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ANOTACE 

 

 

Diplomová práce je zaměřena na modelování změn krajinného pokryvu a jejich 

vlivem na odtokové poměry v povodí řeky Jičínky. Krajinný pokryv byl posuzován jak 

z hlediska reálného stavu pokrytí, tak i z historického, nechybí ani změny extrémní pro 

zdůraznění vlivu jednotlivých složek krajinné sféry. Cílem práce tak bylo vytvořit 

hydrologický model povodí pro možnost modelování v prostředí HEC-HMS. Důležitou 

část tak představovalo zpracování vstupních dat, ať už úprava časových řad hodnot 

meteorologických údajů, příprava scénářů krajinného pokryvu či samotná schematizace 

povodí. Pozornost je také věnována výsledným simulacím, jejich vizualizaci a porovnání. 

Klíčová slova: srážkoodtokový proces, schematizace, hydrologický model, HEC-HMS, 

SCS CN 

 

 

SUMMARY 

 

 

The thesis is focused on the modeling of land cover changes and their influence on 

the flow conditions in the basin Jičínka. Land cover has been assessed in terms of real state 

coverage, as well as historical, there are also extreme changes to emphasize the influence 

of individual components of the landscape sector. Aim of the work was to create a model 

watershed for hydrological modeling in environment of HEC-HMS program. An important 

part is processing the input data, for example modification of the time series of 

hydrological data, preparation of scenarios of land cover or a basin schematization. 

Attention is also paid to the resulting simulations, visualization and comparison. 

Keywords: rainfall-runoff process, schematization, hydrological model, HEC-HMS, SCS 
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ÚVOD 

 

 

V současné době představuje hydrologické modelování srážkoodtokových procesů 

neustále se rozvíjející oblast v hydrologii a vodohospodářství. Stále častější výskyt 

povodňových událostí vzbuzuje potřebu mít jakýsi dozor nad touto nepříjemnou situací, 

proto jsou otázky pochopení jednotlivých přírodních procesů a faktorů, které mohou 

ovlivňovat odtokové charakteristiky povodí, ať už v negativním či pozitivním smyslu, stále 

předmětem zájmu. Nepochybný vliv na velikost a průběh odtokové odezvy způsobené 

příčinnou srážkou má i krajinný pokryv, jeho uspořádání, rozloha či zastoupení 

jednotlivých krajinných složek v přírodní sféře. Významem krajinného pokryvu, ale i 

dopadem jeho uvažovaných změn na povrchový odtok z povodí, se zabývá předkládaná 

diplomová práce. 

Pro účely srážkoodtokového modelování a modelování vlivu krajinného pokrytí byl 

vybrán srážkoodtokový model HEC-HMS, s implementovanou metodou SCS CN, která se 

jeví pro účely práce jako nejvhodnější. Vzhledem k posouzení a zdůraznění významu 

složek krajinné struktury, bylo modelování provádění nejdříve při uvážení současného 

pokryvu, dále při uvážení pokryvu historického a při extrémních hypotetických změnách 

krajinné sféry v povodí, to vše pro tři povodňové epizody, lišící se intenzitou srážkového 

úhrnu. 

Celá práce je rozdělena do sedmi kapitol, kdy se nejdříve zabývám samotnými 

fyzicko-geografickými charakteristikami vybraného povodí, kterým se stalo povodí řeky 

Jičínky, dále obecnými vlastnostmi srážkoodtokového procesu a podstatou 

srážkoodtokového modelování. Poté následuje popis použitého modelu HEC-HMS a 

zvolených metod použitých při výpočtech jednotlivých složek srážkoodtokového procesu. 

Nezbytným je přehled požadovaných vstupních dat a jejich zpracování, jež jsou pro model 

HEC-HMS, určující. Poslední, hlavní, kapitola je věnována popisu kroků při průběhu 

modelování, vizualizaci, srovnání a také vyhodnocení výsledků, pro jednotlivé simulované 

scénáře krajinného pokryvu.  
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1 POVODÍ JIČÍNKY 

 

 

Vybraným modelovaným povodím se stalo povodí řeky Jičínky, protékající 

okresem Nový Jičín, nacházející se v podhůří Moravskoslezských Beskyd. Povodí bylo 

zvoleno z důvodu, v posledních letech, častého výskytu povodňových událostí. Při 

modelování vlivu změn krajinného pokryvu lze pak na těchto povodňových stavech 

zdůraznit význam krajinného pokryvu podílejícího se na odtokových charakteristikách. 

 

 

1.1 VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

 

Povodí Jičínky se rozprostírá v severovýchodní části České republiky, svou jižní 

částí zasahuje do Moravskoslezských Beskyd a po celé své délce protéká okresem Nový 

Jičín (obr. 2). Povodí zaujímá plochu o velikosti 113,38 km2 a svým umístěním jej řadíme 

do povodí Odry, kde Jičínka pod městem Kunín vtéká v nadmořské výšce 245 m n.m. do 

řeky Odry, je jeho pravostranným přítokem. Celková délka toku po ústí do řeky Odry činí 

25 km. 

Pramen řeky Jičínky (obr. 1) se nachází v MS Beskydech, přesněji v části 

Veřovických vrchů, a to v nadmořské výšce 750 m v sedle mezi její nejvyšší horou 

Velkým Javorníkem a horou Kamenárkou. V nižších polohách protéká Jičínka obcí 

Veřovice, kde se stáčí na severozápad a pokračuje asi 4 km k přilehlé obci Mořkov, poté 

pokračuje severně a protéká dále širším, avšak stále hlubokým údolím a na své cestě dále 

protéká Životicemi, Žilinou, okresním městem Nový Jičín až po Kunín, kde dochází 

k soutoku s řekou Odrou. 

Jako nejvýznamnějším přítok Jičínky je označován levostranný přítok Zrzávka, 

pramenící v nadmořské výšce 455 m n.m. na svahu vrchu nazývaném Na Kamenném, 

nacházejícím se mezi Hodslavicemi a Valašským Meziříčím. Délka toku před ústím do 
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řeky Jičínky v Novém Jičíně činí 9,3 km. Tok Jičínky v Novém Jičíně obohacuje druhý 

největší levostranný přítok, Grasmanka [15]. 

 

 
Obr. 1: Pramen Jičínky. Foto: K. Hardynová. 

 

 
Obr. 2: Vymezení zájmového území – Povodí Jičínky.  
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1.2 GEOMORFOLOGICKÉ A GEOLOGICKÉ POMĚRY 

 

Z hlediska geomorfologického členění spadá povodí Jičínky do provincie 

Západních Karpat, kdy severní část povodí tvoří Moravská brána, střední část vyplňuje 

Podbeskydská pahorkatina a jižní část vyplňují Moravskoslezské Beskydy. Detailnější 

geomorfologické rozčlenění zájmového území Jičínky je dle [7] následující: 

 

PROVINCIE: ZÁPADNÍ KARPATY 

SOUSTAVA PODSOUSTAVA CELEK PODCELEK OKRSEK 

Vněkarpatské 
sníženiny 

(VIII) 

Západní 
Vněkarpatské 

sníženiny 
(VIIIA) 

Moravská 
brána 

(VIIIA-4) 

Oderská 
brána 

(VIIIA-4B) 

Oderská Niva 
(VIIIA-4B-3) 

Bartošovická 
pahorkatina 
(VIIIA-4B-4) 

Vnější 
Západní 
Karpaty 

(IX) 

Západobeskydské 
podhůří 

(IXD) 

Pod-
beskydská 

pahorkatina 
(IXD-1) 

Příborská 
pahorkatina 

(IXD-1C) 

Novojičínská 
pahorkatina 
(IXD-1C-3) 

Štramberská 
vrchovina 
(IXD-1D) 

Libotínské vrchy 
(IXD-1D-8) 

Petřkovické vrchy 
(IXD-1D-9) 

Frenštátská 
brázda 

(IXD-1E) 

Veřovická brázda 
(IXD-1E-3) 

Západní Beskydy 
(IXE) 

Moravsko-
slezské 
Beskydy 
(IXE-3) 

Radhošťská 
hornatina 
(IXE-3A) 

Hodslavický 
Javorník 

(IXE-3A-1) 

Tab. 1: Geomorfologické členění povodí Jičínky. Zpracováno a upraveno dle [7]. 
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Podloží karpatského území je složeno z usazenin druhohorního moře, především 

dominují složky písčité a slepenité, které byly v třetihorách zvrásněny jižním horotvorným 

tlakem. Karpatské vrásnění způsobilo v některých částech povodí propad území a následný 

vznik hlubin později vyplněných třetihorními mořskými usazeninami. Takový propad, ke 

kterému došlo roztržením ve vyšších nadmořských výškách, měl za následek vznik 

Moravské brány [2]. 

Moravská brána je součástí Západní Vněkarpatské sníženiny, vyznačující se 

rovinným až pahorkatinným reliéfem. Brána má charakter ploché pahorkatiny tvořené 

badenskými usazeninami a sprašovým pokryvem. Z období sálského a halštrovského 

zalednění se vyskytují pleistocenní usazeniny. Tato část území je typická svou rozsáhlou 

plošinou a suchými údolími. Většina území je pokryta loukami a pastvinami, často 

doprovázena komplexem lužních lesů [7]. 

Směrem k jihu se rozprostírá Podbeskydská pahorkatina, tvořena Příborskou 

pahorkatinou, Štramberskou vrchovinou a Frenštátskou brázdou. Geomorfologicky se člení 

k Západobeskydskému podhůří. Pahorkatina je tvořena flyšovými horninami křídového a 

paleogenního typu, pozůstatky jurských hornin, a také neogenními a kvarterními 

sedimenty. Oblast se vyznačuje členitým erozně-denundančním reliéfem se zbytky 

průlomových údolí a charakteristickými tvary, jakožto pozůstatky z dob kontinentálního 

zalednění [7]. 

Jižní část povodí Jičínky zaujímají Moravskoslezské Beskydy a to především část 

Radhošťské hornatiny. Její podloží tvoří godulské a istebňanské souvrství, v části údolní 

převládají hlinité a hlinitopísčité fluviální sedimenty. Charakter reliéfu je erozně-

denundanční poznamenaný třemi stupni mladotřetihorního utváření povrchu. Na 

odolnějších písčitých a slepenitých plochách dominují suky, dále strukturní terasy a 

mrazové sruby. V oblasti dominuje smrkový porost, doplněn častým výskytem bukové a 

jedlové složky [7], [41]. 
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1.3 PEDOLOGICKÉ POMĚRY 

 

Zastoupení půdních typů v oblasti povodí Jičínky je poměrně rozmanité, avšak 

největší plochu napříč celého území tvoří kambizemě, a to nejčastěji typu luvického, 

oglejeného a na jihu dystrického. Kambizemě se vyznačují horizontem vyvinutým na 

odolných, magmatických svahových horninách, ale i na lehčích až středně těžkých 

usazeninách. Tyto půdy vznikají většinou v místech pahorkatin, hornatin či vrchovin, proto 

ji hojně můžeme nalézt v oblasti Radhošťské hornatiny a Podbeskydské pahorkatiny [39], 

[28].  

Nivu řeky Jičínky tvoří především půdy typu fluvizemě, na severu modální, na jihu 

glejová. Fluvizem se vyvíjí na hlinitopísčitých až jílovitohlinitých fluviálních sedimentech, 

které jsou bohaté na živiny. Fluvizem modální je velice úrodnou půdou nacházející se spíše 

na rovinatých plochách, které jsou dobře obdělávatelné a dostatečně zásobené vodou [39], 

[28].  

Severní část území podél dolního toku Jičínky tvoří pseudoglej, typu luvický, u 

horní části toku u obce Veřovice pak pseudoglej modální. Pseudogleje jsou půdy 

s výrazným mramorovým horizontem, které se vyvíjejí na jílovitých sedimentech. 

Povrchová vrstva půdy je tvořena obvykle mělkým humusovým horizontem, často i 

kyselým až silně kyselým horizontem. Místa výskytu pseudoglejových půd jsou rovinatá, 

často s travnatým porostem [39], [42].  

Posledním typem půdy s nejmenším zastoupením je rendzina, vyskytující se ve 

středozápadní (rendzina modální) až severozápadní (rendzina kambická) části povodí. 

Rendzina se vyvíjí z úlomků karbonátových hornin (vápence, magnezity, dolomity), 

rendzina modální obsahuje karbonáty v celém svém profilu. Vyznačují se tedy 

nadbytečným obsahem vápníku a hořčíku, avšak nedostatečným zastoupením fosforu a 

draslíku, proto jsou málo úrodné [39], [28]. 

  



 

  7 

  

1.4 KLIMATICKÉ POMĚRY 

 

Z hlediska klimatických poměrů patří povodí Jičínky na základě nejpoužívanější 

klasifikace dle E. Quitta (2007), uvedené v Atlase podnebí Česka, do všech tří 

klimatických oblastí nacházejících se na území České republiky, a to do oblasti klimatu 

teplého, mírného, i chladného. Quitt obecně rozděluje území do pěti teplých oblastí (T1 – 

T5), do 11 mírně teplých oblastí (MT1 – MT11) a 7 klimaticky chladných oblastí (CH1 – 

CH7), a to podle určitých kombinací, v tabulce níže uvedených, klimatických 

charakteristik [26]. 

Severní výběžek území spadá k oblasti T2, směrem k jihu se řadí podstatná část 

území k oblasti MT7 a jižní cíp, nacházející se ve vyšších nadmořských výškách, ke 

klimatické oblasti CH7 (oblast T = teplá, MT = mírně teplá, CH = chladná). Klimatické 

charakteristiky těchto oblastí podává tabulka (tab. 2) [26]. 

 

PARAMETR T2 MT7 CH7 

Počet letních dní 50 – 60 30 – 40 10 – 30 

Počet dní s prům. teplotou 10°C a více 160 – 170 140 – 160 120 – 140 

Počet mrazivých dnů 100 – 110 110 – 130 140 – 160 

Počet ledových dnů 30 – 40 40 – 50 50 – 60 

Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - -3 -2 - -3 -3 - -4 

Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 – 9 6 – 7 4 – 6 

Průměrná teplota v červenci [°C] 18 – 19 16 – 17 15 – 16 

Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 – 9 7 – 8 6 – 7 

Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 – 100 100 – 120 120 – 130 

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 – 400 400 – 450 500 – 600 

Srážkový úhrn v zimě [mm] 200 – 300 250 – 300 350 – 400 

Počet dní se sněhovou pokrývkou 40 – 50 60 – 80 100 – 120 

Počet zatažených dnů 120 – 140 120 – 150 150 – 160 

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

Tab. 2: Klimatické charakteristiky zájmových oblastí. Převzato a upraveno dle [26]. 
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1.5 HYDROLOGICKÉ POMĚRY 

 

Povodí řeky Jičínky spadá do povodí řeky Odry, z nejobecnějšího pohledu ji řadíme 

k Baltskému úmoří. Z hydrologických účelů je povodí Jičínky vodohospodáři děleno do tří 

úseků [42]: Jičínka po soutok s tokem Zrzávka (č. h.p.: 2-01-01-69), Zrzávka po ústí do 

toku Jičínka (č. h.p.: 2-01-01-74) a Jičínka po ústí do toku Odra (č. h.p.: 2-01-01-77).  

Údaje o vodním stavu a průtocích poskytuje hlásná stanice (profil) v Novém Jičíně, 

vztažená k celému povodí Jičínky. Hodnoty srážkových úhrnů lze získat ze srážkoměrných 

stanic ve Veřovicích a Hodslavicích. Tak jako pro každé povodí, i pro povodí řeky Jičínky 

jsou odvozeny N-leté průtoky a stupně povodňové aktivity (SPA), které jsou vyhlašovány 

na základě stanovených hodnot vodního stavu, udávajících stupeň nebezpečí (tab. 3 a 

tab. 4). Podle Českého hydrometeorologického úřadu činí průměrný roční stav Jičínky 

87 cm a průměrný roční průtok 0,901 m3
·s-1. 

 

SPA (Stupeň Povodňové Aktivity) H [cm] Q [m3·s-1] 

1. SPA - bdělost 190 19,4 

2. SPA - pohotovost 220 29,6 

3. SPA - ohrožení 260 47,9 

3. SPA – extrémní povodeň 403 > 47,9 

Tab. 3: SPA a jim příslušící hodnoty vodních stavů a průtoků [42]. 

N – leté 
průtoky 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

[m3·s-1] 20,7 35,6 61,4 85,3 113 156 194 

Tab. 4: Stanovené hodnoty N-letých průtoků [42]. 

 

Po dobu provozu hlásné stanice v Novém Jičíně byly zaznamenány nejvyšší 

povodně  7.září 2007 s naměřeným průtokem 96,7 m3
·s-1 a 24.června 2010 s průtokem 156 

m3
·s-1, které byly také vybrány jako srážkoodtokové epizody při samotném pozdějším 

srážkoodtokovém modelování.   
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1.6 VEGETAČNÍ POMĚRY 

 

Z pohledu vegetačního patří dolní část toku, dle mapy potenciální přirozené 

vegetace České republiky [21], počínaje městem Nový Jičín až po ústí do řeky Odry, do 

kategorie lužních lesů (Alnion incanae). Dominují zde především jaseniny (Fraxinus 

excelsior), olše lepkavá (Alnus glutinosa) či lípa srdčitá (Tilia cordata), také s výjimečnou 

 příměsí smrku ztepilého (Picea abies).  

Východní a západní okolí dolního toku pokrývají lipové dubohabřiny (Tilio-

Carpinetum), patřící do kategorie dubohabřiny a lipové doubravy (Carpinion), které se 

nacházející na mezotrofních až eutrofních stanovištích. Lipové dubohabřiny se nacházejí 

na rovinách či mírných svazích ve výškách 250 – 400 m n.m, většinou užívaných jako 

obilná pole. Zbytek povodí je pokryt dubohabřinami ostřicovými (Carici pilosae-

Carpinetum), které patří mezi hojná společenstva, avšak v současné době na ústupu díky 

lidské činnosti, kdy jsou nahrazovány porostem jehličnatým [21]. 

Horní tok Jičínky obklopuje smrková bučina (Calamagrostio villosae-Fagetum), 

s dominujícím bukem lesním (Fagus sylvatica), javorem klenem (Acer pseudoplatanus), 

jehličnatým zástupcem převážně smrk ztepilý (Picea abies) a také ustupující jedle bělokorá 

(Abies alba). Struktura smrkové bučiny se vyznačuje kvalitním tvrdým dřevem, 

významnou roli hrají ve vodohospodářství [21]. 
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2 SRÁŽKOODTOKOVÝ PROCES 

 

 

Z hlediska posuzování vlivu jednotlivých složek krajinného pokryvu v povodí na 

jeho odtokové poměry, je nutné se nejprve seznámit s vlastními principy srážkoodtokového 

procesu, které představují samotný základ hydrologie a koloběhu vody na Zemi.  

Nejdůležitější roli v hydrologickém systému hrají srážky v různém skupenství, jež 

zásobují povodí, ale také způsobují pohyb vody v živých i neživých složkách tohoto 

systému. Jsou to zejména atmosférické srážky mající rozhodující vliv na množství 

odtékající vody určitým uzávěrovým profilem povodí. Nicméně, vztah srážek a odtoku 

není nikdy přímý, ovlivňuje jej celá řada klimatických a geografických činitelů, 

v neposlední řadě se prokazují i vlivy antropogenní, způsobené člověkem [29], [24]. 

 

 

2.1 PRŮBĚH SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU 

 

Srážkoodtokový proces (zkr. s-o proces) je vyjádřením postupné přeměny srážek 

dopadajících na povodí až po dosažení konkrétního místa na toku (tzv. závěrového profilu), 

ke kterému stéká všechna voda z povodí [24].  

Jak již bylo zmíněno, při studování odtokových poměrů mají důležité postavení 

srážky. Ty jsou po dopadu na zemský povrch zadržovány buď vegetací, přičemž se část 

zachycených srážek vypařuje. Tento proces je označován jako intercepce a po vyčerpání 

intercepční kapacity obohacují tyto srážky přímo půdní povrch. Při dopadu srážek na 

nepropustný povrch nastává povrchová retence doprovázená následným výparem či přímo 

dochází k povrchovému odtoku. Část dopadajících srážek se rovněž vsakuje do půdního 

profilu, infiltruje [27]. 

Nepřetržité vypařování vody ze zemského povrchu a vodní hladiny, souhrnně 

nazýváno procesem evaporace, či odpařování z povrchu vegetačního pokryvu, proces 
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transpirace, je způsobeno vlivem slunečního záření. Tento celkový výpar, vztahující se 

k určitému území, označujeme jako evapotranspiraci. Vodní pára se pak dostává do 

atmosféry, kde může být vzdušnými proudy transportována na jiná místa, část par zde 

kondenzuje a jako srážky v různých formách – déšť, sníh, kroupy, mlha, atd. dopadají zpět 

na zemský povrch nebo se podílejí na doplňování vodních ploch a toků [10]. 

V případě, kdy převládá intenzita srážek nad intenzitou vsakování či povrchovou 

akumulací, dochází k jejímu odtékání po povrchu. Odtok může být ve formě souvislé 

vrstvy, proces nesoustředěného povrchového odtoku. Později se tato vrstva rozděluje do 

brázd, kterými odtéká do potoků, řek či bystřin a vytváří říční síť. Jedná se o soustředěný 

povrchový odtok [4]. 

Pronikání srážkové vody do půdního profilu (infiltrace) závisí na řadě faktorů, 

především na intenzitě srážek a půdních vlastnostech, tzn. na druhu půdy, počátečním 

půdním nasycení a vlhkosti, množství spodní vody, atd. Takový odtok probíhající pod 

povrchem terénu je podpovrchovým (hypodermickým) odtokem. Hypodermický odtok 

bezprostřední se do povrchového odtoku dostává okamžitě po ukončení dešťů, kdežto 

hypodermický odtok opožděný až po jisté době. Část srážek může také do půdního profilu 

prosakovat, obohacovat podzemní vody a odtékat tedy ve formě podzemního odtoku [4]. 

V závislosti na tom, kdy srážky obohacují povrchový tok, dělíme odtok na přímý a 

základní. Přímý odtok nastává během trvání dešťů a následně po jeho skončení. Důsledkem 

tohoto odtoku je zvýšení vodních výšek hladin a velikostí průtoků, vznik povodní a erozí. 

Naopak základní odtok zásobuje povrchové toky až po jisté době po skončení dešťů, a to 

i v obdobích, kdy k srážkám na povodí nedochází [4]. 

Obecně je s-o proces procesem dvou transformací, tzv. transformace hydrologické 

a hydraulické. V rámci první transformace jsou odečítány všechny hydrologické ztráty od 

dopadajících srážek na povodí, zahrnujeme zde především intercepci, zaplňování 

nerovností terénu srážkovou vodou, infiltraci a evapotranspiraci. Druhá transformace 

představuje odtok vody, spadené na povrch terénu, ve formě plošného povrchového odtoku 

až po závěrový profil povodí. Nepředstavuje ovšem celkový odtok, který profilem protéká 

[24]. 

Na celkovém odtoku se totiž podílí i hypodermický a podzemní odtok. Nepodílí se 

na něm však povrchová či podpovrchová voda dlouhodobě ukládána, ať už v nádržích 
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nebo půdě. Ta ale může mít význam v obdobích sucha a zásobovat tak odtok [4]. 

Znázornění odtokových procesů je vyjádřeno na schématu níže (obr. 3). 

 

 

Obr. 3: Schéma odtokových procesů povodí. Převzato z [4]. 

 

 

2.2 ZÁKLADNÍ BILANČNÍ ROVNICE 

 

Hydrologický cyklus v povodí lze chápat jako konceptuální model, umožňující 

porozumět procesům probíhajícím v rámci celkového systému Země – atmosféra. Vhodnou 

matematickou reprezentaci těchto hydrologických procesů představuje tzv. základní 

bilanční rovnice, která postihuje všechny přírůstky (vstupy) a úbytky (výstupy) vody 

v povodí. Hydrologický cyklus je obecně definován jako uzavřený systém, ve kterém se 

žádná hmota nebo energie nevytváří, avšak ani nezaniká [6].  
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Rovnice je vyjádřením vztahu mezi úhrnem dopadených srážek, úhrnem vodního 

výparu a množstvím odtékající vody uzávěrovým profilem povodí. Její základní tvar je 

následující: 

 

∆ 0 

∆ , 

kde 

Hs  množství srážek dopadajících na povodí 

Hv  množství vody odpařující se z povrchu povodí 

Ho  množství vody odtékající uzávěrovým profilem povodí 

∆R retenční člen, vyjadřující změny zásob například podzemních vod ve 

zkoumaném povodí, +∆R značí zvýšení množství vodních zásob, naopak 

+∆R snížení v zásobách 

 

Jednotlivé proměnné, tzv. bilanční prvky, vyjadřujeme ve výškách: výška srážková, 

výška odtoková, výška výparu, zpravidla v milimetrech [mm]. Výhodou je možnost 

přímého porovnávání bilančních prvků. Rovněž je nutné, aby se tyto bilanční prvky 

vztahovaly ke stejnému období, k tzv. hydrologickému roku, který začíná 1.11. a končí 

30.10. následujícího roku.  

Jestliže zjišťujeme bilanci povodí pro řadu několika let, hovoříme o dlouhodobé 

bilanci. Pokud nás ovšem zajímá pouze kratší konkrétní období, např. bilance určitého 

časového období či bilance za půl roku, nelze již s přesností určit některé bilanční prvky. 

Čím kratší je tedy časový interval, tím je méně přesná bilance i vztahy jednotlivých 

bilančních prvků [16]. 
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2.3 CHARAKTERISTIKY POVRCHOVÉHO ODTOKU 

 

Atmosférické srážky, které nepodlehly procesu intercepce, vypařování, ani se 

nezadržely na povrchové vrstvě, se účastní povrchového odtoku korytem říčního toku. 

K němu se však připojují i infiltrované vodní zásoby podzemních vod a zásoby 

podpovrchových vod. Společně se v určitém časovém okamžiku a místě podílejí na 

velikosti průtoku [16]. 

Průtok, ozn. Q(t), je základní jednotkou vyjadřující množství vody, které protéká 

průtokovým profilem za jednu sekundu, udává se v jednotkách [m3
·s-1]. 

Pokud uvažujeme průtok Q vztahující se k jednotce plochy povodí Sp k závěrovému 

profilu, tak jej označujeme za měrný (specifický) průtok, vyjádřený v [m3
·s-1
·km-2], nebo v 

[l·s-1
·km-2], [24].  

 . 

Určení dlouhodobého průměrného průtoku Q(a) vzhledem k určitému závěrovému 

profilu může být významné pro potřeby celkového hospodaření s vodou v povodí, nebo 

například pro plánování vodních odběrů za nejrůznějšími účely. Bývá označován jako 

hydrologický potenciál a patří mezi základní hydrologické veličiny. Q(a) se stanovuje 

klasickým aritmetickým průměrem denních průtoků Qd pro sledovaný časový úsek. Je tedy 

zřejmé, že přesnost výpočtu závisí na délce časového úseku [24]. 

Dalšími nezbytnými charakteristikami vodních toků jsou hodnoty extrémních 

průtoků. Jedná se o nejvyšší a nejnižší hodnoty průtoků, které se na daném toku, za stanové 

časové období, stanovily. Rozlišují se [24]:  

o maximální (kulminační) průtok Qmax – nejvyšší průtok povodňové vlny 

v určitém časovém období (den, měsíc, rok) 

o N-letý maximální (kulminační) průtok QN – nejvyšší průtok povodňové 

vlny, který je dosažen či překročen jedenkrát za N let, udávají se průtoky 

Q1, Q2, Q5, Q10, Q20, Q50 a Q100  (vysvětlení např. Q100: tato hodnota 100-

letého průtoku je dosažena či překročena jedenkrát za 100 let) 
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S extrémními průtoky neodmyslitelně souvisí téma povodní. Povodeň je podle 

vodního zákona č. 254/2001 Sb., definována jako přechodné výrazné zvýšení hladiny 

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

vodního toku a může způsobit následné škody [35].  

Povodně vznikají prudkým nárůstem objemu protékající vody nad kapacitu koryta 

v důsledku silných dešťů, ledových pokryvů vyskytujících se na vodních tocích či vlivem 

tání sněhu. Dle intenzity a trvání deště se rozlišují povodně dešťové a přívalové. Dešťové 

povodně se tvoří díky dlouhotrvajícímu intenzivnímu dešti. Po nasycení atmosférických 

srážek půdou, kdy není již schopná dále nasávat intenzivní déšť, nastává výrazný 

povrchový odtok z krajiny, čímž způsobuje rozlévání do rozsáhlých oblastí kolem 

postižené řeky a zapříčiňuje tak vznik značných hospodářských škod. Tento typ povodní 

zasahuje nejčastěji střední a velké řeky, typickou je povodeň z roku 1997. Povodně 

přívalové se naopak tvoří díky krátkým a velmi intenzivním dešťům, často při letních 

bouřkách. Intenzivní a rychlý dopad srážek není půda schopná pojmout, tím pádem 

dochází k rychlému odtékání po povrchu. Nezasahuje tak velké území jako povodeň 

předchozí, avšak díky rychlosti má voda značnou sílu, ohrožuje majetky a lidské životy. 

Typickými jsou povodně roku 2009 na Novojičínsku [35]. 

Průběh povodní lze znázornit na hydrogramu (obr. 4), který zaznamenává časový 

průběh extrémního průtoku. Jeho charakteristiky nejlépe vystihují tři veličiny: kulminační 

průtok Q(t), objem povodňové vlny W a tvar, jenž udává vzestupná a sestupná větev. 

Objem povodňové vlny určuje množství vody, které proteklo v průběhu začátku a konce 

povodňové události [24]. 

 

Obr. 4: Hydrogram povodňové vlny. Převzato z [24]. 
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2.4 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ SRÁŽKOODTOKOVÝ PROCES 

 

Je zřejmé, že srážkoodtokový proces je značně složitým dějem, na jehož průběhu se 

podílí celá řada činitelů, kteří by neměli být opomíjeni. Rozhodující význam mají zejména 

faktory klimatické, geografické, ale také antropogenní.  

Podle toho, zda je možné jistým způsobem ovlivnit působení činitelů, jež mají 

význam na odtokové poměry v povodí, rozlišujeme faktory [23]: 

• neovlivnitelné – jedná se zejména o faktory přírodního charakteru 
(klimatické, geografické) 

• ovlivnitelné nebo částečně ovlivnitelné – převážně faktory charakteru 
antropogenního 

 

2.4.1 Klimatické faktory 

Z klimatických faktorů se na množství vody odtékající ze zkoumaného povodí 

závěrovým profilem rozhodující měrou uplatňují atmosférické srážky, jejich časový a také 

prostorový průběh. Dále je to především teplota a vlhkost ovzduší, výpar či například 

rychlost a směr větru. 

Jedinými vstupními veličinami zúčastňujícími se srážkoodtokového procesu jsou 

srážky, a to ve skupenství kapalném, případně pevném. Jejich množství, časové a 

prostorové rozložení předurčuje odtokové charakteristiky povodí, tzv. odtokový režim. 

Z tohoto důvodu je srážkám, coby hydrometeorologickému jevu, v hydrologii věnována 

značná pozornost. Srážky vznikají kondenzací vodních par obsažených v ovzduší. 

V případě poklesu teploty vzduchu pod teplotu rosného bodu se začíná srážet pára 

obsažená kolem kondenzačních jader, což jsou ionizované částice prachu, kouře či molekul 

plynů, která dává za vznik vodních kapek či sněhových vloček. Proces vzniku srážek se 

uskutečňuje hlavně v atmosféře, ale také na zemském nebo rostlinném povrchu, popřípadě 

na povrchu těles. Podle místa vzniku lze pak srážky dělit na horizontální, které se tvoří 

kondenzací par na nejrůznějších površích či předmětech a vzniká tak rosa, jinovatka nebo 

například ledovka. V atmosféře vznikají srážky vertikální, jedná se o déšť, sníh, či kroupy 

[16], [24], [27].  
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Pro řešení mnohých hydrologických úloh, ale také pro sledování charakteristik 

dešťů, je rozhodující zejména množství srážek spadlých na povodí. Množství srážek (Hs), 

jak bylo dříve zmíněno, je jednou ze základních součástí bilanční rovnice a bývá zpravidla 

vyjadřována jako srážková výška či srážkový úhrn [mm]. Ta představuje tloušťku vrstvy 

vody, která by se vytvořila po dopadu srážek (či rozpustila po dopadu pevných srážek) na 

nepropustnou bezodtokovou plochu, na niž nedochází k výparu [16].  

Ze všech typů srážek jsou pro zkoumání odtokové odezvy nejdůležitější srážky 

dešťové. Především se jako hlavní iniciátoři zúčastňují tvorby povrchového odtoku, 

nicméně tak mohou způsobit negativní dopady v podobě např. povodňových vln. Déšť je 

také charakterizován dobou trvání t, měřenou v minutách [min] nebo hodinách [h], a také 

svou intenzitou i, tedy podílem srážkového úhrnu a dobou trvání [mm/min] či [mm/h], 

[16], [27]: 

    

 

2.4.2 Geografické faktory 

Vlastní srážkoodtokový proces probíhá v prostředí, které je popisováno faktory 

geografickými. Jsou určující pro dynamiku povodí, tzn., že rozhodují o tom, jak se časově 

a prostorově transformují dopadající atmosférické srážky až na celkový odtok vody 

uzávěrovým profilem povodí. Patří zde především vlastnosti říční sítě, fyzikálně-

geografičtí činitelé povodí, geologické a půdní charakteristiky povodí, či vegetační pokryv 

[24]. 

Říční síť je souhrnem všech toků celkového povodí, které je možné charakterizovat 

vlastnostmi, jako jsou řád toku, hustota říční sítě a její uspořádání, délka toku, sklon či 

spád toku. 

Klasifikaci řádu toku dělíme do dvou kategorií podle principu číslování 

jednotlivých toků. Při klesající klasifikaci je tok 1. řádu tokem ústícím do moře, tok 2. řádu 

představuje tok ústící do toku 1. řádu, atd. Tento typ klasifikace zavedl roku 1914 

Gravelius a vyznačuje se řadou nevýhod. Tou nejpodstatnější je fakt, že tato klasifikace 

není schopna porovnávat geometrické vlastnosti toků stejného řádu, neboť i tok poměrné 

krátké délky a plochy povodí ústící přímo do moře je označen za tok 1. řádu [27]. 
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Obr. 5: Řády toků. Převzato z [24]. 

 

Uvedený problém řeší rostoucí klasifikace, mezi nejvýznamnější patří klasifikace 

podle Hortona a Strahlera. Horton označuje 1. řádem tok od svého pramene po první 

soutok, dále soutok dvou toků 1. řádu za tok 2. řádu, přičemž se v tomto kroku jeden z toků 

1. řádu přečísluje na tok 2. řádu a tento postup se postupně aplikuje na celou říční síť. 

Nicméně, Strahler číslování podle Hortona upravil tak, že číslování toků ponechal, avšak 

neuvažoval zpětné přečíslování. Tedy soutok toků stejného řádu dává za vznik soutoku 

vyššího řádu a logicky tak povodí opouští tok řádu nejvyššího [27]. 

Hustota říční sítě (hrs) je vyjádřením podílu součtu délek všech toků v povodí, ozn. 

l v [km] vzhledem k celkové ploše povodí, ozn. F v [km2].  

∑
    [km·km-2] 

výsledek je značně podmíněn například množstvím dopadajících srážek či vlastnostmi 

půdního a vegetačního krytu, které ovlivňují povrchový odtok [24]. 

Při povodních se významně projevuje uspořádání říční sítě, kdy nepříznivým 

jevem je střetnutí povodňových vln postupujících současně na hlavním toku a přítocích. 

K takovémuto střetu dochází nejčastěji na vějířovitých říčních sítích (obr. 6-c). Ty jsou 

charakteristické soutokem několika srovnatelně dlouhých toků stejného řádu a to zpravidla 

v jednom místě [16]. 
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Obr. 6 : Typy říčních sítí: a) asymetrické uspořádání, b) stromovité, c) vějířovité, d) radiální,e) anulární, f) 
pravoúhlé. Převzato z [24]. 

 

Krajinné využití a pokrytí zkoumaného povodí může výrazně ovlivnit jak odtokové 

poměry povodí, tak jeho retenční schopnost. Analýzy vegetačního pokryvu jsou proto 

obezřetně sledovány především v obdobích probíhajících či hrozících povodní a výsledky 

pak slouží ke zlepšení pochopení významu jednotlivých složek krajinného pokrytí na 

hydrologickou bilanci povodí, ale rovněž mohou být nápomocné při řešení návrhu 

nejrůznějších vodohospodářských opatření. 

Bezesporu nejdůležitějším a pozitivně nejvíce ovlivňujícím vegetačním prvkem je 

lesní porost. Již v 19. století začali vědci bádat nad vztahem lesů a jejich vlivem na 

hydrologický cyklus, ať už následkem povodňových událostí či po obdobích sucha. 

Rovněž po celém světě postupně vznikala řada experimentálních povodí, kdy získané 

poznatky začaly potvrzovat fakt, že nejenom samotná lesní přítomnost pozitivně reguluje 

odtokové charakteristiky a zvyšuje retenční schopnost atmosférických srážek, ale 

opomíjena nesmí být ani druhová, věková a prostorová skladba lesního porostu, která se 

tím výrazněji projevuje, čím je plocha zkoumaného povodí menší [14]. 

Atmosférické srážky dopadající na lesní porost jsou zadrženy povrchovou plochou 

lesa v případě, že nedochází k jejich okamžitému proniknutí k lesní půdě a to například 

mezerami ve stromové struktuře. Tento proces zadržování srážek je znám jako intercepce, 

kdy se u jednotlivých druhů lesů – i s ohledem na jejich věk, množství zadržené vody liší 

[17].  
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Krešl [17] uvádí případ deště o srážkovém úhrnu 25 – 30 mm a udává jednotlivé 

příklady druhové a věkové skladby lesa. V obsahu tabulky (tab. 5) jsou hodnoty množství 

zadržených srážek v milimetrech. 

 
Druh lesního 

porostu 

Stáří lesního porostu 

20 – letý 60 – letý 100 - letý 

Smrkový 3,3 - 4,1                         5,1 - 6,3                    4,4 - 5,4 

2,6 - 3,4                           3 - 3,9                       2,5 - 3,3 

1,9 – 2,3                          3,5 – 4,1                   3,1 – 3,6 

Borový 

Bukový 

Tab. 5: Vliv druhové a věkové skladby lesního porostu na velikost intercepce. Upraveno dle [17]. 

 
Část zachycených srážek podléhá výparu, část odkapává dolů do půdy a část k ní 

stéká po kmenech stromů. Stok po kmeni nastává mnohonásobně častěji u dřevin 

listnatých, a to i v případě plného olistění, než u dřevin jehličnatých, které se obecně 

vyznačují větší povrchovou plochou pro srážkové zadržení, naopak stok po kmeni je zde 

zanedbatelný [14].  

Svrchní vrstva lesní půdy je tvořena tzv. hrabankou, jež představuje povrch tvořený 

opadaným jehličím a listím, pod ní se nachází humusová část, mechorosty, či lišejníky. 

Tyto složky se podílejí na zadržování srážek, přičemž je jejich kapacita úměrná jednak 

mocností takovýchto vrstev, ale také trváním dešťů. Například při mocnosti humusové 

části  1,5 – 6,0 cm je u smrkového porostu průměrná intercepční velikost 3,5 mm, u 

porostu borového průměrně 2,5 mm a u bukového v průměru 7,5 mm [17].  

Při vytváření odtoku v lesních porostech je však rozhodujícím faktorem proces 

infiltrace, tj. vsakování. Infiltrační schopnost lesního pokryvu je 5 – 9 krát vyšší, než je 

tomu u zemědělských půd. Příčinou této skutečnosti je přítomnost gravitačních pórů 

obsažených v lesní půdě, které jsou jednak vstupem pro pronikání srážkové vody, ale také 

slouží jako síť pro pohyb vody půdou v důsledku působení gravitačních sil. Výsledkem je 

snadnější proces retence vody v půdách lesního pokryvu, a zejména pak utváření 

podpovrchového (hypodermického) odtoku. Lesní půda je tedy významným činitelem 

podílejícím se na utváření srážkoodtokového procesu ve smyslu snížení povrchového 

odtoku transformací 10 – 40 % srážkového úhrnu na odtok podpovrchový, k jehož 

kulminaci dochází později, nežli u odtoku povrchového [14].   
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Kantor [14] ve své publikaci uvádí hodnoty infiltračních kapacit pro vybrané druhy 

lesních půd, odvozené z rozsáhlých výzkumů v USA (tab. 6): 

 

Druh půdy Lesní pokryv 
Infiltrační kapacita 

[mm·min-1] 

žlutá jílovitá 
dubové porosty 

dubové porosty po požáru 
extenzivní pastviny 

12,7 – 19,2 
1,6 
0,5 

rudá jílovitá 
dubový porost po požáru 

extenzivní pastviny 
3,1 

2,8 – 6,4 

písčitá 
dubové porosty 

extenzivní pastviny 
18,3 
7,8 

Tab. 6: Infiltrační kapacita vybraných lesních půd. Převzato z [14]. 

 

Další nezbytnou funkcí lesního porostu je odčerpávání vody obsažené v půdě, 

potřebné pro proces transpirace, tedy k výdeji vody povrchem listů. Lesní dřeviny jsou 

schopné odčerpat za jeden den 5 mm, prořídlá vegetace či vegetace na mýtinách 26 mm za 

týden [14].  

Je patrné, že lesní pokryv na srážkoodtokový proces má hluboký vliv a může tak do 

značné míry omezit extrémní povodňové stavy zejména na malých povodích, proto si 

funkce lesů, zaslouží nemalou pozornost. Pozitivně rovněž působí trvalé travní porosty, 

které díky svému drsnému povrchu snižují rychlost odtékání srážkové vody a navíc zvyšují 

schopnost infiltrace.  
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2.4.3 Antropogenní faktory 

Antropogenní úpravy říční sítě působí na hydrologický režim různou měrou. Tyto 

zásahy se pak podílejí na změnách odtokových procesů, projevujících se zejména při 

povodňových stavech. Významu mohou nabývat, ať už v pozitivním či negativním smyslu, 

a to například při ovlivňování rychlosti průběhu povodňových vln, jejich efektivní 

transformace či nepřímo při určování povodňových škod [20]. 

Činnosti lidského faktoru lze rozdělit do tří odvětví podle toho, zda [5]: 

o přímo působí na říční síť; většinou se jedná o úpravy toků, výstavby nádrží 

či poldrů 

o způsobují změny ve vztazích mezi prvky, které se zúčastňující celkové 

vodní bilance povodí; jde zde o hospodářské využívání krajinného pokryvu 

a půdního profilu, či o odvodňování zemědělských pozemků 

o se podílejí oběma předchozími způsoby, tzn., působí na odtokové procesy 

přímo a současně ovlivňují vztahy hydrologických prvků; jedná se 

především o zavlažování, urbanizaci a industrializaci území včetně vlivu 

zásobování obyvatel vodou 

 
K úpravě vodních toků dochází nejčastěji za účelem ochrany majetku a obydlí před 

hrozícími povodněmi v náchylnějších oblastech. Změny tvarů a délek řek byly upravovány 

i pro zefektivnění zemědělských činností v důsledku narůstající urbanizace a 

industrializace krajinné sféry. V České republice, jakožto i ve většině vyspělých 

evropských zemí je míra úprav relativně vysoká. Udává se, že 28,4 % délky říční sítě bylo 

podrobeno jisté upravenosti [20].  

Jedním ze způsobů jak zvýšit retenční kapacitu na povodí a následnou ochranu proti 

povodním je výstavba retenčních nádrží. V tomto případě je ovšem nutné myslet na změny 

vodního ekosystému v důsledku zásahu do přirozeného prostředí. Dochází zde k deficitu 

kyslíku, který je spotřebováván rozkladnými procesy díky neustále probíhající sedimentaci 

nejrůznějších naplavenin. Negativním ukazatelem je také možné zhoršení kvality vody, 

jejíž míra znečištění je dána stupněm výskytu mikroorganismů, zejména řas a sinic [12]. 
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Obr. 7: Schéma suchého poldru. Převzato z [12.] 

 

Alternativním případem při realizaci retenční nádrže je jejich speciální typ, a tím je 

suchý poldr (obr. 7). Poldr je definován jako prostor přiléhající k toku, vytvořený 

přirozeným či umělým způsobem, který je schopen zmírnit extrémní průtoky v tocích při 

probíhajících povodních svou retenční schopností. Na onom záchytném území poldru se 

nejčastěji vyskytují porosty mokřadů a dřevin, především křovin a listnáčů, jež zvyšují 

krajinnou a akumulační stabilitu [12], [23]. 

Nezanedbatelně působí na srážkoodtokový proces také způsob hospodářského 

využívání půdy a výběr pěstovaných plodin. Z hlediska zvyšování retenční kapacity 

v povodí nejlépe působí následující pokryv: lesní porost, trvale travnatý porost, dočasný 

travnatý porost, úzkořádkové polní plodiny (obilniny), širokořádkové polní plodiny 

(okopaniny). Pro omezení extrémních průtoků se při obdělávání půdy zejména doporučuje 

orba po vrstevnici. Mezi další podpůrná doporučení patří půdní provzdušňování a 

zlepšování její struktury ve smyslu odstraňování hutné půdy [23]. 

I odvodňování zemědělských pozemků je jednou z možností, která umožňuje 

odstranit nadbytečné množství vody z půdy a povrchové vrstvy, tím dochází k vyrovnávání 

vláhových podmínek. Jednou ze způsobů je využívání otevřených příkopů či podzemních 

drenáží [18].  

Také industrializace a urbanizace způsobují změny v krajině, které rozrušují již 

fungující vztahy mezi jednotlivými prvky vodní bilance. Neblahým důsledkem je 

samozřejmě znečištění ovzduší či změna teplotních charakteristik, jenž lze při studiu stavu 

povodí považovat za činitele působící především na atmosférické srážky a výpar [5]. 
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3 SRÁŽKOODTOKOVÉ MODELOVÁNÍ 

 

 

Průběh srážkoodtokového procesu lze demonstrovat hydrologickými, resp. 

srážkoodtokovými modely, které jsou vyjadřovány v matematické formě, díky níž mohou 

být zpracovávány příslušnými softwarovými prostředky. Výhodou tohoto přístupu je 

schopnost zpracování velkého objemu dat v relativně krátkém časovém úseku. Před 

samotnou aplikací modelu srážkoodtokového procesu je stěžejní postup (obr. 8), jehož 

struktura je z hlediska správnosti a kvality výsledků, podstatná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Obecné schéma modelovaného systému. Převzato a upraveno podle [29]. 
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Na počátku modelování je nutné si nejprve vytvořit konceptuální (abstraktní) 

model zkoumaného hydrologického systému, který je zjednodušeným vyjádřením jeho 

chování, jenž jsme schopni následně simulovat. Pro úspěšné a věrohodné výsledky 

konečných simulací je určující, aby byl tento abstraktní model vytvářen na základě znalostí 

z oboru hydrologie, ale také matematického modelování a aplikačních zkušeností. Je 

ovšem důležité, jaké si klade model cíle, tedy za jakým účelem je budován. Na základě 

toho pak vzniká okruh aplikací, kde může být model využit bez problému, neboť splňuje 

základní předpoklady [29]. 

Vytvořený konceptuální model reálného hydrologického systému je v dalším kroku 

implementován do modelu matematického, tvořeného matematickými formulemi a 

rovnicemi, zpravidla parciálními diferenciálními rovnicemi druhého řádu, označovanými 

za řídící rovnice. Pro získání jednoznačných řešení se stanovují počáteční a okrajové 

podmínky. Počáteční podmínky stanovují hodnotu stavové proměnné (např. hladiny 

povrchové vody) při zahájení simulace, tzn. v čase t=0. Okrajové podmínky popisují 

interakci zkoumané modelové domény s okolím, nejčastěji jsou zjišťovány na základě 

měření, pozorování či zkušeností – v takovém případě jsou později verifikovány [29]. 

Při řešení matematických rovnic existují dva způsoby řešení [9]: 

o analytické (explicitní) řešení – je přesným řešením, využívá analytických 

metod (např. řešení soustavy rovnic) 

o numerické (přibližné) řešení – je využíváno v případech, u kterých nejsme 

schopni problém vypočíst analyticky, nebo pokud je analytické řešení příliš 

obtížné 

Sběr dat je rovněž velice důležitým krokem, ovlivňujícím výstupy modelů. To, jak 

kvalitní informace bude model ve výsledku produkovat i přes určité nedostatky vstupních 

dat, ať už chybných či nepřesných, udává robustnost jednotlivých modelů. Vstupní data lze 

po čas průběhu modelování dělit do dvou kategorií [29]: 

o data statická – představují základní strukturu obsaženou v hydrologickém 

modelu, u modelu srážkoodtokového se jedná o schematizované povodí a 

říční síť s parametry o velikosti plochy povodí, délky toku či půdním 

zastoupení, které se v průběhu simulace nemění 
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o data dynamická – jsou proměnlivá, jedná se o časové řady srážkových 

úhrnů, průtoků, teplot vzduchu, atd. 

Simulované chování hydrologického systému je složitým procesem převodu chování 

reálného systému do konceptuálního a následně do matematického modelu, jež využívá 

množství koeficientů, jejichž nastavení není vždy jednoznačné a přesné. Tudíž 

přistupujeme ke kalibraci modelu, tedy k nalezení takové sady koeficientů, aby byly 

rozdíly mezi naměřenými a simulovanými parametry (průtoky, vodními hladinami), 

minimální. Pro nalezení takové optimální sady koeficientů se v dnešní době využívá 

různých technik, avšak z nejobecnějšího úhlu pohledu je to metoda „pokus – omyl“ (trial 

and error) a metoda automatické kalibrace. O simulaci hovoříme, pokud model simuluje od 

minulosti až po současný stav, pokud uvažujeme i budoucí chování systému, pak ve 

spojitosti s predikcí. Pokud model slouží pro účely prediktivního modelování, musí být 

zhodnocen procesem verifikace a validace. Verifikace představuje ověření, zda všechny 

implementované algoritmy, procesy a myšlenky, byly správně použity. Validace ověřuje 

výsledky použitého modelu na jiné sady vstupních dat, například na jiné srážkoodtokové 

epizodě [29].  

 

 

3.1 KLASIFIKACE SRÁŽKOODTOKOVÝCH MODELŮ 

 

Ve většině případů již přistupujeme k vytvořeným hydrologickým modelům, které 

v nejobecnější rovině rozdělujeme na srážkoodtokové (SO) modely a hydrodynamické (HD) 

modely. Pro účely této diplomové práce se nadále budu zabývat pouze srážkoodtokovými 

modely, sloužícími k simulaci přeměny dopadající atmosférické srážky na odtok.  

V dnešní době existuje celá řada srážkoodtokových modelů přistupujících 

k simulaci srážkoodtokového procesu z hlediska různých přístupů. Následující klasifikace 

slouží k rozčlenění modelů na základě těchto jednotlivých přístupů a pro snadnější výběr 

vhodného modelu sloužícího pro řešení konkrétního problému. 
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3.1.1 Klasifikace z hlediska využití 

Rozlišujeme modely využívané v operativní hydrologii, do kterých přímo vstupují 

data z meteorologických či radarových zařízení. Data jsou zpracovávána automaticky a 

využita pro potřeby rychlého informování a krátkodobého předpovídání o stavech průtoků 

či vodních hladin na konkrétních místech toku [13].  

Dále jsou to modely využívané pro návrhové a ochranné účely, zejména sloužící při 

úvahách budování protipovodňových opatření, jako výstaveb nádrží, poldrů, mostů, 

čistíren odpadních vod a dalších technických staveb [13]. 

V neposlední řadě zde patří modely využívané ve výzkumu, odhalující charakter a 

zpřesnění jednotlivých součástí srážkoodtokového procesu. Jsou určující pro další výzkum 

a detailní pochopení hydrologického režimu. Často jsou poznatky doplňovány údaji 

z vytvářených experimentálních povodí, vybaveného množstvím měřících stanic [13]. 

 

3.1.2 Klasifikace z hlediska kauzality 

Tato klasifikace dle kauzality, která je vyjádřením principu „příčina – důsledek“ se 

řadí v hydrologii mezi nejběžnější. Velkou skupinu zde tvoří modely deterministické a 

modely stochastické.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Schéma klasifikace srážkoodtokových (SO) modelů. Upraveno a převzato dle [13], [19]. 
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Modely deterministické jsou založeny na tom, že vztah mezi vstupními 

(nezávislými) a výstupními (závislými) proměnnými funguje na principu „příčina – 

důsledek“, resp. „zásah – odezva“. Tento vztah je vyjádřen rovnicí, která poskytuje 

jednoznačná řešení: 

, , 

kde a představuje koeficienty určující chování zkoumaného hydrologického 

systému. Drtivá většina existujících modelů je deterministických, dále se člení dle 

složitosti své struktury na modely fyzikálně založené, modely koncepční a black – box 

modely [13], [29]. 

Fyzikálně založené modely jsou modely popisující srážkoodtokový proces plně 

pomocí fyzikálních principů založených na fyzikálních zákonech jako jsou: zákon 

zachování energie, zákon zachování hybnosti a zákon zachování hmoty. Tyto principy jsou 

navíc propojeny se znalostmi termodynamickými, hydrodynamickými, biologickými či 

chemickými. V literatuře jsou známy také pod označením „white – box modely“ [13], [19]. 

Koncepční modely přistupují k řešení jednotlivých komponent srážkoodtokového 

procesu, ale i jeho celku, prostřednictvím zjednodušených fyzikálních zákonů a 

odvozených (empirických) vzorců. Z důvodů požadavků na jednoznačná a optimální řešení 

s omezeným nárokem na vstupní informace o sledovaném systému, se v tomto přístupu 

upouští od předpokladu prostorové složky, ale uvažují se pouze prostorové změny 

v určitých bodech objektu. Na počátku uvažovaný spojitý systém je tak převeden na 

prostorově diskrétní, který je možno řešit obyčejnými diferenciálními rovnicemi. Bývají 

uváděny jako „grey – box modely“ [13], [19]. 

Posledním typem modelů z hlediska klasifikace deterministických modelů jsou 

Black – box modely. Tyto modely popisují hydrologický cyklus jako síť navzájem 

propojených „černých skříněk“, které charakterizují jednotlivé fyzikální procesy, jejichž 

struktura není známa, je uvnitř skryta. Určují tak pouze chování systému bez znalosti 

vnitřní struktury, proto se uplatňují zejména v případech, kdy jsou známy vstupní údaje, a 

jim odpovídající údaje výstupní, na základě kterých lze pak identifikovat chování. Tento 

přístup je využíván k operativním účelům s krátkou předpovědí, a to spíše u povodí menší 

rozlohy [13], [29].  
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Modely stochastické nejsou primárně založeny na principu „příčina – důsledek“, 

ale pracují s nahodilými vstupními faktory, které mohou být promítány do výsledného 

řešení. Výstupy pak udávají pravděpodobnost, s jakou se určitá hodnota vyskytuje v daném 

bodě. Dále jsou děleny do dvou základních kategorií [13], [29]: 

Pravděpodobnostní modely – jednotlivé hodnoty odtokových procesů, např. 

maximální či minimální velikost průtoku, výška vodního stavu, či objem povrchového 

odtoku jsou určovány podle pravděpodobnostních rozdělení [13]. 

Modely generování časových řad – jsou určeny pro generování časových řad 

pozorovaných parametrů [13]. 

 

3.1.3 Klasifikace z hlediska prostorové diskretizace 

Prostorový charakter modelu vyjadřují tři základní skupiny modelů: celistvé, 

distribuované a semidistribuované. 

Celistvé (lumped) modely jsou založeny na tom, že parametry modelovaného 

povodí jsou vztaženy k celé ploše povodí, jsou pro něj homogenní. Kdežto modely 

distribuované přiřazují určitou hodnotu parametru zvlášť každé dílčí části povodí. Tyto 

dílčí části představují čtvercová či trojúhelníková pole rastrové sítě, na které je povodí 

rozčleněno. Modely semidistribuované rovněž přiřazují homogenní parametry jednotlivým 

ploškám povodí, subpovodím, které se ale, na rozdíl od předchozích, vyznačují například 

stejným krajinným i půdním pokryvem [13]. 

Vytvořený model v rámci diplomové práce lze na základě těchto klasifikací zařadit 

mezi modely srážkoodtokové, využívané pro návrhové a ochranné účely, případně lze také 

využít pro účely výzkumné. Dále spadá do modelů deterministických, resp. koncepčních a 

z hlediska prostorové diskretizace jej pak řadíme mezi modely semidistribuované. 
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4 MODEL HEC - HMS 

 

 

Srážkoodtokový model HEC-HMS (Hydrologic Engineering Centre – Hydrologic 

Modeling System) byl vyvinut hydrologickým inženýrským centrem Americké armády 

(HEC–USACE: Hydrologic Engineering Centre – U.S. Army Corps of Engineers), 

navazuje na model HEC-1 (USACE, vyvíjen od 60. let) a program je volně stažitelný ze 

stránek HEC-USACE (http://www.hec.usace.army.mil/), a to včetně kompletní technické, 

uživatelské a aplikační dokumentace. V současné době (r. 2012) je k dispozici verze 3.5, 

která se od svých předchůdců odlišuje propracovanějším uživatelským rozhraním a řadou 

implementovaných metod pro řešení srážkoodtokových procesů. Z hlediska prostorové 

diskretizace se při schematizace v praxi nejčastěji setkáme s typem semidistribuovaného a 

distribuovaného modelu, méně často modelu celistvého [31]. 

Modelování s použitím HEC-HMS je navrženo tak, aby bylo použitelné pro řešení 

široké škály problémů pro povodí v nejrůznějších zeměpisných šířkách. Výsledné 

hydrogramy jsou pak používány přímo nebo ve spojení s jinými softwarovými prostředky, 

např. pro studium dostupnosti vody, snižování povodňových škod, pro výzkum vlivu 

plánované urbanizace či vlivu hospodaření na povodí, sledování provozu či výstavby 

nádrží, souhrnně pro operativní a návrhové účely [40]. 

Stejně jako ostatní srážkoodtokové programy, využívá i HEC-HMS řady 

implementovaných metod pro řešení hydrologické a hydraulické transformace. Složitost 

sestaveného modelu se pak odvíjí od použitých metod pro řešení zkoumaného problému. 

Pro některé analýzy je nutno definovat výpočet všech procesů podílejících se na 

srážkoodtokovém procesu. Takovým příkladem může být dlouhodobé sledování vlivu 

změn lesních půd na odtokové poměry, kdy model vyžaduje jednak hodnoty srážkových 

úhrnů a průtoků z časově dlouhého intervalu, ale také hodnoty infiltrace a evaporace, jež 

při takovém to výzkumu mají nezanedbatelný vliv. Takto detailní popis povodí ovšem není 

nutný při modelování povodňových událostí, kdy nás především zajímá hodnota 

kulminačního průtoku, časový průběh a velikost procházející povodňové vlny. Lze tedy 
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říci, že při specifických analýzách může vliv některých složek procesu zanedbán či 

kombinován s procesy jinými [31]. 

Hlavní výhody, které většinou rozhodnou a použití modelu, jsou následující [29]: 

o cenová otázka – program je dostupný jako freeware 

o široká nabídka metod hydrologické i hydraulické transformace 

o možnost kombinace metod v rámci jednoho řešeného projektu 

o propojení s GIS (extenze HEC-GeoHMS a HEC-GeoHMS Add-In           

pro ArcView využívány pro schematizaci) 

o snadnější vizualizace a správa hydrologických dat s využitím   

programového prostředku HEC-DSSVue 

o možnost poloautomatické kalibrace 

 

 
Obr. 10: Ukázka grafického uživatelského rozhraní v prostředí HEC-HMS. 
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Grafické uživatelské rozhraní (obr. 10) se skládá z 5 hlavních segmentů. Tím 

prvním je intuitivní uživatelské menu, sloužící pro ukládání, otevírání či zakládání nového 

projektu, společně s řadou nástrojů pro výběr a nastavení parametrů jednotlivých metod, 

rovněž zde dochází k nastavení běhu simulace a k pozdějším kalibračním úpravám. 

Druhý segment se skládá ze 4 součástí, které je nutno postupně vyplnit. Jedná se 

vložení samotného schematizovaného povodí (Basin Models), dále o přiřazení 

srážkoměrných stanic jednotlivým subpovodím (Meteorologic Models), a to většinou 

metodou Thiessenových polygonů. Dále se vyžaduje specifikovat datum a čas trvání 

vybrané srážkoodtokové epizody v položce Control Specifications a samozřejmě vložení 

časových řad hydrologických dat srážkových úhrnů a průtoků k výchozím měrným 

stanicím (Time-Series Data).  

Třetí segment představuje zobrazené samotné schematizované povodí s popisem 

jednotlivých subpovodí a říční sítí. Čtvrtý segment zastává funkci jakéhosi editora 

vybraných komponentů, umožňující editovat nejrůznější parametry použitých metod a také 

si lze pomoci něj graficky prohlédnout průběh vybraných srážkoodtokových epizod. 

Poslední součástí uživatelského rozhraní je panel dokumentující průběh běhu simulace či 

kalibrace, rovněž upozorňuje na chyby vzniklé v průběhu. 

 

Vstupní data a možnost propojení s GIS 

Model HEC-HMS vyžaduje importovat schematizované povodí ve formátu *.hms, 

k jehož vytváření slouží především extenze vyvíjené pro tyto účely, a sice HEC-GeoHMS a 

HEC-GeoHMS Add-In, určené pro software ArcView 3.x. Rovněž import vstupních 

hydrometeorologických dat je vyžadován ve specifickém formátu *.dss. Pro tento účel zase 

napomáhá software produkovaný firmou USACE, HEC-DSSVue, který je vhodný jak pro 

potřeby správy časových řad, tak i pro vizualizaci, nejvhodnější. Je tedy zřejmé, že 

propojení s GIS, ale i dalšími softwarovými prostředky, je pro srážkoodtokové modelování 

s využitím modelu HEC-HMS, zcela nezbytné. 
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Komponenty modelu 

Tento srážkoodtokový model se skládá ze čtyř hlavních komponent, které mohou 

být řešeny pestrou nabídkou programem implementovaných metod. Samotný výběr pak 

záleží na znalostech a potřebách uživatele. Komponenty jsou tedy následující [31]: 

1. komponenta stanovující objem odtoku (Runoff-volume models) 

2. komponenta stanovující přímý odtok (Direct-runoff models) 

3. komponenta stanovující podzemní odtok (Baseflow models) 

4. komponenta stanovující odtok korytem toku (Routing models) 

 

 

4.1 KOMPONENTA STANOVUJÍCÍ OBJEM ODTOKU 

 

Komponenta řešící objem odtoku je založena na metodice určení objemu všech 

ztrát, tzn. ztrát intercepcí, infiltrací, zadržováním vody v prohlubních, ztrát výparem či 

transpirací, a jejich následným odečtením od srážek. Umožňuje tak stanovit tzv. efektivní 

srážku, tzn. srážku, která za daných podmínek způsobuje odtok z povodí. Pro stanovení 

této komponenty lze využít řady metod, mezi nejpoužívanější patří metoda SCS CN, 

metoda Green Ampt či metoda SMA (Soil Moisture Accounting) [8], [31]. 

 

4.1.1 Metoda SCS CN (Soil Conservation Service – Curve Number) 

Metoda SCS CN je jednou z metod stanovující efektivní srážku a to na základě 

velikosti srážkového úhrnu, krajinného využití sledovaného povodí, jeho půdních 

charakteristik a předchozích vláhových podmínek. Původně byla metoda vyvinuta pro 

menší zemědělská povodí, postupně se však modifikovala i pro povodí lesní a 

urbanizovaná [29]. Výsledný vztah je pak ve tvaru [31]: 
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 , 

kde: 

Pe kumulativní efektivní srážka v čase t [mm] 

P kumulativní srážka v čase t [mm] 

Ia počáteční ztráta na povodí, lze odhadnout na základě empirického vztahu Ia=0,2 S 

S maximální retence [mm], lze určit dle hodnot CN křivek podle vztahu [31]:  

 

25400 254 
 . 

Metoda využívá hodnot CN (Curve Number, číslo křivky), jejichž význam spočívá 

ve sloučení parametrů krajinného využití, půdních charakteristik, respektive 

hydrologických skupin půd a předchozích vláhových podmínek do jediného čísla CN. 

Obecně určuje odtokovou ztrátu na povodí a může nabývat hodnot z intervalu od 0 do 100, 

hodnoty odtokových křivek menších než 50 se však v našich podmínkách vyskytují 

ojediněle.  

 

4.2 KOMPONENTA STANOVUJÍCÍ PŘÍMÝ ODTOK 

 

Tato komponenta charakterizuje přímý odtok, neboli odtokovou odezvu povodí na 

srážkový impuls a opět může být řešena vícero metodami, které jsou součástí 

programového vybavení HEC-HMS. Jedná se zejména o metody založené na jednotkovém 

hydrogramu (UH, Unit Hydrograph) jako je metoda Clarkova jednotkového hydrogramu, 

Snyderova jednotkového hydrogramu či např. metoda SCS jednotkového hydrogramu [31]. 

 

4.2.1 Metoda Clarkova jednotkového hydrogramu (UH) 

Metoda Clarkova jednotkového hydrogramu, jak již název říká, je specifickým 

rozšířením klasické metody jednotkového hydrogramu (UH, Unit Hydrograph). Metoda se 
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zaměřuje na řešení odtokové odezvy povodí na jednotkový efektivní déšť, s konstantní 

intenzitou a rovnoměrným pokrytím jednotky povodí. Celkově jde o vyjádření funkční 

linearity odezvy povodí na srážkový impuls, což do výpočtu přináší značná zjednodušení. 

Konečné řešení pak vychází ze vztahu [29]: 

·  , 

kde: 

Si zásoba vody po dobu trvání periody i [m3] 

RC doba zdržení srážky na povodí [h] 

Oi objem odtoku z povodí po dobu trvání periody i [m3] 

 

 

4.3 KOMPONENTA STANOVUJÍCÍ PODZEMNÍ ODTOK 

 

Při řešení podzemního odtoku v nasycené zóně půdního profilu lze využít 

implementovanou recesní metodu, metodu konstantního odtoku či metodu lineární nádrže.  

 

4.3.1 Recesní metoda 

Recesní metoda je v podstatě metodou rozčlenění hydrogramu na část přímého 

odtoku, tzn. odtoku povrchového a podpovrchového (tj. hypodermického), a část 

podzemního odtoku (obr. 11). Celkový odtok je pak stanoven součtem těchto dílčích částí. 

Velikost podzemního odtoku se stanovuje na základě velikosti počátečního podzemního 

odtoku a recesní konstanty, vyjádřený ve tvaru [29], [31]: 

·  , 

kde: 

Qt podzemní odtok v čase t [m3
·s-1] 

Q0 počáteční podzemní odtok [m3
·s-1] 

k  recesní konstanta  
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Obr. 11: Znázornění separace hydrogramu u recesní metody. Převzato z [31]. 

 
 

4.4 KOMPONENTA STANOVUJÍCÍ ODTOK KORYTEM TOKU 

 

Proces hydraulické transformace, jenž reprezentuje pohyb vodní masy korytem 

toku, je možné v rámci výstavby modelu HEC-HMS stanovit za použití metody 

Kinematické vlnové aproximace, metody Muskingum, Muskingum Cunge či Lag metody 

[31]. 

 

4.4.1 Metoda kinematické vlnové aproximace 

Jedná se o běžně používanou metodu, která je součástí mnoha srážkoodtokových 

modelů. Je založena na rovnicích popisujících pohyb vln otevřeným korytem toku, jedná se 

především o rovnice hybnostní a rovnice kontinuity, označovány jako Saint-Venantovy 

rovnice. Tyto rovnice se vyznačují aplikací zákonů zachování energie, hmoty a hybnosti 

[29]. 
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5 VSTUPNÍ DATA PRO MODEL HEC-HMS 

 

 

Kvalita výsledků srážkoodtokového modelování především závisí na kvalitě 

vstupních dat, která jsou samotným srážkoodtokovým modelem vyžadována v jisté 

struktuře a formátu. Je tedy zřejmé, že kvalitní vstupní data a jejich následné zpracování 

jsou základem přesných a věrohodných výstupních informací, produkovaných použitým 

modelem. Podle typu zvoleného srážkoodtokového modelu se také liší požadavky na 

importovaná data, ať už se jedná o jejich množství, či formát dat jim vlastní.  

Pro vybraný srážkoodtokový model, HEC-HMS, aplikovaný v mé diplomové práci, 

bylo tedy nutné získat požadovaná data, a to z několika různých zdrojů. Jednalo se o tyto 

datové vstupy: 

1. DMT – Digitální Model Terénu (angl. Digital Terrain Model), který je 

základem hydrologického modelování. Byl získán z ČHMÚ (Český 

HydroMeteorologický Úřad) v podobě rastru s prostorovým rozlišením (tzn. 

velikost hrany buňky rastru) 10 m. DMT je digitální reprezentací povrchu 

terénu, jenž se skládá z dat a interpolačního algoritmu, který je schopen 

odvozovat nadmořské výšky v libovolně zvolených bodech nacházejících se 

v rámci modelované oblasti [22]. 

Digitální model terénu bývá vyjádřen buď v rastrové (grid), vektorové 

(vrstevnice, contours) nebo TIN (Trianguled Irregular Network) formě. Pro 

s-o modely se nejčastěji používá reprezentace rastrová, vhodná pro početní 

operace s GIS vrstvami [22]. 

2. CLC2006, CLC1990 – CORINE Land Cover, projekt CORINE 

(COoRdination of INformation on the Environment) vzniká od roku 1985 

jako požadavek Evropské komise, a to za účelem tvorby databáze krajinného 

pokryvu Evropy, která je pravidelně aktualizována a vytvořena dle jednotné 

metodiky. Polygony obsažené v databázi vznikaly na základě interpretace 

družicových snímků pořizovaných v příslušných referenčních letech, 

v současné době je databáze k dispozici pro roky: 1990, 2000 a 2006. Ve 
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výsledku je krajinný pokryv rozdělen do 44 tříd, dle základního měřítka 

1:100 000 (v ČR pouze 28 tříd), kdy tyto informace slouží jako podklady pro 

nejrůznější analýzy a hodnocení krajinného pokryvu, a také pro účely 

rozhodovací [34].  

V rámci mé práce jsou tyto datové vstupy, dalo by se říci, stěžejní pro další 

zpracování, a vůbec pro analyzování vlivu změn krajinného pokryvu na 

odtokové poměry. Pro pozdější modelování těchto změn jsem si pořídila 

polygonové vrstvy pro všechny referenční roky 1990 a 2006. Vrstva 

CLC2006 je volně k dispozici na internetových stránkách Evropské agentury 

životního prostředí (EAA, European Environment Agency [38]) ve formátu 

*.shp. Avšak vrstva CLC1990 je k dispozici pouze jako WMS služba, proto 

bylo nutné si na základě této služby (využila jsem mapové služby Národního 

geoportálu INSPIRE [39]) ji zvektorizovat do požadované vrstvy formátu 

*.shp, vhodného pro další účely.  

3. HSP – Hydrologické Skupiny Půd, polygonová vrstva hydrologických skupin 

půd byla pro řešení práce poskytnuta Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů 

(ÚHÚL) ve formátu *.shp.  

4. grid CN – rastrovou vrstvu hodnot CN jsem vytvořila na základě vrstev 

krajinného pokryvu a hydrologických skupin půd, její tvorba je detailněji 

popsána v následující kapitole. Grid CN je důležitým vstupem při 

schematizaci povodí, i samotném simulování. 

5. meteorologická data – jedná se o časové řady údajů, vyjadřující hodinové 

srážkové úhrny ze srážkoměrných stanic ve Veřovicích a Hodslavicích a 

hodinové údaje o průtocích z hlásné stanice v Novém Jičíně. Veškerá 

meteorologická data jsem získala od státního podniku Povodí Odry ve 

formátu *.xls za období 2007 – 2010. 

6. břehová linie – liniová vrstva břehových linií formátu *.shp je volně 

k dispozici z DIBAVODu (DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat [37]), a 

byla využita při stanovování parametrů pro běh simulace. 
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6 ZPRACOVÁNÍ VSTUPNÍCH DAT 

 

 

Pro srážkoodtokový model HEC-HMS jsou nezbytná jak zmíněná vstupní data, tak 

i jejich zpracování do podoby, jenž je model schopen přijmout a dále s ním pracovat. 

Zpracování vstupních dat jsem si rozčlenila do tří etap, přičemž každá z nich je zcela 

odlišná, vyžaduje jiné softwarové prostředky, metodiku a také vstupní data. Jedná se o 

etapy: 

o zpracování meteorologických dat a výběr srážkoodtokových epizod 

o vytváření CN gridů a příprava simulovaných scénářů 

o schematizace povodí (preprocessing) pro model HEC-HMS 

 

 

6.1 ZPRACOVÁNÍ METEOROLOGICKÝCH DAT 

 

Model HEC-HMS vyžaduje import meteorologických dat, tzn. časových řad údajů 

o srážkových úhrnech a průtocích, ve formátu *.dss. Jak jsem již zmiňovala, poskytnutá 

meteorologická data byla ve formátu excelovském, z období 2007 – 2010. Bylo tedy nutné 

je do požadovaného formátu převést, k čemuž mi posloužil program HEC-DSSVue 2.0.1, 

který je stejně jako HEC-HMS, produktem firmy USACE a je volně k dispozici na stejné 

webové adrese.  

HEC-DSSVue (HEC – Data Storage System Visual Utility Engine) je softwarovým 

prostředkem umožňujícím jednak editaci, ukládání a manipulaci s hydrologickými daty, ale 

také jejich grafickou vizualizaci. Obdobně jako pro model HEC-HMS, je i pro HEC-

DSSVue ke stažení detailní manuál a popis tohoto produktu [32].  

Program rovněž disponuje přívětivým uživatelským rozhraním, vhodným pro 

intuitivní a logické zpracování (obr. 12) 
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Obr. 12: Uživatelské prostředí programu HEC-DSSVue. 

 

Položka Data Entry v horní části menu a následné zvolení Manual Time Series 

umožňuje načíst časové řady údajů srážkových úhrnů a průtoků, a to vyplněním 

jednoduché tabulky (obr. 12, vpravo). Část A slouží k vepsání názvu zkoumaného povodí, 

část B k vyplnění názvu příslušné srážkoměrné či hlásné stanice. Část C k určení, zda se 

jedná o údaje srážkových úhrnů (v tom případě se volí PRECIP-INC) či údaje o průtocích 

(FLOW), část D se vyplní automaticky po vložení časové řady a popisuje její časový 

rozsah. V části E se zvolí časový krok časové řady, v mém případě 1 hodina a v části D se 

zvolí, že jsou data získána měřením (OBS). Dále se vyžaduje nastavit počáteční datum a 

čas vkládané časové řady a také jednotky (v případě srážek mm, v případě průtoků m3
·s-1). 

V poslední položce Type se v případě dat srážkových úhrnů zvolí PER-CUM, v případě 

průtokových dat se pak zvolí INST-VAL. Poté se už jen snadno zkopírují hodnoty 

z excelovského formátu do sloupce Value, čímž získáme data v požadovaném formátu 

*.dss. Pro podrobnější popis lze odkázat na již zmíněný manuál [32]. 

Celkově jsem vkládala data srážkových úhrnů pro srážkoměrné stanice ve 

Veřovicích a Hodslavicích a data o průtocích pro hlásný profil v Novém Jičíně, a to rovnou 

třikrát, jelikož pro další zpracování bylo nezbytné vložit časové řady z let 2007, 2009 a 

2010.  
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6.1.1 Výběr srážkoodtokových epizod 

Pro simulaci jednotlivých scénářů krajinného pokryvu jsem vybrala tři 

srážkoodtokové epizody, výrazně se lišící intenzitou srážkového úhrnu a tak i velikostí 

naměřených hodnot kulminačních průtoků, a to z důvodu zhodnocení vlivu krajinných 

složek na odtokové poměry při různém stupni povodňové situace. 

Z meteorologických dat, jež jsem měla k dispozici (období 2007 – 2010), jsem 

zvolila události, které jsem v porovnání s údaji z Povodí Odry (tab. 4) přiřadila 

k povodňové události jednoleté (Q1), desetileté (Q10) a padesátileté (Q50). Vybrané 

srážkoodtokové epizody spolu s naměřenými hodnotami kulminačních průtoků dokládá 

následující tabulka (tab. 7): 

 

EPIZODA KULMINAČNÍ Q  
DATUM A ČAS 

DOSAŽENÍ 
KULMIN. Q 

QN 

30.8. – 2.9. 2010 23,17 31.8. 2010, 20:00 ~ Q1 

5. – 9.9. 2007 95,52 7.9. 2007, 9:00 ~ Q10 

23. – 26.6. 2009 156 24.6. 2009, 21:00 ~ Q50 

Tab. 7: Zvolené srážkoodtokové epizody s hodnotami naměřených kulminačních průtoků. 

 
Co se týče první epizody (30.8. – 2.9. 2010), tak se jedná o relativně častý stav 

vodní hladiny toku Jičínky, vyskytující se s pravděpodobností přibližně jedenkrát ročně. 

Počasí ovlivněno tlakovou níží nad Polskem a příval vydatnějších dešťů nad Severní 

Moravou způsobil vzestup hladiny Jičínky, která dosáhla kulminačního průtoku 

23,17 m3
·s-1, čímž byl vyhlášen 1. stupeň povodňové aktivity, tzv. bdělost.  

Při druhé epizodě (5. – 9.9. 2007) přecházela přes naše území severozápadní 

studená fronta, kdy srážky doprovázející frontální rozhraní postupně zasáhly oblast celého 

povodí Odry. Tok Jičínky dosáhl v Novém Jičíně kulminačního průtoku 7.9. v 9 hod, jehož 

hodnota činila 95,52 m3
·s-1 odpovídající 3. stupni povodňové aktivity. I přesto, že 

intenzivním srážkám předcházelo dlouhodobé sucho, trvající od dubna 2007, došlo k takto 

významnému zvýšení průtoku, čímž došlo také na Jičínce k vylití vody z koryt toku [43].  

  



 

  42 

  

Třetí epizoda (23. – 26.6. 2009) se svým obrovským a náhlým zásahem do 

životního prostředí, ale také do života lidí zapsala k největším povodním dosažených na 

řece Jičínce v posledních několika desetiletích. Dne 24.6. zasáhla podhůří Beskyd 

přívalová srážková činnost, kdy srážkový úhrn naměřený ve večerních hodinách 

v Hodslavicích činil až 74 mm. Intenzivní déšť značné síly způsobil rychlý povrchový 

odtok. Naměřený kulminační průtok v hlásné stanici Nový Jičín činil 156 m3
·s-1, čímž ho 

lze přirovnat k padesátileté povodňové události [44]. 

 

Průběh srážkoodtokových epizod včetně naměřených srážkových úhrnů ve 

srážkoměrných stanicích ve Veřovicích a Hodslavicích, spolu s naměřeným průtokem 

v hlásné stanici Nový Jičín znázorňují následující grafy. 

 

 

Graf 1: Srážkoodtoková epizoda (30.8. – 2.9. 2010).  
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Graf 2: Srážkoodtoková epizoda (5. – 9.9. 2007). 

 

 

Graf 3: Srážkoodtoková epizoda (23. – 26.6. 2009).  
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6.2 TVORBA CN VRSTEV 

 

V rámci práce je pro stanovení objemu přímého odtoku a kulminačního průtoku 

využito, již představené, metody SCS CN, která je založena na metodice čísel odtokových 

křivek – CN. Pomocí nich je objem (výška) atmosférických srážek přepočítána na objem 

(výšku) odtoku. Hodnoty čísel CN křivek tedy určují odtokovou ztrátu na povodí, mohou 

nabývat hodnot v intervalu 0 – 100, přičemž hodnota 100 znamená, že to, co v podobě 

srážek dopadne na zemský povrch, rovněž odteče, naopak hodnota 0 znamená, že ze srážek 

nic neodtéká. CN hodnoty jdou odvozovány na základě charakteristik půdních, krajinných 

a předchozího půdního nasycení [11]. 

Díky tomu lze využít CN hodnot při modelování změn krajinného pokryvu tak, že 

se změní krajinné složky a na základě toho se odvodí nové CN hodnoty, a to při každém 

uvažovaném simulovaném scénáři. Jelikož je již při samotné schematizaci povodí vyžádán 

import CN gridu a dále využit při samotném modelování v HEC-HMS, bylo proto nutným 

úkolem tento grid vytvořit. Hodnoty CN byly odvozeny podle: 

 

1. hydrologických skupin půd (HSP) – A, B, C, D; které kategorizují hydrologické 

charakteristiky půd lišící se rychlostí infiltrace srážek do půdy bez pokryvu [11]: 

A půdy s infiltrační rychlostí větší než 0,12 mm/min, jedná se hluboké půdy 

(půdy písčité, štěrkovité) 

B půdy s infiltrační rychlostí 0,06 – 0,12 mm/min, jedná se o středně hluboké 

půdy (půdy hlinitopísčité, jílovitohlinité) 

C půdy s infiltrační rychlostí 0,02 – 0,06 mm/min, jedná se o půdy s nízkou 

infiltrační kapacitou povrchové vrstvy půdního profilu (půdy jílovitohlinité, 

jílovité) 

D půdy s infiltrační rychlostí menší než 0,02 mm/min, jedná se o půdy na 

nepropustných podložích (převážně půdy jílovité) 
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2. předchozích vláhových podmínek (PVP), resp. dle indexu předchozích srážek 

(IPS), který určuje půdní vláhu podle předcházejícího pětidenního srážkového 

úhrnu. Pro hydrologické účely je IPS rozdělen do tří skupin [11]: 

IPS/PVP I  odpovídá minimálnímu půdnímu nasycení vodou 

IPS/PVP II  odpovídá střednímu půdnímu nasycení vodou, používá se pro 

návrhové účely 

IPS/PVP III  odpovídá půdnímu přesycení vodou 

 

 

Obr. 13: Množství vody v půdě (PVP I – suchá, PVP II – střední, PVP II – nasycená) a její vliv na změny 
hodnot odtokových čísel CN. Převzato z [11]. 

 

3. krajinného pokryvu, využití a obdělávání půdy, pro určení těchto složek jsem 

vycházela z vrstvy CORINE Land Cover 2006, CLC2006, a při přípravě 

simulovaných scénářů i z CLC1990.  

 

Na základě těchto tří uvedených charakteristik jsou v literatuře [11], [33] 

tabelovány (tab. 8) hodnoty čísel křivek CN. Při stanovování CN hodnot jsem využila 

polygonové vrstvy hydrologických skupin půd, předchozí vláhových podmínek kategorie II, 

a polygonových vrstev CORINE Land Cover.  
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PŮDNÍ VYUŽITÍ 
(LAND USE) 

ZPŮSOB 
OBDĚLÁVÁNÍ 

HYDROLOGICKÉ 
PODMÍNKY 

HODNOTY ČÍSEL 
ODTOKOVÝCH 

KŘIVEK - CN  
DLE HSP 

A B C D 

Širokořádkové 
plodiny (okopaniny) 

Př špatné 72 81 88 91 

Př dobré 67 78 85 89 

Vř špatné 70 79 84 88 

Vř dobré 65 75 82 86 

Vř + Pr špatné 66 74 80 82 

Vř + Pr dobré 62 71 78 81 

Úzkořádkové 
plodiny (obilniny) 

Př špatné 65 76 84 88 

Př dobré 63 75 83 87 

Vř špatné 63 74 82 85 

Vř dobré 61 73 81 84 

Vř + Pr špatné 61 72 79 82 

Vř + Pr dobré 59 70 78 81 

Víceleté pícniny, 
luštěniny 

Př špatné 66 77 85 89 

Př dobré 58 72 81 85 

Vř špatné 64 75 83 85 

Vř dobré 55 69 78 83 

Vř + Pz špatné 63 73 80 83 

Vř + Pz dobré 51 67 76 80 

Pastviny s pokryvem 

< 50% - 68 79 86 89 

50 – 75% - 49 69 79 84 

> 75% - 39 61 74 80 

Louky - - 30 58 71 78 

Křoviny s pokryvem 

< 50% - 48 67 77 83 

50 – 75% - 35 56 70 77 

> 75% - 30 48 65 73 

Sady se zatravněným 
meziřadím 

- špatné 57 73 82 86 

- střední 43 65 76 82 

- dobré 32 58 72 79 
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Lesy 

- špatné 45 66 77 83 

- střední 36 60 73 79 

- dobré 30 55 70 77 

 PRŮMĚRNÉ % NEPROPUSTNÉ 
PLOCHY A B C D 

Obchodní plochy 85% 89 92 94 95 

Průmyslové plochy 72% 81 88 91 93 

Obytné plochy 

65% 77 85 90 92 

38% 61 75 83 87 

30% 57 72 81 86 

25% 54 70 80 85 

20% 51 68 79 84 

12% 46 65 77 82 

Otevřené plochy 
(parky, hřiště, 

trávníky) 

< 50% 68 79 86 89 

50 – 70% 49 69 79 84 

> 70% 39 61 74 80 

Tab. 8: Hodnoty čísel odtokových křivek CN pro IPS (PVP) II. Převzato a upraveno dle [11], [33]. 

 

Př  přímo vedené řádky, sklon pozemku není brán v úvahu 

Vř  řádky vedené vrstevnicově 

Pr  plodiny pěstované pásově 

Pz  sklizňové zbytky (celoročně na nejméně 5% povrchu) 

Špatné špatné hydrologické podmínky, dochází ke zvýšení odtoku, snížená 

infiltrace 

Střední  střední hydrologické podmínky 

Dobré  dobré hydrologické podmínky, snížení vodního odtoku, zvýšená infiltrace 

 

Z tabulky je patrné, že hodnoty CN jsou odvozeny pro půdní využití (LC, Land 

Use) a ne pro jednotlivé kategorie CORINE Land Cover, jenž mám k dispozici, proto je 
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bylo potřeba adekvátním způsobem převézt do kategorií krajinného, resp. půdního využití - 

Land Use, a to následujícím způsobem.  

KÓD  
CLC LAND COVER → LAND USE 

HODNOTY ČÍSEL 
ODTOKOVÝCH 

KŘIVEK - CN 
DLE HSP 

A B C D 

112 Městská nesouvislá zástavba → Obytná plocha 30% 57 72 81 86 

121 Průmyslové nebo obchodní zóny → Průmyslové a 
obchodní plochy 

85 90 93 94 

141 Plochy městské zeleně → Otevřené plochy (50 – 70%) 49 69 79 84 

211 Orná půda mimo zavlažovacích ploch → 
Širokořádkové a úzkořádkové plodiny 

65 75 82 85 

231 Louky a pastviny → Louky a pastviny (50 – 75%) 40 64 75 81 

242 
Systémy kultur a parcel → Pastviny (50 – 75%), 
louky, sady se zatravněným meziřadím (střední 
podmínky), obytné plochy (< 30%) 

46 66 77 83 

243 Zemědělská území s přirozenou vegetací → Víceleté 
pícniny, luštěniny 

60 72 81 84 

311 Listnaté lesy → Lesy (dobré podmínky) 30 55 70 77 

312 Jehličnaté lesy → Lesy (dobré podmínky) 30 55 70 77 

313 Smíšené lesy → Lesy (dobré podmínky) 30 55 70 77 

324 Přechodová stádia lesa a křoviny → Křoviny 
s pokryvem (50 – 75%) 

35 56 70 77 

Tab. 9: Odvozené hodnoty CN a převod kategorií Land Cover na kategorie Land Use. 

 

Jednotlivé kategorie CLC jsem převáděla dle největší shody s kategoriemi LU, 

v případě nejednoznačnosti jsem volila průměrnou hodnotu CN a rovněž pracovala 

s Katalogem definic tříd CLC [3]. Například pro kategorii CLC „Průmyslové nebo 

obchodní zóny“ jsem zvolila průměrnou hodnotu kategorií LU „Průmyslové plochy“ a 

„Obchodní plochy“. Kategorii CLC „Orná půda mimo zavlažovacích ploch“ byla přiřazena 

průměrná hodnota CN kategorií LU „Širokořádkové plodiny“ a „Úzkořádkové plodiny“. 
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Pro lesy jsem stanovila kategorii LU „Lesy“ s dobrými podmínkami. Kompletní přehled 

udává tab. 9. 

Po odvození hodnot CN pro jednotlivé kategorie CLC, resp. LU, následovalo 

sloučení vrstvy hydrologických skupin půd a CLC do jediné vrstvy, s pomocí software 

ArcGIS 9.3., s využitím ArcToolboxu → Analysis Tools → Overlay → Union. V nově 

vzniklé vrstvě jsem vytvořila prázdný sloupec, do kterého jsem na základě kombinace 

CLC (resp. LU) a příslušné hydrologické skupiny půd, přiřazovala odvozené hodnoty čísel 

odtokových křivek CN. Nakonec bylo ještě potřeba vytvořenou polygonovou vrstvu 

převést na rastrovou, opět jsem využila software ArcGIS 9.3, ArcToolbox → Spatial 

Analyst → Convert → Feature to Raster (s velikostí hrany buňky 10 m). 

 
6.2.1 Výběr a příprava simulovaných scénářů 

Vliv krajinného pokryvu na odtokové poměry, resp. povrchový odtok, jsem ve své 

práci hodnotila z hlediska tří skupin simulovaných scénářů: z pohledu současného 

krajinného pokryvu, z pohledu pokryvu takového, jaký byl v minulosti a z pohledu 

extrémních změn krajinného pokryvu, to vše pro tři uvažované srážkoodtokové epizody. 

Pro všechny analyzované scénáře bylo potřeba opět odvodit CN gridy vstupující již 

do schematizovaného povodí a hlavně potřebné pro použití metody SCS CN. Při simulaci 

současného krajinného pokryvu jsem využila vrstvy CLC2006, viz výše zmíněný postup, 

jenž představuje nejaktuálnější verzi krajinného profilu vzhledem k použitým 

srážkoodtokovým epizodám (2007 – 2010). Při simulování scénářů pokryvu takového, jaký 

byl v minulosti, přesněji v roce 1990, jsem využila dostupné vrstvy CLC1990 a na základě 

ní odvodila CN grid stejným způsobem. Simulaci extrémních změn krajinného pokryvu 

jsem zvolila z důvodu zdůraznění jednotlivých složek krajinného pokryvu na odtokové 

poměry, kdy jsem hodnotila následující scénáře: zalesnění celého povodí, 50% zalesnění 

povodí, odlesnění povodí, zatravnění celého povodí, zornění celého povodí. Při přípravě 

scénáře „100% zalesnění“ jsem všem složkám pokryvu stanovila dle skupin půd příslušné 

hodnoty CN pro lesy s dobrými podmínkami, při „50% zalesnění“ došlo k zalesnění 

pokryvu především v místech kolem hlavního toku Jičínky a přiřazení hodnot CN opět pro 

lesy s dobrými podmínkami. Při přípravě scénáře „odlesnění povodí“ došlo k nahrazení 

lesního porostu loukami a pastvinami, a přiřazení odpovídajících CN hodnot, dle 
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příslušných HSP. Při zatravnění a zornění celého povodí byly všechny složky nahrazeny 

trvalým travním porostem, v druhém případě ornou půdou a opět jim byly přiřazeny 

odvozené CN hodnoty na základě připravené tab. 9. 

 

 

6.3 SCHEMATIZACE POVODÍ 

 

Pro přistoupení k modelování v HEC-HMS je nutný ještě poslední krok v přípravě 

vstupní dat, a tím je schematizace povodí, tzv. preprocessing, pomocí kterého lze odvodit 

všechny potřebné fyzicko-geografické charakteristiky povodí až po finální sestavení 

hydrologicky korektního modelu povodí vyžadovaného modelem HEC-HMS. Při 

schematizaci povodí jsem postupovala dle osvědčeného postupu s využitím GIS software 

ArcView 3.2 a dvěma specializovanými extenzemi pro tyto účely, HEC-GeoHMS a HEC-

GeoHMS Add-In. Pro jejich aktivování je rovněž nutná přítomnost extenzí Spatial Analyst 

a 3D Analyst.  

Extenze HEC-GeoHMS umožňuje především: 

o zpracování digitálního modelu terénu 

o rozčlenění povodí na jednotlivá subpovodí, zkonstruování říční sítě 

o stanovení závěrového profilu povodí 

o výpočet základních fyzicko-geografických charakteristik povodí 

o finální sestavení a export hydrologického modelu pro prostředí HEC-HMS 

 

Extenze HEC-GeoHMS Add-In slouží pro doplnění zbývajících potřebných 

charakteristik: 

o výpočet rozšiřujících fyzicko-geografických charakteristik povodí 

o výpočet průměrných hodnot CN, podílu nepropustných ploch, počátečních 
odtokových ztrát, doby koncentrace 

o export sestaveného a doplněného modelu pro prostředí HEC-HMS 
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Po úvodním aktivování zmíněných extenzí dojde k vytvoření projektu v okně Main 

View, kterému je nutné nastavit potřebné jednotky, projekt uložit a začít samotným 

procesem schematizace, tzn. načtením digitálního modelu terénu. Předzpracování povodí je 

tím přesnější, čím detailnější DMT máme k dispozici. V mém případě pracuji s modelem 

terénu s prostorovým rozlišením 10 m.  

Proces schematizace začíná předzpracováním modelu terénu, položkou v hlavním 

menu - Terrain Preprocessing (obr. 14). První procedura, položka Fill Sinks, představuje 

zbavení všech bezodtokových oblastí, tj. vyrovnání všech sníženin vzhledem k okolí, aby 

voda mohla odtékat k určenému závěrovému profilu povodí. Následující procedura, Flow 

Direction, produkuje rastr směrových odtoků dle sklonů terénu. Procedurou Flow 

Accumulation došlo k vytvoření rastru akumulované vody v buňkách rastru, hodnoty 

výsledného rastru jsou součtem buněk, ze kterých voda do dané buňky přitéká [25].  

 

 

Obr. 14: Schematizace povodí, příprava DMT (extenze HEC-GeoHMS). 
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Další procedura Stream Definition stanovuje části toku s hodnotami akumulované 

vody přesahujícími stanovený práh. Hodnoty 1 ve výsledném rastru charakterizují buňky 

splňující tuto podmínku. Stream Segmentation vytváří rastr rozčleňující tok na jednotlivé 

úseky toku, kdy buňky náležící k jednomu úseku mají stejnou hodnotu. Procedurou 

Watershed Delineation je povodí rozděleno na jednotlivá subpovodí na základě 

předchozího rozdělení říčních toků, kdy buňky produkovaného rastru příslušející danému 

subpovodí mají stejné hodnoty jako jim odpovídající úsek toku. Následujícími položkami, 

Watershed Polygon Processing a Stream Segment Processing, převádíme rastr 

jednotlivých subpovodí na polygonovou vrstvu definující hranice těchto subpovodí -

rozvodnice, resp. převádíme vytvořený rastr rozčleněného toku na jednotlivé říční úseky, 

na liniovou vrstvu toku [25]. 

V dalším kroku jsem určila závěrový profil povodí, a to položkou v hlavním 

menu – HMS Project Setup, výběrem Start New Project a s pomocí ikony/nástroje Add 

Outlet Point jsem stanovila závěrový profil. Následným zvolením položky Generate 

Project došlo k vytváření nového projektu s potřebnými, dosud vytvořenými, 

charakteristikami do nového zobrazení (View). V rámci tohoto kroku lze sloučit jednotlivá 

subpovodí či úseky toků dle požadavků uživatele, položkou Basin Processing (Basin 

Merge, River Merge), do finální podoby. 

 

   

Obr. 15: a) stanovená jednotlivá subpovodí a jejich hranice, b) výsledná liniová vrstva toku, c) stanovená 
těžiště subpovodí. 
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K výpočtu základních fyzicko-geografických charakteristik povodí jsem využila 

nabídky menu – Basin Characteristics, kdy jednotlivé procedury vypočítávají délku a 

sklon jednotlivých úseků toku v metrech, River Length a River Slope. Procedura Basin 

Centroid stanovuje těžiště každému subpovodí, nejčastěji s využitím metody Bounding 

Box. Následující Longest Flow Path stanovuje sklon a délku nejdelší údolnice a konečná 

procedura Centroidal Flow Path určuje délku toku z hlavního těžiště povodí k závěrovému 

profilu. Získané výsledky jsou ukládány do atributové tabulky polygonové vrstvy povodí 

[25]. 

K finálnímu sestavení hydrologického modelu pro import do prostředí HEC-HMS 

slouží položka v hlavním menu – HMS, jejíž procedury by měly být prováděny postupně 

„shora dolů“. Výsledné informace jsou rovněž ukládány do atributových tabulek vrstvy 

povodí a říčních úseků [29]: 

1. Reach AutoName – procedura pojmenovávající úseky toku 

2. Basin AutoName – procedura pojmenovávající subpovodí 

3. Map to HMS Units – slouží pro nastavení jednotek, zvolena soustava SI 

4. HMS Check Data – procedura provádějící topologickou kontrolu 

5. HMS Schematic – procedura vytvoří schematický model povodí,  

6. HMS Legend – ke schematizovanému modelu přiřadí legendu 

7. Add Coordinates – procedura přiřazující souřadnice vytvořenému 
schematizovanému povodí 

8. Background Map File – procedura vytvoří geometrický podklad rozvodnic 
pro HEC-HMS (mapfile.map) 

9. Distributed Basin Model – procedura sloužící pro export schematizovaného 
povodí do modelu HEC-HMS (hmsfile.basin) 

 

Extenze HEC-GeoHMS umožňuje sestavit hydrologický model, který však není pro 

potřeby modelu HEC-HMS úplný, neboť neumožňuje odvozovat charakteristiky potřebné 

při zadávání běhu simulace, jako výpočet průměrné CN hodnoty pro jednotlivá subpovodí 

či pro ně odvozovat doby koncentrace. Pro stanovení těchto doplňkových charakteristik 

jsem zvolila nástroje extenze HEC-GeoHMS Add-In. 
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Z menu GeoHMS Add-In a zvolením položky Charakteristiky z DEM se doplnily 

požadované fyzicko-geografické charakteristiky do atributové tabulky vrstvy povodí, jako 

informace o ploše a obvodu jednotlivých subpovodí, jejich sklon, průměrné nadmořské 

výšky apod. 

Pro výpočet stěžejních parametrů, s kterými se dále pracuje v modelu HEC-HMS je 

nutné načtení vytvořeného zájmového CN gridu a na základě něj lze přistoupit k vybrání 

položky Výpočet CN. Všechny výsledky jsou opět ukládány do atributové tabulky vrstvy 

povodí. Procedura slouží jednak k výpočtu průměrných CN hodnot (CN) pro každé 

subpovodí, dále ke stanovení podílů nepropustných oblastí (RTIMP), ale také ke zjištění 

počátečních odtokových ztrát (I_LOSS) subpovodí [mm], dle hodnot CN. Vztah pro 

výpočet odtokových ztrát je uveden v kapitole 4.1.1. Dále jsem přešla k položce Výpočet 

doby koncentrace, jež do atributové tabulky přidává stanovený čas [h], během kterého 

dosáhne vodní částice, z nejvzdálenějšího místa povodí, závěrového profilu (TC – Time of 

Concentration). Také určuje čas [h] od výskytu příčinné srážky po dosažení kulminačního 

průtoku závěrového profilu (TLAG) a poslední parametr (RC – Storage Coefficient) 

odvozuje čas, po který je srážka v povodí přítomna. Kompletní souhrn vypočítaných 

parametrů extenze HEC-GeoHMS Add-In lze zobrazit položkou Export charakteristik 

povodí, jenž vyvolá spuštění nového okna (obr.). Nakonec je potřeba aktualizovat soubor 

hmsfile.basin, vytvořený předchozí extenzí HEC-GeoHMS, o nově získané charakteristiky 

a to položkou Aktualizace souboru pro HEC-HMS [25]. 

 

       

Obr. 16: Finální schematizovaný model (HEC-GeoHMS) a charakteristiky povodí (HEC-GeoHMS Add-In). 
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7 SIMULACE VYBRANÝCH SRÁŽKOODTOKOVÝCH 

EPIZOD A SCÉNÁŘŮ KRAJINNÉHO POKRYVU 

 

 

Po zpracování všech potřebných vstupních dat a finálním exportu vytvořeného 

schematizovaného hydrologického modelu povodí lze přistoupit k samotnému simulování 

v prostředí modelu HEC-HMS. Tato kapitola se zabývá jednak obecným postupem 

jednotlivých kroků, od importu vytvořeného modelu, nastavení metod a parametrů až po 

běh simulace, následné kalibrace či zobrazení výsledků, ale hlavně je věnována simulacím 

scénářů při reálném krajinném pokryvu a při vybraných změnách pokryvu a to při uvážení 

tří srážkoodtokových epizod, zjištěným výsledkům a jejich porovnáním.  

 

 

7.1 POSTUP SIMULACE V HEC-HMS 

 

Na počátku začínáme vytvořením, pojmenováním a uložením nového projektu, a to 

zvolením položky File → New z hlavního menu. Následuje „naplnění“ 4 základních 

komponent nezbytných pro správné fungování modelu. První představuje import 

sestaveného modelu povodí, vytvořeného v rámci procesu schematizace (File → Import → 

Basin Models, hmsfile.basin), pro úplnou přehlednost lze zobrazit i podkladovou mapu 

(Background Maps, mapfile.map), rovněž vytvořenou při schematizaci. Z hlavní nabídky 

menu vybráním položky Components jsem pokračovala podle vybrané srážkoodtokové 

epizody vložením časových řad (Time-Series Data) hodnot srážkových úhrnů a zadáním 

jim příslušejících srážkoměrných stanic ve Veřovicích a Hodslavicích (zvolením 

Precipitation Gages) a také vložením časové řady průtoků a zadání jí odpovídající stanice 

v Novém Jičíně (zvolením Discharge Gages). Sestavení meteorologického modelu 

(Meteorological Models) umožňuje jednotlivým subpovodím přiřadit měrné stanice. Pro 

tyto účely je vhodná metoda Thiessenových polygonů, tu jsem také zvolila. V posledním 
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kroku jsem pouze specifikovala datum a čas trvání vybrané epizody (Control 

Specifications), dále i časový krok výpočtu, který jsem zvolila hodinový, vzhledem 

k poskytnutým meteorologickým datům v hodinových intervalech.  

Po naplnění modelu vstupními daty a zadání časových specifikací, pro danou 

srážkoodtokovou epizodu, jsem přešla k výběru metod vypočítávajících jednotlivé části 

srážkoodtokového procesu a k nastavení požadovaných parametrů (Parameters → 

Subbasin Methods).  

a) pro stanovení odtokové ztráty na povodí byla zvolena metoda SCS CN (Loss 

→ SCS CN), která vyžaduje zadání parametrů počáteční ztráty na povodí 

(Initial Abstraction), čísel odtokových CN křivek (Curve Number) a podílu 

nepropustných ploch (implicitně nastaveno na 0) pro subpovodí. Tyto 

parametry však již byly odvozeny v rámci procesu schematizace a 

automaticky vloženy, tudíž je nebylo potřeba zadávat. 

b) pro stanovení přímého odtoku z povodí byla zvolena metoda Clarkova 

jednotkového hydrogramu (Transform → Clark Unit Hydrograph) se 

zadáním parametrů doby koncentrace (Time of Concentration) a retenční 

konstanty (Storage Coefficient) pro odpovídající subpovodí. I v tomto 

případě proběhlo odvození parametrů při schematizaci a doplnilo se 

automaticky. 

c) pro stanovení podzemního odtoku jsem volila Recesní metodu (Baseflow → 

Recession), u níž je potřeba stanovit počáteční podmínky. Jako výchozí typ 

odtoku (Initial Type) byl vybrán specifický odtok (Discharge Per Area) 

charakterizující objem vody, jenž odteče z jednotkové plochy povodí za 

jednotku časovou. Počáteční hodnota tohoto specifického odtoku 

v m3/s/km2 (Initial Discharge) byla stanovena na 0,005. Hodnotu recesní 

konstanty (Recession Constant) představující podíl základního odtoku 

v čase t vzhledem k základnímu odtoku předcházejícího dne, jsem zvolila na 

0,93 (pro karpatské toky se pohybuje v rozmezí 0,8 – 0,95). V posledním 

kroku je nutno zadat hodnotu prahovou (Ratio To Peak), po jejímž 

překročení dochází ke změně podzemního odtoku. Pro Českou republiku se 

volí hodnota 0,2.  
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d) pro hydraulickou transformaci, tj. pro pohyb vodní masy korytem říčního 

toku, jsem vybrala metodu Kinematické vlnové aproximace (Routing → 

Kinematic Wave). Pro jednotlivé úseky říčního toku bylo požadováno 

zadání jednak délky toku (Length [m]) a sklonu toku (Slope), které jsem 

vyčetla z atributové tabulky toku (river.shp) vytvořené při schematizaci. 

Manningův koeficient, neboli koeficient drsnosti, pro jednotlivé úseky byl 

odvozen z vrstvy hydrologických skupin půd, jež byl součástí atributové 

tabulky, kdy se pohyboval v rozmezí 0,2 – 0,5 (což jsou hodnoty typické 

pro karpatské toky). Hodnota potřebná pro výpočet proudění vody 

(Subreaches) se nechává většinou přednastavená na hodnotu 2. Následuje 

zadání tvaru koryta, kdy jsem zvolila tvar lichoběžníku (Shape → 

Trapezoid). Také bylo zapotřebí vložit šířky říčních úseků (Width [m]), ty 

jsem získala z vrstvy břehových linií (zdrojem DIBAVOD), kdy jsem si 

vždy změřila šířku dvou částí daného úseku a spočetla aritmetický průměr 

až do doby, kdy byly změřeny všechny požadované úseky. 

Po vložení a nastavení všech zmíněných parametrů a metod lze spustit samotný běh 

simulace záložkou Compute → Create Simulation Run, přičemž je na vyžádání vybrán 

správný hydrologický model (Basin Model), meteorologický model (Meteorological 

Model) a také adekvátní kontrolní specifikace (Control Specifications) a spuštěn běh 

simulace, tlačítkem . Po ukončení výpočtu si lze v levém panelu výpočtů vybrat 

výsledky pro zájmové elementy povodí (subpovodí) či vybrat v samotné mapě. Při 

simulaci vybraných epizod a scénářů v HEC-HMS jsou výsledné údaje nabízeny v podobě: 

 celkové sumarizační tabulky, která poskytuje informace o simulaci pro 

všechny elementy povodí, také údaje o jejich rozloze [km2], dosáhnuté velikosti kulminace 

[m3/s], času a datu dosáhnutí a také intenzitě srážek [mm] 

 výsledného hydrogramu daného subpovodí (HEC-HMS nabízí možnost 

grafické a popisné editace) 

 sumarizační tabulky, která poskytuje informaci o měřené a simulované 

kulminaci (její velikost, datum a čas dosažení kulminace) pro dané subpovodí 
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 tabulky časových řad průtoků naměřených a simulovaných pro dané 

subpovodí 

 

7.1.1 Kalibrace parametrů v HEC-HMS 

Vlastním srážkoodtokovým modelováním usilujeme o to, aby vytvořený model 

produkoval hodnoty co nejvíce totožné s hodnotami naměřenými a mohli ho tak považovat 

za důvěryhodný a dále použitelný pro predikci. Tohoto cíle lze dosáhnout optimálním 

hledáním (optimalizací) vhodných hodnot parametrů, a to procesem kalibrace. Proces 

kalibrace v prostředí HEC-HMS, schematicky znázorněn na obr. 17, začíná sběrem dat 

srážkových úhrnů a průtoků, následuje počáteční odhad hodnot parametrů, spuštění běhu 

simulace odtoku z povodí a výsledné porovnání vypočteného a naměřeného hydrogramu. 

V případě nedostačující shody se odhad vylepší a proces simulace se opakuje. Zpřesňování 

odhadu probíhá až do doby, kdy je průběh obou hydrogramů co nejpřesnější [31]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17: Schematický princip procesu kalibrace. Převzato a upraveno dle [31]. 

 

Kalibrace parametrů může probíhat dvěma způsoby. Model HEC-HMS umožňuje 

kalibrovat určité parametry automaticky, pomocí implementovaných objektivních funkcí, a 

pokud ani tak není výsledek uspokojivý, přistupuje se ke kalibraci ruční. HEC-HMS nabízí 

na výběr čtyři objektivní funkce, lišící se dle požadavků dané analýzy. Cílem těchto funkcí 

je nalézt takové hodnoty parametrů, aby byla hodnota vybrané objektivní funkce co 

nejmenší. Mezi implementované objektivní funkce patří například suma absolutních 
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odchylek (Sum of absolute errors), která sčítá absolutní rozdíly mezi naměřeným a 

simulovaným hydrogramem, pokud je takový součet roven nule, tak se jedná o absolutně 

přesnou shodu, což je ovšem zřídka kdy. Další často používanou je suma kvadratických 

odchylek (Sum of squared residuals), ta se od předchozí liší pouze tím, že při porovnání 

hydrogramů využívá jejich rozdílu umocněného na druhou. Při svých analýzách, kdy jsem 

se převážně zaměřovala na hodnoty kulminačních průtoků, a aby si co nejvíce odpovídaly 

s naměřenými, jsem v případě využití automatické kalibrace využívala objektivní funkci 

procentuálních odchylek v hodnotách kulminačního průtoku (Percent error in peak). Je 

založena na porovnání absolutních rozdílů hydrogramů, vyjádřených v procentech [31]. 

 

K posouzení, zda je shoda hydrogramů po kalibraci dostačující, lze přistupovat 

jednak vizuálně dle zkušeností uživatele, nebo odvozením tzv. objektivního kritéria. Opět 

jich v literatuře existuje celá řada, vybrala jsem často užívané kritérium stanovené na 

základě bezrozměrného indexu Nash-Sutcliffe, založeného na vztahu [36]: 

1
∑

∑
 , 

kde: 

E  index Nash-Sutcliffe 

QOBS  pozorovaný průtok 

QSIM  simulovaný průtok 

  průměrný pozorovaný průtok 

 

Pokud je E=1, pak se jedná o absolutní shodu pozorovaného a simulovaného 

hydrogramu. Shodu lze považovat za uspokojivou, pokud je E > 0,5. 
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7.2 SIMULACE SCÉNÁŘŮ SOUČASNÉHO KRAJINNÉHO POKRYVU 

 

Aby bylo vůbec možné zhodnotit vliv změn krajinného pokryvu na odtokové 

charakteristiky, při uvážení různé intenzity a průběhu povodňové události, bylo nejprve 

nezbytné provést simulace vybraných srážkoodtokových epizod při reálném stavu 

krajinného pokryvu, tedy dle přichystaného scénáře ve formě CN gridu pro stav pokryvu 

z roku 2006 (odvozen dle CLC2006, jenž je ve srovnání s poskytnutými meteorologickými 

daty v nejaktuálnější shodě), abych posoudila, jak přesné hodnoty model vyprodukoval. Až 

po kalibraci parametrů a dosažení nejlepší shody reality s modelem, šlo přistoupit ke 

stěžejním simulacím srážkoodtokových epizod při změnách krajinného pokryvu. 

 

7.2.1 Simulace epizody 30 .8. – 2. 9. 2010 

Obecný popis vybraných epizod poskytuje kapitola 6.1.1. Spuštěná simulace této 

epizody proběhla nejdříve s původními, tj. nekalibrovanými parametry (graf 4). 

Hydrogram ukazuje, že model nasimulovaný průtok nadhodnotil, a to konkrétně o 6,93 

m3
·s-1 (tj. 29,9 %), kdy hodnota naměřeného průtoku činí 23,17 m3

·s-1, nasimulovaného 

pak 30,1 m3
·s-1. Dosažení simulovaného kulminačního průtoku také nastalo s hodinovým 

časovým zpožděním, vzhledem k reálné kulminaci dne 31. 8 2010, v 20:00. Jinak lze 

konstatovat, že průběh modelovaného hydrogramu relativně dobře odpovídá průběhu 

reálného hydrogramu, nicméně již od pohledu je patrná potřeba kalibrace modelu.  

Nejdříve jsem využila možnosti automatické kalibrace parametru počáteční ztráty 

na povodí (stanovena na 1,502), abych dosáhla posunu nástupu vzestupné větve 

hydrogramu. Poté jsem však musela přistoupit ke kalibraci ruční, která ovšem nebyla 

zdaleka tak jednoduchá, bylo nutné odzkoušet různé kombinace hodnot parametrů. 

Ustálení nastalo při snížení doby koncentrace (hodnotou 0,4) a retenční konstanty 

(hodnotou 0,2), které umožnily zmenšit šířku kulminačního vrcholu a upravit čas dosažení 

kulminačního průtoku, tedy snížit jej o hodinu. Uvedenými kalibrovanými hodnotami se 

odpovídající původní hodnoty vynásobily, běh simulace byl znovu spuštěn a výsledek 

demonstruje graf 5. Dosažený kulminační průtok po kalibraci činí 23,1 m3
·s-1, tedy takřka 

shodný s naměřeným, i hodnota objektivního kritéria, E=0,82, svědčí o shodě uspokojivé. 
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Graf 4: Hydrogram simulovaného scénáře „reálný stav 2010“ pro hlásný profil v NJ, nekalibrovaný stav. 

 

 

Graf 5: Hydrogram simulovaného scénáře „reálný stav 2010“ pro hlásný profil v NJ, po kalibraci. 
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7.2.2 Simulace epizody 5. – 9. 9. 2007 

Běh simulace byl také nejdříve spuštěn s nekalibrovanými parametry. Hydrogram 

(graf 6) opět prokázal nadhodnocení modelovaného hydrogramu, kdy simulovaný průtok 

dosáhl (dne 7. 9. v 9:00) hodnoty 119,2 m3
·s-1, což je ve srovnání s naměřeným 

kulminačním průtokem 95,52 m3
·s-1, zvýšení o 23,68 m3

·s-1 (tj. o 24,8 %), k časovému 

posunu nedošlo, nicméně i tak byla kalibrace nezbytná.  

K optimalizaci parametrů jsem také využila automatickou kalibraci parametru 

počáteční ztráty (stanovena na 2,5885), aby došlo ke snížení značně zvýšené kulminační 

hodnoty průtoku. Doladění výsledku (graf 7) proběhlo ručně, a to optimalizací retenční 

konstanty (hodnotou 1,33). Vynásobením původních hodnot počátečních ztrát a retenčních 

konstant optimalizovanými parametry a následným spuštěním simulace dosáhl kulminační 

průtok hodnoty 95,0 m3
·s-1, čímž se liší od skutečně naměřené kulminační hodnoty pouze o 

0,52 m3
·s-1 (tj. o 0,54 %). Objektivní kritérium po kalibraci činí 0,921, tedy téměř 

dokonalou shodu simulovaných a pozorovaných průtokových hodnot. 

 

 

Graf 6: Hydrogram simulovaného scénáře „reálný stav 2007“ pro hlásný profil v NJ, nekalibrovaný stav. 
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Graf 7: Hydrogram simulovaného scénáře „reálný stav 2007“ pro hlásný profil v NJ, po kalibraci. 

 

7.2.3 Simulace epizody 23. – 26. 6. 2009 

I v tomto případě je simulovaný kulminační průtok o hodnotě 184,7 m3
·s-1, 

nasimulovaný s původními parametry (graf 8), zvýšený oproti kulminaci pozorované 

s průtokem 156,0 m3
·s-1 (dne 24. 6. v 21:00). Rozdíl činí 28,7 m3

·s-1, tj. zvýšení o 18,4 %.  

Ke kalibraci jsem opět přistoupila s využitím automatické kalibrace parametru 

počáteční ztráty na povodí, z důvodu snížení zvýšené namodelované kulminace. Jelikož 

výsledek nebyl uspokojivý, tak jsem se nadále zabývala ruční optimalizací parametrů, 

která se mi dlouho nedařila a neposkytovala požadovanou shodu hydrogramů. Po konečné 

úpravě parametru počáteční ztráty (na hodnotu 2,47) se podařilo kulminační průtok 

nastavit na hodnotu totožnou s průtokem pozorovaným, tj. 156,0 m3
·s-1 a rovněž došlo 

k časovému srovnání (graf 9). Pouze se nepodařilo přesně zachytit časový okamžik 

poklesu sestupné větve. Výpočet optimalizačního kritéria pomocí indexu Nash-Sutcliffe 

potvrdil uspokojivou shodu, s výsledkem E=0,875. 
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Graf 8: Hydrogram simulovaného scénáře „reálný stav 2009“ pro profil v NJ, nekalibrovaný stav. 

 

 

Graf 9: Hydrogram simulovaného scénáře „reálný stav 2009“ pro profil v NJ, po kalibraci. 
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Souhrnný přehled dosažených pozorovaných a simulovaných kulminačních průtoků 

při uvážení reálného krajinného pokryvu a tří srážkoodtokových epizod dokládá tabulka 

10. Optimalizace parametrů probíhala ve srovnání s průtoky naměřenými v hlásné stanici 

v Novém Jičíně, tudíž jsou výsledky kalibraci vztaženy k tomuto profilu. Profil v Novém 

Jičíně ovšem nereprezentuje závěrový profil povodí, je od něj vzdálen přibližně 10 km a 

nenachází se zde měrná stanice zaznamenávající průtokové hodnoty. Výsledky v tabulce 

jsou ovšem uvedeny i pro představu pro závěrový profil povodí Jičínky, zde ovšem 

musíme počítat s možností zatížení chybou, vzhledem k tomu, že kalibrace probíhala 

k profilu v Novém Jičíně. 

 

Scénář „reálný 
stav“ k roku 2006 

Epizoda (~ Q1) 
30. 8. – 2. 9. 2010 

Epizoda (~ Q10) 
5. – 9. 9. 2007 

Epizoda (~ Q50) 
23. – 26. 6. 2009 

Profil v Novém 
Jičíně 

[m3
·s-1] 

[Datum 
a čas] 

[m3
·s-1] 

[Datum 
a čas] 

[m3
·s-1] 

[Datum 
a čas] 

pozorovaný Qkul     23,17    31.8. 20:00     95,52      7.9. 9:00    156,0     24.6. 21:00 

simulovaný Qkul 

před kalibrací 
30,1          21:00    119,2         9:00    184,7        22:00 

simulovaný Qkul 

po kalibraci 
23,1          20:00      95,0         9:00 156,0        21:00 

Závěrový profil 
povodí 

   

simulovaný Qkul 

před kalibrací 
48,1         22:00 190,2          9:00 258,1        23:00 

simulovaný Qkul 

po kalibraci 
39,9         20:00 155,9        11:00 243,7        22:00 

Tab. 10: Souhrnná tabulka výsledků při simulaci scénáře „reálný stav“, pro hlásný profil v NJ a závěrový 
profil povodí. 
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7.3 SIMULACE SCÉNÁŘŮ ZMĚN KRAJINNÉHO POKRYVU 

 

Po provedených kalibracích, tzn. úpravách parametrů namodelovaného hydrogramu 

do co nejpřesnější shody s hydrogramem pozorovaným, tedy po „seřízení“ modelu 

s realitou, lze přistoupit k modelování scénářů změn krajinného pokryvu a jejich vlivu na 

povrchový odtok v povodí řeky Jičínky. Simulaci změn pokryvu jsem rozdělila do dvou 

částí, v první se zabývám skutečnými historickými změnami, ke kterým došlo od roku 

1990, ve druhé pak změna extrémními, nereálnými, pro zdůraznění vlivu různých složek 

pokryvu na odtokové poměry, to vše opět pro tři sledované srážkoodtokové epizody. 

 

7.3.1 Simulace scénáře – historické změny 

V rámci simulování historických změn jsem se zabývala krajinným pokryvem 

takovým, jaký byl stanoven k roku 1990 a tím, jak by ovlivnil povrchový odtok při uvážení 

tří zájmových povodňových událostí, a také srovnáním s pokryvem aktuálním, tzn. 

pokryvem stanoveným k roku 2006. Vstupním prvkem byl připravený scénář ve formě CN 

gridu pro stav pokryvu pro rok 1990, který přímo vstupuje do procesu schematizace, 

nepřímo je pak stěžejní součástí metody SCS CN.  

 

KÓD 
CLC 

KRAJINNÝ POKRYV POVODÍ 
JIČÍNKY 

2006 1990 

Plocha 
[km2] 

%  
z celkové 

plochy 

Plocha 
[km2] 

% 
z celkové 

plochy 

211 Orná půda mimo zavlažovacích ploch 32,55 28,71 46,62 41,11 

231 Louky a pastviny 19,25 16,98 6,06 5,34 

313 Smíšené lesy 18,39 16,22 17,03 15,02 

243 Zemědělské oblasti s přiroz. vegetací 14,97 13,21 14,83 13,08 

112 Městská nesouvislá zástavba 13,74 12,12 13,57 11,96 

312 Jehličnaté lesy 8,39 7,40 9,47 8,36 

311 Listnaté lesy 2,24 1,97 2,23 1,96 

121 Průmyslové a obchodní areály 2,10 1,85 2,10 1,85 

324 Přechodová stádia lesa a křoviny 1,14 1,01 1,24 1,09 

242 Systémy kultur a parcel 0,36 0,32 - - 

141 Plochy městské zeleně 0,25 0,22 0,25 0,22 



 

  

 Celková plocha povodí

Tab. 11: Srovnání plošného zastoupení jednotlivých složek KP pro roky 2006 a 1990.
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Graf 12: Hydrogram simulovaného scénáře „historické změny“ pro hlásný profil NJ, epizoda 2010. 

 

 

Graf 13: Hydrogram simulovaného scénáře „historické změny“ pro hlásný profil NJ, epizoda 2007. 
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Graf 14: Hydrogram simulovaného scénáře „historické změny“ pro hlásný profil NJ, epizoda 2009. 

 

Scénář „pokryv k roku 
1990“ 

Epizoda (~ Q1) 
30. 8. – 2. 9. 2010 

Epizoda (~ Q10) 
5. – 9. 9. 2007 

Epizoda (~ Q50) 
23. – 26. 6. 2009 

Profil v Novém Jičíně [m3
·s-1] 

[Datum 
a čas] 

[m3
·s-1] 

[Datum 
a čas] 

[m3
·s-1] 

[Datum 
a čas] 

simulovaný reálný Qkul 

po kalibraci (r. 2006) 
    23,1    31.8. 20:00     95,0      7.9. 9:00    156,0     24.6. 21:00 

simulovaný Qkul 
pro stav v r. 1990  29,5          21:00      99,9         9:00    170,5        21:00 

změna [%] + 27,7 % + 5,2 % + 9,3 % 

Závěrový profil povodí    

simulovaný reálný Qkul 

po kalibraci (r. 2006) 39,9         20:00 155,9         11:00 243,7        22:00 

simulovaný Qkul 
pro stav v r. 1990 45,1         20:00 161,9         10:00 257,8        22:00 

změna [%] + 13 % + 3,8 % + 5,8 % 

Tab. 12: Souhrnná tabulka výsledků při simulaci scénáře „pokryv k roku 1990“, pro hlásný profil v NJ a 
závěrový profil povodí. 
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Kdybychom tedy uvažovali krajinný pokryv takový, jaký byl stanoven k roku 1990 

a jeho vliv na povrchový odtok při třech různých intenzitách povodňových událostí, tak se 

potvrdil předpoklad zvýšení odtoků z povodí a kulminačních průtoků vhledem ke srovnání 

s pokryvem aktuálně uvažovaným, tj. z roku 2006. Simulovaná kulminace dosáhla u 

povodňové události „~ Q1“ zvýšení o 6,4 m3
·s-1, tj. o 27,7 %, kdežto u události „~ Q10“ 

byla zvýšena o 4,9 m3
·s-1, tedy jen o 5,2 %. Také ve srovnání s událostí „~ Q50“ je patrné 

mírnější snížení kulminačního průtoku, tj. 9,3 %, oproti události „~ Q1“. Obdobný trend lze 

pozorovat i v případě hodnocení průtokových kulminačních hodnot pro závěrový profil 

povodí. Dalo by se tak říci, že vliv zastoupení orné půdy o rozloze 41,11% z celkové 

plochy povodí a také nízký podíl luk a pastvin, 5,34 %, oproti pokryvu z roku 2006, 

zvyšuje povrchový odtok a rovněž pozorujeme, že vliv těchto změn se se vzrůstající 

intenzitou povodně snižuje. 

 

7.3.2 Simulace scénářů extrémních změn 

K simulaci scénářů extrémních změn krajinného pokryvu jsem přistoupila zejména 

z důvodu zdůraznění vlivu jednotlivých složek krajinného pokryvu na srážkoodtokové 

charakteristiky a k ověření, zda model HEC-HMS společně se zvolenými metodami 

správně vyhodnotil vybrané scénáře. Konkrétně se jedná o tyto, již zmíněné, modelované 

scénáře krajinných změn: zalesnění celého povodí (100% les), zalesnění poloviny povodí 

(50% les), odlesnění povodí, zatravnění celého povodí (100% TTP, Trvalý travní porost) a 

zornění celého povodí (100% OP, Orná půda). Při samotném modelování změn pokryvu 

jsem opět využila připravených scénářů, vytvořených v rámci schematizace, ve formě CN 

gridů. 

Lze předpokládat, že značný vliv ve smyslu pozitivním má na odtokové poměry 

zalesnění povodí, kdy je známo, že les ve spojení s lesní půdou se vyznačuje značnou 

retenční, intercepční a infiltrační kapacitou vodních srážek. Rovněž travní porost je 

schopen pojmout jisté množství vody a zmírnit tak nepříznivé povodňové události. Naopak 

za negativní zásahy do krajinného profilu považujeme odlesňování povodí, a také 

zorňování hospodářských ploch se sníženou přítomností plodin a půdou s nižšími 

retenčními a infiltračními vlastnostmi.  
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Graf 15: Hydrogramy simulovaných scénářů „extrémních změn“ pro hlásný profil NJ, epizoda 2010. 

 

 

Graf 16: Hydrogramy simulovaných scénářů „extrémních změn“ pro hlásný profil NJ, epizoda 2007. 
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Graf 17: Hydrogramy simulovaných scénářů „extrémních změn“ pro hlásný profil NJ, epizoda 2009. 
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Závěrový profil povodí    

simulovaný reálný Qkul 

po kalibraci (r. 2006) 39,9         20:00 155,9         11:00 243,7        22:00 

simulovaný Qkul 
pro „100% les“ 17,7         21:00 117,7         11:00 173,8        23:00 

změna [%] - 55,7 % - 24,5 % - 28,7 % 

simulovaný Qkul 
pro „50% les“ 28,2         19:00 141,4         11:00 215,9        22:00 

změna [%] - 29,3 % - 9,3 % - 11,4 % 

simulovaný Qkul 
pro „odlesnění“ 42,9         20:00 162,8         10:00 256,0        22:00 

změna [%] + 7,5 % + 4,4 % + 5,1 % 

simulovaný Qkul 
pro „100% TTP“ 25,4         21:00 139,3         11:00 203,8        22:00 

změna [%] - 36,3 % - 10,6 % - 16,4 % 

simulovaný Qkul 
pro „100% OP“ 65,4         20:00 192,9         10:00 326,7        22:00 

změna [%] + 63,9 % + 23,7 % + 34,1 % 

Tab. 13: Souhrnná tabulka výsledků při simulaci scénářů „extrémních změn“, pro hlásný profil v NJ a 
závěrový profil povodí. 

 

Výsledky potvrdily předpokládaný závěr, kdy jednotlivé složky krajinného pokryvu 

a zejména pak rozloha jejich pokrytí, mají nepochybný vliv na odtokové vlastnosti v 

povodí. Při uvážení extrémního hypotetického scénáře „100% les“ u epizody „~ Q1“ 

dosáhlo snížení kulminačního průtoku k hlásnému profilu v Novém Jičíně dokonce 

značných 46,8 %, kdežto u povodňové události „~ Q50“ kulminace klesla „jen“ o 20,5 %. 

Také byl potvrzen pozitivní vliv simulovaného scénáře zatravnění, kdy při 100% 

zatravnění u epizody „~ Q1“ klesla kulminace oproti kulminaci zjištěné při reálném stavu 

krajinného pokryvu, o 8,7 %, u epizody „~ Q10“ o 6,9 % a u epizody „~ Q50“ o 6,7 %. 

Negativní vliv se pak projevil logicky u odlesnění povodí a u uvážení extrémního scénáře – 

zornění celého povodí, kdy u epizody „~ Q1“ byl zvýšen kulminační průtok až o 113,9 %, 

u „~ Q50“ o 59,8 %. Zcela analogický průběh výsledků lze vyvodit i pro závěrový profil. 

Nicméně byl potvrzen fakt, kdy vliv změn krajinného pokryvu, ať už pozitivních či 

negativních, na odtokové vlastnosti klesá s rostoucí intenzitou povodňové události. 

V konečném důsledku model HEC-HMS splnil požadavky, kdy potvrdil a 

namodeloval průběh jednotlivých scénářů tak, jak bylo očekáváno a pro návrhové účely 

změn krajinného pokryvu se tak jeví jako uspokojivý. 
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ZÁVĚR 

 

 

Diplomová práce s názvem „Modelování vlivu změn krajinného pokryvu na 

povrchový odtok v povodí řeky Jičínky“ se zabývá, jak již název naznačuje, modelováním 

změn krajinné struktury a vlivem těchto změn na velikost a průběh odtoku z povodí. 

Hlavním cílem tak bylo zjistit, jak mohou změny jednotlivých složek krajinného pokryvu 

v povodí ovlivnit odtokové poměry ve srovnání s reálným krajinným pokrytím, a to 

z hlediska tří různých povodňových událostí, které se liší svou intenzitou a lze je tak 

přiřadit k povodni jednoleté, desetileté a padesátileté. Cílem práce bylo také posoudit, zda 

vybraný model HEC-HMS a implementovaná stěžejní metoda SCS CN, zvolena pro 

simulaci scénářů změn krajinného pokryvu, potvrdily obecně platné předpoklady o 

infiltračních a retenčních vlastnostech simulovaných pokryvů, a lze je tak považovat za 

vhodné pro případné návrhové účely ve smyslu organizace uvažovaných krajinných změn 

a jejich dopadu na povrchový odtok. 

Pro dosažení stanovených cílů bylo nejdříve potřeba se seznámit s obecnými 

zákonitostmi srážkoodtokového procesu a rovněž se standardními postupy při 

hydrologickém modelování, speciálně pak při modelování krajinných změn. Nezbytnou 

součástí postupu práce bylo také získávání potřebných vstupních dat, přičemž 

nejdůležitější roli při srážkoodtokovém modelování sehrává digitální model terénu (v 

požadované přesnosti s prostorovým rozlišením 10 m) a hydrologická data srážkových 

úhrnů a zaznamenaných hodnot průtoků. Jako vstupní data charakterizující krajinný 

pokryv posloužily vrstvy CORINE Land Cover, které společně s hydrologickými 

charakteristikami půd a předchozími vláhovými podmínkami umožnily z hydrologického 

hlediska vhodně reprezentovat krajinnou strukturu ve formě vytvářených CN gridů.  

Dále bylo potřeba sestavit hydrologický model povodí Jičínky v takové podobě, 

aby s ním bylo možno pracovat v prostředí HEC-HMS, jedná se o schematizaci povodí. Ta 

proběhla s využitím softwaru ArcView 3.2 a specializovaných extenzí HEC-GeoHMS a 

HEC-GeoHMS Add-In Po vyexportování schematizovaného modelu povodí jsem 

přistoupila k samotnému modelování, předtím bylo ještě nezbytné upravit časové řady 
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údajů hydrologických dat do požadovaného formátu, k čemuž jsem použila aplikaci HEC-

DSS Vue 2.0.1. Poté již zbývalo načíst všechna připravená vstupní data do prostředí HEC-

HMS, nastavit vybrané metody, spolu s odpovídajícími parametry, vypočítávající 

jednotlivé komponenty srážkoodtokového procesu a spustit běh simulací. Poté bylo nutné 

provést kalibraci modelu při reálném krajinném pokryvu, a až na základě tohoto jsem 

mohla přistoupit k simulaci scénářů změn pokryvu. 

Z hlediska simulovaných změn krajinného pokryvu jsem se nejprve zabývala 

simulací krajinného pokryvu takového, jaký byl v minulosti, konkrétně odpovídající roku 

1990, a tím, jak by ovlivnil povrchový odtok při uvážení tří různě intenzivních 

povodňových událostí. Díky zvýšenému podílu orných ploch, vyznačujících se negativním 

vlivem na zachycování atmosférických srážek a naopak sníženým podílem luk a pastvin 

(ve srovnání s pokryvem aktuálním), naopak s pozitivním efektem, jsem tedy 

předpokládala zvýšení povrchového odtoku oproti naměřenému, který se na základě 

provedené simulace potvrdil. Dále jsem pokračovala simulacemi extrémních krajinných 

změn, kdy se rovněž potvrdily předpoklady o vlivu jednotlivých složek na odtok, kdy 

nejpozitivněji určitě působí přítomnost lesního a trvale travnatého porostu, naopak 

negativně se pak projevuje odlesňování v povodí a přeměna půd v ornou. Rovněž se 

potvrdil fakt, že vliv změn krajinného pokryvu na odtokové poměry má klesající tendenci 

při vzrůstající extremitě povodňového srážkoodtokové epizody.  

Je tedy jasné, že krajinný pokryv není všemocný a nelze jej brát jako hlavní 

prostředek při návrhových opatřeních před povodňovými situacemi, ale musí se nalézat 

taková optimální řešení, společně například s budováním retenčních nádrží, aby byla ve 

shodě jak s přírodou, tak i s člověkem. Nicméně na závěr lze konstatovat, že 

srážkoodtokový model HEC-HMS splnil svou funkci hydrologického systému a umožnil 

tak analyzovat jeho chování, ale i chování jeho jednotlivých částí a potvrdil předpokládaná 

tvrzení. 

Srážkoodtokové modelování přináší díky nepřetržitému zdokonalování a vyvíjení 

výpočetních a informačních technologií široké uplatnění, ať už pro výzkumné, 

předpovědní či návrhové účely. 
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