstupem ze  srážko-odtokového modelování je hydrogram 

v tabelární nebo grafické formě. Krom tohoto výstupu model HEC-HMS také zobrazuje 

sumarizační tabulku simulace, která představuje souhrnnou formu zhodnocení simulované 

s-o epizody.  

HEC-HMS umožňuje separátní vykreslení přímého a základního (podzemního) 

odtoku pro závěrové profily schematizovaných subpovodí. Tato informace je dále 

doplněna hyetogramem, ve kterém je barevně odlišena efektivní srážka.  

 

 

Na následujících obrázcích uvádím hyetogramy (grafy srážek) a hydrogramy včetně 

sumarizačních tabulek pro simulovanou srážkovou epizodu 6.9. až 10.9. 2007. 

V hydrogramu jsou odlišeny přímý odtok (Outflow) a základní odtok (Baseflow)  a 

v hyetogramu znázorněna efektivní srážka (Precipitation Loss).  
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Obr.29  Hyetogram (nahoře) a hydrogram celkového odtoku pro subpovodí R480W480 s hodnotami 

kulminace 5,6 m3/s a efektivní srážkou 7,32 mm 

 

 
Obr. 30  Sumarizační tabulka pro subpovodí R480W480 
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Obr.31 Hyetogram (nahoře) a hydrogram celkového odtoku pro subpovodí R480W480 s hodnotami 

kulminace 2,1 m3/s a efektivní srážkou 4,2 mm 

 

 

 
Obr. 32  Sumarizační tabulka pro subpovodí R490W490 
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Pokud existuje pro zvolený profil měření průtoku Q, lze tento měřený hydrogram 

zobrazit současně s hydrogramem simulovaným. Srovnání měřeného a simulovaného 

hydrogramu tak umožňuje rychlou subjektivní kontrolu přesnosti srážko-odtokového 

modelu.  (Unucka, 2010) 

 

 
Obr. 33 Srovnání měřeného (černá křivka) a simulovaného (modrá křivka ) průtoku pro závěrový profil 

schematizace v HEC-HMS 

 

 

Z porovnání výsledků vyplývá, že kulminace modelu je po kalibraci o 18 h dříve než 

měřená data, což se dá zdůvodnit také tím, že srážková data ze staniční sítě nemusí být 

prostorově přiřazena zcela správně. Dalším efektem, který mohl ovlivnit tvar vlny, je 

manipulace na spodních výpustích VD Kružberk.  
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4.5. Modelování v programu MIKE SHE    

 

Hydrologický model MIKE SHE se skládá z více komponent, které počítají objem 

a distribuci vody v jednotlivých fázích s-o  procesu: [8] 

• Srážky – vstupují do modelu ve formě časových řad ze srážkoměrných 

stanic, nebo jsou spočítány charakteristické hodnoty pro jednotlivá pole 

gridu.  

• Evapotranspirace (včetně vlivu intercepce) – pokud jsou uživatelem zadány, 

počítají se z časových řad 

• Povrchový odtok z povodí – je založen na 2D metodě konečných rozdílů 

šíření vlny.   

• Odtok v korytě – MIKE SHE poskytuje několik možností simulace postupu 

vlny. Např. metodu Muskingum, výpočet transportní difuzní rovnice a 

řešení Saint - Venantových rovnic proudění v korytě.  

• Podpovrchový odtok v nenasycené zóně půdního profilu – tato komponenta 

počítá proudění v zóně mezi povrchovým odtokem a hladinou podzemní 

vody, která tvoří spodní okrajovou podmínku nenasyceného odtoku. 

K výpočtu MIKE SHE používá jednak jednoduchý dvouvrstvý model, 

gravitační model proudění nebo model založený na řešení Richardsovy 

rovnice. Pro výpočet je nutno zadat specifické vlastnosti půd (pórovitost, 

nasycená hydraulická vodivost, retenční křivky apod.). Proto byla vytvořena 

databáze půd a porostních kultur, která obsahuje tyto hydrologické a 

hydraulické charakteristiky.  

• Podzemní odtok – MIKE SHE obsahuje 2D nebo 3D model proudění 

podzemní vody založený na metodě konečných rozdílů. Geologie povodí je 

popsána vrstvami a čočkami ve formátu .shp nebo gridu. MIKE SHE 

problematiku proudění podzemní vody numericky řeší s využitím vlastního 

výpočetního modulu nebo umožňuje integraci modelu MODFLOW či 

FEFLOW. 
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Obr. 34  Základní komponenty MIKE SHE při srážko-odtokovém modelování 

 

 

 

Zobrazení (Display) povodí Opavy v prostředí modelu MIKE SHE 

 

K zobrazení je nutné definovat „Foreground“, což jsou primárně vektorové vrstvy ve 

vztahu k hydrologii oblasti. V případě mého modelu se jednalo o  vrstvy river.shp  

a watershd.shp. V záložce  „Background“  se definují podkladové rastry, což může být 

libovolný obrázek nebo grid MIKE SHE. Typickým příkladem je rastr topografie 

modelované domény. V tomto modelu je podklad  tvořený digitálním výškovým modelem 

DEM s příponou .dfs2   
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Obr.35  Display povodí Opavy v modelu MIKE SHE 

 

 

Specifikace simulace odtoku (Simulation specification)  

 

Pro povrchový odtok (Overlad Flow)  a odtok v nasycené zóně (Saturated Flow) jsem 

zvolila metodu „Finite Difference“(Metoda konečných rozdílů) a pro odtok v nenasycené 

zóně (Unsaturated Flow) metodu „Richards equation“ (Richardsova rovnice) . V položce 

Water Movement  jsem zahrnula také evapotranspiraci, čímž je možné lépe stanovit přímý 

vliv vegetace na odtokové poměry daného území.  

Pro simulaci odtoku se následně zadá název simulace, specifikace začátku a konce 

dané simulace a časový krok výpočtů.  

Topografie terénu je prostorově zobrazená gridem příslušného souboru .dfs2. Na 

obrázku 36  uvádím  distribuce nadmořské výšky v povodí Opavy. 
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Obr. 36  Distribuce nadmořské výšky v povodí Opavy 

 

  Srážky (Precipitation)  

 

Příslušné srážkoměrné stanice jednotlivých subpovodí jsou stejně jako v modelu HEC-

HMS  přiřazeny na základně metody Thiessenových polygonů.  

 

Na obrázku 37 uvádím umístění srážkoměrné stanice Ovčárna , která se nachází v západní 

části povodí Opavy (červený polygon) a graf srážek v jednotkách mm/den v časovém 

období od 13. 9. 2007 do 15. 9. 2007.  
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Obr. 37 Umístění srážkoměrné stanice Ovčárna v povodí Opavy (červený polygon) 

 

 

 

Po zvolení záložky Edit je k dispozici také graf srážkových úhrnů v mm/h. viz obr. 38 
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Obr. 38 Srážkové úhrny v mm/h na stanici Ovčárna 

 

 

Z grafu je patrné, že na srážkoměrné stanici Ovčárna bylo maximálního srážkového 

úhrnu 8,2 mm/h dosaženo 6 .9. 2007 v 19:00 hod.  

 

 

 

 

 

 



Bc. Lenka Stiborová; Modelování extrémních odtokových situací v povodí Opavy s podporou GIS 

2010   69   

 

 

 Využití krajiny (Land Use) 

 

Model MIKE SHE využívá kromě samotné informace o vegetačním krytu i další 

parametry jako je LAI (Index listové plochy) nebo RD (Hloubka kořenů).  

 

Index listové plochy (Leaf Area Index) LAI 

LAI je podílem plochy asimilačního aparátu v m2 na jednotku plochy půdy v m2. 

Představuje index, který přímo ovlivňuje intercepci a absorpci světla rostlinami, tepelnou 

bilanci a výpar. (Chang, 2006) 

Na obr. uvádím graf indexů LAI a RD pro smíšený les 

 

 
Obr. 39 Graf indexů LAI a RD pro smíšený les 
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Koeficient odtoku (Paved Runoff Coefficient)  

 

 Vliv krajinného pokryvu a půd daného povodí na výšku odtoku lze vyjádřit mimo 

jiné odtokovým koeficientem, což je poměr mezi odtokovou výškou a výškou srážek 

v milimetrech v rámci hydrologické bilance území. MIKE SHE umožňuje distribuovaný 

přístup i k tomuto koeficientu, který je vyjádřen rastrem s názvem Paved Runoff 

Coefficinet. 

Odtoková výška se počítá ze vztahu: [9]          

A

w
R

1000⋅=                            [mm]          

kde  

W je objem povodňové vlny v milionech m
3
   

A je plocha povodí v km
2
 

 

 

 

Nejvyšší hodnoty koeficientu odtoku nad 0,95 bylo dosaženo v západní části povodí 

Opavy. V této části povodí byly naměřeny nejvyšší srážkové úhrny. viz obr. 40 
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Obr. 40 Koeficienty odtoku v povodí Opavy 

 

 

         Evapotranspirace 

 

Aktuální evapotranspirace je v modelu MIKE SHE vypočtená na základě referenční 

evapotranspirace (vstup do modelu) a několika redukčních funkcích odvozených z hloubky 

kořenového systému Root Depth (RD) , indexu listové plochy Leaf Area Index (LAI) (viz 

předchozí bod) a z vypočtené půdní vlhkosti. [9] 

Pro evapotranspiraci byla zadána hodnota 2 mm/den, prostorová distribuce „Uniform“   

a datový typ „Constant“.  
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Povrchový odtok (Overland Flow)  

 

Model MIKE SHE umožňuje různé metody stanovení povrchového odtoku. Řídí se 

rovnicí kontinuity a zákonem zachování energie a hybnosti, výpočtem podle Manning-

Stricklera nebo metodou kinematické vlny.   

Na obrázku uvádím hodnotu Manningova čísla M (drsnost), přičemž M=1/n, pro jednotlivá 

subpovodí povodí Opavy. M nabývá hodnot 3 až 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 41 Hodnota Manningova čísla M v povodí Opavy 
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5. Vizualizace a statistické zhodnocení výsledků  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 42  Výsledný grid výšky povrchového odtoku v MIKE SHE pro vybranou simulovanou epizodu 

 

Z výstupů distribuovaného modelu MIKE SHE i ze semidistribuovaného modelu 

HEC-HMS je zřejmé, že nárůst hodnot výšky povrchového odtoku projevuje trend od 

vedlejších údolnic k hlavní. Masa odtokové vody se kumuluje v hlavních údolnicích 

Opavy a Moravice a částečně ve VD Slezská Harta a Kružberk. To je v souladu 

s původním předpokladem, že pro standardní regionální srážky je kromě exponovaných 

úseků jednotlivých vodních toků riziko záplav nejvyšší blíže k závěrovému profilu, kde se 

koncentruje voda z celého povodí, není li zachycena VD. Proto mezi důležitá 

vodohospodářská opatření patří kromě budování VD také dostatečné dimenzování 

průtočného profilu hlavních vodních toků.  
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Obr. 43 Výsledný grid výšky povrchového odtoku v HEC-HMS pro vybranou simulovanou epizodu 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 44  Výsledný grid hodnot specifického odtoku v povodí Opavy  
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Obr. 45  Výsledný grid hustoty odtokové sítě v HEC-HMS pro vybranou simulovanou epizodu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Obr. 46 Řád toku podle Strahlera 
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Hodnoty specifického odtoku jsou pro jednotlivá subpovodí vypočteny podílem 

hodnot průměrného průtoku v subpovodí [m3.s-1] a plochy subpovodí [km-2].      

Výsledné hodnoty jsou vztaženy k epizodě 6.9.2007 až 10.9.2007 a v jednotlivých 

subpovodích se pohybují od 0,52 do 2,57 m3.s-1.km-2.  

 

 V horských částech povodí Opavy se pro tuto epizodu projevuje efekt vyšších sklonů 

povodí, protože i když z lesních povodí je dlouhodobě hodnota specifického odtoku nižší,  

díky rychlé reakci horských povodí na vstupní srážku jsou hodnoty specifického odtoku 

vyšší. Významnou měrou tento efekt také ovlivňuje prostorová distribuce srážky, kdy vyšší 

úhrny srážek díky orografickému zesílení jsou opět ve vyšších  nadmořských výškách a 

tím pádem takto zvyšují i hodnotu specifického odtoku pro situace tohoto typu.  

Litologie povodí Opavy se v hydrologických podmínkách a odtokových poměrech 

projevuje rovněž významnou měrou. Díky tomu, že povodí Opavy je z geologického 

hlediska velice pestré – krystalinikum Hrubého Jeseníku, kulm Nízkého Jeseníku   

a kvartérní pokryv Opavské pahorkatiny, Hlučínské pahorkatiny a Poopavské nížiny – 

dochází i k výrazné územní proměnlivosti hydrogeologických podmínek, kontaktu 

nenasycené a nasycené zóny, hodnot infiltrace a podzemního odtoku.  

V údolí Opavy jsou od Krnova výrazněji zastoupeny také kvartérní fluviální 

sedimenty nivy Opavy, jejichž prostorové rozšíření a mocnost graduje v úseků mezi 

Opavou a Děhylovem (do průlomového údolí Opavy). Tato geologická pestrost se přímo 

odráží v odtokových poměrech Opavy mimo jiné v diskutovaných odtokových 

koeficientech a transformaci povodňových vln způsobenou proměnlivým poměrem 

povrchového a hypodremického odtoku. Tato problematika musela být řešena i na úrovni 

operativní hydrologické prognózy, kdy je provozní srážko-odtokový model HYDROG 

(ČHMÚ Ostrava) rozdělen na 3 segmetny – Hrubý Jeseník, Moravice a finální úsek Opavy 

pod soutokem s Moravicí. 

Hydrologický režim povodí Opavy je rovněž těmito faktory ovlivněn z hlediska 

sezonality vyšších průtoků.  

Povodňové průtoky na Opavě statisticky dominují v letním a jarním období (37,3 %) 

Weissmannová, 2004). Režim podzemních vod má podobný sezónní chod s tím, že 

nejvyšší stavy hladin podzemních vod se v horských částech povodí vyskytují v květnu  
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a červnu a v nížinách v březnu a v dubnu, což je v  relaci k tání sněhové pokrývky. 

V nižších partiích povodí dominuje smíšený až přiříční režim podzemních vod vykazující 

středně velké specifické odtoky. V kulmu Nízkého Jeseníku je nejvíce zastoupen smíšený 

režim podzemních vod. Sestupný mělký oběh je výrazně omezen litologií konkrétní 

oblasti. Velikost specifického odtoku dosahuje hodnot 1,5 až 2 l·s-1·km-2. 

Pokud jde o členění hydrografické sítě podle Strahlera, které vychází z předpokladu, 

že řád toku se počítá od pramene jako řád 1 a zvyšuje se vždy se soutokem toku stejného 

řádu, můžeme v povodí Opavy rozlišit 6 řádů, tak jak je patrné z obr. 46.  
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Graf 2 Vztah mezi odtokovou výškou a průměrným sklonem 

 

 
Graf 3 Vztah mezi odtokovou výškou a hustotou hydrografické sítě 

 

 



Bc. Lenka Stiborová; Modelování extrémních odtokových situací v povodí Opavy s podporou GIS 

2010   79   

6. Závěr, zhodnocení vhodnosti použité metodiky 
 
 

Hlavní úlohou této práce bylo sestavení modelů odtokových situací v povodí Opavy 

a simulace odezvy tohoto povodí na extrémní srážky. K tomuto účelu jsem využila 

programy HEC-HMS a MIKE-SHE.  

Pro odvození fyzicko-geografických charakteristik povodí nezbytných k analýze,  

byla sestavena a následně také popsána schematizace povodí a srážko-odtokový proces.  

 Z výsledků  je zřejmé že také morfometrické parametry povodí významnou měrou 

ovlivňují transformaci ovzdušné srážky na odtok. Jestliže zanedbáme údaje o půdním a 

krajinném pokryvu a hydrogeologických poměrech v jednotlivých částí povodí, tak lze i  

z prostých analýz DMT odhadnout riziko vzniku významnějších povodní. Proto na 

povodích, která jsou z hlediska morfometrie rizikovější, je vhodné upravit delimitaci 

pozemků a zemědělských kultur tak, aby se efekt zvyšování povrchového odtoku těmito 

faktory nekumuloval. 

Na závěr lze konstatovat, že tak jak bylo zmíněno v úvodu, jsou hydrologické 

modely a GIS vhodným nástrojem pro analýzy odtokových poměrů území. 

Nejvýznamnějším faktorem v tomto kontextu je možnost zbudování prognózní 

infrastruktury tzn., že kromě simulace odezvy povodí na již proběhlé hydrosynoptické 

situace,  lze také simulovat odezvu povodí na nejrůznější predikované hydrosynoptické 

situace či scénáře.  
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