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ANOTACE 

Hlavním cílem diplomové práce je porovnání vhodnosti metodik hydrologických 

modelů pro analýzu vlivu změn krajinného pokryvu aplikované na povodí Odry po Opavu. 

První (teoretická) část práce se věnuje hydrologickému cyklu, srážko-odtokovému 

procesu a popisu činitelů ovlivňujících srážko-odtokový proces. Dále je popsán proces 

srážko-odtokového modelování, lokalizace a charakteristika přírodních poměrů zájmového 

povodí. V první části práce jsou také popsána zdrojová data a je provedena charakteristika 

použitých hydrologických modelů, kterými jsou HEC-HMS, HYDROG a MIKE SHE. 

Druhá (praktická) část práce je zaměřena na popis způsobu výběru srážko-

odtokových epizod a popis vybraných srážko-odtokových epizod samotných. Dále je 

provedena schematizace povodí, nastavení modelů a simulace vybraných srážko-

odtokových epizod, a to nejprve na aktuálním stavu krajinného pokyvu povodí a následně 

pro scénář reprezentující zcela zalesněné povodí. Simulace byly prováděny v modelech 

HEC-HMS, HYDROG a MIKE SHE. Výsledky simulací byly průběžně analyzovány 

a vhodně okomentovány. V závěrečné části práce je zhodnocen vliv lesního vegetačního 

krytu na odtokové procesy a také porovnání vhodnosti použitých hydrologických modelů 

a jejich metodik pro analýzu vlivu změn krajinného pokryvu. 

V diplomové práci bylo využito napojení hydrologických modelů a geografických 

informačních systémů. 

 

Klíčová slova: srážko-odtokový proces, srážko-odtokové modelování, HEC-HMS, 

HYDROG, MIKE SHE, povodí Odry po Opavu, krajinný pokryv, geografické informační 

systémy 



SUMMARY 

The main intention of the thesis is analysis of rainfall-runoff methods' capabilities 

for land cover impact analysis applied to the Odra to Opava catchment. 

The first (theoretical) part of the thesis deals with hydrological cycle, rainfall-runoff 

process and the description of factors affecting rainfall-runoff process. It also contains the 

description of the process of rainfall-runoff modeling, the localization and the 

characterization of the natural conditions of the interest catchment. The source data and the 

characterization of used hydrological models HEC-HMS, HYDROG and MIKE SHE are 

also described in the first part of the thesis. 

The second (practical) part of the thesis is focused on describing of the way to 

select episodes of rainfall-runoff and the description of selected rainfall-runoff episodes 

themselves. The basin schematization, the setting models and the simulations of selected 

rainfall-runoff episodes, at first in the current state of land cover of catchment and then for 

scenario representing completely forested catchment are made further. The simulations 

were executed in HEC-HMS, HYDROG and MIKE SHE. The simulation results were 

continuously analyzed and commented appropriately. The effect of forest vegetation cover 

on rainfall-runoff processes is evaluated and also the analysis of rainfall-runoff methods' 

capabilities for land cover impact analysis is made in the final part of the thesis. 

The connection of hydrological models and geographical information systems was 

used in the thesis. 

 
Keywords: rainfall-runoff process, rainfall-runoff modeling, HEC-HMS, HYDROG, 

MIKE SHE, the Odra to Opava catchment, land cover, geographical informatics systems 
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ÚVOD 

Člověk využívá vodu jako dar přírody nezbytný k životu. Zná ji ale také jako krutý 

živel, který čas od času krajinu postihuje ničivými povodněmi, ohrožuje životy a ničí 

obydlí [55]. 

Velký rozvoj předpovědní služby v České republice (ČR) začal zejména po 

katastrofální červencové povodni v roce 1997, z níž vyplynul požadavek na zvýšení 

úspěšnosti a na prodloužení doby předstihu hydrologických předpovědí. Zatímco 

u manuálních hydrometrických předpovědí lze poskytnout předpověď pouze pro větší toky 

a to pro určitý termín, jehož předstih může v podmínkách České republiky dosáhnout doby 

6 až 10 hodin, předpovědi za pomoci matematických hydrologických modelů nabízí 

informací více [8]. 

Modelová hydrologická předpověď je výsledkem matematického výpočtu pohybu 

vody krajinou. Hydrologické předpovědní systémy počítají, jak velká část srážkové vody 

z krajiny odteče bezprostředně po srážce a jak rychle se koncentruje do vodních toků. 

K tomu jsou použity matematické rovnice, které zjednodušeně popisují realitu procesů 

intenzity infiltrace do půdy, proudění vody po povrchu a v půdě a dalších hydrologických 

procesů (například akumulace a tání sněhu, evapotranspirace, pohyb vody v korytech toků, 

vliv nádrží aj.) [8]. 

Změny krajinného pokryvu mají lokální, regionální i globální hydrologické 

důsledky. Nejvíce zřejmé jsou okamžité a přímé účinky na kvantitu a kvalitu srážko-

odtokového procesu v povodí. Lesnatost byla v průběhu uplynulého tisíciletí silně 

narušena. Na našem území docházelo ke snižování lesní vegetace přeměnami lesů na pole, 

louky a pastviny. Mnoho dříví spotřebovaly doly, hutě, sklárny, průmysl a některé 

vytěžené plochy již nebyly znovu zalesněny. Výrazně byla změněna skladba lesních 

dřevin, nejčetněji zastoupenou dřevinou se stal smrk [33, 55]. 

V diplomové práci je analyzován vliv změn krajinného pokryvu na srážko-

odtokový proces v povodí Odry po Opavu. V hydrologických modelech HEC-HMS, 

HYDROG a MIKE SHE jsou provedeny simulace zvolených srážko-odtokových epizod 

nejprve na aktuálním stavu krajinného pokryvu povodí a následně pro scénář zcela 
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zalesněného povodí. Součástí práce je také zhodnocení a porovnání zvolených modelů 

a jejich metodik a zobecnění vlivu lesního vegetačního krytu na odtokové procesy. 

Diplomová práce byla realizována za pomoci geografických informačních systémů 

(GIS), které velice úzce spolupracují s hydrologickými modely, a to především při 

úvodním preprocesingu a závěrečném postprocesingu. Geografických informačních 

systémů bylo také využito při analýze fyzicko-geografických poměrů pilotního povodí. 

 

 

 

 
Obr. 1: Řeka Odra (zdroj: Kateřina Meduňová, 8. 4. 2012) 
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1 HYDROLOGICKÝ CYKLUS A SRÁŽKO-ODTOKOVÝ 
PROCES 

Voda ve skupenství plynném, kapalném a pevném je na Zemi v neustálém oběhu, 

který je vyvolán sluneční energií. Vzniká uzavřený hydrologický cyklus, který probíhá 

mezi světovým oceánem a pevninou – velký koloběh vody, nebo pouze nad oceány, 

případně nad bezodtokovými oblastmi pevniny – malý koloběh vody [19]. 

Velký koloběh vody v přírodě je hydrologický cyklus, při němž dochází k výparu 

vody ze světového oceánu, vodní pára je přenášena vzdušnými proudy nad pevninu, kde 

kondenzuje nebo desublimuje, v podobě srážek se dostává na pevninu a povrchovým 

odtokem zpět do světového oceánu. Současně dochází k výparu vody z pevniny, vodní 

pára je vzdušnými proudy přenášena nad světový oceán a v podobě srážek se dostává zpět 

do světového oceánu [19]. 

Malý koloběh vody v přírodě je hydrologický cyklus, při němž se voda vypařená ze 

světového oceánu v podobě srážek zpět do něj vrací (bez povrchového odtoku). Podobně 

probíhá malý koloběh vody nad bezodtokými oblastmi [19]. 

 

 

 
Obr. 2: Malý a velký koloběh vody [62] 

 

Na Zemi probíhají nepřetržité procesy vzájemného působení hydrosféry, atmosféry, 

litosféry, pedosféry a biosféry. Tyto procesy mají globální charakter a jejich poznání je 
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důležité pro kvantifikaci oběhu vody v přírodě. Oběh vody v konkrétním území (povodí) 

vyjadřujeme rovnicí hydrologické (vodní) bilance. Její základný tvar 

je následující [19, 46]: 

HS = HE + HO ± R  [mm], kde: 

 

HS – výška srážek 

HE – výška evapotranspirace 

HO – výška odtoku 

R – změna zásob vody v povodí. 

 

V případě hydrologicky uzavřeného povodí, anebo v případě výměny stejného 

množství vody se sousedními povodími je možné použít uvedenou bilanční rovnici pro 

libovolné časové období. Obvykle se v hydrologii počítá hydrologická bilance za období 

hydrologického roku (1. 11. až 31. 10. následujícího kalendářního roku) [46].  

Uvedená rovnice hydrologické bilance, i přes svůj jednoduchý matematický zápis, 

ve své podstatě vyjadřuje složitý proces hydrologického cyklu v povodí. Detailnějším 

rozpracováním tohoto procesu, lze získat představu o jednotlivých prostředích a dějích, 

které v těchto prostředích probíhají a blíže poznat principy srážko-odtokového procesu. 

Srážko-odtokovým procesem rozumíme postupnou transformaci srážky dopadající na 

povodí až na odtok vody závěrovým profilem povodí. Vstupem do tohoto procesu v povodí 

jsou tedy srážky, vyjádřené výškou srážek. Po dopadu na nepropustný povrch nastává 

jejich povrchová retence s následným výparem, nebo přímo povrchový odtok. Po dopadu 

srážek na povrch pokrytý vegetací dochází k intercepci, přičemž část zachycených srážek 

se opět vypaří. Po vyčerpání kapacity intercepce se voda dostává přímo na povrch půdy. 

Na povrchu půdy je část vody zachycená ve formě povrchové retence a zbytek infiltruje do 

pásma aerace, které je ohraničené zespodu hladinou podzemní vody. Do pásma aerace 

zasahují kořenové soustavy rostlin, kterými je část vody z tohoto pásma transportovaná 

přes půdní profil do rostlinných těl. Z pásma aerace část vody prosakuje do hlubších 

horizontů a po dosáhnutí hladiny podzemní vody se dostane do pásma nasycení. Voda, 

která nedosáhne tohoto pásma, odtéká ve formě hypodermického odtoku. Z pásma 
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nasycení voda odtéká ve formě podzemního (základního) odtoku anebo se kapilárním 

zdvihem dostává nazpět do pásma aerace [46, 62]. 

  

 
Obr. 3: Hydrologický cyklus [36] 

 

 

 
 

Obr. 4: Schéma srážko-odtokového procesu v povodí [16] 
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Srážko-odtokový proces se skládá ze dvou dílčích transformací. V průběhu první – 

hydrologické transformace – jsou od srážky dopadající na povodí postupně odečítány 

hydrologické ztráty. Sem patří ztráta výparem (evapotranspirace), ztráta vlivem intercepce, 

ztráta navlháním, ztráta infiltrací vody do půdy a ztráta povrchovou retencí (plošný 

povrchový odtok nastane až po zaplnění nerovností terénu vodou). Druhá transformace je 

hydraulická transformace, kdy plošný povrchový odtok se postupně koncentruje 

v ronových a erozních rýhách a následně v říční síti až na odtok závěrovým profilem [62]. 

 

1.1 Činitelé ovlivňující srážko-odtokový proces 

Srážko-odtokový proces je ovlivňován velkým počtem činitelů, kteří jsou úzce 

spjati s povodím. Rozdělují se do následujících základních skupin [19, 62]:  

 Klimatičtí činitelé - mají v procesu povrchového odtoku rozhodující význam. 

Nejvýznamnější z nich jsou srážky a teplota vzduchu. Srážky ovlivňují proces 

povrchového odtoku nejen v bezprostředně následujícím období po dopadu srážek 

na povrch, ale mohou ovlivnit odtok např. až v následujícím roce nebo i delším 

časovém období. Teplota vzduchu je podmíněna intenzitou sluneční radiace 

a druhem povrchu. Teplota ovlivňuje povrchový odtok zejména v období tání 

sněhové pokrývky. Výrazně ovlivňuje také výpar z volné vodní hladiny 

a evapotranspiraci. Dále sem patří například vlhkost vzduchu, rychlost a směr 

větru, atmosférický tlak [62]. 

 Geografičtí činitelé – do této skupiny patří například plocha povodí, tvar povodí, 

střední nadmořská výška povodí, zeměpisná poloha, reliéf, říční síť, vegetační 

pokryv [62]. 

 Geologické a půdní poměry povodí – výrazně ovlivňují rozdělení odtoku ze 

srážek na odtok povrchový a podpovrchový. V oblastech s dobře propustnými 

horninami se vsakuje při vydatných deštích více vody do spodních horizontů a tím 

se snižují povodňové průtoky v tocích. Geologické poměry ovlivňují rovněž 

vlastnosti půd, které se vytvářejí zvětráváním povrchových hornin. Kromě 

propustnosti hornin je z hlediska rychlosti pronikání vody do spodních vrstev 

významný též způsob (sklon) uložení vrstev. O množství prosakující vody 

horninami rozhodují i půdní poměry (půdní druh, struktura vrchního horizontu, 
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propustnost a vlhkost půdy). Geologické poměry povodí jsou významné z hlediska 

celkové zásoby a úrovně hladiny podzemní vody. Půdní poměry rozhodují hlavně 

o intenzitě a velikosti infiltrace a tím určují rozložení odtoku na odtok povrchový 

a podpovrchový [19]. 

 Technické zásahy v povodí – představují činnost člověka (antropogenní činnost), 

kterou zasahuje do přírodních poměrů v povodí. V důsledku antropogenní činnosti 

se mění přírodní charakter povodí a dochází k přetváření přirozeného 

geografického prostředí na umělé (antropogenizované). Antropogenní činnost 

v povodí může znamenat například změnu vegetačního krytu, změnu plochy, tvaru 

povodí nebo změnu říční sítě v povodí [19]. 

 

 

 

Obr. 5: Ukázka antropogenní činnosti v zájmové oblasti - kamenolom v Jakubčovicích nad Odrou,  

 těžba např. drob, pískovce, jílovitých břidlic, prachovců (zdroj: Kateřina Meduňová, 8. 4. 2012) 
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2 SRÁŽKO-ODTOKOVÉ MODELOVÁNÍ 

Matematická reprezentace srážko-odtokového procesu má dlouhou historii, ale 

teprve zhruba od 80. let minulého století se díky postupnému rozvoji počítačových 

technologií stává významným nástrojem hydrologů a vodohospodářů [28]. 

Hydrologické modely srážko-odtokového typu jsou nezastupitelným prostředkem 

pro numerická vyjádření převážné většiny hydrologických procesů. Podle svého účelu 

mohou být využívány buď samostatně („stand-alone“) nebo v kombinaci s modely typu 

tvorby a tání sněhové pokrývky, v kombinaci s říčními modely nebo i s modely 

vodohospodářských soustav, které umožňují numerické simulace v oblasti řízení odtoku. 

Srážko-odtokové modely se uplatňují ve dvou problémových okruzích – v operativní 

předpovědi odtoků z povodí v reálném čase a v návrhové, posudkové či projekční činnosti 

ve vodním hospodářství [12]. 

 V procesu srážko-odtokového modelování můžeme definovat několik kroků [52]: 

 výstavba schematizace povodí - většinou se provádí jen při výstavbě nového 

srážko-odtokového modelu, migraci na jiný modelovací software, změně 

požadavků na parametry schematizace nebo zásadní změně určitých parametrů 

v území (např. výstavba vodního díla), 

 sběr hydrometeorologických dat - jedná se především o srážky, průtoky, 

dosažené vodní stavy, teploty, parametry sněhové pokrývky, data získaná z provozu 

vodních děl apod., 

 analýza hydrosynoptické situace - z ní se odvozují parametry simulace a srážko-

odtokových modelů (např. délka simulace, předchozí vláhové podmínky, výška 

sněhové pokrývky), 

 import hydrometeorologických dat (v podobě časových řad) do prostředí modelu, 

 simulace srážko-odtokového procesu, 

 předběžné zhodnocení a interpretace výstupů modelu, 

 kalibrace modelu pro danou srážko-odtokovou epizodu – neprovádí se rovněž 

pokaždé, i když častěji než výstavba schematizace povodí, 
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 simulace srážko-odtokového procesu na kalibrovaném modelu, 

 zhodnocení a interpretace výstupů modelu. 

Jelikož geoinformační technologie (GIT) v současnosti představují nejpokročilejší 

nástroj pro analýzu geografických dat a modelování přírodních a krajinných procesů, bylo 

další napojení geografických informačních systémů a hydrologických modelů logickým 

krokem v analýze a modelování v měřítku povodí. Základním východiskem je fakt, že jak 

GIS, tak hydrologické modely různým způsobem pracují s prostorovými daty [49]. 

Využití napojení GIS a srážko-odtokových modelů lze shrnout do následujících 

oblastí [49]: 

 úvodní preprocesing (předzpracování dat), schematizace povodí pro srážko-

odtokové modely, 

 zpracování vstupních hydrometeorologických dat (prostorová interpolace dat ze 

srážkoměrných stanic apod.),  

 schematizace scénářů pro výzkum (změny krajinného pokyvu, změny procenta 

zalesnění či převládajícího typu porostu apod.), 

 postprocesing výstupů z modelů (kartogramy, rastrové mapy apod.). 
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3 LOKALIZACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Zájmovým územím diplomové práce je povodí Odry po Opavu, které se nachází ve 

východní části České republiky, a to z větší části na území Moravskoslezského kraje 

a z části menší na území kraje Olomouckého. Povodí Odry po Opavu leží na území okresů 

Nový Jičín, Frýdek Místek, Ostrava – město, Opava, Olomouc a Přerov. Řeka Odra 

pramení v Oderských vrších v nadmořské výšce 632 m a zájmové povodí uzavírá 

soutokem s řekou Opavou. Jedná se o povodí třetího řádu, jehož hydrologické číslo pořadí 

je 2-01-01. Povodí Odry po Opavu náleží do úmoří Baltského moře. Nejvýše položeným 

místem zájmového území je vrchol Kněhyně v Moravskoslezských Beskydech 

(1 246 m n. m.) a naopak nejnižší nadmořskou výšku v povodí najdeme u soutoku Odry 

s Opavou (204 m n. m.). 

 

 
Obr. 6: Lokalizace zájmového území 
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4 PŘÍRODNÍ POMĚRY 

4.1 Geomorfologické poměry 

Dle geomorfologického členění se povodí Odry po Opavu nachází na rozhraní 

Hercynského a Alpsko-himalájského systému. Do oblasti povodí zasahují dvě provincie – 

Česká vysočina a Západní Karpaty. Morfologicky je povodí rozděleno soustavou 

Vněkarpatských sníženin (celek Moravská brána). Reliéf zájmového povodí je s ohledem 

na zastoupení jednotlivých provincií poměrně různorodý a pestrý. Základním rysem reliéfu 

je rozdíl mezi starší Českou vysočinou na západě a výběžky mladého pásemného pohoří 

Karpat na východě, zvýrazněný systémem depresí mezi nimi [35, 39, 60]. 

 

 

Obr. 7: Geomorfologické členění zájmové oblasti 
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Geomorfologické členění zájmové oblasti (I. část) [35, 60]: 

- SYSTÉM:  HERCYNSKÝ 

- Provincie:  Česká vysočina 

- Soustava:   Krkonošsko-jesenická 

- Podsoustava:  Jesenická 

- Celek:   Nízký Jeseník 

- Podcelek:  Domašovská vrchovina 

- Okrsky:  Libavská vrchovina, Červenohorská vrchovina 

- Podcelek:  Vítkovická vrchovina 

- Okrsky: Melčská vrchovina, Heřmanická vrchovina, Potštátská 

vrchovina, Oderská kotlina, Tošovická vrchovina, Fulnecká 

kotlina, Těškovická pahorkatina, Děhylovská pahorkatina 

 

Příznačným geomorfologickým rysem České vysočiny je rozdíl mezi částmi 

zarovnaných povrchů a různou měrou zaříznutými údolími vodních toků [13].  

Nejrozsáhlejší částí Jesenické podsoustavy je celek Nízký Jeseník. Základní rysy 

reliéfu jsou dány plošinami a široce zaoblenými hřbety, často asymetrickými údolími, 

přímočaře probíhajícími svahy a kotlinami. Na rozvodí vodních toků se nachází výrazné 

plošiny, které tvoří zarovnaný povrch, jenž vznikl v subaerických podmínkách. Při vývoji 

zarovnaného povrchu působily po dlouhé období geomorfologické procesy, jejichž druh 

a intenzita se v závislosti na klimatických změnách a tektonických pohybech měnila. 

Téměř celou východní část Nízkého Jeseníku zabírá plochá Vítkovická vrchovina. Ve 

vrcholových oblastech jsou poměrně rozsáhlé zbytky poloroviny [13, 60]. 
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K provincii Západní Karpaty náležejí dvě soustavy - Vněkarpatské sníženiny 

a Vnější Západní Karpaty [60]. 

 

Geomorfologické členění zájmové oblasti (II. část) [35, 60]: 

- SYSTÉM:   ALPSKO-HIMALÁJSKÝ 

- Provincie:   Západní Karpaty 

- Soustava:   Vněkarpatské sníženiny 

- Podsoustava:   Západní Vněkarpatské sníženiny 

- Celek:    Moravská brána 

- Podcelek:   Oderská brána 

- Okrsky:  Bělotínská pahorkatina, Klimkovická pahorkatina, 

Oderská niva, Bartošovická pahorkatina 

 

Západní Karpaty představují v hrubých rysech mohutnou, na jihu prolomenou 

klenbu. V jejím jádru leží Vnitřní Karpaty budované starými krystalickými masívy, jejich 

starým sedimentárním obalem a mladšími vulkanity. Na vnější straně jsou Vnitřní Karpaty 

lemovány silně zvrásněnými horninami budovaným širokým pásmem pohoří Vnějších 

Karpat, před kterým se prostírá pásmo neogenními sedimenty vyplněných Vněkarpatských 

sníženin. Při jižním, hlubokým poklesem provázeném okraji Vnitřních Karpat leží široké 

pásmo neogenními a kvartérními sedimenty vyplněných Vnitrokarpatských sníženin [13]. 

Soustava Vněkarpatských sníženin odděluje členitý pahorkatinný, vrchovinný 

a středohorský georeliéf Vnějších Západních Karpat od České vysočiny. Ze Západních 

Vněkarpatských sníženin zasahuje na území zájmového povodí celek Moravská brána (její 

severní podcelek Oderská brána). Hlavní rysy reliéfu oderské části Moravské brány tvoří 

plošiny, ploché rozvodní hřbety, široce rozevřená, často suchá a asymetrická údolí toků, 

úpady a široká údolní niva řeky Odry. Tato výrazná deprese ve směru JZ-SV vznikla 

poklesem okrajové části Nízkého Jeseníku, vůči kterému je výrazně ohraničena zlomovými 

svahy, kdežto vůči Podbeskydské pahorkatině na jihovýchodě je její hranice nevýrazná 

a přechod pozvolný [13, 60]. 
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Geomorfologické členění zájmové oblasti (III. část) [35, 60]: 

- SYSTÉM:   ALPSKO-HIMALÁJSKÝ 

- Provincie:   Západní Karpaty 

- Soustava:   Vnější Západní Karpaty 

- Podsoustava:   Západobeskydské podhůří 

- Celek:    Podbeskydská pahorkatina 

- Podcelek:   Štramberská vrchovina 

- Okrsek:  Palkovické hůrky, Metylovická pahorkatina, 

Kozlovická kotlina, Měrkovická pahorkatina, Šostýnské vrchy, 

Ženklavská kotlina, Libotínské vrchy, Petřkovické vrchy 

- Podcelek:   Příborská pahorkatina 

- Okrsky:  Hluzovská pahorkatina, Palačovská brázda, 

Novojičínská pahorkatina, Libhošťská pahorkatina, Staříčská 

pahorkatina, Palkovické podhůří 

- Podcelek:   Frenštátská brázda 

- Okrsek:  Radohošťské podhůří, Veřovická brázda 

 

 Georeliéf oblasti Vnějších Západních Karpat se formuje od konce druhohor, hlavně 

od konce mladoštýrské fáze alpínského vrásnění v mladších třetihorách: dosunování ker 

a exogenní modelace pokračují dodnes [60]. 

 Podbeskydská pahorkatina má charakter členité pahorkatiny. Celé pásmo 

Podbeskydské pahorkatiny včetně vnitrohorských brázd směřuje od severovýchodu 

k jihozápadu. Georeliéf má erozně denudační charakter, obsahuje četná průlomová údolí 

a výrazně ohraničené kotliny. Ve střední části Podbeskydské pahorkatiny se nachází členitá 

Štramberská vrchovina. Severně a severozápadně od Štramberské vrchoviny leží Příborská 

pahorkatina, která se směrem k severu snižuje k Moravské brázdě [60]. 

 Georeliéf Podbeskydské pahorkatiny je od středohorského reliéfu 

Moravskoslezských Beskyd oddělen výraznými sníženinami Frenštátské a Třinecké 
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brázdy. Vnitrohorská deprese Frenštátské brázdy odděluje Štramberskou vrchovinu od 

Radhošťské hornatiny [60]. 

K základním geomorfologickým jednotkám Západních Beskyd na území 

Moravskoslezského kraje náleží především celek Moravskoslezské Beskydy, které jsou na 

severu lemovány podsoustavou Podbeskydské pahorkatiny [60]. 

 

Geomorfologické členění zájmové oblasti (IV. část) [35, 60]: 

- SYSTÉM:   ALPSKO-HIMALÁJSKÝ 

- Provincie:   Západní Karpaty 

- Soustava:   Vnější Západní Karpaty 

- Podsoustava:   Západní Beskydy 

- Celek:    Moravskoslezské Beskydy 

- Podcelek:   Radohošťská hornatina 

- Okrsek:  Hodslavický Javorník, Radohošťský hřbet 

 

Moravskoslezské Beskydy, vévodící svojí plochou i výškou Vnějším Západním 

Karpatám, jsou budovány flyšovými sedimentárními komplexy, které jsou ukloněny k jihu, 

takže k severu exponované svahy jsou převážně strmější, protože jsou na vrstevních 

čelech. Jejich výrazně erozně denudační georeliéf má polygenetické znaky v závislosti na 

odlišné geomorfologické modelaci od svrchního terciéru až po holocén (zarovnané 

povrchy, tvary periglaciální modelace, hustá erozní síť, sesuvy atd.) [60]. 

 Údolím Ostravice je území Moravskoslezských Beskyd rozděleno na dva značně 

odlišné podcelky. Na východě je to Lysohorská hornatina a na západě se rozkládá 

Radhošťská hornatina, která zasahuje do oblasti zájmového povodí. Flyšové komplexy 

Radhošťské hornatiny jsou ukloněny k jihu a mají menší mocnost. V profilu sever – jih 

jsou ve srovnání s Lysohorskou hornatinou užší. Vlivem hlubinného ploužení vznikly 

v obou hornatinách četné pseudokrasové jevy (zejména jeskyně a propasti) [13, 60]. 
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4.1.1 Analýza digitálního modelu reliéfu 

Důležitým zdrojem informací o průběhu terénu zájmové oblasti je také digitální 

model reliéfu. Jelikož terminologie se v tomto případě různí, je nejprve uveden výklad 

jednotlivých pojmů. 

DMT - Digitální model terénu – jedná se o obecný pojem zahrnující různé 

reprezentace a koncepce reliéfů a povrchů [57]. 

DMR - Digitální model reliéfu [angl. ekvivalent Digital Terrain Model] - 

představuje digitální reprezentaci průběhu topografické plochy georeliéfu, který je v tomto 

případě bez jakéhokoliv pokryvu (přírodního i antropogenního) [57]. 

DMP - Digitální model povrchu [angl. ekvivalent Digital Surface Model] – jedná 

se digitální model reliéfu, který je doplněn o přírodní i antropogenní pokryv [57]. 

DEM - Digitální výškový (elevační) model [angl. ekvivalent Digital Elevation 

Model] - je digitální model povrchu, který je tvořen pravidelnou sítí bodů se zjištěnou 

nadmořskou výškou. Nejčastěji je reprezentován rastrovým polem výškových bodů 

udaných souřadnicemi x, y, z v daném souřadnicovém systému. Výšková souřadnice je 

zpravidla uvedena v metrech nad střední hladinou moře, zatímco souřadnice x a y jsou 

udány buďto jako zeměpisné nebo ve vybraném pravoúhlém mapovém zobrazení. Rastrové 

pole je konstruováno tak, že polohové souřadnice x a y jsou vztaženy k poloze příslušného 

pixelu v určité řádce i a sloupci j. Výšková souřadnice je obsažena v hodnotě pixelu. Čím 

je souřadnice z větší, tím je také číselná hodnota pixelu vyšší [17, 57]. 

Nejčastěji používané reprezentace digitálního modelu reliéfu, resp. digitálního 

modelu povrchu:  

 GRID (rastr) - matice pravidelně uspořádaných buněk, které reprezentují 

nadmořskou výšku. Zpravidla se v GIS jedná o výsledek interpolace. Slovo GRID 

je v tomto významu převzato z názvosloví, které je používáno v produktech firmy 

Esri, bývá také pojmenováván jako DEM. GRID je díky své jednoduchosti 

a navazujícím automatickým výpočetním procedurám obecně využitelný pro práci 

s územím větší rozlohy (povodí) [45, 56]. 

 TIN (Triangulated Irregular Network) - datový model pro ukládání dat DMT, který 

je založený na budování nepravidelné sítě trojúhelníků. Trojúhelníky jsou 
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konstruovány nad základními konstrukčními prvky, ze kterých je DMT vytvářen. 

TIN je vhodný pro skutečně detailní práci s terénem ve velkých měřítkách (např. 

model říčního koryta a inundací) [45, 56]. 

Mezi nejčastěji zjišťované morfometrické parametry z digitálního modelu reliéfu 

patří sklonitost svahů, orientace svahů, vertikální a horizontální členění. 

Sklonitost se definuje jako gradient (maximální spád) výšky. Gradient 

v definovaném bodě je úhel měřený od horizontály k tečné rovině v tomto bodě. Sklonitost 

se obvykle udává ve stupních nebo v procentech. Sklony svahů v povodí Odry po Opavu 

znázorňuje obr. 8 [31]. 

 

Obr. 8: Sklony svahů v povodí Odry po Opavu 

Orientace svahů vůči světovým stranám (expozice) se v praxi nejčastěji definuje 

jako azimut. Azimut je horizontální úhel ve stupních, sevřený mezi zeměpisným severem 

a gradientem (ve směru pohybu hodinových ručiček). Orientaci svahů v povodí Odry po 

Opavu lze pozorovat na obr. 9. [31]. 
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Obr. 9: Orientace svahů v povodí Odry po Opavu 

 
Rozlišujeme dva typy zakřivení povrchu. Jedním z nich je vertikální zakřivení 

(profilové), které vyjadřuje míru změny ve směru gradientu (spádnic). Druhým z nich je 

zakřivení horizontální (planární), které udává míru změny ve směru vrstevnic. Na 

následujících obrázcích můžeme pozorovat vertikální (obr. 10) a horizontální (obr. 11) 

zakřivení terénu v povodí Odry po Opavu [31]. 
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Obr. 10: Vertikální zakřivení terénu v povodí Odry po Opavu 

 
Obr. 11: Horizontální zakřivení terénu v povodí Odry po Opavu 
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4.2 Geologické poměry 

Česká vysočina je staré komplexní pohoří, jehož základní rysy jsou výsledkem 

jednak dlouhého vývoje a jednak neotektonických pohybů. Z provincie Česká vysočina 

zasahuje do zájmového povodí celek Nízký Jeseník [13]. 

Převážnou část podloží Nízkého Jeseníku tvoří neustále se opakující vrstvy 

černošedých mořských usazenin, pro něž se vžil název kulm. V geologické literatuře se 

tento termín objevil poprvé roku 1837 v Anglii, kde sloužil k bližší charakteristice tmavých 

pískovců a jílových břidlic, obsahujících typické fosilie mlžů a hlavonožců. Termín kulm 

pronikl brzy také k nám a jeho význam je i dnes velmi podobný – jedná se o rozsáhlá 

souvrství hlubokomořských úlomkovitých usazenin, v nichž se rytmicky střídají písčité 

a jílovité vrstvy. Mezi typické kulmské horniny patří jílová břidlice, prachovec, tmavá 

odrůda pískovce zvaná droba a v menší míře také slepenec. Nízký Jeseník je budován 

převážně drobami a břidlicemi. Vítkovická vrchovina je budovaná spodnokarbonskými 

břidlicemi. V údolních polohách jsou místy zachovány badenské mořské sedimenty, místy 

také sedimenty pleistocénního kontinentálního zalednění [23, 60]. 

Termín kulm lze ztotožnit s pojmem variský flyš, který říká, že kulmské sedimenty 

vznikaly v závěrečných fázích variského (hercynského) vrásnění v hlubokomořských 

pánvích poblíž kontinentu, jehož okraj tvořilo mladé, právě vyvrásněné a přírodními vlivy 

ihned rozrušované horstvo. Ze svahů tohoto pohoří splachovaly řeky do moře velké 

množství zvětralin, které se pak v podobě štěrku, písku a bahna usazovaly na dně 

hlubokomořské pánve, čímž se vytvořila mohutná souvrství šedočerných kulmských 

hornin [23]. 

Při jedné z posledních fází tohoto vrásnění na rozhraní spodního a svrchního 

karbonu došlo také k vyvrásnění kulmských hornin. Souvrství kulmských drob, břidlic 

a slepenců byla vyzdvižena nad mořskou hladinu a horotvorným tlakem zvrásněna do 

složitého systému vrás a příkrovů. Tyto vrásy a příkrovy vytvořily nové, mladší horstvo, 

jež lemovalo rodící se Český masiv z východní strany. O tom, jak vypadalo toto pohoří 

v období krátce po svém vzniku lze jen spekulovat. S jistotou je možné říci, že se jednalo 

o pohoří flyšové a pásemné. Přestože Nízký Jeseník, zarovnávaný více než 300 milionů let 

procesy zvětrávání a eroze, se tomuto horstvu již nijak nepodobá, někdejší pásmovitá 

stavba je dodnes stále patrná. Svědčí o ní uložení horninových pruhů, které se táhnou 
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v jednotném směru SSV-JJZ a to nejen v oblasti Nízkého Jeseníku, ale také v Drahanské 

vrchovině, která tvoří s Nízkým Jeseníkem zbytek někdejšího souvislého lemu kulmského 

flyšového pohoří na východním okraji Českého masivu [23]. 

Také krajina v okolí Moravské brány, tak jak ji známe dnes, je výsledkem 

dlouhodobého vývoje, trvajícího více než 350 milionů let. Za svou pestrost vděčí 

především pozicí na hranici mezi Českou vysočinou a Vnějšími Západními Karpatami [22, 

60]. 

Svědkem variského vrásnění, které stálo u zrodu Českého masivu, jsou v okolí 

Moravské brány horniny prvohorního stáří. Na dnešní zemský povrch vystupují v podobě 

zarovnaných, navzájem izolovaných a více či méně morfologicky významných ker, jež 

jsou od sebe odděleny hlubokými zlomy. Horniny z období třetihor jsou naopak svědkem 

alpinského vrásnění, jež způsobilo vznik karpatského oblouku. Tyto horniny vyplňují 

sníženinu Moravské brány a jejich pokryv tvoří různé typy hlín a půd, štěrkopísčité 

náplavy řek, místy i sprašové návěje. Jejich vznik je spjat s nejmladším geologickým 

obdobím – čtvrtohorami [22]. 

Západní Karpaty vznikly ve třetihorách působením několika fází alpinského 

vrásnění. Flyšové pásmo lemuje z vnější strany karpatský horský oblouk, a to nejen 

v České republice, ale také na Slovensku a v Polsku, kde navazuje na obdobné flyšové 

pásmo Východních Karpat. Pojmem flyš je označován soubor úlomkovitých usazenin 

různého stupně zrnitosti, v nichž bývají nejhojněji zastoupeny pískovce a jílovce, v menší 

míře také slepence, prachovce, slínovce, slíny a jíly. K tvorbě flyše dochází obvykle 

v hlubokomořských pánvích (příkopech) na okraji kontinentu, v určitých (zpravidla 

závěrečných) fází vývoje pásemného pohoří [24]. 

Podbeskydská pahorkatina je tvořena křídovými a starotřetihorními flyšovými 

horninami podslezského a slezského příkrovu, místy také horninami jiné geneze - 

vyvřelými těšínity křídového stáří a svrchně-jurskými karbonáty. Pestrost povrchu 

Štramberské vrchoviny je předurčena především horninami různě odolnými vůči 

zvětrávání a odnosu (pískovce, slepence, jílovce, vápence). Na různorodém podloží 

Štramberské vrchoviny a Příborské pahorkatiny se vyvinul členitý povrch s pedimenty 

a erozními glacisy. Na flyšových horninách leží v širokých údolích také sypké miocénní 

a kvartérní sedimenty. Pedimenty v podložních flyšových jílovcích a pískovcích sníženin 
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Frenštátské a Třinecké brázdy jsou překryty kvartérními sedimenty zejména náplavových 

kuželů. Chybí sedimenty glacigenní, protože hradba Štramberské vrchoviny zabránila 

postupu pevninského ledovce k jihu [60]. 

Výrazně morfologicky se projevuje pískovcové pásmo Moravskoslezských Beskyd. 

Jedná se o těleso dílčího godulského příkrovu slezské jednotky, který má podobu k jihu 

ukloněné desky [24]. 

 

 

Obr. 12: Geologické poměry zájmové oblasti 
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4.3 Pedologické poměry 

Charakter podložních hornin a jejich zvětralin specifikovaných v předchozí 

podkapitole vedl ke vzniku různých půdních druhů. Kromě činitelů přírodních (matečná 

hornina, povrch, podnebí, vodní režim, vegetace aj.) je půda v zájmové oblasti ovlivňována 

také lidskými činnostmi (např. dálkovým transportem emisí z nedalekého průmyslového 

Ostravska) [60]. 

Vzhledem k odlišným výškovým poměrům je území pedologicky velmi bohaté. 

K hlavním typům půd v horských oblastech patří podzoly. Vyvinuly se tu na kyselých 

metamorfovaných horninách a břidlicích. V nižších polohách na ně navazují přechodné 

typy mezi podzoly a kambizeměmi – kryptopodzoly (rezivé půdy). Na morfogenezi se 

spolu s podzolizací výrazně podílel také proces zvětrávání (hnědnutí). Nevytvořil se však 

eluviální horizont, ale pouze eluviovaný minerální humusový horizont s níže navazujícím 

tmavě rezivým, iluviálním kambickým podzolovým horizontem. Ve středohorských 

oblastech a vyšších polohách vrchovin jsou vytvořeny především kyselé až silně kyselé 

hnědé půdy (kambizemě). Vyvinuly se tu na bezkarbonátových flyšových břidlicích České 

vysočiny morfogenezí, která je charakteristická počátečním vyluhováním karbonátů 

z profilu a následnou tvorbou sekundárních jílových minerálů a sesquioxidů. V jižní až 

východní části okresu Nový Jičín se nacházejí nasycené hnědé půdy, které jsou vázány na 

bezkarbonátové flyšové pískovce a bazické horniny [60]. 

V oblastech podél četných toků, pramenišť a v okolí soustav rybníků na řece Odře 

se nacházejí glejové půdy. Při jejich pedogenezi se vlivem anaerobních podmínek vytvořil 

přímo pod svrchním oglejeným humusovým horizontem typický šedě až modře nebo 

zeleně zbarvený glejový redukční horizont. Půdotvorným substrátem jsou kyselé fluviální 

a deluviofluviální sedimenty. Podél řeky Odry se táhnou poměrně úzké pruhy fluvizemí 

(nivní půdy), které jsou vázány na nevápnité nivní uloženiny. Při jejich genezi docházelo 

k postupné akumulaci humusu, střídané periodickou fluviální akumulací vlivem záplav 

[60]. 

Velká část půd je poznamenána zemědělskými, ale v horských oblastech také 

lesnickými zásahy. Mechanické poškození půdy je reprezentováno především vodní erozí 

(v Moravské bráně zčásti také erozí větrnou). Zvýšený odnos půdy a živin (humusu) je 
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mnohde podpořen používáním těžkých strojů. Tyto destrukční jevy se projevují zvláště 

výrazně v době mimořádných hydrometeorologických situací a mnohdy jsou spojeny 

s gravitačními procesy na svazích tvorbou nových nebo obnovováním starých sesuvů [60]. 

 

 

Obr. 13: Půdní poměry zájmové oblasti 
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4.4 Klimatické poměry 

Moravskoslezský kraj je při celkově převládajících projevech kontinentálního typu 

podnebí a díky velmi pestrému georeliéfu typický značnou proměnlivostí počasí. Na ní se 

velmi významně podílí jak vysoká nadmořská výška horských oblastí, tak směr JZ-SV 

Moravské brány a otevřenost severních a jižních oblastí účinkům meridionálního proudění 

vzduchu. Po většinu roku v regionu sice převládá vliv vzduchových hmot mírných šířek, 

ale krátkodobě se právě díky morfologii Vněkarpatských sníženin, projevuje i vliv 

chladných arktických vzduchových hmot od severu nebo vliv teplejších vzduchových hmot 

z jižních směrů. Kromě přírodních vlivů je v regionu klimatotvorným činitelem i člověk, 

a to jak díky odlesnění, tak díky průmyslovým aktivitám v okolí [60]. 

Úkolem klimatické regionalizace je přehledné a systematické znázornění výsledků 

klimatologické analýzy meteorologických pozorování. Velké množství klimatických prvků 

vede při klasifikaci podnebí k více nebo méně intenzivnímu zevšeobecňování, jehož míra 

závisí na účelu, jemuž má regionalizace sloužit. Některé klimatické prvky mohou přitom 

vystupovat do popředí, zatímco jiné ustupují do pozadí nebo nemusí být brány vůbec 

v úvahu. Obecně platí, že přesné stanovení hranic jednotlivých oblastí rajónů je poměrně 

obtížné, jelikož jen v málo případech lze v klimatologii mluvit o výraznějších klimatických 

hranicích, zpravidla geomorfologické povahy [41]. 

 V současnosti je pravděpodobně nejčastěji uplatňována klasifikace klimatických 

oblastí Quitta, E. (1971). Jako základ pro ni byl použit Atlas podnebí Československé 

republiky. Evžen Quitt definoval tři hlavní klimatické oblasti a to teplou (T), mírně teplou 

(MT) a chladnou (CH) a ty dále rozdělil na podoblasti [58]. 

 Povodí Odry po Opavu se dle klasifikace E. Quitta nachází především v oblastech 

mírně teplých (MT10, MT9, MT7, MT3, MT2) a v jedné oblasti chladné (CH7). 

Klimatické charakteristiky jednotlivých oblastí obsahuje tabulka 1 [60]. 
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Tab. 1:  Vybrané charakteristiky klimatických oblastí ČR dle Quitta [58] 

 

KLIMATICKÁ 

CHARAKTERISTIKA 
MT10 MT9 MT7 MT3 MT2 CH7 

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

Počet dnů s průměrnou teplotou > 10 °C 140 - 160 140 - 160 140 - 160 140 - 160 140 - 160 120 - 140 

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

Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40 40 - 50 40 - 50 40 - 50 50 - 60 

Průměrná teplota v lednu (°C) -2 až -3 -3 až -4 -2 až -3 -3 až -4 -3 až -4 -3 až -4 

Průměrná teplota v červenci (°C) 17 - 18 17 - 18 16 - 17 16 - 17 16 - 17 15 - 16 

Průměrná teplota v dubnu (°C) 7 – 8 6 - 7 6 - 7 6 - 7 6 - 7 4 - 6 

Průměrná teplota v říjnu (°C) 7 – 8 7 - 8 7 - 8 6 - 7 6 - 7 6 - 7 

Průměrný počet dnů  
se srážkami > 1 mm  

100 - 120 100 - 120 100 - 120 120 - 130 120 - 130 120 - 130 

Srážkový úhrn  
ve vegetačním období (mm) 

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

Srážkový úhrn  
v zimním období (mm) 

200 - 250 250 - 300 250 - 300 250 - 300 250 - 300 350 - 400 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 60 - 80 60 - 80 80 - 100 80 - 100 100 - 120 

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

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

 

Členitý povrch oblasti vytváří lokální závětrné a návětrné efekty, podporuje zvýšení 

konvekce v letních měsících a následnou bouřkovou činnost, jakož i brždění a vlnění 

postupujících atmosférických front a další aktivity, jimiž ovlivňuje četnost srážek 

a srážkové úhrny, a to specificky v letním a zimním období. Průměrné roční úhrny 

atmosférických srážek jsou nejvyšší ve vrcholových oblastech Moravskoslezských Beskyd, 

okolo 1 400 mm ročně, a to právě díky jejich návětrnému efektu. V Nízkém Jeseníku, 

pramenné oblasti Odry, se pohybují pouze kolem 700 mm [60]. 
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4.5 Hydrologické poměry 

Zájmovým povodím je povodí třetího řádu, povodí Odry po Opavu. Hydrologické 

číslo pořadí tohoto povodí je 2-01-01. Řeka Odra pramení v Oderských vrších 

v nadmořské výšce 632 m a zájmové povodí uzavírá soutokem s řekou Opavou. Plocha 

povodí je 1 615 km2 a náleží do úmoří Baltského moře [59]. 

 

Obr. 14: Pramen Odry (zdroj: Kateřina Meduňová, 8. 4. 2012) 

Několikrát ročně zde dochází k rozsáhlým záplavám. Jedná se pravděpodobně 

o poslední rozsáhlé plochy v ČR s přirozeným záplavovým režimem vázaným na 

klimatické odchylky jednotlivých let [38]. 

Největší odtok řeky Odry připadá na jarní měsíce (březen až duben) a představuje 

40 % ročního odtoku. Podíl ostatních ročních období je na Odře nad Opavou vyrovnaný 

a pohybuje se kolem 20 % ročního odtoku. Malé průtoky jsou na horním toku Odry 

převážně v podzimním a níže po toku v letně-podzimním období. V červnu až srpnu se 

vyskytuje v Odře ve Svinově 51,8 % všech povodňových vln, které také dosahují 

největších Qmax. Průměrná celoroční hodnota průtoku dosahuje v profilu Svinov 13,7 m3.s-1 

(vztažené k období 1971 – 1990) [38, 60]. 
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Mezi pravostranné přítoky řeky Odry v zájmovém povodí patří Smolenský potok, 

Plazský potok, Mastnický potok, Klikatý potok, Něčínský potok, Suchá, Dobešovský 

potok, Vraženský potok, Hrabětický potok, Luha, Teplá, Jičínka, Bartošovský potok, 

Sedlnice, Lubina, Ondřejnice, Starobělský potok. Z levé strany Odra přijímá Střelenský 

potok, Libavský potok, Lazský potok, Podleský potok, Budišovku, Čermnou, Heřmanický 

potok, Vítovku, Zlatý potok, Kletenský potok, Křivý potok, Husí potok, Pustějovský 

potok, Butovický potok, Bílovku, Polančici, Porubku, Opavu [59]. 

 

Obr. 15: Řeka Jičínka (zdroj: Kateřina Meduňová, 8. 4. 2012) 

V zájmovém povodí byly vybudovány rozsáhlé rybniční soustavy využívané od 

14. století. Rybníkářství dosáhlo největšího rozvoje v 16. a 17. století, úpadek následoval 

v 18. století. V současné době zaujímají rybniční soustavy plochu přibližně 700 ha. 

Rybníky jsou vybudovány v ploché říční nivě Odry při okraji záplavového území 

jednoletých vod. Jsou obklopeny hrázemi ze všech stran, přičemž hráze nejbližší Odře plní 

zároveň funkci hrází ochranných proti běžným povrchovým rozlivům. Největší je rybniční 

soustava u Jistebníka o celkové ploše 278 ha, následují Bartošovické rybníky, rybniční 

soustava u Studénky, u Albrechtiček a u Polanky nad Odrou. Rybníky jsou velmi mělké, 

jejich hloubka nepřesahuje jeden metr [38]. 
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Obr. 16: Dolní Bartošovický rybník (zdroj: Kateřina Meduňová, 8. 4. 2012) 

 

Obr. 17: Trávný rybník (zdroj: Kateřina Meduňová, 8. 4. 2012) 

V regionu existuje hlubší oběh podzemních vod, který je lokálně vázán na 

tektonické drenážní linie nebo na hluboké deprese povrchu starších útvarů, případně na 

krasové struktury [60]. 
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Režim podzemních vod je jiný v Oderské nivě a jiný v hlavní terase Odry a jejich 

přítoků. Vodní režim nivy je v průběhu roku výrazně ovlivňován rozložením srážek 

a teplot, které mění průtoky povrchových toků. Při rozlivech dochází k infiltraci do 

propustných štěrkopísků na bázi nivy. Zvyšuje se napětí hladiny podzemní vody, výrazně 

ovlivňované nadložními, méně propustnými hlínami. Celý půdní profil je pozvolna sycen.  

V místech terénních depresí vystupuje podzemní voda až na povrch. Niva je ovlivňována 

infiltrací vody z koryta v pruhu sahajícím až několik set metrů od řeky. V obdobích sucha 

je úroveň hladiny podzemní vody v poloze bazálních štěrkopísků, odkud přitéká do koryt 

vodních toků a mírně zvyšuje jejich průtoky. Vodní režim příznivě ovlivňují také četné 

prameny u paty pravého údolního svahu hlavní terasy [38, 60]. 

Nadregionální význam mají minerální vody čerpané čtyřmi dvojicemi vrtů 

v Polance nad Odrou pro Lázně Nový Darkov v Klimkovicích (k léčbě nemocí 

pohybového a oběhového ústrojí). Bádenská klastika a písčité polohy jsou kolektorem 

chloridových metamorfovaných marinních vod s vysokým obsahem jodidů a bromidů. 

Lokalitou menšího významu jsou od 18. století zřídla uhličitých vod v Jeseníku nad Odrou, 

které jsou pod názvem Jesenická kyselka dodávány do prodejen širokého okolí [60]. 

 

Obr. 18: Jesenická kyselka (zdroj: Kateřina Meduňová, 8. 4. 2012) 
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Odra v zájmové oblasti není vystavena výraznému antropogennímu tlaku, je 

nejzachovalejším nížinným tokem střední velikosti u nás. Nicméně i zde bylo v minulosti 

provedeno několik vodohospodářských zásahů různého charakteru, které spočívaly ve 

směrové úpravě toku, zpevnění paty břehů většinou kamenným záhozem, výsadbě 

keřových druhů vrb do svahů břehů a případně i místním ohrázkováním [38, 60]. 

Přírodní hodnoty Oderské nivy, meandrující řeky protékající zbytky lužních lesů, 

mokřadů a rozsáhlou rybniční soustavou, vedly k velkoplošné ochraně krajiny – 

k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Poodří (CHKO Poodří) [60]. 

 

Obr. 19: Ukázka vodohospodářské úpravy toku Odry (zdroj: Kateřina Meduňová, 8. 4. 2012) 
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4.6 Biogeografické poměry 

Rozmanitost flóry a vegetace zájmového území určuje především jeho geografická 

poloha na rozhraní hlavních geomorfologických jednotek ČR, jednak okrajů České 

vysočiny a Západních Karpat s předsunutým podhůřím Podbeskydské pahorkatiny, jednak 

sníženin Moravské brány. Přibližně střední část zájmového území souběžná s Moravskou 

bránou vymezuje styčné území fytogeografických oblastí Českého a Karpatského 

mezofytika, v němž se prolínají prvky hercynské a západokarpatské květeny, od severu 

ovlivněné prvky polonské provincie polských nížin a od jihu také pronikajícími 

meridionálními elementy poloteplomilných a teplomilných rostlin z panonského 

termofytika. Různorodé ekologické podmínky, zvláště geologický substrát, modelace 

georeliéfu, půdní poměry, klimatické vlivy a rozsah antropogenní činnosti podmiňují 

rozmístění potencionální přirozené lesní vegetace a vytvářejí mozaiku nelesních typů 

náhradní přirozené vegetace [60]. 

 

Obr. 20: Fytogeografické členění zájmové oblasti 
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Na údolní a úvalové polohy jsou vázána společenstva lužních lesů. Údolní nivy 

vodních toků osídlují převážně druhově bohaté střemchové jaseniny s dominantním 

jasanem ztepilým, mnohde také s lípou malolistou, dubem letním, olší lepkavou a s příměsí 

střemchy obecné, která se společně s brslenem evropským podílí na skladbě keřového 

patra. Bylinné patro tvoří hydrofilní až mezofilní lesní druhy. V terénních depresích 

a zaplavovaných sníženinách se na podmáčených glejových půdách zachovaly mokřadní 

olšiny [60]. 

V široké nivě Odry se na oglejených hnědozemních fluvizemích zachovaly 

rozsáhlejší porosty úvalových luhů jilmových doubrav. Na těžkých a kyselých 

pseudoglejových půdách jsou rozšířeny podmáčené dubové bučiny. Zvlněný georeliéf 

Moravské brány a nižší polohy Podbeskydské pahorkatiny zabírají na eutrofních hlinitých 

hnědozemích dubohabrové lesy. V podhorském až horském stupni tvoří lesní klimaxovou 

vegetaci bučiny a jedlobučiny [60]. 

4.6.1 CHKO Poodří 

Chráněná krajinná oblast Poodří byla vyhlášena Vyhláškou Ministerstva životního 

prostředí České republiky č. 155 dne 27. 3. 1991 s účinností od 1. 5. 1991. Jedná se 

o území nížinného charakteru, zřízené k ochraně mokřadních nivních ekosystémů. 

Závislost oblasti na toku řeky Odry podmiňuje její rozsah, tvar i charakter. CHKO Poodří 

tvoří 0,5 až 4,5 km široký a cca 34 km dlouhý pruh rovinného (nivního) a pahorkatinného 

terénu kolem řeky Odry v Oderské bráně mezi obcí Vražné na jihozápadě a Ostravou - 

Zábřehem na severovýchodě. Plocha chráněné krajinné oblasti Poodří je 81,5 km2. 

Nejvyšším bodem je kóta 293,5 m n. m. západně od Kunína v Bartošovické pahorkatině, 

nejnižším bodem je povrch Oderské nivy v Polanském lese v Ostravě - Svinově 

(214,1 m n. m.). Oderská niva je nánosová rovina vytvořená řekou Odrou. Koryto řeky 

Odry si přes místní úpravy zachovalo ráz přirozeného nížinného toku. Odra vytváří v nivě 

četné volné meandry. Vedle aktivních koryt tu jsou četná mrtvá ramena. V nivě je možné 

rozlišit spodní a svrchní stupeň. Za vysokých vodních stavů je povrch nivy zatápěn 

povodňovou vodou [38, 60, 61]. 
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Severní část CHKO Poodří je součástí nadregionálního biocentra, jižní část tvoří 

nadregionální biokoridor. Oblast je zároveň kontaktní zónou mezi biogeografickými 

podprovinciemi hercynskou a karpatskou. Dosahují sem i vlivy provincie panonské [38]. 

Současný stav oderské nivy byl utvořen přírodním vývojem a samozřejmě také 

lidskou činností. Vedle ostrůvků relativně přírodních mokřadů, jsou pro nivu 

charakteristické každoročně zaplavované louky a lužní lesy. Charakter oblasti je dotvářen 

mnohotvárnou mimoletní zelení. Povrch nivy je ovlivněn také náhony a odvodňovacími 

kanály. Napříč nivou procházejí tělesa komunikací. Důležitou antropogenní bariérou je 

výrazný násep drážního tělesa železniční trati Přerov – Bohumín a řada odvodňovacích 

příkopů podél něj [38, 60]. 

V roce 1993 byla CHKO Poodří jako jedna z devíti lokalit v České republice 

zařazena do celosvětové konvence „Úmluva o mokřadech, mající mezinárodní význam 

především jako biotopy vodního ptactva“ (Ramsarská úmluva). CHKO Poodří se tak 

dostalo ocenění a ohodnocení na mezinárodní úrovni. Oprávněnost zařazení do 

mezinárodních mokřadů Ramsarské úmluvy je dána již jen faktem, že ze šestnácti 

klasifikačních typů mokřadů se na jejím území vyskytuje typů dvanáct, přičemž „chybí“ 

pouze horské jezero, slanisko, údolní nádrž a průmyslová odkalovací nádrž – vodní 

a mokřadní plochy, jejichž neexistence je dána přírodními podmínkami a zachovalostí 

území [38]. 

Nivní mokřady různého stupně zamokření na rozloze 5 450 ha s výskytem dalších 

ploch mokřadů prameništích v říčních terasách tvoří 67 % území CHKO. Přirozeně 

meandrující tok řeky Odry s lužními lesy a bažinnými biotopy, systémy trvalých 

i periodických tůní (tzv. vnitrozemská delta), rybníky s vlhkými loukami, prameništní 

vegetace v říčních terasách, to vše charakterizuje nenahraditelnou parkovou krajinu 

v centru Moravské brány, její oderské části. Bez významu nejsou ani vodní plochy 

několika starých rybničních soustav, důležité především pro existenci vodních ekosystémů. 

Společenstva dubohabrových a dubolipových hájů představují převažující vegetaci teras, 

okrajový je i výskyt suťových a roklinových lesů a květnatých bučin [38]. 

Nezastupitelný je význam zachování charakteru Poodří z důvodů jeho přímé 

návaznosti na ostravskou průmyslovou aglomeraci a blízkost průmyslových center Nový 
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Jičín, Příbor, Studénka, Odry. V období zhoršené kvality životního prostředí zůstalo toto 

území zachováno jako důležitá součást ekologické stability krajiny [38]. 

 

Obr. 21: Periodická tůň v CHKO Poodří (zdroj: Kateřina Meduňová, 8. 4. 2012) 

 

Obr. 22: Meandr řeky Odry v CHKO Poodří (zdroj: Kateřina Meduňová, 8. 4. 2012) 
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Obr. 23: Tůň v CHKO Poodří (zdroj: Kateřina Meduňová, 8. 4. 2012) 

 

Obr. 24: Mrtvé rameno řeky Odry v CHKO Poodří (zdroj: Kateřina Meduňová, 8. 4. 2012) 
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5 VSTUPNÍ DATA 

Pečlivá příprava modelu a kvalitní vstupní data jsou základem pro kvalitní 

a věrohodné výstupy modelu. Při výběru zájmového povodí je třeba klást důraz na 

dostupnost kvalitní a odpovídající datové základny, která vhodně povodí reprezentuje.  

Při zpracování diplomové práce byla použita následující vstupní data:   

 Digitální model reliéfu – je jedním z nejdůležitějších datových vstupů. DMR je 

základní vstupní vrstvou při preprocesingu, resp. schematizaci zájmového povodí. 

Digitální model reliéfu (hrana buňky rastru – 10 m) mi byl poskytnut Vysokou 

školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO) v rámci projektu 

FLOREON (FLOods REcognition On the Net).  

 Krajinný pokryv – je reprezentován digitální polygonovou vrstvou CORINE Land 

Cover. Program CORINE (COoRdination of INformation on the Environment) byl 

zahájen v roce 1985 na podnět Evropské komise. Cílem programu je sběr, 

koordinace a zajištění kvalitních informací o životním prostředí a přírodních 

zdrojích, které jsou srovnatelné v rámci Evropského společenství. Program má 

několik částí, jednou z nich je právě databáze krajinného pokryvu CORINE Land 

Cover, kterou tvoří polygony vytvořené interpretací družicových snímků. 

Výstupem jsou mapy krajinného pokryvu rozděleného do 44 tříd. Poslední 

aktualizace proběhla v roce 2006, k tomuto roku se vztahuje také vrstva CORINE 

Land Cover, která mi byla poskytnuta ve formátu *.shp. Zdrojem vrstvy je Národní 

geoportál INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) [5]. 

 CN křivky – digitální polygonová vrstva CN (Curve Number) zájmového území 

(ve formátu *.shp) mi byla poskytnuta VŠB-TUO, taktéž v rámci projektu 

FLOREON. Vrstva CN byla následně převedena do rastrového formátu o velikosti 

hrany buňky 10 m. 

 Půdní typy – digitální polygonovou vrstvu půdních typů pro zájmové povodí jsem 

obdržela ve formátu *.shp. Vrstva pochází z Výzkumného ústavu meliorací 

a ochrany půdy (VÚMOP).  

 Hydrometeorologická data – výsledky srážko-odtokové modelování závisí také na 

reprezentativních záznamech srážkoměrných a vodoměrných stanic [3]. 
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• Srážky – časové řady úhrnů srážek v hodinových intervalech pro 

srážkoměrné stanice zájmového povodí (pro měsíce srpen 2005 

a září 2007). Data ve formátu *.xls poskytl Český hydrometeorologický 

ústav (ČHMÚ) a Povodí Odry, s. p.  

• Průtoky - časové řady průtoků v hodinových intervalech pro vodoměrné 

stanice zájmového povodí (pro měsíce srpen 2005 a září 2007). Data ve 

formátu *.xls poskytl ČHMÚ a Povodí Odry, s. p.  

 Srážkoměrné a vodoměrné stanice – digitální bodovou vrstvu srážkoměrných 

a vodoměrných stanic v zájmovém povodí bylo nutné získat především za účelem 

zjištění distribuce srážek v rámci zájmového povodí (metoda Thiessenových 

polygonů). Vrstva byla získána ve formátu *.shp (zdroj dat: ČHMÚ a Povodí Odry, 

s. p.). 

 Další hydrografická data – např. digitální vrstva vodních toků, vodních nádrží, 

rozvodnic, břehových linií. Tato data jsou volně dostupná v rámci DIgitální BÁze 

VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) ve formátu *.shp, kterou vyvíjí a spravuje 

VÚV TGM [59]. 
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6 HYDROLOGICKÉ MODELY 

Hydrologický model povodí se do povědomí vodohospodářů obvykle vžívá jako 

prostředek numerické simulace srážko-odtokového procesu. Může např. vyjadřovat 

koncepční, obvykle bilančně orientované metody matematického modelování, při nichž má 

vnitřní stavba modelu rozdílný stupeň rozlišení hydrologických procesů a jejichž 

formulace využívá různých stupňů matematické abstrakce tvorby odtoku z povodí. 

V takovýchto případech bývá povodí členěno do několika zón (hypotetických nádrží), 

zpravidla vertikálně uspořádaných [4]. Jiným možným přístupem je topologická 

dekompozice povodí na dílčí reprezentativní celky, vyjadřující tři základní složky odtoku, 

které vytvářejí stromový nebo (méně často) okružní systém [12]: 

 modely srážko-odtokového vztahu, 

 hydrologické či hydraulické metody, modelující pohyb vody v korytech toků, 

 procedury simulující retenci průtokové vlny a akumulaci vody v nádržích. 

Dostupnost sofistikovaných hydrologických modelů významným způsobem 

zvyšuje naši schopnost provádět komplexní, detailní hydrologické analýzy [18]. 

Modely srážko-odtokového vztahu jsou vyvíjeny pro různé účely, a proto často 

využívají různé přístupy k vyjádření sledovaných procesů. Existuje celá řada různých 

klasifikačních kritérií, podle nichž jsou srážko-odtokové modely děleny. Jedním 

z možných dělení je z hlediska šíření povodňové vlny, kdy srážko-odtokové modely 

dělíme na dvě kategorie. První z nich je využití modelu pro operativní předpovědi 

s časovým předstihem v rozmezí několika hodin po několik dnů, druhá pak oblast návrhu 

a vyhodnocení účinku protipovodňových opatření [12]. 

Často používaným dělením je dělení dle úrovně schematizace povodí (nazývané 

také prostorová diskretizace). Podle tohoto dělení rozlišujeme dvě základní skupiny, a to 

distribuované a celistvé. Na rozhraní těchto dvou kategorií jsou modely semidistribuované 

[12]. 

Modely celistvé, někdy označované také jako modely soustředěných parametrů, 

využívají zjednodušeného přístupu ke geografické schematizaci povodí a předpokládají 

zjednodušenou prostorovou informaci homogenní z hlediska všech vlastností, 
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charakterizovaných jediným reprezentativním bodem povodí. Do této skupiny patří 

například systém HEC-1 nebo SAC-SMA [12]. 

Distribuované modely člení povodí na určitý počet pravidelných elementů, 

zpravidla v čtvercové, méně často v trojúhelníkové síti. Zjednodušující předpoklad 

informace o hydrologických charakteristikách povodí soustředěné do jediného bodu je tak 

zavedením prostorové závislosti do modelovaných procesů eliminován, model se stává 

distribuovaným. V základní podobě uvažují distribuované modely prostorovou závislost 

vstupů a výstupů modelu, stavových a proměnných parametrů. Toho je většinou dosaženo 

rozdělením povodí na elementární odtokové plochy ve formě příslušného gridu. Mezi 

distribuované modely patří například model SIMWE [12]. 

Princip přístupu, využívajícího semidistribuovaných modelů, spočívá 

v topografickém rozdělení povodí na menší celky na základě definovaných kritérií. 

Hlavním kritériem většinou slouží prostorová homogenita vlastností povodí 

a hydrologických parametrů. V poslední době je tento typ modelu stále častěji aplikován, 

protože představuje optimální kombinaci různých deterministických modelů. Příkladem 

semidistribuovaného modelu je model HYDROG [12]. 

 
Obr. 25: Ukázka prostorové diskretizace modelů 

a) celistvý, b) semidistribuovaný, c) distribuovaný [12] 

a) 

b) 

c) 
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7 CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH MODELŮ 

7.1 HEC-HMS 

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

produkt hydrologického inženýrského centra americké armády, který byl vyvíjen nejdříve 

pro potřeby krizového řízení v souvislosti s vodohospodářskou a ženijní problematikou, 

posléze uvolněn coby freeware pro akademickou i operativní obec. Model HEC-HMS je 

pokračovatelem modelu HEC-1, který americká armáda vyvíjela od 60. let 20. století 

[1, 29].  

HEC-HMS je široce používaný srážko-odtokový model, který je možné využít 

k řešení celé řady hydrologických úkolů. Pracuje se srážkovou epizodou reprezentovanou 

časovou řadou úhrnů ve zvoleném časovém kroku, jejíž načtení je možné přes rozhraní 

přímo z databáze a zpracovává její transformaci na dílčích povodích a v korytě [1, 29].  

HEC-HMS je volně k dispozici na internetu, v současnosti je dostupný ve verzi 3.5. 

Jedná se především o celistvý (lumped) model se soustředěnými parametry. 

Některé komponenty mohou ale vykazovat znaky modelů distribuovaných (například 

komponenta gridded SCS CN – upravená metoda CN křivek nebo model ModClark, který 

je možné použít při výpočtu přímého odtoku [25, 28, 29]. 

HEC-HMS vyžaduje pro srážko-odtokové modelování tři typy vstupních informací 

[32]: 

 Informace o povodí – informace o odlišných elementech hydrologického systému 

(např. subpovodí, koryta toků, soutoky, prameny, nádrže) včetně jejich 

hydrologických parametrů a topologie, 

 Informace o srážkách – vstupní časové řady srážek (časově a prostorově 

lokalizované), 

 Informace o kontrolní specifikaci – informace o časovém kroku a časovém 

vymezení srážko-odtokové epizody. 

Pro model HEC-HMS byly ve spolupráci s firmou Esri vytvořeny nadstavby 

ArcView 3.x, které se nazývají HEC-GeoHMS a HEC-GeoHMS Add-In. Ty za pomoci 
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digitálního modelu reliéfu mohou spočítat základní hydrologické charakteristiky povodí. 

Výsledná data je možné jednoduše importovat do prostředí HEC-HMS [28]. 

Pro zpracování časových řad slouží nástroj HEC-DSSVue (Hydrologic Engineering 

Center - Data Storage System Visual Utility Engine). Ukázka vkládaní a zpracování 

časových řad srážek a průtoků v HEC-DSSVue je součástí kapitoly 8. 

 

 

Obr. 26: Prostředí programu HEC-HMS, schematizace povodí Odry po Opavu 

Model HEC-HMS se skládá z více komponent, které počítají objem a distribuci 

vody v jednotlivých fázích srážko-odtokového procesu. Jednotlivé komponenty jsou 

následující [28, 29]: 

 Komponenta objemu odtoku (Runoff-volume models) – zahrnuje několik 

metodik, které má uživatel k dispozici. Jedná se například o metodu SCS (Soil 

Conservation Service) CN křivek, Green-Ampt nebo metodu SMA (Soil Moisture 

Accounting) [28, 29]. 

 Komponenta přímého odtoku (Direct-runoff models) – pro výpočet přímého 

odtoku je v modelu použita metoda jednotkového hydrogramu, případně její 

modifikace. Lze využít také model kinematické vlny. V modelu je zahrnuta 
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distribuovaná varianta Clarkova jednotkového hydrogramu, model ModClark 

[28, 29]. 

 Komponenta podzemního odtoku (Baseflow models) – v této komponentě lze 

využít například model lineární nádrže, exponenciálního poklesu nebo konstantního 

odtoku [28, 29]. 

 Komponenta odtoku v korytě (Routing models) – také zde lze využít více 

modelů, například Lag model, model kinematické vlny. Každá z těchto metod 

simuluje průtok v závěrovém profilu, přičemž vstupem je průtok v horním profilu, 

který je brán jako okrajová podmínka. Všechny metody jsou založeny na řešení 

základních rovnic proudění v otevřených korytech – rovnice kontinuity 

a momentové rovnice (dohromady označovány jako St. Venantovy rovnice) 

[28, 29]. 

V případě potřeby je možné simulovat některé speciální případy jako například 

rozdělovací objekty, nádrže apod. V případě modelování nádrží se jedná o poměrně 

propracovanou komponentu, ve které jsou zadávány přesné parametry hrázových struktur 

a metod výpočtu, včetně simulace protržení hráze [28, 29]. 

Metoda SCS CN 

Mezi nejpoužívanější metody k výpočtu objemu odtoku patří metoda SCS CN. 

Metoda SCS CN byla vyvinuta ve Spojených státech amerických Službou pro ochranu 

půdy [19, 27]. 

Metoda SCS CN byla původně vyvinuta pro stanovení povrchového odtoku 

a fluviální eroze na malých zemědělských povodích. Poprvé byla publikována v roce 1956. 

Od té doby byla mnohokrát modifikována a požita mimo jiné pro zalesněná nebo zastavěná 

povodí. V současnosti je použitelná pro povodí jako celek [34, 48]. 

Povrchový odtok je v případě SCS CN metody odvozován ze vztahu [26, 48]: 
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Q – povrchový (hortonovský) odtok [mm] 

P – srážky [mm] 

aI  - počáteční ztráta na povodí [mm], často lze odhadnout vztahem aI = 0,2*S  

S – parametr daný vztahem: 

  









−∗= 10

1000
4,25

CN
S  

 

Tato metoda zohledňuje závislost retence povodí na hydrologických vlastnostech 

půd (infiltrační schopnosti, aj.), počátečním stavu nasycenosti půdy, způsobu využívání 

půdy (druh zemědělských plodin, druh porostu, charakter zastavěných a zpevněných ploch, 

způsob hospodaření na povodí), hydrologických podmínkách (ovlivnění infiltrace 

vegetačním pokryvem) [19]. 

Počáteční stav nasycenosti půdy ovlivňuje hodnoty potenciální retence a tím 

i odvození čísla CN křivek. Je charakterizován třemi skupinami předchozích vláhových 

podmínek (PVP) podle úhrnu předchozích srážek za 5 dnů (tab. 2) [19]. 

Tab. 2: Skupiny předchozích vláhových podmínek [19, 34] 

Skupina 

PVP 

Celkový úhrn předchozích srážek [mm] za 5 dnů v období 

mimovegetačním vegetačním 

I < 13 < 36 

II 13 - 28 36 - 53 

III > 28 > 53 

 

Skupina PVP I charakterizuje nízkou, skupina PVP II průměrnou a skupina PVP III 

vysokou nasycenost aktivní zóny půd v povodí předchozími dešti [19]. 

Pro hydrologické skupiny půdy (funkce mocnosti půdního profilu a jeho 

hydraulické vodivosti) se používají čtyři kategorie A-D – viz tab. 3 [19, 48]. 
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Tab. 3: Hydrologické skupiny půd (HSP) [19] 

 

HSP Charakteristika hydrologických vlastností 

A 

Půdy s vysokou rychlostí infiltrace (> 0,12 mm.min-1) i při úplném nasycení, 

zahrnující převážně hluboké, dobře až nadměrně odvodněné písky nebo 

štěrky 

B 

Půdy se střední rychlostí infiltrace (0,06 - 0,12 mm.min-1) i při úplném 

nasycení, zahrnující převážně půdy středně hluboké až hluboké, středně až 

dobře odvodněné, hlinitopísčité až jílovitohlinité 

C 

Půdy s nízkou rychlostí infiltrace (0,02 - 0,06 mm.min-1) i při úplném 

nasycení, zahrnující převážně půdy s málo propustnou vrstvou v původním 

profilu a půdy jílovitohlinité až jílovité 

D 

Půdy s velmi nízkou rychlostí infiltrace (< 0,02 mm.min-1) i při úplném 

nasycení, zahrnující převážně jíly s vysokou bobtnavostí, půdy s trvale 

vysokou hladinou podzemní vody, půdy s vrstvou jílu na povrchu nebo těsně 

pod ním a mělké půdy nad téměř nepropustným podložím 

Číslo křivky CN nabývá hodnot teoreticky 10 – 100, při hodnotě 100 jsou nulové 

ztráty na odtoku, naopak hodnota 0 znamená, že efektivní srážky jsou rovné nule. V našich 

podmínkách se však hodnoty nižší než 50 vyskytují jen zřídka na elementárních ploškách 

(rašeliniště apod.). Pro horská povodí typu Bečva, Olše, Bělá apod. čísla CN nabývají 

hodnot nejčastěji v intervalu (60; 80) [45, 48]. 

Číslo CN křivky je spočítané v HEC-GeoHMS jako průměrná hodnota z gridu CN 

odvozeného z vrstev hydrologické skupiny půd a krajinného pokryvu. 

V semidistribuovaném modelu je ke každému subpovodí přiřazeno číslo CN křivek. Při 

modelování změn je pak možno rychle vypočíst novou průměrnou hodnotu CN na 

subpovodí pouze změnou jedné vrstvy [1]. 
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Obr. 27: Metoda SCS CN [50] 

7.2 HYDROG 

HYDROG je srážko-odtokový semidistribuovaný model určený k simulaci 

povodňových situací v povodí, vydávání operativních předpovědí průtoků v říční síti 

povodí a operativnímu řízení vodohospodářských děl. Autorem tohoto softwaru je profesor 

Miloš Starý z Vysokého učení technického v Brně (VUT v Brně), který jej vyvíjí od roku 

1991 [11]. 

Model HYDROG je komerčním produktem, který funguje pouze s licencovaným 

hardwarovým klíčem, v současnosti existuje ve verzi 9.1. 

HYDROG byl poprvé nasazen u státního podniku Povodí Odry, konkrétně v povodí 

Ostravice za povodně v roce 1997. Jelikož se zde model osvědčil, bylo rozhodnuto o jeho 

rozšíření na celé povodí Odry (mimo okrajových částí povodí, z kterých vody 

bezprostředně odtékají do Polska a nevytvářejí větší toky) [47]. 

V rámci ČHMÚ je HYDROG v současnosti používán pro výpočet předpovědí na 

regionálních předpovědních pracovištích v Ostravě (povodí Odry, Bečvy a Horní Moravy) 
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a v Brně (povodí Dyje, Dolní Moravy). Model HYDROG používají také státní podniky 

Povodí Odry, Povodí Labe a Povodí Ohře [11, 21]. 

 

Obr. 28: Prostředí programu HYDROG, schematizace povodí Odry po Opavu 

Schematizace povodí je v modelu provedena náhradou povodí orientovaným 

ohodnoceným grafem G (N, H, P). Písmeno N značí množinu vrcholů grafu, H množinu 

hran grafu a P množinu zavěšených ploch grafu. V grafu hrany představují koryta toku, 

kanály, převody vody apod., vrcholy reprezentují uzly říční sítě nebo místa 

vodohospodářských zařízení. Plochy grafu zavěšené na hrany odpovídají jednotlivým 

dílčím povodím (subpovodím), z nichž je odtok realizován do příslušného úseku koryta 

toku. Schematizované plochy v grafu mají obdélníkový tvar a zachovávají velikost plochy 

povodí a jsou jim přiřazeny i další parametry povodí (sklon, drsnost povrchu, hydrologická 

vodivost), které jsou považovány za konstantní v dané ploše [11, 43]. 
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Obr. 29: Princip schematizace povodí v modelu HYDROG [43] 

HYDROG uvažuje dva druhy transformací v průběhu srážko-odtokového procesu 

na povodí. Jednou z nich je transformace hydrologická, při které jsou od celkové intenzity 

srážky dopadající na plochy odečteny hydrologické ztráty. Druhým typem transformace je 

transformace hydraulická, při které probíhá postupně simulace plošného odtoku na 

plochách grafu a koncentrovaného odtoku v korytech toků, transformace nádržemi, až po 

závěrový profil povodí [43]. 

Pohyb vody po plochách i hranami grafu je obecně popsán pomocí Saint-

Venantových rovnic pro neustálené proudění. Ty jsou v použitém matematickém modelu 

zjednodušeny následovně. První rovnice - rovnice spojitosti je ponechána v diferenciálním 

stavu, druhá rovnice - hybnostní pak je nahrazena rovnicí Manninga. Uvedené 

zjednodušení se nazývá kinematickou vlnovou aproximací. V místech soutoku toků je 

zachována pouze spojitost průtoků. Řešení uvedených rovnic je provedeno pomocí 

explicitní diferenční metody. Transformace průtoku vody nádržemi vychází ze základní 

rovnice nádrže. Pro řešení je použita explicitní diferenční metoda Runge-Kutta. Podzemní 

odtok je na počátku i v průběhu simulace určen pro jednotlivé úseky rozpočítáním 

podzemního odtoku v závěrovém profilu v poměru velikosti zavěšených ploch. Jeho změna 

v čase je řešena pomocí koncepčního regresního modelu [43]. 

Metoda Horton 

Hydrologická transformace na povodí je řešena metodou Horton. Tato metoda je 

pojmenovaná podle svého tvůrce Roberta Hortona (1933). Metoda Horton konceptuálně 

řeší infiltraci ovzdušné srážky a výšku efektivní srážky, tj. srážky vyvolávající povrchový 

odtok [3, 44]. Je nenáročná na parametry a vychází zejména z hydraulických vlastností 

půdy [51]. 
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Metoda podle Hortona je založena na empirickém měření, přesto vychází ze 

zjednodušené Richardsovy rovnice. Metodu Horton lze vyjádřit vztahem [2, 26, 50]: 

ƒ= (ƒ0 – ƒc)e
-kt +ƒc , kde 

ƒ – rychlost infiltrace [mm.h-1] 

ƒ0 - počáteční infiltrační kapacita [mm.h-1] 

ƒc - konečná infiltrační kapacita [mm.h-1] 

k - empirický koeficient hydraulických vlastností půdy 

t – čas od počátku příčinné srážky [h] 

 

Počáteční infiltrační kapacita ƒ0 je upravena podle ukazatele předchozích srážek 

(UPS) [50]: 

ƒ0 = 900 / (UPS + 10), kde 

UPS – ukazatel předchozích srážek 

7.3 MIKE SHE 

Model MIKE SHE dánské firmy DHI (Danish Hydraulic Institute) patří do skupiny 

distribuovaných modelů. Jedná se o propracovaný model s vazbou na GIS, se kterým je 

možné řešit širokou škálu hydrologických úkolů, např. analýzu, plánování a řízení v oblasti 

vodních zdrojů, povodí a životního prostředí, model má širokou oblast uplatnění při 

posuzování vzájemných interakcí mezi povrchovou a podzemní vodou a při řešení 

zásadních technických zásahů v povodí [14, 29]. 

Modulární systém umožňuje vývoj a zapojení dalších komponent jako například 

model šíření znečištění, eroze a transportu sedimentů, řešení zavlažování apod. Jedná se 

o poměrně komplexní modelovací systém. MIKE SHE se výborně hodí pro bilanční 

analýzy a management povodí. Pro komplexní řešení hydrologické bilance povodí včetně 

odtoku v korytech je možno model napojit na MIKE 11 pro řešení odtoku v korytech a na 
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MODFLOW pro řešení proudění v nenasycené zóně. Vývoj software tak směřuje k plně 

integrovanému řešení nasycené a nenasycené zóny [29, 52]. 

 

Obr. 30: Prostředí programu MIKE SHE 

Hydrologický model MIKE SHE je licencovaný komerční produkt, k dispozici je 

také prostřednictvím demoverze.  

MIKE SHE se skládá z více komponent, které počítají objem a distribuci vody 

v jednotlivých fázích odtokového procesu [28, 29, 52]: 

 Komponenta srážek – srážky do modelu vstupují ve formě časových řad ze 

srážkoměrných stanic, případně mohou být spočítány charakteristické hodnoty pro 

jednotlivá pole gridu. Model si sám přizpůsobí vstupní data požadovanému 

časovému kroku [28, 29]. 

 Komponenta aktuální evapotranspirace, intercepce – aktuální evapotranspirace 

a intercepce je počítána z časových řad. Evapotranspirace v modelu MIKE SHE je 

řešena metodou Kristensen-Jensen (1975), včetně sublimace ze sněhové pokrývky 

a stanovení intercepce z indexu listové plochy – LAI (Leaf Area Index). 

Požadované vstupní parametry jsou časové řady referenční evapotranspirace, 
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hloubka prokořenění vegetace a další empirické koeficienty. Efektivní déšť je pak 

stanoven odečtem z míry intercepce a evapotranspirace [28, 29, 52]. 

 Komponenta povrchového odtoku – povrchový odtok je v modelu MIKE SHE 

řešen pomocí difúzní aproximace St. Venantových rovnic a Manningova vztahu 

[52]. 

 Komponenta odtoku v korytě – pro popis postupu vlny v korytě je používána 

komponenta MIKE 11, která je i samotným 1D routing modelem. V rámci MIKE 

SHE poskytuje celou řadu možností simulace postupu vlny od metody Muskingum 

a Muskingum-Cunge, přes výpočet transportní difúzní rovnice až po řešení 

St. Venantových rovnic proudění v korytě (rovnice kontinuity a momentová 

rovnice) [28, 29]. 

 Komponenta podpovrchového odtoku v nenasycené zóně půdního profilu – 

tato komponenta počítá proudění v zóně mezi povrchovým odtokem a hladinou 

podzemní vody (ta tvoří spodní okrajovou podmínku nenasyceného odtoku). MIKE 

SHE zahrnuje tři různé přístupy k výpočtu, od jednoduchého dvouvrstvého modelu, 

přes gravitační model proudění až po model založený na řešení Richardsovy 

rovnice. Všechny uvedené přístupy vyžadují zadání specifických vlastností půdy 

(pórovitost, nasycená hydraulická vodivost apod.). Proto byla vytvořena databáze 

půd a osevních plodin, která nezbytné hydrologické a hydraulické charakteristiky 

obsahuje [28, 29]. 

 Komponenta podzemního odtoku – MIKE SHE obsahuje 2D a 3D model 

proudění podzemní vody založený na metodě konečných diferencí, který je velmi 

podobný modelu MODFLOW. Geologie povodí je popsána vrstvami a čočkami, ve 

formátu shapefile nebo gridu [28, 29]. 

Jednotlivé metodiky jsou blíže popsány v dokumentaci zpracované společností DHI 

k modelu MIKE SHE.  
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8 SRÁŽKO-ODTOKOVÉ EPIZODY 

Pro účely této práce mi byly poskytnuty časové řady srážek a průtoků pro povodí 

Odry po Opavu ze srpna roku 2005 a září roku 2007. Z těchto časových řad srážek 

a průtoků bylo nutné vybrat vhodné konkrétní srážko-odtokové epizody. 

 K tomuto účelu posloužil program HEC-DSSVue. HEC-DSSVue je velmi užitečný 

nástroj pro vkládání, prohlížení, editaci a zpracování časových řad. V HEC-DSSVue lze 

data také vizualizovat pomocí grafů [53]. 

Ukázka vkládaní časových řad srážek a průtoků do HEC-DSSVue (formát *.dss) je 

na obr. 31. Na obr. 32 je grafické znázornění srážek a průtoků pro měsíc srpen roku 2005 

(srážky ve srážkoměrných stanicích zájmového povodí, průtok v závěrovém profilu 

zájmového povodí). Na základě grafů a informací o meteorologické a hydrologické situaci 

v zájmovém povodí byly pro simulaci srážko-odtokových procesů vybrány srážko-

odtokové epizody 21. – 31. srpna 2005 a 1. – 15. září 2007. 

 

Obr. 31: Vkládání dat do prostředí programu HEC-DSSVue 
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Obr. 32: Graf srážek a průtoků pro srpen 2005 v HEC-DSSVue, povodí Odry po Opavu 

8.1 Srážko-odtoková epizoda 21. – 31. srpna 2005 

Jak můžeme vypozorovat z obr. 32, srážková činnost se vyskytovala na zájmovém 

území, s menšími přestávkami, v průběhu celého měsíce. Počátkem srpna 2005 začal 

ovlivňovat Českou republiku intenzivními srážkami frontální systém. Nejvíce srážek 

v prvních dvou třetinách měsíce srpna 2005 spadlo na území Čech. Ve třetí třetině měsíce 

začala zasahovat od jihozápadu do střední Evropy brázda nízkého tlaku vzduchu, která 

přinesla výrazné srážky tentokrát na východ a severovýchod České republiky [6]. 

Z hlediska teplot byl srpen 2005 mírně podnormálním měsícem. Průměrnou 

měsíční teplotou 16,2 °C zaostal za srpnovým normálem o - 0,7 °C. Měsíc srpen roku 2005 

byl srážkově nadnormální (133 % normálu). V srpnu se vyskytla tři vícedenní období 

s významnějšími srážkami. První bylo 2. - 7. 8., další 14. – 16. 8. a poslední 20. – 24. 8. Při 

prvních dvou nedošlo k nebezpečným vzestupům hladin, toky místy dosáhly mírného 

rozvodnění. Širší odtokovou odezvu měla třetí situace. Ta zapříčinila rozvodnění celé řady 

toků. Vlivem vydatnějších srážek byl v srpnu zaznamenán v zájmovém povodí (závěrový 

profil Svinov) druhý stupeň povodňové aktivity (SPA) – pohotovost [9, 40]. 
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Maximální srážkový úhrn za hodinu zvolené epizody (21. – 31. srpna 2005) byl 

naměřen 23. 8. 2005 v 16:00 na srážkoměrné stanici Fulnek a dosahoval 13,8 mm/h.  

 

Obr. 33: Srážkový úhrn v mm/h (21. – 31. 8. 2005), srážkoměrné stanice povodí Odry po Opavu 

 Maximální průtok této epizody byl naměřen 24. srpna 2005 v 19:00 a dosáhl 

hodnoty 139 m3.s-1 (2. SPA). 

 
Obr. 34: Průtok v m3.s-1 (21. – 31. 8. 2005), vodoměrná stanice Svinov  

(závěrový profil povodí Odry po Opavu) 
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8.2 Srážko-odtoková epizoda 1. – 15. září 2007 

Počasí v České republice na počátku září 2007 ovlivňoval frontální systém spojený 

s tlakovou níží nad Maďarskem a Slovenskem. Srážkově bylo září 2007 na území České 

republiky výrazně nadnormální s průměrným srážkovým úhrnem 117 mm, což odpovídalo 

224 % normálu. V první zářijové dekádě (5. – 8. 9.) došlo k povodňové situaci, která 

postihla především severovýchod a jih území ČR. Nejvydatnější srážky vypadly v povodí 

Odry (od 5. do 7. 9. spadlo v Jeseníkách přes 100 mm, místy však až 300 mm srážek), 

přičemž zasaženo bylo hlavně severní návětří Jeseníků, kde byly srážky orograficky 

zesilovány, dále podhůří Beskyd a Beskydy. Výsledkem bylo rozvodnění zejména menších 

toků odvodňujících tuto oblast. Úroveň třetího stupně povodňové aktivity – ohrožení 

(3. SPA) byla překročena mimo jiné také v zájmovém povodí, konkrétně v závěrovém 

profilu Svinov. Teplotně bylo září 2007 podnormální. Průměrná měsíční teplota 11,3 °C 

byla o - 1,5 pod normálem [7, 10]. 

Nejvíce srážek za hodinu epizody 1. – 15. září 2007 vypadlo 7. 9. 2007 v 5:00 na 

srážkoměrné stanici Vlčovice (16,7 mm/h). Za dva dny (6. - 7. 9.) napršelo ve stanici 

Vlčovice 133,4 mm srážek.  

 

Obr. 35: Srážkový úhrn v mm/hod (1. – 15. 9. 2007), srážkoměrné stanice povodí Odry po Opavu 
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Maximální průtok této epizody dosáhl hodnoty 225 m3.s-1 (3. SPA) ve Svinově 

a byl pozorován 8. 9. 2007 mezi 2 a 6 hodinou ranní. Druhého stupně povodňové aktivity 

bylo dosaženo také na Odře v profilu Odry 7. 9. 2007 – 78,8 m3.s-1. 

 

Obr. 36: Průtok v m3.s-1 (1. – 15. 9. 2007), vodoměrná stanice Svinov  

(závěrový profil povodí Odry po Opavu) 
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9 MODELOVÁNÍ V HEC-HMS 

9.1 Schematizace povodí 

Pro srážko-odtokový model HEC-HMS byly ve spolupráci s firmou Esri vytvořeny 

extenze HEC-GeoHMS a HEC-GeoHMS Add-In. Schematizace povodí za pomoci těchto 

extenzí byla provedena v prostředí programu ArcView 3.2. Použita byla také nadstavba 

Spatial Analyst, která podmiňuje použití dvou výše zmíněných extenzí. Extenze HEC-

GeoHMS a HEC-GeoHMS Add-In mohou spočítat, za pomoci digitálního modelu reliéfu, 

základní hydrologické charakteristiky povodí. Výslednou schematizaci povodí lze 

jednoduše importovat do prostředí HEC-HMS [28]. 

Jedním z nezbytných kroků při odvozování fyzicko-geografických charakteristik 

povodí je určení průběhu rozvodnic. Zatímco v hydrologické praxi se setkáváme 

s rozvodnicemi určenými manuálně z map (především na základě vrstevnic) a následně 

digitalizovanými, zde se jedná o rozvodnice určené výhradně na podkladě DMR. Pro 

návaznost dalších výpočetních procedur je však nezbytně nutné v dalších výpočtech 

využívat právě rozvodnic automaticky extrahovaných z DMR [45]. 

Základem je použití tzv. hydrologicky korektního DMR, jehož vlastností je, že 

voda, ať spadne v kterékoli části povodí, musí dotéci do zvoleného závěrového profilu. Na 

DMR se tedy nemohou vyskytovat sníženiny, ze kterých voda nemůže odtékat [45]. 

Hydrologicky korektní DMR byl vytvořen v prostředí ArcGIS 9.3 za pomoci 

nástroje Topo To Raster. Vyplnění lokálních sníženin v terénu na úroveň jejich okolí lze 

provést také v přímo v modelu HEC-HMS pomocí položky Fill Sinks v menu Terrain 

Preprocessing. V tomto menu nalezneme další důležité procedury [45]: 

 Flow Direction - určení vektorů stékání na základě největšího lokálního sklonu 

terénu. Výsledkem je rastr s hodnotami orientace vektoru jako mocniny 2, 

 Flow Accumulation - určení tzv. akumulace vody v každé buňce rastru terénu, tj. 

sumy všech buněk, ze kterých přitéká voda do dané buňky. Výsledkem je rastr 

s hodnotami reprezentujícími počet buněk, ze kterých voda do buňky přitéká 

(přispívající buňky), 
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 Stream Definition - definice toku s hodnotou akumulace vody větší než určitý práh 

(zpravidla se určuje jako podíl celkové plochy k závěrovému profilu, např. 1 %). 

Výsledkem je rastr s hodnotou 1 v každé buňce splňující podmínku počtu 

přispívajících buněk dle předcházejícího bodu, 

 Stream Segmentation - rozdělení toku do jednotlivých orientovaných říčních úseků 

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

danému úseku má stejnou hodnotu, 

 Watershed Delineation - určení povodí pro každý říční úsek. Výsledkem je 

klasifikovaný rastr, kde každá buňka náležející danému povodí má stejnou hodnotu 

(shodnou s hodnotou příslušného říčního úseku), 

 Watershed Polygon Processing - převod rastru povodí na polygonovou 

(vektorovou) vrstvu rozvodnic, 

 Stream Segment Processing - převod rastru říčních úseků na liniovou (vektorovou) 

vrstvu vodních toků, 

 Watershed Aggregation - automatická agregace povodí, která slouží pro urychlení 

následných procedur. 

 

Obr. 37: Ukázka procesu schematizace za pomoci extenze HEC-GeoHMS, menu Terrain Preprocessing 
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Všechny tyto kroky lze provést také jednorázově pomocí položky Full Processing 

Setup, což ne vždy vede k plnohodnotným výsledkům, lepší je tedy dělat tyto kroky 

postupně [45]. 

V menu HMS Project Setup, po zvolení položky Start New Project, definujeme 

název projektu. Dalším důležitým krokem je určení závěrové profilu povodí (Add Outlet 

Point). Spustíme-li položku Generate Project, dojde k vytvoření projektu v Proj View [45]. 

 
Obr. 38: Projekt nazvaný Odra v rozhraní proj View se znázorněním rozvodnic (černá linie),  

vodních toků (zelená linie) a závěrového profilu (červený bod) 

 Pomocí menu Basin Processing lze vytvořený návrh modelu povodí a říční sítě dále 

upravit - zjednodušit (sloučit povodí či úseky toků) nebo naopak přidat další profily, pro 

které chceme vygenerovat rozvodnice [45]. 

 Následně je možné přistoupit k výpočtu některých důležitých fyzicko-

geografických charakteristik, k čemuž slouží menu Basin Characteristics [45]. 

Z menu Basin Characteristics byly využity tyto položky [45]: 

 River Lenght – vypočtení délek říčních úseků, 

 River Slope – vypočtení sklonů říčních úseků, 

 Basin Centroid – určení těžiště povodí dle tří různých metod (využita Bounding 

Box Method – výchozí nastavení), 
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 Longest Flow Path – určení nejdelší údolnice povodí (výpočet délky a sklonu 

maximální délky toku), 

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

hlavní tok k závěrovému profilu povodí. 

Výsledné hodnoty jsou zapsány do atributové tabulky polygonové vrstvy povodí 

(watershed.shp) a zároveň jsou vytvořeny i další vrstvy, a to vektorová (bodová) vrstva 

těžiště, vektorové (liniové) vrstvy maximální délky toku v povodí a délky toku od těžiště 

povodí k závěrovému profilu povodí [45]. 

 

Obr. 39: Ukázka procesu schematizace za pomoci extenze HEC-GeoHMS, menu Basin Characteristics 

 

Dalším krokem je sestavení a export schematizovaného modelu povodí pro 

samotný srážko-odtokový model se zajištěním všech potřebných topologických vazeb. 

K sestavení a exportu schematického modelu povodí slouží menu HEC, které obsahuje tyto 

položky [45]: 

 Reach AutoName – přiřadí automatická jména říčním úsekům, 

 Basin AutoName – přiřadí automatická jména subpovodím, 

 Map to HMS Units – volba jednotek (jednotky SI), 
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 HMS Check Data – kontrola topologie a zapsání výsledků kontroly do souboru, 

 HMS Schematic – vytvoří schematický model povodí (body – těžiště povodí, 

soutoky; linie – úseky toků) v podobě bodové a liniové vrstvy, 

 HMS Legend – přiřadí speciální legendu schématu modelu, 

 Add Coordinates – přiřadí souřadnice schematizovanému modelu pro topologickou 

kresbu v HEC-HMS, 

 Background Map File – vytvoří exportní soubor s geometrií rozvodnic a říční sítě 

pro HEC-HMS (soubor mapfile.map), 

 Distibuted Basin Model – vytvoří exportní soubor schematizovaného 

hydrologického modelu ve formátu HEC-HMS. 

Výsledkem je soubor hmsfile.basin, který představuje schematizované povodí pro 

HEC-HMS. Jedná se však pouze o základní podobu schematizovaného povodí, ve kterém 

chybí další důležité parametry, jako je např. parametr CN křivek určující odtokové ztráty. 

Tyto parametry se vypočítávají pomocí extenze HEC-GeoHMS Add-In, kterou 

zpřístupníme tlačítkem Toggle View Interface, zároveň dojde k vypnutí nástroje extenze 

HEC-GeoHMS a aktivuje se menu GeoHMS Add-In [45]. 

 
Obr. 40: Ukázka procesu schematizace za pomoci extenze HEC-GeoHMS Add-In, menu GeoHMS Add-In 
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Volbou položky Charakteristiky z DEM dojde k výpočtu vybraných charakteristik 

a zápisu následujících položek do atributové tabulky vrstvy představující subpovodí [45]:  

 BasinArea – plocha povodí v km2, 

 Perimeter – obvod povodí v m, 

 CentroidX – souřadnice X těžiště povodí, 

 CentroidY – souřadnice Y těžiště povodí, 

 MeanElev – průměrná nadmořská výška povodí v m n. m., 

 BasinSlop – sklon povodí (poměrné číslo), 

 MfDist – maximální délka toku v povodí v m, 

 MfdSlope – průměrný sklon povodí podél maximální délky toku (poměrné číslo), 

 Centout - délka toku z profilu průmětu těžiště povodí na hlavní tok k závěrovému 

profilu povodí v m, 

 Slcentout - průměrný sklon povodí podél toku z profilu průmětu těžiště povodí na 

hlavní tok k závěrovému profilu povodí (poměrné číslo). 

Dále se vypočítají hodnoty CN křivek dle metody SCS CN, které svým významem 

představují parametr, jímž se bude řídit výpočet odtokové ztráty ve srážko-odtokovém 

modelu. Po volbě položky Výpočet CN je uživatel vyzván ke specifikaci tématu, 

představujícího grid hodnot CN (obr. 41). Po výběru a potvrzení dojde k výpočtu průměrné 

hodnoty CN pro každé subpovodí navrženého modelu. Během výpočtu jsou vytvořeny 

a naplněny následující položky v atributové tabulce vrstvy povodí [45]: 

 CN – průměrná hodnota CN  

 RTIMP – procento nepropustných ploch (je naplněno nulou, může se později upřesnit, 

či vypočítat z gridu reprezentujícího podíl nepropustných ploch)  

 I_LOSS – počáteční ztráta na odtoku v mm, je závislá na hodnotě CN a naplněna 

v atributové tabulce dle vztahu: 
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Obr. 41: Specifikace gridu představující hodnoty CN křivek 

Dále volíme položku Výpočet podílu nepropustných ploch, kdy dojde k vytvoření  

atributů TC, TLAG a RC (v rámci vrstvy watershd.shp). 

Zkratkou TC (Time of Concentration) je značena doba koncentrace v hodinách. 

Doba koncentrace je čas, za který částečka vody doteče z nejvzdálenějšího místa povodí do 

závěrového profilu povodí. Jedná se o jednu z nejdůležitějších charakteristik povodí, neboť 

významně určuje např. tvar povodňové vlny, a to přímo zejména rychlost nástupu 

povodňové vlny a nepřímo velikost kulminace [45]. 

Oproti tomu TLAG značí čas, který uplyne od vypadnutí centra příčinné srážky 

(srážky maximální intenzity) na povodí do okamžiku výskytu kulminačního průtoku 

v závěrovém profilu povodí. Jednotkou jsou také hodiny [45]. 

V případě RC (Storage Coefficient) jde o dobu zdržení vody v povodí v hodinách [45]. 

V závěru procesu schematizace povodí volíme položku Export charakteristik 

povodí, kdy dojde k zobrazení okna s hodnotami jednotlivých charakteristik pro jednotlivá 

povodí. Hodnoty jsou uvedeny pouze pro vybraná povodí (v případě nezvolení žádného 

povodí jsou uvedena pro všechna povodí). Údaje z okna je možné zkopírovat do textového 

dokumentu. Poslední položkou v menu GeoHMS Add-In je Aktualizace souboru pro HEC-

HMS, po jejíž volbě je vytvořen soubor hmsfile.basin, který slouží jako vstup do srážko-

odtokového modelu HEC-HMS [45]. 
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9.2 Příprava a nastavení modelu 

V srážko-odtokovém modelu HEC-HMS nejprve založíme nový projekt, do kterého 

naimportujeme schematizovaný hydrologický model povodí Odry po Opavu - soubor 

hmsfile.basin. Dále do prostředí HEC-HMS načteme soubor mapfile.map, který využijeme 

jako podkladovou mapu. 

Prostředí modelu HEC-HMS lze rozdělit do několika částí (obr. 42) [54]: 

 Watershed Explorer (průzkumník povodí),  

 Desktop (pracovní plocha),  

 Component Editor (editor komponent modelu), 

 Message Log (protokol zpráv).  

Samotný Watershed Explorer je členěn do tří částí [54]:  

 Components (komponenty), 

 Compute (výpočet), 

 Results (výsledky). 

 

Obr. 42: Znázornění členění prostředí modelu HEC-HMS 

(Watershed Explorer, Desktop, Component Editor, Message Log) [54] 
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Okno Components obsahuje prvky Basin Models, Meteorologic Models, Control 

Specifications a Time-Series Data. 

 

Obr. 43: Jednotlivé prvky okna Components 

Jednou z hlavních součástí modelu je Basin Models, která obsahuje schematizované 

zájmové povodí. V rámci Meteorologic Models přiřazujeme jednotlivým subpovodím 

odpovídající srážkoměrnou stanici. Nejdříve však musíme využít Time-Series Data 

Manger, prostřednictvím kterého zadáme názvy jednotlivých srážkoměrných 

(Precipitations Gages) a vodoměrných (Discharge Gages) stanic povodí.  Pro srážkoměrné 

a vodoměrné stanice následně naimportujeme časové řady srážek a průtoků, které jsme si 

předem připravili v HEC-DSSVue. Tato hydrometeorologická data jsou tedy obsahem 

položky Time-Series Data. Nyní můžeme přistoupit k tvorbě meteorologického modelu. 

Abychom mohli jednotlivým subpovodím přiřadit příslušnou srážkoměrnou stanici je třeba 

zvolit Include Subbasins v záložce Basin. K přiřazování stanic jednotlivým subpovodím 

byla použita metoda Thiessenových polygonů.  

Thiessenovy polygony definují individuální oblasti vlivu pro každý soubor bodů. 

Buňkám rastru se neznámá hodnota určuje přisouzením hodnoty nejbližšího známého 

bodu. Thiessenovy polygony se vytvářejí kolem každé množiny bodů tak, že hranice 

polygonů jsou stejně vzdáleny od nejbližších bodů. Jinými slovy, každé místo v polygonu 

je blíže k vnitřnímu bodu polygonu než k jiným bodům a celému polygonu je přiřazena 

stejná hodnota. Thiessenovy polygony je možné použít k predikci hodnot v okolních 
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bodech z jednoho místa měření, tj. jako jednoduchá interpolační metoda. Tato metoda má 

však řadu omezení [20]: 

 rozdělení oblasti do Thiessenových polygonů zcela závisí na místech pozorování. 

To vytváří polygony, které tvarem neodpovídají fenoménu, který je mapován. 

Např. vznikají dlouhé, tenké polygony, 

 hodnota v polygonu je odvozena z jednoho pozorovacího místa, 

 nemůže být vypočtena chyba (z jednoho vzorku), 

 nepředpokládá se prostorová korelace mezi hodnotami měření, tj. že by místa 

blízká měla hodnoty více korelované s hodnotou naměřenou než místa vzdálenější. 

Thiessenovy polygony se běžně používají právě pro analýzu meteorologických dat. 

Množství srážek v polygonu pak lze vypočítat vynásobením změřené hodnoty ve vnitřním 

bodě s plochou polygonu [20]. 

Po vložení hydrometeorologických dat můžeme přistoupit k vytvoření Control 

Specifications (kontrolní specifikace). Kontrolní specifikace slouží k určení začátku 

a konce vybrané epizody a také k určení časového kroku.  

 

Obr. 44: Ukázka vyplnění kontrolní specifikace 
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Dalším nezbytným krokem je nastavení metod, které budou použity pro výpočet. 

Toto nastavení provedeme v menu Tools – Project Options: 

 ztráta srážek na povodí (Loss): SCS CN metoda 

 hydrologické transformace (Transform): Clarkův jednotkový hydrogram 

 základní odtok (Baseflow): Recesní metoda 

 řízení odtoku v korytech (Routing): Kinematická vlnová aproximace 

Použijeme-li metodu SCS CN pro výpočet ztráty srážek na povodí, pracujeme dále 

se třemi parametry: Initial abstraction (počáteční ztráta v mm), Curve Number (hodnota 

křivky CN) a Impervious (nepropustné plochy v %). První dva parametry byly vypočteny 

při schematizaci povodí. V sloupci třetího parametru (Impervious) byla ponechána nula, 

jelikož nepropustných ploch v povodí se vyskytuje zanedbatelné množství. 

 

Obr. 45: Metoda SCS CN a její parametry 

Hydrologická transformace, kterou v našem případě reprezentuje metoda Clarkova 

jednotkového hydrogramu, počítá v modelu HEC-HMS s parametry Time of concentration 

(doba koncentrace) a Storage coefficient (doba zdržení vody v povodí). I tyto parametry 

byly vypočítány v průběhu schematizace povodí. 
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Obr. 46: Metoda Clarkova jednotkového hydrogramu a její parametry 

Pro základní odtok byla zvolena Recesní metoda. Recesní metoda pracuje také 

s několika parametry. Prvním z nich je Initial Type, který byl nastaven na Discharge per 

Area (počáteční odtok z území). Parametr Initial Discharge (m3/s/km2) byl nastaven na 

hodnotu 0,02 a Recession Constant (recesní konstanta) na hodnotu 0,85. Bylo určeno, že 

parametrem prahového odtoku (Treshold Type) bude Ratio to Peak a hodnota Ratio to 

Peak bude reprezentováno hodnotou 0,18. Určení těchto parametrů vycházelo především 

z poznatků získaných během výuky předmětu Environmentální modelování (vedené Doc. 

RNDr. Janem Unuckou, Ph.D.), který jsem absolvovala v rámci studia na Ostravské 

univerzitě v Ostravě.  

 

Obr. 47: Recesní metoda a její parametry 

Metoda pro řízení odtoku vody v korytě - metoda kinematické vlnové aproximace - 

pracuje s několika parametry. První dva parametry Length (délka toku v m) a Slope (sklon 

toku v m/m) byly vypočítány v průběhu schematizace a jsou obsaženy v atributové tabulce 
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vrstvy říční sítě (river.shp). Ostatní parametry bylo nutné zadat ručně. Hodnota koeficientu 

drsnosti (Manning´s n) byla určena na 0,04 a tvar koryta (Shape) byl nastaven na 

trapezoid. Z nabízených možností trapezoid nejlépe vystihuje skutečný tvar koryta. Ručně 

bylo třeba zadat také šířku koryta (Width), jejíž hodnotu jsem získala z vrstvy břehových 

linií. Parametr sklonu břehu (Side Slope) byl nastaven na hodnotu 1 (pro vyšší partie 

zájmového povodí) nebo na hodnotu 2 (pro naopak nižší partie zájmového povodí).  

 

Obr. 48: Metoda kinematické vlnové aproximace a její parametry 

9.3 Simulace srážko-odtokové epizody srpen 2005 

Před spuštěním samotné simulace je třeba nejprve nastavit kontrolní specifikaci pro 

danou epizodu. Jak byla kontrolní specifikace pro epizodu ze srpna 2005 nastavena, je 

patrné z obr. 49. Počátek simulace byl stanoven na 21. srpna 2005 v 00:00 a konec 

simulace na 31. srpna 2005 v 23:00. Časovým krokem výpočtu byla zvolena 1 hodina.  

 

Obr. 49: Nastavení kontrolní specifikace pro srážko-odtokovou epizodu srpen 2005 
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Po zadání kontrolní specifikace, můžeme vytvořit simulaci, a to pomocí Create 

Simulation Run v menu Compute. Prostřednictví editoru komponent zvolíme odpovídající 

model povodí, meteorologický model a danou kontrolní specifikaci. Stisknutím ikony 

Compute Current Run spustíme simulaci.  

Grafickým znázorněním výsledku simulace pro srážko-odtokovou epizodu 

21. až 31. srpna 2005 v závěrovém profilu Svinov je následující hydrogram (obr. 50). 

Černou linií je znázorněn měřený průtok, zatímco linie modrá reprezentuje průtok 

simulovaný. 

 

Obr.50: Hydrogram nekalibrovaného modelu pro epizodu 21. – 31. srpna 2005 

(černá linie – měřený průtok; modrá linie - simulovaný průtok), model HEC-HMS 

 

Další informace lze získat z tabulky výsledků (Summary Results). Maximální 

naměřený průtok této epizody byl zjištěn 24. srpna 2005 v 19:00 a dosáhl hodnoty 

139 m3.s-1. Kulminačního simulovaného průtoku bylo dosaženo také 24. srpna 2005, avšak 

o jednu hodinu později, tedy v 20:00 a dosahoval hodnoty 164 m3.s-1. Simulovaný 

kulminační průtok je v případě této epizody nadhodnocený o 25 m3.s-1. 
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Obr. 51: Tabulka výsledků simulace nekalibrovaného modelu pro epizodu 21. – 31. srpna 2005,  

model HEC-HMS 

 Abychom mohli považovat model za přesný, je důležité věnovat náležitou 

pozornost jeho kalibraci. Při kalibrace modelu hledáme optimální parametry, díky jimž 

dosáhneme co nejvetšího souladu mezi pozorovanou a simulovanou odtokovou křivkou. 

Model HEC-HMS nabízí mimo kalibrace manuální, také kalibraci automatickou. 

Automatická kalibrace je vhodná pro méně zkušené uživatele. Při modelování v HEC-

HMS bylo nejpve využito automatické kalibrace, které dosáhneme prostřednictvím 

Optimalizatin Trials. Výsledkem je návrh koeficientů, kterými lze přepočítat zvolené 

parametry. 

Bylo vyzkoušeno několik metod kalibrace. Nejlepší výsledky však poskytla metoda 

Percent Error Peak, u které byly nastaveny dva parametry, se kterými pracuje metoda SCS 

CN. Prvním z nich byl Initial Abstraction Scale Factor pro optimalizaci hodnot Initial 

Abstraction (počáteční ztráty) a druhým byl Curve Number Scale Factor pro úpravu 

hodnot Curve Number (hodnot odtokových křivky CN). Hodnoty počáteční ztráty byly 

vynásobeny koeficientem 1,102. Metoda Percent Error Peak neukázala potřebu měnit čísla 

odtokových křivek CN. Touto metodou se podařilo upravit velikost kulminačního průtoku. 

Na hydrogramu byl však stále pozorován výrazně nadhodnocený počáteční simulovaný 

průtok. Pro snížení počátečního modelovaného průtoku byl upravován parametr 

počátečního odtoku z území (Initial Discharge). Za nejvhodnější se ukázalo vynásobení 

dosavadní hodnoty koeficientem 0,2.  
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Výsledek simulace po kalibraci modelu je vidět na obr. 52. Kulminační průtok na 

hydrogramu kalibrovaného modelu dosahuje 136,6 m3.s-1. Rozdíl oproti měřenému 

maximu je pouze 2,4 m3.s-1. Snížit se podařilo také počáteční simulovaný průtok.  

 

Obr. 52: Hydrogram kalibrovaného modelu pro epizodu 21. – 31. srpna  2005 

(černá linie  – měřený průtok; modrá linie - simulovaný průtok), model HEC-HMS 

9.4 Simulace srážko-odtokové epizody září 2007 

Kontrolní specifikace pro epizodu září 2007 byla nastavena následujícím způsobem 

(obr. 53). Začátek simulace byl určen na 1. září 2007 v 00:00 a konec simulace na 15. září 

2007 v 23:00. Časový krok výpočtu byl nastaven na 1 hodinu. 

 

Obr. 53: Nastavení kontrolní specifikace pro srážko-odtokovou epizodu září 2007 
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Po vytvoření Simulation Run a zvolení odpovídajícího modelu povodí, 

meteorologického modelu a kontrolní specifikace, můžeme provést simulaci pro tuto 

srážko-odtokovou epizodu. Hydrogram srovnávající opět měřený (černá linie) 

a simulovaný průtok (modrá linie) ve stanici Svinov, můžeme vidět na obr. 54.  

 

Obr. 54: Hydrogram nekalibrovaného modelu pro epizodu 1. – 15. září 2007 

(černá linie – měřený průtok; modrá linie - simulovaný průtok), model HEC-HMS 

V tomto případě pozorujeme velmi výrazně nadhodnocený simulovaný průtok. 

Kulminační průtok měřených hodnot byl pozorován 8. září 2007 ve 2:00, zatímco 

maximální průtok simulovaný se objevuje o den dříve – 7. září 2007 ve 12:00.  

Na obr. 55 je hydrogram již kalibrovaného modelu. Maximální simulovaný průtok 

(231,8 m3.s-1) se podařilo přiblížit maximálnímu průtoku měřenému (225 m3.s-1). Také 

v případě kalibrace modelu pro tuto srážko-odtokovou epizodu bylo vyzkoušeno několik 

různých metod. Koeficienty byly nakonec přepočítány hodnoty parametrů počáteční ztráty, 

odtokových křivek CN a počátečního odtoku z území. V nástupní větvi hydrogramu model 

mírně podhodnocuje, samotný kulminační simulovaný průtok se však objevuje o několik 

hodin dříve než měřený (konkrétně 7. září 2007 v 17:00). U sestupné větvě hydrogramu 

nejprve sledujeme opětovné podhodnocení modelu, ve spodní části však dochází 

k vyrovnání a model velmi přesně simuluje závěr této srážko-odtokové epizody.  
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Obr. 55: Hydrogram kalibrovaného modelu pro epizodu 1. – 15. září 2007 

(černá linie – měřený průtok; modrá linie - simulovaný průtok), model HEC-HMS 

9.5 Simulace scénáře stoprocentního zalesnění povodí 

Krajinný pokryv a hydraulické poměry půdního profilu jsou důležité složky pro 

určení infiltrace. Metoda SCS CN zohledňuje hydrologickou skupinu půd, počáteční stav 

nasycenosti půd, krajinný pokryv v povodí. Jelikož bylo rozhodnuto, že bude simulován 

scénář stoprocentního zalesnění povodí Odry po Opavu, byla všem subpovodím nastavena 

hodnota odtokové křivky CN na 60 [19, 48]. 

 Po úpravě hodnot odtokových křivek byl vytvořen nový Simulation Run a následně 

byla spuštěna simulace na kalibrovaném modelu. Výsledky simulací pro obě srážko-

odtokové epizody lze pozorovat na obr. 56. Z hydrogramu znázorňující epizodu ze srpna 

2005 (obr. 56 vlevo) i z hydrogramu epizody ze září 2007 (obr. 56 vpravo) je patrný vliv 

lesního porostu na odtokové poměry povodí Odra po Opavu. Bylo dosaženo výrazného 

poklesu kulminačních průtoků - tab. 4. Rozdíl mezi kulminačním průtokem měřeným 

a simulovaným byl u epizody ze srpna 2005 113,3 m3.s-1 , u epizody září 2007 89,8 m3.s-1. 

U epizody srpen 2005 se vliv lesního porostu zřetelně projevil také opožděním nástupu 

kulminační vlny.  
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Obr. 56: Hydrogramy kalibrovaného modelu pro scénář 100% les 

(vlevo pro epizodu srpen 2005; vpravo pro epizodu září 2007), model HEC-HMS 

 

 

Tab. 4: Hodnoty kulminačního průtoku měřeného (reálný krajinný pokryv) a kulminačního průtoku 

simulovaného (100% les) pro jednotlivé epizody a rozdíly těchto hodnot, model HEC-HMS 

 Srážko-odtoková epizoda 

21. – 31. srpna 2005 1. – 15. září 2007 

Kulminační měřený průtok  

– reálný krajinný pokryv [m3.s-1] 

139,0 225,0 

Kulminační simulovaný průtok  

– 100% lesní pokryv [m3.s-1] 

25,7 135,2 

Rozdíl [m3.s-1] 113,3 89,8 
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10 MODELOVÁNÍ V HYDROGU 

Srážko-odtokový model HYDROG není volně dostupným softwarovým 

prostředkem. Není k dispozici ani ve formě demoverze. HYDROG je komerční program, 

přístupný pomocí licencovaného hardwarového klíče. Použití programu mi bylo umožněno 

na pobočce Brno Českého hydrometeorologického ústavu díky Ing. Lucii Březkové, 

s kterou jsem problematiku srážko-odtokového modelování také konzultovala. 

Před započetím práce s modelem bylo třeba připravit hydrometeorologická data, 

tedy časové řady srážek a průtoků, do podoby vyžadované modelem. Vytvořila jsem 

soubory *.csv za pomoci Microsoft Excel. Jedná se o soubory ASCII. Soubor obsahující 

srážková data musí být pojmenován SRAZK.csv, časovou řadu průtoků je nutné 

pojmenovat MER.csv.  

HYDROG byl vyvinut za účelem použití v operativní praxi, model není propojen 

s GIS a preprocesing s využitím GIS není v modelu podporován (oproti například HEC-

HMS nebo MIKE SHE). Schematizaci povodí Odry po Opavu jsem obdržela od vedoucího 

práce (formát *.dbf) - obr. 57. 

 

Obr. 57: Podrobná schematizace povodí Odry po Opavu pro model HYDROG 
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10.1 Příprava a nastavení modelu 

Máme-li připravená data, můžeme přistoupit k přípravě a nastavení modelu. Prvním 

krokem je připojení schematizace zájmového povodí do modelu – provedeme pomocí 

Povodí - Seznam/Připojení. Dále importujeme do modelu hydrometeorologická data dané 

epizody - Data - Hydromet. data [hod] a načteme soubory SRAZK.csv (Srážky - Import) 

a MER.csv (Měřené průtoky - Import). 

V modelu HYDROG lze získat výpočty reprezentující simulaci nebo predikci. 

Simulace je prováděna pro naměřená data, predikce začíná pro období, pro které naměřená 

data již nemáme k dispozici (zpravidla pro budoucí období). Hranici mezi simulací 

a predikcí nastavíme v menu Data – Aktualizace – Datum a čas (čas, kdy končí měřená 

data). Dále je třeba nastavit parametry simulace (Data – Aktualizace – Volby) – na obr. 58 

je ukázka nastavení parametrů simulace pro epizodu září 2007. Trvání simulace v minulém 

období [h] značí délku simulace v hodinách, Trvání simulace v budoucím období [h] bylo 

nastaveno na hodnotu 0, neboť předmětem práce není predikce průtoků. V modelu 

HYDROG je možné nastavit počátek simulovaného průtoku na stejnou hodnotu měřeného 

průtoku – Průtok v uzávěrovém profilu [m3/s]. Rozložení srážek na ploše povodí je řešeno 

stejnou metodou jako v případě distribuce srážek pro účely modelování v HEC-HMS, a to 

metodou Thiessenových polygonů. 

 

Obr. 58: Nastavení parametrů schematizace pro srážko-odtokovou epizodu září 2007 
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Jakmile nastavíme parametry simulace, můžeme spustit výpočet simulace - menu 

Výpočet, položka Simulace. Výsledky simulace v podobě hydrogramů zpřístupníme volbou 

Grafika – Průtoky. 

10.2 Simulace srážko-odtokové epizody srpen 2005 

Na obr. 59 je hydrogram pro srážko-odtokovou epizodu 21. – 31. srpna 2005, 

závěrový profil povodí Svinov. Červenou linií je znázorněn měřený průtok, černá linie 

reprezentuje průtok simulovaný. I přesto, že se jedná o hydrogram nekalibrovaný, vidíme 

obdobný průběh nástupní i sestupné větve hydrogramu. V případě kulminačního průtoku 

model, oproti průtoku měřenému, nadhodnocuje. 

 

Obr. 59: Hydrogram nekalibrovaného modelu pro epizodu 21. – 31. srpna 2005, model HYDROG 

(červená linie  – měřený průtok; černá linie - simulovaný průtok) 

Také model HYDROG je nutné zpřesnit kalibrací. Kalibrovat v HYDROGU 

můžeme třemi způsoby – manuální nastavení kalibračních koeficientů, poloautomatická 

a automatická kalibrace. Manuální změna kalibračních keoficientů je doporučována 

zkušeným uživatelům, tato možnost kalibrace byla zvolena a prováděna pod odborným 

vedením Ing. Lucie Březkové. Kalibraci změnou kalibračních keoficientů zpřístupníme 
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volbou Data – Schematizace povodí – Kalibrace – Kalibrační keoficienty. Při použití 

modelu v předpovědní praxi Českého hydrometeorologického ústavu se kalibrační 

koeficienty mění každý měsíc v roce. Po kalibraci je nutné znovu spustit simulaci 

a následně zobrazit výsledky.  

Výsledný hydrogram po kalibraci modelu si můžeme prohlédnout na obr. 60. 

Rozdíl mezi průtokem simulovaným (141,8 m3.s-1) a měřeným (139 m3.s-1) je 2,8 m3.s-1. 

Kulminační průtok simulovaný dosáhl svého maxima 24. srpna 2005 v 18:00, tj. 

o 1 hodinu dříve než kulminace průtoku měřeného. Nástupní i sestupná větev hydrogramu 

má v některých částech téměř shodný průběh. 

 

Obr. 60: Hydrogram kalibrovaného modelu pro epizodu 21. – 31. srpna 2005, model HYDROG 

(červená linie  – měřený průtok; černá linie - simulovaný průtok) 

Výsledné kalibračních koeficienty pro tuto epizodu jsou uvedeny v následující 

tabulce. 
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Tab. 5: Kalibrační koeficienty pro epizodu 21. – 31. srpna 2005 

ÚSEKY 

Drsnost 0,700 

ZAVĚŠENÉ PLOCHY 

Drsnost 0,700 

Infiltrace 0,300 

PODZEMNÍ ODTOK 

K7 1,640 

K8 0,164 

10.3 Simulace srážko-odtokové epizody září 2007 

Hydrogram pro srážko-odtokovou epizodu 1. – 15. září 2007 (závěrový profil 

Svinov) nekalibrovaného modelu, můžeme vidět na obr. 61. Ačkoliv u nástupní větve 

model nadhodnocuje pouze mírně, v případě kulminačního průtoku i sestupné větve 

hydrogramu je nadhodnocení již velmi výrazné.  

 
Obr. 61: Hydrogram nekalibrovaného modelu pro epizodu 1. – 15. září 2007, model HYDROG 

(červená linie  – měřený průtok; černá linie - simulovaný průtok) 
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Kalibrace modelu pro tuto srážko-odtokovou epizodu proběhla také za pomoci 

změny kalibračních koeficientů. Výsledné kalibrační keoficienty jsou uvedeny v tab. 6. 

Grafickým znázorněním výsledku simulace epizody kalibrovaného modelu je hydrogram 

na obr. 62. Nástup kulminace je shodný u měřeného i simulovaného průtoku - 8. září 2007 

ve 2:00. Kalibrací modelu došlo k snížení rozdílu mezi simulovaným a pozorovaným 

průtokem. U sestupné větve hydrogramu model nejprve nadhodnocuje, posléze začíná 

podhodnocovat. Tvar hydrogramu je ovlivněn výjimečností srážko-odtokové epizody 

a charakterem následné povodňové situace. V tomto případě se jednalo o regionální deště 

zesílené orografií.  

 
Obr. 62: Hydrogram kalibrovaného modelu pro epizodu 1. – 15. září 2007, model HYDROG 

(červená linie  – měřený průtok; černá linie - simulovaný průtok) 

 

Tab. 6: Kalibrační koeficienty pro epizodu 1. – 15. září 2007 

ÚSEKY 

Drsnost 2,000 

ZAVĚŠENÉ PLOCHY 

Drsnost 4,000 

Infiltrace 0,800 
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PODZEMNÍ ODTOK 

K7 1,640 

K8 0,164 

10.4 Simulace scénáře stoprocentního zalesnění povodí 

Údaje o krajinném pokryvu povodí jsou v modelu HYDROG uvedeny 

prostřednictvím typů ploch (Data – Schematizace povodí – Typy ploch). Schematizované 

povodí Odry po Opavu je tvořeno z 15 typů zavěšených ploch, resp. typů krajinného 

pokryvu. Pro každý typ zavěšené plochy jsou přiřazeny informace o drsnosti (Manningův 

koeficient drsnosti), hydraulické vodivosti a rychlosti poklesu infiltrace. 

 
Obr. 63: Vlastnosti typů zavěšených ploch povodí Odry po Opavu 

 Typ zavěšené plochy označené číslem tři reprezentuje lesní porosty. Chceme-li 

provést simulaci vybraných srážko-odtokových epizod pro scénář stoprocentního zalesnění 

povodí Odry po Opavu, je třeba přiřadit všem jednotlivým subpovodím  typ povrchu číslo 

tři – lesní porost (Data – Schematizace povodí – Dělení – Zavěšené plochy). 
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 Po úpravě schematizace povodí Odry po Opavu byly postupně spuštěny simulace 

na kalibrovaných modelech, nejprve pro epizodu 21. – 31. srpna 2005 a poté pro epizodu 

1. – 15. září 2007. Výsledné hydrogramy si můžeme prohlédnout na obr. 64 (epizoda srpen 

2005) a na obr. 65 (epizoda září 2007). 

 Na obou hydrogramech můžeme pozorovat značný pokles průtoků. Číselné 

vyjádření rozdílu kulminačního průtoku měřeného (reálný krajinný pokryv) 

a kulminačního průtoku simulovaného (100 % les) je uvedeno v tab. 7. V případě srpnové 

epizody 2005 maximální simulovaný průtok se vyskytl 24. srpna 2005 v 21:00, tedy o dvě 

hodiny později než kulminační průtok pozorovaný a dosáhl 49,2 m3.s-1. V případě epizody 

září 2007 kulminační průtok měřených hodnot i simulovaný je pozorován ve stejnou 

hodinu (8. září 2007 ve 2:00). Kulminační průtok simulovaný zmenšil svoji hodnotu oproti 

maximálnímu měřenému průtoku této epizody o 36,6 m3.s-1. 

 
Obr. 64 : Hydrogram kalibrovaného modelu pro scénář 100% les,  epizoda srpen 2005, model HYDROG 

(červená linie  – měřený průtok; černá linie - simulovaný průtok) 
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Obr. 65: Hydrogram kalibrovaného modelu pro scénář 100% les, epizoda září 2007, model HYDROG 

(červená linie  – měřený průtok; černá linie – simulovaný průtok) 

 

 
Tab. 7: Hodnoty kulminačního průtoku měřeného (reálný krajinný pokryv) a kulminačního průtoku 

simulovaného (100 % les) pro jednotlivé epizody a rozdíly těchto hodnot, model HYDROG 

 Srážko-odtoková epizoda 

21. – 31. srpna 2005 1. – 15. září 2007 

Kulminační měřený průtok  

– reálný krajinný pokryv [m3.s-1] 

139,0 225,0 

Kulminační simulovaný průtok  

– 100% lesní pokryv [m3.s-1] 

49,2 188,4 

Rozdíl [m3.s-1] 89,8 36,6 
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11 MODELOVÁNÍ V MIKE SHE 

Model MIKE SHE je komerční produkt dánského hydraulického institutu. Existuje 

však i ve formě demoverze. Pro část práce jsem využila právě této demoverze. Ne vše však 

bylo v rámci demoverze možné provést (např. simulace), zbývající objem práce byl tedy 

realizován v licencovaném modelu ve spolupráci s vedoucím práce, který má licenci 

k dispozici.  

11.1 Schematizace povodí, příprava a nastavení modelu 

Pro založení nového projektu v MIKE SHE lze použít jednu z přichystaných 

šablon.  Po volbě File – New – Project from Template, zvolíme typ projektu Rivers & 

Basins  a šablonu Surface & Groundwater interactions (MIKE SHE). 

 

Obr. 66: Založení nového projektu 

 V novém dialogovém okně (obr. 67) zvolíme produkt MIKE SHE a soubor Flow 

Model (.she). Dojde k vytvoření nových adresářů v projektu (např. External Data – uložení 

vstupních dat, Results – uložení výsledků simulace). 
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Obr. 67: Založení souboru Flow Model .she 

Uživatelské rozhraní modelu MIKE-SHE je rozděleno do tří částí (obr. 68) [15]: 

 Data Tree (soubor informací o datech ve formě stromové struktury) 

 Context Sensitive Dialogue (oblast vkládání daného typu dat – na základě současné 

pozice v Data Tree) 

 Data Validation Area (oblast zobrazení okamžitých informací o správnosti 

vložených dat) 

 

Obr. 68: Uživatelské rozhraní modelu MIKE SHE 

Data 
Tree 

Context Sensitive 
Dialogue 

Data Valiadation Area 
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Schematizaci povodí provádíme přímo v modelu MIKE SHE. V datovém stromu 

modelu volíme jednotlivé komponenty modelu (obr. 69) a importujeme odpovídající 

vstupní datové soubory. Je doporučeno uložit všechna vstupní data do zmiňovaného 

adresáře External Data. 

 

Obr. 69: Základní komponenty při srážko-odtokovém modelování 

 Pomocí položky Display definujeme podkladovou mapu modelovaného území. 

Pozadí modelu (Display – Background) je reprezentováno digitálním modelem reliéfu. 

Popředí modelu (Display – Foreground) je reprezentováno polygonovou vrstvou 

rozvodnice a liniovou vrstvou říční sítě (*.shp). 

Položka Model Domain and Grid definuje hranici modelovaného území, která je 

reprezentována polygonovou vrstvou rozvodnice povodí Odry po Opavu (*.shp). DMR 

vkládáme prostřednictvím položky Topography. DMR lze do modelu vložit v podobě 

ASCII xyz formátu (*.txt) a posléze jej uložit do formátu *.dfs2 (formát vytvořený přímo 

společností DHI) a v tomto formátu znovu do modelu načíst.  
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Obr. 70: Podkladová mapa tvořená DMR, rozvodnicí a říční sítí 

Volbou položky Simulation Specifications se zpřístupní možnost volby procesů, 

které budou simulovány a možnost nastavení metod pro jejich výpočet: 

 Overland Flow (povrchový odtok) – Finite Difference (metoda konečných rozdílů), 

 Unsaturated Flow (odtok v nenasycené zóně) – Richards Equation (Richardsovy 

rovnice), 

 Saturated Flow (odtok v nasycené zóně) – Finite Difference (metoda konečných 

rozdílů), 

 Evapotranspiration (evapotranspirace) – výpočetní metodu nelze v tomto případě 

zvolit. 

 V rámci Simulation Specifications lze například definovat název simulace 

(Simulation Title), období simulace (Simulation Period) a časový krok výpočtu (Time Step 

Control).  

Srážková data jsou vkládána do modelu prostřednictvím položky Precipitation. 

Rozložení srážek na povodí je řešeno, podobně jako v případě předchozích modelů, 

metodou Thiessenových polygonů. K jednotlivým srážkoměrným stanicím jsou vytvářeny 

soubory reprezentující časové řady srážek ve formátu *.dfs0.  

 



Kateřina Meduňová: Porovnání vhodnosti metodik hydrologických modelů pro analýzu vlivu změn krajinného pokryvu 

2012 100 

 

 

Obr. 71: Distribuce srážek na povodí metodou Thiessenových polygonů 

 

 

Obr. 72: Ukázka vkládání srážkových dat  
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Informace o krajinném pokryvu zájmového povodí jsou do modelu vkládány 

prostřednictvím položky Land Use – Vegetation. Krajinný pokryv povodí reprezentuje 

polygonová vrstva (formát *.shp) CORINE Land Cover (atribut GROUP), kdy jednotlivým 

typům povrchů jsou přiřazovány kódy CORINE. Následně je třeba přiřadit jednotlivým 

skupinám povrchů soubor ET Vegetation Parameters *.etv, který obsahuje informace 

o evapotranspiraci daného povrchu, LAI – indexu listové plochy a RD (Rooting Depth) – 

hloubce prokořenění. Údaje o koeficientu odtoku jsou odvozovány z vrstvy CORINE Land 

Cover a importovány do modelu pomocí položky Land Use – Paved Runoff Coefficient 

(formát ASCII xyz). 

 

Obr. 73: Graf LAI a RD pro typ povrchu smíšený les 

Evapotranspirace zájmového povodí byla nastavena na konstantní hodnotu 

2 mm/den (Evapotranspiration – Reference Evapotranspiration).  

Důležité pro určení povrchového odtoku jsou informace o Manningovu koeficientu 

drsnosti. Hodnoty Manningova koeficientu drsnosti byly získány rovněž z vrstvy CORINE 

Land Cover a do modelu byly vkládány (Overland Flow – Manning Number) 

prostřednictvím formátu ASCII xyz. 

Prostřednictvím položky Unsaturated Flow (odtok v nenasycené zóně) – Soil 

Profile Definition jsou importovány informace o hydrologických skupinách půdy 
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v zájmovém povodí (vrstva CORINE Land Cover, atribut HSP). Jednotlivým hydrologickým 

skupinám půd (B, C, D) je přičleněn soubor UZ Soil Properties *.uzs, díky kterému je 

známa retenční křivka a křivka hydraulické vodivosti půdy v závislosti na objemu půdní 

vlhkosti. 

 

Obr. 74: Odtok v nenasycené zóně, hydrologické skupiny půd 

Dále byly nastaveny parametry pro zvodeň (Saturated Zone – Geological Layers – 

Aquifer).  

Pomocí položky Storing of results lze zvolit požadované výstupy, nastavit adresář, 

do kterého budou výstupy ukládány a interval ukládání těchto výstupů. Výstupem 

z modelu může být například výška povrchového odtoku (depth of overland water), 

povrchový odtok ve směru osy x (overland flow in x-direction), povrchový odtok ve směru 

osy y (overland flow in y-direction), aktuální evapotranspirace (actual evapotranspiration) 

nebo odtok nenasycenou zónou (unsaturated zone flow). 

Následně se použije tlačítko PP (PreProcess), které zajišťuje preprocesing dat 

a vytvoření matematického modelu. Vyskytnou-li se v okně Data Validation Area chybová 

hlášení, je žádoucí zjištěné chyby opravit. Simulaci spustíme tlačítkem WM (Water 

Movement). Výpočet jedné simulace trval přibližně dvě hodiny. Výstupy ze simulací 

najdeme v záložce Results. 
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11.2 Simulace scénáře reálného krajinného pokryvu a scénáře 
stoprocentního zalesnění povodí 

Nejprve byla provedena simulace srážko-odtokových epizod pro reálný stav 

krajinného pokryvu a poté pro scénář reprezentující zcela lesem pokryté zájmové povodí. 

Krajinný pokryv zájmového povodí je v modelu MIKE SHE, jak již bylo zmíněno, 

reprezentován vrstvou CORINE Land Cover. Chceme-li simulovat scénář stoprocentního 

zalesnění povodí Odry po Opavu je zapotřebí ve vrstvě CORINE Land Cover změnit 

veškeré hodnoty atributu GROUP na forest mixed (smíšený les) a nastavit odpovídající 

hodnotu odtokového koeficient (Paved Runoff Coefficient). Odtokový koeficient by 

nastaven na hodnotu 0,23. 

Jakmile provedeme výše zmíněné úpravy a stisknutím tlačítka PP zajistíme 

preprocesing dat, je možné spustit simulaci scénáře reprezentujícího celoplošně zalesněné 

povodí. Na následujících obrázcích jsou výsledky pro srážko-odtokové epizody srpen 2005 

(obr. 75) a září 2007 (obr. 76). Na těchto obrázcích lze pozorovat výšku povrchového 

odtoku v době kulminace dané epizody v povodí Odry po Opavu pro aktuální krajinný 

pokryv (obr. 75, 76 vlevo) a pro stoprocentní výskyt lesních porostů (obr. 75, 76 vpravo). 

 

Obr. 75: Výsledky simulací v modelu MIKE SHE, epizoda srpen 2005 
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Obr. 76: Výsledky simulací v modelu MIKE SHE, epizoda září 2007 

 Porovnáme-li výsledky simulací MIKE SHE pro aktuální krajinný pokryv a scénář 

stoprocentního zalesnění zájmového povodí, sledujeme výrazné snížení hodnot výšky 

povrchového odtoku. Maximální výška povrchového odtoku v případě simulace epizody 

srpen 2005 pro aktuální krajinný pokryv povodí dosahuje hodnoty 105 mm, na zcela 

zalesněném povodí je maximální výška povrchového odtoku snížena na 61 mm. V případě 

simulace epizody září 2007 došlo ke snížení maximální výšky povrchového odtoku, 

a to ze 113 mm (reálný krajinný pokryv) na 93 mm (100 % les). I v tomto případě lze tedy 

říci, že vliv lesního porostu na odtokové poměry v zájmovém povodí byl prokázán.  
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12 HYDROLOGICKÝ VLIV LESNÍHO VEGETAČNÍHO 
KRYTU 

Na základě výsledků provedených simulací lze říci, že vliv lesního porostu na 

srážko-odtokový proces v zájmovém povodí byl prokázán. Fiktivní zalesnění zájmového 

povodí způsobilo pokles průtoků v zájmových profilech, resp. výšky povrchového odtoku. 

V následujících odstavcích je popsán vliv krajinného krytu na odtokové poměry v povodí. 

Krajinný pokryv ovlivňuje především hydrologickou transformaci ovzdušné srážky 

na povodí. Vliv vegetace na hydrologickou transformaci lze rozdělit na dvě základní 

skupiny. První skupinu tvoří vliv způsobený přímým uplatněním vegetačního krytu 

v srážko-odtokových vztazích. Zde se uplatňují procesy, jako jsou intercepce 

a evapotranspirace. Druhou a v podstatě ještě významnější skupinou vlivu vegetace je 

funkce vegetačního krytu jako ochranného faktoru půdy, v jejíchž horizontech se odehrává 

podstatná část transformace srážkové vody na odtok. Útlum povodňových vln na malých 

tocích závisí v mnohém na druhové, prostorové a věkové skladbě lesních porostů, na 

lesnatosti a rozmístění lesa v povodí. Změny porostní struktury (prostorové, druhové) či 

přímé odlesnění pak mohou iniciovat krátkodobou odezvu povodí, ale i odezvu 

dlouhodobou (např. změny ve specifickém nebo základním odtoku) [30, 48]. 

Atmosférické srážky padající na lesní porosty doznávají určité ztráty smáčením 

rostlinných povrchů. Povrchová plocha lesních porostů je rozsáhlá, může 20 - 30 krát 

převyšovat plochu pozemku s porostem, zejména u dřevin jehličnatých. Ty si svůj zádržný 

povrch uchovávají nezměněn i v zimním období na rozdíl od dřevin listnatých. S ohledem 

na tvorbu srážko-odtokových procesů v lesích nás zajímá především množství vody 

atmosférických srážek, které při jedné srážce zůstane zadrženo intercepcí v korunách. Tato 

intercepční ztráta závisí na několika faktorech geografických, meteorologických 

a porostních. Z faktorů geografických je podstatná nadmořská výška a orientace svahů vůči 

pohybu vzdušných mas. Z faktorů meteorologických je to především skupenství a síla 

srážky a mezi faktory porostní zařazujeme zejména rozsah a charakter povrchové plochy 

lesních porostů. Povrchová plocha závisí na druhu dřevin, jejich věku, struktuře porostu 

a na roční době u listnáčů [30]. 
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Utváření odtoku srážkových vod v lese a v bezlesí se podstatně liší nejen 

transformačním vlivem lesního porostu na srážky, na teplotu vzduchu i půdy, na promrzání 

a roztávání půdy, ale i rozdíly ve struktuře a dalších vlastnostech lesních a nelesních půd. 

Jednou z významných vlastností lesních půd je existence nadložního humusu (hrabanky). 

Hrabankou nazýváme opad listí, jehličí a větviček v různém stupni rozkladu (tzv. 

A0 horizont). Tato vrstva má velký vliv na vodní režim půd a utváření odtoku srážkových 

vod. Na tloušťce a skladbě nadložního humusu v mnohém závisí promrzání a tání v půdě. 

Nadložní humusová pokrývka udržuje pórovitost lesní půdy a schopnost vsakovat vodu 

a zmenšuje výpar vody z povrchu půdy. V sušších obdobích pokrývka nadložního humusu 

snižuje výdej vody na výpar, zatímco v obdobích vlhkých může podpořit zamokřování 

půd. Nadložní humus v lese se vyznačuje vysokou vodní kapacitou a zadržuje velké 

množství srážek. Pod hrabankou je vrstva s různým nahromaděním humusu, se zvýšenou 

biologickou činností (A horizont). Oba horizonty jsou typické vysokou infiltrační 

kapacitou pro ovzdušné srážky. Pod nimi se u některých typů půd nachází B horizont, 

běžně prokořeněný s vysokou vzdušnou kapacitou (15 - 20 %) danou makropóry 

vytvořenými činností a odumřením kořenové vrstvy stromového a keřového patra. 

V podloží půd leží Cd vrstva, která tvoří přechod mezi A nebo B horizontem a podložní 

nezměněnou horninou [30, 37]. 

Lesní porost s mohutným systémem kořenů také kypří půdu a spodní vrstvy 

a zvětšuje tak jejich schopnost pohlcovat vodu. Les i stelivo zastiňují povrch půdy, čímž ji 

chrání před větrem a zmenšuje vypařování vody z povrchu půdy [42]. 

Na volných místech půda promrzá hlouběji ve srovnání s lesem a v tomto stavu je 

prakticky pro vodu nepropustná. Pod korunami listnatých a zvláště smíšených lesních 

porostů promrzá půda do menší hloubky a i ve zmrzlém stavu propouští ke spodnějším 

horizontům značné množství vody. V lese i na volných místech začíná sníh tát téměř ve 

stejné době, avšak intenzita tání je v lese menší a jeho trvání značně delší [37]. 

Oproti zemědělským půdám má lesní půda obecně několikanásobně větší infiltrační 

kapacitu a intenzitu průsaku srážkové vody půdou. Je to dáno podstatně vyšším obsahem 

gravitačních pórů v lesní půdě, které jsou hlavní vstupní branou pro průnik srážkové vody 

z malých, vodou naplněných proláklin na povrchu půdy do půdního profilu. V půdním 

profilu pak gravitační póry představují síť preferenčních cest pro pohyb vody v půdě 
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vlivem gravitačních sil. Důsledkem je snazší retence srážkové vody v lesní půdě a tvorba 

mělkého odtoku vody v půdě aerační vrstvou půdy. Tento podpovrchový (hypotermický) 

odtok tvoří u lesních půd významnou složku celkového odtoku z lesního povodí. Lesní 

půda tak významně transformuje srážko-odtokový proces snížením odtoku povrchového 

přeměnou 10 - 40 % úhrnu srážkové vody v odtok podpovrchový, který kulminuje ve 

vodních tocích se zpožděním za kulminací odtoku povrchového. Les tak napomáhá udržet 

přiměřené průtoky vody v tocích v období nízkých vodních stavů a také obnovit zásoby 

podzemních vod [30, 37]. 

Účinnost lesů v případě přívalových srážek nebo trvalých dešťů ovšem závisí také 

na míře naplnění vodní kapacity lesních ekosystémů z předchozího období. Nelze tedy 

počítat s tím, že les bude stejně chránit krajinu útlumem povodňové vlny za jakýchkoliv 

povětrnostních situací. Jeho pozitivní útlumová funkce se výjimečně může proměnit 

i v dysfunkci [30]. 

 

Obr. 77: Lesní porost v blízkosti pramene Odry (zdroj: Kateřina Meduňová, 8. 4. 2012) 
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13 ZÁVĚR, POROVNÁNÍ POUŽITÝCH MODELŮ A JEJICH 
METODIK 

Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu změn krajinného pokryvu na srážko-

odtokový proces v povodí. Pilotním povodím bylo zvoleno povodí Odry po Opavu. 

Simulace vybraných srážko-odtokových epizod na aktuálním stavu povodí (myšleno stavu 

krajinného pokryvu) a simulace scénáře reprezentujícího stoprocentně zalesněné povodí 

byly prováděny v hydrologických modelech HEC-HMS, HYDROG a MIKE SHE.  

Dosaženým výsledkům simulací předcházel poměrně složitý a časově náročný 

proces. Kritickým předpokladem dosažení definovaných cílů práce bylo získání kvalitních 

vstupních dat. Data reprezentující povodí byla zpracována a použita především při 

schematizaci povodí, přičemž proces schematizace povodí lze určit jako časově 

nejnáročnější. Následoval výběr srážko-odtokových epizod a jejich simulace pro povodí 

s předem definovanými scénáři stavu krajinného pokryvu. V závěrečné části práce je 

popsán a zobecněn hydrologický vliv lesního porostu na odtokové poměry v povodí. Lesní 

porost neovlivňuje však jen odtokové poměry v povodí, ale také například erozi a transport 

erodovaných částic. Touto problematikou se zabývá další skupina modelů – modely erozní. 

Na základě výstupů simulací v modelech HEC-HMS, HYDROG a MIKE SHE lze 

konstatovat, že vliv lesního porostu na srážko-odtokový proces v povodí Odry po Opavu 

byl prokázán. Fiktivním zalesněním zájmového povodí, respektive nastavením parametrů 

povodí odpovídající povodí, které je zcela pokryté lesním vegetačním krytem, bylo 

dosaženo poklesu průtoků v zájmových profilech, resp. výšky povrchového odtoku. 

Na tomto místě bych se ráda věnovala porovnání vhodnosti použitých 

hydrologických modelů a jejich metodik pro analýzu vlivu změn krajinného pokryvu 

v povodí. Použité hydrologické modely a jejich metodiky lze srovnávat dle mnoha 

hledisek.  

Obrovskou výhodou je možnost využití geografických informačních systémů při 

práci s hydrologickými modely. Napojení na geografické informační systémy využívá 

z použitých hydrologických modelů model HEC-HMS a MIKE SHE. GIS je využíváno 

především při úvodním preprocesingu a závěrečném postprocesingu. Nezastupitelná 

pozitiva modelů HEC-HMS a MIKE SHE spatřuji v možnostech úprav a nastavení 

parametrů schematizovaného modelu povodí, která jsou snadno proveditelná uživatelem. 
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Geografických informačních systémů je využito také například při přípravě datového 

vstupu potřebného pro metodiku SCS CN - gridu CN křivek. Jednou z výhod metodiky 

SCS CN je tedy její snadná příprava za pomoci geografických informačních systémů.  

Nevýhodou metodiky SCS CN je především nerespektování časové změny hodnoty 

CN křivky se změnami nasycenosti půdních zón v průběhu srážko-odtokové epizody [12]. 

Dalším hlediskem je dostupnost a uživatelská obslužnost hydrologických modelů. 

Volně dostupný je ze tří použitých modelů pouze HEC-HMS. HYDROG a MIKE SHE 

jsou komerčními produkty. MIKE SHE je volně dostupný alespoň ve formě demoverze, 

pomocí které se uživatel může seznámit s prostředím modelu a vyzkoušet si schematizaci 

povodí (i když s určitými omezeními).  

Co se týče jednoduchosti a interaktivnosti obsluhy modelu, nejvíce pomyslných 

bodů získává model HYDROG. Rychlá, snadná a srozumitelná obsluha tohoto modelu je 

dána účelem, za kterým byl model vytvořen – operativní předpověď. Nejčastěji jsem se 

k uživatelské dokumentaci obracela v případě modelu MIKE SHE. Náročnější nastavení 

a práce s modelem také odpovídá účelu, pro který byl model vyvinut – komplexní 

hydrologické analýzy. Se zaměřením modelů je spjat také čas výpočtu simulace. Modely 

HYDROG a HEC-HMS se vyznačují relativně krátkou dobou výpočtu simulace. 

Výpočtová doba simulace modelu MIKE SHE je o něco delší. 

Výhodou modelu MIKE SHE je tzv. modularita. Jedná se o možnost napojení na 

další komponenty modelu, např. šíření znečištění, transportu sedimentů apod., čímž je 

zajištěna jeho zmiňovaná komplexnost. 

Jedním z dalších významných hledisek jsou kalibrační možnosti hydrologických 

modelů. Prostřednictvím kalibrace modelu hledáme optimální parametry, pomocí kterých 

dosáhneme co nejvetšího souladu mezi pozorovanou a simulovanou odtokovou křivkou. 

Model HEC-HMS umožňuje automatickou i manuální kalibraci (resp. poloautomatickou). 

Výsledkem automatické kalibrace jsou návrhy koeficientů, kterými lze přepočítat zvolené 

parametry. Koeficienty je možné si taktéž zvolit na základě předešlých zkušeností. Model 

HYDROG umožňuje použití kalibračních koeficientů, které mají tu výhodu, že nezasahují 

do schematizace povodí. Model HYDROG umožňuje také poloautomatickou 

a automatickou kalibraci parametrů zavěšených ploch a podzemních nádrží. Model MIKE 

SHE umožňuje kalibraci poloautomatickou. Proces kalibrace byl nejnáročnější v případě 
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modelu HEC-HMS a to z důvodu přepočtu dat mimo model a jejich opětovnému importu zpět 

do modelu. 

Mezi další výhody modelu HEC-HMS patří například možnost použití aplikace 

HEC-DSSVue, která slouží k přípravě časových řad. Velkou výhodou je však bezesporu 

možnost volby z mnoha metod, kdy si uživatel může vybrat pro svůj účel tu nejlepší. 

Jistým omezením v případě modelu HYDROG je možnost uložení v jediném 

projektu pouze jedné srážko-odtokové epizody a pouze jedné schematizace povodí. 

Metoda Horton, použitá v rámci modelu HYDROG, předpokládá překročení infiltrační 

kapacity půd. Intenzita srážek není však vždy vyšší než infiltrační kapacita (např. na 

počátku srážko-odtokového procesu), což může omezit použití této metody. 

Každý z použitých hydrologických modelů reflektuje především účel, za kterým 

byl vytvořen. Jednoznačně však pro všechny použité hydrologické modely platí citlivost na 

kvalitní a přesná vstupní data. 

 

Obr. 78: Část meandru řeky Odry (zdroj: Kateřina Meduňová, 8. 4. 2012) 
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