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ANOTACE 

 

Cílem této diplomové práce je modelování vlivu lesa na odtokové poměry. Zájmová oblast 

je povodí Bečvy. První část práce je teoretická a zaměřuje se na srážkoodtokový proces  

a vliv lesa na odtokové poměry. Jsou zde zahrnuty také jednotlivé charakteristiky 

zájmového území a popis použitých modelů (HEC-HMS, MIKE SHE, HYDROG). Další 

část se věnuje popisu vstupních dat, srážkoodtokových epizod a samotnému modelování 

pro scénář krajinného pokryvu a zalesněné oblasti povodí.  Poslední část se zaměřuje  

na shrnutí a závěrečné zhodnocení výsledků. 

 

Klíčová slova: srážkoodtokové modelování, krajinný pokryv, les, povodí Bečvy,  

HEC-HMS, MIKE SHE, HYDROG 

 

 

SUMMARY 

  

The aim of this diploma thesis is modeling the impact of forest on runoff conditions. The 

pilot area is Becva basin. The first part is theoretical and focuses on the rainfall-runoff 

process and the impact of forest on runoff conditions. There are also includes individual 

characteristics of the area and description of the models (HEC-HMS, MIKE SHE, 

HYDROG). Another section is devoted to the description of the input data, rainfall-runoff 

episodes and modeling for scenario land cover and forested catchment area. The last part 

focuses on the summary and final evaluation of results. 

  

Keywords: rainfall-runoff modeling, land cover, forest, Becva basin, HEC-HMS,  

MIKE SHE, HYDROG 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

České zkratky 

0D(1D, 2D, 3D)          jedno- (dvou-, tří-) dimenziální    

BPEJ                           Bonitovaná půdně ekologická jednotka      

ČHMÚ               Český hydrometeorologický ústav 

DIBAVOD         Digitální báze vodohospodářských dat 

DMT                   Digitální model terénu 

DMR                           Digitální model reliéfu 

GIS                     Geografické informační systémy 

HD                              Hydrodynamické 

KPP                            Komplexní průzkum půd 

PVP                            Předchozí vláhové podmínky 

SM                              Srážkoodtokové modely 

S-O                      Srážkoodtokový 

VŠB-TUO          Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava 

VUT Brno                  Vysoké učení technické Brno 
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Cizojazyčné zkratky 

ASCCI                     American Standard Code for Information Interchange 

CORINE           Coordination of Information on the Environment 

CN                     curve numer 

DEM                     Digital Elevation Model 

DHI                   Danish Hydraulic Institute 

DTM                 Digital Terrain Model 

ESRI                        Environmental Systems Research Institute 

FLOREON              Floods Recognition on Net (výzkumný projekt) 

GSSHA             Gridded Surface / Subsurface Hydrologic Analysis 

HEC-DSSVue    Hydrologic Engineering Center-Data Storage Systém Visual Utility                      

Engine 

HEC-GeoHMS       Hydrologic Engineering Center- Geospatial Hydrologic 

                                 Modeling System 

HEC-HMS         Hydrologic Engineering Center-Hydrologic Modeling Systém 

HEC USACE       Hydrologic Engineering Center-US Army Corps of Engineers 

LAI                           Leaf Area Index 

RD                            Root Depth 

RDF                          Root distribution function  

SCS-CN          Soil Conservation Service-Curve  Numer 

SHE                          Systéme Hydrologique Européen 

SIMWE                    Simulated Water Erosion 

SWAT                       Soil and Water Assesment Tool 
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1 ÚVOD 

 

Otázka vlivu odtokových poměrů na lesní společenstvo se řeší už mnoho let. Voda 

je základním prvkem srážkoodtokového procesu, na který působí mnoho faktorů, ať už 

přírodních či antropogenních. Srážky spadlé na povodí jsou vstupním a velmi důležitým 

mechanismem ovlivňující tento proces. Voda vždy byla mocným živlem, který dokázal 

lidem pomáhat, ale také zapříčinit mnoho katastrof. 

Povodně po mnoho staletí formovaly krajinu, ale ovlivnit nebo jim zabránit nebylo 

možné. Dnes se dá díky včasné předpovědi částečně ovlivnit jejich průběh a zmírnit jejich 

následky. Problematika předpovědí a operativního řízení odtoku vody z povodí se týká jak 

velkých povodí, tak i malých dílčích povodí. Obojí mají svá specifika a systémy [41]. Při 

tvorbě předpovědí nám napomáhají hydrologické modely, které se v současnosti hojně 

využívají.  

Hydrologické modely jsou schopny simulovat srážkoodtokové procesy. 

Geografické informační systémy (GIS) bývají zvoleny pro práci s prostorovými či 

geografickými daty. Jejich propojení s hydrologickými modely se ukázalo jako přínosné 

[16]. 

V dnešní době existuje řada hydrologických modelů, jejichž použití záleží na tom, 

jakou problematiku chceme řešit. Na některé situace se daný model hodí více, na některé 

méně. Využití modelů je závislé především na dostupných datech.  

V této práci byly použity modely HEC-HMS a HYDROG, spadající do skupiny 

modelů semidistribuovaných. Jako zástupce skupiny modelů distribuovaných byl použit 

hydrologický model MIKE-SHE. Vybrané modely jsou podrobněji popsány 

v následujících kapitolách. Tato práce je zaměřena na analýzu vlivu lesa na odtokové 

poměry, k čemuž dopomohly výše uvedené modely. Výsledné výstupy jsou pak shrnuty 

v závěru práce.  
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2 SRÁŽKOODTOKOVÝ PROCES 

Tento proces je velmi složitý a tvoří nedílnou součást koloběhu vody na zemi. 

Problém srážkoodtokového procesu je řešen hydrologií a hydrometeorologií, ovšem také 

krajinnou ekologií, jelikož ovlivňuje i fungování ekosystémů. Obsahuje řadu dalších 

procesů, během nichž se voda mění na různé formy skupenství. Jedná se o postupnou 

přeměnu ovzdušných srážek na odtok vody v povodí nebo její akumulace v nádržích. Vliv 

mají také globální klimatické změny. Na jedné straně to jsou ničivé povodně, na straně 

druhé extrémní sucha. Existuje také řada dalších činitelů, kteří proces ovlivňují. Mezi ty 

nejdůležitější patří geografičtí, klimatičtí či antropogenní činitelé [16]. 

 

Obr. 1. Schéma hydrologického cyklu [38] 

 

Geografičtí činitelé určují dynamické vlastnosti povodí, kdy je rozhodující 

hydrologické a geologické charakteristiky, geomorfologie nebo např. výskyt vodních 

nádrží [18]. 

Z klimatických činitelů jsou nejvýznamnější srážky, kdy vliv má jak dopad srážek, 

tak i vznik plošného povrchového odtoku. Ten se postupně soustřeďuje v rýhách a 

následně se dostává do říční sítě. Z dalších hlavních faktorů, které se řadí mezi klimatické 

činitele, můžeme jmenovat např. vlhkost ovzduší, výpar z povodí, teplotu či rychlost a 

směr větru. Vliv mají také hydrometeorologická měření, ze kterých se pak čerpají 

informace a které mohou obsahovat řadu nejistot [16, 17, 19]. 

Největším antropogenním činitelem je člověk. Jeho zásahy na povodí mohou mít 

jak příznivý, tak devastující účinek [17].  

 



2.1 Vliv lesa na odtokové poměry 

 

Voda a les patří mezi nejdůležitější zdroje na Zemi a mají zásadní význam pro 

život. Lesní hydrologie je vědní disciplína, která nám pomáhá objasnit spojitost mezi 

vodním živlem a lesním společenstvem. Je to obor, jehož rozvoj nabývá stále vyšší úrovně 

[46]. 

V polovině 19. století se začalo spekulovat o vlivu klimatu na lesní porost. Došlo se 

k názoru, že odlesňování je jednou z příčin změny klimatu. To se projevovalo především 

vyššími teplotami a úbytkem srážek. Význam lesů jako ochrana proti povodním byl často 

zpochybňován, ovšem tento problém se dostával stále více do povědomí veřejnosti. 

Existovalo však málo důkazů, které by to potvrdily. Spor byl mezi lesníky a významnými 

inženýry. Raphael Zon navrhnul vytvoření prvních stanic v národních lesích. Vytvořil také 

studii s názvem „Lesy a voda ve světle vědeckého výzkumu“, kde popsal a dokázal vliv 

lesů na povodně. [11] V nedávné době se objevily v rámci enviromentálního hnutí názory, 

že za povodněmi v ČR stojí ve velké míře stav lesů. Nemůžeme příčinu výskytu povodní 

přisuzovat pouze stavu lesního porostu. Hrají zde roli také např. stavy koryt vodních toků a 

výskyt nadprůměrných srážek. Ovšem není pochyb, že les do těchto procesů také zasahuje. 

V jak velké míře, to je otázka vztahující se na určitá území a povodí. Faktem ale zůstává, 

že povodně jsou hrozbou v každém časovém období a nelze se na ně stoprocentně připravit 

a předejít jim. Na to, v jakých oblastech se vyskytují, má vliv povrch a sklon terénu a 

blízkost vodních toků [11,32]. 

Roku 1909 bylo USDA Forest Service naplánováno zkoumání Národního parku 

v Rio Grande. Cílem bylo sledování dvou povodí s podobným lesním porostem a terénem. 

Po počátečním sledováním byl lesní porost odstraněn. Bylo porovnáno množství eroze 

před a po vykácení lesa. Tento experiment ukázal zvýšení stavu vody v povodí. Studie byla 

kritizována pro nedostatek reprezentativnosti, i přesto ale pomohla více pochopit 

hydrologii lesa [11]. 

Les neslouží jen jako příznivé místo pro život zvířat a rostlin, má také zásadní 

funkce vůči vodnímu prostředí. Lesní vegetační pokryv je důležitý faktor ovlivňující 

srážkoodtokový proces, klima, zabraňuje erozi, produkuje kyslík a snižuje rychlost větru a 

vysychání půdy. Porost lesa dokáže zadržet velké množství vody a tím částečně předcházet 

povodním. Rozhodující je kořenový systém, u kterého záleží na hloubce a tvaru kořenů. 

Od toho se odvíjí odtokový koeficient, což je poměr ročních úhrnů vsáknutých a spadlých 

srážek na povodí. Proto je kácení lesů a těžba považováno za hrozbu. Ze zalesněného 

území odteče ta voda, která není spotřebována na fyzikální výpar a vsak do půdního 
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profilu. Srážka, která spadne na zalesněné území je částečně zadržena v korunách stromů, 

kde se následně vypaří. Při experimentálních analýzách bylo prokázáno, že koruny 

smrkových stromů zadrží více srážek ne bukový porost. Zbývající množství srážkové vody 

dopadne na půdu, do níž se pak postupně vsákne. Pro tlumení odtok povrchové vody je 

důležitým faktorem maximální vodní kapacita lesních půd, vyjadřující největší množství 

vody, které půda může zadržet. Čím větší je nasycení půd, tím větší je i následný 

povrchový odtok. Více o této problematice nalezneme v publikaci „Forest Hydrology“ 

(Chang, 2006), [11, 46]. 

Vztahy, které se zde odehrávají, jsou evapotranspirace, intercepce a transpirace. 

Lesní porost působí také jako přirozená protierozní ochrana, která se může řešit pomocí 

dynamických erozních modelů [7, 17, 29 ].  

 

2.2 Charakteristika lesního společenstva 

 

Les zahrnuje v současné době 34% ČR. Množství srážek zde bývá vysoké. Je to 

dané tím, že lesní společenstva se vyskytují především v horských a středohorských 

oblastech, kde roční úhrn srážek může dosáhnout až 1500mm. V minulosti byla skladba 

lesního porostu rozdílná, než jaká je dnes. Množství jehličnanů se až zdvojnásobilo. Les je 

souhrn rostlinného a živočišného společenstva, které se navzájem ovlivňuje a závisí na 

sobě. Les a porost v lese je závislý na ovzduší a půdě, protože mu poskytují podmínky k 

životu a růstu. Ovlivňuje jej především antropogenní činnost, která je mnohdy necitlivá 

[7].  

V současné době lesy pokrývají asi 1/3 území České republiky. Převážná většina 

lesního porostu byla vysazena, především lesy jehličnaté. Celkovou plochu lesů tvoří smrk 

55 %, borovice 18 %, dub 6 %, buk 5 %, modřín 3 %, bříza 3 %, olše 1 %, ostatní dřeviny 

9 % [7]. 

 

 

 

 

 

 

 



3 HYDROLOGICKÉ MODELY 

 

Hydrologický model je v nejobecnější formě zjednodušenou funkční reprezentací 

hydrologického systému (povodí) sloužící k analýze chování systému i jeho dílčích 

komponent. Samotný pojem model je pak označován jako zjednodušené zobrazení reality 

či reprezentace přírodního systému. Termínem program se rozumí prostředek pro sestavení 

modelu. Hydrologické modely i geografické informační systémy pracují s prostorovými 

daty. Vhodnost modelu závisí na cílech uživatelů. Jednotlivé modely nabízejí rozmanitost 

v uživatelském rozhraní. Hydrologické modely se dělí na srážkoodtokové  

a hydrodynamické modely. Tvoří základ pro výpočet srážkoodtokových vztahů  

a hydrologické bilance povodí [1, 16].  

 

Modely můžeme rozdělit také podle účelu aplikace na [28]: 

 modely používané v operativní hydrologii 

 modely aplikované pro návrhovou a projekční činnost v oblasti vodního 

hospodářství 

 modely využívané ve výzkumu       

 

Z hlediska prostorové diskretizace se hydrologické modely řadí do tří základních skupin 

[5]: 

 celistvé modely 

 distribuované modely 

 semidistribuované modely 

 

Celistvé modely jsou nenáročné na vstupní data. Sada parametrů modelovaného 

povodí je prostorově homogenní, např. model HEC-1 (předchůdce modelu HEC-HMS). 

Parametry charakterizující povodí se vztahují k celému nebo dílčímu povodí. Ve většině 

případů se jedná o bodově měřené hodnoty (např. průtoky v závěrovém profilu)[5, 18, 28].  

Distribuované modely rozdělí povodí na pravidelnou rastrovou síť, kdy každá 

buňka obsahuje charakteristickou hodnotu parametru. Přesnost modelu a rychlost výpočtu 

závisí na velikosti buňky rastru. Velikost gridu bývá různá, nejvýše však do jednoho 

kilometru [5, 18, 28].  

Semidistribuované modely jsou používány nejčastěji, protože kombinují oba výše 

uvedené modely. Zájmové území je rozděleno na elementární odtokové plochy 
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(hydrotopy), které obsahuje homogenní prostorové parametry. Přesnost modelu závisí na 

tom, na kolik odtokových ploch povodí rozdělíme [28].  

Časová dikretizace se převážně určuje podle způsobu použití modelu. Pro 

operativní předpovědi, povodňové studie, modelování šíření znečištění nebo transport 

splavenin se užívá hodinový až denní krok, pro bilanční modely může být délka 

výpočtového kroku vyšší (týden, měsíc). Časový krok se u vstupních a výstupních veličin 

může lišit. Existuje také rozdělení dle časové kontinuity, podle kterého jsou modely 

kontinuální a epizodní. Kontinuální modely simulují delší období a bývají využity na 

velkých územích. Epizodní modely se zaměřují na simulace dílčích procesů, např. povodeň 

nebo hydrologické sucho [28].  

 

3.1 Srážkoodtokové  a hydrodynamické modely 

 

Základní složkou pro modelování hydrologických procesů je povodí, které 

představuje hydrologickou oblast, která je ohraničena rozvodnicí. Hlavní činností s-o 

modelů je transformace atmosférické srážky na odtok. Ten je pak sledován v tzv. 

závěrovém profilu povodí. SM se zabývají metodami přeměny ovzdušné srážky na odtok 

z povodí. Využívají přitom GIS (geografické informační systémy) – tzv. GIS 

postprocessing. Srážkoodtokové modely (SM), spolu s hydrodynamickými (HD), spadají 

do skupiny numerických hydrologických modelů V souvislosti s HD je žádoucí propojení 

s GIS. Zvolená oblast (nejčastěji povodí) je složena z podcelků, které mají své specifické 

parametry [1, 15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  SRÁŽKOODTOKOVÉ MODELOVÁNÍ 

 

U srážkoodtokového procesu je vstupem do systému ovzdušná srážka a výstupem 

odtok z povodí či odtoková ztráta. Dochází tedy k transformaci ovzdušné srážky. Tuto 

transformaci můžeme rozdělit na hydrologickou (transformace ovzdušné srážky na vodní 

kontinuum v jednotlivých hydrologických zónách subpovodí) a hydraulickou (pohyb 

vodního kontinua v čase směrem k závěrovému profilu povodí [16]. 

Důležitým faktorem při modelování je, kromě dostupnosti vstupních dat, také výběr 

modelu. V současnosti je téměř nutností, aby byl zvolený model schopen propojení s GIS. 

V rámci srážkoodtokových modelů nemusí být tento faktor nejdůležitější, ovšem u 

hydrodynamických modelů už je tím zásadním. Při práci se s-o modely je řešeným 

problémem simulace s-o procesu. Z toho vyplývají pak nároky na datové vstupy, jako např. 

schematizace povodí nebo hydrometeorologická data. Musíme si ujasnit také, jaké povodí 

chceme simulovat, které procesy chceme simulovat, v jaké časovém kroku požadujeme 

výsledky, apod. Tyto aspekty kladou nároky jak na vstupní datové podklady, tak i na výběr 

konkrétního programu [16]. 

 

Výběr modelu se dá shrnout do několika kritérií [28]: 

 přizpůsobivost místním podmínkám a úkolu, na který model aplikujeme 

 schopnost simulace odtokového procesu v prostorovém i časovém kroku 

 propojení srážkoodtokového modelu s podrobným korytovým modelem 

 zjištění dostupnosti dat, která jsou pro model potřebná 

 vazba na podpůrné programy, např. pro zpracování dat, vytvoření grafických 

výstupů či napojení na GIS 

 komerční dostupnost modelu 

 dostupná systémová podpora, reference 

 

Obecně simulační postupy můžeme rozdělit do kategorií stochastických a 

deterministických metod, v určitých aplikacích se pak využívají deterministické modely se 

stochastickými procedurami [16]. 

Deterministický model předpokládá, že fungování systému či procesu je takové, že 

daný soubor událostí vede k jednoznačně definovanému výsledku. Stochastický model 

předpokládá, že systém funguje tak, že faktory přispívající k výstupu jsou nejisté. Modely 

deterministické tvoří většinu dostupných modelů [16]. 
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Při výběru modelu může být důležitým faktorem také počet dimenzí. Podle počtu dimenzí 

dělíme modely na [16] : 

 0D - jedná se o modely bez prostorové závislosti, obsahují pouze časový atribut 

 1D – modely mají pouze jeden prostorový atribut, často se v hydrologii jedná o 

hydrodynamické modely (MIKE 11, HEC-RAS) 

 2D – modely, které zahrnují 2 prostorové proměnné a někdy se rozlišují jako 

vertikální a horizontální, v souvislosti s hydrologií to mohou být modely řešící 

svahový odtok (HEC-HMS, SIMWE) nebo 2D proudění v korytech (MIKE21c) 

 3D – modely obsahující 3 proměnné, jsou náročné na parametrizaci a výpočet, 

proto se v hydrologii rozšiřují až v poslední době, v hydrologii jsou nejznámějšími 

modely GSSHA nebo MIKE SHE 

 

Proces srážkoodtokové modelování lze shrnout do několika hlavních kroků [5, 16]:  

 schematizace povodí – používá se pouze pokud vytváříme nový s-o model nebo 

pokud měníme parametry schematizace 

 sběr hydrometeorologických dat – jsou to data obsahující průtoky, srážky, vodní 

stavy, naměřené teploty či informace o sněhové pokrývce 

 analýza hydrosynoptické situace – parametry, které se z ní odvozují, jsou důležité 

při spuštění simulace s-o modelu, jedná se např. o délku simulace, výšku sněhové 

pokrývky nebo o nastavení předchozích vláhových podmínek  

 import hydrometeorologických dat 

 simulace s-o procesu 

 zhodnocení a interpretace výstupů 

 kalibrace modelu – je to systematická úprava vybraných parametrů modelu pro 

dosažení lepší shody simulované veličiny s naměřenými hodnotami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 CHARAKTERISTIKY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ  

 

Zájmovou oblastí v této práci bylo zvoleno povodí Bečvy ( Obr. 2 ). 

 

 

 

 

Obr. 2 Povodí řeky Bečvy 

5.1 Hydrologická charakteristika 

 

Bečva je největším levostranným přítokem řeky Moravy. Je rozdělena na 

Vsetínskou Bečvu (dříve nazývána Horní) a Rožnovskou Bečvu (Dolní). K soutoku těchto 

dvou řek dochází u Valašského Meziříčí v nadmořské výšce 288 m. Oba toky pramení pod 

Vysokou ve Vsetínských vrších. Celková plocha povodí Bečvy nad soutokem s Moravou 

činí 1 626 km
2
. Délka toku je 120,2 km a šířka na většině míst činí 38 až 44 m. Průměrný 

roční průtok je na soutoku s Moravou 18 m
3
.s

-1
. Největší množství vody má v březnu a 

dubnu, nejmenší pak v září. Voda stéká z území, které je silně zalesněné (Beskydsko) a 
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bohaté na dešťové srážky, proto významně ovlivňuje střední a dolní tok řeky Moravy [39]. 

Rozvodnice mezi povodím Vsetínské a Rožnovské Bečvy se nachází na východní hranici 

okresu Vsetín. Zde dosahuje řeka délky 70 km. V povodí se nachází 655 vodních ploch. 

Největší z nich jsou vodní nádrže Karolinka, Horní Bečva a vodní nádrž Bystřička. Povodí 

Bečvy spadá do povodí II.řádu [33, 37, 38] . 

Pramenná oblast řeky Bečvy se řadí mezi extrémně vlhká území a hlavní přítoky 

zde mají bystřinný charakter [20]. 

Povodně v roce 1997 tok Bečvy ničivě zasáhly a došlo k ovlivnění jejího 

charakteru. Úsek řeky od Troubek do Moštěnky, kde je část vody odváděna umělým 

kanálem (Malá Bečva), je značně znečištěný a vyskytují se zde zátarasy a naplaveniny 

[20].          

5.1.1 Vsetínská Bečva 

 

Vsetínská Bečva pramení na úpatí kopce Čarták , který se nachází poblíž 

hraničního přechodu Bumbálka, v nadmořské výšce 870m. Sbírá vody ze Vsetínských 

vrchů a Javorníků. Její tok je dlouhý 59 km a plocha povodí činí 735 km
2
.
 
Za největší 

levostranný přítok se považuje Senice, která odděluje Javorníky a Vizovickou vrchovinu. 

Délka toku je 30 km a plocha povodí 135 km
2
. Vsetínská Bečva je zařazena do 

hydrologické skupiny A. Její pravostranný přítok  je charakteristický vodní nádrží 

Bystřička, která byla vybudována v letech 1908-1912 (Obr.2).  Vodní nádrž nalezneme na 

stejnojmenném toku. Toto vodní dílo bylo uvedeno do provozu roku 1912 za účelem 

snížení povodňových průtoků, pro výrobu elektrické energie, k akumulaci vody, ale také 

pro vodní sporty a rekreaci [33]. 

 



Obr.3 Vodní dílo Bystřička [34] 

5.1.2 Rožnovská Bečva  

 

Rožnovská Bečva nazývána též Horní a odděluje pásmo Vsetínských vrchů od 

Beskyd. Táhne se širokým údolím, zvaným Rožnovská brázda. Pramení ve výšce 910 m n. 

m. na severních svazích Vysoké. Plocha povodí činí 254,3 km
2
 a délka toku 37,6 km. 

Průměrný odtok vody z území je 15,3 l.s
-1 

.km
-2 

. Rožnovská Bečva spadá pod stanici 

nacházející se v Rožnově pod Radhoštěm a řadí se do hydrologické kategorie B. Průměrná 

šířka toku činí 7 m. Rozcestník vedoucí k pramenu Horní Bečvy postavily Lesy ČR 

[10,33]. 

K levostranným přítokům Rožnovské Bečvy se řadí Solanka, Maretka a Hážovický 

potok, k pravostranným pak Kaní potok, Kobylská, Mečůvka, Kněhyně, Vemířovský, 

Zuberský a Zašovský potok [33]. 

 

5.2 Geomorfologická charakteristika 

 

Do povodí Bečvy spadá celá oblast celku Rožnovská brázda, jižní část 

Hodslavického Javorníku, Radhošťského hřbetu a západní část Mezivodské vrchoviny. 

Povodí Bečvy spadá pod povodí Moravy, které tvoří geomorfologickou hranici mezi 

Hercynským a Alpsko-himalájským systémem. Oblast povodí tvoří geomorfologické 

provincie Česká Vysočina a Západní Karpaty  [2, 10]. 

Česká vysočina zabírá celé Čechy a zasahuje až do Polska, Německa a Rakouska. 

Toto pohoří se vyvíjelo již od prvohor a bylo vyvrásněno hercynskou orogenezí. V juře a 

převážně v křídě byla Česká vysočina částečně zaplavena mořem, protože se dostala pod 

úroveň oceánu. Vznik pohoří Karpaty spadá do období druhohor a třetihor [2, 31]. 

Západní Karpaty tvoří subprovincie Vněkarpatské sníženiny a Vnější Západní 

Karpaty. Nejvyšším bodem Západních Karpat je Gerlachovský štít s výškou 2655 m. 

Jihomoravské Karpat, Moravsko-slovenské Karpaty, Středomoravské Karpaty, 

Západobeskydské Podhůří a Západní Beskydy pak tvoří podsoustavy Vnějších Západních 

Karpat [49]. 

Západní Beskydy spadají do provincie Západních Karpat a soustavy Vnějších 

Západních Karpat. Podsoustava Západní Beskydy je tvořena celky Hostýnsko-Vsetínskou 

hornatinou, Rožnovskou brázdou, Moravskoslezskými Beskydy, Jablunkovskou brázdou, 

Slezskými Beskydy a Jablunkovským mezihořím. Západní Beskydy mají ráz vrchovin a 
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hornatin, které se rozkládají od Holešova až k hranici ČR a Polska. Tvoří je usazeniny 

druhohor a třetihor. Plocha oblasti činí 1 489 km
2 

, střední nadmořská výška pak  609,5 m  

[10, 14].      

Rožnovská brázda se řadí do geomorfologického území Západních Beskyd a její 

nadmořská výška je 486,5 m n.m. V podloží se nachází zvrásněné flyšové horniny 

godulského vývoje a předmagurské jednotky vnější skupiny příkrovů a račanské jednotky 

magurské skupiny příkrovů. Flyšové horniny překrývají čtvrtohorní sedimenty. Celková 

rozloha činí 109 km
2
. Na jižné straně se rozkládají Vsetínské vrchy a na straně severní pak 

Moravskoslezské Beskydy. Mírně zvlněným reliéfem pak protéká Rožnovská Bečva. 

Významnými body jsou Vápenka(523 m) a Hradisko (522 m). [14] 

Rožnovská brázda je složena ze dvou geomorfologických podcelků [14]:  

                  - Zašovskou pahorkatinu 

                  -Vigantickou pahorkatinu. 

Zašovská pahorkatina se skládá ze silně zvrásněných flyšových hornin godulského 

vývoje slezské jednotky vnější skupiny příkrovů a křivského pásma račanské jednotky 

magurské skupiny příkrovů. Je to členitá pahorkatina se silně porušeným souvrstvím 

istebňanských a paleogenních vrstev slezské jednotky. Vyskytují se zde dílčí jednotky, 

které tvoří horniny godulského, istebňanského, podmenilitového, menilitového a 

krosněnského souvrství. Křivské vrstvy mají mocnost asi 500 m a zastupují je vápnité 

jílovce našedlé barvy. Údolní nivy a povrchy údolí jsou složeny z písčitoštěrkovitých 

fluviálních sedimentů a nivních hlín. V tomto území najdeme také tzv. mrazové sruby, 

které řadíme mezi periglaciální jevy [14]. 

Členitou Vigantickou pahorkatinu budují zvrásněné a tektonicky porušené flyšové 

horniny godulského vývoje slezské jednotky a předmagurské jednotky. Jsou zde i další 

jednotlivé části, tvořené horninami, které se zde ovšem vyskytují nahodile. Jmenujme např. 

horniny svrchních godulských vrstev, istebňanské souvrství nebo podmenilitové souvrství. 

Godulský vývoj je zastoupen, jak v Rožnovské brázdě, tak i v Moravskoslezských 

Beskydech a Kelčské pahorkatině. Vrstvy tvoří jurské až paleogenní hlubokomořské 

usazeniny. Spodní těšínské vrsty jsou považovány za nejstarší stratigrafickou jednotku. 

Vigantická pahorkatina zaujímá východní část Rožnovské brázdy. Oblast je součástí 

CHKO Beskydy [14]. 

Hostýnsko-Vsetínskou hornatinu dělíme na Hostýnské vrchy a Vsetínské vrchy. Je 

označována jako plochá hornatina s rozlohou 629 km
2
. Nejvyšším vrcholem Hostýnských 

vrchů je Kelčský Javorník (865 m) a nachází se na západě Hostýnsko-Vsetínské hornatiny. 

Jejich rozloha činí 291 km
2
. Geomorfologické okrsky rozdělující Hostýnské vrchy jsou 



Rusavská hornatina, Hošťálkovská vrchovina, Liptálské hřbety a Bukovská vrchovina. 

Nalezneme zde hlinité či písčitohlinité sedimenty. Na východě se rozkládají Vsetínské 

vrchy s nejvyšším bodem Vysoká (1 024 m). Při své rozloze 338 km
2
 dosahují střední 

nadmořské výšky 593 m. Dalšími významnými vrcholy jsou Vsacký cáb, Tanečnice, 

Lušovka a Soláň. Západní stranu Vsetínských vrchů rozděluje údolí Vsetínské Bečvy od 

Hostýnských vrchů. Na jihu pak od Javorníků. Severní strana je pak složena z Rožnovské 

brázdy, kde pak pokračuje v Moravskoslezských Beskydech  [46,47].  

Moravskoslezské Beskydy jsou přírodní lesní oblastí, která má na severu hranice s 

Podbeskydskou pahorkatinou, na východě s Polskou republikou, na jihovýchodě se 

Slovenskou republikou a na jihozápadě s Hostýnsko-vsetínskými vrchy a Javorníky. 

Celková plocha oblasti činí cca 82 432 ha, porostní půda pak zabírá přibližně 62 008 ha 

[50]. 

Západní část Moravskoslezských Beskyd je tvořena podcelkem Radhošťská 

hornatina. Její výměra je 223 km
2
 a tvoří členitou hornatinu se střední výškou 701,5 m.   

Součástí je okrsek Hodslavický Javorník, který je tvořen flyšovým souvrstvím godulských 

vrstev při denudačním okraji digitace slezského příkrovu. Nejvyššími vrcholy jsou Velký 

Javorník (918 m) a Kaménka (862 m). Ve střední části nalezneme okrsek Radhošťský 

hřbet, složen z godulských pískovců s mrazovými sruby, balvanových proudů či 

puklinových jeskyní. Smrk (1276 m) představuje nejvyšší bod toho území, neméně 

významné jsou také Kněhyně (1257 m) a oblíbený Radhošť (1029 m) [14, 50]. 

Za zmínku stojí také okrsek ležící v jihovýchodní části Radhošťské hornatiny 

Mezivodská vrchovina. Je zařazena mezi členité vrchoviny vrstev godulských a 

istebňanských [14]. 

Lysohorská hornatina je podcelkem Moravskoslezských Beskyd tvořící východní 

část. Tato hornatina se střední výškou 709,9 m svou plochou zaujímá 362 km
2
 . Nalezneme 

zde vlivy periglaciální modelace, projevující se mrazovým sruby, balvanitými proudy a 

pseudokrasovými puklinami a jeskyněmi. Lysohorská hornatina se zkládá ze 3 okrsků, což 

jsou Ropická rozsocha, Zadní hory a Lysohorská rozsocha, která je hornatinou s nejvyšším 

vrcholem Lysou horou (1323 m) [50]. 

Celek Slezské Beskydy jsou složeny z podcelku Čantoryjská hornatina, která svou 

rozlohou zaujímá 54 km
2
. Její výška činí 613,7 m. V severovýchodní oblasti najdeme 

okrsek Nýdecká vrchovina. Je tvořena jak godulskými a istebňanskými vrstvami, tak i 

vápencem. Nejvyšším bodem je Velká Čantoryje s výškou 994 m [50]. 
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Jablunkovské mezihoří je členitou vrchovinou nacházející se nedaleko Jablunkova. 

Jeho rozloha činí 26 km
2
 a výška je 592,3 m. Tvoří jej soláňské a bělověžské vrstvy patřící 

k flyšovitému souvrství [14]. 

Geomorfologické celky povodí Bečvy tvoří Rožnovská brázda, Javorníky, 

Moravská brána, Bílé Karpaty, Moravskoslezské Beskydy, Hostýnsko-vsetínská hornatina, 

Hornomoravský úval, Vizovická vrchovina, Podbeskydská pahorkatina a Nízký Jeseník 

(Obr.. 4)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obr.4 Geomorfologické celky povodí Bečvy 

 

5.3 Geologická charakteristika 

 

Z geologického hlediska zasahuje povodí Bečvy do dvou základních geologických 

jednotek, Českého masivu a Vnějších Západních Karpat [44]. 

Celá oblast je vytvořena z flyšových sedimentů z křídového a mladotřetihorního 

moře. Geologicky starší je Český masiv a tvoří součást Variscid, vznikajících 

v prvohorách. Saxonské horotvorné procesy zapříčinily jeho dnešní vzhled. Horninové 

prostředí Českého masivu nalezneme pod vrstvou mladších sedimentů Západních Karpat. 

Za nejmladší jednotky karpatského pohoří se u nás považují vněkarpatské postorogenní 

pánve a flyšové pásmo. Karpatské vrásnění v třetihorách zapřícinilo, že všechny usazeniny 

byly zvednuty a vrstvy magurského flyše se posunuly na sever. Veřovické vrstvy se řadí do 

godulského vývoje a nalezneme v nejnižších místech podél severní hranice. Najdeme zde 

také tzv. lhotecké vrstvy, jejichž mocnost činí 160-450 m. Obsahují šedé zeleně 

chondriticky skvrnité  jílovce s křemitými pískovci a prachovci. Vlastní vrstvy godulské 
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jsou rozděleny do několika vrstev. Godulské vrstvy spodní, s mocností 350-500 m, jsou 

složeny z terigenního pískovce a jilovce. Jádro Moravskoslezských Beskyd tvoří godulské 

vrstvy střední. Najdeme zde středně rytmický terigenní flyš, kde mocnost je 350-1500 m. 

Godulské vrstvy svrchní tvoří oblast Zadních hor, které mají mocnost až 1200 m [46, 44] 

Jižní hranice je složena z pásma istebňanských vrstev. Nejčastěji obsahují 

slepencové vrstvy s valouny o velikosti až 10 cm, místy vrstvy jalovcové [46, 44]. 

 

5.4 Pedologická charakteristika 

 

Půdotvorné procesy jsou způsobovány půdotvornými činitely. Procesy, které se zde 

odehrávají, jsou např. humifikace, oglejení, zasolování či zvětrávání. Podle těchto dějů je 

pak vytvořena půdní klasifikace. Základní jednotkou půdní klasifikace je půdní typ. Půdy 

s podobnými charakteristickými znaky  pak rozdělujeme do jednotlivých typů (černozem, 

hnědozem, rašeliništní půda, pseudoglej, apod.). Půdní profil se dělí do 3 horizontů (Obr.). 

Z půdotvorných procesů nadále vzniká půdotvorný substrát, který vychází z matečné 

horniny, což bývá výchozím materiálem pro vytvoření různých druhů půd. Aby došlo 

k tomuto procesu jsou nutné dvě podmínky [44]: 

 utváření terénu a vliv gravitace 

 čas (stáří půdy)   

 

Složení substrátu je ovlivňováno především rychlostí tvorby půdy, hloubkou půdy a   

zrnitostním složením půdy [36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                Obr.5 Půdní horizonty [22] 

 

V širším aluviu Bečvy je vytvořena glejová fluvizem. Fluvizemě najdeme v nivách 

vodních toků, proto se jim také říká nivní půdy. Jejich zrnitost bývá proměnlivá a je závislá 

hlavně na rychlosti vodního toku a vzdálenosti od řečiště. Vznikají z povodňových 

sedimentů. Najdeme je převážně v nížinách [30]. Často dochází k zaplavení nivy. 

Vyskytují se především v údolí Vsetínské a Rožnovské Bečvy a jejich přítoků, jako jsou 

např. Senice, Rokytenka či Loučka [44]. 

Na území povodí Bečvy najdeme převážně kambizemě, které zabírají velké plochy 

v Hostýnských a Vsetínských vrších, Rožnovské brázdě, Vizovické vrchovině a 

Javorníkách. Na sušších místech se vyskytuje kambizem pseudoglejová (hlinitá). 

Kambizemě se řadí do skupiny půd hnědých. Nachází se v nadmořských výškách od 400 

až do 1000 m. Hlavní půdotvorné procesy kambizemě jsou humifikace a sialitizace 

(zvětrávání s tvorbou druhotného jílu). Pedogenetickým substrátem jsou zde horninové 

komplexy břidlic, jílovců a pískovců karpatského flyše. Z hlediska zrnitosti jsou tyto lesní 

půdy především hlinité. Mohou být ale také jílovitohlinité či s malým obsahem štěrku. 

Hnědé půdy bývají spjaty se skeletovými půdami, které obsahují skeletové částice 

podléhající zvětrávání. Tyto půdy mají vysokou pórovitost a jejich struktura závisí také na 

nadmořské výšce. Ve vyšších polohách se zvyšuje hloubka půdy, kyprost a obsah humusu. 

Vysoká koncentrace srážek má však za následek větší vymývání.  Hnědé půdy jsou vhodné 

k lesnickým a zemědělským účelům [30]. 

Pseudogleje se vyskytují především v plochých oblastech, např. v Rožnovské 

brázdě. Tyto půdy jsou málo úrodné a v minulosti se pomocí meliorací upravoval jejich 

vodní režim. V horních částech půdního profilu se střídá silné provlhčení s vysycháním. 

Glejové půdy nalezneme především v okolí vodních toků [44]. 
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Podzolové půdy nalezneme v nadmořských výškách okolo 1000 m. Řadí se mezi 

kyselé až extrémně kyselé půdy. Tyto půdy bývají málo úrodné, proto nejsou 

v zemědělství využívané [44]. 

Flyš Moravskoslezských a Slezských Beskyd je tvořen hlinitopísčitými a 

písčitohlinitými půdami. Naopak jílovito-hlinité půdy nalezneme spíše ve vrchovinách 

[44]. 

 

Obr.6 Půdní typy povodí Bečvy 

 

 

 

 

 



5.5  Klimatická charakteristika 

 

Evžen Quitt vytvořil charakteristiku klimatických oblastí Československa, ze které 

se čerpá dodnes. Informace vycházejí z let 1901 – 1950 a 1926 – 1950. Oblast republiky se 

rozdělila na čtverce velikosti strany 3000 m a ty se pak digitalizovaly prostřednictvím 

děrných štítků. Klimatické regiony jsou rozděleny do tří oblastí: teplé, mírně teplé a 

chladné. Hranice těchto regionů byly rozčleněny v závislosti na změnách mezi 

jednotlivými oblastmi. Bylo využito dat průměrných teplot v lednu, dubnu, červenci a 

říjnu. Data také zahrnovala počet letních, mrazových a ledových dní a počet dní s teplotou 

alespoň 10°C. V ČR se nacházejí 2 jednotky teplé, 8 mírně teplých a 3 chladné [35]. 

 

Obr.7 Klimatické členění ČR dle Quitta s rozvodnicí povodí Bečvy 

 

Území řeky Bečvy náleží do dvou základních klimatických oblastí, mírně teplá a 

chladná. Ty se pak dále dělí na CH4, CH6, CH7, MT2, MT3, MT5, MT7, MT9, MT10, 

MT11 a T2 (Obr.7 ). Celkovou charakteristika pak najdeme v Tab.1. Podnebí celé oblasti 

spadá do mírného pásu a je ovlivňováno oceánských a kontinentálním podnebím [35].        

Průměrné teploty mírně teplé oblasti jsou -2 až -5°C v lednu, 6-8°C v dubnu, 16-

18° C v červenci a 6-8° C v říjnu. Charakteristické jsou teplé, suchá až mírně suchá léta, 



Tereza Antesová: Modelování vlivu lesa na odtokové poměry 

 

  

krátké přechodné období a středně dlouhé, mírné a suché zimy. Letních dní bývá průměrně 

20 až 50 a mrazových dní 110 až 160. Do této oblasti spadají Hostýnské vrchy [35]. 

Chladná oblast je typická průměrnými teplotami v lednu -3 až -7°C, v dubnu 2-7°C, 

v červenci 12-16 °C a v říjnu 4-7°C. Léto je zde krátké, mírně chladné a vlhké, jaro mírně 

chladné až chladné, podzim mírně chladný a zima dlouhá a mírně chladná. Počet letních 

dní bývá průměrně 0 až 30 a mrazových dní 140 až 180. Tato oblast je tvořena 

Vizovickými vrchy, Javorníky a Bílými Karpaty, Vsetínskými vrchy, Moravskoslezskými 

Beskydy a Veřovskými vrchy [35]. 

 
Obr.8 Klimatická mapa povodí Bečvy 

 



Tab. 1 Charakteristiky klimatických oblastí ČR dle Quitta 

 

TEPLÁ  MÍRNĚ  TEPLÁ  CHLADNÁ  

T2 T4 MT2 MT3 MT4 MT5 MT7 MT9 MT10 MT11 CH4 CH6 CH7 

oranžová červená khaki 
tmavě 

zelená 
olivová zelená 

světle 

zelená 

světle 

žlutá 
žlutá okrová šedá modrá 

světle 

modrá 

LetD 50-60 60-70 20-30 30-40 40-50 0-20 10-30 

HVO 160-170 
170-
180 

140-
160 

120-
140 

140-160 
80-
120 

120-140 

MD 100-110 
110-

130 

130-

160 

110-

130 

130-

140 
110-130 

160-

180 
140-160 

LD 30-40 40-50 30-40 60-70 50-60 

°C I -2 - -3 -3 - -4 -2 - -3 -4 - -5 -2 - -3 
-3 - -

4 
-2 - -3 

-6 - 

-7 
-4 - -5 -3 - -4 

°C IV 8-9 9-10 6-7 7-8 2-4 4-6 

°C VII 18-19 19-20 16-17 17-18 
12-
14 

14-15 15-16 

°C X 7-9 9-10 6-7 7-8 4-5 5-6 6-7 

s 1mm 90-100 80-90 
120-
130 

110-120 100-120 
90-
100 

120-
140 

140-
160 

120-
130 

s VO 350-400 
300-

350 

450-

500 
350-450 400-450 

350-

400 
600-700 

500-

600 

s VZ 200-300 250-300 200-250 400-500 
350-
400 

sp 40-50 
80-

100 

60-

100 
60-80 

60-

100 
60-80 50-60 

140-

160 

120-

140 

100-

120 

o>0,8 120-140 
110-
120 

150-
160 

120-
150 

150-
160 

120-150 
130-
150 

150-160 

o<0,2 40-50 50-60 40-50 50-60 40-50 
30-

40 
40-50 
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6 VSTUPNÍ DATA 

 

Rozhodující vliv na reprezentativnost a kvalitu výsledků modelu mají vstupní data.  

Pokud máme odpovídající data, pak i výstupy jednotlivých simulací mají přesnější 

charakter. Většinou je ale výběr zájmového území (povodí) omezen právě vstupními daty, 

jelikož ne pro každé povodí existuje dostatek odpovídajích vstupních prostředků. Data 

potřebné při modelování srážkoodtokových procesů jsou digitální model terénu (DMT), 

mapa využití území, mapa vegetačního pokryvu, půdní data a srážková data, síť 

vodoměrných a srážkoměrných stanic a říční síť [5, 18]. 

 

6.1 DMT 

 

Digitální model terénu (angl. Digital Terrain Model) je nejdůležitějším základním 

vstupem dat. Jde o číselné vyjádření hodnot absolutních či relativních výšek terénu. 

Existuje několik reprezentací, kterými se digitální modely terénu vyjadřují, je to rastrová 

(grid), vektorová (vrstevnice) nebo TIN (Trianguled Irregular Network) reprezentace. 

Nejčastěji se pro preprocesing hydrologických modelů využívá rastrová reprezentace, kdy 

klíčovým parametrem je velikost hrany buňky rastru v m. Nejčastěji se DMT získává 

interpolací z vrstevnic. Hlavním důvodem je především nízká pořizovací cena. Interpolační 

metodou pak získáme rastr nebo TIN. Rastr (grid) je datová struktura, která je vhodná pro 

mapovou algebru (výpočetní operace s GIS vrstvami). Její hlavní nevýhodou je 

neschopnost postihnout lokální rychlé změny průběhu terénu mimo rozlišení rastru. TIN je 

topologická struktura, která představuje terén jako množinu nepravidelných trojúhelníků 

vystihující sklon a orientaci svahu daného úseku terénu [16]. 

 

6.2 Corine Land Cover 

 

Tento projekt je součástí programu CORINE, který se zaměřuje na sběr, koordinaci 

a zajištění kvalitních informací o životním prostředí a přírodních zdrojích. Byl vytvořen 

v roce 1985 Evropskou komisí a zahrnuje několik složek : krajinný pokryv (Land Cover), 

biotopy (Biotopes) a ovzduší (Air). Výstupem jsou mapy vegetačního pokryvu v měřítku 

1:100 000 rozdělené do 44 tříd vyjadřující rozložení krajinného pokryvu v daném roce [5, 

10]. 

 



 

Obr.9 Mapa krajinného pokryvu povodí Bečvy dle CORINE Land Cover 

 

6.3 Půdní data 

 

Pro Českou republiku jsou k dispozici dvě databáze, v nichž lze vytvořit půdní 

mapy v digitální formě, jsou to bonitační půdně ekologická jednotka (BPEJ)  a komplexní 

průzkum půd (KPP). Bonitační půdně ekologická jednotka je pětimístný číselný kód, který 

představuje hlavní půdní a klimatické podmínky. Jeho úkolem je hodnotit kvalitu  

zemědělského půdního fondu a ekonomické oceňování půd. Komplexní průzkum půd je 

mapová databáze v souřadnicovém systému S-JTSK. Tato databáze prochází průběžnou 

aktualizací. [10] 

 

 

6.4 Srážky 
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Do modelu vstupují jako časové řady údajů obsahující hodinové úhrny srážek na 

daném území ze srážkoměrných stanic ČHMÚ. Mohou být převedeny na plošnou srážku 

[28]. 

6.5 Průtoky 

 

Představují časové řady údajů s hodinovými hodnotami průtoků. Tyto časové řady 

hrají hlavní roli především při kalibraci [5].  

 

6.6 Síť vodoměrných a srážkoměrných stanic 

 

Jedná se o digitální bodovou vrstvu, která obsahuje rozmístění srážkoměrných a 

vodoměrných stanic v povodí Bečvy. Údaje jsou důležité  také při rozmístění srážek na 

povodí [5]. 

 

6.7 Říční síť, vodní plochy, břehové linie 

 

Jsou to digitální liniové vrstvy vytvořené v rámci Digitální báze 

vodohospodářských dat (DIBAVOD). DIBAVOD je referenční geografická databáze 

zaměřená na tvorbu tématických kartografických výstupů s vodohospodářskou tématikou. 

Další informace jsou k dispozici na www.dibavod.cz [5, 48]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 POPIS POUŽITÝCH PROGRAMOVÝCH PROSTŘEDKŮ 

 



7.1 Geografické informační systémy (GIS) 

 

První počátky GIS se datují od 60. let. Název GIS vytvořil roku 1963 

R.F.Tomlisen, původem z Kanady. Pro 70. léta je charakteristický přenos GIS na malé 

počítače, na počátku 70.let předvedla firma ESRI program ArcInfo. U nás se začaly ve 

hojné míře využívat až od 90. let, kdy došlo k velkému rozvoji GIS. Začaly se řešit nároky 

uživatelů a jednotlivé postupy. Tyto systémy jsou využívány pro práci s prostorovými či 

geografickými daty a jejich použití využívají v mnoha oblastech, jako je státní správa, 

kartografie, ekologie či integrovaný záchranný systém. Umožňuje propojení a následné 

zpracovávání prostorových a popisných dat. Hlavní úlohou GIS je vizualizace, analýzy a 

interpretace dat. V databázi nalezneme grafické vrstvy, které jsou rozčleněny dle tématu do 

dalších kategorií. [24, 45]           

Typy dat, která využívají geoinformační technologie jsou prostorová a popisná 

data. Prezentovaná data pak mají formát rastru, vektoru či digitálního modelu terénu 

(DMT). Vektorové datové modely se člení na špagetové (např.shapefile), topologické a 

hierarchické (např. geodatabase). Napojení hydrologických modelů na GIS lze zařadit do 

několika skupin[16]: 

1. předzpracování dat (tzv.preprocessing), 

2. nastavení parametrů vyjádřených prostorovými daty a následnou analýzu, 

3. vizualizaci výsledků hydrologických modelů (tzv.postprocessing), 

4. správa geodat, 

5. správa časových řad  

V současnosti jsou GIS důležitým nástrojem napomáhajícím nejen při hydrologickém 

modelování, ale také při využití modelů enviromentálních. Tímto je ovlivňován další 

rozvoj těchto technologií [16]. 

 

7.1.1 ArcGIS 9 

 

Tento integrovaný systém tvoří produkty ArcGIS Desktop-ArcView, ArcEditor, 

ArcInfo a služby ArcGIS-ArcSDE, ArcIms a dat podnikových databází. Umožňuje nám 

pracovat jak s vektorovými, tak s rastrovými daty. ArcGIS- Desktop dělíme na další 

aplikace (ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox). V dnešní době se těší velké oblíbenosti u 

uživatelů. ArcGIS Desktop obsahuje aplikaci ArcMap, jež je využívána pro zobrazení 

prostorových dat a následné vytvoření mapových výstupů. ArcCatalog představuje 

organizaci a správu dat, ArcToolbox pak zarhnuje sadu nástrojů sloužící k analytickým 
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účelům. Software ArcGIS patří k nejvyužívanějším programem v rámci informačních 

technologií. Nejnovější verzí je ArcGIS 10 [10]. 

 

7.1.2  ArcView GIS 

 

Převážná část hydrologických a erozních modelů využívá tento produkt 

k preprocesingu a postprocesingu. Je součástí ArcGIS Desktop. Na webových stránkách 

www.esri.com  nalezneme manuál k tomuto programu a vysvětlení jeho jednotlivých částí 

[10]. 

 

7.2 MIKE SHE 

 

Je produktem dánské firmy DHI (Danish Hydraulic Institute) a řadíme jej mezi 

distribuované s-o modely. Tento model je schopen propojení s GIS. MIKE SHE byl 

vyvinut z modelu SHE (Systéme Hydrologique Européen, 1977) třemi evropskými 

organizacemi: The Institute of Hydrology, SOGREAH a DHI Water & Environment. Tento 

model byl od 80.let nadále vyvíjen institutem DHI, který jej rozšířil pro s-o a 

hydrodynamické modely v podobě MIKE Zero. MIKE SHE je svým zaměřením vhodný 

především pro bilanční analýzy a management povodí. Pro řešení odtoku v korytech je zde 

možnost napojení na model MIKE 11. Jedna z jeho funkcí spočívá ve vytváření průtoků 

přímo v buňkách. Je softwarem pro simulace všech hlavních procesů hydrologického cyklu 

a je nástrojem pro modelování zaměřující se na vodní zdroje, životní prostředí a problémy 

v souvislosti s povrchovými a podzemními vodami [16]. 

Pro řešení povrchového odtoku je využito difuzní vlnové aproximace Saint 

Venantových rovnic a Manningova vztahu. Pro stanovení pohybu vody v nenasycené zóně 

se využívají Richardsovy rovnice nebo jejich zjednodušené metody. Evapotranspirace je 

řešena pomocí metody Kristensen-Jensen (1975). Kromě této metody bývá využíván také 

dvouvrstvý model, ve kterém je půdní profil rozdělen na svrchní vrstvu, kdy je uplatněn 

faktor RDF (Root distribution function) a odčerpávání vody kořeny rostlin, a spodní vrstvu, 

ve které se tyto procesy nevyskytují. Pro toto řešení je nutné použít časové řady pro 

koeficienty LAI (index listové plochy), potencionální evapotranspirace a hloubky kořenů. 

Podzemní odtok a nasycená zóna je pak řešena pomocí implicitní metody konečných prvků 

v 3D řešení [5, 15, 16] . 

 



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

 

Tento model byl vytvořen pro simulaci srážko-odtokových procesů na povodí. Je 

produktem hydrologického inženýrského centra Americké armády (HEC-USACE, 

založeno v roce 1964) a vznikl roku 1992. Jeho předchůdcem je HEC-1, který byl vyvinut 

v roce 1967. Řadí se mezi hydrologické modely, kdy se zanedbávají procesy 

srážkoodtokových vztahů jako např. evapotranspirace. Základním principem těchto modelů 

je rozdělení povodí na jednotlivé plochy (hydrotopy). Tento program je schopen simulace 

srážko-odtokových procesů a byl vyvinut, aby řešil co nejširší okruh problémů. Grafické 

uživatelské rozhraní je přehledné, ovšem aby uživatel zvládnul práci s tímto softwarem, 

musí prokázat znalosti z hydrauliky i hydrologie. Funkčnost a vzhled jsou stejné pro 

všechny podporované platformy. HEC-HMS dosáhl velké oblíbenosti u uživatelů, zejména 

i proto, že patří mezi freeware. Mezi jeho další nesporné výhody patří možnost exportu do 

MIKE SHE či výběr metod v rámci jediného projektu HEC-HMS. Kromě programu je na 

stránkách http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/ k dispozici také uživatelský a 

technický manuál [43]. Výhodou je také existence správce časových řad HEC- DSSVue a 

HEC-GeoHMS, který je určen pro předzpracování dat (tzv. preprocesing). Vytvořené 

hydrogramy je možné propojit i s jiným softwarem, např. pro zjišťování dostupnosti vody, 

povodňových škod, následků urbanizace či předpovídání průtoků. HEC-HMS je pro 

uživatele přehledný a tvoří jej základní prvky, jimiž jsou basin model (obsahuje samotnou 

schematizaci povodí), meteorologic model (popisuje rozmístění srážek na povodí), control 

specifications (parametry simulace) a input data. Simulation run pak představuje začátek 

samotného výpočtu simulace [5, 15, 16]. 

Srážkoodtokový proces je v HEC-HMS složen ze čtyř základních výpočetních 

modulů [5, 18]:  

 runoff volume model- spočte objem odtoku, je to model ztráty srážky na povodí 

formou stanovení efektivní srážky, v modelu HEC-HMS se dá využít hned několik 

různých metod, např. metoda SCS-SN nebo metoda Green-Ampt 

 direct runoff model- komponenta, představující přímý odtok z povodí 

 baseflow model- reprezentuje základní odtok z povodí, na výběr je z několika 

metod - metoda konstantního odtoku, recesní metoda a metoda lineární nádrže 

 routing model- komponenta představující pohyb vody v korytě. Můžeme využít 

pěti metod pro hydraulickou transformaci vody na povodí. Nejčastěji používanou 

metodou je metoda kinematické vlnové aproximace, která vychází ze Saint- 

Venantových rovnic 
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7.3.1 Metoda SCS-SN 

 

Metoda SCS-SN byla vytvořena v USA Službou pro ochranu půd (Soil 

Conservation Service – SCS) a jejím cílem bylo hodnocení srážkoodtokových vztahů 

v krajině. Původně měla být využívána pro zemědělská povodí, v pozdějších letech se ale 

začala využívat i pro lesní a urbanizovaná povodí. Výstupem je objem odtoku a kulminační 

průtok. Pro kulminaci je zásadní sklon terénu. Při vytváření této metody se vycházelo 

z analýz jednotkového diagramu (v angl. UH-unit hydrograph). Princip této metody 

spočívá ve sdružení klíčových parametrů krajinného pokryvu a hydrologických 

charakteristik do jediného čísla CN. Výhodou této metody je možnost rastrové 

reprezentace hodnot CN pro plně distribuované řešení modelu [5, 16, 21, 42]. 

Výsledné číslo křivky je dáno hydrologickou skupinou půdy (využívají se 4 

kategorie A-D podle mocnosti půdního profilu a hydraulické vodivosti) a typem pokryvu a 

využití území. Číslo křivky může nabývat hodnot 30-100, ale v našich podmínkách se 

hodnoty nižší než 50 vyskytují jen velmi zřídka [16].        

Pro stanovení CN křivky je třeba vyhodnotit zastoupení hydrologických skupin 

půd, způsob využití a obdělávání půdy a počáteční stav nasycenosti půdy. Počáteční stav 

nasycenosti půdy je rozdělen do 3 skupin předchozích vláhových podmínek (PVP) podle 

úhrnu srážek za 5 dnů (PVP I, PVP II, PVP III) [5]. 

 

7.3.2   Metoda Green-Ampt 

 

Základy této metody vznikly už v roce 1911 v USA. Je využívána 

srážkoodtokovými modely, jako jsou HEC-HMS, SWAT či GSSHA. Metoda řeší infiltraci 

v nenasycené zóně a využívá zjednodušení Darcyho zákona, kdy se zanedbává hydraulický 

gradient a řeší se pouze vertikální migrace infiltrované vody jako kolmý pístový tok. Tato 

metoda používá charakteristiky přímé jako je iniciální objem vlhkosti a vlhkostní deficit. 

Parametry je možné odvodit také z CN křivek. Určujícím parametrem metody Green-Ampt 

je  hydraulická vodivost půdy, která je odvoditelná např. z hydrologické skupiny půd nebo 

nomogramu zrnitostní frakce půd [5, 15, 16].  

 



 

Obr.10 Princip metody Green-Ampt 38 

 

Zjednodušení metody Green-Ampt vychází z následujících předpokladů [16]: 

 homogenní vlastnosti půdního profilu, neuvažují se preferenční cesty proudění 

 migrace vody je ve vertikále (tzv. pístový tok), proto tato metoda není nejvhodnější 

pro povodí o velkých sklonech terénu 

 půda je homogenně nasycena nad frontou infiltrace 

 

7.4 HEC-DSSVue 

 

Vstupy a výstupy časových řad jsou umožněny pomocí databáze HEC-DSS (HEC 

Data Storage Systém). Tento program je využíván jak pro HEC-HMS, tak pro HEC-RAS. 

Pomáhá nám zobrazit a vytvářet různé analýzy s rastry, které jsme již vytvořili při 

preprocesingu. HEC-HMS je schopen pomocí extenze HEC-GeoHMS propojení 

s ArcView GIS a ArcGIS. Po přidání výstupního souboru Becva.dss se zobrazí 

v uživatelském okně jednotlivá subpovodí, kde jsem vybrala jako společný prvek 

povrchový odtok vody. Můžeme si tedy vybrat subpovodí, pro které nám, po kliknutí na 

tlačítko Select, budou spočteny hodnoty odtoku a zobrazen graf.  

 

7.5 HYDROG 

 

Programový systém HYDROG se zaměřuje na simulaci nebo operativní předpovědi 

odtoku vody z povodí z příčinné přívalové srážky. Při simulaci předpokládáme, že 
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hydrodynamické vlastnosti systému se nemění. Příčinnou přívalovou srážku program 

umožňuje zadávat proměnlivou v čase [13].  

Pro schematizaci povodí je v programu HYDROG je využíváno tzv. orientovaného 

grafu G (N, H, P). N zde označuje množinu vrcholů grafu, H množinu hran grafu a P 

množinu tzv. zavěšených ploch ( subpovodí převedených na obdélníky) na hrany grafu. 

Vrcholy grafu pak představují bodové zdroje vody, jimiž jsou přítoky do povodí, odběry 

vody a uzly s akumulací (vodní nádrže). Topologické, geometrické, hydrologické a 

hydraulické parametry jsou tedy pro každý prvek množiny konstantní. Tento model proto 

můžeme zařadit do skupiny semidistribuovaných modelů [16] 

Tento program byl vytvořen profesorem Milošem Starým z VUT v Brně. Není 

zdarma ke stažení a pro jeho využití je třeba vlastnit licencovaný hardwarový klíč. 

Software je používán v operativní praxi na různých povodích ČR, ČHMÚ jej využívá pro 

výpočet předpovědí na regionálních předpovědních pracovištích v Ostravě a v Brně 

[13,15].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 SRÁŽKOODTOKOVÉ EPIZODY 

8.1 Epizoda červen 2004  

 



Srážkový úhrn v roce 2004 byl průměrný, na území Moravy a Slezska činil 663 

mm. Jednotlivé měsíční úhrny však byly pro povodí Moravy nevyrovnané. V červnu byla 

zaznamenána průměrná teplota 15,2 °C. Srážky v tomto měsíci byly četné, pak ale přišlo 

pro celé povodí suché léto. Mírný vzestup hladin podzemních vod v červnu byl pozorován 

díky lokálním srážkám. Hladiny podzemních vod byly nejvyšší od února do dubna. Odtok 

pak byl mírně podprůměrný až průměrný. Nejsušší měsíce byly srpen a září a i potom byly 

odtoky podprůměrné [25]. 

 

8.2 Epizoda srpen 2005  

 

V roce 2005 nebyl na území ČR zaznamenán významný výskyt povodní, 

s výjimkou některých lokálních přívalových povodní na menších tocích. Během srpna 

došlo k několik případům přívalových srážek. Průměrný srážkový úhrn byl v červnu 

96mm, což znamená, že byl tento měsíc mírně nadnormální. Srážkově bohatší byla druhá 

polovina měsíce, kdy převládala vzestupná tendence. V povodí Moravy a Odry byly stavy 

hladin toků nad dlouhodobým průměrem až posledních 8 dní měsíce. V průběhu srpna se 

vyskytla tři období, kdy byly srážky a následné vzestupy výraznější. První dvě období – 2. 

až 7.8. a 14. až 16.8. nedošlo k nebezpečnému vzestupu hladin. Rozdílné bylo ale třetí 

období – 20. až 24.8., kdy byly rozvodněné celé řady toků. 3.SPA překročila Blanice nad 

VD Husinec v Podedvorech (Q2)a Olše v Českém Těšíně (Q5) a Věřnovicích (Q2) [27]. 

Teplotně byl srpen označen jako podnormální měsíc, s průměrnou měsíční teplotou 

16,2 C a odchylkou od normálu -0,7C [27]. 

 

8.3 Epizoda duben 2006 

 

Celkově byl rok 2006 srážkově průměrný. Na území ČR dosáhl celkový roční úhrn 

105% dlouhodobého normálu [26]. 

Dubnové teploty dosáhly v průměru 8,1 C, což činí oproti normálu +0,8C. Jarní 

povodeň se dostala na vrchol na počátku dubna. Kulminace byly dosaženy většinou 

v prvních dubnových dnech. V Praze se průtok pohyboval pod úrovní 3. SPA. Přítoky 

středního Labe dosahovaly až na Q50. Na dolních částech toku Odry a Moravy průtoky 

dosahovaly Q10 až Q20, v profilu Strážnice až Q100. Povodňové stavy se udržely ještě 

několik dní po kulminaci, pak hladiny postupně klesaly. V závěru měsíce, přesněji dne 

27.4. bylo území ČR zasaženo bouřkami s denními úhrny až 30mm [26]. 
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9 EPIZODA ČERVEN 2004 V HEC-HMS  

 



Než začneme modelovat, je nutné předzpracovat vstupní data, která se 

následně vloží do modelu HEC-HMS. Importují se také meteorologická data, jimiž 

jsou srážky a průtoky. Poté můžeme přistoupit k samotné simulaci s-o procesu, 

předběžnému vyhodnocení a následné kalibraci. 

 

9.1  Schematizace dat v HEC-HMS  

 

Při schematizaci povodí se využívá digitální výškový model, který je 

nejdůležitějším vstupem dat. Pro účely modelování hydrologických procesů se nejvíce 

používá rastrová reprezentace (grid) [16]. 

Při preprocesingu jsou důležité dvě extenze: HEC-GeoHMS a HEC-GeoHMS Add-

Inn. Pomocí extenzí je vytvořena samotná schematizace povodí v ArcView 3.2. HEC-

GeoHMS rozšiřuje extenzi HEC-GeoHMS o další atributy, jimiž jsou např. výpočty 

průměrné hodnoty CN nebo export hydrologického modelu povodí s dalšími složkami[5]. 

Velkou roli při preprocesingu hrají také GIS, které se využívají také při 

postprocesingu pro vizualizaci výsledků hydrologických modelů nebo při správě geodat 

[16]. 

 

 

Obr.11 Uživatelské rozhraní modelu HEC-HMS 

 

 

  Prvním krokem v modelu HEC-HMS je vytvoření nového projektu pomocí File-

New, poté se otevře nové okno, kde se zadají informace projektu. Stisknutím tlačítka 

Create je založíme projekt. 
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Výstupní soubor, který jsme získali schematizací povodí, vložíme do prostředí 

HEC-HMS pomocí File-Import-Basin model, kde se načte soubor hmsfile.basin. Soubor 

mapfile.map poslouží jako mapový podklad. 

Srážkoměrné a vodoměrné stanice se vkládají pomocí tlačítka Time Series Data. 

V menu Components-Time Series Data Manager přidáme nový prvek. Jako první se 

vytvoří srážkoměrné stanice (Precipitation Gages), podobným způsobem pak vytvoříme 

vodoměrné stanice s údaji o průtocích, jen zvolíme Discharge Gages. 

Další prvek, který je potřeba přidat, je Meteorologic Models přes Components-

Meteorologic Model Manager. Ke každé srážkoměrné stanici se pak přiřadí jednotlivá 

subpovodí. 

 

 

Obr.12 Uživatelské rozhraní HEC-DSSVue znázorňující odtok vody ze závěrového profilu 

 



 

Obr.13 Úhrn srážek pro červen 2004 zobrazený v HEC-DSSVue 

 

9.2 Epizoda červen 2004 

 

Pro účely srovnání aktuálního krajinného pokryvu se stoprocentním zalesněním 

povodí, bylo vybráno několik subpovodí, které se nachází v různých oblastech povodí 

Bečvy. Vybraná subpovodí jsou R20W20, R120W120, R260W260, R470W470 a 

závěrový profil (outlet). Časové období zde bylo zvoleno od 17. do 22. června 2004. 

Výsledky jsou pak níže zpracovány pomocí grafů a tabulek.  

 

Výsledné průtoky povodí Bečvy pro epizodu 

červen 2004
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Graf 1 Výsledky simulací znázorňující vybraná subpovodí pro scénář aktuálního 

krajinného pokryvu (epizoda červen 2004, model HEC-HMS) 
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          Tab. 2 Výsledné hodnoty ze simulací pro epizodu červen 2004(model HEC-HMS) 

Celkové průtoky [m3/s] pro scénář aktuálního krajinného pokryvu 

  17.6.2004 18.6.2004 19.6.2004 20.6.2004 21.6.2004 22.6.2004 

OUTLET 350.390 321.385 321.349 396.732 693.510 464.344 

R20W20 2.860 2.454 2.817 4.975 6.198 4.965 

R120W120 2.177 2.195 2.294 7.459 12.125 6.919 

R260W260 1.216 1.005 1.162 2.435 1.657 2.290 

R470W470 52.276 48.616 55.849 54.136 56.412 46.470 
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                Graf 2 Výsledky simulací znázorňující vybraná subpovodí pro scénář 100% les 

                              (epizoda červen 2004, model HEC-HMS) 

 

 

           Tab. 3 Výsledné hodnoty ze simulací pro epizodu červen 2004(model HEC-HMS) 

 

                Celkové průtoky [m3/s] pro scénář 100% zalesnění povodí 

  17.6.2004 18.6.2004 19.6.2004 20.6.2004 21.6.2004 22.6.2004 

OUTLET 323.815 308.980 308.907 378.275 679.984 437.595 

R20W20 2.750 2.557 2.611 4.453 5.897 4.826 

R120W120 2.269 2.110 2.209 12.645 11.926 6.519 

R260W260 1.126 1.047 1.069 1.987 1.617 2.226 

R470W470 50.260 46.741 47.715 51.756 49.854 44.581 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 EPIZODA SRPEN 2005 V MIKE SHE 

10.1 Schematizace povodí pro model MIKE SHE 

 

Nejprve je třeba si vytvořit nový projekt v záložce File – New – Project from 

template, kde si zvolíme složku Rivers & Basin a šablonu Surface Groundwater 

interactions (MIKE SHE) (Obr. 26). Tato šablona nám umožňuje vidět přehledně data a 

složky obsažené v tomto projektu. Zadáme zde také název a umístění souboru, který je 

definován příponou .mzp. Po kliknutí na tlačítko File-New-File si vytvoříme soubor .she 

tím, že označíme v nabídce MIKE SHE a následně ikonu Flow model (.she). Tento soubor, 

který je ve formátu ASCII nás odkazuje na vstupní a výstupní soubory. 

 

 

Obr.14 New project v modelu MIKE SHE 

 

 

Obr.15 Rozhraní nového projektu v modelu MIKE SHE 
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Vytvořením základního řídícího projektu se otevře rozhraní, kde se nám zobrazují 

jednotlivé záložky a adresáře, do kterých můžeme vkládat zvolená data a sledovat 

výsledky. Vstupní vrstvy, které by model měl obsahovat jsou:  

 digitální model terénu - DMT ve formě ESRI grid musíme exportovat do formátu 

ASCII xyz 

 Corine Land cover – nalezneme jej v položce Land use - Vegetation, představuje 

krajinný pokryv povodí, atribut GROUP člení typy povrchů povodí Bečvy do 

skupin. K jednotlivým skupinám se přiřazuje soubor ET Vegetation parameters ve 

formátu .etv, který obsahuje údaje o evapotranspiraci, LAI (index listové 

plochy)definuje kolik je listí na m
2
 a RD(hloubka prokořenění) znázorňuje, kde se 

nachází kořen, jestli nad nebo pod hladinou podzemní vody. Zvolila jsem si 

skupinu forest mixed (smíšené lesy). 

 

 

Obr.16 Okno MIKE SHE se zvolenou vegetací (forest mixed) 

 

 vrstva půdních typů – pomocí tohoto souboru se půdy člení do hydrologických 

skupin B,C,D. Je zobrazena položkou Unsaturated Flow- Soil Profile Definiton, 

následně pak vznikne soubor ve formátu . uzs, každá půda obsahuje retenční 

křivku.   

 Thiessenovy polygony – soubor ve  formátu .shp, lze vytvořit také pro ArcView 

pomocí extenze Create Thiessen polygons 

 Manningův koeficient drsnosti M- představuje převrácenou hodnotu 

Manningova koeficientu n, základní vrstva pro odvození koeficientu je Corine 

Land cover, koeficient odtoku byl nastaven na hodnotu 0,23 



 koeficient odtoku – soubor v ASCII formátu xyz 

 vrstva říční sítě a rozvodnice povodí Bečvy 

 

V položce Storing of results vybereme cílové výstupy, kde se zobrazí výstupy např. 

pro aktuální evapotranspiraci nebo povrchový odtok. Pak se spustí preprocesing, samotnou 

simulaci spustíme tlačítkem Water movement. Záložka Results pak obsahuje výstupní data. 

Jelikož některé simulace mohou být zdlouhavé, využila jsem již vytvořená data pro povodí 

Bečvy, které se používají v různých projektech. 

 

 

Obr.17 Ukázka půdního profilu skupiny B v modelu MIKE SHE 

 

Pro převod map znázorňujících simulaci klikneme pravým tlačítkem myši na 

zvolenou simulaci. Zvolíme pole Export, který vyexportuje soubor .dfs2 . V zobrazeném 

okně pak zatrhneme cílovou složku, kde se soubor bude nacházet. Zeptá se nás to na název 

souboru a místo, kde jej chceme uložit. V záložce Tool Explorer nacházející se v pravém 

dolním rohu, najdeme odkaz na GIS a pomocí Mike2Grd exportujeme soubor .dfs2 do 

gridu. Stisknutím tlačítka Execute a následně Dokončit, v zobrazeném okně, vznikne 

soubor ve formátu .asc . 
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Obr.18 Rozhraní Tool Explorer v modelu MIKE SHE 

 

Postup, kdy se převádějí data z MIKE SHE do ArcMap se nazývá zonální statistika. 

Vztahuje se na specifické oblasti a nová hodnota vzniká ze zóny definované v jiné vrstvě. 

Hodnoty jsou prezentovány rastrem nebo atributem třídy prvků. Výstup představuje 

tabulka statistických hodnot [ 40]. 

Po spuštění programu ArcMap si v atributu ArcToolbox v záložce Analysis Tools 

vybereme převod souboru ASCII do rastru se kterým pak budeme pracovat. Input data je 

vytvořený soubor .asc, je nutné změnit typ souboru z .txt  na .asc.  V output data se nám 

pak automaticky zobrazí výchozí rastr a jeho umístění. Typ výchozí dat nastavíme na 

Float.  

 

Obr.19 Převod souboru .asc na rastr pomocí ASCII to Raster 



Po výpočtu se nám zobrazí rastrová mapa, jejíž hodnoty odpovídají simulaci   

povrchového odtoku  v MIKE SHE. Tato simulace naleží krajinnému pokryvu a stejným 

postupem vytvoříme rastrovou mapu pro scénář 100% les. Výsledné hodnoty pak poslouží 

k porovnání.  

 

10.2 Postup při vyhodnocení výsledků zonální statistikou v ArcMapu 

     

  Nejprve je potřeba vytvořit vrstvu subpovodí.  K tomu slouží extenze Arc 

HydroTools, kterou si v položce View – Toolbars zatrhneme (Obr.20). Dalším, velmi 

důležitým krokem, je uložení projektu a nastavení souřadnicového systému S-JTSK. Po 

přidání vrstvy DMR povodí Bečvy následuje označení v liště Arc HydroTools – Terrain 

Preprocessing – DEM Manipulation – Fill Sinks (zůstane vše přednastaveno). Fill Sinks 

představuje rastr vyplněných bezodtokových depresí a je to hydrologicky korektní grid.  

 

 

Obr.20 Nabídka záložky extenze Arc Hydro Tools 9 v ArcMap 

 

Dále je nutno zatrhnout  Terrain preprocesing  

– Flow Direction (vše zůstane přednastaveno) – OK . Flow Direction je rastr určení směrů 

největšího sklonu pro každou buňku terénu. (Obr.21) 
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Obr.21 Záložka Terrain preprocesing v extenzi Arc Hydro Tools 9 

 

- Flow Accumulation (vše zůstane přednastaveno) – OK. Flow accumulation je rastr 

akumulace odtoku. 

- Stream Definition (vše zůstane přednastaveno) – OK. Stream Definition je rastr definice 

odtoku s hodnotou akumulace vody, která je větší než určitá, uživatelem stanovená, 

hodnota 

- Stream Segmentation (vše zůstane přednastaveno) – OK. Stream Segmentation je rast 

rozdělení toku na orientované říční úseky, pro které mají buňky stejnou  hodnotu. 

- Catchment Grid Delineation (vše zůstane přednastaveno) – OK. Rastr, který rozděluje 

povodí na subpovodí podle jednotlivých říčních úseků. 

- Catchment Polygon Processing (vše zůstane přednastaveno) – OK. Tímto krokem 

převedeme rastr subpovodí na polygonu vrstvu hranic povodí.  

 

Kliknutím pravým tlačítkem myši na vytvořenou vrstvu – Catchment – Data – 

Export Data vybereme složku pro uložení a pojmenujeme ji např. subpovodí.  

V nabídce ArcToolbox vybereme Spatial Analyst Tools – Zonal – Zonal Statistics, 

kde po vyplnění okna získáme výsledný rastr zonální statistiky. Zvolila jsem si pro 

vyhodnocení výsledků pomocí zonální statistiky data vyjadřující povrchový odtok povodí 

Bečvy. Mapa na Obr. srovnává odtokovou výšku pro oblast aktuálního krajinného pokryvu 

a 100% les. 



Jako první byl pro simulaci zvolen aktuální krajinný pokryv a poté scénář zcela 

zalesněného povodí. Aktuální krajinný pokryv představuje v modelu MIKE SHE vrstva 

CORINE Land Cover.  

Pokud chceme simulovat scénář 100% zalesnění povodí, je nutné v modelu MIKE 

SHE, přesněji v atributové tabulce CORINE Land Cover, upravit všechny hodnoty skupiny 

povrchu GROUP na forest mixed (smíšené lesy). Je také nutné nastavit hodnotu 

odtokového koeficientu (Paved runoff coefficient), který byl v tomto případě 0,23.  

Pokud máme vše nastaveno, následuje preprocesing dat. Na následujícím obrázku 

(Obr.22) je zobrazen povrchový odtok ze zájmového povodí Bečvy, jak pro aktuální 

krajinný pokryv (vlevo), tak pro scénář stoprocentního zalesnění (vpravo). Výška 

povrchového odtoku byla také vyhodnocena pomocí zonální statistiky (Obr.25 ).             

 

 

 

 

 

 

Obr.22 Srovnání aktuálního krajinného pokryvu se scénářem 100% les 

 – výsledky z modelu MIKE-SHE 
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Obr.23 Srovnání aktuální evapotranspirace pro aktuální krajinný pokryv a scénář 100% 

les – výsledky z modelu MIKE SHE 

 

 

Obr. 24 Hypodermický odtok modelovaný pomocí modelu MIKE SHE  

 



 

Obr.25 Výsledky simulace z modelu MIKE SHE znázorňující povrchový odtok - zonální 

statistika 

 

Na obrázku můžeme vidět mapový výstup z modelu MIKE SHE, který srovnává 

aktuální krajinný pokryv povodí se scénářem 100% les. Dle tohoto výstupu je zřejmé, že 

odtoková výška aktuálního krajinného pokryvu má rozdílné hodnoty než v zalesněné 

oblasti. Povrchový odtok bývá ovlivňován mnoha činiteli, i přesto ale podle dosažených 

výsledků v distribuovaném modelu MIKE SHE, můžeme konstatovat, že les výrazně 

ovlivňuje odtokové poměry v území. Vliv má také na evapotranspiraci a hypodermický 

odtok, které zobrazují obrázky, na kterých můžeme vidět rozdíly. 

 

10.3  Tabulkové hodnoty 

 

Výstupní tabulky se zpracovávají pomocí ArcView, kde přidáme a označíme povodí 

Bečvy. Záložka Analysis – Sumarize zone nám výběrem objectid-ok pomůže exportovat 

data povodí do tabulky. Pak klikneme na File- export-Delimited text. Zobrazí se nám 

tabulka s hodnotami povodí, které se následně zpracují v textovém souboru do grafu.  
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11 EPIZODA DUBEN 2006 V HYDROG 

 

Model HYDROG není komerčním produktem a jak už bylo výše zmíněno, k jeho 

použití je nutné vlastnit licenční hardwarový klíč. HYDROG neumožňuje napojení na GIS, 

proto je schematizace modelu složitější a zdlouhavější než u modelu HEC-HMS [5, 18]. 

 

11.1 Schematizace v modelu HYDROG 

 

Schematizace modelu HYDROG je náročná, jelikož se všechny parametry musí 

zapisovat jednotlivě. Pro vypracování mi vedoucí této práce poskytnul již hotovou 

schematizaci povodí Bečvy, která je ve formátu *.dbf (dBase IV). 

 

 
Obr.26 Uživatelské rozhraní modelu HYDROG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.2 Modelování pro scénář aktuálního krajinného pokryvu 

      

Než přistoupíme k samotnému modelování, je nutné k modelu HYDROG přes 

záložku Povodí-Seznam/připojení přidat schematizaci povodí Bečvy. Pak se naimportují 

meteorologická data prostřednictvím Data-hydromet. data, poté se zvolí Srážky a Meřené 

průtoky.  Přes menu Data-Aktualizace-Datum a čas se navolí datum, čas a časový krok. 

 

Pro začátek simulace se nastavují následující parametry [18]: 

 

 Trvání doby simulace v minulém období [h] – jedná se o počet hodin počítaných 

zpětně od času t0  

 

 Trvání doby simulace v budoucím období [h]- hodnoty 48-54h se používají pro 

krátkodobé předpovědi 

 

 Časový krok výpočtu [min] – doporučuje se ponechat, nastavená hodnota je 1min 

 

 Interval tabelace výsledků [min]- interval, ve kterém jsou výsledky exportovány do 

textových souborů,  nejčastěji je to 60 min 

 

 Průtok v uzávěrovém profilu [m3/s] – nastavuje se tak, aby byl simulovaný a 

měřený průtok v hydrogramu na stejné hodnotě 

 

 Ustálené proudění na počátku simulace – pokud nechybí naměřená data, ponechává 

se přednastavená možnost na „Ano“ 

 

 Prům. srážkový úhrn v předchozím týdnu [mm] – představuje ukazatel předchozích 

srážek, tzv. hodnota API 

 

 Rozložení srážek na povodí – ve většině případů se používá Thiessenova metoda, 

alternativně konstantní hodnota pro celé povodí 

 

 

Pokud máme všechny potřebná data naimportována a jsou nastaveny všechny 

parametry, můžeme přistoupit k samotné simulaci, která se zahájí přes Výpočet-Simulace. 
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Grafické výsledky zobrazíme pomocí Grafika- Průtoky. Výstupem je hydrogram, na 

kterém je zobrazen simulovaný a měřený průtok pro závěrový profil Dluhonice.  

Velmi důležitým krokem je kalibrace modelu. Kalibrace modelu HYDROG se 

uskutečňuje změnou kalibračních koeficientů (Data- Schematizace povodí-Kalibrace-

Kalibrační koeficienty). Po změně koeficientů se výsledky přepočtou, aniž by se muselo 

zasahovat do schematizace [18]. 

 

11.3 Modelování pro scénář 100% les 

 

Vlastnosti a informace o typech krajinného pokryvu nalezneme v záložce Typy 

ploch. Ke každému subpovodí je pak přiřazeno číslo plochy. Na následujících obrázcích 

můžeme vidět výsledky simulací znázorněné v hydrogramech pro srážkoodtokové epizody 

duben 2006 a červen 2004.  

 

11.4 Srážkoodtoková epizoda duben 2006 

 

 
Obr.27 Výsledný hydrogram simulované epizody duben 2006 pro scénář aktuálního 

krajinného pokryvu v modelu HYDROG 

 



Obr.27 znázorňuje průtok pro scénář aktuálního krajinného pokryvu, kdy rozdíly 

mezi naměřenou a simulovanou křivkou se od sebe nějak zásadně neliší. Rozdíl mezi nimi 

činí 20 m
3
.s

 -1 
. 

 

 
 

Obr.28 Výsledný hydrogram simulované epizody duben 2006 pro scénář 100% zalesnění 

v modelu HYDROG 

 

Na Obr.28 můžeme vidět hydrogram pro stoprocentní zalesnění povodí v dubnové 

epizodě 2006. Rozdíl mezi naměřeným a simulovaným průtokem je 31 m
3
.s

-1
. Dle výše 

uvedených hydrogramů můžeme říci, že vliv lesa na odtokové poměry byl opět prokázán.  
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 Graf 3 Srovnání aktuálního krajinného pokryvu se scénářem 100% les pro epizodu duben 

2006 

 

11.5 Srážkoodtoková epizoda červen 2004 v HYDROG 

 

 

Obr.29 Výsledný hydrogram simulované epizody červen 2004 pro scénář aktuálního 

krajinného pokryvu v modelu HYDROG 

 



 

Obr. 30 Výsledný hydrogram simulované epizody červen 2004 pro scénář 100% zalesnění 

v modelu HYDROG 

 

Výsledky simulací pro epizodu červen 2004
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Graf 4 Srovnání aktuálního krajinného pokryvu a scénáře 100% les v modelu HYDROG 
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 Graf 5 Srovnání  aktuálního krajinného pokryvu v modelech HEC-HMS a HYDROG 
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 Graf 6 Srovnání scénáře 100% les v modelech HEC-HMS a HYDROG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 ZÁVĚR 

 

Cílem této práce bylo porovnat aktuální krajinný pokryv se scénářem 100% 

zalesněné povodí. Jako pilotní území bylo zvoleno povodí Bečvy.  Základním kritériem 

bylo získání kvalitních vstupních dat, která byla po zpracování použita při schematizaci a 

v následujících simulacích. Dle dostupných dat byly vybrány tři srážkoodtokové epizody. 

Pro srovnání bylo využito grafických výstupů i tabulkového vyhodnocení. Ve všech 

vybraných modelech (HEC-HMS, MIKE SHE, HYDROG) byl zkoumán vliv lesa na 

odtokové poměry. Zvolené softwary se s danou problematikou vypořádaly, ovšem proces, 

který tomu předcházel, byl časově náročnější.  

Když porovnáme zmíněné modely, nalezneme zde několik rozdílů. Model HEC-

HMS je volně dostupný a výpočet simulace trvá poměrně krátkou dobu. U modelu 

HYDROG můžeme vyzdvihnout jeho snadné a přehledné ovládání, které bylo vytvořeno 

především pro jeho použití v operativní praxi.  

Práce s modelem MIKE SHE byla náročnější a doba simulace delší. Za výhodu 

tohoto softwaru se považuje tzv. modularita, která představuje možnost napojení na další 

komponenty modelu, např. transport sedimentů [8]. 

Pro vyhodnocení výsledků se využívá grafického a statistického vyhodnocení. 

Grafické vyhodnocení může být pomocí grafů či zonální statistiky. Pro statistické 

vyhodnocení je potřeba validace modelu, která probíhá díky Nash-Sutcliffovu koeficientu 

a koeficientu korelace [18]. 

Výsledné výstupy ukazují  rozdílné hodnoty pro aktuální krajinný pokryv a 100% 

zalesnění. Tyto dva scénáře byly také vyhodnoceny zonální statistikou, díky které byly 

rozdíly ve výsledných rastrech viditelnější. Bylo prokázáno, že lesní porost odtokové 

poměry opravdu ovlivňuje. Tuto skutečnost potvrzuje i práce [5], kde je analyzován vliv 

lesa pro povodí Ostravice a kde jsou doloženy i odpovídající výsledky. 

Pro modelování srážkoodtokových procesů existuje mnoho přístupů a pro řešení 

konkrétních hydrologických úkolů je výběr modelu zásadní. 
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