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Anotace 

Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu povodňového rizika města Břeclavi. 

V teoretické části je popsána fyzickogeografická charakteristika zájmového území (povodí 

Dyje a okresu Břeclav) a historie povodní na Břeclavsku. Nechybí zde ani popis 

jednotlivých programovacích prostředků jako ArcGIS, HEC – RAS, HEC – GeoRAS, 

MIKE 11 a MIKE 11 GIS. Praktická část je zaměřena na samostatné hydrologické 

modelování a tvorbu matice rizik. Závěr je věnován prezentaci výstupů jednotlivých 

modelů a vyhodnocení výsledných simulací. 

Klíčová slova: povodeň, hydrologické modelování, povodí Dyje, okres Břeclav, ArcGIS, 

HEC – RAS, MIKE 11 

 

Summary 

This diploma thesis is focused on the flood risk assessment of Břeclav. Physical 

geographical characteristics of the area of interest (the Dyje catchment and district 

of Břeclav) and history of flooding in Břeclav, together with description of used models 

(ArcGIS, HEC – RAS, HEC – GeoRAS, MIKE 11 a MIKE 11 GIS), are mentioned in the 

theoretical part. The practical part is devoted to the hydrological modelling and creation of 

risk matrix. Results presentation and final evaluation are discussed in the last part of this 

diploma thesis. 

Key words: flood, hydrological modelling, the Dyje catchment, Břeclav district, ArcGIS, 

HEC – RAS, MIKE 11  
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BSK   Biologická spotřeba kyslíku 
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HD model  Hydrodynamický model 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 
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Cizojazyčné zkratky 
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DHI   Danish Hydrulic Institute 
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1 Úvod 

Voda je živel, který se lidé snaží po celém světě již od pradávna zkrotit. V dnešní 

době díky pokroku moderních technologií můžeme těmto hrozbám lépe čelit nebo jim 

i předcházet. Zahrnout zde můžeme nové materiály a zařízení pro přímé zabránění účinku 

povodně, jako například protipovodňové norné stěny, i složku informačních technologií 

pro jejich předcházení v podobě programového vybavení anebo leteckého a družicového 

snímkování.  

 Díky již zmíněnému a stále se vyvíjejícímu dálkovému průzkumu Země, můžeme 

získat prostorové data o nejrůznějších jevech v přírodě, které právě využíváme v GIS 

aplikacích. Práce v GIS prostředí je význačná v tom, že můžeme prolinout různé vrstvy 

a  s nimi dále pracovat. Přímým propojením GIS a hydrologických modelů získáváme 

vizualizované výstupní modely. Z těchto modelů se vytvářejí například mapy záplavových 

území, které lidem podávají informace o možných rizicích záplav v oblastech jejich zájmu.   

V České republice představují povodně každoroční problémy. Vyskytují se 

v různých intenzitách a v různém čase i prostoru a vytvářejí materiální škody nebo i ztráty 

na životech. Stačí uvést ty nejkatastrofálnější, které postihly povodí Moravy a Odry 

v červenci 1997, východní Čechy v červenci 1998, Vltavu a Labe v Čechách v srpnu 2002, 

většinu území České republiky v dubnu v roce 2006 nebo v červnu 2009, a lidem se ihned 

vybaví rozporuplné obrázky z médií. 

Výběr mé diplomové práce byl také ovlivněn jednou z těchto povodní a to 

na přelomu března a dubna roku 2006. Pro město Břeclav tato povodeň znamenala zatím 

nejvážnější riziko od vystavění ochranných povodňových prvků v roce 1972. Sice nebyly 

zaznamenány ztráty na životech nebo větší majetkové škody, ale vylití toku z koryta bylo 

blízko. Jelikož bydlím na ulici, která patřila k nejpostiženějším místům, a podílel jsem se 

na tvorbě protipovodňových opatření, rozhodl jsem se v této diplomové práci 

schematizovat možné rozlivy při určitých N- letých průtocích pro město Břeclav.      
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2 Zadání a cíl práce 

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit hydrologicky korektní model a posoudit 

možné zaplavení s případnou vizualizací záplavových polygonů na řece Dyji ve městě 

Břeclavi. Jednotlivé možnosti využití hydrologických modelů budou vysvětleny 

a definovány. Výsledky a hydrologický model by mohli posloužit jako orientační 

povodňová mapa města Břeclavi.  

Po konzultaci s vedoucím mé diplomové práce bylo stanoveno několik dílčích úkolů: 

- Přečtení doporučené literatury týkající se hydrodynamických modelů 

- Orientace v programovém vybavení potřebného k diplomové práci – ArcGIS, 

HEC – RAS, HEC – GeoRAS, MIKE 11, MIKE 11 GIS 

- Získání informací potřebných k fyzickogeografickému popisu zájmového území 

- Získání dat potřebných k celkové schematizaci 

- Vyhodnocení výsledků 

- Zpracování dokumentace diplomové práce  
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3 Fyzickogeografická charakteristika 

Poznání fyzickogeografických poměrů povodí je velmi důležité, protože tyto 

poměry mají rozhodující vliv na velikost odtoku, jeho plošné a časové rozložení a na vývoj 

hydrologických jevů s odtokem spojených [1]. 

3.1 Vymezení území 

Diplomová práce se zaměřuje na celé povodí Dyje, které spadá do povodí Moravy 

a zasahuje do mnoha krajů v České republice, viz kapitola 4.5. Podrobný popis oblasti byl 

dále zúžen pouze na popis okresu Břeclav, který leží v jihovýchodním cípu Moravy 

a sousedí na severu s okresem Brno – venkov, na západě s okresem Znojmo a na východě 

s okresem Hodonín. Je to okres příhraniční a sousedí s Rakouskem a Slovenskem. 

Nejvyšším bodem okresu je kopec Děvín (554,4 m. n. m.) v Pavlovických vrších. Nejnižší 

bod okresu (148 m. n. m.) se nachází v lužních lesích při ústí Dyje do Moravy. Území 

okresu zabírá plochu 1173 km
2
 s průměrným počtem 106 obyvatel na km

2
. Počtem zhruba 

125 000 obyvatel se řadí na 4. místo v Jihomoravském kraji. Administrativně se okres 

Břeclav dělí na 69 obcí, ze kterých má statut města deset z nich. Největším městem 

v tomto okresu je Břeclav, jak počtem obyvatel (25 652), tak i rozlohou (8 717 ha)  [2]. 
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Obr. 1: Základní popis okresu Břeclav [3] 

 

3.2 Geologické poměry 

Oblast Břeclavska patří geologicky ke Karpatské soustavě, která je zde zastoupena 

flyšovým pásmem Vnějších Karpat, Karpatskou neogenní předhlubní, Vídeňskou pánví 

a čtvrtohorním pokryvem. 
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3.2.1 Flyšové pásmo 

Termínem flyš se označují usazené horniny, jejichž sedimentace probíhala 

v geosynklinálách, tzv. předpolích tektonicky aktivních podmořských svahů. Znakem 

hornin flyšového pásma je střídání vrstev jílovců až prachovců s občasnými vrstvami 

pískovců. Jejich typickým znakem je nepřítomnost nebo velmi malé množství zkamenělin. 

Flyšové horniny Břeclavska se usazovaly od konce druhohor po starší třetihory a jsou 

typické pro celou oblast Vnějších Západních Karpat a Vídeňské pánve. Během mohutných 

alpsko – karpatských horotvorných pohybů v třetihorách byly na miocénní usazeniny 

karpatské neogenní předhlubně nasunuty flyšové formace, tzv. ždánicko – podslezká  

jednotka, v jejímž čele byl vytlačen úzký pás vápnitých jílovitých sedimentů, 

tzv. pouzdřanské vrstvy. Dalším výrazným útvarem flyšového pásma, třetihorního stáří, je 

ždánicko – hustopečské souvrství, které se nachází na severovýchodní části okresu. 

Nejzajímavějším útvarem flyšového pásma jsou Pavlovské vrchy. Nacházejí se na vnější 

straně v čele oblouku Karpat, táhnoucí se přes Dolní Rakousko severovýchodně 

až do Polska. Jsou součástí bradel, která vznikla při horotvorných procesech v průběhu 

miocénu. Ve většině případů to jsou nevrstvené, puklinami silně porušené, brekciové 

až organodetrické vápence. Paleontologický průzkum ukázal, že se jedná o nejstarší 

horniny na Břeclavsku vystupující na povrch, které vznikly před 150 miliony let [3]. 

3.2.2 Karpatská neogenní předhlubeň 

Vyzdvihnutí centrální části alpsko - karpatského orogénu mělo za následek pokles 

přilehlé části Českého masivu a tím vznikla karpatská neogenní předhlubeň, která byla 

několikrát v mladších třetihorách zaplavena mořem. Typickými sedimenty pro tuto oblast 

jsou bazální klastika, v jejich nadloží nalezneme slínovce a nad nimi jsou místy uloženy 

brakické sedimenty. V dalším období Karpat došlo k vyvinutí nových bazálních klastik 

v souvislostí s rozsáhlou transgresí moře. Nejcharakterističtějším typem usazenin jsou 

šlíry. Další cyklus usazování začal opět záplavou mořem v badenu. Sedimenty se ve formě 

štěrků nebo písků nacházejí po celé délce karpatské neogenní předhlubně, které pak 

přecházejí do písčitých jílů a slínů. Celková mocnost usazenin, které vyplňují karpatskou 

neogenní předhlubeň zjištěnou na vrtu v Dolních Dunajovicích, dosahuje 1220 metrů [3]. 
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3.2.3 Vídeňská pánev 

Vývoj vídeňské pánve začal na konci paleogénu a začátku neogénu. Výrazně zde 

poklesly usazeniny podél linie táhnoucí se po východní straně Pálavy. Západní hranice 

vídeňské pánve v okrese Břeclav směřuje od Vídně přes Úvaly, Hlohovec, Lednici, 

Podivín až k Čejči. Východní hranice jde po státní hranici směrem na Hodonín. Podloží 

této pánve je tvořeno horninami flyšového pásma. Díky opakovaným transgresím moře 

Parathetys se zde nahromadily mořské usazeniny mocné až 3000 metrů. Tyto usazeniny 

pokrývají více než jednu třetinu okresu. Složení těchto sedimentů známe dobře 

z hlubinných vrtů na ropu a zemní plyn, které jsou v této oblasti velmi hojné a jsou tvořeny 

vápnitými jíly s oblastmi písků a pískovců. Jejich vrstvy nejsou zvrásněny, leží na svém 

podloží horizontálně, občas mírně ukloněny vlivem tektonických pohybů na systém zlomů. 

Šedavě nazelenalé vápnité jíly, nacházející se v západní části okresu od státní hranice 

na jihu až po Pohořelice na severu, se považují za nejrozšířenější sedimenty tohoto období 

se stářím 25 000 let a mocností až 1000 metrů. Zvláštností jsou řasové vápence vytvořené 

mořskou řasou ruduchou z rodu Lithothamnion, která přijímá z mořské vody uhličitan 

vápenatý a ukládá ho ve svých buněčných stěnách, a s tím spojené mocné vápnité útesy. 

Na těchto místech vznikala ve 20. století řada malých lomů, ze kterých pochází většina 

miocenních řasových vápenců využitých na kamenné rámy, schody, podstavce a sochy 

zámků v Mikulově, Valticích a Lednici [3].  

3.2.4 Kvartérní pokryv 

Na předčtvrtohorní podklad byly během staršího pleistocénu a mladšího holocénu 

nanášeny říční, svahové a váté sedimenty, většinou silně vápnité spraše, sprašové hlíny, 

štěrkovité písky a štěrky typické pro Dyjsko – svratecký a Dolnomoravský úval. Celé toto 

období je charakterizováno střídáním dob ledových a meziledových. Silný, studený 

a suchý vítr sem v dobách ledových přinášel velké množství prachu, který se ukládal 

v závětrných polohách. Z toho vznikly mohutné závěje spraší, pro které je typický vysoký 

obsah vápníku vytvářející zvláštní novotvary, tzv. cicváry. Na spraších byla založena 

světoznámá tábořiště lovců mamutů u Dolních Věstonic a Pavlova, která byla po opuštění 

překryta svahovými hlínami a půdou. Během tohoto období se na vodních tocích střídaly 

procesy eroze a akumulace. Celý reliéf se postupně srovnával, koryta řek se zanášely 

a vytvářely široké a mělké toky donášející velké množství různorodého materiálu, 
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ze kterého vznikly mohutné vrstvy naplavenin – štěrkopísků, štěrků a náplavových hlín. 

Zbytky starších naplavenin dnes tvoří nad řekami tzv. terasy. Nejrozsáhlejší říční terasy 

se nacházejí na levém břehu Dyje. Ke čtvrtohorním sedimentům dále patří váté písky 

mezi Valticemi a Břeclaví. Tyto duny byly často také osídlovány [3]. 

 

Obr. 2: Mapa geologických poměrů okresu Břeclav [3]  
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3.3 Geomorfologické poměry 

V regionálním geomorfologickém členění ČR zasahuje do okresu severní výběžek 

geomorfologické soustavy Vídeňská pánev a její celek nazvaný dolnomoravský úval 

patřící do geomorfologické provincie Západopanonská pánev. Osa této sníženiny je 

tvořena plochou Dyjsko – moravskou nivou se střední nadmořskou výškou 171 m. n. m. 

Poříční niva je lemována buďto lužními lesy, anebo stupni říčních teras s jihomoravskými 

vesnicemi. Severně od Dyjsko – moravské nivy se nachází podcelek Dyjsko – moravská 

pahorkatina. Je to plochá nížinná pahorkatina se střední nadmořskou výškou 188 m. n. m., 

rozprostírající se mezi nivami Dyje a Moravy na jihu a Středomoravskými Karpatami 

na severu. Nad částí roviny Dyjsko – moravské nivy, tzv. Věstonickou bránou, která leží 

mezi Dolními Věstonicemi a Novými Mlýny, výrazně vystupují v Dyjsko – moravské 

pahorkatině vyvýšeniny Strachotínského (210,4 m. n. m.) a Šakvického kopce 

(203,8 m. n. m.) a Přítlucké hory (292,5 m. n.  m.). V okolí Valtic se nachází velmi plochý 

geomorfologický podcelek Valtická pahorkatina s povrchem ve střední nadmořské výšce 

197 m. n. m. Tuto pahorkatinu výrazně rozděluje sníženina s lednickými rybníky 

mezi Sedlecem a Hlohovcem [4].  

Geomorfologická provincie Západní Karpaty zasahuje do západní části okresu 

soustavou Vněkarpatské sníženiny náležející ke karpatské předhlubni. Dyjsko – svratecký 

úval se táhne v západní části okresu od Pohořelic na severu až po státní hranici 

s Rakouskem na jihu. Jeho osa je tvořena poříčními nivami řek Svratky, Jihlavy a Dyje, 

které jsou lemovány nížinnými pahorkatinami. Na jihu při státní hranici s Rakouskem 

podél Dyje se tyčí Dunajovické vrchy s hřbety pokrytými vinicemi. Značnou dominantou 

okresu Břeclav jsou Jihomoravské Karpaty u Mikulova, které tvoří jádro CHKO Pálava. 

Osa Jihomoravských Karpat je tvořena bílými vápencovými bradly Pavlovských vrchů 

s nejvyšším vrcholem celého okresu Děvín (554,4 m. n. m.). Severovýchodní část okresu 

vyplňují flyšové Středomořské Karpaty, které se nalézají u města Hustopeče u Brna. Od 

tohoto města se severovýchodně táhne Ždánický les. V této části sem ještě zasahuje malý 

výběžek Kyjovské pahorkatiny [4]. 
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3.4 Klimatické poměry 

Okres Břeclav patří, v rámci České republiky, k nejteplejším, nejsušším a nejvíce 

kontinentálním lokalitám [5]. Podle Quittovy klasifikace náleží skoro celé území do velmi 

teplé oblasti, pro kterou je charakteristické velmi dlouhé, suché a teplé léto a krátká, suchá 

a mírná zima s krátkodobou sněhovou pokrývkou [6]. Jen velmi malá část území na severu 

kolem města Klobouky u Brna spadá do oblasti T2. Průměrná roční teplota je 9,3 °C. 

Nejvyšší průměrná teplota v létě dosahuje v červenci hodnot 19,4 °C a nejnižší v zimě 

v lednu -1,9 °C [7]. Počet letních dnů, tzn. dnů dosahujících teplot větších než 25 °C, 

se pohybuje mezi 60 až 70. Naopak počet ledových dnů, tzn. dnů, kdy maximální teplota 

nepřesáhne 0,1 °C, je mezi 30 až 40. Průměrné teploty větší než 10 °C dosahuje 170 až 180 

dnů [8].  

Nejdůležitější proměnnou vodní bilance jsou atmosférické srážky. Langův dešťový 

faktor pro nejsušší místo v ČR je menší jak 60. Průměrné roční srážky jsou pouze 490 mm, 

kde se leden označuje za nejsušší měsíc (23,0 mm) a naopak červen za nejdeštivější 

(72,3 mm). Počet dnů s průměrnými srážkami více než 1 mm je 80 až 90. Zima 

se vyznačuje krátkou sněhovou pokrývkou (40 až 50 dnů). Ve vegetačním období 

se pohybuje srážkový úhrn kolem 300 mm a v zimním období kolem 200 mm. Důležitým 

vodohospodářským ukazatelem je výpar z vodní hladiny. Na okrese Břeclav se výpar měřil 

od roku 1976 ve stanici Hevlín na Dyji. Nyní se měření přesunulo na vodní dílo 

Novomlýnské nádrže, kde výparoměr ukazuje průměrný roční výpar z vodní hladiny 

751 mm. Nejvíce se samozřejmě vypaří přes léto, přesněji od dubna do září, a to 77 % 

celkového ročního výparu [8]. Podle údajů z klimatologické stanice v Lednici, zde vane 

v teplém období roku jihozápadní vítr a v zimním období severovýchodní vítr, což je 

ovlivněno reliéfem [9]. 
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Obr. 3: Quittova klasifikace klimatu (Bc. Štěpán Olejník) 
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3.5 Hydrologické poměry 

Břeclavsko patří k nejsušším oblastem státu, přesto tudy protékají dolní toky řek 

Dyje, Svratky, Jihlavy a Moravy. Vodní režim řek je velmi nevyrovnaný, střídají se období 

s nedostatkem vody při dlouhodobých suchých a teplých částech roku a nadbytek vody 

při povodních z důsledku tání sněhu ve vyšších nadmořských výškách [3].    

Oblast povodí Dyje je druhou největší oblastí povodí z celkových osmi na území 

České republiky. Správcem oblasti povodí Dyje je Povodí Moravy, s. p. Oblast tohoto 

povodí je dílčím povodím hydrologického povodí Moravy, které spadá do povodí Dunaje 

[10]. Hydrologicky patří do úmoří Černého moře [8]. Celková plocha povodí měří 

13 419 km
2
 [11] a rozprostírá se do šesti krajů – do kraje Jihomoravského (cca 55,2 %), 

do kraje Vysočina (cca 34,3 %), do Jihočeského kraje (cca 4,5 %), do Pardubického kraje 

(cca 4,4 %), do Zlínského kraje (cca 1,1 %) a do kraje Olomouckého (cca 0,5 %) [10]. 

Dyje je svojí délkou srovnatelná s řekou Moravou. Až k pramenům, včetně části 

na rakouském území, je dlouhá 311 kilometrů. V pramenné oblasti má větev rakouskou 

a moravskou. Rakouská Dyje má delší tok, větší povodí i vodnatost. Pramení v Dolním 

Rakousku u obce Schweiggers. Za hlavní větev je u nás však uznávána Moravská Dyje, 

která vyvěrá u Panenského Rozsíčka ve výšce 657 m. n. m. S rakouskou Dyjí se slévá 

na rakouském území u obce Raabs. Do České republiky se vrací pod obcí Podhradí. 

V horní části je na toku Dyje přehradní nádrž Vranov, která je jedna z největších údolních 

nádrží v celém povodí Moravy. Dále Dyje meandruje ve strmém a zalesněném údolí 

na území Národního parku Podyjí, pod Znojmem se dostává do rovinatého 

Dyjskosvrateckého úvalu. Dolní tok Dyje protéká městem Břeclav a vlévá se do Moravy 

pod městem Lanžhot, kde Morava opouští Českou republiku. Celkový absolutní spád toku 

činí 506 metrů [10; 12].  

Dyje protéká okresem Břeclav v délce 85,3 kilometrů z celkové délky toku. 

Průměrný průtok Dyje nad ústím do řeky Moravy je 43,8 m
3
. Významnými levostrannými 

přítoky jsou řeky Svratka a Jihlava, jejichž soutok se nachází v prostoru střední nádrže 

vodního díla Nové Mlýny. Jihlava pramení v Brtnické vrchovině u obce Jihlávka a vlévá se 

těsně před Novými Mlýny do Svratky. Její průměrný průtok je 11,6 m
3
/s. Svratka pramení 

ve Žďárských vrších. Po několika desítkách metrů, za soutokem s Jihlavou, ústí do střední 

nádrže Nových Mlýnů, tzv. Věstonické nádrže, kde soutok Dyje a Svratky leží dnes 
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pod touto hladinou. Průměrný průtok Svratky je 15,3 m
3
/s. Dalšími levostrannými přítoky 

Dyje jsou říčky Jevišovka, Šatava, Štinkovka, Trkmanka a Kyjovka [3]. 

Nejvýznamnějším pravostranným přítokem Dyje je Včelínek. Ten pramení 

na rakouském území a velkou částí kopíruje hranici mezi Rakouskem a Českou republikou 

[3]. Od 19. století do roku 1920 zde tvořil zemskou hranici mezi Moravou a Dolním 

Rakouskem [13]. Zásobuje vodou soustavu šesti rybníků mezi Mikulovem a Lednicí. 

Celková délka potoka je 29 kilometrů, průměrný průtok u ústí dosahuje 0,19 m
3
/s [3].  

Významnou součástí popisu hydrologických poměrů Břeclavska jsou rybníky. 

Na okrese se nacházejí dvě historické rybniční soustavy. Na jihu to je Mikulovsko – 

lednická rybniční soustava s mikulovskými rybníky Šibeničník (28,65 ha), Nový (37,1 ha), 

Mušlovský horní (3,74 ha) a Mušlovský dolní (5,95 ha) a lednickými rybníky Nesyt 

(322 ha), Hlohovecký (104,6 ha), Prostřední (46 ha), Mlýnský (105,8 ha) a Zámecký 

(30 ha). Na severu okresu leží Pohořelická rybniční soustava s 16 rybníky, z nichž největší 

a nejvýznamnější jsou Novoveský (174 ha), Vrkoč (168,5 ha) a Starý (130 ha) [3].  

 

Obr. 4: Hydrologické poměry okresu Břeclav [3]  
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3.6 Hydrogeologické poměry 

Okres Břeclav se nachází na území Dyjsko – svrateckého úvalu, který je budován 

souvrstvím průlinově propustných říčních sedimentů (štěrkopísků) údolních niv 

a přilehlých nižších říčních teras souvisle zvodněných mělkou úrovní podzemní vody. 

Pro zásobování vodou jsou v tomto okrese využívány pouze zdroje podzemních vod. 

Nejvýznamnější jímací zdroje se nachází na území Břeclav – Kančí obora, Lednice, 

Vranovice, Týnec, Tvrdonice a Zaječí. V okrese Břeclav jsou i další místa vhodná 

pro získání obdobných zdrojů podzemní vody, ale problém činí v jejich ochraně, neboť 

jakost některých z nich je ohrožována antropogenní činností [4]. 

V oblasti povodí Dyje se ojediněle vyskytují také mineralizované podzemní vody 

v místech hlubinných tektonických struktur. Ve většině případů se jedná o lokální výskyty 

pramenů a jímacích území mineralizovaných a někdy i termálních podzemních vod. 

Především se jedná o minerální vody chemického typu NaCl, které se vyznačují 

kolísajícím obsahem bromu a jodu. Tyto vody můžou být označovány za fosilní mořské 

vody nebo také reliktní marinogenní vody. Minerální vody tohoto typu bývají často 

proplyněny sirovodíkem a vystupují po puklinách hlubinných tektonických struktur. 

Hlubinné vrty se nacházejí u Lednice, Charvátské Nové Vsi, Podivína, Hodonína, 

Moravské Nové Vsi a Hrušek. A ve formě pramenů vyvěrají u Drnholce, Brodu nad Dyjí, 

Milotic u Kyjova a Šardic [4].  

Prameny minerálních vod malých vydatností, chemického typu NaCl-HCO3, které 

jsou sycené sirovodíkem a vyznačují se kolísavým obsahem ropných látek, se vyskytují 

na hlubinné zlomové linii v okolí Sedlece u Mikulova na styku hornin neogénu karpatské 

předhlubně a flyše paleogénu Vnějších Západních Karpat [10].  

Dalšími významnými oblastmi vývěrů minerálních vod s obsahem alkalických síranů 

chemického typu NaMg-SO4 jsou území mezi Šaraticemi a Těšany u Brna, Želetice 

a Zaječí. Ve všech případech je výskyt těchto vod vázán na horniny paleogénu Vnějších 

Západních Karpat a jejich vývěry byly podchyceny mělkými studnami. Nemůžu také 

opomenout výskyt hořečnatých a bromo – jodových minerálních vod, které se často 

nachází v blízkosti ložisek ropy a zemního plynu, které byly právě objeveny v horninách 

paleogénu Vnějších Západních Karpat a neogénu Vídeňské pánve. Teplota těchto vod 

dosahuje až 60 °C a to v hlubinném vrtu u Lanžhota. Charakteristickým znakem pro tyto 
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vody je variabilní chemické složení a to jak v rámci jedné lokality, tak i v rámci jejich 

celkového plošného rozšíření [10].  

 

Obr. 5: Hydrogeologické poměry [10] 
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3.7 Biogeografické poměry 

Podle biogeografického členění patří celé území okresu Břeclavi do panonské 

provincie a severopanonské podprovincie. Vyskytují se zde bioregiony Mikulovký 

(západně od dyjské nivy), Hustopečský (mezi dyjskou a moravskou nivou), Dyjsko – 

moravský (v nivě) [14]. Panonská provincie zasahuje na české území pouze malou částí, 

jehož je Břeclavsko jádrem. Objevují se zde tedy v rámci Česka vzácné druhy 

a společenství. Na Břeclavsku se vyskytují dva nejteplejší Zlatníkovy vegetační stupně, 

dubový a bukodubový [5].  

Přestože je Břeclavsko oblastí dlouhodobě a intenzivně zemědělsky využívanou, 

téměř čtvrtinu pokrývají lesy. Jsou to porosty lužního lesa lemující Dyji a Moravu a také 

umělý komplex borovo – listnatého lesa mezi Břeclaví a Valticemi zvaný „Boří les“. 

Fenoménem poslední doby této oblasti je úspěšný návrat chráněného živočicha bobra 

evropského (Castor fiber), který nicméně působí značné škody na porostech a hrázích 

kolem toků a představuje tak pro tuto oblast značný problém [5]. 

Nejdůležitějším typem lesní vegetace pro Břeclavsko jsou lužní lesy. Jejich celková 

vegetace je ovlivněna vysokou hladinou podzemní vody a opakujícími se záplavami, 

které dodávají těmto nejproduktivnějším ekosystémům u nás velké množství snadno 

dostupných živin. Jedinečnost spočívá také v rozloze lužních lesů a s tím spojené velké 

záplavové zóny. Délka trvání záplav značně ovlivňuje vymezení různých typů těchto 

porostů, které tvoří 30 % všech lužních lesů České republiky, avšak kvůli stavbě vodního 

díla Nové Mlýny se v sedmdesátých letech jejich plocha zmenšila o 1200 ha. Lužní lesy 

tvoří téměř souvislý komplex podél řeky Dyje od již zmíněných Nových Mlýnů 

až po soutok s Moravou, kde se napojují na obdobný komplex, podél řeky Moravy, 

táhnoucí se od Hodonína [3]. 

Na nejvlhčích místech nivy se vytváří měkký luh, jehož porosty snášejí dlouhodobou 

záplavu, při níž hladina vody často vystupuje velmi vysoko a po opadnutí se hladina 

podzemní vody drží těsně pod povrchem půdy. Typickými dřevinami jsou stromové 

nebo keřové vrby, zejména vrba bílá (Salix alba) a topoly a to především topol bílý 

(Populus alba). V jejich podrostu můžeme najít mnoho známých mokřadních rostlin, 

např. ostřici pobřežní (Carex riparia) nebo kosatec žlutý (Iris pseudacorus). Mezi vzácné 
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druhy patří kriticky ohrožená bledule letní (Leucojum aestuvim). Největší plochy měkkého 

luhu se nachází v Podpálaví v NPR Křivé jezero u Nových Mlýnů [3]. 

Nejrozsáhlejší typ lesa v nivě řek Moravy a Dyje je tvrdý luh, který nalezneme 

na sušších místech než měkký luh, ovšem i zde se v určitých obdobích roku objevují 

záplavy, ale oproti měkkému luhu po opadnutí rozlivu hladina podzemní vody klesne 

hluboko pod povrch. A proto se zde nenalézají typické mokřadní druhy rostlin. 

Ve stromovém patře se vyskytuje dub letní (Quercus robur) a jasan úzkolistý (Fraxinus 

angustifolia). Z keřového patra se zde objevují hlohy (Crataegus sp.) nebo řešetlák 

počitivý (Rhamnus cathartica) [3]. 

3.7.1 Mikulovský bioregion 

Bioregion ležící na jihu Moravy podstatnou částí zasahuje do Rakouska. Zabírá 

geomorfologický celek Mikulovská pahorkatina, z Dyjsko – svrateckého úvalu 

Dunajovické vrchy a z Dolnomoravského úvalu Valtickou pahorkatinu. Plocha tohoto 

bioregionu v České republice je 289 km
2
 [14]. 

Centrální část bioregionu je tvořena členitou pahorkatinou na vápnitých třetihorních 

sedimentech a vysokým bradlem jurských vápenců. Vegetačními jednotkami, 

na mírnějších svazích a úpatích dubohabrového háje, jsou převážně teplomilné, šípákové 

doubravy a skalní stepi. Na jižních svazích je zde typicky vyvinut 1. dubový vegetační 

stupeň s hojným dubem šípákem a dubem cerem, na severních svazích se vyskytuje 2. a 3. 

stupeň. Z biogeografického hlediska má tento bioregion velký význam, protože představuje 

nejtypičtější bioregion České republiky. A právě zde jsou také nejlépe vyvinuta 

společenstva na tvrdých skalních podkladech s velkou stanovištní diverzitou. Součastné 

využití je velmi pestré, od polí a vinic, přes listnaté lesy a bory na píscích až po skalní 

a stepní lady a rybníky s rákosinami [14]. 

Nejvyskytovanější biotou jsou panonské dubohabřiny (Primulo veris – Carpinetum), 

teplomilné doubravy (Quercion pubescenti – petraeae) a v nivách potoků jsou luhy 

asociace Pruno – Fraxinetum [14].  
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3.7.2 Hustopečský bioregion 

Bioregion se nachází ve středu jižní Moravy. Zabírá jižní polovinu 

geomorfologických celků Ždánický les, Kyjovská pahorkatina a severní okraj 

Dolnomoravského úvalu. Celková plocha je 1045 km
2
. Území je tvořeno pahorkatinou 

na vápnitém flyši a spraších. Charakteristickým prvkem pro tento bioregion je mísení 

prvků panonských a karpatských. Jeho biotu můžeme řadit do 1. vegetačního a 2. bukovo- 

dubového stupně. Vegetaci zde vytváří dubohabrové háje s ostrovy teplomilných 

a šípákových doubrav. Mimo les jsou typická pole, vinice a sady, početné jsou stepní sady, 

které byly nedávno značně zredukovány terasováním svahů. Ze zástupců flóry můžu zmínit 

panonské dubohabřiny (Primulo veris – Carpinetum), které jsou na severních svazích 

nahrazeny karpatskými (Carici pilote – Carpiretum). V údolích podél vodních toků jsou 

lužní lesy typu Pruno – Fraxinetum [14]. 

3.7.3 Dyjsko – moravský bioregion 

Bioregion se rozkládá a jihu Moravy, zabírá geomorfologické celky Dyjsko – 

svratecký a Dolnomoravský úval, a přesahuje na Slovensko a do Rakouska. V České 

republice má rozlohu 605 km
2
 [14]. 

Bioregion je tvořen širokými říčními nivami, náležícími do 1. vegetačního stupně. Je 

zde vysoká biodiverzita, obohacená splavenými druhy. I přes velké úpravy a znečištění 

řeky Moravy se v této oblasti vyskytuje široké spektrum organismů černomořského povodí 

[14]. 

Převážně zde převládají lužní lesy. V tvrdém luhu nalezneme vegetaci podsvazu 

Ulmenion. V depresích můžeme objevit Salici – Populetum ze svazu Salicion albae. 

Na části bezlesí jsou vyvinuty přirozené luční porosty, náležící svazům Cnidion venosi. 

V současnosti se lesy a primární bezlesí rozkládají na jedné pětině plochy [14]. 
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Obr. 6: Lesní vegetační stupně [10] 

 

3.8  Pedologické poměry 

Půdy jsou nejmladším geologickým útvarem, jejich vývoj začal teprve před několika 

tisíci lety. Vznikají jako výsledek působení matečné horniny, výšky hladiny podzemní 

vody, rostlinného společenstva, tvaru terénu, času a zásahů člověka [15]. V okrese Břeclav 

plošně převažují vysoce produktivní zemědělské půdy nad půdami lesními [4]. V tomto 

území se vyvinuly černozemě, hnědozemě, ilimerizované půdy, fluvizemě a kambizemě. 

Maloplošně se zde vyskytují rendziny, pararendziny, černice a gleje [3]. 

Nejrozšířenějším půdním typem jsou zde černozemě a z nich pak černozem typická 

[4]. Tyto půdy pokrývají největší plochu povrchu okresu (660 km
2
 = 70 %) a vznikly díky 

intenzivní humifikaci pod stepními porosty na vápnitých sprašových podkladech [3]. 

Na některých místech jsou tyto půdy značně erodované, někdy až na půdotvorný substrát 

[4]. Vyznačují se tmavě zbarveným humusovým horizontem se stálou strukturou, 

který zasahuje do hloubek 60 – 80 cm. Mají vysoký obsah kvalitního humusu a příznivé 

složení živin, proto jsou z hlediska úrodnosti nejkvalitnější. Nacházejí se v Podpálaví, 
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na Drnholecku, v okolí Valtic a na rozsáhlých plochách mezi Lanžhotem a Moravskou 

Novou Vsí [3]. 

Hnědozemě můžeme nalézt především v oblasti Milovického lesa o rozloze 500 ha. 

Tyto půdy vznikaly převážně pod doubravami nebo dubohabřinami a zvláště 

na sprašových podkladech. Hnědozemě vytvářejí více horizontů. Pod tmavým mělkým 

humusovým horizontem leží světlejší, o humus ochuzený, horizont a pod ním mocná, 

hnědá až rezavě zbarvená vrstva, obohacená o jílovité částice. Dochází zde k illimerizaci – 

to je proces, při němž dochází k vymývání jílových částic do spodních horizontů. 

Hnědozemě mají oproti černozemním půdám snížený obsah humusu, kyselejší půdní 

reakci a méně příznivé fyzikálně – chemické reakce, i přesto je řadíme ke kvalitním 

zemědělským půdám [3]. 

Illimerizované půdy se nacházejí na více místech v tomto okresu. Typickými 

oblastmi jejich výskytu jsou okolí měst Sedlec a Velké Němčice. Podobají se hnědozemím, 

ale díky rychlejšímu a intenzivnějšímu ilimerizačnímu procesu bývá pod svrchním 

humusovým horizontem vybělená vrstva s typicky deskovitou až lístkovitou strukturou.  

Pod ní je horizont obohacený o jíl, který bývá zhutněný, málo propustný a dochází v něm 

k procesům oglejení. K typickým znakům illimerizovaných půd patří hrudkovité útvary, 

tzv. bročky, které jsou tvořeny vysráženými hydratovanými oxidy železa a manganu. 

Kvůli střednímu obsahu méně příznivého humusu dochází k periodickému přemokřování 

[3]. 

Nivní půdy jsou rozšířeny zejména v nivách řek Moravy, Dyje, Jihlavy a Svratky. 

Vznikaly na říčních náplavech pod lužními lesy a pod zaplavovanými loukami. Proces 

jejich vzniku je omezován záplavami, které opakovaně přinášejí a ukládají prohumózněný 

zeminový materiál. Tyto půdy mají nevýrazný humusový horizont, pod kterým leží 

matečný substrát a v různé hloubce se projevuje oglejení. Obsah humusu nebývá nejvyšší, 

ale zato zasahuje velmi hluboko. Fyzikální vlastnosti nivních půd jsou příznivé, jsou slabě 

kyselé až neutrální a mají vysokou produkční schopnost. Nivní půdy se využívají zejména 

pro kvalitní luční porosty anebo pro pěstování cukrovky a zeleniny [3]. 

Černice, které se vytvářejí na vápnitých nivních usazeninách ovlivněných vysokou 

hladinou podzemní vody, jsou rozšířeny zejména při vnějších okrajích širokých niv, 

např. v okolí Přítluk. Záplavami jsou ovlivňovány méně než nivní půdy. Nejčastěji 
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se vyskytují pod olšinami nebo pod luční vegetací. Ve vrchních vrstvách u nich dochází 

k silné humifikaci a ve spodních částech pak ke glejovým procesům. Obsah humusu je 

nejvyšší ze všech našich půd, proto je svrchní humusový horizont velmi tmavý. Tyto půdy 

mají neutrálně až slabě zásaditou půdní reakci, fyzikálně – chemické vlastnosti jsou 

na povrchu příznivé, ale směrem do hloubky se zhoršují. Na Břeclavsku tvoří 9,9 % všech 

zemědělských půd [3]. 

Půdy nacházející se na vápencích na Pavlovských vrších se nazývají rendziny. Tyto 

mělké půdy s humusovým horizontem a s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého 

se tvoří pod teplomilnými doubravami nebo pod vegetací skalních stepí a zpravidla 

obsahují příměs úlomků matečné horniny. Mají spíše zásaditou reakci, ale fyzikální 

vlastnosti nebývají příznivé [3].  

Pararendziny se vytvářejí zpravidla na členitějším reliéfu na zvětralinách měkčích 

vápnitých pískovců pod teplomilnými doubravami. Vyznačují se mělčím profilem, 

středním obsahem méně kvalitního humusu a ve spodině přítomností uhličitanů. Svrchní 

vrstvy bývají částečně odvápněné, jejich půdní reakce bývá neutrální. Setkáváme se s nimi 

na Hustopečsku a Kloboucku [3]. 

Hnědé půdy neboli kambizemě se nacházejí nejčastěji na Břeclavsku zejména 

na flyšových horninách a na štěrkopíscích a vytvářejí se pod dubohabřinami. Dále je 

můžeme nalézt na Hustopečsku, u Kloboucka, ostrůvkovitě vystupují i mezi Vranovicemi 

a Přibicemi. Pod mělkým humusovým horizontem se vyskytuje hnědorezavá vrstva, v níž 

dochází k vnitropůdnímu zvětrávání, což je u tohoto typu půdy hlavním půdotvorným 

procesem. Obsah humusu silně kolísá podle oblasti. Na Břeclavsku je vesměs neutrální 

nebo slabě kyselá půdní reakce. Ostatní fyzikálně – chemické vlastnosti jsou příznivé. 

Využívají se pro zemědělství a lesnictví [3]. 

Posledním typem půd jsou gleje a ty se vytvářejí na silně zamokřených místech. 

Pod mělkým humusovým horizontem leží jílová vrstva silně a trvale ovlivněná vysokou 

hladinou podzemní vody, kde dochází k procesu oglejení, tzn. k redukci trojmocného 

železa na dvojmocné, které ji zbarvuje do zelenavých nebo namodralých odstínů. Tyto 

půdy mají nepříznivé fyzikálně – chemické procesy. Ostrůvkovitě je můžeme najít v nivě 

Dyje a Moravy, s částečným oglejením se ovšem setkáváme na mnoha místech, zejména 

ve fluvizemích a v černicích.  
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V tomto okrese jsou z hlediska půdního druhu převážně středně těžké, hlinité 

až jílovitohlinité půdy. Lehké hlinitopísčité až písčité půdy se nacházejí v okolí Valtic 

a Poštorné v oblasti Bořího lesa, mezi Břeclaví a Moravskou Novou Vsí, v okolí Ivaně 

a Přibic. Menší plochy vystupují roztroušeně v nivě řeky Dyje. Těžké jílovité půdy 

se vyskytují zejména na Hustopečsku a Drnholecku, místy i v okolí Mikulova [3].   

 

Obr. 7: Pedologické poměry okresu Břeclav [3]  
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4 Historie povodní na Břeclavsku 

Řeka Dyje je hrozbou pro město Břeclav, ležící v jejím inundačním území, 

především při svých jarních zvýšených průtocích způsobených zvýšenou srážkovou 

činností a táním sněhu ve vyšších nadmořských výškách. Od roku 1972 přinesly záchranu 

před povodněmi vodohospodářské úpravy řeky Dyje – prohloubení koryta a napřímení 

toku Dyje, včetně vybudování nového odlehčovacího ramene kolem Břeclavi. Zmiňovaná 

úprava toku také znamenala ochranu lužních lesů a luk v široké nivě této hrázové řeky. 

Před úpravami přinesla katastrofální následky povodeň v roce 1941. Řeka Dyje se vylila 

z břehů, zaplavila celé město a způsobila značné škody na majetku. Po úpravách bylo 

město zasaženo větší povodní až po 34 letech v roce 2006 [16]. 

4.1 Povodeň 2006 

Na přelomu března a dubna roku 2006 bylo území nivy Dyje postiženo velkou, 

krátce trvající, několikadenní povodní [17]. Základní příčinou povodní jsou mimořádné 

vysoké srážkové úhrny, což v tomto případě neplatilo [18]. Touto situací byli zaskočeni 

vodohospodáři, lesníci i zemědělci. Zhodnocením klimatických údajů vyšlo najevo, 

že zima 2005/2006 byla velmi bohatá na sněhové srážky. Zásoby sněhu ležely ve vyšších 

polohách povodí až do konce března a při náhlém oteplení došlo k intenzivnímu tání 

sněhu. Od začátku února až do 24. března se průměrné teploty držely pod bodem mrazu. 

Od 25. března nastalo postupné zvyšování průměrných denních teplot až k hodnotám 

přes 9,0 °C. Nastal tedy náhlý odtok vody z celého povodí a od 30. března 

do 5. dubna 2006 se průtok na stanici Ladná na řece Dyji zvýšil na hodnoty přes 400 m
3
/s. 

Atmosférické srážky nebyly nijak vysoké a nemohly tak být příčinou povodně. Dalším 

důležitým parametrem byla vysoko položená hladina podzemní vody v daném území 

(cca 30 cm pod úrovní terénu). Akumulační prostor pro vodní zásoby byl tak velmi rychle 

zaplněn a svojí dynamikou hladiny podzemní vody připomínal léta před rokem 1972, 

kdy běžně docházelo k zaplavení tohoto území [19]. 

K nejvíce postihnutým místům patřila městská část Stará Břeclav v levobřežní části 

toku, kvůli zpětnému propouštění vody skrz kanalizaci. K odčerpávání vody zde musela 

být použita  průmyslová čerpadla [20].  
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Obr. 8: Zpětné propouštění vody skrze kanalizaci (Bc. Štěpán Olejník) 

Dále byl postižen areál „Na vodě“, který je vzdálen od Břeclavi asi jeden kilometr. 

Jedná se zde o silnici, která prochází ochrannou protipovodňovou hrází a výrazně ji 

snižuje. Docházelo zde k přelévání hráze. Vše muselo být vyřešeno instalováním mobilní 

protipovodňové hráze a zapytlováním [20].  

Třetí kritickou oblastí byla pravobřežní část toku ve Staré Břeclavi v místě 

mezi jezem a odlehčovacím ramenem kvůli částečně propadlé hrázi. Hráz byla navýšena 

o několik desítek centimetrů pomocí pytlů. Došlo zde k velkým průsakům vody a stav 

hladiny byl kritický, viz obr. 8 [20].  

Posledním a asi nezávažnějším místem byla pravobřežní ochranná hráz 

v odlehčovacím rameni v městské části Břeclav – Poštorná. V celém úseku docházelo 

k podmáčení, průsakům přes hrázovou propusť dešťové kanalizace a místy k přelévání 

ochranné hráze. K zastavení průsaků byla zasypána hrázová propusť a poté byla hráz 

navýšena pytlováním a později doplněna mobilní protipovodňovou hrází, viz obr. 9 [20]. 
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Obr. 9: Navýšení hráze zapytlováním [20] 

 

Obr. 10: Průběh vodních stavů a průtoků v profilu Břeclav-Ladná [21]  
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5 Tvorba matice rizik 

Posuzování míry povodňového nebezpečí patří k nynějším problémům nejen 

ve vodním hospodářství. Evropský parlament a Rada o vyhodnocování a zvládání 

povodňových rizik vydala směrnici, která ukládá členským státům povinnost do určitého 

termínu na jejich území vyhodnotit povodňové nebezpečí, riziko a tato vyhodnocení 

zpracovat do formy příslušného mapového vyjádření. V České republice měli být tyto 

povodňová nebezpečí dokončena do 22. 12. 2013. K jejich vyhotovení byla doporučena 

metoda matice rizik [21].  

5.1 Postup výpočtu  

Metoda matice rizika je využívána pro hodnocení ohrožení, zranitelnosti 

a povodňového rizika. Tato metoda je jedním z nejjednodušších postupů pro předběžné 

hodnocení potenciálního ohrožení a rizika v záplavových územích. Metoda nevyžaduje 

žádný kvantitativní odhad škod způsobené vylitím vody z koryta. Povodňové riziko 

vyjadřuje škálováním. V první fázi tato metoda při hodnocení povodňového rizika 

nepostihuje jeho zranitelnost, ta je do analýzy zahrnuta až v konečné fázi zpracování 

nad mapami s využitím území. Zranitelnost je vyjádřena ve formě přijatelného rizika. 

Postup metody spočívá v těchto krocích [21]: 

  Kvantifikace povodňového nebezpečí 

  Stanovení povodňového ohrožení pomocí matice rizik 

5.2 Kvantifikace povodňového nebezpečí 

Prvně se musí definovat nebezpečí, které je vyjádřeno pomocí intenzity povodně 

(IP). Intenzita povodně je měřítko ničivosti povodně a je definována jako funkce hloubky 

vody (m) a rychlosti vody (m/s) (viz. 1)  [21]. 

 

IP =  

                                          
                             

                          
   (1.) 
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Obr. 11: Mapa hloubky pro vody Q100 (Bc. Štěpán Olejník) 

 

Obr. 12: Mapa rychlosti vody pro Q100 (Bc. Štěpán Olejník)  
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Vstupními údaji pro tento výpočet intenzity povodně jsou hodnoty hloubek 

a rychlostí vody pro N- leté průtoky. Výpočet IP je potřeba opakovat pro všechny 

sledované scénáře povodňového nebezpečí. Výsledkem jsou rastrová data, ve kterých 

každá buňka rastru obsahuje údaj o intenzitě povodně IP. 

 

Obr. 13: Postup metody matice rizik [21] 

5.3 Stanovení míry rizik povodňového ohrožení 

Ohrožení se značí RIi(x,y) při i- tém povodňovém scénáři a je v daném místě 

záplavového území vyjádřeno jako funkce hodnoty pravděpodobnosti Pi výskytu daného 

scénáře a intenzity povodně IPi(x,y) (viz. 2) [21]. 

RIi(x,y) = IPi(x,y)*Pi  Pi = 1 -              Pi = 1/N pro velká N  (2)

     N = doba opakování povodně v rocích 
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Stanovení míry ohrožený je podobný jako v případě výpočtu intenzity povodně IP. 

Jedná se o analýzu rastrových dat. Vstupem jsou rastrová data s informacemi o intenzitách 

povodně IP pro dané N- leté průtoky. Ke stanovení ohrožení slouží matice pro výpočet 

RIi(x,y). Pro každou buňku rastru se posuzuje, ve které oblasti ohrožení se nachází a potom 

se určí riziko ohrožení v rozmezí 1 (reziduální) až 4 (vysoké) [21]. 

Dalším krokem je vyhodnocení maximálních hodnot ohrožení RI pro jednotlivá 

ohrožení RIi odpovídající i- tým scénářům nebezpečí (3) [21]. Výsledkem je rastrový 

soubor obsahující maximální hodnoty ohrožení R.  

                    n 

RI(x,y) = max RI(x,y)         (3) 

 

n – počet hodnocených scénářů povodňového nebezpečí 

 

5.4 Interpolace výsledků 

Výsledky jsou zobrazovány pomocí map ohrožení a map rizika. Mapy ohrožení 

zobrazují pomocí barevné škály kategorie ohrožení ploch v záplavovém území. Mapy 

kombinují údaje o ohrožení s informacemi o zranitelnosti objektů v daném území. 

V mapách rizika jsou zvýrazněny využívané plochy, na kterých je zobrazeno překročení 

kritéria maximálního přijatelného rizika.  

 

Obr. 14: Klasifikace ohrožení [22] 
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Obr. 15: Příklad mapy ohrožení (Bc. Štěpán Olejník) 

 

Obr. 16: Příklad mapy rizika (Bc. Štěpán Olejník)  
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6 Geografický informační systém 

Rozhodování se na základě geografie patří k základům lidského myšlení. 

Kam půjdeme, jak to bude vypadat a co budeme dělat, až se tam dostaneme, jsou 

jednoduché otázky aplikované na různorodé události ať už při nakupování 

nebo při zahájení sestupu do hlubin oceánu. Pochopením spojitostí geografie a vztahu lidí 

k určitým místům si můžeme vytvořit informované rozhodnutí o tom, jak žijeme na této 

planetě. Geografický informační systém je technologický nástroj pro správné pochopení 

geografie a s tím souvisejících důležitých inteligentních rozhodnutí [22].  

Mapy jsou používány již po tisíce let, ale jen v posledních několika desetiletí existují 

takové technologie, s kterými můžeme kombinovat mapy s počítačovou grafikou 

a databázemi k vytvoření geografického informačního systému (GIS) [23]. GIS uspořádá 

geografické data tak, že člověk, který čte z této mapy, dokáže vybrat údaje nezbytné 

pro konkrétní projekt nebo úkol [22]. GIS se používá pro ukládání, spravování 

a analyzování prostorových dat, tzn. dat o geografické poloze prvků či jevů na zemi [24]. 

Tyto data jsou spojené s databází a toto spojení je to co dává GIS svou sílu: mapy mohou 

být čerpány z databáze a na data lze odkazovat z mapy. Pokud se aktualizuje databáze, 

tak se samozřejmě aktualizují i mapy. GIS databáze zahrnuje širokou paletu geografických, 

sociálních, politických, ekologických a demografických informací [25]. 

GIS vyžívá vrstvy, tzv. témata, k překrytí různých druhů informací, stejně 

tak jako některé statické mapy používají tzv.  mylarové překryvy, k přidání vrstev 

s geografickými informacemi do pozadí. Každá vrstva představuje určitou kategorii 

informací. Stejně jako u starých mylarových map, vrstvy, které jsou naspodu, zůstávají 

viditelné. Odhaduje se, že 80  % všech informací má prostorové nebo geografické složky. 

Jinými slovy, většina informací je vázána na určité místo, takže když se rozhodujeme 

o umístění nových zařízení, vytvoření turistické stezky a ochrany mokřadů, určování 

historické čtvrti nebo změny hranic okresů, geografie zde hraje důležitou roli. A proto je 

geografický informační systém nepostradatelný systém pro všechny složky státu [25]. GIS 

dává lidem geografickou výhodu, neboť se jím mohou stát více produktivnějšími, více 

informovanějšími a více zodpovědnějšími obyvateli planety Země [22].  
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7 Charakteristika použitých modelů 

7.1 ArcGIS 

ArcGIS je integrovaný a otevřený geografický informační systém. Jeho výkonné 

nástroje pro analýzu, editaci a modelování, spolu s dalšími bohatými možnostmi datových 

modelů a správy dat, z něj činí nejkomplexnější GIS software na současném světovém trhu 

[26].  

ArcGIS se skládá ze tří klíčových částí, pokrývajících kompletní řešení GIS 

na jakékoli úrovni: 

 Integrované sady aplikací GIS – ArcGIS desktop, mobilní GIS 

 Rozhraní pro správu geodatabáze v DBMS – ArcSDE 

 Systém pro distribuci dat a služby GIS na internetu – ArcIMS 

Do ArcGIS můžeme implementovat libovolně rozsáhlé GIS. Je to soubor částí, 

které mohou být sestaveny do jednoho desktop systému nebo rozloženy na heterogenní 

počítačové sítě pracovních stanic a serverů. Uživatelé tak mohou seskupit různé části 

systému a vytvořit GIS libovolné velikosti – pro jednoho uživatele, pracovní skupinu, 

odbor, pro rozsáhlou organizaci nebo pro celou společnost. Výhoda ArcGISu spočívá 

v tom, že je založen na průmyslových standardech, např. ISO, OGIS, FGDC. Firma ESRI 

je jedním z hlavních členů společností OpenGIS a podílí se na tvorbě a prosazování 

standardů GIS, které zahrnuje do svých produktů. Všechny její produkty jsou uživatelsky 

přizpůsobitelné. Při uživatelských úpravách softwaru a při vývoji aplikací ArcGIS mohou 

uživatelé prosperovat z výhody použití standardních vývojových programátorských 

nástrojů, jako např. VisualBasic, C++, Java nebo objektů COM [26]. 

Hlavním prvkem ArcGIS je způsob ukládání a správy geografických dat. ArcGIS 

používá „inteligentní“ datové modely na zobrazení objektů a jevů v území a poskytuje 

všechny nástroje na tvorbu a práci s geografickými daty. Tyto nástroje zahrnují všechny 

GIS úlohy od pořizování a editaci dat, přes jejich správu a analýzu, až po tvorbu map 

a uveřejnění dat a aplikací přes internet. ArcGIS využívá nový objektový datový model 

GIS pro uložení dat v relačním databázovém systému, ale přitom zachovává zpětnou 

komptabilitu a možnost použití dat ve starších softwarových produktech ESRI [26].    
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ArcGIS desktop je sada integrovaných a navzájem spolupracujících softwarových 

aplikací ArcMap, ArcCatalog a ArcToolbox. Díky těmto třem aplikacím můžeme provést 

jakoukoliv GIS úlohu, včetně tvorby map, správy a editace dat, geografické analýzy 

a prostorových operací [26]. 

ArcMap je hlavní aplikace v ArcGIS Desktop. Je to GIS aplikace, která může být 

využita pro všechny mapově orientované úlohy, včetně kartografie, prostorových analýz 

a editace dat [27]. 

ArcCatalog pomáhá organizovat a spravovat všechna data. Obsahuje nástroje 

pro vyhledávání a prohlížení geografických informací, zaznamenávání metadat, prohlížení 

jakýkoliv datových sad a vytváření schématu struktury geografických vrstev [27]. 

ArcToolbox je aplikace, která obsahuje nástroje GIS pro prostorové operace 

(geoprocessing), včetně nástrojů pro správu, generalizaci a konverzi dat [27]. 

Tyto tři aplikace jsou k dispozici ve třech variantách, které se liší svou funkčností 

a tvoří tak tři základní produkty ArcGIS Desktop: ArcView, ArcEditor a ArcInfo. 

ArcView je určen pro tvorbu map a získávání informací z map a poskytuje 

jednoduché nástroje pro editaci a prostorové operace [26]. 

ArcEditor je určen hlavně pro tvorbu nových dat GIS a pro editaci a správu již 

stávajících dat. Obsahuje všechny části jako ArcView, ale navíc má rozšířené editační 

možnosti pro coverage a geodatabáze [27]. 

ArcInfo obsahuje veškerou funkcionalitu předchozích dvou produktů a navíc přináší 

řadu analytických a kartografických funkcí, pomocí kterých lze zvýšit produktivitu 

při zpracování geografických dat a tvorbě kartografických výstupů [27]. 
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7.2 HEC – RAS 

HEC – RAS je hydrodynamický model určený pro jednorozměrné hydraulické 

výpočty hladin ustáleného a neustáleného proudění v přírodních i umělých korytech. 

Uživatel pracuje s HEC – RAS prostřednictvím grafického uživatelského prostředí. HEC – 

RAS poskytuje správu souborů, vstup a editace dat, hydraulické analýzy, tabulkové 

a grafické zobrazení vstupních a výstupních dat a komponenty pro hydraulickou analýzu 

[29]. HEC – RAS obsahuje čtyři složky jednorozměrné analýzy řeky: 

 Výpočet hladin ustáleného proudění 

 Simulaci neustáleného proudění 

 Simulaci transportu sedimentů 

  Analýzu kvality vody 

Model HEC-RAS je schopen simulovat či predikovat synkritické i nadkritické 

proudění v přírodních i umělých korytech jednoduchého či složeného profilu. Základní 

výpočetní mechanismus vychází z Bernoulliho rovnice a Manningova vztahu. Výpočet 

inundačních území je rovněž plně podporován. Pro proudění neustálené a proudění o 

subkritické rychlosti (Froudovo číslo Fr < 1) je pak vyvinut modul UNET, do které jsou 

částečně začleněny výše uvedené objekty v tocích (kinematická vlnová aproximace) [29]. 

Základní rovnici lze vyjádřit následovně: 
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       (4) 

Y1, Y2 hloubka vody v uvažovaných příčných průřezech 1, 2 [m] 

Z1, Z2 střední výška dna v uvažovaných příčných průřezech (= hydraulický spád) [m] 

v1, v2 střední profilové rychlosti [m.s
-1

] 

α1, α2 váhové koeficienty rychlosti [-] 

g 
gravitační zrychlení [m.s

-2
] 

he ztráta energie  [m] 
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Ztrátu energie je pak možno řešit pomocí makrodrsnosti koryta a koeficientů expanze 

a kontrakce - viz (5 – 9) [29].  

 Obr. 17: Schéma řešení pohybu v korytech v HEC-RAS [29]. 
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L vážená průtočná délka úseku [-] 

SF reprezentativní hodnota sklonu a drsnosti na uvažovaném úseku [-] 

C koeficient kontrakce / expanze [-] 

L se stanoví podle rovnice: 

robchlob

robrobchchloblob

QQQ
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       (6) 

Llob, Lch, Lrob  …. délka levého břehu úseku (left overbank), koryta (channel), pravého 

břehu úseku (right overbank) 

…. aritmetický průměr Q mezi koncovými profily úseku pro levý břeh, 

koryto a pravý břeh 

  

robchlob QQQ ,,
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Požadovaný koeficient kontrakce a expanze C je uvažován podle rozdílu rychlostí v1, 

v2 mezi zvolenými profily. Pokud je rychlost v1 (na horním, „vstupním“ úseku) větší než 

rychlost v2 (na dolním „závěrovém“ úseku), zvolená hodnota koeficientu slouží ve 

výpočetním vztahu jako koeficient expanze, v opačném případě pak slouží jako koeficient 

kontrakce [29]. Manningův hybnostní vztah nabývá tvaru: 

n

SRC
v

2/13/2

1
          (7) 

C1 koeficient pro délkové jednotky (v případě metrů C1= 1.0, pro ft je C1 = 1.486)  

R hydraulický rádius (R = průtočná plocha / omočený obvod [m
2
/m]) 

S sklon [-] 

n Manningův koeficient drsnosti [-] 

v nebo K kinematická rychlost proudění či průtočnost (conveyance) [m
3
.s

-1
] 

 

Samotný Manningův drsnostní součinitel je možno získat z tabelárního přehledu pro 

různé povrchy dna koryta a břehů, v případě kritického nedostatku dat pro málo 

prozkoumané toky a toky s velice variabilním povrchem dna (např. řeky karpatského flyše) 

je možno podle Barnese (1967) hodnotu tohoto součinitele odhadnout s chybou  30% 

(Maidment 1993) ze vztahu [29]: 

16.038.032.0  RSn          (8) 

Pro přírodní koryta našich řek se doporučuje průměrná hodnota n = 0.04. Výhodou 

programu HEC-RAS je možnost použití složeného průtočného profilu a možnosti přiřadit 

koeficient n jednotlivým segmentům příčného profilu. Pak lze střední energii toku ve 

složeném profilu vyjádřit vztahem [29]: 
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7.2.1 Výpočet hladin ustáleného proudění 

Tato součást modelu je určena pro výpočet hladin ustáleného postupného proudění. 

Systém zvládne celou síť kanálů, dendritický systém nebo celý tok řeky. Model ustáleného 

proudění je schopen modelovat synkritické, nadkritické nebo smíšené proudění. Základní 

výpočetní postup je založen na řešení jednorozměrné rovnice energie. Energetické ztráty 

jsou řešeny pomocí makrodrsnosti koryta (Bernoulliho rovnice) a koeficientů kontrakce 

a expanze. Momentová rovnice může být použita v situacích, kde se profil vodní plochy 

rychle mění. Tyto situace zahrnují výpočty smíšeného režimu průtoku, tj. hydraulické 

skoky, hydrauliku mostů a vyhodnocování profilů na soutocích řek. Ve výpočtech můžeme 

také zohlednit účinky rychlých překážek, jako jsou mosty, propusti, jezy a struktury 

v povodňových oblastech. Systém ustáleného proudění je určen pro modely povodňové 

správy a studií protipovodňových pojištění ke zhodnocení protipovodňových zásahů. 

Zvláštní vlastnosti složek ustáleného proudění jsou výpočty více profilů, analýzy více 

mostů a propustí a optimalizace rozdělení toku [28]. 

7.2.2 Simulace neustáleného proudění 

Tato složka HEC – RAS je schopna simulovat jednorozměrný neustálený průtok skrz 

síť otevřených koryt. Složky neustáleného proudění byly vyvinuty především pro výpočty 

synkritických průtoků. Nicméně s novější verzí HEC – RAS můžeme provádět výpočty 

v modelech i se smíšeným režimem neustáleného proudění. Hydraulické výpočty příčných 

řezů, mostů, propustí a jiných hydraulických struktur, které byly vytvořeny pro ustálený 

průtok, byly také začleněny do modelu neustáleného proudění. Speciální vlastnosti složky 

neustáleného proudění zahrnují analýzu porušení nebo přelití hrází a tlakových potrubních 

systémů [28]. 

7.2.3 Výpočet transportu sedimentů 

Tato složka HEC – RAS je určena pro jednorozměrné simulace okrajových 

podmínek transportu sedimentů za určité časové období. Potenciál transportu sedimentů je 

počítán z velikosti frakce. Hlavní vlastnosti zahrnují schopnost modelovat celou síť toku 

nebo zátopových oblastí a použít různé rovnice pro výpočet transportu látek. Tento model 

se používá pro vyhodnocení ukládání sedimentů v nádržích, pro zjištění maximálního 

odnosu sedimentů při velkých povodních a zjištění sedimentace v kanálech [28]. 
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7.2.4 Analýza kvality vody 

Model HEC – RAS umožňuje provádět analýzu kvality říční vody. Advekčně - 

disperzní model je součástí softwaru HEC – RAS, díky kterému můžeme zjistit teplotu 

vody. V současné době jsou hlavními prvky kvality vody rozpuštěný dusík (NO3, NO2, 

NH4), rozpuštěný fosfor (PO4), řasy, rozpuštěný kyslík a biologická spotřeba kyslíku 

(BSK) [28]. 

7.3 HEC – GeoRAS 

HEC – GeoRAS je sada prostředků, nástrojů a utilit pro zpracování geoprostorových 

dat v programu ArcGIS využívající grafické uživatelské prostředí. Prostředí umožňuje 

přípravu geometrických vstupních dat pro program HEC – RAS a zobrazení výsledků 

simulací exportovaných z HEC – RAS. Chcete-li vytvořit kvalitní datový vstup, musí mít 

uživatel již existující digitální model terénu (DMT) povodí v ArcInfo TIN formátu. Poté 

může uživatel vytvořit schematizaci úseků vodních toků. Témata datových vstupů jsou 

vodní tok (Stream centerline), linie toků (Flow path centerline;;s), břehy řek (Main 

channel banks) a příčné profily (Cross section cut lines). Další RAS témata mohou být 

použita k tvorbě jiných vstupních dat. K těmto tématům patří využití půdy (Land use), 

zátopové oblasti (Flow areas) a akumulační oblasti (Storage areas). Výstupní data z HEC 

– RAS mohou být zpracovány v HEC – GeoRAS pro GIS analýzy mapování povodní, 

výpočet povodňových škod, obnovu ekosystému a varování před povodněmi [29]. 
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7.4 MIKE 11 

MIKE 11 je profesionální inženýrský softwarový balík, vyrobený firmou DHI, 

pro simulaci proudění vody, kvality vody a transport sedimentů v ústí řek, v tocích, 

v zavlažovacích systémech, v kanálech a v dalších vodních plochách. MIKE 11 je 

uživatelsky příjemný, plně dynamický, jednoprostorový modelovací nástroj pro detailní 

analýzu, návrh, správu a tvorbu systému jednoduchých nebo komplexních kanálů a řek. 

Hydrodynamický model tvoří základ produktu MIKE 11 a také dalších modelů jako 

předpovídání povodní, advekce – disperze, kvality vody a transportu sedimentů. MIKE 11 

HD model pracuje s vertikálně integrovanými rovnicemi pro zachování kontinuity 

a hybnosti, tzv. Saint Vanantovy rovnice [30]. 

Aplikace vztahující se k MIKE 11 HD zahrnují: 

 Předpovídání povodní 

 Simulace protipovodňových opatření 

 Návrh kanalizačních systémů 

 Přílivové a přívalové studie v řekách a v ústí řek 

Hlavním rysem MIKE 11 je integrovaná modulární struktura s řadou přídavných 

modulů simulujících jevy související s říčním systémem. Kromě HD modelu s popisem 

výše, zahrnuje MIKE 11, také modely pro [30]: 

 Hydrologii 

 Advekci – disperzi 

 Modely pro různé aspekty kvality vody 

 Transport splavenin 

Účel předpovědí před povodněmi se liší místo od místa, ale obvykle spadá do třech 

kategorií [30]: 

 Předpověď přítoku do nádrží, kvůli včasnému odpuštění před povodňovou 

vlnou 

   Předpověď stavu vodní hladiny pro včasné varování a evakuaci 

 Předpověď dostupnosti vody v řekách pro zavlažovací systémy a vodní 

elektrárny 
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V případě zaplavení velkých nebo důležitých oblastí, používá se MIKE 11 GIS 

k připravení povodňové mapy, která ukazuje výšku povodně. Základem této mapy je říční 

síť v záplavovém území spolu s hrázemi a železnicemi zastupující stavby v tomto modelu. 

MIKE 11 se používá pro kalibraci modelů na průtok v záplavových oblastech, kde nemáme 

přesné vstupní data. Je známo, že odpor vůči průtoku vody, je vyšší na pevnině 

než v korytě řeky, ale určení skutečné změny drsnostního koeficientu v záplavových 

oblastech není možné bez sledování povodně při jejím vývoji [31]. 

Ve standardním nastavení MIKE 11 pro předpovídání povodní potřebujeme dva typy 

vstupních dat. První jsou „real – time“ data meteorologických a hydrologických stanic 

a druhé jsou kvantitativní předpovědi srážek na povodí a množství vody, které se dostane 

do schematizovaného povodí z přítoků, které nejsou zahrnuty v našem modelu. Na základě 

těchto dat MIKE 11 spočítá výšku vodní hladiny a průtoku v řece, a pokud se to požaduje 

a je to možné, tak také inundační předpověď prezentovanou jako povodňovou mapu v GIS 

[31]. Klíčové prvky MIKE 11 těchto výpočtů jsou: 

 Srážkoodtokové modely pro popis odtoku ze subpovodí vytvořené deštěm 

a sněhem 

 Hydrodynamický model říčního systému a povodňových oblastí 

 GIS mapování povodní nasimulované v HD modelu  

Pro proudění v korytech toků MIKE 11 využívá 4 výpočetní metody [31]: 

 Dynamická vlnová aproximace 

 Difúzní vlnová aproximace 

 Kinematická vlnová aproximace  

 Metody Muskingum a Muskingum-Cunge 

Dynamická vlnová aproximace používá úplnou hybnostní rovnici a je vhodná pro 

řešení neustáleného proudění včetně sil zrychlení, efektů vzdouvání apod. obecně pro 

extrémní odtokové situace se strmými náběhovými větvemi hydrogramu [29].  

Rovnice dynamické vlnové aproximace nabývají následující tvar [30]:  
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x vzdálenost v korytě [m] 

g gravitační zrychlení [m.s
-2

] 

S0 sklon koryta [-] 

y hloubka vody [-] 

U rychlost [m.s
-1

] 

Sf drsnostní sklon, [-] 

 

Drsnostní sklon je stanoven z Manningova vztahu pro ustálené proudění [29]: 

23/422

2

C

f
K

QQ

RAC

QQn
S                  (12)

  

C koeficient pro délkové jednotek [SI=1, U.S.=1. 486] (1.486 pro U.S. soustavu a 

1.0 pro SI soustavu) 

Kc koeficient průtočnosti koryta (conveyance) [m
3
.s

-1
] 

n Manningův koeficient drsnosti [-] 

A průtočná plocha [m
2
] 

R hydraulický poloměr [m] 

 

Rovnice lze vyjádřit i tvarem, kdy jsou nezávislé proměnné y a U nahrazeny výškou 

hladiny h a Q [29]. 
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Pro proudění v korytech toků MIKE 11 využívá 4 výpočetní metody [29]: 

 dynamická vlnová aproximace 

 difúzní vlnová aproximace 

 kinematická vlnová aproximace  

 metody Muskingum a Muskingum-Cunge 

 

Dynamická vlnová aproximace používá úplnou hybnostní rovnici a je vhodná pro 

řešení neustáleného proudění včetně sil zrychlení, efektů vzdouvání apod. obecně pro 

extrémní odtokové situace se strmými náběhovými větvemi hydrogramu [29].  

Rovnice dynamické vlnové aproximace nabývají následující tvar [29]:  
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C 
koeficient pro délkové jednotek [SI=1, U.S.=1. 486] (1.486 pro U.S. soustavu a 

1.0 pro SI soustavu) 

Kc koeficient průtočnosti koryta (conveyance) [m
3
.s

-1
] 

n 
Manningův koeficient drsnosti [-] 

A 
průtočná plocha [m

2
] 

R 
hydraulický poloměr [m] 

 

Rovnice lze vyjádřit i tvarem, kdy jsou nezávislé proměnné y a U nahrazeny výškou 

hladiny h a Q [29].  

 

7.5 MIKE 11 GIS 

MIKE 11 GIS je plně uživatelsky přístupný a všeobecný nástroj pro mapování 

povodní, který byl vyvinut firmou DHI. MIKE 11 GIS je spojen s programy ArcInfo GIS 

nebo ArcView GIS. Program MIKE 11 poskytuje všeobecný nástroj pro analýzu, návrh, 

plánování a předpověď všech aspektů povodní na toku. Spojením MIKE 11 s GIS 

technologiemi vzniká unikátní nástroj pro zobrazení povodňových map a souvisejících 

statistik. V zásadě povodňové mapy vznikají porovnáním výsledků výšky vodní hladiny 

v různých místech řeky a záplavových oblastí s digitálním modelem terénu (DMT). 

V tomto programu můžou vzniknout dva druhy povodňových map a to mapy povodňových 

hloubek a mapy trvání povodní. Navíc zde může být zobrazena mapa porovnání, 

která ukazuje rozdíl mezi dvěma mapami povodňových hloubek nebo mezi dvěma mapami 

trvání povodní. Proto jsou porovnávací mapy využitelné při studiu dvou různých scénářů, 

například s cílem porovnat povodňové hloubky s a bez povodňových ochran. MIKE 11 

GIS zahrnuje zařízení pro tvorbu různých druhů statistik, například pro maximální rozsah 

povodně a průběh stoupání vodní hladiny v čase nebo rozliv v různých místech řeky. 

V současné době je DEM typicky založena na digitalizaci topografických map, ale v blízké 

budoucnosti satelity generující DEM budou s největší pravděpodobností dostatečně přesné. 
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Kombinací povodňových map s jinými GIS vrstvami, v programu MIKE 11 GIS, 

se stává posouzení dopadů povodní mnohem snazší a přesnější. Dopady na infrastrukturu 

můžou být posouzeny tím, že se zkombinuje povodňová mapa a GIS vrstva infrastruktury, 

například dopady povodní na důležité dopravní linky jako železnice, silnice a letiště. 

Dopady povodní na společnost můžou být posouzeny kombinováním map hustoty 

obyvatelstva a povodňových map. V tomto případě je MIKE 11 GIS hojně využíván jako 

nástroj pro předpovídání povodní firmou DHI po celém světě. Dalšími druhy vyhodnocení 

dopadů povodní na životní prostředí může být spojení povodňových map s mapami objektů 

na výrobu a uchovávání vysoce toxických látek, skládek nebo čistíren odpadních vod. 

K posouzení dopadů povodní musí být stanovena některá kritéria z hlediska výšky 

povodně nebo délky trvání povodně. Například krátké a mělké zaplavení může být 

prospěšné pro určité druhy plodin, naopak dlouhotrvající a vysoká povodeň bývá škodlivá 

anebo i smrtící jak pro rostliny, tak pro člověka [32]. 
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8 Modelování v HEC – RAS 

Samostatnému modelování v hydrodynamickém modelu HEC – RAS předchází 

schematizace povodí neboli preprocessing dat v programu HEC – GeoRAS. 

Po předzpracování můžeme data naimportovat do prostředí HEC – RAS. Poté můžeme 

přejít k výpočtu simulace a  dále následuje postprocessing v HEC – GeoRAS, který je 

schopen generovat hladiny a záplavové zóny nad DMR v rámci GIS projektu [33]. 

8.1 Preprocessing dat 

Nejdůležitějším vstupem při schematizaci povodí je digitální model terénu DMT 

(Digital Elevation Model – DEM). Digitální model terénu zobrazuje uspořádání 

nadmořských výšek v dané oblasti [34]. Model DMT je pro účely modelování ve většině 

případů reprezentován rastrem. V této diplomové práci má hrana buňky rastru velikost 

25 metrů [33]. DMT zájmové oblasti bylo vytvořeno pomocí programu ArcMap 9.3 

s použitím nástroje Spatial Analyst Tools – Interpolation – Topo to Raster interpolací 

vrstev vrstevnic, vodních toků, vodních ploch a rozvodnice. 

 

Obr. 18: DMT zájmového území vytvořený interpolací vrstev v prostředí ArcMap 9.3 

 (Bc. Štěpán Olejník) 
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V prostředí ArcMap 9.3 je nutné před začátkem schematizace zapnout potřebné 

extenze. Jedná se o moduly 3D Analyst, Spatial Analyst, HEC – GeoRAS. Po navolení 

extenzí byly definovány jednotky (metry) a projekt byl uložen. 

8.1.1 Modul HEC – GeoRAS 

Tato extenze je důležitá při definici geometrie koryta a záplavového území. 

Preprocesing se v rámci HEC – GeoRAS dělí na schematizaci základních objektů (linie 

toků, břehů a příčných profilů) a doplňkových objektů a informací (neefektivní oblasti, 

hráze, mosty, Manningovy drsnostní koeficienty) [33]. Nejdříve bylo nutné vytvořit 

databázi prvků, které boudou editovány. V našem případě byla použita výběrová nabídka 

Create Ras Layers a v ní pro nás důležité položky Straem Centerline, Bank Lines, Bank 

Points, Flow Path Centerlines a XS Cut Lines. 

 

Obr. 19: Nástrojová lišta HEC – GeoRAS (Bc. Štěpán Olejník) 



Bc. Štěpán Olejník: Analýza povodňového rizika města Břeclavi 

 

 2013  46 

 

Na začátku byla vytvořena linie toku řeky (Stream Centerline), což bylo docíleno 

editací prvku a zakreslením do koryta řeky. Po vytvoření linie toku byly přiřazeny atributy 

jako ID a jméno toku, které byly tímto úkonem zapsány do atributové tabulky. 

Dále byly editovány břehy říčního koryta (Bank lines) pomocí databázového prvku 

Banks. Prvně byl digitalizován levý břeh a poté pravý břeh, vždy po směru toku. 

    Dalším krokem byla tvorba hranic záplavových území (Flow Path Centerlines). 

S pomocí editoru byla vytvořena levá a pravá hranice kopírující v určité vzdálenosti břehy. 

Středová linie je shodná s linií toku řeky a jako v předchozím případě byla prvně upravena 

levá hranice a poté pravá hranice vždy po směru toku, tyto linie byly tlačítkem Assign 

LineType zapsány do atributové tabulky.  

 

Obr. 20:  Zobrazení linie toku, břehových linií a záplavových území (Bc. Štěpán Olejník)  

Nejdůležitější součástí databáze byla tvorba příčných profilů (XS Cut Lines). Dobře 

zvolené a umístěné příčné řezy zpřesňují celý model záplavového území. Při editaci je 

důležité, aby tyto řezy protínaly linie záplavových území společně s břehovými liniemi 

a linií toku. Každý řez musí být také digitalizován zleva doprava po proudu řeky a vždy 

v pravém úhlu s tečnou vodního toku. Po úpravě, uložení a popsání všech příčných profilů 
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daného úseku pomocí tlačítka Select Flowpath and Assign Line Type Attributes byly 

vypočítány tabulkové atributy (XS Cut Line Attributes): 

 River/Reach Names, které přiřadí příčnému profilu jméno a úsek řeky, 

 Stationing, který definuje u každého příčného profilu vzdálenost od místa 

příčného profilu ke konci studovaného úseku řeky po proudu  

 Bank Stations, který určí u každého příčného profilu vzdálenost od hlavního 

toku k okraji záplavového území vlevo i vpravo po směru toku 

 Downstream Reach Lengths, který přiřadí každému příčnému profilu 

vzdálenost k dalšímu příčnému profilu po směru toku 

Poté byla schematizace finalizována pro podélné a příčné profily. Pro podélný profil 

byla z menu Stream Centerline Attributes pomocí voleb Topology, Lengths/Stations 

a Elevations kompletována topologie, staničení a 3D téma. Prvek XS CutLines nemá 

informace o výšce, proto byl pomocí nadstavbových nástrojů vytvořen prvek XS 

CutLines3D, který tuto výškovou složku již obsahuje. 

Posledním krokem byla kontrola všech mapových vrstev a následný export dat 

pro HD model HEC – RAS. K tomu byla použita položka menu Extract GIS Data. 

 

Obr. 21: Kompletní zobrazení příčných řezů (Bc. Štěpán Olejník)  
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8.2 HEC – RAS 

Program HEC – RAS je určen k hydraulickému modelování. Celý projekt v tomto 

programu se skládá ze tří složek. První složka je geometrická (Geometry), to jsou 

geometrická data vytvořená při preprocesingu v HEC – GeoRAS. Druhá složka obsahuje 

data o průtocích (Flow) a třetí složka je plán (Plan), který obsahuje všechny data 

o zaplaveném území. 

8.2.1 Geometrická data 

Nejprve byly naimportovány geometrické data přes nabídku Edit – Geometric Data – 

File – Import geometry Data – GIS Format. Po načtení byla data převedena na jednotky 

metrické soustavy SI. V nabídce Geometric Data pro nás byla nejdůležitější sekce 

Graphical Cross Section Edit, kde byly editovány příčné profily. Jejich úprava může být 

provedena mazáním, manuálním posuvem, natahováním a smršťováním. 

 

Obr. 22: Graphical Cross Section Editor (Bc. Štěpán Olejník) 

U každého příčného profilu byl nastaven Manningův drsnostní koeficient n. Pro říční 

dno byla použita hodnota 0.04, která odpovídá tokům meandrujícím, s horšími 
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podmínkami průtoku, nebo tokům zanesených větším množstvím kamenů či rostlin. 

Pro levý a pravá břeh byla použita hodnota 0.05 [35]. 

8.2.2 Data o průtocích 

Další částí této schematizace bylo nastavení průtoků řeky zvlášť pro každé koryto. 

Byly použity hodnoty odpovídající průtokům Q1 – 160 m
3
/s, Q5 – 400 m

3
/s , Q50 – 

693 m
3
/s a Q100 – 820 m

3
/s. V nabídce Reach Boundary Conditions byly nastaveny 

okrajové podmínky, v tomto případě to byly neznámé výšky hladin (Critical Depth). 

 

Obr. 23: Data ustálených průtoků (Bc. Štěpán Olejník) 

8.2.3 Plán 

Posledním úkolem bylo vytvoření plánu, který spojí geometrické data a data 

o průtocích. Nabídkou Run – Steady Flow Analysis se dostaneme do tohoto menu, kde byly 

vybrány předchozí upravené soubory a tlačítkem Compute byla spuštěna schematizace. 

Pokud nevyskočí tabulka chybového hlášení, předchozí data a následný výpočet byli 

v pořádku. Samozřejmostí je ukládání dat po každém provedeném kroku. Nyní je možné si 

prohlédnout rozlivy pro jednotlivé průtoky. Aby bylo možné pokračovat v prostředí 

ArcMap, byla data pomocí funkce Export GIS Data uložena ve formátu *.sdf. 
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Obr. 24: Zobrazení hladin v příčném profilu (Bc. Štěpán Olejník) 

 

8.3 Postprocessing v HEC – GeoRAS 

Konečná fáze modelace záplavových území se provádí v programu ArcMap 9.3 

pomocí extenze HEC – GeoRAS. Hlavní záložkou pro toto modelování je záložka RAS 

Mapping. Na začátku byl přidán TIN daného území a vodní toky. Dále pomocí funkce 

Import RAS SDF File byl převeden formát *.sdf.  na *.xml. Kliknutím na Layer Setup se 

otevře okno, ve kterém byl nastaven název analýzy, místo uložení a velikost buňky rasteru 

a načten TIN a data z HEC – RAS.  Příkazem Water Surface Generation byly zobrazeny 

potřebné průtoky a příkazem Floodplain Delineation Using Rasters byly vyobrazeny námi 

požadované rastry záplavových zón, pomocí kterých byly vytvořeny mapy záplavových 

zón. 
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Obr. 25: Vizualizace území při průtoku Q1 pro Břeclav a okolí (Bc. Štěpán Olejník) 

 

Obr. 26: Vizualizace území při průtoku Q10 pro město Břeclav a okolí (Bc. Štěpán Olejník) 
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Obr. 27: Vizualizace území při průtoku Q50 pro Břeclav a okolí (Bc. Štěpán Olejník) 

 

Obr. 28: Vizualizace území při průtoku Q100 pro Břeclav a okolí (Bc. Štěpán Olejník)  
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9 Modelování v MIKE 11 

U MIKE 11 je stejně jako u HEC – RAS důležitý preprocessing, který je v tomto 

případě zastoupen programem ArcView a s ním spojený modul MIKE 11 GIS. 

9.1 Preprocessing v MIKE 11 GIS 

Při práci MIKE 11 GIS je nutné mít zapnuté extenze ArcView, 3D Analyst a Spatial 

Analyst. Po otevření programu byl projekt uložen a jednotky byly nastaveny na metrickou 

soustavu SI. Dále byly přes funkci Open the DEM View, prostředí tvorby příčných profilů, 

načteny shapefily vodních toků a břehových linií. Přes volbu DEM – Import existing DEM 

as a grid byl načten DEM a následně uložen. 

K dalším úpravám v MIKE 11 GIS bylo nutné vytvořit nový projekt v MIKE 11 

přes  File – New – Project from Template a Rivers & Basins – River Hydraulics a soubor 

říční sítě *.nwk11. Následovala tvorba souboru *.nwk11 File – New – File, kde bylo 

v nabídce zvoleno MIKE 11 a River Network *.nwk11. V nabídkovém menu Layers –    

Add /Remove  byl načten samotný shapefile vodního toku. 

Po vytvoření projektu MIKE 11 bylo pokračováno v tvorbě příčných profilů 

v prostředí MIKE 11 GIS. Záložka M11 Network – XS and AE tools (X-section and Area 

elevation tools) je určena pro jejich generování, úpravu a nastavení vzdálenosti mezi 

jednotlivými příčnými profily, a pro jejich šířku a délku. Poté se zobrazila tabulka, 

kde byly potvrzeny jednotlivé záložky, Default Values, New XSL Theme a v záložce Label 

X-section byl zvolen soubor branches.txt. Pak následovalo automatické generování 

příčných profilů pomocí volby Generate X-sections, kde byla vybrána část toku pro 

vygenerování příčných profilů. V záložce Label X-section byla vybrána část toku, pro který 

byly generovány příčné profily, byla zvolena funkce Generate a vybrán vstupní DMT. 

Proces generování byl proveden na všech částech toku daného zájmového území.  

9.2 MIKE 11 

Po preprocesingu v MIKE 11 GIS se pokračovalo k tvorbě záplavových zón 

v MIKE 11. Výstupní soubor z MIKE 11 GIS ve formátu ASCII  xsp.txt byl převeden 

na vstupní soubor *.xns11. Poté byl založen nový projekt, který byl uložen, a v něm se 

mohlo pokračovat v tvorbě podmínek pro simulaci. 
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9.2.1 River  Network 

Prvně jsme v projektu vytvořili soubor *.nwk11 funkcí File – New – File - MIKE 

11 - River Network.. Do tohoto souboru byl načten shapefile vodního toku Layer – add 

remove - *.shp Dále nastavíme základní charakteristiky zobrazeného podélného profilu 

Network – Generate Branches from Shape-files – Generate Points, kde byla upravena 

možnost Generate Points a Generate Points and Branches a do pole Shape files vybrán 

název našeho vodního toku. V položce Tabular View byl do řádku Branch Name byl 

vepsán název našeho toku a položka Topo ID byla přepsána na manual. 

 

Obr. 29: Shapefile vodního toku převedený na NWK11 (Bc. Štěpán Olejník) 

9.2.2 Cross Section 

V této části projektu byl vytvořen soubor *.xns11 postupem File – New – File – 

MIKE 11 – Cross Section. Dále byly naimportovány vygenerované příčné profily File – 

Import – Import Raw Data. V otevřeném okně byl zvolen název řeky v kolonce Branch 

Name a kolonka Topo ID byla změněna na manual. Postupem Cross-Section – Aplly to all 

Section se zobrazilo okno, ve kterém bylo u položky  Raw Data – Resistace zaškrtnuto 

první políčko change a nastaven typ zón High/Low flow zones. Dále bylo zaškrtnuto druhé 
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políčko change a změněna položka na Mannning´s n a třetí políčko change  a nastaveny 

hodnoty 0.55 v Left high flow a Left high flow a 0.04 v Low flow.   

Poté byly upraveny příčné profily. Pomocí funkce edit se body můžou posouvat, 

vytvářet nové a mazat. Příčné profily byly upraveny tak, aby byl zachován spád toku, 

určitá hloubka, v tomto případě do 5 metrů a tok působil přirozeně. Byly vytvořeny také 

břehy pro přesnější simulaci rozlivů. Při jejich tvorbě byl vybrán bod, na kterém má ležet 

břeh, v levé části tabulky zobrazující souřadnice X, Z bylo kliknuto na Mark. Zde byl 

nastaven levý břeh Left low flow bank nebo pravý břeh Right low flow bank.  

 

Obr. 30: Úprava příčných profilů (Bc. Štěpán Olejník) 

9.2.3 Boundary Condition 

V další části byly nastaveny okrajové podmínky postupem File – New – File – MIKE 

11 – Boundary Condition. Zobrazila se tabulka, ve které bylo změněno popis podmínek 

Boundary Description, typ podmínek Boundary Type, název přítoku  Branch Name a číslo 

prvního příčného řezu Chainage. Pokud bylo v Boundary Type nastaveno Inflow, tak se 

zobrazilo okno, do kterého byl vložen DFS0 soubor s časovou řadou, kterou je možné 

upravit pomocí tlačítka Edit. Časová řada zobrazuje průtok v čase. Pokud bylo v Boundary 

Type nastaveno Q – h automaticky se vypočítá jeho vztah podle kritického průtoku Critical 
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Flow nebo koeficient drsnosti Manning Formula. Do tabulky byly zadány hodnoty pro 

sklon 0.001, koeficient Mannin´s M 25 a koeficient drsnosti n 0.04. 

 

Obr. 31: Časové řady (Bc. Štěpán Olejník) 

9.2.4 HD Parametres 

Pro zadání hydrodynamických parametrů byl vytvořen soubor *.hd11 postupem File 

– New – File – MIKE 11 – HD Parameters. Zde bylo pouze nastaveno v záložce Initial 

hodnoty k počáteční hloubce Water Depth 1 a k počátečnímu průtoku Discharge 2. 

9.2.5 Simulation  

Poslední a nejdůležitější částí byla vlastní simulace, která propojí jednotlivé položky. 

Byl založen soubor *.sim11 kroky File – New – File – MIKE 11 – Simulation. Po jeho 

načtení se objevilo 5 základních záložek. V záložce Models bylo pro tuto simulaci nastaven 

hydrodynamický Hydrodynamic a simulační mód ustálených podmínek proudění Quasi 

steady.  

V další záložce Input byly v jednotlivých řádcích importovány vytvořené předchozí 

soubory Network, Cross-section, Boundary data a HD Parameters.  
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Dalším krokem bylo nastavení časových údajů o povodňových průtocích. Byl určen 

pevný interval Fixed time step 30 minut, po kterém se zobrazují průtoky, dále perioda 

Period, což je přesný začátek a konec simulace a Type of condition,což značí typ podmínky 

ustáleného stavu Steady State.  

Poslední část Start zobrazuje správné nastavení parametrů, pokud u obou svítí zelená 

kolečka, vše je nastaveno správně. Pokud se v simulaci vyskytuje chyba, zobrazí se ve 

spodní kolonce i s podrobným popisem. 

9.3   Postprocessing v MIKE 11 GIS 

Postprocessing v MIKE 11 byl proveden stejně jako v preprocessing v MIKE 11 

GIS. MIKE 11 GIS propojuje výsledky proudění z MIKE 11, digitální model terénu DEM 

a vymodelovanou říční síť Branch Root Systém. Nejdříve byly zapnuty extenze Spatial 

Analyst a 3D Analyst.  

Nejprve byl naimportován digitální model terénu DEM postupem Open – DEM View 

for Creation the DEM Grid. Pro vytvoření vlastního DEM  pro MIKE 11 byla použita 

funkce Make DEM. 

Body křivek Q – h byly importovány do ArcView ze souboru MIKE 11 River 

Network. Q body jsou průměrné průtoky ve středu každého konečného úseku v modelu 

(poloviční vzdálenost mezi následujícími příčnými řezy) a h body jsou výšky mezi spodní 

a horní hranou příčných řezů. Q – h body vznikly ze souborů říční sítě a výsledků 

simulace, DEM a vlastního DEM.  

Nyní byly spočítány rozlivy postupem FM Tool – Inundation Map v otevřeném okně 

byly vybrány časové úseky pro dané rozlivy. Příkazem Display and Load Floodmap File 

byly vyobrazeny námi požadované rastry záplavových zón, pomocí kterých byly vytvořeny 

mapy záplavových zón.  
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Obr. 32: Vizualizace území při průtoku Q100 před intravilánem Břeclavi (Bc. Štěpán 

Olejník) 

 

Obr. 33: Vizualizace území při průtoku Q100 za intravilánem Břeclavi (Bc. Štěpán 

Olejník)  
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10  Výsledky a diskuse 

V modelu HEC – RAS proběhla simulace N- letých průtoků Q1 – 160 m
3
/s, Q10 – 

400 m
3
/s, Q50 – 693 m

3
/s a Q100 – 820 m

3
/s. Vstupní data pro tento model, takzvaný 

preprocessing, byla vytvořena v extenzi pro ArcMap 9.3 v HEC – GeoRAS, pro který byl 

potřeba digitální model terénu, vrstvy vrstevnic, vodních toků, vodních ploch a rozvodnice. 

V tomto programu byly taktéž utvořeny mapy záplavových území. Pro přesnější konečnou 

vizualizaci byly použity mapy z Národního geoportálu INSPIRE. Pro účely této diplomové 

práce byla vybrána vrstva základního topografického podkladu DMÚ 25. V níž lze vidět 

nejlépe všechny části Břeclavi se základní infrastrukturou. Pro kvalitnější výsledky by byla 

potřeba přesného zaměření koryt, příčné profily s přesnými nadmořskými výškami a 

staničením. 

V modelu MIKE 11 se vycházelo ze stejných N- letých průtoků jako v programu 

HEC – RAS. Pro pre- a  postprocessing byl využit modul MIKE 11 GIS. Pro vstupní data 

byly použity shapefily vodních toků a břehových linií a digitální model terénu. Úprava 

příčných profilů byla korigována s upravenými příčnými profily v HEC – RAS. Rozdílnou 

částí proti prvnímu modelu bylo vytvoření časových řad s průtoky v rozsahu jednoho 

týdne. Pro odlišné zobrazení konečné ukázky rozlivu v tomto programu byl ponechán jako 

podklad základní digitální model terénu a zobrazeny části před a za intravilánem města. 

Díky této vrstvě jsou zde vidět různorodé výškové rozdíly v jednotlivých oblastech.  

 Při tvorbě matice rizik byly použity mapy hloubky a rychlosti vody pro dané N- leté 

průtoky vytvořené v HEC – GeoRAS. Dané výpočty byly prováděny v extenzi Spatial 

analyst pomocí Raster Calculator. Výstupem byla mapa ohrožení a mapa rizika. Mapy 

ohrožení zobrazují, pomocí barev, ohrožení ploch v záplavovém území. Tyto mapy se 

využívají pro posouzení vhodnosti stávajícího funkčního využití ploch [22]. Ve výsledné 

mapě se v oblastech zobrazilo pouze reziduální ohrožení. Ostatní kategorie byly 

vypočítány v korytě toku. Mapy rizika informují o zranitelnosti objektů v daném území, 

které byly rozděleny do tříd podle využitelnosti ploch. Ve výsledné mapě byly 

vektorizovány objekty při povodňovém nebezpečí [22]. Maximální přijatelné riziko nebylo 

v žádné části města překročeno.   
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Oblast modelace rozlivů byla rozdělena na čtyři části. V každé části se uvádí velikost 

rozlivu a jeho možné nebezpečí.   

 

Obr. 34: Oblasti modelace rozlivů (Bc. Štěpán Olejník) 

Při jednotlivých průtocích lze vidět rozlivy po krajině, pouze pro průtok Q1, 

který odpovídá 160 m
3
/s nedochází k rozlivu do okolní krajiny. Toto množství protéká 

korytem při každém normálním jarním tání ledu. Při něm je ale již stanoven 1. stupeň 

povodňové aktivity. Stav vodní hladiny v monitorovací stanici Ladná je určen na 250 cm.  

První popisovaný úsek se nachází od obce Ladná až po intravilán města Břeclav. 

Již při Q10 zde došlo k pravostrannému rozlivu do lužních lesů, ve kterých se nachází 

původní ramena řeky Dyje. V těchto místech je levostranná hráz výrazně navýšena. 

Při Q50 a Q100 došlo v hydrologickém modelu i k levostrannému rozlivu na místní louky 

a zemědělské půdy. Tento rozliv přisuzuji hlavně snížení protipovodňové hráze kvůli 

procházející komunikaci. Při povodních v roce 2006 bylo toto místo upraveno mobilní 

protipovodňovou hrází a zapytlováním. Díky tomu bylo sníženo množství rozlivu. 
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Druhý úsek se nachází na odlehčovacím ramenu Nová Dyje mezi Břeclaví 

a městskou částí Poštorná a Charvatská Nová Ves. V těchto místech končí lužní lesy 

a na ně navazuje zahrádkářská osada. Při Q10 nedošlo k výraznějšímu vybřežení. Při Q50 

a Q100 nastal oboustranný rozliv, který postihuje zahrádkářskou osadu. Největší problém 

by nastal při zatopení úpravny vody v Kančí oboře, která dodává pitnou vodu pro celou 

Břeclav. 

Třetí úsek zastupuje intravilán Břeclavi. Při Q1 má řeka pouze zvýšený stav hladiny. 

Při Q10 dochází k celkovému zaplnění koryta, ale bez rozlivu. Ohrožení zde představuje 

pouze zpětné propouštění vody skrz kanalizaci. Při Q50 je již situace velmi vážná. Dochází 

k zaplavení větší části města. Rozliv zabírá spíše levou část od koryta z důvodu nižší 

nadmořské výšky. Průtok Q100 se od Q50 v průtoku liší pouze o 1/8, ale v  oblasti rozlivu 

se situace příliš nezměnila.  

Čtvrtý úsek patří oblasti za městem Břeclav až po soutok řeky Dyje a odlehčovacího 

ramene Nová Dyje. V této oblasti nedošlo k většímu rozlivu ani v jednom případě, díky 

složeným lichoběžníkovým korytům.     

V následujícím grafu jsou uvedeny plošné rozlivy jednotlivých N- letých průtoků, 

které lze získat z modelu HEC – RAS. Z tohoto grafu je patrné, že plošný rozliv Q10 je 

více než 2x menší než průtok Q50. Ale průtok Q50 je skoro srovnatelný s průtokem Q100. 

Výsledky použitých modelů a rok 2006 ukázali, že při dosažení průtoku již nad Q10 je 

město Břeclav vážně ohroženo rozlivem. 

 

Graf 1: Plošné rozlivy jednotlivých N- letých růtoků (Bc. Štěpán Olejník) 
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11  Závěr 

V mé diplomové práci je zpracována analýza povodňového rizika města Břeclavi. 

Pro danou analýzu se použily hydrodynamické modely a GIS. 

 V teoretické části jsou popsány fyzickogeografické poměry okresu Břeclav 

s přesným popisem geologických, geomorfologických, klimatických, hydrologických, 

hydrogeologických, biogeografických a pedologických poměrů. V další kapitole je 

uvedena historie povodní v Břeclavi, o které je velice málo dostupných informací. Vydání 

nějaké ilustrované publikace by bylo občany tohoto města jistě žádané. Dalším zájmem je 

popis postupů posuzování míry povodňového nebezpečí a vyjádření povodňového rizika 

metodou tvorby matice rizik. Samozřejmostí bylo začlenění obecných informací 

o použitých programech.  

Praktická část se zabývá popisem práce v programech ArcGIS, HEC – RAS, HEC – 

GeoRAS, MIKE 11 a MIKE 11 GIS s maximálním využitím ilustrované formy 

pro přesnější popis. Pro hydrodynamické modelování se použily dva modely.  

 V poslední části je porovnána práce v obou modelech. Také popsány jednotlivé 

oblasti rozlivu a jejich nebezpečí a uvedeny komparace plošných rozlivů jednotlivých           

N- letých průtoků. Mezi těmito dvěma modely jsou vidět malé rozdíly, které vznikly 

z nedostatečných vstupních dat pro tuto oblast, které ovlivňují oba modely. Pro kvalitnější 

práci hydrologických modelů je důležitá přesnost geodetických a hydrologických dat.    
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