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Anotace 

Bakalářská práce analyzuje území povodí Hvozdnice. Nejprve došlo k popsání 

fyzickogeografických charakteristik, následně pak popis srážkoodtokového procesu 

a hydroinformatické nástroje, které se využívají. V další části je popsáno, jaké data se budou 

v závěrečné práci využívat. Konečná část je zaměřena na výsledné simulace v programu 

HEC-HMS a výpočet odtokového koeficientu. Závěr práce řeší analýzu odtokových poměrů 

daného povodí. 

Klíčová slova: srážkoodtokový proces, GIS, HEC-HMS, koeficient odtoku 

 

Summary 

Bachelor thesis analyzes the Hvozdnice catchment. At first there were described 

physical-geographical characteristics, followed by a description of the rainfall-runoff 

process and hydro-informatics tools which are used. In the next part data which will be used 

in the bachelor thesis are described. The final part is focused on the results of simulation in 

the HEC-HMS and calculation runoff coefficient. The final part of the thesis deals with the 

analysis of the runoff conditions of the catchment. 
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1. ÚVOD 

Jelikož je v dnešní době trendem napravovat krajinu a rekultivovat oblasti dříve 

nesprávně opatřené, je téma odtokových poměrů aktuální. Na základě výskytu povodní 

střídající se s velkým suchem, je třeba se zabývat tím, jak výsledné srážky dané území 

dokáže nejen infiltrovat, ale taky kolik vody odteče po povrchu. V dnešním době je spousta 

oblastí zastavěna a tím pádem ovlivňuje ráz krajiny a její výslednou reakci na atmosférické 

srážky. 

V bakalářské práci bude rozebráno území povodí Hvozdnice, kde se v první části 

zaměřím na fyzickogeografické charakteristiky povodí, jako je vymezení daného území, 

jeho geologickou stavbu, následně geomorfologii terénu, dále pak pedologii 

a biogeografickou charakteristiku, přes klimatické poměry a v neposlední řadě hydrologii 

oblasti. Charakteristiky povodí budou provázet vytvořené mapy.  

Pak dojde k objasnění srážkoodtokového procesu a faktorů které ho ovlivňují spolu 

s hydrologickou bilancí a jaké se mohou vyskytovat srážkoodtokové modely. Také budou 

popsány typy dat, jež se do modelů vkládají. 

Další část se bude zabývat vstupními daty pro závěrečnou práci, práci s nimi 

a výsledné simulace z nich vytvořené. 

V poslední části bude rozebrán odtokový koeficient a výsledky z modelové situace. 

1.1. Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je analyzovat odtokové poměry během simulovaného období 

na oblasti povodí Hvozdnice. Budou vytvořeny mapy a model simulující vybranou epizodu. 

Posledním krokem je vypočítání koeficientu odtoku ke zhodnocení odtokových poměrů. 

1.2. Metodika práce 

V první řadě byla zpracována literární rešerše o fyzickogeografických 

charakteristikách povodí Hvozdnice následně pak o srážkoodtokovém procesu 

a hydroinformatických nástrojích. Na začátku šlo převážně o knižní zdroje, pak skripta 

a následně i internetové zdroje. 
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V druhé řadě byly zpracovány mapy pomocí geoinformatického programu 

doprovázející fyzickogeografické charakteristiky povodí a samotný model situace vytvořený 

v hydrologickém modelu. V poslední části došlo k výpočtům a tvorbě výsledné tabulky 

pro odtokový koeficient. 
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2. FYZICKOGEOGRAFICKÉ POMĚRY POVODÍ HVOZDNICE 

2.1. Vymezení daného území 

Celé povodí Hvozdnice se vyskytuje v Moravskoslezském kraji. Řeka pramení 

v 610  m n. m. jihozápadně v oblasti podhůří Nízkého Jeseníku kousek na města Horní 

Benešov. Celá řeka teče směrem na východ. Ústí do Moravice jako její levostranný přítok 

v 253 m n. m jižně na okraje městské části Opavy Kylešovic. Celková délka Hvozdnice činí 

36,3 km a mezi větší obce, skrz které po trase protéká, jsou Jakartovice, Mladecko, Dolní 

Životice, Slavkov a Otice. Dále také protéká přírodní rezervací Hvozdnice. Tok vede 

převážně volnou podhorskou krajinou se zemědělskými pozemky, dále vede také lokálními 

lesními porosty i zástavbou obcí. Mezi větší přítoky Hvozdnice s povodím nad 10 km2 patří 

Deštná, Stará Voda a potoky Heřmanický, Litultovický a Mikolajický.  

Začátek rozvodnice se nachází při soutoku Hvozdnice a Moravice v nadmořské výšce 

253 m n. m. jihozápadně na města Opavy. Následně vybíhá severozápadně skrz obec Otice 

a poté se točí severně kolem obce Slavkov. Od této obce pak probíhá rozvodnice východně 

mezi obcemi Jezdkovice a Dolní Životice až ke třem kótám Dřemová (420 m n. m.), 

Hlavnice (490 m n. m.) a Hůrka (441 m n. m.). Dále rozvodnice z Hůrky směřuje kolem 

obce Horní Životice na kótu Valy (556 m n. m.) a poté na Benešov (585 m n. m.). Od kóty 

Benešov směřuje do města Horního Benešova přímo na Strážisko (603 m n. m.). Odtud již 

vede jižním směrem na Liščí vrch (704 m n. m.), Zelený kopec (637 m n. m.), Hajný 

(550 m n. m.) a kótu Kopa (541 m n. m.) k obci Lískovec nad Moravicí. Dále na této obce 

rozvodnice míří na Březový vrch (568 m n. m.) a Březový pahorek (553 m n. m.), kde se stáčí 

jižně na Smolný (545 m n. m.), Stráž (548 m n. m.). Následně na kóty Stráž se pak ubírá 

východním směrem k Novolubickému vrchu (569 m n. m.) a Dvorskému vrchu 

(569 m n. m.). Odtud rozvodnice dále probíhá severně nad obcí Moravice a skrz kótu Hůrka 

(524 m n. m.) přes obec Lipina směrem na Horku (454 m n. m.). Od Horky směřuje do obce 

Benkovice a dále na kótu Štěrk (434 m n. m.) a konečně opět k soutoku s Moravicí, kde 

se uzavírá celé povodí. 
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Obrázek 1 - Mapa reliéfu povodí Hvozdnice [Autor] 

V přírodní rezervaci Hvozdnice je ceněný meandrující úsek společně se Slavkovskými 

rybníky mezi Šťáblovicemi a Slavkovem. Na tomto území o ploše 56 ha je na roku 1989 

vyhlášena přírodní rezervace. Chráněná je říční niva spolu s několika rybníky včetně 

přilehlých lužních porostů, velmi bohatá avifauna, a je zde také výskyt želvy bahenní. 

Hvozdnice také protéká mezi obcemi Slavkov a Otice, kde se vyskytuje přírodní památka 

Otická sopka. V této přírodní památce je na roku 1991 chráněn pozůstatek sopky, který je 

tvořený třetihorními čedičovými vyvřelinami a ledovcovými uloženinami. 

2.2. Geologie daného území 

Tato oblast Nízkojesenického kulmu je geologicky poměrně jednotné území, v němž 

jsou výskyty flyšových usazenin s vývojem až do vrchního karbonu. Převážná část Nízkého 

Jeseníku je tvořena spodnokarbonským flyšem. Dále se zde vyskytují tři sedimentační cykly 

kulmských uloženin. Každý cyklus se skládá ze sérií břidlic (jemného flyše), jež představuje 
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sedimentaci v hlubším prostředí během intenzivního poklesu mořského dna tzv. mořské 

regrese, a následně pak také sérií drob a slepenců (hrubý až velmi hrubý flyš), jež představuje 

etapu, ve které docházelo ke změlčování a místy také k vynořování sedimentačního 

prostředí, se zvýšeným přínosem klastik a přesouvání center sedimentace na západu 

k východu, díky tlaku varijské tektogeneze. [2] 

V období paleozoika docházelo k hercynskému vrásnění Českého masívu a ten je 

součástí variského horstva. V paleozoickém období můžeme sledovat intenzivní zvrásnění 

souvrství až do překocených vrás. Mezi nejstaršími horninami, co vystupují na zkoumané 

oblasti na povrch, jsou světle žluté křemité břidlice s vložkami černých silicitů, jež náleží 

ponikevskému souvrství. Hornobenešovské souvrství, jež je nadložím ponikevského 

souvrství, je tvořeno masivními lavicovitými modrošedými drobami, jež mají mocnost 

několik set metrů až 1000 m. Pak se zde vyskytují i slepence. Dále se vytvářelo souvrství 

moravické, jež je mocným komplexem kulmu, skládající se z jemného flyše (jemnozrnných 

drob, prachovci a černošedými břidlicemi). Souvrství Hradecko-kyjovické je nejmladším 

souvrstvím tohoto období. Přičemž Hradecké vrstvy se skládají převážně z hrubého až velmi 

hrubého flyše (převaha drob až drobových slepenců) a Kyjovické vrstvy jsou tvořeny 

jemným flyšem ve spodní části a ve svrchní části převládá sedimentace cyklická 

místo flyšové sedimentace. [2] [3] 

Výraznější strukturou, která spadá do paleozoika Nízkého Jeseníku, je 

tzv. šternbersko-hornobenešovský pruh, jež se nachází na nejzápadnějším území povodí 

Hvozdnice. Tento pruh měl na počátku devonské sedimentace charakter geantiklikálně 

vyklenovaného pásma (kordilery). Po vyvrásnění, se útvar jeví jako pruh devonských bradel 

uvnitř kulmu. [2] 

Během mladších třetihor docházelo k intenzivním pohybům (zdvihům a poklesům) 

podél zlomů. V této době také došlo k vytvoření dnešního rozdělení pohoří a nížin. Zemská 

kůra, která byla pokleslá, byla zalita velkými jezery. V nejmladších třetihorách se v oblasti 

Nízkého Jeseníku otevřely cesty pro výstupy čedičového magmatu a vznikla zde řada sopek. 

Mezi nejznámějšími v Nízkém Jeseníku jsou Uhlířský vrch u Bruntálu, Venušina sopka 

a vulkán u Břidličné a v neposlední řadě již zmíněná Otická sopka náležící do povodí 

Hvozdnice. [4] 
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Poslední nejmladší geologické období čtvrtohor zanechalo v jesenické oblasti výrazné 

stopy. Jedná se především o pozůstatky pevninského zalednění, kdy se hranice 

skandinávského pevninského ledovce rozšířila až na naše území. Ledovec zde dosáhl 

rekordní nadmořské výšky (540 m u Ondřejovic), jelikož byl nucen stoupat do svahů. 

Mezi pozůstatky zalednění patří až 50 metrů mocné uloženiny jako jsou písky, štěrky 

a souvkové hlíny (což jsou ledovcové uloženiny tilly, jež mají svůj původ v rozrušených 

ledovcových morénách a na severní Moravě jsou známé na názvem souvkové hlíny). 

V těchto uloženinách je pak možné najít tzv. bludné balvany, pocházející až ze Skandinávie 

a Baltského moře (žuly, porfyry, pazourky apod.). Tyto pozůstatky mají občas značnou 

velikost. Jsou pak následně využité jako dekorace v obcích. Mezi další čtvrtohorní usazeniny 

patří nejrozšířenější svahové a sprašové hlíny. Poměrně četné a podstatné jsou i výskyty 

rašelin také čtvrtohorního stáří. [4] 

 

Obrázek 2 - Mapa geologie povodí Hvozdnice [Autor] 
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2.3. Geomorfologie daného území 

Celé povodí řeky Hvozdnice se vyskytuje na území Hercynského systému a dvou 

geomorfologických provincií. Zásadní většina povodí se nachází v provincii Česká vysočina, 

avšak oblast soutoku patří už do provincie Středoevropské nížiny. 

Závěrečná práce se detailněji zabývá členěním daných provincií, celá kapitola byla 

zpracována dle J. Demka [1]: 

I. Provincie: Česká vysočina 

A. Subprovincie: Krkonošsko-Jesenická 

1. Oblast: Jesenická podsoustava 

a) Celek: Nízký Jeseník 

1) Podcelek: Stěbořická pahorkatina 

a. Okrsek: Heraltická pahorkatina 

b. Okrsek: Zlatnická pahorkatina 

2) Podcelek: Bruntálská vrchovina 

a. Okrsek: Hornobenešovská vrchovina 

b. Okrsek: Razovská vrchovina 

3) Podcelek: Vítkovická vrchovina 

a. Okrsek: Leskovecká pahorkatina 

b. Okrsek: Melčská vrchovina 

II. Provincie: Středoevropská nížina 

A. Subprovincie: Středopolská nížina 

1. Oblast: Slezská nížina 

a) Celek: Opavská pahorkatina 

1) Podcelek: Poopavská nížina 
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a. Okrsek: Otická nížina 

b. Okrsek: Opavsko- moravická niva 

 

Obrázek 3 - Mapa geomorfologických celků povodí Hvozdnice [Autor] 

Následně v bakalářské práci jsou rozebrány dané podcelky. Postupně je rozebrána 

severní část, západní část a dále východní část celku Nízký Jeseník, a v neposlední řadě celek 

Opavská pahorkatina, který náleží do východní části zkoumané oblasti. 

2.3.1. Stěbořická pahorkatina 

V severo-východní části Nízkého Jeseníku se nachází Stěbořická pahorkatina, která je 

členitá a zaujímá plochu 167,41 km2, její střední výška je 332,7 m a střední sklon 2°12´. 

Vyskytují se zde spodnokarbonské horniny, přičemž převládají břidlice nad drobami a dále 

pleistocenními sedimenty ve východní i severní části území. Ve východní části se vyskytují 

sprašové hlíny.  
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V rámci Stěbořické pahorkatiny máme dva okrsky a to Herlatickou a Zlatnickou 

pahorkatinu. Herlatická pahorkatina je členitá a tvořena převážně spodnokarbonskými 

moravickými vrstvami a to s převládající částí břidlic nad drobami. Nachází se zde široké 

rozvodní hřbety a rozevřená údolí. Zlatnická pahorkatina je v severní až východní části 

Stěbořické pahorkatiny. Podloží je zde také tvořeno spodnokarbonskými moravickými 

vrstvami břidlic jako v Herlatické pahorkatině. Jsou zde také pleistocénní sedimenty 

a sprašové hlíny. Na utváření reliéfu se převážně podílel kontinentální ledovec. Povrch 

Zlatnické pahorkatiny je mírně zvlněný a je tvořen širokými rozvodními hřbety a širokými 

údolími. 

 

Obrázek 4 - Geomorfologické podcelky povodí Hvozdnice [Autor] 

2.3.2. Bruntálská vrchovina 

Dalším podcelkem je Bruntálská vrchovina, která se rozkládá na severo-západě 

Nízkého Jeseníku. Její rozloha je 660,2 km2, přičemž střední výška je 566,6 m a střední sklon 

je 5°44´. Převážná část podloží je tvořena devonskými a spodnokarbonskými břidlicemi 
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a drobami. Vyskytují se zde v menšině také devonské vulkanity a jižněji na Bruntálu zase 

pleistocenní vulkanity. Původně kerná vrchovina má v severní části široce zaoblené rozvodní 

hřbety s plošinami holoroviny a široká rozevřená údolí., zatímco v jižní části se nacházejí 

mladá, hluboce zaříznutá údolí.  

Bruntálská pahorkatina se dělí na okrsky Hornobenešovskou vrchovinu 

a na Razovskou vrchovinu. Hornobenešovská vrchovina je nejvýchodnějším okrskem 

v rámci Bruntálské pahorkatiny. Jsou zde spodnokarbonské droby a břidlice 

hornobenešovských a moravických vrstev. Hornobenešovská vrchovina se snižuje směrem 

k východu a je tvořena převážně široce zaoblenými rozvodními hřbety a rozevřenými 

údolími. V určitých místech můžeme zaznamenat výskyty ložisek olovnatozinkových rud. 

Vyskytuje se zde pramen Hvozdnice umístěný jihozápadně na obce Horní Benešov. 

Razovská vrchovina se nachází v severovýchodní části Bruntálské vrchoviny. Podkladem 

jsou také spodnokarbonské droby hornobenešovských vrstev stejně jako má 

Hornobenešovská vrchovina. Pro toto území jsou typicky vyskytující se zaoblené hřbety 

a široká údolí. 

2.3.3. Vítkovická vrchovina 

Tento další podcelek se nachází v jiho-východní, jižní a jiho-západní části Nízkého 

Jeseníku. Rozloha Vítkovické vrchoviny je 999,08 km2, převážně plochá vrchovina. Střední 

výška je 429,8 m a střední sklon je 5°12´. Podkladem jsou spodnokarbonské břidlice. 

Na jejich severní a východní okrajové části se ukládaly denudační zbytky sedimentů 

pleistocenního kontinentálního zalednění. Na daném území převládají vrchoviny, které jsou 

ukloněny k východu, avšak místy jsou patrné taktéž holoroviny a hluboká údolí. 

Mezi příznačné vlastnosti Vítkovické vrchoviny patří průlomové úseky údolí řek. 

Leskovecká pahorkatina a Melčská pahorkatina jsou okrsky patřící do Vítkovické 

vrchoviny. Leskovecká pahorkatina se nachází v západní části Vítkovické vrchoviny a je 

tvořena spodnokarbonskými břidlicemi a drobami, z velké části moravických vrstev a taktéž 

neovulkanity. Tato pahorkatina má erozně denudační povrch s plošinami holoroviny a různě 

zahloubená údolí. Melčská pahorkatina se vyskytuje v severní části Vítkovické vrchoviny 

s podkladem tvořeným spodnokarbonskými drobami a břidlicích moravických a hradeckých 

vrstev. V této části georeliéfu se rozprostírají rozsáhlé plošiny holoroviny a hluboce 

zařezanými údolími. V západní části je území spíše vyšší naopak na východě nižší. 
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2.3.4. Poopavská nížina 

Tento rovinatý podcelek se nachází ve střední a jižní části Opavské pahorkatiny. 

Zaujímá území 123,68 km2 se střední výškou 261,1 m a středním sklonem 1°30´. Podložím 

jsou kvartérní, hlavně pleistocenní sedimenty. Na tomto plochém periglaciálním povrchu 

se širokými údolími a širokou údolní nivou řeky Opavy jsou typické výrazné říční terasy.  

Okrsky, jež rozlišujeme v rámci Poopavské nížiny, a které ještě patří do části povodí 

Hvoznice, jsou Otická nížina a Opavsko-moravská niva. Otická nížina se rozprostírá 

ve východní části Poopavské nížiny. Je to rovina, pro kterou jsou typické pleistocenní 

sedimenty pevninského zalednění, dále pak říční sedimenty a sprašové hlíny, jež utváří 

plochý periglaciální reliéf. Opavsko-moravická niva se nachází ve střední a severozápadní 

části Poopavské nížiny, jde o protáhlou rovinu, kde jsou podkladem mladopleistocenní 

a holocenní sedimenty. 

 

Obrázek 5 - Mapa geomorfologických okrsků povodí Hvozdnice [Autor] 
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2.4. Pedologie daného území 

Na mapě (obrázek 6) je viditelné, že zájmové území je z hlediska typologie půd docela 

diferenciované. Dále je patrné, že největším podílem daného území je půdní typ Kambizem, 

což je nejrozšířenější půdní typ v celé České republice. Druhý nejrozšířenější typ je 

luvizemě, která se vyskytuje v oblasti středního a dolního toku Hvozdnice. Dalším půdním 

typem je fluvizemě (půdy nivní), jež se nachází v nejnižších polohách území a vyplňují 

údolní nivu toku. Poslední typy půd jsou pak pseudogleje a gleje, jež zaujímají poměrně 

malou část daného území a hnědozemě, která je zastoupena jen velmi málo. 

 

Obrázek 6 - Mapa půdních typů povodí Hvozdnice [Autor] 

2.4.1. Kambizem – Hnědé půdy 

Nejrozšířenější půdní typ na našem území. Půdy se vytvářejí převážně ve svažitých 

podmínkách pahorkatin také vrchovin a hornatin a v menší míře v rovinatém reliéfu. Jsou 

nejvíce rozšířeny mezi 450 až 800 m n. m. a jsou převážně vázány na členitý reliéf, jako jsou 

svahy, vrcholy hřbety atp. Dále jsou hnědé půdy také časté na terasových štěrcích a píscích, 
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jež se uplatňují nejvíce v nízkých rovinatých polohách. Vyskytují se v klimatu spíše 

humidním, mírně teplým s ročním úhrnem srážek 500 až 900 mm a průměrnou roční teplotou 

4-9°C. Matečným substrátem jsou téměř všechny horniny skalního podkladu (žuly, ruly, 

fylity, svory, pískovce, čediče, břidlice, atp.) Díky velkému a pestrému spektru substrátů 

mají velkou rozmanitost z hlediska trofizmu (množství živin), zrnitosti a skeletovitosti.  

Při vzniku kambizemě je hlavním půdotvorným činitelem intenzivní vnitropůdní 

zvětrávání. Z hlediska vývoje jsou kambizemě mladé půdy. Pokud by se vyskytovaly v méně 

členitých terénech, pak by v daných podmínkách pravděpodobně po delší době přešly v jiný 

půdní typ. 

Kambizemě jsou zpravidla mělčí, skeletovité a jejich zrnitostní složení se mění 

v závislosti na charakteru matečné horniny. Máme půdy lehké, které jsou z pískovců a žuly, 

středně těžké, skládající se z čedičů svorů a některých rul, a těžké, jež jsou složeny z břidlic 

a lupků. Silně kolísavý je obsah humusu. Vyšší obsah humusu mají převážně hnědé půdy 

vyskytující se ve vyšších polohách, jež mají těžký nebo bazický substrát (čediče). [5][6] 

2.4.2. Luvizem – Illimerizované půdy 

Jejich výskyt je značně rozšířen ve středních výškách, zejména v pahorkatinách 

a vrchovinách. Luvizemě jsou nejhojněji zastoupeny mezi 250 až 500 m n. m. Terén je spíš 

plošší, občas zvlněný. V oblastech výskytu je klima značně humidnější s ročním úhrnem 

srážek 550 až 900 mm a s průměrnou roční teplotou 6 až 8 °C. Illimerizované půdy vznikaly 

hlavně na kyselými doubravami a bučinami. Matečným substrátem jsou převážně sprašové 

hlíny, středně těžké glaciální sedimenty, smíšené svahoviny, někdy také zahliněné terasové 

sedimenty či hluboké zvětraliny pevných hornin. Jedná se zrnitostně o středně těžké a těžší 

půdy. Obsah humusu je střední a kvalita humusu je málo příznivá.  

Na vzniku luvizemě se podílí půdotvorný proces illimerizace (při ní je svrchní část 

profilu ochuzována o jílnaté částečky, jež jsou zasakující vodou přemisťovány do hlubších 

půdních horizontů). Eluviální horizont nacházející se na humusovým horizontem je značně 

nejen zesvětlen jako u hnědozemě, ale je silně vybělen. Následně přechází do horizontu 

rezivohnědého iluviálního, jež zasahuje velmi hluboko do matečného substrátu. Rozdíl 

mezi vyběleným ochuzeným horizontem a horizontem obohaceným je, že horizont vybělený 



Dagmar Zaorálková: Analýza odtokových poměrů 

14 
 

má nápadnou deskovitou až lískovitou strukturu, zatímco ochuzený horizont se rozpadá 

na zřetelné kostky a prizmata (hranoly).  

Charakteristická vlastnost luvizemě je oglejení. Horizont, který je jílem obohacený, 

zhutnělý, tudíž málo vodopropustný, zadržuje dočasně na svém povrchu srážkovou vodu. 

Tato srážková voda způsobuje koncentraci hydratovaných oxidů železa a manganu 

do malých, tmavě rezivých konkrecí tzv. bročků. Tyto bročky se často vyskytují 

ve vyběleném eluviálním horizontu. [6] 

2.4.3. Fluvizem – nivní půdy 

V České republice jsou všeobecně rozšířeny. Vystupují především v nížinách, kde 

vyplňují plochá dna říčních údolí, hlavně podél větších toků. Prvotně se zde vyskytovaly 

lužní lesy a druhotné údolní louky. Půdotvorný substrát tvoří nivní uloženiny (říční a potoční 

náplavy). Z hlediska vývoje se jedná o velmi mladé půdy.  

Půdotvorný proces je často periodicky přerušen akumulační činností vodního toku 

během záplav. Při těchto záplavách byla půda často překryta prohumózněným materiálem. 

Matečný substrát leží přímo na nevýrazným humusovým horizontem a je tvořený 

naplaveným materiálem. Celý profil má převážně hnědou nebo šedohnědou barvu. Složení 

nivních půd z hlediska zrnitosti silně kolísá v závislosti na rychlosti toku a na vzdálenosti 

na řečiště. Části přiléhající k řečišti a nivy bystrých toků jsou obvykle lehčí. Zpravidla leží 

při bázi půdy štěrková vrstva.  

Nivní půdy nejsou obvykle ovlivňovány nadbytečnou vlhkostí, pouze v období 

dočasných záplav ano. Glejové procesy jsou patrné hluboko v půdním profilu. Obsah 

humusu je převážně střední a prohumóznění zasahuje poměrně hluboko, přičemž složení 

humusu je příznivé. [6] 

2.4.4. Pseudogleje 

Pseudogleje jsou půdy, které se vyskytují ve středních výškových stupních, kde 

se obvykle střídají s illimerizovanými půdami. Podobné jsou také klimatické poměry 

a původní rostlinný kryt jako u illimerizovaných půd. Terén je utvářen spíše méně členitě, 

hlavně převládají plošiny a depresní polohy. Půdotvorný substrát jsou převážně sprašové 

hlíny, jílovité a hlinité ledovcové uloženiny, jíly, smíšené svahoviny, odvápněné slínovce 

a poměrně obvykle i hlubší, zrnitostně těžší zvětraliny pevných hornin.  



Dagmar Zaorálková: Analýza odtokových poměrů 

15 
 

Jako hlavní půdotvorný proces se zde uplatňuje oglejení, který následuje 

po půdotvorném procesu illimerizace. Oglejený horizont leží několik decimetrů 

na humusovým horizontem, je nápadně bělošedého zbarvení s rezivými skvrnami a dříve již 

zmíněných železitých bročků. Často se v tomto horizontu uplatňují slabé známky eluviace. 

Následně pokračuje horizont až do spodiny zbarvením rezivohnědým, bělošedě 

mramorovaným, občas se slabou iluviací. Proces oglejení zasahuje výrazně hluboko 

do matečného substrátu.  

Z hlediska zrnitosti jde o těžší až těžké půdy, hlavně ve spodině. Díky pomalému 

rozkladu při omezeném provzdušnění může být obsah organických látek poměrně vysoký. 

Zemědělská hodnota těchto půd je velmi nízká, většinou vyžadují radikální úpravu vodního 

režimu odvodněním. [6] 

2.4.5. Gleje 

Posledním typem půd, který bude rozebrán v bakalářské práci, jsou gleje. Gleje jsou 

rozšířeny po celém našem státě. Hlavně se vyskytují v nivách vodních toků a v zamokřených 

úpadech. Hlavní výskyt je i v pahorkatinách a vrchovinách. Porosty, které se zde původně 

vyskytovaly, jsou luhy, druhotně pak zamokřené kyselé louky. Půdním substrátem jsou 

převážně nevápnité nivní uloženiny a deluviální splachy.  

Při vzniku těchto půd se uplatňuje půdotvorný proces – glejový pochod. 

Pod humusovým horizontem leží zajílený mazlavý glejový horizont. Tento horizont je trvale 

ovlivněný vysokou úrovní hladiny podzemní vody. Glejový horizont se vytvořil během 

redukčních pochodů probíhající při trvalém zamokření a za přítomnosti většího množství 

organických látek. V této reakci je trojmocné železo redukováno na dvojmocné, to následně 

zbarvuje zeminu do zelenavých a modrých odstínů. Jedním z charakteristických znaků gleje 

je nepříjemný zápach sirovodíku. [6] 

2.5. Biogeografická charakteristika daného území 

Následující kapitola závěrečné práce je zpracována dle Biogeografického členění ČR. 

(M. Culek, 1995) 

Zájmové území povodí Hvozdnice náleží do tří biogeografických regionů. 

Nízkojesenický bioregion zaujímá největší plochu, následně Krnovský bioregion zasahuje 
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menší částí a Opavský bioregion, který se vyskytuje pouze okrajově. Krnovský 

a Nízkojesenický bioregion mají mezi sebou velmi nevýraznou hranici a přechodnou zónu, 

kde je patrné mísení těchto bioregionů. Taktéž bioregiony Krnovský s Opavským mají 

nevýraznou hranici, kde se uplatňuje na docela velké ploše přechodná zóna.  

2.5.1. Nízkojesenický bioregion 

Nízkojesenický bioregion je oblast nacházející se na hranici Moravy a Slezska a je 

tvořený náhorními plošinami na usazeninách kulmu. Tento bioregion je hercynského typu, 

se výrazným pronikáním prvků karpatské i polonské podprovincie. Zájmová oblast 

se nachází v mezofitiku (což je fytogeografické členění v rámci České republiky, zabírá 

největší území v ČR a tvoří přechod mezi teplomilnou a chladnomilnou květenou) částečně 

pak v oreofytiku (vyznačuje se horskými oblastmi, kde převažuje chladnomilná květena). 

Vegetační stupně suprakolinní (kopcovité) až montánní (hornatinný).  

Převažující biota je stupně 4. bukového zabírající plochu 65% následně pak 3. dubovo-

bukový stupeň zabírající plochu  5% a v nejvyšších polohách to je stupeň 5. jedlovo-bukový 

z 30%. Kulturní smrčiny pak převažují v lesích, na svazích se vyskytují četné rozsáhlé 

bučiny a suťové lesy, částečně můžeme zaznamenat vlhké louky a mezofilní pastviny. 

Flóra je na tomto území poměrně bohatá s četnými oreofyty (př. plavuň vidlačka) 

a na severovýchodě je oblast subtermofytů ze Slezské nížiny (např. hvozdík kartouzek). Dále 

je zde silné zastoupení druhů se subatlanskou tendencí (žebrovice různolistá) 

a z boreokontinentálních druhů se zde vyskytuje například sedmikvítek evropský. 

Z fauny je třeba zmínit výrazné druhy savců (vrápenci, netopýři aj.), ptáků (tetřívek 

obecný), obojživelníků (mlok skvrnitý) a v neposlední řadě také plazů (zmije obecná) 

i měkkýšů. [7] 

2.5.2. Krnovský bioregion 

Krnovský bioregion leží v západní části Slezska a je tvořen pahorkatinou, která je 

ukloněná do Slezska. Tato pahorkatina je budovaná kulmem, ledovcovými sedimenty 

a sprašovými hlínami. Daný bioregion je přechodem mezi hercynskou a polonskou 

podprovincií.  
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Zájmová oblast se nachází v mezofitiku a převažuje zde biota stupně 3. dubo-

bukového ze 75%. Vyskytuje se zde také biota stupně 4. bukového z 25%, a v neposlední 

řadě také autochtonní bory. Hlavní převahu mají acidofilní doubravy s autochtonní borovicí 

a místy se vyskytují lipové dubohabřiny. Údolní nivy toků jsou zaplněny lužními lesy 

s vrbami. 

Flóra je v tomto bioregionu poměrně chudší, se slabým subatlantickým laděním, 

a zřetelně ovlivněná četnými subtermofytů (př. svízel syřisťový). Téměř zde chybějí 

oreofyty a z hlediska submontánních druhů je možno zmínit například věsenku nachovou. 

Fauna je v Krnovském regionu stejná jako v Nízkojesenickém bioregionu. [7] 

2.5.3. Opavský bioregion 

Daný bioregion se nachází ve střední části Slezska, avšak převážná část leží také 

v Polsku. Skládá se z pahorkatiny z ledovcových sedimentů a sprašových hlín. 

Hlavní vyskytující se biota je stupně 3. dubo-bukového zabírající území z 95%. 

Ojediněle se vyskytující je biota stupně 4. bukového, jež zaujímá pouhých 5% území. 

Bioregion se částečně nachází v mezofitiku v suprakolinním (kopcovitý) vegetačním stupni. 

Vegetace Opavského bioregionu je zastoupena dubohabrovými háji, následně pak 

převážně bezkolencovými březovými doubravami a rašelinnými březinami, jež zabírají 

největší plochy v České republice. Acidofilní doubravy jsou zastoupeny ostrůvkovitě 

na sušších místech, podél řek to jsou pak široké luhy. Biodiverzita zájmového území je 

poměrně nízká, avšak jsou zastoupeny i velmi rozmanité elementy. V dnešní době převažuje 

orná půda, v lesích to jsou bukové kultury a zachovány zůstávají fragmenty dubohabřiny. 

Flóra bioregionu je jednotvárná a poměrně chudá, tvořená hlavně druhy obecně 

rozšířenými. Přítomnost subtermofytů ovlivňuje ze značné míry tuto oblast, také je zřetelné 

druhové spektrum oreofytů, jež jsou vázány na submontánní polohy, patří k nim například 

udata lesní, žebrovice různolistá atp. Částečně dominantní je také zastoupení druhů 

subatlanských a submediteránních. 

Fauna je poměrně ochuzená, ale vyskytují se zde některé vlivy fauny z polských nížin 

a to zejména v půdní fauně jako jsou dešťovky nebo pak společenstva měkkýšů například 

slovatky či vřetenovky. Významné druhy živočichů v bioregionu jsou savci (př. ježek 
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východní, myšice), ptáci (př. vodouš rudonohý), obojživelníci (př. mlok skvrnitý), měkkýši 

a hmyz (vážka jasnoskvrnná). [7] 

 

Obrázek 7 – Mapa krajinného pokryvu povodí Hvozdnice [Autor] 

2.6. Klimatické poměry daného území 

Oblast povodí Hvozdnice se nachází v mírném podnebném páse, kde převažuje vliv 

kontinentality podnebí nad oceánským vlivem. 

Vzhledem k nadmořské výšce lze zaznamenat proměnlivost podnebí určitých míst. 

Nejvíce působící faktory, jež ovlivňují celkové i místní klima, jsou tvar zemského povrchu 

a konfigurace terénu území. Díky Hrubému Jeseníku můžeme pozorovat převládající 

severozápadní a západní větry a dešťový stín. Zatímco vliv Slezské nížiny je takový, že její 

otevřenost k severu, Baltskému moři, zapříčiňuje na území chladnější jaro a teplejší, suché 

podzimy. Větší kontinentalita se projevuje převážně v pahorkatině a vrchovině a to v podobě 

větších rozdílů v podnebí a kolísáním teplot. Intenzitu a tvorbu tepelné inverze podmiňují 
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svým tvarem a sklonem údolí. Tento jev se objevuje díky přízemním mrazíkům, které jsou 

již v září nebo ještě v květnu. [8] 

 

Obrázek 8 - Mapa klimatických oblastí povodí Hvozdnice [Autor] 

Dle E. Quitta (1971) povodí Hvozdnice spadá so mírně teplé klimatické oblasti, 

konkrétně podoblasti MT2, MT3, MT7, MT9 a MT10, jak lze vidět dle obrázku č. 8. 

Oblasti MT2 a MT3 jsou typické krátkým létem, jež je mírné až pomalu chladné, suché 

až mírně vlhké. V případě jara i podzimu jsou tyto období krátká až normálně dlouhá a mírná. 

Období suché až mírné zimy je typické mírnými teplotami s normální délkou trvání následně 

s normálně dlouhou až krátkou sněhovou pokrývkou. [9] 

Oblast MT7 je charakterizována normálně dlouhým, mírným až mírně suchým létem. 

Období jara i podzimu je krátké, jara jsou mírná, zatímco podzim je mírně teplý. Zima bývá 

normálně dlouhá a mírně teplá, suchá až mírně suchá. Sněhová pokrývka se vyskytuje jen 

v krátkém intervalu. [9] 
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Oblasti MT9 a MT10 jsou typické dlouhým teplým, suchým až mírně suchým létem, 

jara jsou mírně teplá stejně tak období podzimu. Zimy bývají krátké, mírně teplé. Sněhová 

pokrývka má krátkou dobu trvání. [9] 

Tabulka 1 - Klimatické charakteristiky dle E. Quitta (1975) 

 

2.7. Hydrologie dané oblasti 

Hvozdnice je vodním tokem IV. řádu (2-02-02-078), jež náleží do úmoří Baltského 

moře. Je levostranným přítokem Moravice, která je tokem III. řádu. Hvozdnice se do ní vlévá 

v nadmořské výšce 253 m n. m. 1,5 km na města Opavy. Prameniště zájmového toku 

se vyskytuje 2,5 km jižně na města Horní Benešov v nadmořské výšce 593 m n. m. Plocha 

povodí je 163,5 km2 a délka toku je 34,1 km, přičemž průměrná hodnota průtoku je dle Vlčka 

(1984) 0,8 m3.s-1. Jelikož se jedná o pstruhovou vodu, tak je zde zakázáno rybaření. [10] 

Klimatická 

charakteristika
MT2 MT3 MT7 MT9 MT10

Počet letních dnů 20 - 30 20 - 30 30 - 40 40 - 50 40 - 50

Počet dnů s průměrnou 

teplotou 10°C a více
140 - 160 120 - 140 140 - 160 140 - 160 140 - 160

Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50 30 - 40 30 - 40

Počet mrazových dnů 110 - 140 130 - 160 110 - 130 110 - 130 110 - 130

Počet dnů se sněhovou 

pokrývkou 
80 - 100 60 - 100 60 - 80 60 - 80 50 - 60

Počet dnů zamračených 150 - 160 120 - 150 120 - 150 120 - 150 120 - 150

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

Průměrná teplota v 

lednu [°C]
-4 až -3 -4 až -3 -3 až -2 -4 až -3 -3 až -2

Průměrná teplota v 

dubnu [°C]
6 - 7 6 - 7 6 - 7 6 - 7 7 - 8

Průměrná teplota v 

červenci [°C]
16 - 17 16 - 17 16 - 17 17 - 18 17 - 18

Průměrná teplota v 

říjnu [°C]
6 - 7 6 - 7 7 - 8 7 - 8 7 - 8

Průměrný počet dnů se 

srážkami 1 mm a více
120 - 130 110 - 120 100 - 120 100 - 120 100 - 120

Srážkový úhrn ve 

vegetačním období 

[mm]

450 - 500 350 - 450 400 - 450 400 - 450 400 - 450

Srážkový úhrn v zimním 

období [mm]
250 - 300 250 - 300 250 - 300 250 - 300 200 - 250
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Z největších pravostranných přítoků jsou přítoky Uhlířovský potok, Mikolajický potok 

a Deštná. Mezi levostranné přítoky náleží Jamník, Heřmanický potok a Litultovický potok. 
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3. SRÁŽKOODTOKOVÝ PROCES V POVODÍ 

Celá následující kapitola byla zpracována dle Hydrologie (M. Starý, 2005)  

Odtékající množství vody z daného povodí určitým profilem je výslednicí mnoha 

činitelů. V naši oblasti to jsou hlavně atmosférické srážky, které díky svému množství a také 

časového rozložení předurčují časový průběh toku. Ovšem přímý vztah mezi srážkami 

a odtokem není, je modifikován nejen aktivně dalšími klimatickými faktory, ale taktéž 

pasivně fyzickogeografickými činiteli, jež jsou v daném povodí stálé. Tyto pasivní činitele 

závěrečná práce upřesnila v minulé kapitole. Poté se také projevují vlivy člověka.  

Pojmu srážkoodtokový proces můžeme rozumět jako postupnou transformaci srážky, 

jež dopadá na povodí až následně na odtok vody závěrovým profilem povodí. Jedná se tedy 

o poměrně složitý proces ovlivněný mnoha činiteli. První jsou klimatičtí činitelé, mezi které 

patří časový a prostorový průběh spadlé příčné srážky následně vlhkost ovzduší, výpar, 

teplota ovzduší, rychlost směru větru, atmosférický tlak apod. Druhá skupina činitelů jsou 

geografičtí činitelé, mezi které patří plocha daného povodí, velikost, střední nadmořská 

výška, tvar, reliéf, říční síť, hydrogeologické poměry, vegetační pokryv atp. Tato skupina 

činitelů určuje dynamické (přenosové) vlastnosti povodí. 

 

Obrázek 9 - Srážkoodtokový proces [19] 
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Srážkoodtokový proces se sestává z dvou dílčích transformací. V první transformaci 

hydrologické jsou na dopadající srážky postupně odečítány hydrologické ztráty. Druhá 

transformace je transformace hydraulická, kdy se plošný povrchový odtok začíná 

koncentrovat v erozních rýhách a pak následně v říční síti až na odtok skrz závěrový profil. 

Součástí celkového odtoku je také tzv. podzemní odtok, kdy voda odtéká z podzemí, kde 

infiltrovala. Hypodermický odtok je pak ten, kdy voda odtéká v nenasycené zóně půdy. 

3.1. Základní bilanční rovnice 

Dle M. Starého (2005) je základní bilanční rovnice velmi důležitá a jednoduchá relace, 

která vyjadřuje vztah mezi spadlým úhrnem srážek (výška vodního sloupce, která je 

v milimetrech a je vytvořená na bezodtokové oblasti za určité období) a úhrnem výparu 

i úhrnem odtoku: 

𝐻𝑜 = 𝐻𝑠 − 𝐻𝑣 

Tato rovnice platí za předpokladu, že je povodí bez nádrží a bez přítoku a odtoku vody 

ze sousedících povodí. Je důležité, aby byla použita pro období delší nebo rovna jednomu 

roku. Pokud se období zkrátí, tato rovnice přestává platit. Proto je podstatné doplnit 

na pravou stranu rovnice opravný člen HR, jež je členem retenčním. Zohledňuje změnu zásob 

podzemních vod v daném povodí a také jiné hydrologické jevy, jež mohou způsobit 

neplatnost uvedené rovnice. 

𝐻𝑜 = 𝐻𝑠 − 𝐻𝑣  ±  𝐻𝑅 

3.2. Srážkoodtokové modely 

Vzhledem k tomu, že získáváme nové poznatky z teorie procesu maximálního odtoku 

a máme dostupnou moderní výpočetní techniku, je možné vyvíjení hydrologických modelů. 

Tyto modely jsou pak vhodné pro výpočet průtoku v částech nepozorovatelného profilu 

povodí. Jejich struktura by měla respektovat jak základní hydrologicko-hydraulické 

závislosti fyzikálního procesu maximálního odtoku tak také přípustnou míru zjednodušení 

společně s ohledem na dostupnost podkladů pro řešení. [12] 

Srážkoodtokové modely slouží pro numerické vyjádření většiny hydrologických 

procesů. Na základě potřeby mohou být využity buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými 
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modely typu tvorby a tání sněhové pokrývky, nebo říčními modely či modely 

vodohospodářských soustav. Srážkoodtokový model se uplatňuje ve dvou problematických 

okruzích jak v operativní předpovědi odtoků z povodí v reálném čase tak taky v návrhové tj. 

v projekční činnosti. [12] 

3.2.1. Rozdělení modelů podle prostorového uspořádání vstupů 

a hydrologických charakteristik 

Prostorové uspořádání modelu je zásadní jak pro výstavbu, tak pro provoz modelu. 

Také ovlivňuje zásadní měrou nároky na vstupní data. Obecně je možno rozdělit modely 

z prostorového hlediska takto: 

 Celistvý model – tento model lze charakterizovat tak, že sada vstupních 

parametrů daného modelovaného povodí je prostorově homogenní. Příklad 

může být, že parametry jako je hydraulická vodivost půdy, základního odtoku 

nebo také drsnosti ploch jsou vyjádřeny pouze jednou hodnotou pro celé 

povodí. Jako typický příklad je model HEC-1, který je předchůdce modelu 

HEC-HMS. [13] 

 Semidistribuovaný model – model je charakterizován tak, že rozdělí 

modelované povodí na menší části, podcelky (subpovodí) a těm pak přiřadí 

homogenní parametry. Přesnost takového modelu závisí na distributivnosti 

(rozdělení) daného povodí. Pokud je rozděleno povodí na 10 nebo 100 částí, 

tak pochopitelně bude mít jiné přesnosti a budou jinak zatížené chybou. [13] 

 Distribuovaný model – poslední model se realizuje v pravidelné rastrové síti, 

jež pokrývá modelované povodí. Následně se pro každou buňku rastru zvlášť 

zvolí požadované parametry. V tomto případě závisí na velikosti dané buňky 

rastru, jak budou výsledné parametry přesné. [13] 

3.2.2. Druhy srážkoodtokových modelů 

V dnešní době můžeme čerpat z mnoha různých srážkoodtokových modelů. Přes 

modely HYDROG, GSSHA k modelům SIMWE, MIKE SHE, TOPMODEL a HEC-HMS. 

Každý z těchto modelů má své plusy a minusy a každý se využívá s jinou intenzitou. 

Bakalářská práce využívá model HEC-HMS a v kapitole 4.2. je více rozebrán a vzápětí jsou 

popsány výsledné simulace v tomto modelu. 
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3.3. Data pro hydrologické modelování 

Základním faktorem pro získání přesných a relevantních výstupů hydrologických 

modelů je dostupnost a kvalita dat o daném povodí a o vybraných parametrech 

modelovaných procesů. Z pohledu hydrologického modelování lze vstupní data rozdělit 

na dvě základní skupiny a to data statická a data dynamická. Celá kapitola byla zpracována 

dle Enviromentálního modelování I. (J. Unucka, 2014). 

3.3.1. Data statická 

Tyto data jsou data o podmínkách povodí, jež se v průběhu simulace výrazněji nemění. 

Lze zde zařadit hlavně data o geomorfologii terénu, která jsou reprezentovaná digitálním 

modelem terénu (DMT) nebo přesněji digitálním modelem reliéfu (DMR), následně pak data 

hydrografické sítě (zde jde o prostorovou konfiguraci vodních toků a dalších vodních ploch) 

a v neposlední řadě data o půdním pokryvu a krajinné struktuře (využití půdy) myšleného 

území. Přičemž hlavní důraz je kladen na hydrologické vlastnosti krajinné struktury a pak 

vegetačního pokryvu a půd.  

Z hlediska samotného procesu modelování hydrologických systémů pak data statická 

jsou ta, která v čase zůstávají neměnná, ne však absolutně, avšak pouze v námi zvoleném 

intervalu ano. Jestliže budeme provádět srážkoodtokovou událost, kdy událost bude několik 

dnů, pak budeme považovat např. pokryv území za invariantní a tedy vstupní data za statická. 

3.3.2. Data dynamická 

Dynamická data jsou taková, které mají intenzivní časovou variabilitu. Tvoří je prvky, 

jejichž aktuální hodnota se velmi dynamicky mění. Meteorologické prvky a jevy jsou v první 

řadě a je to poměrně velká a široká skupina dat. Z hlediska vztahu k hydrologickému 

modelování jsou to zejména aktuální teplota vzduchu, srážkový úhrn, v zimním období to 

jsou pak klíčové parametry sněhové pokrývky. Následně pak průtoky v hydrografické síti 

a hladiny v přírodních a umělých nádržích.  

Oba typy těchto dat jsou celkem efektivně analyzovatelné a následně zpracovatelné 

v prostředí GIS do určité podoby, kterou pak vyžaduje určitý modelovací program. Takováto 

činnost se nazývá preprocesing (předzpracování) dat. 
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4. VSTUPNÍ DATA PRO BAKLÁŘSKOU PRÁCI 

V bakalářské práci byly zpracovány data z pobočky ČHMÚ (český hydro-

meteorologický ústav). Vstupem je základní DMT model (digitální model terénu) povodí 

Hvozdnice a další podklady pro vytvoření map v celé závěrečné práci jako je mapa celého 

povodí Hvozdnice, geologie povodí, geomorfologie atd.  

Dále pak data ze srážkoměrných stanic pro vytvoření modelu, také z pobočky ČHMÚ. 

V neposlední řadě byla některá data stažená z DIBAVODU volně stažitelná z webových 

stránek Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. [18] 

Digitální model terénu a výstupné mapy byly zpracovány v ArcGis 10.2 

4.1. Zpracování dat v ArcGis 

Díky digitálnímu modelu terénu byl zpracován preprocesing pomocí první extenze 

(zásuvný model) HEC-geoHMS, který slouží k vytvoření schématu povodí a pro vytvoření 

nějakých dodatečných informací jako je stanovení ztráty na povodí a tvorba jednotkových 

hydrogramů. Tato extenze je produktem USACE hydrologického inženýrského centra 

Americké armády a je volně stažitelná. [17] 

Daný preprocesing dat zahrnoval nejprve vyplnění bezodtokých depresí (pomocí 

funkce Fill Sinks) následně pak funkce Flow direction, která vytvoří rastr směru odtoku. 

Funkce Flow accumulation, což je rastr pro akumulaci odtoku, následně pak určení 

závěrového profilu a rozvodnici území. Dále proběhla segmentace na subpovodí a vytvoření 

úseků říčních toků. Výpočet hlavních fyzicko-geografických charakteristik povodí a také 

výpočet parametrů dílčích subpovodí (plocha, průměrná nadmořská výška, průměrný sklon, 

maximální délka toku a jiné). 

Druhá extenze HEC-GeoHMS Add-In, byla využita pro zpracování dalších 

nezbytných parametrů, jako je rozšíření výpočtu fyzicko-geografických charakteristik, 

výpočet průměrné hodnoty CN a podílu nepropustné plochy a další. Tato extenze byla 

vytvořena pro ČHMÚ panem Ing. Petrem Šerclem Ph.D., avšak není dostupná licence 

pro studenty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, proto byla využita pomoc 
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doc. RNDr. Jana Unucky Ph.D, kdy za jeho dozoru na pobočce ČHMÚ byl dopracován 

preprocesing v dané extenzi, aby se následně mohl vložit do srážkoodtokového modelu. 

4.2. Srážkoodtokový model HEC-HMS 

Tento model je produktem dříve již zmíněného USACE hydrologického centra 

Americké armády. Je volně stažitelný. [16] 

Mezi základní prvky, jež tvoří uživatelské rozhraní, patří: 

 Basin model – což je samotná schematizace povodí 

 Meteorologic model – je meteorologický model zahrnující rozmístění stanic 

na povodí. 

 Control specifications – obsahuje parametry simulace a to čas počátku 

simulace, čas konce simulace, časový krok produkce výsledků. 

Tyto komponenty následně vstupují do výpočtu – simulation run, jenž obsahuje 

pouze odkazy na jednotlivé komponenty. Lze tedy libovolně kombinovat schematizaci, 

meteorologický model a parametry simulace. [13] 

4.3. Zpracování modelu v HEC-HMS 

Prvním krokem je import připraveného schematického modelu povodí, který byl 

vytvořen v rámci preprocesingu. Výsledný vytvořený basin model lze vidět na obrázku č. 10. 

Kde v rámci subpovodí bylo přiřazeno několik identifikátorů a to R (reach) pro úsek toku 

následně JR (junction) pro soutok. Samotné subpovodí je označeno zkratkou 

R(číslo)W(číslo). Například R100W100. 

Dalším krokem bylo zvolení metod, které budou použity v modelu. V Bakalářské práci 

byla vybrána metoda SCS CN (Loss method), jež řeší ztrátu na povodí, přičemž její vstupní 

parametry jsou na obrázek č. 11 a následně pak zvolená metoda Clarkova jednotkového 

hydrogramu (Transform method), která řeší odezvu na srážkový impuls. Vstupní parametry 

obou metod byly vyplněny v rámci preprocesingu. 
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Metoda Baseflow (základní odtok) musela být ručně doplněna. Na obrázku č. 12 je 

vidět doplněné parametry jako je specifický odtok (initial discharge), který byl zvolen 

pro území typově dle tabulek [14], následně pak recesní konstanta (recession constant), která 

byla zvolena 0,83. Konstanta vychází z geologického podloží dané lokality. Poslední bylo 

třeba nastavit hodnotu Ratio to peak, což je hodnota stanoveni poměru, respektive procenta, 

jež se podílí na základním odtoku. Pohybuje se na 0,17 v horních částech povodí a do 0,19 

v dolní části povodí. 

Poslední metoda, která byla doplněna, je metoda kinematické vlnové aproximace 

(kinematic wave), jež řeší hydraulickou transformaci na povodí. Bylo třeba vyplnit 

Manningův drsnostní koeficient, dále pak bylo třeba dodat hodnoty délky a sklonu 

jednotlivých úseků na toku. V neposlední řadě šířku řeky, sklon břehu a tvar koryta 

lichoběžníkový. Vyplněné hodnoty můžeme vidět na obrázku č. 13. 

 

Obrázek 10 - Basin model povodí Hvozdnice [Autor] 
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Obrázek 11 - Loss method, SCS CN [Autor] 

 

Obrázek 12 - Recession Baseflow povodí Hvozdnice [Autor] 
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Obrázek 13 - Kinematic wave povodí Hvozdnice [Autor] 

V prvku time-series data byly vytvořeny srážkoměrné (precipitation gages) 

a vodoměrné stanice (discharge gages), ze kterých budou data čerpána. V případě závěrečné 

práce se bude jednat o šesti srážkoměrných stanicích (Opava, Branka, Kružberk, Lichnov, 

Razová, Slezská Harta) a o jednu stanici vodoměrnou (Jakartovice). 

Po následném vyplnění všech podstatných parametrů byl dále vytvořen 

Meteorologický model Met1. V tomto prvku se přidělila každému subpovodí srážkoměrná 

stanice. 

Před samotným modelováním, je podstatné ještě vložit data ze srážkových epizod 

a průtoků do manažeru HEC-DSSVue, jež vytvoří pro každou stanici časovou řadu 

s hodnotami, které byly doplněny. 

Poté se nalinkovala cesta do HEC-HMS se srážkoměrnými stanicemi z HEC-DSSVue, 

aby model měl data, ze kterých bude čerpat. 

Následně byt vytvořen prvek Control specifications, kde bylo nastaveno, jak dlouho 

bude epizoda trvat a kdy bude začínat a končit. Pak po této přípravě byl spuštěn běh simulace 

výpočtů modelu (Simulation Runs). 
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4.4. Výsledek simulace 

Na obrázku č. 14 lze vidět výsledek modelu. Epizoda byla zvolena v období 2. až 

5. Června roku 2010, kdy došlo k povodňové vlně. Obrázek znázorňuje výsledný hydrogram, 

přičemž JR180 je označení pro soutok, kde se nachází vodoměrná stanice Jakartovice, z níž 

jsou čerpány reálné data, tudíž můžeme vidět srovnání reálného odtoku s odtokem 

simulovaným.  

 

Obrázek 14 - Grafické zobrazení hydrogramu pro JR180 [Autor] 

Vysvětlení k legendě: 

 Křivka Observed Flow pro JR180 – naměřené hodnoty průtoků 
 Křivka Outflow pro JR180 – simulované hodnoty odtoků 

 Křivka Outflow pro úsek toku R120- simulované hodnoty odtoků 

 Křivka Outflow pro úsek toku R140 - simulované hodnoty odtoků 

 Křivka Outflow pro subpovodí R140W140 - simulované hodnoty odtoků 
 Křivka Outflow pro subpovodí R120W120 - simulované hodnoty odtoků 
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Vzhledem k tomu, že model není vždy přesný, a i v tomto případě tomu tak je, je 

zapotřebí optimalizace modelu. Proto byl model optimalizován. Dostáváme pak nový 

hydrogram s optimalizovanými hodnotami. 

 

Obrázek 15 – Grafické zobrazení optimalizovaného hydrogramu JR180 [Autor] 

Vysvětlení k legendě: 

 Křivka Observed Flow pro JR180 – naměřené hodnoty průtoků 

 Křivka Outflow pro JR180 – simulované optimalizované hodnoty odtoků 
 Křivka Outflow pro úsek toku R120- simulované hodnoty odtoků 
 Křivka Outflow pro úsek toku R140 - simulované hodnoty odtoků 

 Křivka Outflow pro subpovodí R140W140 - simulované hodnoty odtoků 

 Křivka Outflow pro subpovodí R120W120 - simulované hodnoty odtoků 
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5. KOEFICIENT ODTOKU 

Na základě toho, že cílem bakalářské práce je analyzovat odtokové poměry v povodí 

Hvozdnice, je zapotřebí hodnota tohoto koeficientu odtoku. Koeficient odtoku udává, jaké 

množství spadlé srážky odteklo povrchovým odtokem. Vzorec pro výpočet je: 

𝜑 =  
𝐻0

𝑃
 

Kde φ [-] je koeficient odtoku, H0  výška odtoku v [mm], P je srážkový úhrn 

v  [mm]. [15] 

Pomocí vytvořeného modelu v HEC-HMS byly získány výšky odtoku jednotlivých 

subpovodí. Srážkový úhrn byl obdržen z ČHMÚ pro každou srážkoměrnou stanici. Tabulka 

č. 2 znázorňuje nejen hodnoty výšky odtoku, ale taktéž výsledné koeficienty odtoku. 

Na obrázku č. 16 je vytvořen kartogram, jež interpretuje výsledné koeficienty odtoku 

pro celé povodí Hvozdnice. 
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Obrázek 16 - Mapa koeficientu odtoku povodí Hvozdnice [Autor] 
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Tabulka 2 - Koeficient odtoku [Autor] 

 

Subpovodí
Srážkoměrná 

stanice

Plocha 

[km2]

Kulminační 

Q [m3/s]
Čas kulminace

Výška 

odtoku 

[mm]

Výška 

srážek 

[mm]

Koeficient 

odtoku [%]

R10W10 Lichnov 4.719 3.2 02VI2010 14:00 30.05 43.6 68.92

R100W100 Slezská Harta 0.018 0.20 02VI2010, 09:00 46.39 48.0 96.65

R110W110 Slezská harta 12.526 4.80 02VI2010, 14:00 24.29 48.0 50.60

R120W120 Slezská harta 3.377 1.80 02VI2010, 11:00 31.08 48.0 64.75

R130W130 Razová 9.770 1.80 02VI2010, 14:00 11.39 43.0 26.49

R140W140 Slezská harta 6.003 2.30 02VI2010, 13:00 24.17 48.0 50.35

R150W150 Slezská harta 5.584 2.00 02VI2010, 13:00 22.08 48.0 46.00

R160W160 Slezská harta 2.589 1.30 02VI2010, 11:00 30.43 48.0 63.40

R170W170 Opava 1.936 1.10 02VI2010, 10:00 31.11 47.9 64.95

R180W180 Slezská harta 0.308 0.05 02VI2010, 10:00 35.34 48.0 73.63

R190W190 Slezská harta 3.676 2.00 02VI2010, 10:00 33.14 48.0 69.04

R200W200 Opava 4.583 2.60 02VI2010, 10:00 31.87 47.9 66.53

R20W20 Lichnov 5.610 3.60 02VI2010, 15:00 28.90 43.6 66.28

R210W210 Opava 5.093 1.50 02VI2010, 12:00 21.17 47.9 44.20

R220W220 Opava 1.667 0.90 02VI2010, 10:00 31.64 47.9 66.05

R230W230 Slezská harta 2.333 1.50 02VI2010, 10:00 33.98 48.0 70.79

R240W240 Opava 3.048 1.70 02VI2010, 10:00 31.20 47.9 65.14

R260W260 Opava 1.760 1.90 02VI2010, 08:00 46.36 47.9 96.78

R270W270 Opava 2.229 1.30 02VI2010, 10:00 32.29 47.9 67.41

R280W280 Slezská harta 2.525 1.60 02VI2010, 10:00 33.61 48.0 70.02

R290W290 Opava 0.303 0.20 02VI2010, 09:00 36.76 47.9 76.74

R300W300 Opava 2.981 1.30 02VI2010, 10:00 25.66 47.9 53.57

R30W30 Lichnov 3.511 2.60 02VI2010, 14:00 36.12 43.6 82.84

R310W310 Branka 5.102 4.20 02VI2010, 10:00 46.36 57.8 80.21

R320W320 Kružberk 0.184 0.20 02VI2010, 09:00 48.44 50.5 95.92

R330W330 Opava 3.558 1.70 02VI2010, 10:00 25.31 47.9 52.84

R340W340 Slezská harta 3.743 1.40 02VI2010, 10:00 21.53 48.0 44.85

R350W350 Kružberk 1.566 0.60 02VI2010, 09:00 20.83 50.5 41.25

R360W360 Kružberk 4.765 1.20 02VI2010, 13:00 14.73 50.5 29.17

R380W380 Opava 0.725 0.50 02VI2010, 09:00 34.40 47.9 71.82

R390W390 Slezská harta 0.392 0.30 02VI2010, 09:00 45.02 48.0 93.79

R400W400 Opava 3.947 1.80 02VI2010, 09:00 23.48 47.9 49.02

R40W40 Razová 2.224 1.00 02VI2010, 11:00 25.74 43.0 59.86

R410W410 Kružberk 1.789 0.40 02VI2010, 13:00 12.57 50.5 24.89

R420W420 Opava 2.708 1.40 02VI2010, 10:00 30.57 47.9 63.82

R430W430 Kružberk 3.467 1.60 02VI2010, 10:00 28.48 50.5 56.40

R440W440 Slezská harta 0.740 0.50 02VI2010, 10:00 35.69 48.0 74.35

R450W450 Slezská harta 1.721 0.60 02VI2010, 10:00 18.67 48.0 38.90

R460W460 Opava 2.840 2.00 02VI2010, 09:00 35.52 47.9 74.15

R470W470 Opava 1.589 0.90 02VI2010, 10:00 32.04 47.9 66.89

R480W480 Opava 0.004 0.03 02VI2010, 09:00 43.32 47.9 90.44

R490W490 Opava 0.585 0.40 02VI2010, 09:00 39.35 47.9 82.15

R520W520 Branka 3.965 2.80 02VI2010, 09:00 37.78 57.8 65.36

R530W530 Kružberk 1.685 1.30 02VI2010, 09:00 39.25 50.5 77.72

R540W540 Slezská harta 3.471 1.70 02VI2010, 10:00 28.65 48.0 59.69

R550W550 Slezská harta 4.383 2.40 02VI2010, 10:00 31.48 48.0 65.58

R560W560 Branka 2.274 2.40 02VI2010, 09:00 52.78 57.8 91.31

R570W570 Branka 2.093 1.50 02VI2010, 09:00 37.24 57.8 64.43

R60W60 Razová 1.585 0.30 02VI2010, 13:00 11.35 43.0 26.40

R70W70 Slezská harta 2.423 0.70 02VI2010, 13:00 18.47 48.0 38.48

R90W50 Slezská harta 5.130 2.40 02VI2010, 11:00 27.84 48.0 58.00
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6. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat odtokové poměry v povodí Hvozdnice. 

Na odtok z povodí má vliv spousta činitelů a je tedy poměrně náročné zpracovat všechny 

poznatky přehledně dohromady. V poslední části závěrečné práce je popsán koeficient 

odtoku, který určuje, jaké množství srážek odteklo povrchovým odtokem. Průměrně 

koeficient odtoku v povodí Hvozdnice vyšel 63%, což je na tak malém území reálná hodnota. 

Tato hodnota je výsledkem působení více vlivů.  

Z hlediska geomorfologie je terén částečně členitý a vyskytují se zde jak pahorkatiny 

a vrchoviny tak údolí a nížiny. Pokud porovnáme mapy reliéfu povodí Hvozdnice a mapu 

Odtokového koeficientu je patrné, že vyšší terén má menší koeficient odtoku, zatímco území 

nížin a údolí mají koeficient odtoku vyšší. Ve vyšších oblastech tedy dochází k vyšší 

infiltraci než k povrchovému odtoku. 

Pedologie úzce souvisí s těmito oblastmi. V oblastech nejnižšího odtokového 

koeficientu se vyskytuje kambizemě, které se vyskytují ve vyšších polohách a mají díky 

velmi rozmanitému substrátu velkou rozmanitost z hlediska trofizmu zrnitosti 

a skeletovitosti, což ovlivňuje výsledný odtok nebo infiltraci. Tyto půdy ovšem poměrně 

dobře infiltrují vodu. V oblastech s vyšším povrchovým odtokem jsou půdní typy luvizemě, 

pseudogleje a gleje. 

Co se týče krajinného pokryvu tak v oblastech s nízkým koeficientem odtoku můžeme 

vidět jehličnaté lesy, listnaté lesy i křoviny, jelikož vegetace zpomaluje povrchový odtok. 

V částech kde je spíše zemědělská plocha a urbanizované oblasti je výsledný povrchový 

odtok vyšší. 

Toto jsou základní a hlavně dobře viditelné faktory na mapách, které ovlivňují 

výsledný povrchový odtok. Pochopitelně existují i další faktory, které přispívají k vlivu 

na povrchový odtok.  

Výsledky modelu nejsou úplně přesné, tudíž se mohou vyskytovat i nějaké chyby 

měření, avšak i s některými nedostatky bylo možné území charakterizovat během povodňové 

vlny a co ji pravděpodobně nejvíce ovlivnilo a také kde teda došlo k největšímu 

povrchovému odtoku. 
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