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Anotace 
Hlavním tématem této diplomové práce je modelování eroze a odnosu sedimentů 

s využitím GIS a hydrodynamických modelů na povodí Bečvy. Úvod práce přibližuje 

možnosti využití geografických informačních systému do studia přírodních věd 

v současnosti. Další kapitoly popisují geologické, geomorfologické, pedologické, 

klimatologické, hydrologické, hydrogeologické a další přírodní poměry studované oblasti. 

Praktická část se zabývá studiem eroze a odnosu sedimentů pomocí hydrodynamických 

modelů HEC-RAS a MIKE 11. Tato část začíná schematizacemi modelů, jejich výstavbou 

 a následnou vizualizací výsledků analýz. V závěru je zhodnocení výsledků obou modelů. 

 

Klíčová slova: Bečva, HEC-RAS, hydrodynamický model, MIKE 11, GIS 

 

Annotation 
 The main theme of this diploma thesis is modelling erosion and transport sediments 

with using GIS and hydrodynamic models in watershed of the river Bečva. Prologue of the 

thesis is describing the possibilities of using geological information systems for the study 

of natural science in nowadays. Next chapters describe geological, geomorphological, 

pedagogical, climatological, hydrological, hydrogeological and other natural conditions of 

studying area. Practical part describes erosion and sediments transport through hydrodynamic 

models HEC-RAS and MIKE 11. This part starts with schematisations of models, their 

construction and visualisations of analysis results. In conclusion is evaluation of results of the 

both models
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1. Úvod 

Postupným vývojem se zvyšuje potenciál geografických informačních technologií 

pro širší vyžití přírodních věd. GIS ve spojení s hydrodynamickými modely představují 

silné nástroje pro simulaci nebo predikci vývoje geomorfologie krajiny. Práce s nimi je 

rychlá, po korekcích přesná a oproti terénnímu měření je především levnější. Náplní práce 

bylo vytvořit simulace odnosu sedimentů ve dvou hydrodynamických modelech HEC-RAS 

a MIKE 11 a poté stanovit zóny rozlivů n-letých vod pro každý model. Jedná  

se o jednorozměrné hydrodynamické modely, které jsou schopny generovat v krátkém čase 

výšku hladiny, určit záplavová území a transport spolu s akumulací sedimentů 

schematizované oblasti. Vzhledem k tomu, že informace a data jsou dnes nejdražšími 

vstupy, bylo zvoleno ke zpracování povodí Bečvy, pro které byla data dostupná na úseku 

toku  v blízkosti obce Choryně. 

Teoretická část práce se zabývá charakteristikou přírodních poměrů povodí Bečvy, 

doplněná o mapové výstupy vytvořené v aplikaci ArcMap 9.1. Další část popisuje použité 

programové prostředky, metodiku schematizace povodí za pomocí extenzí do aplikace 

ArcView 3.2., samotnou výstavbu a  spočtení modelu. Výsledkem je stanovení rozlivových 

zón a množství analýz, z nichž byly některé vizualizovány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 1



Petr Vrzal : Analýza fluviálně-geomorfologických procesů karpatských řek s využitím 

hydraulických modelů a GIS 

 

2. Charakteristika přírodních poměrů povodí 

2.1. Vymezení území 

Povodí Bečvy je subpovodím Moravy, které se rozkládá ve východní části České 

republiky na ploše 1 613,29 km2 a je největším levostranným přítokem Moravy.[1]  Plocha 

povodí se rozkládá v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji. 

Evropskou rozvodnici v Beskydech reprezentuje spojnice mezi hřebenem 

Veřovických vrchů, sedlem Pindula pokračuje na hřeben Radhoště, odtud přes Pustevny  

na Čertův mlýn. Zde se mění směr orientace k jihu a přes Martiňák, Třeštík směřuje 

k Bumbálce. Odtud  linie  sleduje hraniční hřeben až po Jablunkovský průsmyk, kde 

rozvodnice pokračuje přes tamější část Beskyd na území Slovenské republiky. 

Nejvyšší beskydské vrcholy neleží na evropské rozvodnici. Severní část území  

od rozvodnice je odvodňována Odrou do  Baltského moře a jižní část řekou Dunaj  

do Černého moře. 

2.2. Geomorfologie 

Z hlediska regionální geologie je povodí rozděleno na dvě části. Dominantní část 

spadá do Alpsko-himalájského systému a zbylá část spadá pod Hercynský systém. 

Rozhraní mezi systémy představuje geomorfologickou hranici 1. řádu (viz obr 1). Oblast 

povodí zasahuje do dvou provincií, a to České vysočiny (Českého masivu)  a Západních 

Karpat. 
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Obr. 1:  Geomorfologická hranice 1. řádu v povodí Bečvy 

 

Česká vysočina představuje západní hraniční pohoří přecházející k pruhu sníženin 

před čelem mladších pohoří Karpat [1].   

Vnější Karpaty jsou součástí alochtonu, který byl nasunut ve formě příkrovů  

na miocénní předhlubeň a variský podklad. V jednotný celek byly zformovány až během 

alpínské orogeneze. V předpolí a v podloží příkrovů vnějších flyšových Karpat jsou 

uloženiny spodního karbonu překryty neogenními nebo mezozoickými sedimenty.(Chlupáč 

et al, 2002).  
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Obr. 2: Digitální model terénu povodí Bečvy 

 

Provincie Západní Karpaty je v oblasti povodí zastoupena subprovinciemi 

Vněkarpatských sníženin a Vnějších Západních Karpat, reprezentované oblastmi 

Slovensko-moravské Karpaty s dílčími celky Vizovickou vrchovinou, Bílými Karpaty  

a Javorníky (viz obr. 3 a 4).. 

Vizovická vrchovina v severozápadní části oblasti je budována převážně 

zvrásněnými horninami račanské a bystrické jednotky magurského flyše, omezeně 
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mezozoickými a neogenními sedimenty a neovulkanity.  Diferenciace reliéfu je utvořena  

v závislosti na odolnosti a úložných poměrech hornin příkrovové struktury. Nejvyšším 

bodem vrchoviny je vrchol Klášťov (753 m n.m.), který tvoří výrazný suk s ostrým 

vrcholem nad rozčleněným antiklinálním hřbetem.  

 Bílé Karpaty tvoří plochou hornatinu v jihozápadní části Slovensko-moravských  

Karpat, představující členitý erozně denudační reliéf na flyšovém příkrovu s typickými 

průlomovými údolími a četnými sesuvy.  

 Javorníky, jako plochá hornatina s nejvyšším vrcholem Javorník (1019 m n.m.),  

kde se v podcelku Pulčínské hornatině v oblasti Pulčínských skal nachází skalní město  

s puklinovými jeskyněmi. 

  V oblasti Západobeskydského podhůří je celek Podbeskydské pahorkatiny, 

představující pruh nižšího reliéfu při úpatí výrazného svahu Západních Beskyd pokračující 

do Polska. Celek je členitá pahorkatina o střední výšce 353 m s pásmy vrchovin, 

pahorkatin a brázd SV-JZ směru. Reliéf má erozně denudační charakter  s četnými 

příkrovovými troskami. Nejvyšším bodem je Skalka (964 m n.m.). 

 Pod oblast Západních Beskyd spadá na severovýchodě povodí úzký pruh 

Moravskoslezských Beskyd, omezený strmými strukturními svahy vůči Frenštátské brázdě 

a na severovýchodě vhledem k Třinecké brázdě. Výrazné omezení má pohoří na západě  

a východě depresemi Rožnovské brázdy a Jablunkovské brázdy. Nejvyššími vrcholy jsou 

Lysá hora (1323 m n.m.), Kněhyně (1257 m n.m.) a Radhošť (1129 m n.m.) 

 Rožnovská brázda je sníženina ve složitě zvrásněných souvrstvích jílovců, slepenců 

a pískovců vrstev istebňanských a paleogénu slezské jednotky na styku magurského 

příkrovu a slezského příkrovu. 

 Hostýnsko-vsetínská hornatina je protažená ve směru Z-V a rozdělená hlubokým 

údolím Horní Bečvy na Hostýnské vrchy na západě a Vsetínské vrchy na východě. 

 Vněkarpatské sníženiny zastupují v povodí Bečvy celky Moravská brána a cíp 

Hornomoravského úvalu, který  je širokou příkopovou propadlinou, vyplněnou 

nezpevněnými mořskými sedimenty z období neogénu, kvartérními nivními sedimenty, 

sprašovými návějemi a náplavovými kužely toků. Dominuje zde nížinný georeliéf.  

Z geomorfologických tvarů zde lze nalézt kromě říčních teras i několik drobných ostrůvků 

krystalinika s obalem prvohorních sedimentů. (Říhová, 2009) 
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 Česká vysočina je zastoupena svým západním hraničním pohořím, přecházejícím 

k pruhu sníženin před čelem mladých karpatských pohoří. Reliéf  Nízkého Jeseníku  má 

charakter polygenní paroviny, rozlámané do soustavy ker.  

 Vítkovská vrchovina se nachází na severu západní části povodí, kde podloží tvoří 

břidlice a droby spodního karbonu. Na území se nacházejí denudační zbytky sedimentů 

pleistocénního kontinentálního zalednění.  Je to kerná, východu ukloněná vrchovina  

se zbytky zarovnaných povrchů. 

 Jižně od Vítkovské vrchoviny jsou Oderské vrchy a Tršická pahorkatina. Jejich 

terén je členitý, budovaný břidlicemi a drobami spodnokarbonského stáří. [1] 

Tabulkový přehled geomorfologických celků a podcelků je uveden níže v textu 

(viz. tab 1 a 2) 

 

Kód Název oblasti Název a kód celku 

4c Jesenická oblast 4c-8 Nízký Jeseník 

8a-3 Hornomoravský úval 
8a Západní Vněkarpatské sníženiny 

8a-4 Moravská brána 

9d Západobeskydské podhůří 9d-1 Podbeskydská pahorkatina 

9e-3 Moravskoslezské Beskydy 

9e-2 Rožnovská brázda 9e Západní Beskydy 

9e-1 Hostýnsko-vsetínská hornatina 

9c-3 Javorníky 

9c-1 Vizovická vrchovina 9c Slovensko-moravské Karpaty 

9c-2 Bílé Karpaty 

Tab. 1 : Geomorfologické oblasti a celky v povodí Bečvy 
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Obr. 3: Geomorfologické celky povodí Bečvy 

 

Kód  Název podcelku Kód  Název podcelku 

4c-8f Vítkovská vrchovina 9d-1a Kelčská pahorkatina 

8a-4b Oderská brána 9e-2a Rožnovská brázda 

8a-3b Středomoravská niva 9e-1b Vsetínské vrchy 

4c-8g Oderské vrchy 9e-1a Hostínské vrchy 

9d-1c Příborská pahorkatina 9c-3a Ráztocká hornatina 
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4c-8h Tršická pahorkatina 9c-1b Zlínská vrchovina 

Kód  Název podcelku Kód  Název podcelku 

9d-1d Štramberská vrchovina 9c-3b Pulčínská hornatina 

8a-4a Bečevská brána 9c-1c Komonecká hornatina 

9d-1e Frenštátská brázda 9c-1d Luhačovická vrchovina 

9d-1b Maleník 9c-2e Chmelovská hornatina 

9e-3a Radhošťská hornatina     

Tab 2: Geomorfologické podcelky povodí Bečvy 

Obr 4: Geomorfologické podcelky povodí Bečvy 
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2.3. Geologie 

Převážnou část řešeného území (viz. obr .5) tvoří Vnější Západní Karpaty, které 

jsou spolu s Alpami, Pyrenejemi, Kavkazem a Himalájemi součástí severní větve 

evropského alpínského orogénu [2]. 

Tercierní podloží karpatské předhlubně a příkrovů flyšového pásma bylo  po ústupu 

křídového moře postiženo zlomovou tektonikou. Autochton představuje JV okraj Českého 

masivu s četnými depresemi nebo kaňony. Spodní část výplně depresí tvoří tmavé jílovce  

a laminované prachovce s vložkami pískovců  a se sideritovými konkrecemi. Hnědošedé, 

vápnité jílovce s písčitou a organickou příměsí představují svrchní část výplně 

depresí.(Chlupáč et al, 2002) 

2.3.1. Flyšové pásmo 

Skupina příkrovů tvořících akreční klín budovaný křídovými, jurskými  

a paleogenními sedimenty, které byly v procesu subdukce  od konce paleogénu  

do svrchního miocénu nasunuty na evropskou platformu [2]. 

 Flyšové pásmo rozdělujeme na dvě jednotky, které představují skupiny 

jednotlivých příkrovů. Vnitřní magurská jednotka byla nasunuta na vnější krosněnskou 

jednotku. Flyšové sedimenty magurské jednotky se vyznačují mocným vývojem pískovců 

na rozdíl od krosněnské skupiny, kde převládají pestré jílové sedimenty. Ve středním  

a svrchním eocénu byla vlivem pyrenejské orogeneze ukončena sedimentace v prostoru 

magurské skupiny příkrovů. Ve vnější skupině pokračovala sedimentace do konce 

oligocénu. (Chlupáč et al, 2002) 
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Terestrický terciér Českého masivu a Karpat 
Pl             PLIOCÉN: pisky, štěrky, jíly 
TERCIÉR ALPSKO-KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ A 
VNITROHORSKÝCH PÁNVÍ 
cr

fb   spodní baden: jíly, vápnité jíly („tégl"), 
podřízeně písky, štěrky a rasové vápence "     "         

fk/ik karpat: vápnité jíly („šlír"), podřízeně diatomity, 
písky a štěrky (marinní vývoj) 'k / k      v 
předhlubni, včetně svrchního ottnangu v 
alpské části - 'k  

´OM OLIGOCÉN – SP. MIOCÉN:prachy, písky 
MARINNÍ TERCIÉR VNĚJŠÍCH KARPAT  
Paleogén-neogén 
zw,zdOM OLIGOCÉN-MIOCÉN (eger): vápnité jílovce, 
pískovce, podřízeně slepence; 

ždánicko-hustopečské souvrství -zwOM / 
svrchní oddíl — zdOM ; krosnénské SOM,  v 
předmagurské jednotce (včetně chvalčovských 
vrstev) - fmOM 

S,fmOM slezské - SOM / v předmagurské jednotce 
(včetně chvalčovských vrstev) - tmOM 

Paleogén 
zw/sO OLIGOCÉN: jílovce, silicity, vápence, 

podřízeně pískovce; menilitové souvrství v 
ždánicko-podslezské jednotce a v zóně 
Waschbergu – zwO / ve slezské – sO / v 
předmagurské jednotce - 'mO 

rEO STŘEDNÍ EOCÉN-SPODNÍ OLIGOCÉN: 
pískovce, slepence, jílovce převážné vápnité; 
zlínské souvrství nečleněné (včetně křivských 
vrstev) - 'EO; glaukonitické pískovce, vápnité 
jílovce; vsetínské vrstvy — 'EO7 muskovitické 
pískovce; kyčerské vrstvy — 'EO 

zlínské souvrství nečleněné (včetně křivských 
vrstev) - 'EO; glaukonitické pískovce, vápnité 
jílovce; vsetínské vrstvy — 'EO7 muskovitické 
pískovce; kyčerské vrstvy — 'EO 

rE2 STŘEDNÍ EOCÉN: pískovce, slepence, 
podřízeně jílovce; rusavské, újezdské a 
luhačovické vrstvy 

rE2 STŘEDNÍ EOCÉN: pískovce, slepence, 
podřízeně jílovce; rusavské, újezdské a 
luhačovické vrstvy 

sPO PALEOCÉN-OLIGOCÉN: jílovce, zčásti 
vápnité a pestré pískovce; rožnovské souvrství 

sPO PALEOCÉN-OLIGOCÉN: jílovce, zčásti 
vápnité a pestré pískovce; rožnovské souvrství 

rPE PALEOCÉN – EOCÉN: jílovce, pískovce: 
belovežské souvrství 

rPE PALEOCÉN – EOCÉN: jílovce, pískovce: 
belovežské souvrství 

MARINNÍ MEZOZOIKUM A TERCIÉR VNĚJŠÍCH 
KARPAT 
MARINNÍ MEZOZOIKUM A TERCIÉR VNĚJŠÍCH 
KARPAT 
zwKO SVRCHNÍ KŘÍDA(maastricht)-SPODNÍ 

OLIGOCEN: jilovce, zčásti vápnité a pestré, 
podřizené piskovce; němcicke a frydlantske  
souvrstvi — zwKO 

zwKO SVRCHNÍ KŘÍDA(maastricht)-SPODNÍ 
OLIGOCEN: jilovce, zčásti vápnité a pestré, 
podřizené piskovce; němcicke a frydlantske  
souvrstvi — zwKO 

zd/fmKO spodni oddil zdounecke jednotky -zdKO / 
podmenilitove souvrstvi předmagurske 

zd/fmKO spodni oddil zdounecke jednotky -zdKO / 
podmenilitove souvrstvi předmagurske 
 jednotky -fmKO  jednotky -fmKO 

s
kKP SVRCHNÍ KŘÍDA (campan)-PALEOCEN: 

piskovce, jilovce, slepence; miloticke a 
kojetinské souvrství 

s
kKP SVRCHNÍ KŘÍDA (campan)-PALEOCEN: 

piskovce, jilovce, slepence; miloticke a 
kojetinské souvrství 

zwKP SVRCHNÍ KŘÍDA (turon)-PALEOCEN:  zwKP SVRCHNÍ KŘÍDA (turon)-PALEOCEN:  
vápnité jílovce, slínovce, pískovce,  vápnité jílovce, slínovce, pískovce,  
klementské, pálavské, frýdecké souvrství klementské, pálavské, frýdecké souvrství 

VULKANITY VNĚJŠÍCH KARPAT VULKANITY VNĚJŠÍCH KARPAT 
ωK1 SPODNÍ KŘÍDA: těšinity, pikrity,, slezská 

jednotka 
ωK1 SPODNÍ KŘÍDA: těšinity, pikrity,, slezská 

jednotka 
MEZOZOICKÉ SEDIMENTY KARPAT MEZOZOICKÉ SEDIMENTY KARPAT 
sK2 cenoman – spodní turon: pester jílovce, 

pískovce, mazácké souvrství 
sK2 cenoman – spodní turon: pester jílovce, 

pískovce, mazácké souvrství 
s
kK valangin-cenoman: jilovce, zčásti vápnité 

skvrnité 
a pestré, : hradištské, veřovicke, jasenicke,  
němetické  a dubské souvrstvi 

s
kK valangin-cenoman: jilovce, zčásti vápnité 

skvrnité 
a pestré, : hradištské, veřovicke, jasenicke,  
němetické  a dubské souvrstvi 

PALEZOIKUM ČESKÉHO MASIVU PALEZOIKUM ČESKÉHO MASIVU 
Karbon předhlubně Karbon předhlubně 
sCV3 svrchní vise – sp. namur: břidlice, droby 

(rytmické sřídání) 
sCV3 svrchní vise – sp. namur: břidlice, droby 

(rytmické sřídání) 
gcCV3 droby, břidlice, slepence gcCV3 droby, břidlice, slepence 
Devon – spodní karbon Devon – spodní karbon 
crDC devon – karbon: slepence crDC devon – karbon: slepence 
iDC devon – karbon: vápence, lehce 

metamorfované 
iDC devon – karbon: vápence, lehce 

metamorfované 
  

Obr 5: Výřez Geologické mapy České republiky 1:500 000 s naznačeným povodím Bečvy Obr 5: Výřez Geologické mapy České republiky 1:500 000 s naznačeným povodím Bečvy 
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2.3.2. Vnitřní magurská skupina příkrovů 

Jurské sedimenty se vyskytují jako valouny a bloky přemístěné do mezozoických  

a terciérních sedimentů flyšového pásma a karpatské předhlubně nebo jako tektonické 

útržky (bradla) v čele příkrovů. Nejširší zastoupení má svrchní jura (malm), kterou tvoří 

valouny a bloky v paleogenních slepencích zlínského a soláňského souvrství.  

Křídové sledy jsou v magurské skupině neúplné, např. v bystrické jednotce  

na našem zemí křída chybí. Flyšová sedimentace nastoupila až v campanu. 

Magurská jednotka je tvořena bělokarpatskou, bystřickou, račanskou a krynickou 

dílčí jednotkou. V bělokarpatské jednotce lze rozlišit vývoj vlárský a hlucký. Račanské  

a bystrické jednotce magurské skupiny příkrovů náleží soláňské, belovežské  

a zlínské souvrství. Výraznou jednotkou je nadložní belovežské souvrství,  

které se vyznačuje drobně rytmickým flyšem s převahou pestře zbarvených jílovců  

a lokálně vyvinutými tělesy pískovců a slepenců. Nejmladší jednotkou magurské skupiny 

je zlínské souvrství, které je zejména ve spodní části faciálně různorodé. Bystrická 

jednotka vykazuje analogický vývoj  s račanskou jednotkou (soláňské a belovežské 

souvrství). Rozdíl je v nadložním zlínském souvrství pro něž Pesl (1968) zavedl 

v bystrické jednotce označení bystrické souvrství, které reprezentují šedé, silně vápnité 

jílovce až slínovce a polohy vápenců uvnitř rytmického střídání. (Chlupáč et al. 2002) 

2.3.3. Vnější krosněnská skupina příkrovů 

Ve slezské jednotce mají sedimenty svrchní jury vývoj mělkovodní  

a hlubokovodní, pánevní. Štramberský vápenec je hlavní představitel mělkovodního 

vývoje. Je označován jako akumulace vápencového detritu, vzniklý rozrušováním 

korálových útesů. V povodí Bečvy je lze zachytit ve Skaličkách  

u Valašského Meziříčí. 

Úplný sled křídových sedimentů od berriasu po maastricht je doložen pouze  

ve slezské jednotce. Ve slezské jednotce rozlišujeme vývoj godulský, bašský a kelčský.  

V godulském vývoji slezské jednotky pokračuje pánevní sedimentace spodních 

těšínských vrstev. Nadložní svrchní těšínské vrstvy tvoří drobně rytmický flyš. Tektonická 

aktivita během spodní křídy vyvolala přínos hrubého klastického  materiálu. Dokladem je 

pískovcový vývoj ve spodní části hradišťských vrstev. Ve spodní části těchto vrstev 
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kulminuje podmořský ultrabazický alkalický a alkalicko-vápenatý vulkanismus, který je 

soustředěn v pruhu od Hranic na Moravě k Českému Těšínu. Veřovické vrstvy jsou 

zastoupeny sekvencemi černých, pevných, prokřemenělých nevápnitých jílovců, 

doprovázených lávkami a bochníkovými konkrecemi pelosideritů. Při zvětrání jsou pro 

tyto jílovce charakteristické limonitické povlaky (Menčík at al. 1983). Nadloží 

veřovických vrstev tvoří lhotecké souvrství, kde směrem nahoru přibývá poloh vápnitých 

jílovců a mazácké souvrství s pestrými jílovci. 

V bašském vývoji slezské jednotky se od nejvyšší jury do spodní křídy uložily,  

na svahu a úpatí bašské elevace, sedimenty těšínsko-hradišťského souvrství.  

V kelčském vývoji slezské jednotky je cenoman reprezentován dubskými vrstvami, 

kde převažují tmavošedé vápnité jílovce s podřízenými pískovci. Vyšší jednotkou je 

milotické souvrství s šedými a zelenošedými, často vápnitými jílovci s tělesy skluzových 

slepenců. Ve zdounecké, ždánické a podslezské jednotce představují svrchní křídu tmavé 

vápnité jílovce. V pozdslezské jednotce příkrovů reprezentuje svrchní křídu frýdecké 

souvrství s převažujícími šedými vápnitými jílovci, místy s tělesy skluzových slepenců. 

Frýdecké souvrství tvoří hlubokovodní sedimenty otevřeného moře. Hrubý klastický 

materiál byl do pánve přinesen podmořskými skluzy a gravitačními proudy z bašské 

elevace. 

Krosněnská jednotka (nebo menilito-krosněnská jednotka) se tektonicky člení  

na dílčí příkrovové jednotky: pozdřanskou, ždánickou, podslezskou jednotku, někdy  

společně se ždánickou jednotkou označovaná jako ždánicko-podslezská jednotka, slezskou 

jednotku, dukelskou jednotku, která nevystupuje na našem území a předmagurskou 

jednotku [2]. 

Sedimentační prostor této skupiny nabývá po orogenních procesech jednotný ráz 

v období od konce křídy do začátku paleogénu. V jednotlivých trozích, z nichž byly 

později vyvrásněny příkrovy předmagurské, slezské, zdounecké, podslezské a ždánické 

jednotky, převládala pelagická sedimentace jílových  hornin, zastoupená pestře 

zbarvenými vápnitými jílovci, místy pyritem. V různých úrovních jsou vložky pískovců  

a slepenců. Tento sled bývá starším názvoslovím označován jako podmenilitové souvrství 

a nově bylo zavedeno frýdlantské souvrství v podleslezské jednotce a němčické souvrství 

ve ždánické jednotce.  
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Pouzdřanská jednotka je zastoupena pouzdřanskými slíny s čočkami vápenců, 

obsahujících svrchnoeocenní faunu.  

Významnou jednotkou flyšového pásma je menilitové souvrství, které má název 

odvozen od vrstevnatého šedohnědého opálu. Proces sedimentace představuje 

hlubokovodní uloženiny spodní části kontinentálního svahu, které vznikly za výrazného 

snížení karbonátové kompenzační hladiny vlivem globálního ochlazení při hranici eocén-

oligocén.  

Ve svrchním oligocénu až spodním miocénu byla pelagická sedimentace vystřídána 

flyšovou sedimentací, která byla zapříčiněna helvetskými a sávskými pohyby alpínské 

orogeneze a tvoří nejmladší součást flyšového pásma, označovanou jako krosněnská 

litofacie. V předmagurské jednotce lze zahnout chvalčovské souvrství, ve slezské jednotce 

krosněnské souvrství, v podslezské jednotce ženklávské souvrství a ve ždánické jednotce 

ždánicko-hustopečské souvrství. (Chlupáč et al. 2002) 

2.3.4. Karpatská předhlubeň 

Karpatská předhlubeň je součástí periferních alpsko-karpatských pánví v předpolí 

flyšových jednotek (viz obr. 8). Na jihozápadě se napojuje na molasovou zónu Rakouska  

a na severovýchodě pokračuje dále do Polska. Je soustavou miocénních pánví, které 

s postupujícími příkrovy flyšových Karpat přemisťovaly svůj prostor i osu směrem  

do předpolí na tektonicky i sedimentárně zatěžovaný prohýbající se okraj Českého masivu.  

Pohyby příkrovů akrečního klínu a následnou sedimentací způsobily, že uloženiny 

předhlubně dnes leží místy pod příkrovy, před nimi i na nich. Některé uloženiny jsou  

do příkrovů zabudovány. Méně odolné nezpevněné sedimenty byly postihnuty denudací, 

díky níž jsou dnes zachované pouze relikty výplně pánví (viz obr. 6). 
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Obr 6: Stratigrafické schéma neogénu karpatské předhubně na Moravě. Brzobohatý  

in Chlupáč et al. 2002. 

 

 První podložená mořská transgrese postihla karpatskou předhlubeň od jihu 

v eggenburgu (viz obr. 7). Její počátek je spjat s násunem Vnějších Západních Karpat  

na jižní, flexurně prohnuté části Českého masivu. Předhlubeň spolu s vídeňskou pánví byly 

součástí jednoho sedimentačního prostoru se zaplavenými hřbety pouzdřanské, žďánické  

a magurské jednotky. 
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Obr. 7: Peleogeografické a tektonické schéma vývoje Západních Karpat na Moravě  

v terciéru (Stráník - Brzobohatý in Chlupáč et al. 2002). 1 - okraj Českého masivu 

vystupující na povrch, 2 - dnešní okraj přesunutých Západních Karpat, 3 - vnější okraj 

flyšových příkrovů, 4 - mořské pánve. MH - mořská hladina, PAP - prostor autochtonního 

paleogénu, B - zlomový systém Bulhar, SCH - schratenberský zlomový systém,  

ST - steinberský zlomový systém, RP - zbytkové (reziduální pánve), VP - vídeňská pánev, 

ZP - ždánický prostor, PP - pouzdřanský prostor, KP - karpatská předhlubeň,  

DP - dunajská pánev. 

Komprese (štýrská fáze) ve Vnějších Západních Karpatech pokračovala během 

ottnangu, kdy postupně docházelo ke zvedání areálu předhlubně a omezení spojení  

s mořskými pánvemi. Střední část předhlubně mezi Brnem a Hranicemi na Moravě byla 
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v tomto stádiu vývoje zřejmě souší. Typickým souvrstvím ottnangu jsou rzehakiové vrstvy, 

reprezentované převážně  písky a štěrky s hojnými valouny tmavých jurských rohovců, 

jejichž ukládání probíhalo v prostředí s proměnlivou salinitou. 

V  karpatu pokračuje podsouvání Českého masivu pod Vnější Karpaty a dochází  

k  postupnému zakřivování karpatského oblouku. Předhlubeň se svou dnešní orientací SV-

JZ byla individualizována od vídeňské pánve. 

Koncem karpatu se nasunula čela příkrovů na vnitřní části předhlubně, pánev  

se postupně změlčuje a sedimentace karpatu na severní a střední Moravě končí v úzké 

depresi před čely příkrovů.   

Po ukončení pohybu čela příkrovů mezi Mikulovem a Hranicemi do dnešní pozice 

došlo k nové mořské transgresi do celé poklesávající karpatské předhlubně. Vedle 

výrazných příčných depresí sudetského směru (např. nesvačilský příkop) se začaly zvedat 

i podélné elevace směru SV-JZ . Jednou z nich je slavkovsko-těšínský hřbet, lemovaný  

na vnější straně mořskou pánví, kde probíhala komunikace se světovým oceánem. 

Nástup spodnobadenské transgrese není synchronní. V hlubokých depresích 

předbadenského reliéfu začíná sled sutěmi a brekciemi. Nad nimi převládají klastika 

mořského původu s proměnlivým složením (např. písky a štěrky u Prostějova). V hlubších 

a vzdálenějších částech pánve se ukládají vápnité nevrstevnaté jíly, nazývané "tégly". 

Zaplavení ve spodním badenu  se rychle rozšířilo k západu na Český masiv. Transgrese 

byla posílena i zdvihem mořské hladiny světového oceánu. Denudační zbytky dokládají 

záplavu Drahanské vrchoviny, Nízkého Jeseníku a některých vrcholových částí čel 

příkrovů u Hranic.  

Koncem miocénu vzniká nový sedimentační prostor v předpolí Karpat, který  

se v pliocénu vyvinul v tektonicky predisponovaném území Hornomoravského úvalu  

a Mohelnické brázdy. Poklesem podél zlomů sudetského směru vzniká sladkovodní pánev, 

vyplňovaná jezerními a říčními sedimenty, převážně pliocénního stáří. Na severu 

převládájí klastika přinášená z Českého masivu a na jihu z Karpat. V nižší části jsou 

sedimenty rezavě až rudě zbarvené. Ve svrchním souvrství převažují monotónní šedé, 

zelenavé až černohnědé písky a jíly. Poklesové pohyby pokračovaly i v pleistocénu, kde 

dosahovaly místy hodnoty až 300 m. (Chlupáč et al., 2002) 
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Obr. 8: Regionálně geologické dělení Západních Karpat na podkladu Geologické mapy ČR 

(podle Chlupáče et al., 2002). 

spmKP – spodní miocén karpatské předhlubně, stm – střední miocén, Pl – pleistocén, 

 žps – ždánická a podslezská jednotka, SJ – slezská jednotka, RJ – račanská jednotka,  

ČM – Český masiv 

 

2.3.5. Fluviální uloženiny tekoucích vod 

Z pohledu statigrafie se řadí v kvartéru k nejdůležitějším sedimentům. Ve střední 

Evropě vytváří podél toků řek průběžný systém terasových akumulací. Vznikly v důsledku 

zařezávaní koryt toků do skalního podkladu. Fluviální akumulace má různý charakter 

podle části toku, ve kterých probíhala akumulace. Terasové akumulace tvoří štěrkové  

a písčité sedimenty, které jsou většinou nevápnité, a tedy nepříznivé pro zachování fauny. 

(Chlupáč et al., 2002) 
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2.3.6. Uloženiny periglaciální zóny 

Velká část zájmového území patřila v pleistocénu příledovcové neboli periglaciální 

zóně (Žehera, 1958). K akumulačním oblastem s dominantním zastoupením 

pískoštěrkových říčních teras, spraší, navátých písků patří i část Moravské brány v povodí 

Bečvy. Pro kvartérní stratigrafii jsou nejvýznamnější moravské úvaly, které by mohly 

pomoci při řešení korelace severského a alpského zalednění (sledy podél Moravy a Bečvy, 

Tyráček - Růžička 1992) (Chlupáč et al., 2002). 

2.4. Pedologie 

Půda, jako přírodně historický útvar, je nejsvrchnější vrstvou zemské kůry, 

vznikající v důsledku komplexního působení vnějších činitelů jako je klima, biologický 

faktor a podzemní voda v čase. Půdotvorný proces je závislý na kvalitě půdotvorných 

faktorů a podmínkách, ve kterých vývoj probíhal. 

 Zalesněné karpatské hřebeny jsou v nejvyšších výškách zastoupeny kambizemními 

podzoly vytvořené na flyšových horninách, které plynule přecházejí  

do dystrických kambizemí. Kambizemě se vytvářejí hlavně ve svažitých podmínkách 

pahorkatin, vrchovin a hornatin. Mohou vznikat ze široké škály zpevněných  

i nezpevněných hornin a v povodí Bečvy zaujímají jeho převážnou část. 

 Oblasti nejnižších poloh kvartérního pokryvu v těsné blízkosti vodních toků jsou 

typické pro vznik fluvizemí. Složení těchto půd závisí na unášecí rychlosti toku  

a vzdálenosti od řečiště. 

 Ostatní půdní typy pokrývají jen menší oblasti regionálního významu. Grafický 

přehled půd v povodí je znázorněn viz. obr.9. 

Klasifikace jednotlivých půdních typů proběhla dle Morfogenetického 

klasifikačního systému půd (MKSP). Systém klasifikuje vnitřní vlastnosti pedonů 

(trojrozměrný výřez z přirozené půdní jednotky), určených souborem genetických 

horizontů a jejich morfologickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi (Tomášek, 

2000). 

 

2010 18



Petr Vrzal : Analýza fluviálně-geomorfologických procesů karpatských řek s využitím 

hydraulických modelů a GIS 

 

až středně těžkých sedimentech. Půdy se vytvářejí hlavně ve svažitých podmínkách  

Obr. 9: Půdní typy povodí Bečvy dle klasifikace MKSP  

 

2.4.1. Charakteristika hlavních půdní typů v oblasti povodí 

Kambizemě 

Půdy s kambickým hnědým (braunifikovaným) horizontem, vyvinutém převážně 

v hlavním souvrství svahovin nejen sedimentárních hornin, ale i v nezpevněných lehčích 
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mí v povodí Bečvy: typická, (typická) varieta kyselá, bystrická, 

eutrofn

Fluvizemě 

 se vytvářejí v nivách řek a potoků z povodňových sedimentů. Vyplňují plochá 

dna ří

dí Bečvy: typická, glejová. 

Hnědozemě 

země vznikají hlavně v rovinatém či mírně zvlněném reliéfu ze spraší, 

pracho

ědozemí v povodí Bečvy: typická, pseudoglejová. 

Černozemě 

dnější půda vzniklá zejména na sprašových pokryvech nížin. Při vzniku 

černoz

a v menší míře v rovinatém reliéfu. Klima vzniku převažuje humidnější, mírně teplé, roční 

úhrn srážek se obvykle pohybuje mezi 500-900 mm, průměrná roční teplota mezi 4-9 °C. 

Původní vegetací byly dubové, habrové a bukové lesy (Tomášek, 2000). Vznik těchto půd 

z pestrého spektra substrátů podmiňuje jejich velkou rozmanitost z hlediska trofismu, 

zrnitosti a skeletovitosti. V hlavním souvrství dochází obecně k posunu zrnitostního 

složení do střední kategorie v relaci k bazálnímu souvrství, k čemuž přispívá i jejich 

obohacení prachem [2]. 

Subtypy kambize

í, pseudoglejová, pseudoglejová varieta kyselá. 

Půdy

čních údolí, zvláště podél větších potoků. Sedimenty, které jsou pravidelně 

zaplavovány vodou, bývají obohaceny velkým množství živin. Změny rychlosti proudění, 

složení a zrnitosti sedimentů způsobuje nepravidelné ukládání humusového horizontu.  

Při regulaci toků dochází k narušování režimu záplav a dochází k zonálnímu vývoji půd. 

Ochrana těchto úrodných a dobře zavlažovaných půd spočívá v zachování původních 

travních porostů a lužních lesů.  

Subtypy fluvizemí v povo

 

Hnědo

vic a polygenetických hlín ve vlhčím podnebí, než u černozemních oblastí.  Roční 

úhrn srážek se pohybuje od 500 do 700 mm, průměrná roční teplota od 7 do 9 °C. 

Půdotvorným substrátem je nejčastěji spraš, dále sprašová hlína nebo i smíšená svahovina 

(Tomášek, 2000). 

Subtypy hn

Nejúro

emě jsou organické látky bohaté vápníkem a popelovinami humifikovány a hromadí 

se v mohutně vyvinutém humusovém horizontu. V humusové složce převládají humínové 
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pernicová.  

 

2.5. Klimatologie 

  í povodí Bečvy zasahuje 11 oblastí podle klimatické 

sifik

last T2 je nejteplejší částí povodí, zaujímá východní část území  v částech 

Hornom

 spadá do klasifikace mírně teplých oblastí a jelikož hraničí s T2 

v Mora

é brány  a Kelčskou pahorkatinu reprezentuje oblast MT10  

s dlouh

kyseliny příznivých vlastností. Typická černozem je vázaná na sprašové pokryvy, 

humusový horizont, v českých podmínkách dosahuje až 70 cm.  

Subtypy černozemí v povodí Bečvy: typická, hnědozemí, 

Do studovaného územ

kla ace Quitta (1971) (viz. obr.10), jejichž charakteristiky jsou uvedeny v příloze č. 1 

(Tab č.3) 

Ob

oravského úvalu a moravské brány. Klimatická oblast T2 je typická dlouhým, 

teplým a suchým létem s velmi krátkým teplým až mírně teplým přechodným obdobím 

jara a podzimu. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním 

sněhové pokrývky.  

Oblast MT11

vské bráně, má podobný charakter, jen s delším přechodným obdobím a delším 

trváním sněhové pokrývky. 

Zbylou část Moravsk

ým, teplým a mírně suchým létem a krátkým přechodným obdobím s mírně teplým 

jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá, s krátkým 

trváním sněhové pokrývky. 
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Obr. 10: Klimatické členění oblasti povodí (Quitt, 1971), zdroj [4] 

 

Oblast MT10 přechází plynule do MT9, která ji úzkým pruhem lemuje. Léto je 

krátké až velmi krátké, mírně chladné a vlhké. Přechodné období je dlouhé, s mírně 

chladným jarem a mírným podzimem. Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhým 

trváním sněhové pokrývky. 
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 Jediná část České vysočiny v povodí je oblast jihovýchodního cípu Nízkého 

Jeseníku, kde MT7 s normálně dlouhým, mírným, mírně suchým létem, krátkým 

přechodným obdobím a krátkou zimou, přechází ve vyšších polohách do oblasti MT3. 

 V nižších polohách Hostýnsko-vsetínské hornatiny, Vizovické vrchoviny  

a Rožnovské brázdy je nejchladnější z mírně teplých oblasti. V MT2 je normálně dlouhá 

zima s mírnými teplotami.  

 Zbylé tři oblasti směrem na západ jsou klasifikovány do chladných jednotek. Mají 

postupný sled CH7, CH6 a CH4 podle nadmořské výšky terénu. V těchto klimatických 

oblastech jsou zastoupeny jižní svahy Moravskoslezských Beskyd, západní část 

Hostýnsko-vsetínské hornatiny a téměř celé Javorníky. 

 CH7 a CH6 mají velmi krátké až krátké léto, mírně chladné a vlhké. Přechodné 

období je dlouhé s mírně chladným jarem a mírným  podzimem. 

 U nechladnější CH4 je léto velmi krátké, chladné a vlhké. Přechodné období je 

velmi dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzimem. Zima je u všech typů 

dlouhá, velmi chladná, vlhká s velmi dlouhým trváním sněhové pokrývky [7]. 

2.6. Krajinný pokryv 

Pro vyjádření stavu aktuálního pokryvu byla použita databáze CORINE Land 

Cover (COoRdination of INformation on the Environment), uváděná pod zkratkou 

CLC2006 (viz obr. 11). 

Databázi tvoří polygony vzniklé interpretací družicových snímků se změnami  

v příslušném referenčním roce. Výstupem jsou mapy vegetačního pokryvu v měřítku 1:100 

000, který je rozdělen do 44 tříd. Změny v databázích vyjadřují přírůstky a úbytky ploch 

jednotlivých tříd mezi dvěma referenčními lety.   

Zadané území povodí je pokryto pěti třídami zastoupené dvaceti podtřídami. 
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Obr.11: Jednotky krajinného pokryvu se změnami databáze CLC 2006 na povodí Bečvy 

2.7. Hydrologie 

Území povodí Bečvy leží ve východní části České Republiky. Bečva  s délkou 

61,57 km je tokem III. Řádu, vznikajícím ve Valašském Meziříčí soutokem Vsetínské 

Bečvy s délkou 59,38 km , plochou povodí 734 km2 a Rožnovské Bečvy s délkou 37,98 

km a plochou povodí 254 km2.(Blažek et al, 2006) 
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Vsetínská Bečva pramení nedaleko hraničního přechodu Bumbálka na úpatí kopce 

Čarták (952 m n. m.), sbírá vody z Javorníků a ze Vsetínských vrchů. Rožnovská Bečva 

má pramen na severním svahu Vysoké (1 024 m n. m.). Dále teče v pohoří západních 

výběžků Beskyd k Hranicím na Moravě, odtud k jihozápadu údolím ohraničeným  

po pravém břehu nejjižnějšími výběžky Jeseníků a Oderskými vrchy, kolem Lipníka nad 

Bečvou a dále protéká Přerovem. Závěrový profil toku je asi jeden kilometr  

za obcí Troubky, kde se vlévá v nadmořské výšce 195 m n. m. do Moravy. Bečva svádí 

vodu z území silně zalesněného, kde je dostatek dešťových srážek, významně tím 

ovlivňuje vodní režim na středním a dolním toku Moravy (Blažek et al, 2006) 

2.7.1. Přítoky Vsetínské Bečvy 

Tok bystřinného charakteru sleduje flyšová souvrství přes Velké Karlovice  

a Karolínku, kde se z levé strany od vodní nádrže Stanovnice vlévá stejnojmenný potok. 

V této části tvoří hranici mezi Vsetínskou vrchovinou a Javorníky. Ve Vsetíně  

se k Vsetínské Bečvě připojuje z pravé strany Jasenice a nad Vsetínem mění svoji orientaci 

k severu, kde tvoří hranici mezi Vsetínskými vrchy a Hostýnskými vrchy. Dále na sever 

protéká Jablůnkou, v Bystřičce přibírá z pravé strany Bystřičku a ve Valašském Meziříčí  

se připojuje k Rožnovské Bečvě. 

Největším levým přítokem je Senice, která odděluje Javorníky a Vizovickou 

vrchovinu. Spolu s Vsetínskou Bečvou tvoří jeden z hlavních komunikačních spojů 

ve Vnějších Západních Karpatech. 

 

2.7.2. Přítoky Rožnovské Bečvy 

Koryto Rožnovské Bečvy, taktéž bystřinného charakteru, protéká Rožnovskou 

brázdou, kde odděluje Vsetínskou vrchovinu od Moravskoslezských Beskyd. Její přítoky, 

z jižních svahů hřebene Radhoště i severních svahů Vsetínské vrchoviny, jsou poměrně 

krátké a prudké. Řeka teče přes Horní Bečvu, Dolní Bečvu do Rožnova pod Radhoštěm  

a dále pokračuje přes Zubří do Valašského Meziříčí, kde spolu se Vsetínskou Bečvou 

utváří Bečvu spojenou.  
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  Mezi vybranými levostrannými přítoky jsou Soláňka, Hážovický potok a Maretka  

a z pravostrannými Mečůvka, Kněhyně a Kaní potok.  

2.7.3. Přítoky Bečvy 

Od soutoku ve Valašském Meziříčí (284,41 m n.m.) pokračuje v západním směru 

jako hranice Kelčské a Příborské pahorkatiny do Hranic na Moravě. Odtud se ubírá 

jihozápadním směrem Moravskou branou do Lipníka nad Bečvou a Přerova. Její tok končí 

v Hornomoravském úvalu, jako levostranný přítok řeky Moravy za obcí Troubky blízko 

Tovačova. K nejvýznamnějším přítokům Bečvy patří levostranně přitékající Loučka  

a Juhyně [5]. 

2.7.4. Chráněná území přirozené akumulace vod (CHOPAV) 

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (viz obr. 12) jsou oblasti, které pro své 

přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. 

V těchto oblastech je zakázáno zmenšovat rozsah lesních pozemků, odvodňovat 

lesní a zemědělské pozemky, těžit rašelinu, těžit nerosty povrchovým způsobem nebo 

provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod, těžit 

a zpracovávat radioaktivní suroviny a ukládat radioaktivní odpady. Vláda tyto oblasti 

vyhlašuje nařízením o chráněných oblastech přirozené akumulace vod. Evidence je vedena 

v rozsahu územní identifikace, popisu hranic a názvu chráněné oblasti [5] 

 

 

2010 26



Petr Vrzal : Analýza fluviálně-geomorfologických procesů karpatských řek s využitím 

hydraulických modelů a GIS 

 

 
Obr. 12: Chráněná území přirozené akumulace vod v povodí Bečvy 

 

2.8. Hydrogeologie 

Horniny Vnějších Karpat mají propustnost omezenu flyšovým charakterem 

souvrství, kde se v podloží soustavně vyskytují pelitické vrstvy.  Mocnost propustných 

uloženin neumožňuje výraznější akumulaci podzemních vod. Hodnoty specifického odtoku 

nejsou vyrovnané a kolísají v závislosti na morfologii a rozložení srážek mezi 3 l.s-1.km-2  

a 20 l.s-1.km-2. Mezi nejvydatnější zdroje oblasti patří jímací území Rožnov  

pod Radhoštěm s vydatností 110 l.s-1. V CHKO Beskydy se nachází řada výronů 
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sirovodíkových vod s malou vydatností, které nejsou obecně známy. Sirovodík těchto 

pramenů vzniká rozkladem sirníků přítomných v horninách flyše. Specifický režim 

podzemních vod představuje devonská krasová oblast Teplic nad Bečvou, kde na povrch 

vyvěrají kyselky Kropáčova a Jurikova pramene. 

V údolí Bečvy je v údolních terasách vyvinuta freatická zvodeň o mocnosti 2 – 3 m. 

Propustnost glacifluviálních kolektorů oblasti je nižší než u fluviálních náplavů podhorské 

oblasti, jejich transmisivita se pohybuje v řádech 10-4 m2. s-1 (Menčík et al, 1983) 

Významnější zásoby podzemní vody v kvartérních sedimentech jsou uloženy  

v CHOPAV kvartéru řeky Moravy, kde specifický odtok v této oblasti klesá pod  

3 l.s-1.km-2. Propustnost těchto převážně křídových a tercierních kolektorů je průlinová 

(Weissmanová et al, 2004). 

 Horniny Jesenické oblasti, s ročními úhrny srážek přes 650 mm, nepředstavují 

vhodné prostředí pro akumulace podzemních vod.  

2.8.1. Vodní útvary podzemních vod 

Jejich vymezení vyplývá z textu Rámcové směrnice (WFD) a z navazujících 

dokumentů. Vymezení vychází z přírodních podmínek podzemních vod, jako je systém 

proudění a hranice hydrogeologických struktur. Základním podkladem  

pro vymezování útvarů podzemních vod v ČR je využití hydrogeologické rajonizace.  

Za útvar podzemní vody není považován každý existující kolektor, každý útvar  

se skládá z jednoho nebo více významných kolektorů. Jednotlivé útvary jsou rozděleny  

do tří vrstev, a to svrchních útvarů coniaku a kvartéru (viz. obr. 13), hlavních útvarů (viz. 

obr. 12) a hlubinných křídových útvarů, které se v povodí Bečvy nenacházejí. 
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Obr. 12:  Mapa hlavních útvarů podzemních vod  s uvedenými ID 
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Obr. 13: Mapa svrchních útvarů podzemních vod s uvedenými ID 

2.9. Flóra 

řirozenou vegetací převážně listnaté a smíšené lesy, méně 

častěji 

 

 

V Beskydech jsou p

jehličnaté. Ve středních a vyšších polohách území tvoří klimaxovou vegetaci  

na minerálně bohatších horninách společenstva květnatých bučin podsvazu Eu-Fagenion. 
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v oblasti Radhošťské hornatiny v povodí Rožnovské Bečvy,  

ale ostr

 

é Bečvy a Senice se nacházejí 

ostřico

 spojen 

výskyt

 převažuje lesní  vegetace, která je 

ochuze

ytikum, 

karpats

jí od jihu  

a jihoz

erectus) (Weissmanová et al, 2004). 

Nejrozšířenější je bučina s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum). Jsou  

to obvykle dvoupatrové fytocenózy, kde ve stromovém patře převládá buk lesní (Fagus 

sylvatica), přimíšen je javor klen (Acer pseudoplatanus) a jedle bělokorá (Abies alba).  

V bylinném patře lze zaznamenat kapradinu laločnatou (Polystichum aculeatum), vraní 

oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), aj. Bučiny této skladby jsou rozšířeny především v NPR 

Mazák a  NPR Radhošť. Toto společenstvo roste v ČR pouze v části Moravskoslezských 

Beskyd a zasahuje také do Javorníků, kde je omezeno na malou část pramenné oblasti 

Vsetínské Bečvy.  

Především 

ůvkovitě i jinde na území CHKO, se zachovaly acidofilní bikové bučiny (Luzuta-

Fagetum). Stromové patro je většinou tvořeno jen bukem lesním (Fagus sylvatica), 

ve vyšších polohách tvoří příměs smrk ztepilý, vzácně jedle bělokorá (Abies alba).  

Bylinné patro je druhově chudé a má nízkou pokryvnost.   

Na mírnějších svazích a v nižších polohách Vsetínsk

vé bučiny (Carici pilosate Fagetum). Ve stromovém patře dominuje buk lesní 

s příměsí dubu zimního (Quercus patraea). Hlavním zástupcem bylinného patra je ostřice 

chlupatá (Carec pilosa) s pryžcem mandloňovitým (Euphorbia amygdaloides). 

V nejnižších polohách roste ostřicová dubohabřina (Carici pilonate Carpinetum).   

S vegetací štěrkových lavic a náplavů byl na povodí Rožnovské Bečvy

 vrby šedé (Salix eleagnos), vrby lýkovcové (Salix daplinoides) a vrby nachové 

(Salix purpuea). Vrba šedá (Salix eleagnos) se v ČR objevuje pouze v Moravskoslezských 

Beskydách a přilehlých částech Podbeskydské pahorkatiny. Většina z těchto porostů 

zanikla antropogenními zásahy na vodních tocích. 

V současnosti na území CHKO Beskydy

na nebo změněna následkem dlouhodobého pěstování smrkových monokultur. 

Smrk byl vysazován i mimo svůj přirozený výskyt v nadmořské výšce pod 400 m. 

Podle fytogeografického členění spadá do povodí Bečvy panonské termof

ké mezofytikum, českomoravské mezotyfikum a karpatské oerofytikum. 

Především do oblasti Javorníků, do údolí Vsetínské Bečvy, pronika

ápadu některé teplomilné prvky submediteránního floroelementu např. růže keltská 

(Rosa gallica), černohlávek dřípatý (Prunella laciniata) i sveřep vzpřímený (Bromus 
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Nejníže  položená území povodí v pásu od Lipníka nad Bečvou po soutok s řekou 

Moravou jsou zastoupena zprvu střemchovými jaseninami a dále pak jilmovými 

doubra  vami, které přecházejí ve vyšších polohách Oderských vrchů do doubrav lipových  

a bučin s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum) a na levé straně toku  

do ostřicových dubohabřin (Carici pilosae-Carpinetum). 

Potencionální přirozená vegetace v povodí je zobrazena viz. obr. 14. 

 Střemchová jasenina 

 Jilmová doubrava 

 Lipová doubrava 

 Ostřicová dubohrabřina 

 Ostřicová bučina 

 Bučina s kyčelnicí devítilistou 

 Biková bučina 

 Smrková bučina 

 Biková nebo jedlová doubrava 

 Trtinová smrčina 

 

 
 Kostravová bučina 

 

br. 14: Mapa potencionálního ho pokryvu 

 v  Moravskoslezských Beskydech byli poměrně dobře prozkoumáni 

v padesátých letech dvacátého století, kdy se negativní civilizační vliv ještě výrazně 

neproje

O 1 : 600 000 , zdroj: [5]  krajinné

2.10. Fauna 

Bezobratlovci

voval. Právě v původních porostech vysokohorských poloh byla zaznamenána celá 

řada glaciálních reliktů a endemitů. K endemitům patří poddruhy a druhy, jejichž původ  

a areál rozšíření leží v Karpatech, glaciální relikty představují zejména druhy 

boreomontánní a boreoalpinní. Tyto druhy jsou vázané zejména na svrchní vrstvu půdy. 

°
S
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áročných horských plžů, jako 

mci ČR. Rys 

ostrovi

m výskytu. Pouze v podhůří se nacházejí vhodné životní 

podmín

Další významné biotopy představují horské potoky a prameniště, případně rašeliniště,  

v Beskydech však většinou malé rozlohy. I když v současnosti chybí dostatek srovnávacích 

studií, dnes jsou druhová společenství již značně ochuzena. 

Kritický ústup mnoha pozoruhodných druhů nastal zejména u malakofauny, která je 

indikačně velmi důležitá. Většinou se udržely populace nen

např. vrásenka pomezní (Discus ruderatus), slimáčník horský (Semilimax kotulae), 

slímáčnice lesní (Eucobresia nivalis) případně i typická modranka karpatská (Bielzia 

coerulans). Relativně hojná je i praménka rakouská (Bythinella austriaca). Na Čertově 

Mlýně  přežívá vřetenatka Ranojevičova moravská (Vestia ranojevici moravica), která má  

na této lokalitě nejvýchodnější hranici rozšíření. (Weissmanová et al, 2004) 

V minulosti byly v Beskydech zcela vyhubeny velké šelmy. Díky propojení  

Západních Karpat se Slovenskem došlo k obnovení jejich výskytu i v rá

d znovu osídlil Moravskoslezské Beskydy, Vsetínské vrchy a Javorníky, jeho stálá 

populace čítá asi 15-20 jedinců. Od roku 1973 je každoročně zaznamenána přítomnost 

medvěda hnědého a několikrát i jejich přezimování. V roce 2000 se na území CHKO 

pohybovalo 4-5 medvědů. Od roku 1994 žijí v severovýchodní části Beskyd trvale vlci  

a téměř každoročně vyvádějí mláďata. Potravou šelem je především spárkatá zvěř. Šelmy 

zde působí  jako selekční faktor a mají tak velký vliv na kvalitu populací býložravců a také 

tím udržují přírodní rovnováhu. 

Na horských a podhorských loukách Valašska žije chřástal polní. Beskydy patří  

k jeho nejvýznamnějším oblaste

ky pro koroptev polní, křepelku obecnou, čejku chocholatou  a žluvu hajní. [6] 
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Obr. 15: Mapa chráněných území Natura 2000 v povodí Bečvy na podkladě DMT. Zdroj: 

[4] 

V rámci projektu Natura 2000 se vytváří soustava chráněných území evropského 

významu, která zahrnuje nejcennější přírodní stanoviště a chrání také nejvíce ohrožené 

druhy rostlin a živočichů. Po vstupu do Evropské unie vyplývá pro Českou republiku 

povinnost zapojit se do vytváření této soustavy. 

Převážná většina plochy chráněných oblastí NATURA 2000 je vyčleněna v západní 

části povodí. Mezi ptačí oblasti jsou registrovány Beskydy, Hostýnské vrchy, Horní 

Vsacko a Libavá a mezi Evropsky významné lokality Libavá, Bečva – Žebřačka, Hůrka  

u Hranic, Choryňský mokřad, Hostýnské vrchy, Semetín, Nad Jasenkou a Hustopeče – 

štěrkáč. 
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3.  Metodika a popis programových prostředků 

Při tvorbě diplomové práce bylo použito programových prostředků, které jsou 

popsány níže. 

3.1. ArcGIS 9.1 

Společnost ESRI působící na trhu od roku 1969, vydává tento produkt pro tvorbu, 

správu, analýzu a konečnou vizualizaci prostorových dat. V komplexním balíku ArcGIS 

9.1 jsou obsaženy produkty ArcGIS Desktop (ArcEditor, ArcINFO, ArcReader  

a ArcView), ArcGIS Engine a ArcGIS Server. 

Hlavním nástrojem  pro analýzy a vizualizace byla aplikace ArcMap,  starší 

produkt Arcview s extenzemi, byl použit na schematizaci úseku povodí. 

3.2. ArcMap 9.1 

Za pomocí extenze Spatial Analyst byly použity analýzy nad DMT, a to Aspect 

(orientace terénu vůči světovým stranám), Hillshade (stínovaný reliéf použitý především 

jako podkladová vrstva pod cílové vrstvy) a Slope (sklonitost terénu). Veškeré mapové 

výstupy v práci jsou vytvořené tímto produktem. 

3.3. ArcView GIS 3.2 

Komplexní nástroj pro přístup ke geografickým i tabulkovým datům. Umožňuje 

jejich zobrazování, dotazy, výběry, analýzy a prezentaci mapových výstupů. Spojuje 

analytické prostředky pro práci s daty z řad databází, tabulkových procesorů s prostředky 

pro práci s mapou v jeden integrovaný systém. Po nainstalování příslušných extenzí byl 

použit balík jako pre- a postprocesor modelu. 

3.4. HEC-RAS 4.1.0 

Freeware hydrodynamický model použitelný pro 1D výpočty proudění v ustáleném 

i neustáleném režimu HEC-RAS byl vyvinut v hydrologickém centru Americké armády 

(Hydrologic Engineering Centre - U.S. Army Corps of Engineers). Prostředí programu 
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s širokými možnostmi rozšíření je uživatelsky přívětivé a přehledné. Práce vyžadovala 

instalaci extenze HEC-GeoRAS, která představuje datový pre- a postprocesor. Extenzi je 

možné použít ve dvou produktech firmy ESRI, a to v Arcview 3.x a v ArcGIS 9.x. Bylo 

zvoleno Arcview pro jeho menší hardwarové nároky a přehlednější prostředí.  

3.4.1. Příprava dat v HEC-GeoRAS 

Jako podklad na vstupu sloužil spolu s vrstvami vodních toků a břehových linií TIN 

(viz. obr. 16), který byl vygenerován z vrstevnic nástrojem 3d Analyst – Create TIN. 

 
Obr. 16: Vstupní TIN s vrstvou vodních toků v Arcview 3.2 

 

Osa toku (stream centerline) 

Pomocí menu preRAS – Create Stream Centerline se vytvoří linie osy toku. 

Digitalizace probíhá vždy po směru toku od pramene. 
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Břehy (banks) 

U větších toků je možnost použití volně přístupných vrstev DIBAVOD V.Ú.V 

TGM (Unucka et al, 2009). V případě absence vrstvy břehových linií je nutné jejich průběh 

odhadnout v TINu. K digitalizaci břehů slouží menu preRAS – Create Banks. Nejprve 

pravý, pak levý břeh, stále po směru toku. 

Linie hydrauliky (flowpaths) 

Pro vytvoření korektní vrstvy je třeba rozlišit středovou, pravou a levou linii.  

Po zvolení záložky preRAS – Create Flowpaths program vyzývá k potvrzení 

automatického vytvoření středové linie. Zbylé 2 linie vznikají jako v předchozích krocích 

nástrojem Draw line, přičemž digitalizace začíná  nejprve levou, pak pravou linií. Nakonec 

je nutné jednotlivé linie definovat tlačítkem Label flowpaths. 

Příčné profily (XS cut lines) 

Tvoří se v menu preRAS – Create XS Cut Lines jako kolmice na směr osy toku, 

vedoucí vždy z  levého břehu na pravý. Jednotlivé profily se nesmějí překrývat a musí být 

vedeny napříč všemi vytvořenými liniemi. 

3D vodní toky a 3D příčné profily 

Dalším krokem je vytvoření vrstev Xscutlines3d a Stream3d pomocí kroků 

předcházejících záložce Centerline elevations a XS elevations. 

Export a import dat mezi HEC-GeoRas a HEC-RAS 

V menu preRAS – Theme setup (viz. obr. 17) je zadán do patřičných buněk 

podkladový TIN, osa toku,  břehy, příčné řezy, flowpaths, 3D osa toku a 3D příčné profily. 

Na závěr přípravy schematizace je uživatel vyzván k zadání názvu exportního souboru 

(*.rasimport.sdf) pro následný import do programu HEC-RAS. 
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Obr. 17:  Připravená schematizace povodí, zobrazena záložka preRAS 

 

Editace geometrie v HEC-RAS  

Aby bylo možné s vytvořenými daty v prostředí HEC-RAS pracovat dále, je třeba 

data importovat přes záložku Edit/Geometric Data a dále File/Import Geometry data/Gis 

Format/*.sdf,*.geo a následně všechna geometrická data uložit pomocí Save Geometry 

Data jako *.g01soubor  (viz. obr. 18) 

Stejně jako v případě Manningových drsnostních koeficientů n lze i geometrická 

data poměrně snadno paušálně upravovat, jako je např. přičtení konstanty k výškovým  

Z kótám, či obdobně přičítání konstanty a multiplikace vzdáleností (Unucka et al. 2009). 
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Obr. 18:  Podélný profil schematizované části toku v editoru geometrických dat 

 

Jako okrajová podmínka byla zvolena„kritická hloubka“, která vychází mimo jiné  

z Reynoldsova čísla. V případě úseku s dostatečným hydrometrickým měřením je možné 

zadat jako okrajovou podmínku známý vodní stav nebo měrnou křivku průtoku. Soubor 

geometrie a údaje o průtocích pak vstupují do finálního souboru simulace, který je  

na úrovni HEC-RAS nazýván Plan. Ten je zvolen po aktivaci položky menu Run/Steady 

Flow Analysis. Po úspěšném průchodu a uložení analýzy je možné ji kdykoliv znovu 

vyvolat a vypočítat použitím adekvátního souboru Plan. (Říhová, 2009) 

 

Výsledky analýz je možné vizualizovat přímo na úrovni uživatelského rozhraní 

HEC-RAS 4.1.0. V případě, že dochází k vybřežení je vhodné použít GIS postprocessing  

a extenzi HEC-GeoRAS. V ní je možno efektivně vizualizovat výsledky modelu prakticky 

v libovolné mapové kompozici. 
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3.5. MIKE 11 

Tento 1D hydrodynamický model v licenci DHI Water & Environment slouží 

stejně jako model HEC-RAS pro simulaci transformace vodní masy v korytě a vybraných 

vodohospodářských objektech, ve zvoleném časovém úseku. Model umožňuje prezentaci 

výsledků simulace v nástroji MIKE View GIS. Disponuje také doplňky MIKE 11 GIS  

ve verzích 2005 pro ArcView GIS 3.2 a od verze 2007 pro ArcGIS 9.x., které stejně jako 

HEC-GeoRAS slouží jako pre- a postprocesor .(Unucka et al, 2009) Základním 

předpokladem pro úspěšný průběh modelu je ukládat názvy druhotně vytvořených dat  

bez mezer. 

Preprocessing MIKE 11 GIS 

Jako vstupní data preprocessingu byl vložen rastr DMT a vrstva vodních toků. 

Pomocí záložky v menu DEM - Import Existing DEM as a GRID se volí cesta k DMT  

a poté byl vytvořen projekt aplikace (*.inp). Pomocí menu DEM - Make DEM se vytvoří 

dokument DEMView, kde probíhá tvorba podélných a příčných  profilů. Délky profilů 

byly nastaveny na konstantní hodnoty. Je možnost využít vrstvu břehových linií a vymezit 

tím  délku profilů. 

V MIKE 11 pomocí záložky File - New - Project from Template  je nutné si založit 

nový projekt, do kterého se budou ukládat všechny další vytvořené soubory (*.nwk, *.xns, 

*.sim atd.). 

V rámci editoru říční sítě MIKE 11 lze přímo importovat a dále zpracovávat např. 

shapefile vodních toků pomocí funkce „Generate Branches from Shape files”,  

což významnou měrou ulehčuje a zejména zpřesňuje tvorbu hydrodynamického modelu. 

Interpolace příčných profilů (*.xns11) 

K vytvoření příčných profilů slouží nástroj pro příčné profily a automatickou 

extrakci, který je v  záložce M11Network - X-section and Area elevation tools. 

Automatické generování probíhá pod záložkou Generate X-sections. Před dokončením je 

třeba zadat interval a vzdálenost mezi jednotlivými profily a definovat vymezenou část 

toku. 
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Dalším krokem je export dat do souboru xsp.txt pomocí Create MIKE11 file – Export  

ve formátu ASCII. Ten obsahuje koordináty koncových bodů linií příčných profilů  

a hodnoty Z pro jednotlivé vzdálenosti na linii příčného profilu.  

 

Import dat do MIKE 11 

Soubor xsp.txt je nutné převést do nativního binárního formátu *.xns spolu  

se souborem podélných profilů (*.nwk11). Postup je analogický jako při vytváření souboru 

*.nwk. Ze záložek File - New – File a MIKE 11 - Cross Sections (.xns11) se vytvoří 

soubor .xns.  Připravená data se vloží přes File - Import - Import Raw Data/ xsp.txt. 

 
Pro spuštění simulace je nutné založit soubory *.hd11 a *.bnd11. Soubor typu 

*.hd11 je soubor hydraulických parametrů modelu (Hydrodynamic Parameter Files)  

a *.bnd11 okrajových podmínek modelu (Boundary Conditions). Okrajové podmínky byly 

nastaveny  na časové řady průtoků na počátečním uzlu a měrnou křivku průtoků  

v závěrovém profilu. 
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4. Výsledky modelů eroze a odnosu sedimentů 

  Mezi schopnosti hydrodynamických modelů HEC-RAS a MIKE 11 patří  

i modelace odnosu a akumulace sedimentů, včetně dnové a břehové eroze. Grafickými 

výstupy je množství analýz v rámci schematizovaných příčných profilů nebo celkového 

podélného profilu. Pro analýzy tohoto druhu představují oba modely stejnou úroveň kvality 

zpracování, pouze s tím rozdílem, že model HEC-RAS je veřejně přístupný a uživatelsky 

přehlednější. 

4.1. HEC-RAS 

 Prvním krokem je doplnění již uloženého projektu HEC-RASu o soubory nesoucí 

data o vlastnostech sedimentů (*.s01) a typu hydraulického designu (*.h01).  Do záložky 

Edit - Sediment Data musí být vloženy informace o vodním toku, okrajové podmínky  

a hodnoty jednotlivých frakcí získaných ze zrnitostní křivky. Před zavřením dialogového 

okna se záložkou Save Sediment Data uloží informace do formátu ASCII. 

Soubor hydraulického designu nese obecně informace o hydraulickém typu designu 

a např. o zvoleném typu výpočtu. V nabídce je několik možností, ale v tomto případě  

se ukázala vhodná metoda Toffaleti. Soubor se vytváří výběrem položky File - Save 

Hydraulic Design Data. 

4.1.1. Vybrané vizualizace výsledků HEC-RAS 

Zrnitostní křivka, jako jeden ze vstupu simulace, je součtová čára, kde každý bod je 

určen podílem určitých skupin frakcí v celkovém objemu vzorku. Grafické a tabelární 

interpretace jsou doplněny daty o maximální hloubce eroze (viz. obr. 19).  
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Obr. 19: Určení zrnitostní křivky  

 

Průběh podélného profilu nebo též spádové  křivky není vyrovnaný. Je dokladem 

přebytku energie toku a projevuje dnovou erozi, jejíž dosah je znázorněn přerušovanou 

křivkou. Dnová eroze nabývá po celém schematizovaném úseku hodnot zahloubení 

v rozmezí 0,8 – 1 m, což je lépe patrné z podélného profilu (viz obr. 20). 
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Obr. 20: Spádová křivka schematizovaného úseku 

 

Na obr. 21 jsou zobrazeny stabilní křivky dna, které znázorňují režim ukládání 

(agradace) nebo odnosu (degradace) sedimentů v závislosti na sklonu koryta pro hodnoty 

0,04 Manningových koeficientů. Degradace nastává v případech většího sklonu a užších 

úseků koryt s větší průtočnou rychlostí. Analogicky v širších úsecích s menším sklonem 

koryta a s  menšími rychlostmi průtoku jsou sedimenty ukládány.   

 Ve schematizované oblasti je spád koryta podle podélného profilu velmi malý.  

Řeka Bečva se v tomto úseku nachází v obydlené oblasti, tudíž prošla regulací, která však 

byla následkem větších vodních stavů zničena a břehy koryta mají tendenci se vracet  

do přirozeného stavu. Některé úseky jsou zcela odkryté až na skalní podklad. 
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Obr. 21: Křivky stability dna v závislosti na sklonu koryta 

 

4.1.2. Vybrané vizualizace výsledků MIKE 11 

Před započetím simulace je nutné hydrodynamický model doplnit o parametry 

sedimentů spolu s morfologií říčního toku a uložit je do souboru *.st11 

Dalším krokem je nastavení okrajových podmínek, které lze zadat jako počáteční 

koncentrace nebo míru transportu sedimentů (soubor *.bnd11). 

Výsledkem simulace je proces dnové eroze, ukládaní a odnos sedimentů, které jsou 

uživateli interpretovány v tabelární nebo grafické podobě. Model MIKE 11 používá 

k vizualizaci výsledků pomocnou freeware aplikaci MIKE View. 
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Obr. 22: Zobrazení zón agradace (červená) a degradace (zelená) v podélném profilu spolu 

s vybranými grafy pro 4. km schematizovaného úseku 

 

Z obr. 22 je patrné, že tok má tendenci vyrovnávat svůj stav ukládáním sedimentů 

v depresních částech a naopak vyvýšené části narušovat a rozvolněné sedimenty unášet 

dále. V horní polovině obrázku je zleva graf transportu sedimentů (Time Series Sediment 

Transport ), graf úrovně sedimentace (Time Series Bed level) a graf dnové eroze (Time 

Series Bed sediment load) v m3.s-1.  
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Obr. 23: Ukázka grafu průtočné plochy (Time Series Flow Area) v m.s-2 

 

V následujících grafech je pro tři vytipované profily schematizace znázorněn odnos 

splavenin v závislosti na průtoku (viz graf 1-3). 
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Graf 1: Odnos splavenin v závislosti na průtoku pro profil na 1500 m schematizace 
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Graf 2: Odnos splavenin v závislosti na průtoku pro profil na 4000 m schematizace 
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Graf 3: Odnos splavenin v závislosti na průtoku pro profil na 5500 m schematizace 

4.1.3. Stanovení rozlivů  

V rámci postprocessingu lze pomocí hydrodynamických modelů stanovit rozlivy  

a záplavové zóny pro zadané hodnoty průtoku. Oba modely HEC-RAS i MIKE 11 

stanovují rozlivy Q1 (viz. obr. 25) i Q5 (viz. obr. 24) v těsné blízkosti obce Choryně. 

Výsledky mohou být ovlivněny nepřesnou geometrií koryt a kvalitou vstupního DMT. 
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Obr. 24: Rozlivy Q5 v K.Ú. Choryně vypočtené modelem HEC-RAS 

 
Obr. 25: Rozlivy Q1 v K.Ú. Choryně vypočtené modelem MIKE 11 
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V rámci aplikace ArcView 3.2 byly pro schematizovaný úsek v 3D modelu 

vizualizovány rozlivy Q100 (viz. obr. 25).  

 

 
Obr. 26: 3D vizualizace rozlivů Q100 v K.Ú. Choryně vypočtené modelem MIKE 11 
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5. Závěr 

Cílem práce byla analýza geomorfologicko-fluviálních procesů karpatských řek  

za pomocí hydrodynamických modelů a geografických informačních systémů.  

Pro modelování transportu sedimentů byly zvoleny dva typy modelů. První byl zvolen 

model HEC-RAS, který je možné získat z tzv. „freeware sféry“, což znamená, že je volně 

přístupný na webu. Jako druhý model byl vybrán  MIKE 11, který patří mezi licencované 

produkty. 

Mezi schopnosti hydrodynamických modelů HEC-RAS a MIKE 11 patří  

i modelace odnosu a akumulace sedimentů, včetně dnové a břehové eroze. Grafické 

výstupy představuje množství analýz v rámci schematizovaných příčných profilů nebo 

celkového podélného profilu. Pro analýzy tohoto druhu představují oba modely stejnou 

úroveň kvality zpracování. MIKE 11 pomocí aplikace MikeVIEW dokáže navíc zobrazit 

zóny agradace a degradace splavenin v podélném profilu.  

Flyšové podloží karpatských řek představuje pro vodní toky dobře erodovatelný 

podklad. Proběhlé simulace v hydrodynamických modelech potvrdily, že objem 

transportovaného či ukládaného materiálu je přímo závislý na sklonu, šířce a hloubce 

koryta a samozřejmě také na průtočné rychlosti. V rámci postprocessingu obou modelů 

byly generovány simulované zóny rozlivů, vizualizované nad leteckým snímkem terénu. 

 Modely měly velmi podobné výsledky. Zpracované simulace obou modelů 

vykazují téměř shodné rozlivové zóny. Malé rozdíly mezi rozlivy obou modelů mohou být  

zapříčiněny manuální korekcí příčných profilů. Výsledky je nutné brát s jistým nadhledem. 

Jedná se pouze o modelové situace reálného prostředí, jejichž kvalita závisí  

na reprezentativnosti vstupních dat, která nemusí být vždy korektní. I tak představují 

z hlediska rychlosti výpočtu velký potenciál nejen v oblasti hydrologie. 
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Oblast CHLADNÁ MÍRNĚ TEPLÁ TEPLÁ 
Klimatické charakteristika CH4 CH6 CH7 MT2 MT3 MT5 MT7 MT9 MT10 MT11 T2 
Počet letních dnů 0-20 10-30 10-31 20-30 20-30 30-40 30-40 40-50 40-50 40-50 50-60 
Počet dnů s průmšrnou teplotou 10° a více 80-120 120-140 120-140 140-160 120-140 140-160 140-160 140-160 140-160 140-160 160-170 
Počet mrazových dnů 160-180 140-160 140-160 110-130 130-160 130-140 110-130 110-130 110-130 110-130 100-110 
Počet ledových dnů 60-70 60-70 50-60 40-50 40-50 40-50 40-50 30-40 30-40 30-40 30-40 
Průměrná teplota v lednu (°C) -6 - -7 -4 - -5 -3 - -4 -3 - -4 -3 - -4 -4 - -5 -2 - -3 -3 - -4 -2 - -3 -2 - -3 1 
Průměrná teplota v dubnu (°C) 2-4 2-4 4-6 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 7-8 7-8 8-9 
Průměrná teplota v červenci (°C) 12-14 14-15 15-16 16-17 16-17 16-17 16-17 17-18 17-18 17-18 18-19 
Průměrná teplota v říjnu (°C) 4-5 5-6 6-7 6-7 6-7 6-7 7-8 7-8 7-8 7-8 7-9 
Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více 120-140 140-160 120-130 120-130 110-120 100-120 100-120 100-120 100-120 90-100 90-100 
Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) 600-700 600-700 500-600 450-500 350-450 350-450 400-450 400-450 400-450 350-400 350-400 
Srážkový úhrn v zimním období (mm) 600-700 600-700 500-600 150-500 350-450 350-450 400-450 400-450 400-450 350-400 350-400 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 140-160 120-140 100-120 80-100 60-80 60-100 60-80 60-80 50-60 50-60 40-50 
Počet dnů zamračených  130-150 156-160 150-160 150-160 150-160 120-150 120-150 120-150 120-150 120-150 120-140 
Počet dnů jasných 30-40 40-50 40-50 40-50 40-50 50-60 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 
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