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Summary 

All rivers contain sediments: a river, in effect, can be considered a body of flowing 
sediments as much as one of flowing water. When a river flows through a dam, a part of 
the sediments it contains sink to the bottom of the reservoir. This thesis deals with a water 
erosion at Luhačovice Dam catchment and also of reservoir sedimentation which consists 
of watershed sediment production. Dynamic erosion model SWAT and hydrodynamic 
model HEC-RAS were used to simulate sediment transport regime. Czech Chamber of 
Authorized Engineers nad Technics Method was used to estimate sediment amount in the 
dam. This method consists of three steps: 1) quantitation of sediment yield from all 
resources via RUSLE 2) determination of sediment delivery ratio, and 3) quantitation of 
sediment settlement via Brune curves. These method results and SWAT nad HEC-RAS 
results were confronted and interpreted. 
 
Keywords: GIS; accumulation of sediment in reservoirs, water erosion; SWAT; HEC-
RAS; RUSLE 
 
 
 
 
Anotace 

Ve všech řekách jsou přítomny sedimenty. Ve skutečnosti může řeka unášet stejné 
množství splavenin, jako je v ní vody. Když řeka proteče přehradou, část těchto sedimentů 
se usadí na dně nádrže. Diplomová práce se zabývá problematikou vodní eroze v povodí 
Luhačovické přehrady a zanášením této přehrady sedimenty – produkty eroze. Využity 
přitom byly prostředky GIS, numerického modelu SWAT a hydrodynamického modelu 
HEC-RAS. První část je věnována odhadu množství sedimentů v přehradě podle metodiky 
České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Metoda 
sestává ze tří kroků: 1) stanovení celkové roční eroze ze všech zdrojů v povodí s použitím 
rovnice RUSLE, 2) stanovení poměru odnosu splavenin, 3) stanovení množství usazených 
splavenin v nádrži podle Bruneho křivek. V další části diplomové práce byl sestaven pro 
analýzu bilance sedimentů v povodí přehrady numerický model SWAT. Výsledky modelu 
byly porovnány s výsledky získanými dle metodiky ČKAIT. Poslední část práce se týká 
proudové eroze v korytě Luhačovického potoka nad přehradou. Odnos a depozice 
sedimentů v korytě toku byly modelovány v HEC-RAS. 
 
Klíčová slova: GIS; akumulace sedimentů v nádržích; SWAT; HEC-RAS; RUSLE 



  6 

OBSAH 

OBSAH...................................................................................................................................................................6 
ÚVOD.....................................................................................................................................................................8 
CÍL PRÁCE............................................................................................................................................................9 
STAV STUDOVANÉ PROBLEMATIKY, VYUŽITÍ DOSTUPNÉ LITERATURY.........................................10 
TEORIE EROZE PŮDY A PŘÍMÉHO ODTOKU..............................................................................................13 

Důsledky eroze ................................................................................................................14 
Příčiny vodní eroze ..........................................................................................................14 
Teorie modelů vodní eroze ..............................................................................................16 
Charakteristika modelu SWAT........................................................................................17 
Charakteristika modelu HEC-RAS..................................................................................18 
Kvantifikace ztráty půdy erozí.........................................................................................19 
Přímý odtok......................................................................................................................20 
Množství splavenin transportované z povodí ..................................................................21 

Poměr odnosu ..............................................................................................................22 
Poměr zachycení ..........................................................................................................22 
Poměr zachycení podle Bruneho .................................................................................23 

PŘÍRODNÍ POMĚRY..........................................................................................................................................24 
Poloha studovaného území ..............................................................................................24 
Klima ...............................................................................................................................24 
Hydrologie .......................................................................................................................26 

Vodní toky ...................................................................................................................26 
Vodní dílo Luhačovice.................................................................................................27 

Geologie...........................................................................................................................29 
Geomorfologie .................................................................................................................30 
Půdní poměry...................................................................................................................33 

Kambizemě ..................................................................................................................33 
Luvizemě .....................................................................................................................33 
Fluvizemě.....................................................................................................................34 

Biogeografické poměry....................................................................................................34 
Fytocenologie...................................................................................................................35 
Krajinný ráz .....................................................................................................................36 
Zemědělský půdní fond ...................................................................................................37 

Majetkoprávní a uživatelské poměry...........................................................................37 
Ochrana přírody ...............................................................................................................38 

ODHAD MNOŽSTVÍ SEDIMENTŮ V NÁDRŽI...............................................................................................40 
Stanovení celkové roční eroze ze všech zdrojů v povodí ................................................40 

Stanovení faktoru C .....................................................................................................41 
Stanovení faktoru K .....................................................................................................44 
Výpočet topografického faktoru LS ............................................................................45 
Určení faktoru R ..........................................................................................................46 
Určení faktoru P...........................................................................................................47 
Vlastní výpočet RUSLE...............................................................................................47 
Interpretace výsledků rovnice RUSLE ........................................................................48 

Stanovení hodnot CN křivek............................................................................................50 
Odhad transportu splavenin - poměru odnosu .................................................................52 
Stanovení množství usazených splavenin v nádrži..........................................................53 



  7 

Poměr zachycení (TE) .................................................................................................53 
Množství sedimentu (SY) ............................................................................................54 
Výsledné množství sedimentu (SYv) ...........................................................................54 

MODEL SWAT....................................................................................................................................................56 
Sestavení modelu .............................................................................................................56 
Výsledky modelu SWAT.................................................................................................66 
Interpretace výsledků modelu SWAT..............................................................................70 

MODEL HEC-RAS ..............................................................................................................................................72 
Popis a předzpracování vstupních dat..............................................................................72 
Sestavení modelu .............................................................................................................73 
Analýza ustáleného proudění v otevřeném korytě...........................................................75 

Prezentace výsledků.....................................................................................................76 
Interpretace výsledků ...................................................................................................82 

Modelování transportu sedimentů ...................................................................................83 
ZÁVĚR.................................................................................................................................................................84 
DISKUZE .............................................................................................................................................................85 
POUŽITÁ DATA .................................................................................................................................................87 
POUŽITÉ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ...........................................................................................................88 
PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ ............................................................................................................89 



  8 

ÚVOD 

Ve všech řekách jsou přítomny sedimenty. Řeka může unášet stejný objem 

splavenin, jako je v ní vody. Když řeka proteče přehradou, část těchto sedimentů se usadí 

na dně nádrže. 

„Vodní erozi považujeme za jeden z tzv. plošných zdrojů znečištění ve vztahu k 

povrchovým vodám. Erozní proces lze obecně považovat za nejvýznamnější zdroj 

splavenin ve vodních tocích a nádržích.“ (Krása, 2010). 

Diplomová práce se zabývá problematikou vodní eroze v povodí Luhačovické 

přehrady a zanášením této přehrady sedimenty – produkty eroze. Využity přitom byly 

prostředky GIS, numerického modelu SWAT a hydrodynamického modelu HEC-RAS. 

Práce navazuje na dřívější studie a výzkumy vodní eroze v povodí VD Luhačovice. 

Oproti nim řeší problematiku vodní eroze a zanášení přehrady prostředky GIS a metodami 

z oblasti erozních a hydrodynamických modelů. 
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CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je stanovení množství produktů eroze usazených v 

Luhačovické přehradě za určité časové období. Výpočet množství sedimentů v přehradě 

bude proveden s podporou GIS podle metodiky ČKAIT* a rovněž bude proveden 

s použitím numerického modelu SWAT. Výsledky budou vzájemně porovnány, 

diskutovány a vizualizovány v podobě mapových výstupů. Proudová eroze v korytě 

Luhačovického potoka a simulace odnosu a depozice sedimentů bude řešena v modelu 

HEC-RAS. 

                                                 
* Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
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STAV STUDOVANÉ PROBLEMATIKY, VYUŽITÍ DOSTUPNÉ 
LITERATURY 

Problematikou eroze půdy v povodí VD Luhačovice se zabýval již v roce 1995 Löw 

a kol. v práci nazvané „Studie protierozních opatření v povodí Luhačovického potoka“. 

Další práce na toto téma přibyla v roce 2009 od Psotové et al. pod názvem „Luhačovická 

přehrada- studie protierozních opatření v povodí v. n“. Cílem této studie bylo navrhnout 

vhodná protierozní a revitalizační opatření ke zmírnění splachů v povodí v. n. Luhačovice. 

Studie byla prioritně zaměřena na zemědělský půdní fond. Výpočet vodní eroze byl 

proveden podle univerzální rovnice ztráty půdy (Wischmeier, Smith, 1978). 

S výpočtem intenzity vodní eroze a transportu a depozice sedimentů s použitím GIS 

a modelů SWAT a HEC-RAS se lze setkat u celé řady autorů. Například Říhová et al. 

(2010) je využili k simulaci a vizualizaci efektu lidské aktivity na erozní a sedimentační 

procesy, které jsou způsobeny zejména zemědělstvím a odlesňováním. „Zvažovány přitom 

byly dva scénáře – scénář změn krajinné struktury (aktuální land cover vs. 100% les) a 

scénář změn klimatických podmínek v kvartéru (zejména teplotní a srážkový režim).“ 

(Říhová et al., 2010). 

Model SWAT ve své práci „Modelování transportu sedimentů v malých 

beskydských povodích“ použili Šír et al. (2010). Využita přitom byla dostupná data 

z plaveninového výzkumu docenta Buzka. „Pilotním povodím bylo povodí malého toku 

Červík. Srovnáním měřených a simulovaných hodnot průtoků a odnosu sedimentů (metoda 

regresní analýzy aj.) byly získány údaje pro testování, validaci a kalibraci modelu SWAT“. 

(Šír et al., 2010). 

Dynamické erozní modely HEC-RAS a SWAT využil ve své práci „Modelování 

vlivu lesa na srážkoodtokové vztahy a vodní erozi s pomocí GIS“ Unucka (2008). 

Studovány přitom byly „1. možnosti samotného GIS a modelovacího software, 2. vhodnost 

použití jednotlivých metodik a 3. vliv lesního vegetačního krytu a LULC na 

srážkoodtokové procesy“. (Unucka, 2008). AD 1. bylo v této práci konstatováno, že „na 

úrovni softwarového řešení v současnosti nejspíš neexistuje vhodnější varianta a 

kombinace pro analýzu hydrologických procesů, zejména pokud jsou výsledky z GIS a 

hydrologických modelů verifikovány pomocí měření hydrometeorologických veličin či 
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existencí experimentálních povodí. AD 2. během analýz se potvrdila předpokládaná 

odlišná citlivost a reakce metodik na vstupní parametry schematizace i samotná vstupní 

hydrometeorologická data. AD 3. pro zobecnění vlivu lesního krytu a LULC na s-o a 

erozní procesy je nutné další studium a následná interpretace výsledků těchto procesů“. 

(Unucka, 2008). 

Rovněž Unucka spolu s Adamcem (2006) použili dynamické erozní modely 

AVSWAT-2000, 2005 a SIMWE / GRASS GIS 6.3 ve své práci „Modelování vlivu land 

use na erozní procesy s podporou GIS“ v povodí Stonávky. V závěru práce bylo 

zhodnoceno, že „dynamické erozní modely a GIS nabízí efektivní a výkonný nástroj pro 

podporu rozhodování či vzdělávání. Modelování vlivu lesa na odtokové poměry a fluviální 

erozi bylo těmito metodami prokázáno“. (Unucka, Adamec, 2006). 

Model SWAT a rovnici RUSLE použil ve své diplomové práci v zájmových 

povodích beskydské Olše a beskydské Ostravice Šír (2008). RUSLE a SWAT byly využity 

k modelování půdní eroze v prostředí GIS. Zhodnocením použitých metod v této práci 

vyplynulo, že „model SWAT se díky celé řadě parametrů definujících vlastnosti půd a 

krajinného pokryvu a schopnosti simulovat pohyb vody v povodí dokáže s otázkou 

modelování erozního procesu vypořádat o poznání lépe než RUSLE a jeho výsledky se 

také více blíží realitě. SWAT tedy vyhovuje spíše inženýrské praxi a potřebám, kdy 

požadavkem je řešit konkrétní míru eroze v povodí. RUSLE lze oproti tomu využít jako 

rychlý nástroj pro odhalení nebo vymezení oblastí potenciálně náchylných k vodní erozi“. 

(Šír, 2008). 

V diplomové práci „Modelování erozních procesů v povodí Blšanky“ použil model 

SWAT (konkrétně verzi 2005), model AnnAGNPS a rovnici RUSLE také Kadlec (2007). 

Srovnány byly hodnoty z monitoringu plavenin a výsledky z modelů, čímž byly modely 

zároveň otestovány. Model SWAT byl v závěru zhodnocen jako „slibný nástroj pro 

kontinuální modelování průtoku a transportu plavenin ve velkých povodích. Za nedostatek 

modelu je považován velmi zjednodušený algoritmus pro transport plavenin říční sítí a 

selhání modelu při některých zimních s-o situacích, což může vést k výraznému zkreslení 

celkového vypočteného odnosu plavenin.“ (Kadlec, 2007). 

Empirickými modely vodní eroze v ČR se zabýval ve své habilitační práci např. 

Krása (2010). Cílem této práce mimo jiné bylo „ukázat možnosti a limity využití nástrojů 
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prostorové analýzy v GIS k hodnocení erozních procesů v měřítku regionů, krajů a velkých 

povodí.“ (Krása, 2010). 

Erozními a transportními procesy v povodí VN Brno se s použitím GIS věnovali 

například v rámci grantu VaV/630/4/02 „Výzkum sedimentů přehrad, nádrží a jezer – 

zhodnocení rizik a návrhy opatření“ autorský kolektiv Dostál, Krása, Bečvář, Vrána 

(2004). Cílem projektu byla „aktualizace mapy ztráty půdy a transportu sedimentu 

v povodí VN Brno na základě využití nových a přesnějších podkladů. Dalším cílem poté bylo 

odhadnout poměr zachycení sedimentu ve vodních nádržích v povodí a následně i odhadnout 

množství sedimentu uložené v těchto nádržích, včetně verifikace výpočtu. Dalšími výstupy 

projektu byly lokalizace hlavních zdrojových ploch sedimentu v povodí a simulace možných 

scénářů využití území a jejich vlivu na erozní ohroženost území a transport sedimentu do 

vodních nádrží.“ (Dostál et al., 2004). 
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TEORIE EROZE PŮDY A PŘÍMÉHO ODTOKU 

Slovo „eroze“ je odvozeno od latinského výrazu „erodere“ – rozhlodávat. Eroze je 

„komplexní proces, zahrnující rozrušování půdního povrchu, transport a sedimentaci 

uvolněných půdních částic působením vody, větru, ledu a jiných tzv. erozních činitelů“. 

(Janeček et al., 2002). 

„Působením eroze se zemský povrch na jedné straně snižuje – degraduje, na druhé 

straně hromaděním usazených hmot vyvyšuje – agraduje. Výsledkem toho je zarovnání 

zemského povrchu – planace.“ (Janeček et al., 2002). 

Benet (in Janeček et al., 2002) rozlišuje erozi normální nebo-li geologickou, kterou 

též nazýváme přirozenou, a erozi zrychlenou. Úkolem protierozních opatření je poté 

snížení lidským faktorem zrychlené eroze na úroveň normální, geologické eroze. 

Druhy eroze 

„Podle erozních činitelů je možné erozi třídit na erozi vodní (akvatickou), větrnou 

(eolickou), ledovcovou (glaciální), sněhovou (nivální) atd.“ (Janeček et al., 2002). Údolní 

nádrž Luhačovice je zanášena sedimenty, které jsou do ní z povodí transportovány vodou. 

Větrná a glaciální eroze není proto v této práci zvažována. 

„Vodní eroze spočívá v rozrušování zemského povrchu dešťovými kapkami a 

povrchovým odtokem.“ (Janeček et al., 2002). „Tento druh eroze probíhá ve třech 

základních formách – jako eroze plošná, výmolová a proudová.“ (Holý, 1994). 

Podle Janeček et al. (2002) je při plošné erozi půda erodována téměř rovnoměrně po 

celé ploše pozemku nebo určité části svahu. 

Výmolová eroze vzniká dle Krásy (2010) postupným soustřeďováním povrchově 

stékající vody, která vyrývá v půdním povrchu mělké zářezy (rýžky), postupně se 

prohlubující. Prohlubování těchto zářezů může vést v konečné fázi až ke vzniku hlubokých 

výmolů a strží. 

„Proudová eroze probíhá ve vodních tocích působením vodního proudu. Je-li 

rozrušováno pouze dno, mluvíme o erozi dnové, jsou-li rozrušovány břehy, o erozi 

břehové. Dnová eroze je formou podélné eroze prohlubující osu toku, břehová eroze je 
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formou eroze, probíhající směrem kolmo na osu toku. Nejvýrazněji se proudová eroze 

projevuje v bystřinách, jež obvykle nesou velké množství splavenin.“ (Krása, 2010). 

Působení sněhové eroze je podle Janeček et al. (2002) ve srovnání s erozí vodní a 

větrnou v podmínkách České republiky malé. „Pro sněhové srážky je typické, že jejich 

kinetická energie, kterou působí při dopadu na povrch půdy, je zcela zanedbatelná a 

všechna energie pochází pouze z odtékající vody.“ (Bernsdorf, Richter, Schmidt in Janeček 

et al., 2002). „Nivální eroze je u nás dosud nedostatečně prozkoumána a současné erozní 

modely určené pro naše klimatické podmínky s ní obvykle nepočítají.“ (Krása, 2010). 

Nebude hodnocena ani v této práci. 

Důsledky eroze 

„Vodní erozi považujeme za jeden z tzv. plošných zdrojů znečištění ve vztahu k 

povrchovým vodám. Erozní proces lze obecně považovat za nejvýznamnější zdroj 

splavenin ve vodních tocích a nádržích. Výsledkem transportu splavenin je nejen snižování 

kapacity nádrží a toků, ale zejména eutrofizace – nárůst sinic a řas jako důsledek vnosu 

fosforu vázaného na sediment.“ (Krása, 2010). 

„Dalším důsledkem erozního procesu je degradace zemědělských půd. Přitom 

dochází k ohrožení a ztrátám půdního profilu, který nedokáže být dostatečně rychle 

nahrazován půdotvorným procesem. Ztráta nejúrodnější svrchní vrstvy půdy je obvykle 

trvalá, protože odnesená půda se ani po případném vytěžení nevrací zpět na pozemek.“ 

(Krása, 2010). Podle Janečka et al. (2002) je důsledkem eroze půdy změna fyzikálních a 

chemických vlastností půd. Následkem působení výše uvedených nepříznivých faktorů je 

snížení produkční schopnosti půd. 

„Erozní proces je rovněž příčinou materiálních škod, jež se týkají zanášení pozemků, 

intravilánu, komunikací a jiných ploch jemným (a často částečně toxickým) sedimentem. 

Dále dochází k poškozování a znečišťování budov a inženýrských staveb zvýšeným 

povrchovým odtokem. Dochází i k odnášení materiálu a k dalším hmotným škodám.“ 

(Krása, 2010). 

Příčiny vodní eroze 
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„Vznik, průběh a intenzita erozního procesu je ovlivněna kombinovaným působením 

řady přírodních a člověkem ovlivněných podmínek.“ (Janeček et al., 2002). Tyto tzv. 

faktory eroze lze podle Janečka et al. (2002) rozdělit na: 

a) klimatické a hydrologické 

b) morfologické 

c) geologické a půdní 

d) vegetační 

e) způsob využívání a obhospodařování půdy 

„Klimatické a hydrologické poměry jsou kromě množství srážek a povrchového 

odtoku dány teplotou, vlhkostí ovzduší a povrchu půdy, směrem a rychlostí větrů a 

slunečním zářením. Vznik výrazného erozního procesu je v našich podmínkách vyvolán 

především srážkami přívalového charakteru, které jsou charakterizovány vysokou 

intenzitou, krátkou dobou trvání a relativně malou zasaženou plochou. Morfologické 

poměry jsou dány sklonem, délkou, členitostí a tvarem (částečně též expozicí) svahu. 

Sklon svahu je z hlediska eroze nejdůležitějším (a také nejobtížněji ovlivnitelným) 

morfologickým faktorem. Se zvyšujícím se sklonem výrazně roste erozivní schopnost 

povrchového odtoku a jeho schopnost soustředit se v rýhách. Tvar svahu je třeba vždy 

posoudit v kombinaci s ostatními faktory. Zejména v dolních partiích svahu se může 

projevit konvergentní tvar (prostorové uspořádání) svahu, který svádí odtok a podporuje 

tak vznik soustředěného povrchového odtoku. Půdní a geologické poměry jsou 

charakterizovány fyzikálními vlastnostmi půdy, případně matečné horniny, zejména 

texturou, strukturou, obsahem organických látek, vlhkostí, apod. Tyto vlastnosti ovlivňují 

jednak infiltrační schopnost půdy (velikost a časový průběh infiltrace), jednak odolnost 

vůči destrukčním účinkům vodních kapek a povrchového odtoku. Vegetační poměry se 

protierozně projevují jednak ochranou půdního povrchu před přímým dopadem vodních 

kapek, jednak zpomalením povrchového odtoku (zvýšením hydraulické drsnosti povrchu), 

a dále podporou vsakovací schopnosti půdy (rozrušením, zvýšením pórovitosti, podporou 

růstu mikroorganismů, atd.). Zlepšením celkových fyzikálních, chemických i biologických 

vlastností půdy (údržbou vlhkého mikroklimatu aj.) přispívá vegetace ke zvýšení 

soudržnosti (zpevnění půdních agregátů), k propojení kořenovým systémem a k obohacení 

o organické látky. Hospodářsko-technické poměry ovlivňuje činnost člověka. To se týká 
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způsobu využití pozemků, hospodaření, umístění plodin, volby vhodných protierozních 

opatření atp.“ (Krása, 2010). 

Teorie modelů vodní eroze 

„Z hlediska popisu procesu eroze se modely obecně dělí na modely empirické, které 

nepopisují proces jako takový v jeho fyzikální podstatě, ale byly odvozeny na základě 

statistické analýzy velkého množství naměřených dat. Vyšším stupněm jsou modely 

fyzikálně založené, které popisují skutečnou fyzikální podstatu procesu. U nich je možno s 

výsledky pracovat na podstatně vyšší úrovni, na druhou stranu bývají tyto modely 

podstatně náročnější jak na vstupní data, tak na výpočetní techniku a v neposlední řadě i na 

kvalifikaci uživatele. Příkladem empirického modelu je dále popisovaná metoda USLE 

(Wischmeier et al., 1978) a všechny modely z této metody odvozené (RUSLE, 

WATEM/SEDEM, USPED, RUSLE2 aj.). Příklady fyzikálně založených modelů jsou 

EROSION3D, WEPP, SMODERP aj.“ (Krása, 2010). 

„Druhou významnou charakteristikou je časové měřítko. Podle něj lze modely dělit 

na epizodní a kontinuální. Modely epizodní pracují v krátkém časovém kroku a řeší 

jedinou srážkovou epizodu. Výhodou je, že zpravidla je možno řešit konkrétní stav 

pozemku a průběh srážky, což oboje má zcela zásadní vliv na erozní proces, na druhou 

stranu lze jen velmi těžko výsledky využít k dlouhodobější bilanci. Výše uvedené 

fyzikálně založené modely patří obvykle do skupiny modelů epizodních. Naopak, 

empirické modely jsou zároveň velmi často modely kontinuální. Se srážkou pracují ve 

formě dlouhodobého indexu (obvykle v ročním kroku) a výstupem jsou hodnoty smyvu za 

celé hodnocené období.“ (Krása, 2010). 

„Z pohledu prostorového členění se modely dělí na distribuované, které pokrývají 

popisované území sítí většinou pravidelných elementů, a celistvé, které ho popisují pomocí 

jediné sady parametrů, jejichž hodnoty představují průměry pro celou reprezentovanou 

oblast (obvykle povodí). Je jasné, že distribuovaný přístup poskytuje podstatně podrobnější 

popis území se zahrnutím lokálních nehomogenit. Z hlediska transportu sedimentu 

především u epizodních modelů je prakticky nezbytný, i když jednodušší modely, dosud v 

praxi hojně využívané jsou založené právě na celistvém přístupu. Mezi celistvými a 

distribuovanými modely existuje řada přechodných verzí, někdy jsou distribuovaně řešeny 
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pouze určité části erozního procesu, nebo jsou distribuované parametry agregovány do 

celků proměnné velikosti podle rozsahu řešeného území apod.“ (Krása, 2010). 

Charakteristika modelu SWAT 

SWAT (Soil and Water Assessment Tool) je podle Unucky a Adamce (2006) 

dynamický numerický model pro komplexní management zejména zemědělských povodí. 

V současné době existují rozhraní SWAT pro ArcView GIS 3.2 (AVSWAT-2000, 

AVSWAT-2005), ArcGIS 9.x (ArcSWAT) a rovněž verze pro GRASS GIS. 

„Kromě epizodního i kontinuálního řešení srážkoodtokového procesu a eroze model 

disponuje algoritmy pro řešení bilance biogeochemických prvků, hnojiv a pesticidů, 

růstových fází pro rostlinné kultury a vybrané hydrologické a hydrogeologické procesy. 

Disponuje generátorem chodu meteorologických prvků a díky možnostem změn klíčových 

vstupních meteorologických prvků je vhodný pro analýzy vlivu globální změny klimatu na 

studované procesy.“ (Unucka, Adamec, 2006). 

„Vstupními daty pro verzi AVSWAT-2000, 2005 jsou DEM, vrstva land use či land 

cover (CORINE land cover apod.) a vrstva půd. Vstupní vrstvy jsou reklasifikovány na 

jednotky srozumitelné SWATu v reklasifikačním dialogu. Po reklasifikaci land use a land 

cover a půdních dat se mapovou algebrou na úrovni programu vypočtou tzv. HRU 

jednotky (Hydrologic Response Unit), což jsou vnitřní jednotky programu pro stanovení 

srážkoodtokových vztahů a fluviální eroze. Půdní data jsou startifikována do jednotlivých 

vrstev (layers), které mohou být nastaveny tak, aby korespondovaly s půdními profily 

jednotlivých půdních typů dle klasifikací používaných v ČR. U půdního profilu se rovněž 

zadává obsah humusu, skeletovitost, hloubka prokořenění apod. Hydraulika 

hypodermického odtoku a perkolace (= filtrování tekutin přes porézní hmoty) je pak řešena 

pro každou jednotlivou vrstvu. Příspěvek nasycené zóny a zvodně do recipientu je rovněž 

uvažován.“ (Unucka, Adamec, 2006). 

Kadlec (2007) ve své práci rozděluje výpočetní postupy modelu SWAT na 

hydrologický, vegetační, erozní a transportní submodel. „Součástí hydrologického 

submodelu jsou algoritmy pro výpočet akumulace a tání sněhu nebo teploty půdy. 

Základem metody výpočtu infiltrace je modifikovaná metoda CN-křivek. Vegetační 

submodel slouží k simulaci růstu vegetace. Jeho součástí je i popis zemědělských aktivit 
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(výsadba, sklizeň, pastva dobytka). Základ erozního submodelu tvoří empirická rovnice 

MUSLE. Tato rovnice je odvozena z USLE, faktor erozní účinnosti deště R však byl 

nahrazen faktorem povrchového odtoku. MUSLE zahrnuje i sedimentaci v úpatí svahu. 

Transportní submodel umožňuje výpočet transformace průtokové vlny v říční síti a 

transportu plavenin vodními toky.“ (Kadlec, 2007). 

Model SWAT lze přímo integrovat do programu ArcGIS nebo ArcView 3.x. 

v podobě extenze. 

Charakteristika modelu HEC-RAS 

Jak uvádí Říhová et. al. (2009) HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center – River 

Analysis System) je v současnosti nejrozšířenějším hydrodynamickým 1D modelem, jež 

slouží k výpočtům ustáleného a neustáleného proudění v korytech vodních toků a 

inundacích. Umožňuje do schematizace zahrnout i technické stavby (mosty, umělé kanály, 

hráze aj.) a podélné a příčné objekty v tocích (jezy, stupně, opevnění břehů aj.). 

Systém HEC-RAS byl vyvinut ve středisku Hydrologic Engineering Center, které je 

součástí armádního sboru US Army Corps of Engineers. Systém je volně dostupný na 

adrese <http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/>. 

„Program HEC-RAS má poměrně pokročilé možnosti modelování transportu 

sedimentů a modelování vývoje koryt v 1D.“ (Říhová et. al., 2009). 

Pro modelování transportu sedimentů a vývoje koryt nabízí HEC-RAS podle Říhové 

et. al. (2009) tyto metody: 

Ackers-White 

Engelund-Hansen 

Laursen (Copeland) 

MPM 

Toffaleti 

Yang 

„Každá z těchto metod se liší detaily výpočetního mechanismu a je vhodná pro určitý 

průměr zrn a typ materiálu v korytě (štěrková, písčitá apod.).“ (Říhová et. al., 2009). 
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„Často doporučovanou metodou je metoda Larsen (Copeland), mimo jiné také pro 

možnost modelování transportu sedimentů v korytech s gradačním pokryvem dna. Metoda 

je rovněž poměrně nenáročná na vstupní data, uživatel musí zadat jen základní proměnné 

pro řešení (např. zrnitostní křivku sedimentů, rozsah Manningových drsností, aktuální 

koncentrace sedimentů). Kromě metod pro numerické modelování transportu sedimentů 

nabízí HEC-RAS i analytické možnosti pro návrh stabilního profilu přírodních i 

upravených koryt – Stable Channel Design. Stabilní profil může být definován různě a 

z různých hledisek, ale v pojetí eroze a transportu sedimentů je to návrh takového profilu, 

kdy nedochází k jeho erozi alespoň na úrovni simulovaných průtoků, pro tyto analýzy je 

tedy vhodné použít simulaci s N-letými průtoky.“ (Dyhouse et al., 2007 in Říhová et. al., 

2009). 

Kvantifikace ztráty půdy erozí 

K určování ohroženosti zemědělských půd vodní erozí a k hodnocení účinnosti 

navrhovaných protierozních opatření se podobně jako v jiných zemích používá dle Janečka 

et. al. (2007) v České republice „Univerzální rovnice pro výpočet dlouhodobé ztráty půdy 

erozí – USLE“ dle Wischmeiera a Smithe (1978). USLE je typickým představitelem 

empirických metod výpočtu ztráty půdy. Základní tvar USLE je tvořen součinem šesti 

faktorů: 

1 1G R K L S C P t ha rok− − = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   

kde: G je průměrná roční ztráta půdy 1 1t ha rok− − ⋅ ⋅  , 

R faktor erozní účinnosti deště 1 1MJ ha cm hod− − ⋅ ⋅ ⋅  , 

K faktor náchylnosti půdy k erozi 1 1t ha R− − ⋅ ⋅  , 

L faktor délky svahu [ ]m , 

S faktor sklonu svahu [ ]% , 

C faktor ochranného vlivu vegetace [ ]− , 

P faktor vlivu protierozních opatření [ ]− . 
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„Všechny faktory byly určeny empiricky statistickým vyhodnocením smyvu na 

jednotkových pozemcích délky 22 m a sklonu 9 % a na pozemcích s jednotkovými 

pozemky porovnávaných.“ (Krása, 2010). 

„Výpočet USLE pomocí GIS není založen na určování jednotlivých průměrných 

hodnot G pro pozemek (neboli jeho charakteristický odtokový profil), ale na určení 

velikosti ztráty půdy pro dílčí jednotkové (malé) elementy pozemku (resp. povodí) a 

následnou analýzu (součet na ploše pozemků, určení průměrných hodnot pro pozemky 

apod.). Každému elementu je přiřazena informační hodnota dané veličiny (nadmořské 

výšky, sklonu, faktorů USLE atp.). Velikost elementů je dána rozlišením mapových 

podkladů a kapacitou počítače a pohybuje se řádově v rozmezí 101 až 103 metrů 

čtverečních. Tak jsou vytvořeny informační vrstvy, složené z jednotlivých elementů, pro 

každý z faktorů USLE. Protože elementy všech vrstev si odpovídají svou polohou, je 

možné průměrnou ztrátu půdy pro každý element určit jednoduchým vynásobením vrstev v 

prostředí GIS. Celý postup je objektivní a transparentní, a je-li smyv určován pro každý 

element velikosti např. 25×25 metrů nebo menší, snadno lze do výpočtu zahrnout 

nehomogenity terénu a prostorového vyčíslení faktorů USLE.“ (Krása, 2010). 

Na základě zkušeností s používáním USLE, došlo v 90. letech podle Janečka et al. 

(2002) k jejímu prověření, aktualizaci a úpravě. Tyto úpravy vedly k určitým změnám ve 

stanovení jednotlivých faktorů rovnice. Tato upravená rovnice USLE byla nazvána 

„Revidovaná universální rovnice ztráty půdy“ (RUSLE – Revised Universal Soil Loss 

Equation). RUSLE byla použita pro výpočet erozního smyvu i v této práci. 

Přímý odtok 

Přímý odtok zahrnuje podle Janečka et al. (2002) odtok povrchový a odtok 

hypodermický (viz obr.). Podíly těchto složek odtoku se oceňují podle čísel odtokových 

křivek – CN. „Jedná se o jednoduchou metodu pro výpočet charakteristik povrchového 

(přímého) odtoku, způsobeného přívalovou srážkou z povodí o velikosti cca 5 – 10 km2. 

CN je zároveň ukazatelem pravděpodobnosti typu odtoku. Čím větší CN, tím je 

pravděpodobnější, že se přímý odtok týká povrchového odtoku.“ (Janečka et al., 2002). 

Metoda CN – křivek vychází podle Janečka et al. (2002) z předpokladu, že: 
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o a

s

H R

H R
= , 

kde: Ho – výška odtoku, 

Hs – výška srážky, 

Ra – aktuální retence povodí, 

R – potenciální retence povodí. 

Jak dále uvádí Janečka et al. (2002) čísla odtokových křivek jsou tabelována podle: 

A) hydrologických vlastností půd – 4 skupiny A, B, C, D 

B) vlhkosti na základě srážek během posledních 5 dnů (IPS I - IPS III) 

C) využití půdy, způsobu obdělávání, vegetačního krytu a uplatnění 
protierozních opatření. 

 

Obr. 1: Distribuce srážek na povodí (Janeček et al., 2002). 

Množství splavenin transportované z povodí 

„Transportem splavenin se myslí transport povrchovým odtokem do jednotlivých 

vodních toků nebo dokonce do uzávěrového profilu povodí. Velká část erodovaného 

materiálu se zachytí již přímo při zpětné sedimentaci na pozemcích a dále v povodí. Proto 

celková ztráta půdy vypočtená metodou USLE (nebo jejími modifikacemi RUSLE a 

MUSLE) výrazně převyšuje množství splavenin. Celkové množství splavenin 

transportované z povodí se ve vědecké terminologii označuje pojmem sediment yield (SY). 
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Poměr mezi množstvím splavenin a celkovým erozním smyvem potom označujeme 

spojením sediment delivery ratio (SDR) – česky poměr odnosu splavenin.“ (Krása, 2010). 

Platí tedy: 

SY = Gc * SDR, 

kde:  SY - celkové množství splavenin transportované z povodí (t/rok), 

Gc - celková ztráta půdy (t/rok), 

SDR - poměr odnosu splavenin (-). 

„Transportované množství lze určit řadou metod: jednak stanovením poměru odnosu 

(SDR) pro celé povodí, pro jeho části, nebo pro tzv. dílčí hydrologické jednotky 

(hydrological response unit – HRU); dále pomocí transportních rovnic povrchového 

odtoku fyzikálními modely; a konečně stanovením transportní kapacity povrchového 

odtoku všech prvků území (nebo opaku - jejich retenční kapacity) a jejím porovnáním s 

místně transportovaným množstvím.“ (Krása, 2010). 

Poměr odnosu 

Obecnou rovnici pro stanovení poměru odnosu splavenin (SDR) sestavil J. R. 

Williams (1977) na základě charakteristik povodí ve tvaru 

11 0,0998 0,3629 5,4441,366 10SDR F RP CN− −
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , 

kde: F – velikost povodí (km2), 

RP – reliéfový poměr (m/km), 

CN – číslo odtokové křivky (-). 

„V České republice je dlouhodobě testována a ověřena pro stanovení poměru odnosu 

pouze Williamsova metoda (Williams, 1977), která je doporučena i metodikou Ochrana 

zemědělské půdy před erozí (Janeček et al., 2007). Tato metoda byla využita i pro 

stanovení transportu sedimentu na území celé ČR, stejně jako při studii transportu 

sedimentu do VN Brno (Dostál et al., 2004), kde se ukázala být dostatečně přesná pro 

stanovení dlouhodobého průměrného transportu sedimentu z povodí.“ (Krása, 2010). 

Poměr zachycení 
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„Splaveniny, které přicházejí do nádrže, se v ní částečně usadí, ale část jich odtéká 

výpustným nebo přelivným zařízením.“ (Janeček, Váška, 2003). 

„Pro určení množství splavenin transportovaných až do uzávěrového profilu 

řešeného povodí (např. do nádrže kde je sediment zjišťován) je třeba určit poměr 

zachycení (trap efficiency – TE, %) splavenin v dílčích povodích, resp. jejich průtočných 

nádržích, a sestavit schéma návaznosti dílčích povodí.“ (Krása, 2010). Poměrem zachycení 

je pak redukováno množství splavenin vstupující do nádrže. 

„Úloha zadržení splavenin ve vodních nádržích je v simulačních modelech řešena 

různými způsoby individuálně, často jsou využity empirické přístupy sledující závislost 

poměru zachycení na průtokových charakteristikách a morfologii nádrže. Hlavními 

citovanými metodami v této souvislosti bývají (Brown, 1944), (Brune, 1953) a (Churchill, 

1948), přičemž metoda Bruneho křivek je obvykle považována za nejvýhodnější (např. 

Halcrow, 2001; Šálek et al., 1989).“ (Krása, 2010). 

Poměr zachycení podle Bruneho 

„Podle Bruneho křivky (Brune, 1953) je poměr zachycení splavenin v nádrži TE 

závislý na poměru velikosti zásobního prostoru nádrže k ročnímu průměrnému průtoku 

vody nádrží (v podstatě teoretická doba zdržení). Uvedený poměr (Capacity/inflow ratio) 

je označován C/I. Brune vyjádřil empirickou závislost graficky.“ (Krása, 2010). 

„Dendy (1978) z amerického USDA-ARS doplnil Bruneho databázi o další nádrže a 

na základě rozšířeného souboru dat sestavil analytické vyjádření střední Bruneho křivky, 

které je uvedeno v následující rovnici.“ (Krása, 2010). 

log( / )0,19100 0,97
C I

TE = ⋅ , 

kde: TE je poměr zachycení (%), 

 C je zásobní objem nádrže (m3), 

 I je roční průměrný průtok nádrží (m3 za rok). 

„Brune upozorňuje, že uvedená závislost platí pouze pro běžné nádrže, tedy ne 

nádrže částečně vypuštěné, nádrže s extrémním přísunem splavenin a podobně.“ (Krása, 

2010). 
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PŘÍRODNÍ POMĚRY 

Poloha studovaného území 

Zájmová oblast se nachází několik kilometrů východně od lázeňského města 

Luhačovice, v centrální části Zlínského kraje a v okrese Zlín (viz obr.). Rozkládá se na 

území obcí: Pozlovice, Petrůvka, Dolní Lhota, Horní Lhota, Sehradice, Slopné a Loučka. 

 
Obr. 2 Lokalizace řešeného povodí v rámci Zlínského kraje, na podkladě je stínovaný reliéf. 

Klima 

Povodí Luhačovické přehrady náleží dle klimatické rajonizace ČR (Quitt, 1971 in 

Demek et al., 1992) do mírně teplé oblasti. Největší díl povodí zaujímají oblasti MT9 a 

MT7. Nejteplejším, ale zároveň nejméně zastoupeným, regionem v území je MT10 (viz 

obr. ). 

Tab. 1 Charakteristiky klimatických oblastí podle Quitta (1971) in Demek et al. (1992) 
 MT7 MT 9 MT 10 
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POČET LETNÍCH DNŮ 30 - 40 40 - 50 40 – 50 

POČET DNŮ S PRŮMĚRNOU TEPLOTOU 10°C A VÍCE 140 - 160 140 - 160 140 – 160 

POČET MRAZOVÝCH DNŮ 110 - 130 110 - 130 110 – 130 

POČET LEDOVÝCH DNŮ 40 - 50 30 - 40 30 – 40 

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA LEDNA -2 - -4 -2 - -3 -2 - -3 

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ČERVENCE 16 - 17 17 - 18 17 – 18 

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA DUBNA 6 - 7 6 - 7 7 – 8 

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ŘÍJNA 7 - 8 7 - 8 7 – 8 

PRŮMĚRNÝ POČET DNŮ SE SRÁŽKAMI 1 MM A VÍCE 100 - 120 100 - 120 100 – 120 

SRÁŽKOVÝ ÚHRN ZA VEGETAČNÍ OBDOBÍ 400 - 450 400 - 450 400 – 450 

SRÁŽKOVÝ ÚHRN V ZIMNÍM OBDOBÍ 250 - 300 250 - 300 200 – 250 

POČET DNŮ SE SNĚHOVOU POKRÝVKOU 60 - 100 60 - 80 50 – 60 

POČET DNŮ ZAMRAČENÝCH 120 - 150 120 - 150 120 – 150 

POČET DNŮ JASNÝCH 50 -60 40 - 50 40 – 50 

 
LETNÍ DEN :   tmax ≥   25°C 

MRAZOVÝ DEN :   tmin ≤   -0,1°C 

LEDOVÝ DEN :   tmax ≤   -0,1°C 

VEGETAČNÍ OBDOBÍ :   měsíce IV - IX 
ZIMNÍ OBDOBÍ :   měsíce  X - III 
JASNÝ DEN :   Nd ≤  2/10  

ZAMRAČENÝ DEN :   Nd ≤   8/10 

[Nd : průměrná oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy)] 
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Obr. 3 Klimatické oblasti zájmového území. 

Na řešeném území se nacházela v lednu 2008 klimatologická stanice ČHMÚ 

Luhačovice a manuální srážkoměrná stanice ČHMÚ Horní Lhota 

(http://old.chmi.cz/meteo/ok/mapyst.html). Pro účely této práce byla použita pouze data ze 

stanice Luhačovice. 

Hydrologie 

Vodní toky 

Hlavním tokem studované oblasti je Luhačovický potok, někdy rovněž zvaný 

Šťávnice. Šťávnice směrem od pramene přibírá postupně v rámci studovaného území 

pravostranné přítoky: Horní Olšava, Hájový potok a Olše. Ostatní pravostranné přítoky 

jsou méně významné. Nejvýznamnějším levostranným přítokem je Petrůvka. Na 

Luhačovickém potoce se nacházejí dvě nádrže. V blízkosti pramenné oblasti potoka u obce 

Slopné je to menší nádrž Křešov, na území obce Pozlovice poté vodní dílo Luhačovická 

přehrada. Dalšími významnými přítoky Šťávnice mimo řešené povodí jsou z pravé strany 
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Pozlovický potok a Ludkovický potok. Luhačovický potok se vlévá u obce Újezdec 

do řeky Olšavy. 

Povodí vodní nádrže Luhačovice má celkovou rozlohu cca 45 km2 a skládá se ze tří 

dílčích povodí IV. řádu (viz tabulka). Osou povodí je ve směru SV – JZ Luhačovický 

potok, kolem kterého je soustředěna rovněž většina zemědělské půdy. Zemědělské 

pozemky jsou často obdělávány až ke břehové čáře vodních toků. Produkty eroze se tak 

dostávají přímo do těchto toků. Naopak lesní pozemky jsou rozmístěny v periferních 

oblastech povodí, s větší výškovou členitostí reliéfu. Toto prostorové rozmístění 

krajinného krytu je z hlediska erozního smyvu nepříznivé. Lesnatost povodí byla podle 

údajů z databáze ZABAGED spočítána na 57 %. 

 
Obr. 4 Hydrologie studovaného území. 

Vodní dílo Luhačovice 

Informace o vodním díle Luhačovice uvedené v této kapitole jsou citovány podle 

zdroje <http://www.pmo.cz/cz/uzitecne/vodni-dila/luhacovice/>. 
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Přehrada na Luhačovickém potoce byla uvedena do provozu v roce 1930. Impulsem 

pro její vybudování byla velká povodeň v roce 1910, jež napáchala značné škody. Kromě 

protipovodňové ochrany má nádrž i rekreační využití a slouží také k odběru povrchové 

vody pro Luhačovice. Jedná se však pouze o odběry vody užitkové, nikoliv pitné. Důležitá 

je rovněž rekreační funkce vodního díla. 

Vzhledem k vysokému přísunu živin na přítoku měla nádrž každým rokem problémy 

s masivním výskytem sinic a následnými zákazy koupání. Z tohoto důvodu byl zpracován 

projekt na její vyčištění. Těžba nánosů byla zahájena v roce 2010 a trvala až do roku 2012, 

přičemž bylo odtěženo celkem 295 tisíc m3 splavenin. 

Celkový objem nádrže je 2,680 mil. m³ a zatopená plocha dosahuje 40 hektarů. Hráz 

je 17,5 metrů vysoká, sypaná. Průměrný dlouhodobý průtok nádrží dosahuje cca 0,307 

m³/s. Podrobné technické údaje o vodním díle shrnují tabulky .... 

Tab. 2 : Parametry VD Luhačovice (http://www.pmo.cz/cz/uzitecne/vodni-dila/luhacovice/). 

Stálé nadržení: 0,255 mil. m³ 

Hladina stálého nadržení: 275,00 m n.m. 

Zásobní prostor: 0,846 mil. m³ 

Hladina zásobního prostoru: 279,75 m n.m. 

Prostor retenční ovladatelný: 1,046 mil. m³ 

Hladina retenčního ovladatelného prostoru: 283,27 m n.m. 

Prostor retenční neovladatelný: 0,533 mil. m³ 

Hladina retenčního neovladatelného prostoru: 284,70 m n.m. 

Celkový objem: 2,680 mil. m³ 

 

Tab. 3:Hydrologické údaje pro VD Luhačovice (http://www.pmo.cz/cz/uzitecne/vodni-

dila/luhacovice/). 

Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-103 

Plocha povodí: 44,87 km² 

Průměrný dlouhodobý roční průtok: 0,307 m³/s 

Q100: 79,000 m³/s 

Q355d: 0,027 m³/s 

 

Tab. 4:Účinek nádrže Luhačovice (http://www.pmo.cz/cz/uzitecne/vodni-dila/luhacovice/). 

Neškodný odtok: 10,000 m³/s 
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Minimální odtok: 0,040 m³/s 

 

Geologie 

Povodí je podle Geologické mapy ČR 1:200 000 (1996) tvořeno račanskou jednotkou 

magurského flyše paleogenního stáří. Převážnou část území přitom tvoří zlínské (a svrchní 

zlínské) vrstvy, hřebenové partie jsou tvořeny odolnějšími soláňskými vrstvami. Pro 

zlínské vrstvy je charaktaristické flyšové střídání jílovců zčásti vápnitých a pískovců 

převážně glaukonitických. Soláňské vrstvy sestávají z jílovců s vložkami pískovců, dále 

jsou přítomny vrstvy slepencovo – pískovcové a pestré jíly. Ojediněle se na řešeném území 

vyskytují jílovce belovežského souvrství. 

Tab. 5 Zjednodušené stratigrafické schéma račanské jednotky, upraveno podle Demek et al (1992) 

Stáří Račanská jednotka magurské skupiny 

Eocén až oligocén Zlínské souvrství 

Paleocén až eocén Belovežské souvrství 

Svrchní křída až paleocén Soláňské souvrství 
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Obr. 5 Geologie studovaného území podle Geologické mapy 1:50 000. 

Geomorfologie 

Zájmové území náleží dle Demka a Mackovčina (2006) do provincie Západní 

Karpaty, podprovincie Vnější Západní Karpaty, oblasti Slovensko-moravské Karpaty a 

celku Vizovická vrchovina (viz tabulka). 

Velmi členitý reliéf Vnějších Západních Karpat je podle Janošky (2003) více než kde 

jinde podmíněn geologickou stavbou. Obecně tak platí, že většina vyvýšenin je vázána na 

místa s převahou tvrdých pískovců, naopak údolí a sníženiny se vytvořily obvykle 

v místech s převahou měkkých jílovců. Na reliéfu je podle Janošky (2003) nejvýraznější 

pásmovitost přibližně ve směru ZJZ – VSV. Pásmovitost je typická pro pohoří vzniklá 

alpínským vrásněním. 

Vizovická vrchovina je na řešeném území zastoupena dvěma podcelky. V severní 

části se jedná o Komoneckou hornatinu, v jižní a střední části poté o Luhačovickou 

vrchovinu. Podle Demka a Mackovčina (2006) je Komonecká hornatina plochou 

hornatinou o celkové rozloze 90,5 km2, střední výšce 527 m a středním sklonu 10°17’. 
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Luhačovskou vrchovinu charakterizují Demek a Mackovčin (2006) jako členitou 

vrchovinu o celkové rozloze 244,78 km2, střední výšce 410,7 m a středním sklonu 5°39’. 

„Jedná se o erozně denudační georeliéf vrchovin, pahorkatin a sníženin, vzniklý v úzké 

závislosti na strukturně litologických vlastnostech podkladu. Výrazně se zde uplatňuje 

směr SV-JZ, v souladu se směry tektonických šupin račanské jednotky, jak ve směru 

hřbetů, tak hlavně v údolní síti.“ (Demek, Mackovčin, 2006). 

Tab. 6 Orografické jednotky zájmového území, upraveno podle Demek a Mackovčin (2006). 

Vyšší geomorfologické jednotky: 

Provincie Západní Karpaty 

Subprovincie Vnější Západní Karpaty 

Oblast Slovensko-moravské Karpaty 

Nižší geomorfologické jednotky: 

Celek Vizovická vrchovina 

Podcelky a okrsky Komonecká hornatina (okrsek Rysovský 
hřbet), Luhačovická vrchovina (okrsky 
Pozlovická brázda, Haluzická vrchovina) 

 
Tab. 7 Morfometrické typy reliéfu zájmového území, podle Demek a Mackovčin (2006). 

Geomorfologický 
okrsek 

Název typu reliéfu Výšková členitost (m) Nejvyšší bod 

Rysovský hřbet plochá hornatina 300 - 450 Komonec 672 m n. 
m. 

Haluzická vrchovina plochá vrchovina 150-200 Papradná 525 m n. m. 

Pozlovická brázda členitá pahorkatina 75 - 150 - 
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Obr. 6 Geomorfologické okrsky studovaného území, podle Demek a Mackovčin (2006). 
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Obr. Vektorový DEM ve formě TIN [vstupní vrstvy TIN: říční síť (hard breaklines), vrstevnice po 

2 m (soft breaklines), polygon řešeného území (hard clip polygon)]. 

Půdní poměry 

Největší podíl v území zaujímají kambizemě (78%), druhé největší zastoupení mají 

luvizemě (14%), v nivách hlavních toků se pak nacházejí fluvizemě (6%). Zbývající díl 

připadá na glej, ranker a pararendzinu. 

Kambizemě 

„Vyskytují se na většině území s převážně s vyšší svažitostí. Vytvořily se 

zvětráváním pevných hornin karpatského flyše. Jejich typickým znakem je tomu 

odpovídající chemické složení, struktura a textura hornin a pokročilost zvětrávacího 

procesu. Rozhodujícími vlastnostmi a znaky těchto půd jsou zrnitost, hloubka půdního 

profilu, velikost, tvar a obsah skeketu. Ty jsou pro každou HPJ specifické. Humusová 

vrstva je mělká, totožná s ornicí (kromě poloh s akumulací). Obsahem humusu nedosahují 

úrovně hnědozemí.“ (Psotová et al., 2009). 

Luvizemě 

„Půdy s profilem diferencovaným na výrazně vybělený (albický) eluviální horizont 

El s destičkovitou až lístkovitou strukturou. Přechází jazykovitými záteky (až klíny), ve 

kterých lze mikromorfologicky potvrdit rozrušování argilanů, do luvického horizontu Btd 

(degradovaný Bt). Tento horizont vykazuje vysvětlené povrchy pedů, střídající se s pedy 

s hnědými argilany. Mikromorfologicky zjišťujeme, že vybělené i hnědé argilany jsou 

charakterizovány výrazným dvojlomem. Texturní diferenciace činí 2,7 – 2,9. Luvický 

horizont pozvolna přechází do substrátu.“ (Psotová et al., 2009). 

„Nadložní humus je reprezentován hlavně moderem. Pod ním leží pouze několik 

centimetrů mocný horizont Ah. Ornice zemědělských půd vznikla z uvedených horizontů a 

ze svrchní části albického horizontu. Proto je světlá, s velkou náchylností k erozi.“ 

(Psotová et al., 2009). 
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„Tyto půdy se vytvářejí hlavně v rovinách a v mírně zvlněném reliéfu (jinak by 

podlehly erozi). Vytvářejí se z prachovic, polygenetických hlín, místy i z lehčích, eolickým 

materiálem obohacených substrátů.“ (http://klasifikace.pedologie.czu.cz). 

Fluvizemě 

„Zahrnují půdy vytvořené na naplaveninách vodních toků. Zaujímají tedy nejnižší 

polohy území. Charakteristickým znakem je rozdílná mohutnost humusové vrstvy a 

rozdílné zrnitostní složení v závislosti na původu a vytřídění zemin, které voda přinášela. 

Jsou to nejmladší půdy, a protože půdotvorný proces netrval dlouho, nevytvořil se u nich 

kvalitní humus ani v příznivých půdotvorných podmínkách - při stejné teplotě a obsahu 

vápníku jako při vývoji černozemí. Obsahem humusu se vyrovnají černozemím, kvalita 

humusu je však střední. Při zamokření působí v půdě glejový proces.“ (Psotová et al., 

2009). 

 
Obr. 7 Půdní poměry studovaného území podle Digitální půdní mapy ČR 1:50 000, © AOPK ČR. 

Biogeografické poměry 
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Zájmové území je podle Culka et al. (2005) situováno ve Zlínském bioregionu. 

Bioregion leží v mezofytiku, tj. oblasti vegetace a květeny opadavého listnatého lesa, a 

v řešeném území je téměř celý tvořen fytogeografickým okresem 79. Zlínské vrchy, kromě 

severozápadního okraje území, které tvoří výběžek fytogeografického okresu 78. Bílé 

Karpaty lesní. 

Podle Mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová et al., 2001) 

determinuje většinu zájmového povodí biková bučina (Luzulo-Fagetum), ve vyšších 

polohách poté karpatská ostřicová dubohabřina (Carici pilosae-Carpinetum). 

 
Obr. Potenciální přirozená vegetace studovaného území dle Neuhäuslové et al. (2001). 

Fytocenologie 

Většina studovaného území je tvořena dubo-habrovými háji, podél vodních toků se 

nacházejí luhy a olšiny. Nejvyšší hřebenové partie pohoří tvoří bikové bučiny, 

na jihozápadě území lze nalézt v malém zastoupení též subxerofilní doubravy. 
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Obr. 8 Fytocenologie studovaného území. 

Krajinný ráz 

Podle dokumentu Krajinný ráz Zlínského kraje, zpracovatel Arvita P spol. s r.o. 

(2005), je zájmové území součástí krajinného celku Luhačovické Zálesí, oblast krajinného 

rázu 13.1. Luhačovicko. Dále z tohoto dokumentu v této kapitole vybírám. 

Luhačovické Zálesí představovalo v  minulosti svébytný a rozsáhlý etnografický 

region, k němuž patřilo původně 27 obcí, rozkládajících se kolem lázeňského města 

Luhačovice. První zmínka o Zálesí je na Komenského mapě Moravy. Tehdejší území 

zasahovalo až ke Vsetínu, jehož obyvatelé byli počítáni mezi Zálešáky. Později se jeho 

rozsah zmenšil ve prospěch Valašska, Slovácka a částečně Hané. Typické je ovlivňování 

území všemi sousedními etnografickými regiony. 

Zemědělství bylo v minulosti převažujícím způsobem obživy obyvatel. Převládal 

trojpolní hospodářský systém. Veškerá půda vsi byla rozdělena do třech dílů, vytvářejících 

rozlehlé plochy půdy. Do prvé se sela ozim (žito a pšenice), do druhé jař (oves a ječmen) a 

třetí zůstala ladem. Zde obecní pastýř pásl společný dobytek obce. Se zavedením pěstování 
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pícnin a trvalého ustájení dobytka ve chlévech, přechází i tato oblast na střídavý systém 

obdělávání polí. Zemědělství v regionu bylo po dlouhou dobu silně konzervativní. 

Částečně díky odlehlosti kraje, do značné míry byla hlavním důvodem uzavřenost komunit 

vůči novinkám a lpění na tradici. 

V produkci obilnin převládalo žito na pečení chleba a oves pro krmení koní. Ostatní 

druhy se vysévaly v menším množství. Obilí se selo i ve směsích do rubanisk, např. 

połovník (pšenice a ječmen) nebo suržica (žito a pšenice). Vedle obilnin se sely i luštěniny 

– hrách, čočka a fazole. Zelenina byla zastoupená zejména zelím, mrkví a petrželí. 

Z dalších plodin byly významné brambory a tuřín. 

Osídlení převážné části Zálesí má svůj původ ve vrcholně středověké (velké) 

kolonizaci na přelomu 13. a 14. století. Půdorysný typ obce: údolní potoční lánová ves. 

Nové vesnice byly cíleně zakládány v bezprostřední blízkosti místních toků, které vytvářejí 

centrální osu sídla. Usedlosti byly rozměřovány pravidelně, na jednom nebo obou březích, 

kde se nacházejí jejich obytné i hospodářské stavby. Pásy předělené půdy – záhumenice – 

stoupají vzhůru do svahu údolí a vytvářejí charakteristickou záhumenicovou plužinu, 

místně rozšířenou o jednotlivé trati. (konec citace). 

Zemědělský půdní fond 

„V zájmovém území převládají méně úrodné kambizemě s příslušností do III. až V. 

třídy ochrany ZPF, která zaujímají orientačně cca 94,8 %. Zvláště chráněná zemědělská 

půda s příslušností do I. a II. třídy ochrany ZPF je koncentrována v nivě Luhačovického 

potoka a jeho přítoků zaujímá jenom cca 5,3 % z celkové výměry. Nízká přirozená 

úrodnost zemědělské půdy byla zejména v období socialistické velkovýroby 

kompenzována vysokým i energetickými vklady do půdy, v posledních letech se stále více 

prosazují jemnější způsoby hospodaření a využití pastevních forem hospodaření.“ (Psotová 

et al., 2009). 

Majetkoprávní a uživatelské poměry 

„Zemědělskou půdu v řešeném území obhospodařují dva významné podnikatelské 

subjekty a to Zemědělské družstvo Olšava se sídlem v Sehradicích a Polfin agro, s.r.o. se 

sídlem v Loučce. Menší část pozemků obdělávají soukromí zemědělci, pozemky navazující 
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na zástavbu jsou využívány jako sady, zahrady a pastviny, v menší míře pak drobná 

políčka jako záhumenky. Orná půda je sdružena do produkčních bloků (LPIS).“ (Psotová 

et al., 2009). 

„Pro zájmové území je typická drobná parcelace, vysoký počet vlastníků a 

spoluvlastníků, nízký podíl státní a obecní půdy. To vše komplikuje možnosti ochrany 

pozemků před erozí a tvoří významnou překážku pro případnou realizaci biotechnických 

protierozních opatření. Pozemkové úpravy v zájmovém území neproběhly a jsou aktuálně 

připravovány pouze pro k.ú. Slopné, kde již proběhla dílčí pozemková úprava, realizující 

protierozní a protipovodňová opatření v trati Nadevsí.“ (Psotová et al., 2009). 

Ochrana přírody 

Celá jižní část zájmového území je chráněna jako CHKO Bílé Karpaty. Jediným 

maloplošným chráněným územím je zde přírodní památka U Petrůvky. „Na celkové 

výměře 2,27 ha je v této přírodní památce předmětem ochrany krajinářsky a botanicky 

hodnotné území s výskytem vstavače kukačky (Orchis morio), modráska očkovaného 

(Maculinea telejus) a modráska bahenního (Maculinea nausithous).“ 

(http://nature.hyperlink.cz). 
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Obr. 9 Ochrana přírody ve studované oblasti („volnou krajinou“ se rozumí území, které není 

chráněno podle § 14 zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). 
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ODHAD MNOŽSTVÍ SEDIMENTŮ V NÁDRŽI 

Výpočet množství sedimentů v přehradě Luhačovice byl proveden podle metodiky 

České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále ČKAIT) 

„Odhad zanášení vodních nádrží produkty eroze“ (Janeček, Váška, 2003) a sestává 

z následujících tří kroků: 

1. krok: stanovení celkové roční eroze ze všech zdrojů v povodí 

2. krok: stanovení poměru odnosu 

3. krok: stanovení množství usazených splavenin v nádrži 

Stanovení celkové roční eroze ze všech zdrojů v povodí 

Celková roční eroze v povodí byla vypočítána podle rovnice RUSLE, která 

umožňuje provést výpočet erozního smyvu i pro lesní pozemky. Jako reprezentativní roky 

byl zvolen rok 2005 a rok 2008. Tyto dva roky spolu ostře kontrastují z hlediska pěstování 

erozně náchylných plodin. Zatímco v roce 2005 byla na některých půdních blocích 

v povodí zaseta erozně riziková kukuřice, pak v roce 2008 je již pěstování kukuřice 

nahrazeno pěstováním erozně bezpečné jetelotrávy (obr.). 
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Obr. 10 Osevní plán ZD Olšava na období 2004 až 2011 v rámci bloků LPIS. 

Stanovení faktoru C 

Vstupní vrstvou pro výpočet byla vrstva land use vzniklá digitalizací nad RZM10 

(Rastrová Základní mapa ČR 1:10 000) a vrstva půdních bloků LPIS s atributy 

pěstovaných plodin ZD Olšava pro roky 2005 a 2008. Operací UNION byly tyto dvě 

vrstvy sloučeny v programu ArcGIS do jedné výsledné vrstvy nazvané C-faktor. Ve 

vrstvě C-faktor byly vytvořeny atributy C_05 a C_08. Do těchto atributů byly zapsány 

hodnoty C-faktoru pro rok 2005 a pro rok 2008. Půdním blokům, na kterých hospodaří ZD 

Olšava, byly přiřazeny hodnoty atributů C_05 a C_08 podle Janečka et al. (2002). 

V případě půdních bloků, u kterých se nepodařilo získat osevní plány, byla hodnota faktoru 

C určena pro ornou půdu podle Dostála et al. (2002) a Šúri et al. (2002) in Kliment a 

Kadlec (2010). Rovněž ostatním kategoriím land use, které nejsou evidovány v půdních 

blocích, byla hodnota C-faktoru přiřazena podle prací Dostála a kol. (2002) a Šúri a kol. 

(2002) in Kliment a Kadlec (2010) (viz tabulka). Po naplnění atributů C_05 a C_08 

hodnotami byla vrstva C-faktor.shp převedena příkazem Convert to grid do podoby dvou 

gridů o prostorovém rozlišení 10×10 m. První grid má hodnoty převzaty z atributu C_05, 
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druhý grid má hodnoty z atributu C_08. Pro zjemnění přechodu mezi jednotlivými 

kategoriemi land use a pro eliminaci osamělých pixelů land use byly oba gridy přepočítány 

průměrovým filtrem MEAN (příkaz Neighborhood Statistics). Velikost filtrovacího okna 

byla zvolena 3×3 pixely. Výsledkem jsou gridy nazvané C_05_mean a C_08_mean. 

Tab: Odvození hodnot C-faktoru 

Land use Třída 
CORINE 

Plodiny pěstované 
v letech 2005 a 
2008 

Janeček et al. 
(2002) 

C-faktor 

Dostál a kol. (2002), 
Šúri a kol. (2002) 

C-faktor 

Les 313 - - 0,005 

LPIS - ječmen jarní 0,15 - 

LPIS - ječmen ozimý 0,17 - 

LPIS - kukuřice na siláž 0,72 - 

LPIS - jetelotráva 0,01 - 

LPIS - oves 0,10 - 

LPIS - pšenice ozimá 0,12 - 

LPIS - směska+ 0,01 - 

LPIS - triticale 1 0,15 - 

Orná půda mimo LPIS 211 - - 0,25 

Nepropustné plochy 2 112 - - 0 

Otevřená prostranství 3 142 - - 0,005 

Sady 222 - - 0,35 

TTP 231 - - 0,005 

Intravilán 
zemědělských objektů 

121 - - 0 

Vodní plochy 512 - - 0 
1 kříženec pšenice a žita 
2 intravilán sídel, ulice a silnice 
3 rekreační a sportovní areály, trávníky, parky, hřbitovy, chatové osady atd. 
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Obr. 11 Využití území (land use) v povodí přehrady podle RZM10. 

 
Obr. 12 C faktor v roce 2005. 
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Obr. 13 C faktor v roce 2008. 

Stanovení faktoru K 

Ve vektorové vrstvě půdních typů DPM50.shp byl založen atribut K. Tomuto 

atributu byly přiřazeny hodnoty faktoru K na základě údajů z projektu FLOREON+ (viz 

tabulka). Vektorová vrstva byla převedena na grid nazvaný K_grid. Hodnoty tohoto gridu 

tvoří hodnoty faktoru K. 

Tab: Odvození hodnot K-faktoru 
Půdní typ Projekt FLOREON+ 

K-faktor 

Fluvizem 0,31 

Glej 0,30 

Kambizem 0,29 

Luvizem 0,30 

Pararendzina 0,31 

Ranker 0,31 
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Obr. 14 K faktor. 

Výpočet topografického faktoru LS 

Topografický faktor LS byl vypočítán z hydrologicky korektního DEM o rozlišení 

10×10 m v modulu r.watershed, který je součástí GIS GRASS. Výsledkem je grid nazvaný 

LS_grid, jeho hodnoty tvoří hodnoty faktoru LS. Pro použití v RUSLE byl LS_grid 

vydělen hodnotou 100. 
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Obr. 15 3D vizualizace LS faktoru v GIS GRASS, faktor převýšení Z = 4. 

 
Obr. 16 Faktor geomorfologický (LS). 

Určení faktoru R 
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Faktor R byl určen pro meteorologickou stanici Luhačovice podle zdroje Toman et 

al. in Litschmann a Rožnovský (1993). Tento zdroj uvádí dlouhodobou hodnotu faktoru R 

pro Luhačovice, jež se rovná 21,1. 

Určení faktoru P 

Pro zjednodušení se pro zemědělské pozemky v území nepředpokládala existence 

protierozních opatření. Hodnota faktoru P byla tedy stanovena na 1. 

Vlastní výpočet RUSLE 

Výpočet RUSLE byl proveden metodou mapové algebry v rastrovém kalkulátoru 

(Raster Calculator) programu ArcGIS 9.2 podle vztahu: 

pro rok 2005:  G = R * K_grid * LS_grid * C_05_mean * P 

a pro rok 2008:  G = R * K_grid * LS_grid * C_08_mean * P. 

Rovnice RUSLE byla vypočítána pro celé povodí Luhačovické přehrady pro 

sledované roky. Výsledkem výpočtů jsou dva gridy erozního smyvu: rusle_2005 a 

rusle_2008. Každá buňka těchto gridů obsahuje hodnotu erozního smyvu v jednotkách t/ha 

za příslušný rok (viz obr.). Dále byla vypočtena s použitím funkce Zonal Statistics as Table 

v ArcGIS 9.2 průměrná hodnota erozního smyvu Gprům pro dílčí povodí IV. řádu a pro roky 

2005 a 2008 (viz tabulka...). 

Tab. 8 Hodnoty erozního smyvu pro jednotlivá povodí 

Průměrná ztráta půdy 
Gprům (t/ha.rok-1) 

Celková ztráta půdy 
Gc = A * Gprům (t/rok) 

Povodí IV. řádu Číslo hydrolog. 
pořadí povodí 

Plocha A 
(ha) 

2005 2008 2005 2008 

Luhačovický p. – 
horní část 

4-13-01-101 2449,4 0,2013 0,1451 493 355 

Luhačovický p. – 
dolní část 

4-13-01-103/1 1169,3 0,1708 0,1339 200 157 

Olše 4-13-01-102 860,7 0,2144 0,1339 185 115 
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[A - plocha povodí (ha), Gprům – průměrná ztráta půdy (t/ha za rok), Gc – celková ztráta 

půdy (t/rok)] 

Interpretace výsledků rovnice RUSLE 

Pěstování erozně rizikových plodin v roce 2005 a pěstování erozně bezpečných 

plodin v roce 2008 se jednoznačně promítlo do průměrné ztráty půdy v těchto letech. Ve 

všech dílčích povodích IV. řádu je průměrná ztráta půdy v t/ha v roce 2008 nižší než v roce 

2005. Budeme-li uvažovat velikost ztráty půdy v roce 2005 jako 100%, potom oproti roku 

2008 došlo v horní části povodí Luhačovického potoka ke snížení této hodnoty o 28%, 

v dolní části povodí o 21,5% a v povodí Olše dokonce o 38%. 

 
Obr. 17 Erozní smyv podle RUSLE v roce 2005 (grid 10*10 m). 
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Obr. 18 Erozní smyv v roce 2005 detail půdních bloků LPIS, legenda mapy viz obr. 17. 

 
Obr. 19 Erozní smyv podle RUSLE v roce 2008 (grid 10*10 m). 
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Obr. 20 Erozní smyv v roce 2008 detail půdních bloků LPIS, legenda mapy viz obr.19. 

Z obrázků ... je patrné, že největší vliv na variabilitu míry ohrožení půdy vodní erozí 

mají hodnota faktoru C a hodnota LS faktoru. Hodnoty faktoru R a P jsou konstantní 

v celém povodí přehrady, jsou konstantní i v letech 2005 a 2008. Faktor K se mění podle 

půdních typů, v čase je však konstantní. 

Oblasti pokryté lesní půdou, trvalým travním porostem a erozně bezpečnými 

plodinami (např. jetelotráva a směska+) jsou obecně ohroženy erozí jen velmi slabě 

(do 1,6 t/ha za rok). Ohrožení těchto oblastí erozí je vyšší pouze v územích s větší 

sklonitostí a větší délkou svahů, tedy s vyšší hodnotou LS faktoru. Naopak nejvyšší míra 

ohrožení erozí (4,6 – 6 t/ha za rok) je pouze v oblastech, kde se kombinuje pěstováním 

erozně rizikových plodin (kukuřice) s nejvyššími hodnotami faktoru LS. 

Stanovení hodnot CN křivek 

Výpočet CN křivek byl proveden v prostředí GIS. Digitalizací nad Rastrovou 

Základní mapou ČR 1:10 000 byla nejdříve připravena vstupní vrstva land use. Jednotlivé 

budovy byli přitom generalizovány spolu s uliční sítí a ostatními veřejnými prostory v 

obcích do podoby intravilánu sídel. Zemědělské dvory a objekty byly generalizovány do 
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podoby ploch zemědělských družstev (obr.). Vrstva land use byla rozčleněna do kategoríí 

podle Holého (1994) a operací Union sloučena s vrstvou půdních bloků LPIS. Vznikla tak 

nová vrstva, pracovně nazvaná lu_lpis_Union s atributy USE_2005 a USE_2008. 

Do těchto dvou atributů byly zapsány kategorie využití území. V případě, že se jedná o 

půdní blok, byla do atributu USE_2005, resp. USE_2008, zapsána příslušná plodina 

pěstovaná v daném roce. 

Další vstupní vrstvou pro stanovení hodnot CN křivek byla vrstva hlavních půdních 

jednotek HPJ. S pomocí převodní tabulky od Janečka et al. (2002) a na základě 2. a 3. čísla 

kódu BPEJ byly do této vrsvy zapsány hodnoty hydrologických skupin půd (HSP). 

Pro jednotlivé kategorie využití území a pro jednotlivé pěstované plodiny vrstvy 

lu_lpis_Union byly příkazem Convert to grid vytvořeny binární rastry. Buňky binárního 

gridu mohou mít pouze hodnotu 0 nebo 1. Rovněž pro jednotlivé kategorie HSP byly 

vytvořeny příkazem Convert to grid binární rastry. Vynásobením binárních rastrů land use 

a binarních rastrů HSP byly podle tabulky od Janečka et al. (2002) získány kýžené hodnoty 

CN křivek. Pro lesní půdu (nemá evidovány BPEJ) byly hodnoty CN křivek přímo 

odvozeny podle dat z projektu FLOREON+. 

Tab: Kategorie využití půdy a jejich začlenění do klasifikace podle Holého (1994) 

LPIS a generalizovaný 
ZABAGED 

Využití půdy 

Holý (1994) 

 

Využití půdy 

Holý (1994) 

 

Hydrologické podmínky 

Les Lesy průměrné 

Ječmen jarní Úzkořádkové plodiny - 
obiloviny 

nedokonalé 

Ječmen ozimý Úzkořádkové plodiny - 
obiloviny 

nedokonalé 

Kukuřice na siláž Širokořádkové plodiny nedokonalé 

Jetelotráva Hustě seté luštěniny nebo 
traviny 

nedokonalé 

Oves Úzkořádkové plodiny - 
obiloviny 

nedokonalé 

Pšenice ozimá Úzkořádkové plodiny - 
obiloviny 

nedokonalé 

Směska+ Hustě seté luštěniny nebo 
traviny 

nedokonalé 

Triticale 1 Úzkořádkové plodiny - 
obiloviny 

nedokonalé 
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Orná půda mimo LPIS Hustě seté luštěniny nebo 
traviny 

nedokonalé 

Nepropustné plochy Ulice a silnice, dlážděná 
parkoviště, střechy atd. 

- 

Otevřená prostranství 2 Otevřená prostranství, 
trávníky, parky, hřiště, 
hřbitovy atd.; travní kryt na 
75 % a více 

- 

Sady Sady se zatravněným 
meziřadím 3 

dobré 3 

TTP Louky dobré 

Intravilán zemědělských objektů Intravilán zemědělských 
objektů 

- 

Vodní plochy - - 
1 kříženec pšenice a žita 
2 do této kategorie byly začleněny rovněž zahrádkářské chatové kolonie 
3 hodnota odvozena podle Janečka et al. (2002) 

Odhad transportu splavenin - poměru odnosu 

V prvním kroku byl pro každé dílčí povodí IV. řádu určen reliéfový poměr (RP). 

Hodnota CN křivek byla pro každé dílčí povodí vypočítána jako vážený průměr přes 

plochu odpovídající jednotlivým druhům land use. Získané hodnoty CN a RP byly 

dosazeny do vztahu podle Williamse (1977) a pro každé dílčí povodí byl vypočten poměr 

odnosu (SDR). Výsledky jsou shrnuty v tabulkách. 

Vzorec pro výpočet poměru odnosu dle Williamse (1977) in Krása (2010): 

11 0,0998 0,3629 5,4441,366 10SDR F RP CN− −
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

kde: SDR – poměr odnosu splavenin (-), 

F – plocha povodí (km2), 

RP – reliéfový poměr (m/km), 

CN – hodnota CN křivek. 

Tab. 9 Výpočet reliéfového poměru pro dílčí povodí 

Povodí IV. řádu Převýšení (m) Délka povodí (km) RP (m/km) 

Luhačovický p. – horní část 321 8,3 38,7 

Luhačovický p. – dolní část 199 5,7 34,9 

Olše 290 6,1 47,5 
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[RP – reliéfový poměr (m/km)] 

 

Tab. 10 Výpočet CN křivek pro dílčí povodí a pro roky 2005 a 2008 

CN Povodí IV. řádu Plocha (km2) RP (m/km) 

2005 2008 

Luhačovický p. – horní část 321 38,7 75 75 

Luhačovický p. – dolní část 199 34,9 74 74 

Olše 290 47,5 73 73 

[RP – reliéfový poměr (m/km), CN – číslo odtokové křivky (-)] 

Stanovení množství usazených splavenin v nádrži 

Poměr zachycení (TE) 

Poměr zachycení splavenin v nádrži byl vypočítán metodou Bruneho křivek. Dle 

Dendy (1978) in Krása (2010) lze Bruneho závislost vyjádřit matematicky následujícím 

vztahem: 

log( / )0,19100 0,97
C I

TE = ⋅ , 

kde: TE je poměr zachycení, ang. trap efficiency (%), 

 C je zásobní objem nádrže (m3), 

 I je roční průměrný průtok nádrží (m3 za rok). 

Hodnoty C a I pocházejí z webového zdroje http://www.pmo.cz/cz/uzitecne/vodni-

dila/luhacovice. 

C = 846 000 m3, 

I = 9 681 552 m3 za rok. 

Po dosazení do vztahu dle Dendy (1978) in Krása (2010) dostáváme: 

log(846000/9681552)0,19100 0,97 85%TE = ⋅ =  

Tab. 11: Hodnoty SDR a Gc pro dílčí povodí a roky 2005 a 2008 
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Poměr odnosu 

SDR (-) 

Celková ztráta půdy 

Gc (t/ rok) 

Množství sedimentu 

c
SY G SDR= ⋅  

(t/rok) 
Povodí IV. řádu 

2005 2008 2005 2008 2005 2008 

Luhačovický p. – horní část 0,60 0,60 493 355 296 213 

Luhačovický p. – dolní část 0,58 0,58 200 157 116 91 

Olše 0,62 0,62 185 115 115 71 

Součet -  - 878 627 527 375 

Množství sedimentu (SY) 

1
i

n

c i

i

SY G SDR
=

= ⋅∑ , 

kde SY je množství sedimentu (sediment yield), 
ic

G je celková ztráta půdy z i-tého povodí, 

SDRi je poměr odnosu z i-tého povodí (sediment delivery ratio) a n je počet dílčích povodí. 

Po dosazení proměnných dostáváme pro rok 2005 a pro rok 2008: 

2005 0,6 493 0,58 200 0,62 185 527SY = ⋅ + ⋅ + ⋅ = t.rok-1 

2008 0,6 355 0,58 157 0,62 115 375SY = ⋅ + ⋅ + ⋅ = t.rok-1 

SY lze převést na jednotky m3.rok-1 následujícím vztahem: 

1, 4

SY
SY = , 

kde hodnota 1,4 vyjadřuje podle Janečka a Vášky (2003) průměrnou měrnou hmotnost 

splavenin. Po dosazení proměnných dostáváme pro roky 2005 a 2008: 

2005

527
376

1, 4
SY = = m3.rok-1 

2008

375
268

1, 4
SY = = m3.rok-1 

Výsledné množství sedimentu (SYv) 

v
SY SY TE= ⋅ , 

kde SYv je výsledné množství sedimentu zachyceného v nádrži a TE je poměr zachycení. 

Po dosazení proměnných dostáváme pro roky 2005 a 2008: 
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2005
376 0,85 320

v
SY = ⋅ = m3.rok-1 

2008
268 0,85 228

v
SY = ⋅ = m3.rok-1 
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MODEL SWAT 

Sestavení modelu 

Erozní model SWAT byl v této práci použit ve formě extenze pro ArcView 3.x, jejíž 

název je AVSWAT-X for SWAT2005. Vstupní data a jednotlivé parametry jsou do modelu 

SWAT zadávána v postupně navazujících krocích. Je tak eliminována možnost, že by 

uživatel některé povinné vstupní hodnoty modelu nezadal. 

Prvním krokem výstavby modelu je Watershed Delineation, tedy česky 

„schematizace povodí“. První fází Watershed Delineation je zadání digitální modelu terénu 

do SWAT (DEM Set Up). Použil jsem výškový grid o velikosti buňky 10 m, oříznutý na 

hranici řešeného povodí přehrady. Tento grid vznikl konverzí TIN, který byl vytvořen 

z vrstevnic o základním intervalu 2 m. V této fázi je možné určit modelu používané 

kartografické zobrazení. Zatím jsem ponechal zobrazení nedefinováno. Dále byla do 

modelu zadána vrstva vodních toků (Digitized Stream Network) z databáze HEIS. Samotné 

zadání vrstvy probíhá v dialogovém okně Burn_In Option. DEM tak byl překryt vrstvou 

vodních toků, což umožní podle Luzio Di et al. (2002) modelu SWAT lépe lokalizovat 

říční síť a zpřesnit vymezení hydrografických jednotek (HRU – viz dále) a subpovodí. Po 

stisknutí tlačítka Apply model provedl předzpracování digitálního modelu terénu pro další 

hydrologické výpočty. Toto předzpracování DEM (Preprocessing of the DEM) spočívá v 

odstranění bezodtokových depresí (tzv. sinks) a nadefinování směru odtoku z buněk gridu 

nacházejících se na rozvodnici řešeného území. Odtok z těchto buněk jsem nadefinoval 

směrem do centra řešeného povodí. Předzpracováním se DEM stal hydrologicky 

korektním. 

Druhou fází Watershed Delineation je definice říční sítě a závěrových profilů 

subpovodí (Stream Definition). Zde jsem experimentálně stanovil velikost Treshold Area 

na hodnotu 10 ha. Při této hodnotě linie akumulací odtoku generované modelem SWAT 

nejlépe korespondují s říční sítí databáze HEIS. Jak uvádějí Luzio Di et al. (2002) Treshold 

Area definuje minimální velikost odtokové plochy, na které může vzniknout linie 

akumulace odtoku. Uživatel tak může definovat minimální velikost a tím i konečný počet 

subpovodí a detailnost odtokové sítě generované modelem SWAT. Po stisknutím tlačítka 

Apply přibyly v mapovém okně vrstvy Streams a Outlets. Streams je liniovou vrstvou 
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akumulace odtoku generovanou SWAT na základě gridu FlowAccumulation s prahovou 

hodnotou akumulace odtoku 10 ha. Což znamená, že do dané buňky akumulace odtoku 

musí vtékat minimálně 100 buněk. Bodová vrstva Outlets představuje uzly říční sítě, tedy 

soutoky. 

 
Obr. 21 Dialogové okno Watershed Delineation s vyplněnými hodnotami. 

Třetí fází Watershed Delineation je definice uzávěrových profilů subpovodí (outlets) 

a počátečních bodů odtoku (inlets). Outlets a inlets mohou být v této fázi do řešeného 

povodí přidány nebo z něj odstraněny, nebo lze změnit jejich polohu (Redefine Location). 

On screen digitalizací jsem do modelovaného povodí přidal několik uzávěrových profilů 

(outlets) subpovodí (viz obr.). Inlets nebyly v této práci zvažovány. 
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Obr. 22 Definice uzávěrových profilů povodí (Outlets). Červeně outlets doplněné digitalizací. 

Ve čtvrté fázi Watershed Delineation je nutné modelu ukázat, co je hlavním 

uzávěrovým profilem celého modelovaného povodí (Main Watershed Outlet Selection and 

Definition). Model SWAT umožňuje zadání několika hlavních uzávěrových profilů, které 

pak vymezují řešené povodí. V případě této práce je modelovaným povodím povodí 

Luhačovické vodní nádrže. Jako hlavní uzávěrový profil jsem tedy zvolil profil na hrázi 

přehrady. Po jeho výběru model spustil výpočet vrstvy subpovodí (Subbasins) a vrstvy 

modelovaného povodí (Watershed). Výsledné vrstvy se zobrazí v mapovém okně. 

Tlačítkem Apply byl spuštěn výpočet parametrů jednotlivých subpovodí (Calculation of 

Subbasin Parameters). Podle Luzio Di et al. (2002) se jedná o morfometrické parametry 

subpovodí a topologické parametry jednotlivých úseků vodních toků.Tyto charakteristiky 

jsou uloženy do atributových tabulek vrstvy Subbasins a vrstvy Streams. V povodí 

Luhačovické nádrže vzniklo 177 subpovodí. Každé subpovodí bylo očíslováno a popisek 

s číslem subpovodí se zobrazil v mapovém okně. V této fázi výstavby modelu SWAT do 

něj byla zadána centrální rovnoběžka Křovákova zobrazení, tedy 49,5°. Tak bylo 

nadefinováno kartografické zobrazení. Pro řešené povodí a pro každé subpovodí byl 

vygenerován protokol nadmořských výšek (Toporep.txt) ve formě textového souboru. Tím 

byla schematizace povodí (Watershed Delineation) ukončena. 
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Obr. 23 Subpovodí (Subbasins). 

 
Obr. 24 Ukázka části protokolu Toporep.txt. 

Volitelnou funkcí je v dialogovém okně Watershed Delineation lokalizace nádrží 

(Reservoir) v říční síti. Této funkce jsem využil a provedl jsem lokalizaci VD Luhačovice. 

Nádrž zasahuje do plochy pěti subpovodí a v těchto subpovodích byla také modelu SWAT 

definována. V každém subpovodí lze přitom definovat nanejvýš jednu nádrž. Po 

definování nádrží se v mapovém okně zobrazí nová bodová vrstva Reservoirs. 
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Obr. 25 Pěti subpovodím byla definována nádrž Luhačovice (Reservoirs). 

Dalším krokem v modelu SWAT je definice vrstev využití území a půd (Definition of 

LandUse And Soil Themes) a jejich následné zkombinování příkazem Overlay. Jako land 

use jsem použil vrstvu z databáze CORINE Land Cover 2006. Model přitom automaticky 

převede zadanou vektorovou vrstvu do podoby gridu. Při následné reklasifikaci je nutné 

kategorie využití území databáze CORINE Land Cover převést na kategorie modelu 

SWAT. Po reklasifikaci se v mapovém okně zobrazí nová vrstva SwatLandUseClass. 

 
Obr. 26 Určení vrstev využití území a půd (Definition of LandUse And Soil Themes). 
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V další fázi byla do modelu zadána data o půdních typech v subpovodí. Použil jsem 

při tom vrstvu digitální půdní mapy 1:50 000. Model opět automaticky převede vektorovou 

vrstvu na grid. Databáze modelu SWAT však obsahuje pouze půdy z území USA. Půdní 

typy, vyskytující se ve sledovaném povodí, spolu s jejich parametry, bylo nutno do 

databáze doplnit. Po tomto doplnění byla provedena reklasifikace kategorií jednotlivých 

půd a v mapovém okně se zobrazila nová vrstva SoilClass. Následně bylo spuštěno 

překrytí (Overlay) gridů LandUse a Soils. Během procesu Overlay byl vygenerován 

protokol LanduseSoilRepSwat.txt. 

 
Obr. 27 Grid půdních typů v modelu SWAT. 
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Obr. 28 Grid využití území v modelu SWAT. 

 
Obr. 29 Ukázka části protokolu LanduseSoilRepSwat.txt. 
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Jakmile jsou do modelu importována data land use a půdní typy, v menu Avswatx se 

aktivuje příkaz HRUs Distribution. HRU (Hydrological Response Units) mají vždy 

jedinečnou kombinaci land use a půdního typu. Spuštění příkazu umožňuje pro každé 

subpovodí vytvořit jednu nebo více HRU. Použil jsem variantu Dominant LandUse and 

Soil a pro každé subpovodí byla vytvořena pouze jediná HRU, která představuje 

převládající kategorii land use a převládající kategorii typu půdy v subpovodí. Na závěr 

model SWAT poskytne protokol LandUse and Soil Distribution a spustí SWAT View. 

 
Obr. 30 Dialogové okno pro definování distribuce HRU (HRUs Distribution) 

Další krok v modelu SWAT představuje zadávání dat o klimatu studovaného území 

prostřednictvím údajů z meteorologických stanic lokalizovaných na tomto území nebo 

v jeho okolí. Slouží k tomu dialogové okno Weather Data Definition. Toto okno je 

rozděleno do šesti oddílů: Weather simulation data, Rainfall data, Temperature data, Solar 

Radiation data, WindSpeed data a Relative Humidity data. Povinně musí být do modelu 

zadána Weather simulation data. Do ostatních pěti oddílů lze zadat buďto přímo naměřená 

data, nebo je možno provést simulaci hodnot meteorologických prvků. Nejdříve jsem si 

vytvořil vlastní databázi meteorologických prvků (User Weather Stations) pro stanici 

Luhačovice a období 1984 – 2009, tj. celkem za 26 let. Do této databáze byly zadány 

průměrné měsíční úhrny srážek (PCPMM), průměrná denní minimální teplota vzduchu pro 

jednotlivé měsíce (TMPMN), průměrná denní maximální teplota vzduchu pro jednotlivé 

měsíce (TMPMX) a průměrná denní délka trvání slunečního svitu pro jednotlivé měsíce 

(SOLARAV). Hodnoty meteorologických prvků je nutno do SWATX zadávat s desetinnou 

čárkou v podobě tečky. Rovněž zde byla zadána nadmořská výška a zeměpisná šířka a 

zeměpisná délka meteorologické stanice. Databáze meteorologických prvků je uložena 

v dBase tabulce na adrese ...AVSWATX\AvSwatDB\userwgn.dbf. Po nadefinování vlastní 
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meteorologické stanice jsem přistoupil k simulaci počasí v dialogovém okně Weather Data 

Definition. Mým záměrem bylo použít data z nadefinované stanice Luhačovice. SWAT 

však tyto údaje odmítnul přijmout s chybovým hlášením, že tabulka userwgn.dbf má 

nekorektní pole. Nezbylo tedy, než provést simulaci klimatu, kterou zajistil generátor 

počasí WXGEN. SWAT obsahuje podle Luzio Di et al. (2002) generátor počasí WXGEN 

pro generování klimatických dat a za účelem vyplnění mezer v naměřených datech. 

Spuštěním simulace meteorologických prvků bylo zadávání vstupních dat do SWAT 

dokončeno. 

 
Obr. 31 Dialogové okno pro zadávání meteorologických prvků. 

 
Obr. 32 Okno definice klimatu. 

V dalším kroku jsem příkazem Build All spustil fázi generování vstupů do modelu 

SWAT. Vše bylo ponecháno v přednastaveném nastavení. Hodnota Manningova 
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součinitele drsnosti n byla tedy ponechána na přednastavené hodnotě 0,014. Generovány 

jsou vstupní ASCII soubory – tedy vstupy do modelu SWAT pro následující simulaci. 

Informace z databází SWAT jsou podle Luzio Di et al. (2002) přiřazeny jednotlivým 

subpovodím, resp. HRU. Vstupy mohou být: data o konfiguraci povodí (přípona .fig), data 

o půdách (.sol), data o podnebí (.wgn), data o subpovodích (.sub), o HRU (.hru), o síti 

povrchového odtoku (.rte), o podzemních vodách, o využití vod, o managementu povodí, o 

chemismu půd, o nádržích (.rsv) a o kvalitě tekoucích vod (viz obr.). 

 
Obr. 33 Generování vstupů do modelu SWAT příkazem Build All. 

Po  úspěšném provedení příkazu Build All je možno přejít k samotnému spuštění 

modelu. SWAT se spouští v okně Run SWAT. Období simulace eroze jsem zvolil od 

1.1.1930 do 31.12.2009. Je to tedy celé období od zprovoznění přehrady do počátku 

odstraňování nánosů z jejího dna. Výstupy jsem zvolil roční. Nevýhodou této simulace je, 

že kategorie využití území (land use) zůstaly statické – tzn. na hodnotách z databáze 

CORINE Land Cover z roku 2006. Tomuto land use odpovídají i všechny níže uvedené 

výsledky z modelu SWAT. 
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Obr. 34 Nastavení hodnot a spuštění modelu SWAT. 

 

Výsledky modelu SWAT 

Výsledkem modelu SWAT jsou čtyři dBase tabulky: bsb.dbf, rch.dbf, rsv.dbf a 

sbs.dbf. 

Výstupní soubor subpovodí (Subbasin Output File, bsb.dbf) obsahuje souhrnné 

informace o každém subpovodí v povodí. Pro tuto práci jsou zde dvě důležité proměnné: 

AREA a SYLD. Význam těchto charakteristik podávají Neitsch et al. (2002) následovně: 

AREA – plocha subpovodí (km2), 

SYLD – sediment yield, odnos sedimentů ze subpovodí do toku (t/ha za rok). 
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Obr. 35 Kartogram s rozlohou subpovodí (ha). 

 
Obr. 36 Průměrná hodnota LS faktoru pro subpovodí (-). 
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Obr. 37 Míra ohrožení pozemků erozním smyvem SYLD (t/ha za rok). 

Výstupní soubor říční sítě (Main Channel Output File, rch.dbf) obsahuje souhrnné 

informace o každém elementu odtokové sítě v povodí. Pro tuto práci jsou zde důležité 

proměnné: AREA a SED_OUT. Význam těchto charakteristik podávají Neitsch et al. 

(2002) následovně: 

AREA – plocha odvodňovaná příslušnou vodotečí (km2), 

SED_OUT – množství sedimentu opouštějící subpovodí závěrovým profilem (t), 

SEDCONC – koncentrace sedimentů v toku (mg/l). 

Tab. 12: Charakteristiky říční sítě SED_OUT a SEDCONC z rch.dbf pro vybraná subpovodí 

Č. subpovodí SED_OUT (t) SEDCONC (mg/l) 

1 0,430 0,358 

17 0,006 1,038 

35 17,580 7,970 

53 55,750 55,525 

70 97,550 42,650 

88 0,046 0,205 

106 13,975 25,350 

123 0,360 0,790 

141 1938,000 27,750 

159 26,600 20,973 

177 1818,750 27,950 
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Obr. 38 Průměrná koncentrace sedimentů ve vodních tocích SEDCONC (mg/l). 

 
Obr. 39 Odnos sedimentů závěrovým profilem subpovodí SED_OUT (t/rok). 

Výstupní soubor nádrží (Reservoir Output File, rsv.dbf) obsahuje souhrnné 

informace o každé nádrži v povodí. Pro tuto práci jsou zde dvě důležité proměnné: 

SED_IN a SED_OUT. Význam těchto charakteristik podávají Neitsch a kol. (2002) 

následovně: 
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SED_IN - Reservoir sediment inflow, množství sedimentů transportovaných do 

nádrže za časové období (t), 

SED_OUT - Reservoir sediment outflow, množství sedimentů odcházejících z 

nádrže za časové období (t). 

Výstupní soubor HRU (HRU Output File, sbs.dbf) obsahuje souhrnné informace o 

každé HRU (Hydrologic Response Unit) v povodí. Pro tuto práci jsou zde důležité 

proměnné: LULC, AREA a USLE. Význam těchto charakteristik podávají Neitsch et al. 

(2002) následovně: 

LULC – čtyřmístný kód pro land cover/land use příslušné HRU. Kód má původ 

v souboru crop.dat, 

AREA – plocha odvodňovaná příslušnou HRU (km2), 

USLE – ztráta půdy vypočtená dle USLE (t/ha). Tato hodnota je pouze orientační. 

Interpretace výsledků modelu SWAT 

Tab. 13 Průměrná ztráta půdy podle rovnice RUSLE a podle modelu SWAT 

Model SWAT 

Průměrná* ztráta půdy SYLD (t/ha.rok-1) 
Povodí 

referenční rok 2006 

Luhačovický p. – horní část 0,2385 

Luhačovický p. – dolní část 0,0791 

Olše 0,1833 

[*vážený průměr přes plochu subpovodí] 

Tab. 14 Množství sedimentu zachyceného v nádrži podle metodiky ČKAIT a podle modelu SWAT 

Metodika ČKAIT Model SWAT 

Množství zachyceného sedimentu 
(t/rok) 

Množství zachyceného sedimentu 
(t/rok) 

Nádrž 

2005 2008 referenční rok 2006 

VD Luhačovice 448* 319* 1691 
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[* součin TE (%) a SY (t) pro příslušný rok] 

Množství sedimentu zachyceného v nádrži je podle výsledků modelu SWAT cca 

4 krát až 5 krát vyšší než množství vypočítané dle metodiky ČKAIT. Podle mého názoru se 

skutečnosti více blíží výsledek vypočítaný metodikou ČKAIT, protože tato metodika je 

lépe přizpůsobena na použití v našich podmínkách. 

Výsledky modelu SWAT lze rovněž interpretovat jako kvalitativní míru znečištění 

vodních toků splaveninami, např. podle stupnice: mírně znečištěné – středně – velmi. 

Za mírně znečištěné tak lze označit horní části vodních toků, směrem dolů po proudu 

množství sedimentů unášené ve vodních tocích vzrůstá a páteřní vodní toky lze označit 

jako silně znečištěné splaveninami. Model SWAT tedy kumuluje sedimenty v páteřních 

tocích říční sítě. Množství sedimentů unášené v tocích také přímo úměrně závisí 

na výškové členitosti zdrojového povodí. 
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MODEL HEC-RAS 

Popis a předzpracování vstupních dat 

Data pro model HEC-RAS byla připravena pomocí extenze HEC-GeoRAS 

v ArcGIS. Vstupními daty přitom byly vrstvenice o základním intervalu 2 m, liniová vrstva 

vodních toků a bodová vrstva příčných profilů geodeticky zaměřených na Luhačovickém 

potoce (zdroj dat: Povodí Moravy, s.p). Pro schematizaci vodního toku jsem vybral dolní 

část Luhačovického potoka nad přehradou a třináct charakteristických profilů v tomto 

úseku. Jedná se o část toku od obce Dolní Lhota po přehradu. Prvním krokem 

schematizace je vytvoření vrstev pro model HEC-RAS (příkaz Create RAS Layers). 

Povinně musí být při schematizaci vodního toku vytvořeny vrstvy středové linie toku 

(Stream Centerline) a vrstva příčných profilů toku (Cross Section Cut Lines). Ovšem pro 

další analýzy (např. analýza záplavových oblastí při N-letých průtocích) HEC-RAS 

vyžaduje i zadání dalších dat, kterými jsou: břehové čáry koryta toku (Main Channel 

Banks), vzdálenosti mezi dvěma sousedními příčnými profily na toku (Flow Path 

Centerlines). Tato geodata je možno zadat buď přímým zápisem hodnot do tabulek HEC-

RAS nebo je možno si tato data připravit jako vrstvy v HEC-GeoRAS. 

Vrstva vodních toků (Stream Centerline) byla vytvořena zkopírováním shapefile 

dolní části Luhačovického potoka do geodatabáze HEC-GeoRAS. Tak byla zajištěna 

struktura atributové tabulky požadovaná HEC-RAS, včetně povinného atributu HydroID. 

Luhačovický potok byl schematizován do podoby jednoho úseku (Reach). Každý úsek 

vodního toku musí mít jedinečnou kombinaci názvu vodního toku (River) a názvu úseku 

toku (Reach). Dále platí následující topologická pravidla: linie vodního toku musí být 

orientována od pramene směrem dolů po proudu, všechny úseky vodních toků (Reach) se 

musí spojovat v místech soutoků (junctions). Linie vodních toků se mohou křížit pouze 

v místě soutoku. 

Liniová vrstva příčných profilů toku (Cross-Sectional Cut Lines Layer) byla 

vytvořena spojením geodeticky zaměřených bodů příčných profilů (přichytávání – 

snapping na bodovou vrstvu příčných profilů). Linie příčného profilu přitom musí být 

orientována z levého břehu na pravý a měla by být vedena kolmo k vodnímu toku. Tyto 
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linie se rovněž nesmí křížit, mohou protínat vodní tok vždy pouze jedenkrát a nesmí 

zasahovat mimo rozsah DEM. 

V dalším kroku byl vytvořen digitální model terénu TIN. Vstupními vrstvami byly 

vrstevnice o základním intervalu 2 m (Soft breaklines, Height source: nadm. výška), 

liniová vrstva vodních toků (Hard breaklines) a bodová vrstva příčných profilů (Mass 

points, Height source: nadm. výška). S využitím tohoto TIN byl poté konverzí vrstvy 

Cross-Sectional Cut Lines vytvořen 3D vrstva Cross-Sectional Cut Lines3D (obsahuje 

mimo jiné atribut nadm. výška). 

Po vytvoření vrstev Stream Centerline a Cross-Sectional Cut Lines3D byly tyto 

naplněny relevantními atributy (Attributing layer). Program HEC-GeoRAS si vrstvy 

ukládá v podobě tabulek do Personal Geodatabase (přípona MDB). Pro práci v prostředí 

HEC-RAS bylo nutno vrstvy z geodatabáze vyexportovat příkazem Extract GIS Data do 

souboru .RASImport.sdf. 

 
Obr. 40 Lokalizace příčných profilů v HEC-GeoRAS. 

Sestavení modelu 
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Nejdříve byl založen nový projekt v HEC-RAS. Do tohoto projektu byla poté ve 

třech krocích importována data připravená v HEC-GeoRAS. Úspěšně importovaná data se 

zobrazila v editoru geometrických dat (Geometric Data) (viz obr.). 

 
Obr. 41 Schematizace vodního toku a příčných profilů v HEC-RAS. 

V tomto editoru byla provedena úprava dat příčných profilů. Odstraněny byly přitom 

chybně zadané lomové body profilů vzniklé při konverzi 2D linie profilu na 3D. Dále byly 

zadány vzdálenosti k profilu ve směru toku (Downstream Reach Lengths) a vodorovné x-

ové souřadnice bodů, které oddělují hlavní koryto od inundace (Main Channel Bank 

Stations). Příčné profily jsou lze v tomto případě rozdělit na tři části: LOB (levobřežní 

inundace), Channel (kyneta, ev. koryto) a ROB (pravobřežní inundace). Pro jednotlivé 

části profilů byly zadány hodnoty Manningových drsností. 

Manningovy součinitele drsnosti průtočného profilu n byly odvozeny na základě 

charakteru koryta a přilehlé inundace. Land cover byla určena z ortofot a podle RZM 10 

(viz. tabulka). Koryto Luhačovického potoka nad přehradou má až k obci Dolní Lhota 

přírodní charakter. Vodní tok zde přirozeně meandruje a jeho lem tvoří buřeň, křoviny a 

vzrostlé stromy. Výjimku představuje průtok potoka místní částí Martincův Mlýn. Koryto 

je zde napřímené a jeho lem tvoří trvalý travní porost (týká se profilu PF 145). Umělé 

koryto je též u profilu PF 157 v obci Dolní Lhota. Přilehlá inundace je pokryta 
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roztroušenými stromy a nízkou trávou. Profil PF 140 se nachází v rekreační oblasti 

přehrady, jež je silně přetvořena činností člověka. Přilehlou inundaci pokrývá trvalý travní 

porost. 

Tab. 15 Hodnoty Manningova součinitele drsnosti n řešeného úseku toku (podle Chow, 1959 in 
Brunner, 2008) 

Úsek koryta Charakter úseku Hodnota n 

Channel
 přirozené koryto 0,040 

Channel
 umělé koryto, přímé 0,020 

Přilehlá inundace buřeň, keře, stromy 0,060 

Přilehlá inundace nízká tráva, stromy 0,040 

Přilehlá inundace TTP - vysoká tráva 0,035 

[Channel je v případě přírodních toků koryto, u upravených toků kyneta; “přilehlou 

inundací“ se myslí LOB nebo ROB] 

Analýza ustáleného proudění v otevřeném korytě 

Před analýzou transportu sedimentů a vývoje koryta je podle uživatelské příručky 

k modelu HEC-RAS (Brunner, 2008) doporučeno provést na sérii příčných profilů analýzu 

ustáleného proudění v korytě (Steady Flow Analysis). Podle tohoto manuálu to umožní 

vyřešit případné pozdější potíže při výpočtech hydrauliky vodního toku a rovněž to umožní 

vytvořit robustní hydraulický model. 

Prvním krokem při Steady Flow Analysis je zadání relevantních dat do modelu, což 

umožňuje editor nazvaný Steady Flow Data. V tomto editoru jsem zadal třináct příčných 

profilů na schematizovaném úseku Luhačovického potoka. Dále jsem definoval, že budou 

simulovány N-leté průtoky Q1, Q10, Q50 a Q100. Hodnoty N-letých průtoků byly zadány 

podle údajů Povodí Moravy, s.p. Důležité je rovněž zadání okrajových podmínek pro 

výpočet simulace (Reach Boundary Conditions). Zadal jsem horní (Upstream) okrajovou 

podmínku Normal Depth s parametrem S = 0,3. Tento typ okrajové podmínky znamená, že 

budou na základě zadání sklonu hladiny toku (S = 0,3) vypočteny za předpokladu 
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rovnoměrného proudění měrné křivky (též konsumpční křivky) jednotlivých profilů. Sklon 

hladiny byl určen z podélného profilu toku. Hodnotě S = 0,3 odpovídá podélný sklon 30%. 

Vlastní analýza se spouští příkazem Run – Steady Flow Analysis. V dialogovém okně 

jsem zadal bystřinný režim toku (Supercritical Flow Regime). Potom byla tlačítkem 

Compute spuštěna simulace. 

Prezentace výsledků 

Zobrazení výsledků simulace ustáleného proudění umožňuje menu View v hlavním 

okně HEC-RAS. Obrázky ... až ... zachycují vybrané příčné profily (Cross section) a výšky 

hladin při jednotlivých N-letých průtocích. Zkratky v legendě přitom znamenají: 

• Crit (Crit W. S.) – kritická výška hladiny, 

• WS (W. S. Elev) – výška hladiny vypočtená z rovnice energie toku, 

• EG (E. G. Elev) – Energy gradeline for Calculated W. S. Elev. 

 

Obr. 42 Profil PF 140, nahoře hodnoty Manningových drsností. 
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Obr. 43 Profil PF 143, nahoře hodnoty Manningových drsností. 

 

Obr. 44 Profil PF 146, nahoře hodnoty Manningových drsností. 
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Obr. 45 Profil PF 155, nahoře hodnoty Manningových drsností. 

 

Obr. 46 Profil PF 157, nahoře hodnoty Manningových drsností. 

Obrázek ... zachycuje podélné profily (Profiles) a výšky hladin při jednotlivých N-

letých průtocích. Vysvětlivka zkratek legendy viz výše. 
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Obr. 47 Podélné profily schematizovaného úseku potoka. 

Obrázky ... až ... znázorňují vybrané měrné křivky průtoků (Rating curves). 

 

Obr. 48 Měrná křivka PF 143. 
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Obr. 49 Měrná křivka PF 153. 

 

Obr. 50 Měrná křivka PF 155. 

Prostorové znázornění (X-Y-Z Perspective Plot) průtoku Q100 je zachyceno na 

obrázku ... 

 

Obr. 51 Trojrozměrné znázornění průtoku Q100, úhel rotace 30°, azimut 10°. 
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Obr. 52 Trojrozměrné znázornění průtoku Q100, úhel rotace 50°, azimut 10°. 

Obrázek ... ukazuje část tabelární prezentace výstupů pro jednotlivé příčné profily 

(Profile Output Table). 
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Obr. 53 Tabelární prezentace výstupů pro jednotlivé příčné profily. 

Interpretace výsledků 

Na všech profilech vodního toku je kritická hladina vody (červené čárkované čáry) 

nad běžnou hladinou průtoků (modré plné čáry). Toto je charakteristické pro bystřinné 

toky. 

Interpretace příčných profilů 

Profil PF 140 se nachází v trvalé zátopě přehrady Luhačovice. Lze zde očekávat, že 

skutečná výška hladiny N-letých průtoků nebude tak vysoká, jak zobrazuje výsledek 

simulace, protože průtok bude absorbován přehradou. 

U profilu PF 143 teče vodní tok až do průtoku cca 40 m3/s ve svém korytě. Při 

vyšších průtocích dochází k zaplavení poměrně široké inundace a ke snížení kinetické 

energie toku. 

Profily PF 146 a PF 155 mají charakter hluboce zaříznutého přirozeného toku. Při 

povodňových průtocích v takto úzkém korytě zde v souladu s Bernoulliho rovnicí dojde ke 

značnému zvýšení rychlosti proudění. Kinetická energie vody přímo úměrně vzroste a 

důsledkem bude zvýšený účinek proudové eroze. Vymýlání dna a břehů koryta přispěje 

k nasycení toku splaveninami. 
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Profil PF 157 v intravilánu obce Dolní Lhota má typický tvar umělého vodního toku, 

kdy lze zřetelně rozlišit kynetu a bermu. Při povodňových průtocích lze očekávat zatopení 

bermy. 

Interpretace měrných křivek 

V případě měrných křivek průtoků lze sledovat, že prudký vzestup křivky znamená 

rychlé zvýšení hladiny v závislosti na zvýšení objemu průtoku, což je charakteristické pro 

úzká koryta (např. PF 155 na obr č. ). Obecně lze pozorovat u všech křivek velmi rychlý 

nárůst zhruba do průtoku 15 m3/s. Naopak pozvolný nárůst křivky znamená „vybřežení“ 

toku a zaplavení inundace při současném snížení rychlosti i výšky hladiny povodňového 

průtoku. Proudová eroze i ničivé účinky povodňové vlny jsou v tomto případě eliminovány 

(např. PF 153 na obr č. ). Smíšený charakter má např. křivka PF 143, která rychle roste až 

do průtoku cca 40 m3/s, při vyšších průtocích již roste pozvolna (viz obrázek č.). 

Interpretace X-Y-Z Perspective Plot 

Pro 3D vizualizaci byl zvolen průtok Q100. Z obrázků ... a ... je patrné, že při tomto 

průtoku zůstává vodní tok ve svém korytě od horního profilu PF 157 (staničení 3838,524 

m) až k profilu PF 149 (staničení 2945,636 m). V tomto úseku je rovněž spádová křivka 

toku velká. Od profilu PF 149 až k přehradě dochází při Q100 k rozlivu potoka do přilehlé 

inundace, spád toku je již pozvolnější. 

Modelování transportu sedimentů 

Vlastní analýza transportu sedimentů začíná vstupem dat do modelu v editoru 

Sediment Data. Modelování transportu sedimentů vyžaduje povinné zadání dat 

schematizace vodního toku (geometry file), zadání souboru kvazineustáleného proudění 

(quasi-unsteady flow file), sediment file a sediment analysis plan file. Při výstavbě modelu 

v Sediment data editoru je nezbytné zadat hloubku erozní báze toku, zrnitostní křivku 

sedimentů a aktuální koncentraci sedimentů v toku. Vzhledem k tomu, že autor práce 

neměl tato data k dispozici, nebyla analýza transportu a depozice sedimentů v modelu 

HEC-RAS provedena. Autor tuto analýzu nechává k řešení pro své případné další odborné 

práce. 
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ZÁVĚR 

S pomocí rovnice RUSLE a modelu SWAT jsem vypočítal míru ohrožení pozemků 

v povodí erozí. Pěstování erozně rizikových plodin v roce 2005 a pěstování erozně 

bezpečných plodin v roce 2008 se jednoznačně promítlo do průměrné ztráty půdy v těchto 

letech. Ve všech dílčích povodích IV. řádu je průměrná ztráta půdy v t/ha v roce 2008 nižší 

než v roce 2005. Budeme-li uvažovat velikost ztráty půdy podle RUSLE v roce 2005 jako 

100%, potom oproti roku 2008 došlo v horní části povodí Luhačovického potoka ke 

snížení této hodnoty o 28%, v dolní části povodí o 21,5% a v povodí Olše dokonce o 38%. 

Model SWAT jsem použil rovněž pro modelování množství sedimentů unášených ve 

vodních tocích a k výpočtu množství sedimentu v přehradě. Množství sedimentu 

zachyceného v nádrži je podle výsledků modelu SWAT cca 4 krát až 5 krát vyšší než 

množství vypočítané dle metodiky ČKAIT. 

Model HEC-RAS byl použit pro analýzu ustáleného proudění v korytě dolní část 

Luhačovického potoka. Výsledkem analýzy jsou konsupční křivky pro N-leté průtoky a 

jednotlivé příčné profily. 
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DISKUZE 

Porovnáním map erozní ohroženosti půdy sestrojených na základě výpočtu RUSLE 

lze konstatovat, že míra ohrožení půdy erozí se v roce 2005 oproti roku 2008 snížila. 

Pokud budou v povodí i nadále pěstovány pouze erozně bezpečné plodiny, lze očekávat, že 

stupeň ohrožení půdy erozí zůstane nanejvýš střední (do 4,5 t/ha za rok). Přičemž 

největších hodnot erozního smyvu bude dosahováno na pozemcích s největším sklonem a 

délkou svahu. Na takových pozemcích by bylo vhodné navrhnout účinná protierozní 

opatření (například v rámci komplexních pozemkových úprav). Protierozní opatření je 

přitom potřeba vybudovat nejen na zemědělských, ale i na svažitých lesních pozemcích. 

Závažným zdrojem produktů eroze totiž jsou i lesní svážnice trasované více méně po 

spádnici. Míru eroze ze svažitých lesních a polních cest trasovaných více méně po 

spádnici, ani erozi z aktivních strží však rovnice RUSLE nezahrnuje. Pro výzkum těchto 

druhů eroze by bylo zapotřebí provést terénní měření. 

Množství sedimentu usazeného v nádrži je podle modelu SWAT několikanásobně 

vyšší než výpočet podle metodiky ČKAIT. Důvodů pro to může být několik. Jedním 

z důvodů nepřesného výsledku simulace je fakt, že se do modelu nepodařilo zadat 

konkrétní klimatická data za stanice Luhačovice. Výpočet simulace tak byl odkázán na 

generátor počasí WXGEN, což výsledek značně zkreslilo. Dalším faktorem může být fakt, 

že data land use použitá v modelu SWAT jsou více generelní - použita byla data z databáze 

CORINE - než data použitá při výpočtu dle ČKAIT - počítáno s daty land use v měřítku 

1:10 000 získanými nad RZM10. Tento faktor jistě přispěl k nepřesnosti výsledku 

simulace. Podle mého názoru se skutečnosti více blíží výsledek výpočtu množství 

sedimentu usazeného v nádrži podle metodiky ČKAIT, protože tato metodika je lépe 

přizpůsobena na použití v našich podmínkách. Model SWAT byl primárně vyvinut pro 

použití na území USA. 

„Za ekvivalent k výsledkům rovnice RUSLE lze brát ve výsledcích modelu SWAT 

charakteristiku SYLD. Hodnota charakteristiky USLE získaná z modelu SWAT je pouze 

orientační.“ (Nietsch et al., 2002). Bohužel v této práci nelze výsledek erozního smyvu 

vypočítaný podle RUSLE porovnat s výslednou hodnotou SYLD z modelu SWAT. 

RUSLE byla totiž počítána pro stav využití území a pěstované plodiny v letech 2005 a 
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2008, kdežto simulace v modelu SWAT byla vypočtena pro stav využití území v roce 

2006. Rovněž vstupní hodnoty klimatických faktorů byly u RUSLE a SWAT zcela 

rozdílné. U erozního modelu SWAT nebyly zvažovány scénáře přívalových srážek, při 

kterých hlavně dochází v našich podmínkách ke vzniku výrazného erozního smyvu. Což 

lze brát jako nedostatek modelu sestaveného v této práci. 

Výsledky analýzy ustáleného proudění v HEC_RAS ukázaly, že při povodňových 

průtocích v úzkém přírodním korytě dochází v souladu s Bernoulliho rovnicí ke značnému 

zvýšení rychlosti proudění. Kinetická energie vody přímo úměrně vzroste a důsledkem je 

zvýšený účinek proudové eroze. Vymýlání dna a břehů koryta přispěje k nasycení toku 

splaveninami. Naopak relativně široká koryta a relativně široká okolní niva umožňují 

rozliv povodňového průtoku do krajiny a tím zmírnění případných povodňových škod, ale i 

proudové eroze. Ke zpomalení rychlosti povodňové vlny a zmírnění následků povodně též 

přispívá vyšší hodnota Manningových drsností, kterou má například les. 
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POUŽITÁ DATA 

• příčné a podélné profily na Luhačovickém potoce – Povodí Moravy, s.p. 

• data z projektu FLOREON+ - použita se svolením doc. Jana Unucky, PhD. 

• meteorologická data ze stanice Luhačovice - © ČHMÚ 

• hydrologická data – Povodí Moravy, s.p. 

• půdní typy - © AOPK ČR 

• vymezení chráněných území přírody - © AOPK ČR 

• digitální databáze CORINE landcover - © MŽP, 2006 

Ostatní data použitá v této práci vznikla digitalizací mapových podkladů nebo byla 

citována z použité literatury (viz seznam informačních zdrojů). 
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POUŽITÉ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 

 ArcGIS 9.2, licence ArcInfo, a extenze: Spatial Analyst, 3D Analyst, HEC 

GeoRAS 4.1 

 ArcView GIS 3.2 a extenze: Spatial Analyst, 3D Analyst, AVSWAT-2005 

 GRASS GIS 6.3 

 model HEC-RAS 4.0 
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