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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných povodňových událostí 

v povodí Opavy s využitím GIS. V první části je popsána charakteristika dané oblasti 

a fyzicko-geografické faktory. Dále úpravy na toku řeky Opavy a jejich přítocích, 

spolu se shrnutím povodňových událostí od 19. po 20. století.  V další části práce 

jsou pospány Geografické informační systémy – ArcMap, SagaGIS a GRASS GIS, 

které byly využity k analýzám  a samostatné hydrologické modelování. Závěr je 

zaměřen na zhodnocení výsledků. 

Klíčová slova: povodí Opavy, GIS, ArcMap, GIS SAGA, GRASS GIS 

Summary 

This bachelors essay deals with analysis of the selected flood events within 

the Opava catchment with the support of GIS. The first part deals with the particular 

geographical characteristics of the selected area. The next section describes channel 

and watershed management of river Opava and its tributaries and finally summary of 

floods from 19. to 20. century. The following described geographic information 

systems ESRI ArcMap, GIS, SAGA GIS and GRASS GIS used for the analysis and 

hydrologic models. The end deals with the final evaluation and assessment. 

Key words: Opava catchment area, GIS, GIS SAGA, ArcMap, GRASS GIS 
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1. Úvod 
 

  Přírodní pohromy a katastrofy provázejí člověka již po staletí. Setkáváme se 

s nimi ve formě požárů, extrémních výchylek teplot, povodní, vichřic nebo například 

zemětřesení. Všechny jmenované pohromy a mnohé další mají bohužel za následek 

poškození nebo ztrátu majetku s možností újmy na lidském životě. Zabránit všem 

těmto katastrofám není možné, avšak můžeme jim vhodným způsobem předcházet 

nebo se alespoň pokusit zmírnit jejich dopad. Ve své práci se zaměřuji na povodňové 

události Severní Moravy a Slezska v povodí řeky Opavy, kde se zabývám historií 

těchto povodňových událostí, jejich vznikem, rozsahem a příčinou.  

V první části se zabývám charakteristikou povodí Opavy, jejími fyzicko-

geografickými vlastnostmi a vlivem těchto vlastností na povodňové události. 

Dále zde popisuji úpravy koryta řeky Opavy a jejich přítoků od 17. století až po 

současnost. Zmiňuji zde příčinu těchto úprav, a zda tyto zásahy splnily původní účel.  

V další kapitole shrnuji povodňové události 19. a 20. století a podrobněji se věnuji 

povodni z roku 2007. 

Dále zde popisuji programy, se kterými jsem pracovala a využívala je 

k hydrometrickým analýzám. 
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2. Fyzicko-geografická charakteristika povodí Opavy 
 

2.1. Charakteristika povodí 
 

Povodí Opavy (2-02-01,2-02-02,2-02-03) situujeme na Severovýchod České 

republiky, kde malá část leží i v Polsku. Rozloha povodí činí 2088,8 km², tudíž se 

jedná o povodí středně velké. Řeka Opava se vlévá do řeky Odry a patří tedy do 

Baltského úmoří.  

Samotná řeka Opava vzniká soutokem Černé a Střední Opavy. Tento soutok 

se nachází ve Vrbně pod Pradědem ve 540 m n.m., kde celá od soutoku až po ústí 

patří do správy státního podniku povodí Odry. 

Střední Opava, která má délku 12,9 km pramení v severovýchodních svazích 

Pradědu ve 1195 m n.m. Černá Opava s délkou 18,4 km pramení při severozápadních 

svazích Orlíku ve 1030 m n.m. K dalším zdrojnicím řadíme ještě Bílou Opavu, která 

je pro svou podobu označována za nejzajímavější z těchto tří zmíněných bystřin. Bílá 

Opava pramení na jižních svazích Pradědu v 1260 m n.m.. a protéká obcí Karlova 

Studánka. Délka 13,2 km byla naměřena od pramene až po zaústění do Střední 

Opavy. 

Tok řeky Opavy od soutoku tří výše zmíněných pramenných větví, který 

nalezneme ve Vrbně pod Pradědem, až po ústí do řeky Odry měří 109,3 km. 

V případě, že bychom k tomuto číslu připočetli ještě délku nejdelšího pramenného 

přítoku Černé Opavy, dostali bychom délku 127,7 km. Řeka Opava teče směrem 

jihovýchodním až po Nové Heřminovy, kde se směr jejího toku mění na 

severovýchodní. Charakter toku je až po město Krnov bystřinný, po té se údolí, 

kterým řeka protéká, otevírá a řeka tvoří v tomto rovinatém území volné meandry. 

Charakter tohoto toku po celé své délce odpovídá tomu, jakým prostředím protéká. 

V části horního úseku probíhá řeka zalesněným územím, až po Vrbno pod Pradědem. 

Od tohoto bodu se pak střídá prostředí zástavby ve větších obcích nebo prostředí 
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zemědělsky využívané. Řeka Opava se pak vlévá do řeky Odry v 210 m.n.m. Přímo 

do koryta Opavy ústí celkem tři přítoky, které jsou součástí atlasu. Mezi tyto přítoky 

patří řeka Opavice, Čížina a Moravice.[15] 

Pramen řeky Moravice nalezneme ve Velkém kotli v Hrubém Jeseníku, toto 

místo se nachází ve výšce 1170 m n.m.. Téměř tři čtvrtiny tohoto toku se ubírají na 

jihovýchod, tento směr se v poslední čtvrtině mění na severovýchodní. Moravice se 

do řeky Opavy vlévá jako přítok pravostranný. Se svou délkou 99,1 km má Moravice 

průměrný průtok 7,67 m³/s. Z její celkové délky tvoří 20,6 km údolní nádrže, které 

zde byly vybudovány. Nádrž Kružberk zaujímá délku 7,7 km a Slezská Harta 12,9 

km. Obě tyto nádrže zásobují vodou ostravskou aglomeraci. 

Dalším významným tokem je řeka Opavice, jejíž pramen se nachází na 

jihovýchodních svazích Příčného vrchu. Od svého pramene až po ústí do řeky Opavy 

má řeka Opavice délku 35,7 km a její průměrný průtok je 1,33 m³/s. Opavice se do 

řeky Opavy vlévá jako levostranný přítok a téměř v celé své délce má bystřinný 

charakter. Řeka Opavice také tvoří státní hranici s Polskou republikou a to od města 

Albrechtice až po Krnov. 

Třetí a poslední přítok je řeka Čížina, která se vlévá do řeky Opavy mezi 

Krnovem a městem Opava. Její pramen nalezneme jihozápadně od Horního 

Benešova a její délka od pramene až po ústí činí 23,5 km. Ve spodní části toku 

nalezneme údolní nádrž Pocheň. 

Krom těchto zmíněných přítoků je do řeky Opavy přímo zaústěna ještě řada 

dalších. Je nutno zmínit Uhlířský potok, Kobylka, Skrbovický potok, Krasovka, 

Hájnický potok, Pílčťský potok, Opusta, Jesénka, Sedlinka a Plesenský potok. [15] 

Obrázek níže znázorňuje výstup z programu ArcGIS (ESRI). Jedná se o 

zobrazení zájmové oblasti-povodí Opava. 
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Obrázek 1 Povodí Opavy 

 

2.2.  Geologické poměry 
 

Území, ve které se povodí řeky Opavy nachází je morfologicky a orograficky 

tvořeno dvěma rozdílnými celky. Tyto dva celky jsou vzájemně odlišné a to má 

výrazný vliv na charakteristiku říční sítě a na hydrologické poměry. Z geologického 

hlediska se bavíme o Českém masivu a soustavě západních Karpat.  

Český masív náleží straně severozápadní a jeho první obrysy se utvářely v období 

prvohor. V období Variského vrásnění byly sedimenty, usazené v rozsáhlé sníženině, 

zasaženy mohutnou horotvornou činností. S horotvornými pochody se setkáváme i 

v pozdějším období a to v třetihorách, kdy mluvíme o tzv. Alpínském vrásnění. 

V tomto období byl reliéf tohoto území již pouze dotvářen. Docházelo zde ke 

kerným posunům, zlomům, převážně ve směru vertikálním a klembovitým posunům 

či zdvihům. Členitost terénu v této oblasti je mírnější, což můžeme pozorovat na 
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podélných sklonech vodotečí a následném odtoku. Tyto vlastnosti jsou způsobeny 

denudačními pochody, které zde trvaly po dlouhou dobu.  

Denudace a eroze probíhala v povodí Odry po delší dobu než v beskydské části 

povodí Odry.  Tomu taky přisuzuje fakt, že ačkoliv jsou obě tyto oblasti v téměř 

stejné nadmořské výšce, sklon terénu v povodí řeky Opavy je mírnější a délka dráhy 

odtoku do recipientu je téměř dvojnásobná. [1] 

 

V průběhu Alpínského vrásnění byly utvořeny Západní Karpaty, jsou tedy 

mladší než Český masiv. Jednou z částí Západních Karpat v povodí Opavy je 

Ostravská pánev, která patří ke sníženinám Karpatské předhlubně.  

 

 

2.2.1. Geologická stavba povodí 

 

V oblasti Jesenické se setkáváme zejména s odolnými strukturami 

krystalinika Českého masivu. Převládají zde horniny vyvřelé a metamorfované. Tato 

skladba hornin brání vodě v erozní činnosti a to se odráží na stavbě a uspořádání 

říční sítě.  Největší část povodí zabírají droby a jílovité břidlice spodního karbonu. 

V hrubém Jeseníku dosahují největších mocností devonské uloženiny. Tvoří zde až 

kilometr mocnou vrstvu, skládající se z fylitů, kvarcitů a svorů. V nižších 

nadmořských výškách v dolní části povodí se setkáváme hlavně s písky, štěrky, jíly a 

fluviálními sedimenty, kde patří písčité jíly, štěrky a povodňové hlíny. Z období 

glaciálních, kdy byly oblasti vyšších nadmořských výšek silně denudovány, 

pocházejí hlavně sedimenty. Jedná se o sedimenty eolické, jako jsou spraše, sprašové 

hlíny a sedimenty glaciální, kde patří svahové hlíny a bludné balvany.[8] 

 

2.3. Hydrogeologické poměry 
 

Povodí Opavy patří k oblasti s vysokým množstvím ročních srážek. Toto 

území má tudíž velký odtok, který však není rovnoměrný, díky petrografické stavbě 
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hornin, které se zde nacházejí. Charakter hornin je velice nepříznivý pro akumulaci 

podzemních vod. Horniny devonu a krystalinika téměř nemají průlinovou 

propustnost a u hornin karpatského flyše se vyskytuje jen v nepatrné míře. Kvartérní 

sedimenty jsou horniny, u kterých se setkáváme s výraznější akumulací průlinové 

podzemní vody. Nevyskytují se zde však v takové míře, aby mohly výrazně ovlivnit 

odtok povrchové vody z území. Proto se zde setkáváme s výrazným nedostatkem 

podzemních vod. Tento nedostatek se snaží vyrovnat vodárenské nádrže, které 

zajišťují potřebu vody v této oblasti. [8] 

Vyskytují se zde i vody minerální. Prameny kyselek se nacházejí na východ 

od Hrubého Jeseníku, na Krnovsku, Bruntálsku a v Karlově Studánce. V ostravsko-

karvinském revíru se můžeme setkat s vodami slanými, které jsou vázány na 

antropogenní činnost. 

 

2.3.1. Hydrogeologické rajony 

 

Z hydrogeologického hlediska můžeme povodí rozdělit na pět 

hydrogeologických rajonů. 

Hydrologický rajon je území s obdobnými hydrogeologickými poměry, typem 

zvodnění a oběhem podzemní vody (podle zák. č. 254/200 sb ve znění pozdějších 

předpisů). Dle vzájemné polohy dělíme hydrologické rajony na svrchní rajony, 

základní rajony a hlubinné rajony. 

Jak jsem již zmínila výše, povodí Opavy dělíme do pěti rajonů, kde patří Kvartér 

Odry (1510), Kvartér Opavy (1520), Kvartér Opavské pahorkatiny (1550), 

Krystalinikum severní části východních Sudet (6413) a kulm Nízkého Jeseníku 

(6611). [8], [3] 
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Tabulka 1 Charakteristika rajonů 

Číslo rajonu Název rajonu Litologie Typ kvartérního 

sedimentu 

Druh 

propustnosti 

1510 Kvartér Odry štěrkopísek fluviální průlinová 

1520 Kvartér Opavy štěrkopísek fluviální průlinová 

1550 Kvartér Opavské 

pahorkatiny 

Štěrkopísek a 

hlína 

glacienní průlinová 

6431 Krystalinikum severní 

části východních 

Sudet 

metamorfity - puklinová 

6611 Kulm Nízkého 

Jeseníku 

Břidlice a 

droby 

- puklinová 

 

 

 

2.4. Geomorfologie 
 

Oblast povodí Opavy můžeme rozdělit do tří provincií a to České Vysočiny, 

Středoevropské nížiny a Západních Karpat. Reliéf celého povodí je různorodý díky 

odlišnému stáří mezi jednotlivými celky, ze kterých se povodí skládá. 

Z geomorfologického hlediska tuto oblast dělíme na pět geomorfologických celků: 

Nízký Jeseník, Hrubý Jeseník, Zlatohorská vrchovina, Opavská pahorkatina a 

Ostravská pánev.  

 

Nízký Jeseník 

Nízký Jeseník patří k nejstarším geologickým celkům. Rozpíná se na 

východní straně od Hrubého Jeseníku a je obklopen Hornomoravským úvalem a 

severní Slezskou nížinou. Na východní straně je tato oblast uzavřena Ostravskou 

pánví a Moravskou bránou.  
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Průměrná výška této oblasti se pohybuje od 400 do 600m. Východní část území je 

znatelně plošší a je rozlámáno do soustavy ker, kde docházelo k výmolové činnosti 

potoků a řek. Touto činností se zde vytvořily hluboce zaříznutá údolí. Oživení 

pohybu ker a vznik zlomů způsobila sopečná činnost, která se zde projevovala v 

kenozoiku včetně kvartéru. Důkazem této sopečné činnosti jsou vyhaslé sopky 

v oblasti Bruntálska, kde se nachází Uhlířský vrch, Venušina sopka, Malý a Velký 

Roudný. Podél severních a západní okrajů se nacházejí zbytky denudačních 

sedimentů z období, kdy bylo toto území zaledňováno. S těmito glaciály byly na 

území deponovány nánosy štěrků a bludné balvany. Díky velké tíze ledovců došlo 

místy k zarovnání vrcholů kopců a v rámci periglaciální zóny se vytvořila takzvaná 

kamenná moře, mrazové sruby nebo kryoplanační terasy.[3] 

 

Hrubý Jeseník 

Hrubý Jeseník je považován za nejvyšší geomorfologickou jednotku povodí 

Opavy. Tato hornatina výrazně převyšuje okolí pohoří a její výška se stupňuje 

směrem k vlastnímu středu, kde nalezneme nejvyšší vrchol Hrubého Jeseníku, 

Praděd s výškou 1491 m n.m.. Dnešní vzhled Hrubého Jeseníku s přímočarými 

svahy, širokými sedly a celkovým horským rázem je zapříčiněn tektonickými 

pohyby. Došlo zde k rozlámání paroviny a kry byly uloženy do nestejných výšek. 

Současná hrásťová stavba se skládá z několika ker v podélném i příčném směru. 

 

Zlatohorská Vrchovina 

Zlatohorskou vrchovinu najdeme vedle východní části Hrubého Jeseníku. 

Tato vrchovina byla také, jako již výše zmíněné celky, rozdělena na kry a díky jejím 

posunům došlo k vytvoření hlubokých údolí, kde se nyní nacházejí vodní toky. 

Ostravskou pánev můžeme popsat jako rovinu či mírnou pahorkatinu, která 

vznikla poklesem Českého Masivu při podsouvání pod Karpaty. Ostravská pánev 

zasahuje do povodí řeky Opavy jen nepatrně a to v místě kde řeka Opavy ústí do 

řeky Odry. [3] 
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Na obrázku níže jsou zobrazeny výše popisované geomorfologické celky. Jedná se 

opět o výstup programu ArcGIS (ESRI). 

 

Obrázek 2 Geomorfologické celky povodí Opavy 

 

 

2.5. Pedologické poměry 

 

Půdu můžeme chápat jako celek, který vzniká působením mnoha činitelů, 

jako jsou podzemní voda, biologický faktor, klima na matečnou horninu po určitou 

dobu. Prolíná se zde biologický a geologický koloběh a jejich výsledný projev je 

proces půdotvorný. Při tomto procesu velice záleží na podmínkách a půdotvorných 

faktorech, na kterých závisí kvalita půdy. K rozdělení půdních typů povodí řeky 

Opavy bylo využito Morfologického klasifikačního systému půd-MKSP. [15] 

 

Půdním typem označujeme skupinu půd, která se vyvíjela vlivem určitého 

souboru půdotvorných činitelů a podmínek prostředí. 
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2.5.1. Popis půdních typů v povodí Opavy 

 

Kambizem 

Půda s největším zastoupením v povodí Opavy je kambizem. Také je 

označována jako hnědá či hnědá lesní půda. Převažuje zde chemické zvětrávání 

prvotních minerálů, kdy dochází k uvolňování Fe, Mn a Al.  

Tvorba kambizem je typická v oblastech vrchovin, hornatin a pahorkatin. Je často 

využívána pro zemědělské účely a má vysokou pórovitost. V povodí Opavy se 

nachází zejména v nižších polohách horských oblastí Jeseníků. [15] 

 

Podzol 

U těchto druhů půd je přítomen podpovrchový horizont, vybělený 

organickými kyselinami. Vyskytují se hlavně pod jehličnatými lesy, vřesy a 

borůvkami. V oblasti povodí se podzoly vyskytují v horských oblastech Nízkého 

Jeseníku. [16] 

 

Hnědozem 

Patří do třídy půd, které mají diagnostický horizont, označovaný jako luvický. 

Tento horizont vzniká tak, že ve svrchní části profilu dojde ke ztrátě karbonátů, 

poklesu pH a uvolní se tak organické látky do spodní části profilu. Hnědozemě se 

vyskytují převážně v nížinách a pahorkatinách. Využívají se často k zemědělským 

účelům a jejich původním porostem byly listnaté lesy.[16] 

 

Luvizem 

Jedná se o dobře provzdušněnou a pórovitou půdu. Původním porostem byly 

listnaté lesy. Tvorba těchto půd probíhá v rovinách i mírně zvlněném reliéfu. 

V oblasti povodí jsou lokalizovány do nižších terénů od Ostravsko-karvinské pánve 

po Moravskou bránu.[15] 
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Fluvizem 

Tyto půdy se vyvíjejí z povodňových sedimentů hlinitopísčité až jílovité 

zrnitosti. Obsahují velké množství živin. Využívají se k pěstování plodin a jejich 

nejlepší ochranou jsou lužní lesy a travní porosty. [16] 

 

 

2.6. Krajinný pokryv 

 

Krajinný pokryv je velice důležitý z hlediska ochrany půdy, kterou chrání 

před erozí, kdy ji chrání samotným rostlinným pokryvem a zpevňuje ji keřovým 

systémem. Díky výskytu přírodního krajinného pokryvu dochází také ke zdrsnění 

povrchu půdy, což zpomaluje povrchový odtok vody a tím dochází k vsakování vody 

Obrázek 3 Půdní typy 
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do půdy. U luk dosahuje retenční účinek 2 l/m² a u lesů dokonce 5 l/m². Lesní půda 

průměrně vsákne 65-75 l/m² za jednu hodinu. Tyto retenční vlastnosti se projevují 

hlavně v zimním období. [5] 

V povodí Opavy je většina plochy zalesněná. Výjimku tvoří Ostravská pánev, 

Krnovsko a Opavská pahorkatina, kde se nachází převážně orná půda. I přes 

zalesnění této oblasti se zde setkáváme s povodňovými událostmi z důvodu vysokých 

srážek. 

 

2.6.1. Biogeografické členění  

 

České republiky znamená rozdělení území dle rozmístění bioty (flóry a 

fauny) v určitém prostoru. Z tohoto hlediska Českou republiku dělíme na dvě 

biogeografické provincie (provincie středoevropských listnatých lesů a panonskou 

provincii), čtyři podprovincie (hercynskou, panonskou, západokarpatskou a 

severopanonskou) a biogeografické regiony. Biogeografický region chápeme jako 

individuální jednotky biogeografického členění krajiny na regionální úrovni 

s identickou vegetační stupňovitostí a zahrnující zpravidla výrazně odlišné krajiny.  

Povodí Opavy se rozděluje na dvě podprovincie: hercynskou a panonskou. Na styku 

těchto biogeografických regionů se nachází přechodné zóny, které svými 

charakteristikami nezapadají do žádného z bioregionů. [2] 

 

2.6.2. Bioregiony v povodí Opavy 

 

Jesenický bioregion 

 Nachází se v oblasti Hrubého Jeseníku na rozmezí Moravy a Slezska a 

částečně zasahuje i do Polska. Setkáváme se zde s výraznou členitostí reliéfu a 

nachází se zde vegetační stupně od 4. bukového až po 8. subalpinského. Nacházejí se 

zde hlavně smrkové lesy s ojedinělým výskytem bučin, suťových lesů a klimaxových 

smrčin. 
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Nízkojesenický bioregion 

 Nachází se v oblasti Nízkého Jeseníku a částečně ve Zlatohorské vrchovině. 

S převahou se zde vyskytuje 4. bukový vegetační stupeň a v polohách nejvyšších se 

nachází 5. jedlovo-bukový stupeň a 3. Dubovo-bukový stupeň, který je zde nejméně 

rozsáhlý. V lesích převažují smrčiny s výskytem vlhkých luk a mezofilních pastvin. 

 

Krnovský bioregion  

Rozkládá v oblasti města Krnov v geomorfologickém celku Nízkého Jeseníku 

a Zlatohorské vrchoviny, jeho okraj zasahuje do Polska. Bioregion se nachází na 

přechodné oblasti hercynské a Polanské provincie. Nalezneme zde 3. Dubovo-

bukový stupeň s pravděpodobným výskytem autochtonních borů. Typické pro tuto 

oblast je rozsáhlé zastoupení lip a vlhkých stanovišť. 

 

Opavský bioregion 

Nachází se ve střední části Slezska u města Opavy. Převahu zde má 3. dubovo-

bukový stupeň. Převládají zde dubovo-borové háje s březovými doubravami a také 

rašelinné březiny, které zaujímají nejrozměrnější plochu v České republice. Podél 

řeky Opavy se vyskytují nivní louky a široké luhy. 

[2] 
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Obrázek 4 Krajinný pokryv 

 

Vysvětlivky k mapě Krajinného pokryvu: 

111- souvislá městská zástavba                  

112- nesouvislá městská zástavba          

121- průmyslové a obchodní zóny 

122- silniční a železniční sít 

123- přístavní zóny 

124- letiště 

131- těžba hornin 

132- skládky 

133- staveniště 

141- plochy městské zeleně 

142- sportovní a rekreační plochy 

211- nezavlažovaná orná půda 

221- vinice 

222- ovocné sady a keře 

231- louky  

242- komplexní systém kultur a parcel 

243- zemědělské oblasti s přirozenou 

vegetací 

311- listnaté lesy 

312- jehličnaté lesy 

313- smíšené lesy 

321- přírodní pastviny 

322- slatiny a vřesoviště 

324- přechodová stádia lesa a křoviny 

332- holé skály 

411- vnitrozemské bažiny 

412- rašeliniště 

511- vodní toky a cesty 

512- vodní plochy 
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2.7. Klimatické poměry 
 

Podnebí povodí Opavy spadá do evropského mírného pásu. Tato oblast je 

ovlivňována klimatem oceánským, přicházejícím ze západu a z východu klimatem 

kontinentálním. Toto podnebí se tedy vyznačuje horkými lety a tuhými zimami. 

Stavba území má velký vliv na srážkový úhrn. V oblasti Krnovska a Opavy se 

setkáváme s takzvaným dešťovým stínem, kde vrcholy Nízkého Jeseníku, Hrubého 

Jeseníku a Zlatohorské vrchoviny zabraňují proudění, které přichází ze západu. 

Srážky se tedy zachytí na vrcholech, kde je tudíž srážkový úhrn nejvyšší a do oblasti 

Krnova a Opavy se již nedostanou, a proto jsou tyto oblasti na srážky nejchudší.  

[1] 

 

2.7.1. Teplota vzduchu 

 

Průměrná roční teplota v povodí Opavy kolísá od 2-4°C hrubém Jeseníku, 4-

6°C v Nízkém Jeseníku, 8°C v oblasti Krnova a o něco více 8-9°C v oblasti Ostravy. 

Za nejteplejší měsíc je považován červenec a za nejchladnější leden. [4] 

 

2.7.2. Srážky 

 

Povodí Opavy se nachází na závětrné straně Jeseníků, kterou nazýváme 

srážkový stín, tato poloha povodí se odráží na celkovém dlouhodobém srážkovém 

průměru. 

Jak jsem již zmínila výše, ke srážkově nejbohatším oblastem patří pramenná oblast 

Hrubý Jeseník se srážkovým úhrnem 1100-1300 mm. V oblasti Nízkého Jeseníku 

dochází k poklesu srážek od západu 1000-800 mm na východ 700 mm.V oblasti 

Krnovska, kde je srážkový úhrn nejnižší se hodnota pohybuje kolem 650-700 mm.  

Přímo ve městě Opava dosahují srážky 640mm. 

Nejvyšší úhrn srážek je v únoru nejvyšší v červenci. [1] 
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2.7.3. Klimatické oblasti 

 

Klima můžeme určovat podle mnoha klasifikací. Mezi nejčastěji používané 

patří klasifikace dle E. Quitta, které byly vytvořeny z dat naměřených v letech 1901-

1950 a 1926-1950. K jejich vytvoření bylo potřeba zjistit následující informace: 

 

(t I-X)-průměrné teploty v lednu, dubnu, červenci a říjnu 

(LetD)-počet letních dnů 

(MD)-počet mrazových dnů 

(LD)-počet ledových dnů 

(HVO)-počet dnů s teplotou alespoň 10ºC 

(sVo)-srážkový úhrn vegetačního období 

(sVz)-srážkový úhrn v zimním období 

(s 31mm)-počet dnů se srážkami alespoň 1mm 

(sp)-počet dnů se sněhovou pokrývkou 

(0<0,2)-počet jasných dnů 

(0>0,8)-počet zatažených dnů 

 

Z těchto hodnot bylo vytvořeno 14 klimatických charakteristik, které se dále 

dělí na teplé, mírně teplé a chladné oblasti. Do oblasti teplé patří T1-T5 (T1-

nejchladnější nejvlhčí, T5- nejteplejší nejsušší), do oblasti mírně teplé pak MT1-

MT11 (MT1- nejchladnější nejvlhčí, MT11- nejteplejší nejsušší) a poslední chladné 

CH1-CH7 (CH1- nejstudenější, CH7- nejteplejší). 

 

 Dle této klasifikace zjistíme, že se povodí Opavy nachází na severu v oblasti 

CH4, CH6 a CH7. Směrem na jihovýchod v okolí města Bruntál se klima mění na 

mírně teplé MT2, MT3, MT7 a na východní straně povodí směrem k Ostravě na 

MT9, což je stále mírně teplé klima a v Ostravské pánvi na MT10, které již patří 

k oblastem nejteplejším. [14] 
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Tabulka 2 Charakteristika jednotlivých oblastí (Quitt 1997) 

Chladné oblasti léto zima 

CH4 Velmi krátké, chladné, 

vlhké 

Velmi dlouhé, velmi chladné, 

dlouhé trvání sněhové 

pokrývky 

CH6   

CH7 Velmi krátké, mírně 

chladné, vlhké 

Dlouhá mírná, mírně vlhká, 

dlouhé trvání sněhové 

pokrývky 

Mírně teplé 

oblasti 
léto zima 

MT2 Krátké, mírně chladné, 

vlhké 

Normálně dlouhá, mírně teplá, 

suchá, normálně dlouhé trvání 

sněhové pokrývky 

MT3 Krátké, mírně chladné, 

suché 

Normálně dlouhá, mírná až 

mírně chladná, suchá až mírně 

suchá, krátké trvání sněhové 

pokrývky 

MT7 Normálně dlouhé, mírně 

suché 

Normálně dlouhá, mírně teplá, 

suchá až mírně suchá, krátké 

trvání sněhové pokrývky 

MT9   

MT10 Dlouhé, teplé, mírně suché Krátká, mírně teplá, velmi 

suchá, krátké trvání sněhové 

pokrývky 
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Tabulka 3 Přehled klimatických oblastí v povodí Opavy 

 MT2 MT3 MT7 MT9 MT10 CH4 CH6 CH7 

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

HVO 140-160 120-140 140-160 140-160 140-160 80-120 120-140 120-140 

MD 110-130 130-160 110-130 110-130 110-130 160-180 140-160 140-160 

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

t I -3- -4 -3 - -4 -2 - -3 -3 - -4 -2 - -3 -6 - -7 -4 - -5 -3 - -4 

t VII 16-17 16-17 16-17 17-18 17-18 12-14 14-15 15-16 

t IV 6-7 6-7 6-7 6-7 7-8 2-4 2-4 4-6 

t X 6-7 6-7 7-8 7-8 7-8 4-5 5-6 6-7 

s≥1mm 120-130 110-120 100-120 100-120 100-120 120-140 140-160 120-130 

s VO 450-500 350-450 400-450 400-450 400-450 600-700 600-700 500-600 

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

sp 80-100 60-100 60-80 60-80 50-60 140-160 120-140 100-120 

o>0,8 150-160 120-150 120-150 120-150 120-150 130-150 150-160 150-160 

o<0,2 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 30-40 40-50 40-50 
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2.8. Hydrologické poměry 

 

Jak jsem již zmínila výše, největším přítokem řeky Opavy je řeka Moravice. 

Z Vrbna pod Pradědem se řeka ubírá směrem jihovýchodním a díky povodním roku 

1997 má nyní řeka ráz blízký přírodě. Koryto je tvořeno terasami, ostrůvky a četnými 

meandry. V oblasti u Nové Heřminovy se směr toku mění na severovýchodní. Celý 

tento popisovaný úsek od Vrbna pod Pradědem až po Krnov má horský charakter a 

řeka protéká údolím, kde tvoří četné peřeje. Současná stavba říční sítě je výsledkem 

tektonických pochodů z minulosti a její geologickou stavbou. Do řeky Opavy se 

vlévá většina velkých přítoků zprava, patří zde například Moravice a Čížina. 

K výrazným levostranným přítokům patří řeka Opavice. Povodí je tedy uspořádáno 

lehce asymetricky. [1] 

Zobrazení podélného profilu řeky Opavy přikládám v příloze. Graf č. 1. 

Obrázek 5 Klimatické oblasti povodí Opavy 



20 
 

 

Graf 1 Hypsografická křivka 

 

 

2.8.1. Průměrné roční stavy a průtoky 

 

V povodí Odry se můžeme setkat s 12 vodoměrnými stanicemi. V každé 

z nich se nachází hlásný profil, který je velmi důležitý z hlediska sledování průběhu 

případné povodně. 

 

            Tyto profily se dělí na tři kategorie. Základní hlásné profily A najdeme na 

významných vodních tocích a slouží k ochraně před povodněmi na národní úrovni a 

data z nich používá i předpovědní povodňová služba. Tyto profily jsou vybaveny 

vodoměrnou stanicí s vodočetnou latí. Hlásný profil kategorie B se nazývá 

doplňkový a je nezbytný pro ochranu před povodněmi na úrovni regionální. Tyto 

profily jsou vybaveny vodočetnou latí. Poslední druhem je hlásný profil kategorie C, 

který většinou provozují obce nebo samotní majitelé ohrožených nemovitostí. Jsou 

umístěny na menších tocích. Jsou vybaveny vodočetnou latí nebo značkami SPA.[9] 
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Tabulka 4 Přehled vodoměrných stanic 

Název Vodní tok Plocha 

povodí 

[Km²] 

Průměrný 

roční 

stav[cm] 

Průměrný 

roční 

průtok[m³·sˉ¹] 

Kategorie 

Mnichov Černá Opava 50,51 69 0,858 B 

Karlovice Opava 150,83 76 2,6 B 

Krnov Opava 369,11 123 3,89 A 

Krnov Opavice 173,27 79 1,26 A 

Opava Opava 928,54 127 6,41 A 

Malá 

Morávka 

Bělokamenný 

potok 

17,94  71 0,327 C 

Velká Štále Moravice 168,61 46 2,62 B 

Valšov Moravice 244,51 81 3,45 A 

Mezina Černý potok 91,95 103 0,878 B 

Kružberk Moravice 567,43 89 6,46 A 

Branka u 

Opavy 

Moravice 715,77 81 5,32 A 

Děhylov Opava 2037,55 97 13,7 A 

 

 

2.8.2. Průměrný specifický odtok 

 

Nejvyšších hodnot zde dosahují oblasti horské, kde srážkové úhrny pohybují 

v hodnotách 30 l·sˉ¹. Na východní straně se hodnoty snižují na 5-10 l·sˉ¹. Oblast 

dolního toku řeky Opavy dosahuje nejnižších hodnot a to 3 l·sˉ¹. Hlavním důvodem 

tohoto poklesu je oblast Krnovska a Opavska, která je velmi chudá na srážky. 

[4] 
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2.9. Vodní nádrže 

 

Vodní nádrže jsou víceúčelová díla a jejich hlavní účel se vždy určuje dle 

aktuálních potřeb hospodářských nebo společenských. K základním důvodům, proč 

jsou tato díla stavěna je zásobování vodou, protipovodňová ochrana, minimální 

průtok v tocích a pod nimi, výroba elektrické energie a taky možnost chovu ryb a 

rekreace. Původně byl pro povodí Opavy vypracován elaborát, kde bylo navrženo 

osm vodních nádrží, jejich konkrétní účel nebyl blíže specifikován. Z původních 

osmi se uskutečnila stavba čtyř vodních nádrží a mezi ně patří vodní nádrž Kružberk, 

Lobník, Slezská Harta a Pocheň. [1] 

 

 

Kružberk 

Nádrž Kružberk se nachází na řece Moravici u města Kružberk. Do trvalého 

provozu byla nádrž uvedena roku 1960. Řeka Moravice má poměrně stálý a bohatý 

průtok a nachází se v území dobré morfologické a geologické stavby. Podloží je zde 

skalní a je složeno ze slepenců, břidlic a droby. Původní hlavní účely nádrže měly 

být zásobování vodou, energetické využití, zadržování středních vod a zavlažování 

luk. Nyní plní Kružberk hlavně funkci povodňové ochrany a snižování průtoku 

stoleté vody. Kružberk navíc spolupracuje s vodní nádrží Slezská Harta, která plní 

hlavní retenční funkci. [1] 

 

Slezská Harta 

Tato nádrž se nachází v údolí Moravice nad obcí Slezská Harta. Stavební 

práce byly zahájeny roku 1987 a ukončeny 1997. S objemem 218, 7 mil·m³ se 

Slezská Harta řadí mezi největší nádrže na Moravě a ve Slezsku. Nádrž funkčně 

spolupracuje s nádrží Kružberk. Obě tyto nádrže snižují stoletý průtok z 258 na 50 

m³·sˉ¹, kdy jak jsem již zmínila výše, Slezská Harta plní hlavní retenční funkci. 
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Lobník 

U této nádrže je třeba zmínit, že se nejedná o nádrž samostatnou ale o součást 

vodní nádrže Kružberk. Mezi nimi je hráz zachycující splaveniny a díky ní dochází 

k čištění vody, která se pak dostává do samotného Kružberka. 

 

Pocheň 

Tato malá vodní nádrž nacházející se na řece Čížině, byla vybudována v roce 

1973. Původním účelem této nádrže mělo být zavlažování půdy. Zavlažovací 

systémy zde však nebyly zřízeny, a proto tato nádrž plní funkcí rekreační. Objem této 

nádrže činí 0, 726 mil·m³. [1] 

 

 

 

2.10. Souhrn fyzicko-geografických faktorů ovlivňující 

povodňové události 

  

Povodňové události v povodí Opavy a jejich průběh ovlivňují nejvíce tyto faktory: 

 

-Geologické složení hornin v povodí, které je nepropustné a to urychluje povrchový 

odtok z území 

-Územím, kde neprotékají vodní toky, jsou většinou úzká údolí s velkým spádem-

Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník, Zlatohorská vrchovina 

-Oblast Jeseníků s mělkým půdním horizontem, způsobuje nižší stupeň infiltrace 

vody do půdy 

-Horské polohy způsobují orografické zesílení srážek. To znamená, že v pramenných 

oblastech jsou roční úhrny nadprůměrné 

-Povahu povodňových událostí charakterizuje jejich vznik. Povodně zde vznikají 

většinou v jarním období při tání sněhu za doprovodu srážek a v období letním, za 

intenzivních dešťů. 
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3. Úprava vodního toku řeky Opavy 
 

V místech s dostatkem vody se vždy rozvíjelo osidlování a zakládaly se zde 

města. Hlavním z důvodů bylo, že voda je hlavním energetickým zdrojem a lidé byli 

ochotni v její blízkosti stavět svá sídla i s tím rizikem, že budou někdy v budoucnu 

zaplavena. [1] 

 

Jak jsem již zmínila výše, odtokové poměry řeky Opavy jsou výrazně 

ovlivněny geologickou a geomorfologickou stavbou. Koryto řeky můžeme považovat 

za stabilní bez výrazné erozní činnosti. V nížině u Krnova jsou průtoky díky nižší 

kapacitě koryta vyšší a dochází zde k častému zaplavování údolní nivy.  

 

 

První vodohospodářské stavby na řece Opavě byly zaznamenány již v 17. 

století. Jednalo se o jezy, kterých zde bylo zhruba čtyřicet a dvacet čtyři z nich se 

dochovalo do současnosti. Největší jezy v oblasti dolní řeky Opavy, kde patří 

Třebovice, Smolkov, Štítina a Haštice, sloužily zejména pro přivádění vody do 

rybníků. Postupem času však trend rybníkářství pominul a jezy začaly mít význam 

spíše energetický. S jezy se setkáváme i v oblasti Opavy horní, kde důvodem pro 

jejich stavbu byla hlavně těžba a zpracování rud.  Nově postavené jezy měly dodávat 

vodu do oblastí s rozrůstajícím se textilním průmyslem. Voda z jezů byla využívána i 

k zavlažování luk. 

 

V 19. století docházelo k rozsáhlým úpravám břehů řeky Opavy. K těmto 

úpravám vedly hlavně škody jako vymílání břehů, poškozování jezů a odnos 

zemědělské půdy. Například v městě Opava bylo koryto upraveno takovým 

způsobem, že došlo k usměrnění a zabránění vytvoření dalších meandrů.  

 

Díky povodňovým událostem v letech 1880 a 1872 se začalo více dbát na 

protipovodňovou ochranu. Protože došlo k poškození jak průmyslových, 

zemědělských, ale také obytných oblastí, podnikly se výrazné kroky, aby se tato 
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situace již neopakovala nebo se škody alespoň zmírnily. V letech 1891-92 se dle 

připravených projektů upravila Bílá Opava, Černá Opava a Střední Opava, jejich 

toky byly zregulovány až po Vrbno pod Pradědem. Projekt byl také připraven pro 

řeku Opavu v Krnově a Opavě. Úprava Opavy byla zdůvodněna mnohými 

povodněmi na Krnovsku z důvodu vysokých srážek, které v roce 1891 dosáhly až 

2194 mm. Navržená regulační soustava začínala pod ústím Opavice a končila 

v Krnově. Tato stavba obsahovala dva jezy a dva mosty. Koryto bylo navrženo na 

stoletý průtok 228 m³·sˉ¹ nad soutokem s Opavicí a pod ním na průtok 184 m³·sˉ¹. 

 

Stejně jako tomu bylo již v předchozích případech i v tomto bylo vytvoření 

plánů zapříčiněno povodňovou událostí, která se odehrála roku 1903. Jednalo se o 

úpravu řeky Opavy v Opavě. S regulací se začalo v místě ústí Kateřinského potoka 

po ústí potoka Velká. Konečná délka regulace činila 4km a koryto bylo připraveno 

na převod stoleté vody. Před tím než došlo k této regulaci a zpevnění koryta řeky, 

docházelo k podemílání břehů a to zabraňovalo územnímu rozvoji. Úprava tedy byla 

nevyhnutelná také z důvodu budování kanalizační sítě a faktu, že zde docházelo 

k častému zaplavování území. Celé toto přebudování se ukázalo jako velice účinné 

při další povodní v roce 1997. 

 

Celé 19. a taky počátkem 20. století docházelo na řece Opavě k úpravám, k 

vůli pozemkovým problémům. Jednalo se menší úpravy, jako jsou  nadjezdové tratě 

nebo úpravy, které byly zapotřebí při protržení meandrů. Celková úprava hraniční 

části řeky Opavy dosáhla 7 km. Hrázové stavby dosahovaly délek 9 km na straně 

německé a 6 km na straně tehdy československé. Mezi Opavou a Krnovem byly 

postaveny hráze zabraňující rozlivům.  

 

Nebudeme-li počítat tyto menší úpravy na řece Opavě, byly zde zhotoveny do 

začátku druhé světové války jen dvě významnější stavby. Došlo zde k usměrnění 

soutoku s Moravicí. Toto usměrnění bylo provedeno průkopem meandru Moravice. 

Druhý důležitý zákrok byl proveden roku 1933, kdy došlo k úpravě vyústění řeky 

Opavy do řeky Odry. „Úprava vyústění trati Opavy dlouhá 450 m, byla zajímavá tím, 
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že v nové trase koryta byly ve štěrkových naplaveninách při výkopech odkryty četné 

dubové kmeny mimořádných průměrů, možná ještě z dob hercynského zalesnění.“ 

 

Na řece Opavě došlo ještě k úpravám koryta, ale tímto upravování na řece 

Opavě na delší dobu skončilo. I když některé části by regulaci potřebovaly. 

 

Mezi tyto místa patří například dolní tok Opavy, jehož meandrující koryto 

bylo velmi nestabilní a tím ohrožovalo železniční trať Svinov a místo elektrárny 

v Třebovicích. Pro řešení této situace bylo zpracováno několik projektů, jejich 

realizace byla však na dlouhou dobu odložena. V letech 1939-1940 došlo za 

povodňových událostí k protržení Třebovického jezu a levostranného meandru. Tato 

událost zapříčinila přepočítávání projektů na úpravu koryta a návrhy k přestavbě, 

byly předloženy roku 1947. Meandr, který byl protržen, zůstal již oddělen a v říčním 

profilu byl postaven i nový jez, který se nacházel zhruba 1,3 km od ústí a stal se tak 

odběrným místem elektrárny. Jez který byl při povodních protržen, již nebyl nikdy 

opraven. 

 

Výše zmíněné úpravy patřily k posledním větším zásahům na řece Opavě do 

ničivé povodně roku 1997. U této povodně byly téměř u všech toků, krom řeky 

Moravy, překročeny stoleté průtoky a to samozřejmě způsobilo značné škody. 

Koryta nebyla na tento průtok připravena a došlo tak k zatopení měst. Díky této 

události, kdy došlo ke zničení a poškození protipovodňové ochrany, došlo 

k opravám, které trvaly až do roku 2002. Jednalo se o úpravy intravilánu a 

v některých městech jako je Opava nebo Karlovice, byly vybudovány takřka znovu a 

s takovými parametry, aby plnily svou funkci i v případě dvaceti až padesátiletých 

vod. 

 

Léta druhé světové války a i léta poválečná, byla velmi negativní z hlediska 

údržby hraniční řeky Opavy. K opravám zde sice docházelo, ale šlo o úpravy 

ojedinělé a nekoordinované. Z těchto důvodů došlo v roce 1964 k vypracování Studie 

úpravy odtokových poměrů hraničních úseků řeky Opavy a Zlaté Opavice. Tato 
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studie vznikla na základě dohody Československa a Polska a podrobně zmapovala 

stav řeky. Ve studii bylo navrhnuto obnovení osmi jezů nebo jejich přeměna na 

stupně, doplněné hrází nebo úpravou břehů. Dle této studie se postupovalo až do 

roku 2002, kdy byla tato práce zrevidována na základě nových dat. 

[1] 

 

 

3.1. Úpravy na přítocích řeky Opavy 
Moravice je jak jsem již zmínila v předešlé kapitole, nejvýznamnější přítok 

řeky Opavy. Na jejím vstupu do řeky Opavy se setkáme s jediným, na řece ležícím 

městem, Hradec nad Moravicí. Vysoká vodnatost řeky se vždy využívala ať už 

k pohánění turbín v průmyslových oblastech nebo v dřívějších dobách k pohonu pil 

či mlýnů. Údolí, kde řeka protéká, bylo často zaplavováno, a proto zde bylo 

postaveno 38 jezů. Vodnatost řeky byla taky jedním z důvodů výstavby přehrad 

Kružberk a Slezská Harta. K významným regulačním úpravám na této řece nedošlo, 

avšak byly zde provedeny částečné břehové úpravy z důvodu pozemkové ochrany. 

V dolní části hrozilo nebezpečí záplav, kterému je nyní zabráněno díky přehradám 

s kapacitou převyšující běžnou potřebu. 

 K dalším přítokům řeky Opavy patří řeka Opavice, která tvoří od města 

Albrechtice až po Krnov státní hranice. Zástavba je zde spíše rozptýlená a k úpravám 

zde došlo z důvodu její ochrany, ale také z důvodu energetického využívání vody. 

V roce 1930 bylo koryto řeky Opavice regulováno na kapacitu stoleté vody. Po té 

byla řeka upravována od ústí až po oblast, kde tvoří státní hranice. Jednalo se o 2,9 

km dlouhý úsek. Většina úprav, které zde byly provedeny, však byly v ničivé 

povodni v roce 1997 poškozeny nebo úplně zničeny. Tyto škody pak byly 

opravovány v letech 2000-2002.  

Řeka Čížina je jedním z dalších přítoků na kterém byly generální úpravy provedeny 

v roce 1969. Těmto opravám předcházela povodeň, která zničila všechny drobné 

úpravy z předešlých let. Při opravách silnice vedoucí z Krnova do Opavy, byl zrušen 
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most, který byl nahrazen propustkem. To znamenalo odklonění toku a jeho napojení 

na koryto Hořiny. V okolí řeky Čížiny se nacházelo mnoho zemědělských oblastí, 

které potřebovaly časté zavlažování. Z těchto důvodů, zde byla vybudována menší 

vodní nádrž Pocheň. Tato nádrž o objemu 0,7mil. m³ však nakonec účel zavlažovací 

neplnila a stala se pouze rekreační vodní plochou. Všechny úpravy a stavby zde 

provedené, byly roku 1996 zničeny povodní, která zasáhla údolí řeky Čížiny 

nejintenzivněji z celé Jesenické oblasti. Průtok na řece několikanásobně překročil 

velikost staleté vody. Ačkoliv nádrž Pocheň neměla ovladatelné výpusti, ale jen 

bezpečnostní přepad, nedošlo na ní k většímu poškození, i když zde došlo 

k přelévání, které dosáhlo až 45 cm. K opravám způsobených škod docházelo 

v letech 1998-2001. [1] 

 

4. Povodňové události v povodí Opavy 
 

Definice povodně 

Dle normy ČSN 750101 (2003) zní definice povodně takto: 

 

„Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo 

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

toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, 

že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její 

odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném 

odtoku srážkových vod.“ 

 

Povodně se dále dělí na přirozené a zvláštní. 

 

„Přirozená povodeň může být 

způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem 

ledu.“ 
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 „Zvláštní povodeň je způsobena jinými vlivy, zejména 

poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo 

nouzovým řešením kritické situace na vodním díle.“ 

 

 

 

Rozsah povodní je popisován tzv. N- letým průtokem. 

Dle ČSN 75 1400 (1997) je tento poje definován takto: 

„N-letý průtok je takový, který je v uvažovaném průtočném profilu dosažen nebo 

překročen průměrně jednou za N-let.“ 

 

Tento N-letý průtok (QN) určuje dobu opakování průměrného výskytu 

povodně o dané velikosti. Hodnota      znamená, že tento průtok bude dosažen či 

překročen jednou za dobu 50 let.  

 

Příčinou povodní v povodí řeky Opavy jsou převážně dešťové srážky, které 

zde dosahují mimořádných hodnot a mají dlouhou dobu trvání. Na rozdíl od jiných 

částí České republiky se v povodí Opavy vyskytují povodně hlavně v letní části roku. 

Po ničivých povodních roku 1997 došlo ke studiu cirkulačních procesů v atmosféře, 

které došlo k závěru, že nejčastější atmosférickou příčinou extrémních povodní jsou 

přesuny tlakových níží z oblasti Benátského zálivu ve směru na jižní Polsko. 

Pozitivní úlohu při průchodu povodní údolími řek, hlavně v oblastech nížinných, 

mají přirozená inundační území. Tato území jsou za vyšších průtoků zaplavována 

vodami dostávajícími se z břehů. Tímto zaplavováním dojde ke zmírnění povodňové 

situace v níže se nacházejícím terénu. 

Od počátku 14. století byly tvořeny záznamy o povodňových událostech. V té 

době jich bylo zaznamenáno přes 40, jednalo se ovšem o historické poznatky o 

povodních, zaměřující se převážně na emocionálně zabarvené popisy bez přesnějších 

hydrologických dat. Takovéto záznamy tvořili především kronikáři a oficiální 

hydrologická měření se začala provádět až v 80. letech 19. století. [1] 
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4.1. Povodňové události 19. století  

 

Srpen 1880 

Povodeň v srpnu roku 1880 byla první, u které byl „odhadnut“ kulminační 

povodňový průtok. Došlo i k zakreslení rozsahu zatopeného území ve městech 

Krnov, Jeseník, Opava a Ostrava. Z doložených zápisů byla povodeň mimořádně 

rozsáhlá a obzvláště razantní na řece Ostravici. V záznamech bylo také uvedeno, že 

déšť po celé tři dny neustával a byl doprovázen silnou vichřicí. Jak jsem již zmínila 

výše, byl zde naměřen průtok, který na řece Ostravici činil 1710 m³·sˉ¹. Protože však 

byla tato čísla určena nestandardními postupy, není tato hodnota správná a současné 

výzkumy určily, že maximální průtok se mohl pohybovat kolem poloviny této 

hodnoty.  

Za této povodně byly napáchány velké škody na majetku a bohužel i na lidských 

životech. 

 

1894 

V tomto roce byla v červnu zaznamenána povodňová událost letního typu na 

Opavsku.  

 

 

4.2. Povodňové události první poloviny 20. století 

 

První polovina 20. Století byla poznamenána dvěma povodňovými událostmi 

v letech 1902 a 1903. Za zmínku však stojí i povodňové události z roku 1937, 1939 a 

1940. 
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15. Červen 1902 

V červnu roku 1902 začalo deštivé období, které trvalo 10 dní. Centrum této 

srážkové oblasti se nacházelo nad Lysou horou, kde hodnota srážek dosáhla 514 mm. 

V Jeseníkách dosahovaly průtoky dvacetileté četnosti a v Děhylově byl naměřen 

průtok 350 m³·sˉ¹. Škody nebyly příliš velké, ačkoliv byly zaplaveny pozemky od 

Krnova až po Moravskou Ostravu. [1] 

 

1903 

V tomto roce se opakovala povodeň předešlého roku s ještě větším rozsahem. 

Deště trvaly celkem 7 dní a v Jeseníku bylo naměřeno 289 mm srážek. Dne 11. 

července činil průtok na řece Opavě 360 m³·sˉ¹ a v Děhylově 600 m³·sˉ¹. V obou 

těchto případech, se jednalo o průtok stoletý. Za této povodně bylo díky protržení 

hráze u Zlatohorských hor strženo několik domů. V Krnově bylo povodní poškozeno 

koryto toku. 

 

Září 1937 

V tomto roce byl v Děhylově na řece Opavě zaznamenán povodňový stav, 

způsobený vydatnými dešti v Nízkém Jeseníku. 

 

Červenec 1939 

Tohoto roku došlo k rozvodnění řeky Opavy s Odrou a v Děhylově byl 

naměřen průtok 480 m³·sˉ¹. 

 

Květen 1940 

Povodeň tohoto roku patřila k posledním významnějším v první polovině 20. 

století. Vydatnými srážkami byly zasaženy Jeseníky a rozvodnily horní tok Opavy a 

Moravice. Průtok na řece Opavě pod zaústěním do řeky Moravice dosahoval průtoku 

440 m³·sˉ¹. 
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4.3. Povodňové události druhé poloviny 20. Století 
 

V druhé polovině 20. století byl rozsah povodní většinou regionální s lokálním 

dopadem. I přes to, byly za těchto událostí škody rozsáhlé. Do tohoto období patří i 

ničivá a do historie zapsaná povodeň z roku 1997. [1] 

 

 

1972 

Na rozdíl od Těšínských Beskyd s vysokým srážkovým úhrnem, nebyla 

situace v Hrubém Jeseníku tak kritická. Škody díky vyššímu úhrnu srážek zde byly 

napáchány jen na korytě horního toku řeky Opavy a Opavice.  

 

 

1977 

V tomto roce postihly jesenickou stranu povodně hned dvakrát v jednom 

měsíci. V obou případech došlo k zaplavení inundačních prostor na řece Opavě. 

Naměřené průtoky však nepřesáhly dvacetiletou četnost. 

 

1996 

Po letech 1992 a 1993, které byly prohlášeny za roky s nejnižšími srážkovými 

úhrny, zasáhla 13. května 1996 povodňová vlna severozápadní část povodí. Ve 

večerních hodinách zasáhla tuto oblast přívalová srážka o velikosti 90-100 mm, 

trvající několik hodin. Průtoky na Moravici, Hvoznici, Opavě a Čížině prudce 

vzrostly. Zatopeno bylo město Krnov, inundační prostory řeky Opavy a samotné 

město Opava. V městě Krnov byl na řece naměřen průtok 128 m³·sˉ¹ a v Opavě 262 

m³·sˉ¹. Povodňová vlna Moravice se zachytila v nádrži Slezská Harta, kde byl její 

přítok snížen ze 170 m³·sˉ¹ na 60 m³·ˉ¹ a dále na nádrži Kružberk na 40 m³·sˉ¹. [5] 
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1997 

Povodně v červenci 1997 patřily k nejrozsáhlejším od roku 1880. Nejničivěji 

se povodeň projevila v povodí Opavy, kde kulminační průtok dosahoval 100 leté 

vody. Tato povodeň měla dvě srážkové epizody. První se odehrála 4. - 8.7 a druhá 

17. - 21.7. V těchto dvou etapách byla v Krnově naměřena 700 letá a v Opavě 500 

letá voda [6]. 

 

Březen 2006 

Ke konci měsíce března došlo k tání sněhové pokrývky, za doprovodu 

deštivého počasí. Průtok v Opavě činil 90 m³·sˉ¹ a v Děhylově 175 m³·sˉ¹. Tyto 

kulminace nepřesáhly pětileté vody. [1] 

 

Září 2007 

Po poměrně suchých předchozích letech, bylo v září 2007 naměřeno na 

stanici Rejvíz 300 mm srážek. I přes tyto vysoké hodnoty řeka Opavice kulminovala 

průtokem 75 m³·sˉ¹, tudíž nebyly překročeny dvacetileté vody. Na řece Opavici byla 

situace horší. Dvacetiletá voda zde překročena byla průtokem 80 m³·sˉ¹ ve městě 

Krnov. Podrobněji se této události věnuji v následující kapitole. 

 

5. Povodeň září 2007 
 

5.1. Meteorologická situace 
 

Ve vyšších vrstvách atmosféry se dne 5.9. Vytvořila tlaková níže, která se ze 

střední Evropy přesunula nad Balkánský poloostrov. Během dne se srážky rozšířily 

na celé území Moravy a Čech. Severozápadní část byla výjimkou, která srážkami 

postižena nebyla. V noci 6.9 začaly srážky zesilovat a to zejména na severovýchodní 

straně Jeseníků.  
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5.2. Hydrologická situace 
 

Začátkem roku 2007 v měsících leden-březen se nevytvořila sněhová 

pokrývka, ale srážky byly v tomto období nadnormální. Měsíc duben byl na srážky 

velice chudý a tento stav trval až do srpna. Za toto období činil srážkový deficit 150 

mm srážek.  

Dne 5.9 zasáhly srážky zejména střední Moravu a Slezsko a postupně se 

rozšířily na celou oblast povodí. Ve večerních hodinách převládl vytrvalý déšť, kdy 

se hodinové srážkové úhrny pohybovaly do 5 mm/hod. Během následujícího dne 

srážky neustávaly a sílily. Situace se uklidnila dne 7.9 , kdy srážky postupně 

ustupovaly. Během celé této epizody byla postižena hlavně severozápadní část 

Moravskoslezského kraje. [15] 

 

5.3. Hydrologická situace na vodních tocích 
 

Na řece Opavici došlo k rozlivům mezi městy Albrechtice a Krnov. K této 

situaci došlo i na řece Opavě, kdy rozlivy postihly města Brantice, Zátor, Krnov a 

Opava. Velikost povodně se pohybovala na úrovni 5 leté vody na dolních úsecích 

toků, 10-20 leté na středních tocích a 20-50 leté na tocích horských. [15] 

 

Tabulka 5 Přehled kulminačních průtoků dle vyhodnocení ČHMÚ 

Vodní tok Profil 
Kulminace 

Datum Čas 
N-letý 

průtok cm m³/s 

Opava Karlovice 205 76,6 6.7. 23 >10 

 Krnov 231 97,4 7.7. 6.30 10 

 Opava 418 267 7.7. 14 >20 

 Děhylov 411 299 8.7. 4.30 10 
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Opavice Krnov 245 81,5 7.9. 4 >20 

Moravice Branka 200 89,9 7.9. 12 2 

Hvozdnice Otice 260 15,5 7.9. 8 >1 

Ostravice Staré Hamry 161 41,2 7.9. 6.20 <2 

 Hodoňovice 100 93,7 7.9. 8 >1 

 Sviadnov 345 183 7.9. 9 >1 

 Slezská Ostrava 372 329 7.9. 11.30 >2 

 

5.4. Průtoky a intenzita srážek  
 

 

Graf 2Průtok na řece Opavě v Děhylově 
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Graf 3 Průtok na řece Opavě v Krnově 

 

 

 

 

Graf 4 Průtok na řece Opavě v Opavě 
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Graf 5 Průtok na řece Opavici v Krnově 

 

 

 

 

 

Graf 6 Srovnání průtoků na řece Opavě a Opavici 
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Graf 7 Intenzita srážek v povodí Opavy 
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6. Použité programové prostředky 

 

6.1. ArcGIS 

Software ArcGIS je GIS software pro tvoření vizualizace, správy a analýzy 

prostorových dat. ArcGIS se skládá ze tří klíčových částí, pokrývající komplexní 

řešení GIS.  

Tyto části jsou- integrované sady aplikací GIS: 

ArcGIS Desktop-integrované sady aplikací GIS 

DBMS-Arc SDE- rozhraní pro správu geodatabáze 

ArcIMS- systém pro distribuci dat a služby GIS na internetu 

 

ArcGIS Desktop je sada integrovaných softwarových aplikací, které navzájem 

spolupracují: ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox 

Arcmap je centrální aplikace v ArcGIS Desktop. Jedná se o aplikaci GIS, která se dá 

použít pro všechny mapově orientované úlohy jako je například editace dat a 

prostorové analýzy. 

ArcCatalog organizuje a spravuje všechna data. Umožňuje prohlížení a vyhledávání 

geografických informací, zaznamenávání a prohlížení metadat. 

ArcToolbox je aplikace obsahující mnoho nástrojů GIS pro prostorové operace. 

Tyto tři aplikace se vyskytují ve třech variantách, které se liší funkcí a tvoří tyto 

softwarové produkty ArckDesktop: ArcView, ArcEditor, ArcInfo. [7] 
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6.2 GRASS GIS 
 

Jedná se o GIS, který umožňuje práci s rastrovými, vektorovými a bodovými 

geografickými daty pomocí GUI a příkazové řádky. Obsahuje soubor modelů pro 

hydrologické modely a analýzy. S pomocí programu GRASS můžeme vytvořit 

analýzy krajiny, povrchového odtoku, krajinné struktury aj. Výstup z tohoto 

programu je obrázek nebo MPEG (film). [11]  

 

6.2.1 Tvorba LS faktoru 

 

Faktory L a S jsou často počítány dohromady. Jedná se o L-délku svahů a S- sklon 

svahů. K vytvoření tohoto faktoru, jsem využila program GRASS. Jako vstupní data 

potřebujeme DMT, který však musíme převést do formátu ASCII. K vytvoření LS 

faktoru pak využijeme modul r.watershed. Výsledný rastr musíme převést z pět do 

Obrázek 6 Sklon svahů v povodí Opavy 
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formátu ASCII a importujeme zpátky do GIS. (GRASS násobí LS faktor 100, 

musíme tedy vydělit výsledek 100). 

 

 

 

 

6.3 SAGA GIS 
 

Jedná se o program zaměřující se na zpracování a analýzu rastrových dat, 

interpolačními metodami, převodem mezi rastrovými a vektorovými daty, statistické 

nástroje a jiné. Základním vstupem pro hydrologické analýzy jsou rastrová data, 

konkrétně DMR. Tento program jsem využila ve své práci k tvorbě SAGA 

vlhkostního indexu a Topografického vlhkostního indexu TWI. Vstupní data tvořilo 

opět DMT, které se muselo nekonvertovat do ASCII formátu. [12]  g 

 

 

 

Obrázek 7 Vlhkostní index povodí Opavy 
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Obrázek 8 Topografický vlhkostní index 
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7. Závěr 
 

 Ke zvýšenému přímému a povrchovému odtoku u povodňových situací 

v povodí přispívá mnoho faktorů. Povodňové události v Nízkém Jeseníku, Hrubém 

Jeseníku a Zlatohorské vrchovině přicházejí často poměrně rychle a to mj. díky 

orografickému zesílení srážek. Velké riziko přináší také nezanedbatelné procento 

zastavěného území a to hlavně v horní části povodí, kde se nacházejí úzká údolí, 

přičemž je toto rizikovým faktorem na úrovni produkce odtoku i následných projevů 

extrémních odtokových fází I když regulací v povodí Opavy nebylo provedeno 

mnoho, mají velký vliv na vodní režim krajiny. Významnou roli zde také hraje 

krajinný pokryv a půda, což je zřejmé již z jednoduchých analýz časových řad nebo 

v programových prostředcích GIS.  

K určení rizikových oblastí v povodí Opavy jsem využila programy ArcGIS, GRASS 

GIS a SAGA GIS. Pomocí ArcGIS jsem byla schopna vymezit svou zájmovou oblast 

a její fyzicko-geografické vlastnosti. ArcGIS také sloužil jako výstupní program pro 

všechny analýzy vytvořené v programech zmíněných výše. Díky programu GRASS 

GIS jsem mohla vytvořit morfometrické analýzy. Tyto analýzy mi umožnil 

zrealizovat i program SAGA GIS spolu s vlhkostními indexy.  

Myslím, že využité programy jsou velmi vhodné pro zjištění odtokových a 

srážkových poměrů. A jsou velmi nápomocné, co se týká hydrologických analýz 

nejen v rámci povodňové problematiky. 
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