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ANOTACE 

Hlavním cílem diplomové práce je analýza vlivu lesa na odtokové poměry v povodí 

pomocí semidistribuovaných a distribuovaných modelů. Zájmovým územím je povodí 

Ostravice. V první části je popsán srážkoodtokový proces se zaměřením na vliv lesa na 

odtokové poměry a základní principy srážkoodtokového modelování. Nechybí ani podrobná 

charakteristika zájmového území, popis vstupních dat a použitých modelů (HEC-HMS, 

HYDROG, MIKE SHE) či popis vybraných srážkoodtokových epizod. Druhá část práce se 

zaměřuje na popis samotného modelování a to jak na aktuálním stavu povodí, tak na 

připravených scénářích pro simulaci vlivu zcela zalesněného povodí na odtokové poměry. 

V samotném závěru práce jsou prezentovány výsledky modelování a závěrečné hodnocení. 

Klíčová slova: srážkoodtokové modelování, povodí Ostravice, HEC-HMS, HYDROG, 

              MIKE SHE 

 
 
 

SUMMARY 

The main objective of this thesis is analysis of the forest impact on the hydrologic 

processes using semidistributed and distributed hydrologic models. The area of interest is 

the Ostravice catchment. The first part describes the rainfall-runoff process, focusing on the 

influence of forest land cover on runoff conditions and basic principles of rainfall modelling. 

There are also described a detailed characterization of the area of interest, a description of 

input data and the models (HEC-HMS, HYDROG, MIKE SHE) and a description of the 

selected rainfall episodes. The second part focuses on the description of the modelling on the 

current status of the Ostravice catchment and on prepared scenarios as well to simulate the 

effect of completely forested catchment runoff conditions. The final part of the thesis presents 

results of modelling and the final evaluation. 

Keywords: rainfall-runoff modelling, The Ostravice catchment, HEC-HMS, HYDROG, 

    MIKE SHE 
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SEZNAM ZKRATEK 

 
České zkratky 

1D (3D) jedno-(tří-)dimenzionální 

CENIA Česká informační agentura životního prostředí 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

DIBAVOD Digitální báze vodohospodářských dat 

DMT digitální model terénu 

GIS geografické informační systémy 

HD hydrodynamický 

HPPS Hlásná a předpovědní povodňová služba 

CHKO chráněná krajinná oblast 

KÚ MSK Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

NPR národní přírodní rezervace 

OPV Oddělení povrchových vod 

PVP předchozí vláhové podmínky 

s-o srážkoodtokový 

SPA stupeň povodňové aktivity 

UPS ukazatel předchozích srážek 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 

VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně 

VÚV T. G. M Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka 
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Cizojazyčné zkratky 

API Antecedent Precipitation Index 

ASCII American Standard Code for Information Interchange 

CORINE COoRdination of INformation on the Environment 

CN curve number 

DHI Danish Hydraulic Institute 

DTM Digital Terrain Model 

EEA European Environment Agency 

ESRI Environmental Systems Research Institute 

FLOREON FLOods REcognition On Net (výzkumný projekt) 

GSSHA Gridded Surface / Subsurface Hydrologic Analysis 

HEC-DSSVue  Hydrologic Engineering Center-Data Storage System Visual 

Utility Engine 

HEC-Geo-HMS Hydrologic Engineering Center-Geospatial Hydrologic Modeling 

System  

HEC-HMS Hydrologic Engineering Center-Hydrologic Modeling System 

HEC-USACE Hydrologic Engineering Centre - U.S. Army Corps of Engineers 

LAI Leaf Area Index 

RDF Root distribution function 

SCS-CN Soil Conservation Service-Curve Number 

SHE Systéme Hydrologique Européen 

SWAT Soil and Water Assessment Tool 

UH Unit Hydrograph 

USGS U.S. Geological Survey 
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ÚVOD 

Lidé se snaží zkrotit přírodní živly již od pradávna. Jedním z hlavních faktorů, který 

minimalizuje škody vodních i jiných živlů, je včasná předpověď. Silným nástrojem pro 

hydrologické předpovědi se stalo srážkoodtokové modelování. V současnosti také dochází 

k intenzivnímu rozvoji spolupráce GIS a numerických hydrologických modelů. Praxe navíc 

ukazuje, že je toto propojení velmi efektivní. 

Jedním ze základních problémů řešených hydrologií a hydrometeorologií je 

srážkoodtokový proces. Srážkoodtokový proces má pro krajinu mimořádný význam. 

Ovzdušná srážka v různých skupenstvích dotuje povodí a spouští sérii procesů, kdy voda 

migruje v neživých a živých složkách hydrologického systému. Srážkoodtokový proces je 

velmi proměnlivý proces a je ovlivněn širokou škálou faktorů. Ať už se jedná o faktory 

neovlivnitelné (např. přírodní, fyzicko-geografické), nebo faktory ovlivnitelné či alespoň 

částečně ovlivnitelné, převážně antropogenního původu. Jedním z významných činitelů, jež 

má vliv na odtokové poměry je i les. Analýza vlivu lesa na odtokové poměry je i jedním z cílů 

této práce. 

Nejčastěji se v praxi používají semidistribuované modely pro svou kombinaci prostorové 

přesnosti a délky výpočtu simulace. V této práci byly použity dva semidistribuované modely 

– HEC-HMS a HYDROG. Distribuované modely slouží spíše ke komplexním studiím povodí 

a environmentálních systémů, na rozdíl od semidistribuovaných modelů, které jsou vhodnější 

pro operativní hydrologickou prognózu. Další nespornou výhodou použití distribuovaných 

modelů je možnost detailně studovat změny hydrologických parametrů a procesů v rámci 

povodí. Z distribuovaných modelů byl vybrán pro účely této práce model MIKE SHE. 

Přínos této práce lze spatřovat zejména na úrovni lesnické hydrologie, kde je ještě využití 

hydrologických modelů pouze ve stádiu analýz možností pro tuto oblast, která se po dlouhou 

dobu opírala zejména o experimentální povodí, dlouhodobé měření a statistické 

vyhodnocování dat. Pro modelování různých scénářů změn fyzicko-geografické sféry 

(klimatické poměry, hydrologické poměry, půdní poměry) a porostní struktury či zdravotního 

stavu lesa je však nutné využít vhodných prognostických nástrojů, tedy hydrologických 

modelů. V neposlední řadě je přínosem práce i konkrétní srovnání semidistribuovaných a 

distribuovaných modelů, takže je možné zhodnotit, pro které účely se hodí zástupci jedné či 

druhé skupiny hydrologických modelů. 
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1 SRÁŽKOODTOKOVÝ PROCES 

„Voda je mimořádná látka, která se chová anomálně téměř ve všech svých fyzikálně 

chemických vlastnostech a zřejmě představuje tu nejvíc složitou z jednoduchých chemických 

sloučenin.“ [4]  

Funkce vody v krajině je přirovnávána k významu krve v lidském těle. Voda je 

v krajině podmínkou života a nezastupitelnou složkou životního prostředí. Ve skupenství 

kapalném, plynném a pevném je na Zemi ve věčném oběhu (viz obrázek 1), který je vyvolán 

sluneční energií. Pro krajinu má z hydrologického hlediska mimořádný význam 

srážkoodtokový proces. Je jedním ze základů hydrologie a koloběhu vody nejen ve smyslu 

hydrologie a vodního hospodářství, ale také ve smyslu krajinné ekologie a fungování 

geosystémů. Zahrnuje mnoho rozmanitých procesů výměny vody, změny skupenství, přenosu 

energie a chemických reakcí. [4, 23, 3] 

 
Obr. 1 Schéma oběhu vody na Zemi [Autoři: Unucka, Klimant] 

Schéma srážkoodtokového procesu znázorňuje obrázek 2. Ovzdušná srážka v různých 

skupenstvích dotuje povodí a spouští sérií procesů, kdy voda migruje v neživých a živých 

složkách tohoto hydrologického systému. Voda ze spadlého deště se dostává do závěrového 

profilu povodí třemi způsoby – povrchovým odtokem, hypodermickým odtokem (odtok 

prosakující gravitační vody) a odtokem podzemní vody. Výška celkového odtoku je součtem 

výšek přímého (tvořen povrchovým a hypodermickým odtokem) a základního odtoku 

(podzemní odtok). [23] 
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Obr. 2 Schéma srážkoodtokového procesu [47] 

Charakter srážkoodtokového procesu je velmi proměnlivý a je ovlivněn celou řadou 

činitelů. Mezi nejvýznamnější patří klimatičtí činitelé, geografičtí činitelé, antropogenní 

činitelé. Klimatičtí činitelé mají v procesu povrchového odtoku rozhodující význam. 

Nejvýznamnější z nich jsou srážky a teplota vzduchu. Srážky ovlivňují proces povrchového 

odtoku nejen v bezprostředně následujícím období po dopadnutí srážek na povrch, ale mohou 

ovlivnit odtok například až v následujícím roce nebo i delším časovém období. 

Z geografických činitelů, kteří ovlivňují povrchový odtok, to je například plocha a tvar 

povodí, délka údolnice a další. Významný vliv mají také geologické a půdní poměry v daném 

povodí. Antropogenní činnost představuje technické zásahy v povodí (řízené člověkem) 

zaměřené k využívání zdrojů biosféry pro uspokojování potřeb společnosti. Antropogenní 

činnost muže mít vliv na téměř všechny charakteristiky přirozeného povodí. [23, 41] 

1.1 Vliv lesa na odtokové poměry 
Jedním z celé řady dalších činitelů, kteří ovlivňují srážkoodtokový proces, je les. Vliv 

lesa na odtokové poměry je i jedním z cílů této práce. Kantor a kol. [29] ve své knize uvádí, 

že vlivy lesů na oběh vody v krajině (především s důrazem na ovlivnění extrémních vodních 

stavů na tocích) byly vědci diskutovány již v 19. století. Význam této regulace pro krajinu je 
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vědci obecně uznáván. Útlum povodňových vln na malých tocích závisí hlavně na druhové, 

prostorové a věkové skladbě lesních porostů, na lesnatosti a rozmístění lesa v povodí. 

Vodo-ochranná funkce lesa je definována i v prováděcích vyhláškách lesního zákona 

č. 289/1995 Sb. a v hydrologické i lesnické literatuře panuje konsensus o vlivu lesa na 

snižování rozkolísanosti průtoků a tlumení průtoků kulminačních. Přesto aktuální efekt lesa 

v dané oblasti a na konkrétní srážku je výslednicí mnoha faktorů jako jsou zdravotní stav lesa, 

porostní struktura, stav půdy v jejich různých vrstvách a meteorologické podmínky. Velkým 

přínosem pro tento výzkum v prostoru České republiky a fyzicko-geografických podmínkách 

Beskyd byly výzkumy Válka a Zeleného, Chlebka a Jařabáče. [29, 26, 27, 56 ] 

Obecně platí, že v horských povodích má za předpokladu dobrého zdravotního stavu 

porostu větší schopnost tlumit kulminační průtoky smrková kmenovina oproti kmenovině 

bukové a to díky vyšší intercepční kapacitě a nižším hodnotám stoku srážky po kmeni. Pro 

detailnější studium této problematiky lze odkázat na práce [29, 21, 25, 38]. Lesnicko-

hydrologický výzkum v Beskydech je detailně popsán v závěrečné zprávě Chlebka a Jařabáče 

[26]. Další fází výzkumu vlivu lesa na odtokové poměry se stává využití hydrologických 

modelů a analytických nástrojů GIS. Toto je diskutováno v pracích [1, 48, 46, 50, 51, 10].  

2 HYDROLOGICKÉ MODELY 

Modely jsou v nejširším významu zjednodušeným funkčním vyjádřením existujícího 

fyzikálního systému. Hydrologický model je tedy v nejobecnější formě zjednodušenou 

funkční reprezentací hydrologického systému (povodí) sloužící k analýze chování systému 

jako celku i jeho dílčích komponent. Hydrologické modely, konkrétně pak srážkoodtokové 

modely, tvoří základní jádro výpočtů srážkoodtokových vztahů a hydrologické bilance 

povodí. Jejich hlavní činností je transformace ovzdušné srážky na odtok. Simulaci 

transformace vodní masy v korytech a vybraných vodohospodářských objektech provádí 

hydrodynamické modely. [49, 47] 

Cílem matematického modelováni v hydrologii je vyjádření časové a prostorové 

závislosti určitých veličin, které charakterizují hydrologický režim modelovaného objektu 

(např. povodí). Podle délky období, pro které je simulovaný hydrologický proces, se rozlišují 

modely diskrétní (simulují hydrologický proces nepřetržitě po dlouhé období, nejčastěji při 

povodních způsobených regionálními dešti) a kontinuální (simulují hydrologický proces po 

relativně krátkou dobu, nejčastěji při povodní ch vyvolaných přívalovou srážkou). [49, 47] 
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Hydrologické modely můžeme rovněž rozdělit na základě prostorové diskretizace. 

Faktor diskretizace geografického prostoru v modelu je pro výstavbu a provoz modelu 

zásadní. Ovlivňuje rovněž zásadní měrou nároky na data. Obecně lze modely z prostorového 

hlediska rozdělit na: [49, 47] 

• Celistvé modely (lumped) – sada parametrů modelovaného povodí je prostorově 

homogenní (viz obrázek 3). Například parametry hydraulické vodivosti či 

drsnosti ploch jsou vyjádřené vždy jedinou hodnotou toho daného parametru 

na celé povodí. Příkladem je model HEC-1 (předchůdce pokročilejšího modelu 

HEC-HMS).  

• Semidistribuované modely (semi-distributed) – jedná se o nejčastěji 

používanou variantu. Modelované povodí je rozdělena na menší podcelky – 

subpovodí (viz obrázek 3). Jednotlivá subpovodí pak mají homogenní sadu 

parametrů. Přesnost modelu je pak dána mírou detailu (je rozdíl, zda bude 

povodí rozděleno na deset nebo na sto subpovodí).  

• Distribuované modely (distributed) - zpravidla se realizují v pravidelné rastrové 

síti, která pokrývá modelované povodí (viz obrázek 3). Sada parametrů je pak 

určována pro každou buňku rastru. Velikost buňky rastru je rozhodující jak pro 

přesnost odhadu vstupních parametrů, tak pro rychlost výpočtu.  

 
Obr. 3 Prostorová diskretizace modelů 
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3 PROCES SRÁŽKOODTOKOVÉHO MODELOVÁNÍ 

Srážkoodtokový či hydrologický model je specifickým druhem softwarového produktu 

spíše s vyššími nároky na obsluhu a zkušenosti uživatele. Na druhou stranu platí, že od určité 

úrovně znalosti hydrologie a jejich příbuzných disciplín spolu s běžnou uživatelskou znalostí 

informatiky se hydrologický model stává standardním a dobře zvládnutelným pomocníkem 

hydrologa, který práci neuvěřitelným způsobem zefektivní. [49] 

Základní koncept práce se srážkoodtokovými modely vyplývá z podstaty řešeného 

problému a tím je simulace srážkoodtokového procesu. Tento koncept definuje obecné nároky 

na datové vstupy (schematizace povodí, hydrometeorologická data apod.) a také 

časoprostorové aspekty simulace: které povodí chceme simulovat, jak velké je to povodí, jaká 

bude míra detailu, které procesy chceme simulovat (tání sněhu, evapotranspirace,…), jak 

dlouhé období chceme simulovat a v jakém časovém kroku. Všechny tyto zmiňované aspekty 

vymezují nároky na vstupní data a v neposlední řadě také výběr konkrétního programového 

vybavení. [49] 

Proces srážkoodtokového modelování lze v zásadě shrnout do několika kroků: 

• výstavba schematizace povodí – ta se většinou provádí jen při výstavbě nového 

s-o modelu, změně požadavků na parametry schematizace nebo zásadní změně 

určitých parametrů v území (např. výstavba vodního díla apod.) 

• sběr hydrometeorologických dat - především srážky, průtoky, vodní stavy, 

teploty, parametry sněhové pokrývky, operativní informace z provozu vodních 

děl apod. 

• analýza hydrosynoptické situace a z ní vyplývající nastavení parametrů 

simulace a s-o modelu (např. délky simulace, nastavení předchozích vláhových 

podmínek, výšky a vodní hodnoty sněhu apod.). 

• import časových řad (hydrometeorologická data) do prostředí modelu  

• simulace s-o procesu 

• předběžné zhodnocení a interpretace výstupů modelu 

• kalibrace modelu pro danou s-o epizodu (neprovádí se rovněž pokaždé, i když 

častěji než schematizace povodí) 
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Kalibrace modelu je jedním ze stěžejních prvků práce se srážkoodtokových modelem. 

To vyplývá z faktu, že žádný model a jeho kombinace metod a parametrů schematizace 

nejsou schopny pracovat univerzálně pro jakoukoliv srážkoodtokovou epizodu a pro aktuální 

podmínky na povodí. Je to způsobeno i tím, že v podmínkách České republiky vykazují reálná 

povodí značnou sezónní variabilitu fyzicko-geografických a hydrologických podmínek 

(parametry vegetačního pokryvu, výparu, půd, nasycené zóny apod.). Proto je potřeba při 

práci s modelem zajistit mechanismy úpravy klíčových parametrů modelu či jeho 

transformační funkce a to tak, aby pro aktuálně řešenou srážkoodtokovou epizodu výsledky 

modelu co nejlépe korespondovaly s realitou. [49, 47] 

4 POVODÍ OSTRAVICE 

Zájmovým územím této práce je povodí řeky Ostravice (viz obrázek 4). Volba 

pilotního povodí byla z velké míry omezena dostupností požadovaných dat. Území je však 

rovněž zajímavé svou geologií, geomorfologií či hydrologickými poměry. 

 
Obr. 4 Povodí řeky Ostravice 
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Povodí řeky Ostravice leží na východě České republiky. Celé povodí náleží do povodí 

Odry. Řeka Ostravice kdysi bývala hraniční řekou. Tvoří historickou hranicí mezi Moravou 

(která leží na levém břehu) a Slezskem (na pravém břehu). Řeka získala své jméno podle 

prudkého, "ostrého" toku. Protéká několika většími městy jako například Frýdlant nad 

Ostravicí, Frýdek-Místek či Ostrava. 

4.1 Geologická charakteristika 
Celý Moravskoslezský kraj má velmi pestrou a velmi složitou geologickou stavbu. 

Leží totiž na styku dvou jednotek nadregionálního významu – Českého masivu a karpatské 

soustavy. Český masiv je součástí zemské kůry konsolidované variskou (hercynskou) 

orogenezí, která proběhla v závěru prvohor, karpatská soustava byla zformovaná koncem 

třetihor. V celé oblasti lze vymezit tří strukturní patra, z nichž každé má autonomní stavbu – 

asyntské (kadomské), variské a alpínské. Pokryvné útvary tvoří křídové, miocenní a 

čtvrtohorní horniny. [58, 5] 

Horní část povodí Ostravice leží v členitém hornatinném reliéfu Moravskoslezských 

Beskyd (viz obrázek 5), tvořeném flyšovým souvrstvím jílovců, pískovců a slepenců. Střední 

část povodí náleží do Podbeskydské pahorkatiny. Nejprve protéká Ostravice Lysohorským 

podhůřím, úpatní pahorkatinou, tvořenou flyšovými horninami s kvartérními překryvy a 

náplavovými kužely řek. Posléze přechází do ploché Frýdecké pahorkatiny s převážně 

akumulačním reliéfem a s pokryvem sprašových hlín. Na dolním toku přechází Ostravice do 

Ostravské pánve. Protéká rovinou Ostravské nivy, tvořenou souvrstvím pleistocenních 

štěrkopísků a holocenních písčitohlinitých nánosů. [8]  

 
Obr. 5 Moravskoslezské Beskydy (foto: M. Hořínková) 
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Obr. 6 Geologické poměry povodí Ostravice 

Celý Moravskoslezský kraj patří ke geologicky neintenzivněji prozkoumaným 

oblastem, místy dokonce do značných hloubek pod povrchem terénu. Po rozsáhlých 

průzkumných pracích následoval rozmach ve využívání nerostného bohatství (především 

těžba černého uhlí v hornoslezské pánvi). [58] 

4.2 Geomorfologická charakteristika 
Celé povodí Ostravice se vyznačuje velmi rozmanitým povrchem od rovin, přes 

nížinné pahorkatiny až po hornatiny Moravskoslezských Beskyd. Základní tvary reliéfu 

Moravskoslezských Beskyd jsou dány složitými tektonickými pohyby a destrukčním vývojem 

v terciéru a kvartéru. V území se odráží vlastnosti podloží, zvláště pak odolnost vůči 

zvětrávání a odnosu. Geomorfologický vývoj této oblasti měl etapovitý charakter. Střídala se 

období tektonických pohybů s obdobími klidu, v nichž probíhalo silné zarovnání povrchu 

spojené s působením eroze a denudace. [58, 9] 
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Obr. 7 Dominanta Moravskoslezských Beskyd – Lysá hora (foto: M. Hořínková) 

Údolí řeky Ostravice rozděluje Moravskoslezské Beskydy na východněji položenou 

Lysohorskou hornatinu a na Radhošťskou hornatinu na západě. Lysohorská hornatina se 

rozkládá mezi údolím Ostravice a Jablunkovskou brázdou. Je výraznější než Radhošťská 

hornatina a jejím nejvyšším vrcholem a současně nejvyšším vrcholem celých 

Moravskoslezských Beskyd je Lysá hora (1323 m n. m.) – viz obrázek 7. Radhošťská 

hornatina se západně od údolí Ostravice nápadně snižuje vlivem redukce flyšových komplexů 

a jejich strmějším postavením. Východní část hornatiny (Smrk, 1276 m n. m.) je kompaktnější 

a je od západní části (Velký Javorník, 918 m n. m.) oddělena sedlem Pindula. [58, 9] 

Důležitým geomorfologickým činitelem nižších poloh povodí byl pevninský ledovec, 

který v raném období čtvrtohor dvakrát dostoupil až k Moravské bráně. Jeho činnost se tak 

výrazně projevila na dotvoření dolní Ostravské pánve povodí v její dnešní tvar. [5] 

Zajímavým poznatkem je že, mezi jesenickou a beskydskou částí povodí Odry je 

rozdílná členitost, která se odráží na podélném sklonu toků, pod nímž vody odtékají z obou 

horstev. Ze skutečnosti, že jejich pramenné oblasti se nacházejí přibližně na stejné výškové 

úrovni a že délka dráhy odtoku do recipientu je z jesenické strany dvojnásobná než ze strany 

beskydské, vyplývá fakt, že sklon beskydských toků je zhruba dvojnásobný proti tokům 

jesenickým. Tato skutečnost se projevuje na říční síti ničivějšími účinky při odtoku velkých 

vod a podstatně kratší beskydské přítoky Odry jsou v tomto směru trvalým zdrojem 

vodohospodářských problémů. [5]   

4.3 Pedologická charakteristika 
Vzhledem k odlišným výškovým poměrům je území pedologicky velmi bohaté. 

Kromě činitelů přírodních (matečná hornina, povrch, podnebí, vodní režim, vegetace, aj.) je 
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půda v tomto průmyslovém regionu ovlivněna jak lidskými zásahy (nejvíce na Ostravsku a 

Třinecku), tak i dálkovým transportem emisí. [58] 

V nejvyšších polohách povodí Ostravice převládají rezivé podzoly kambizemní, 

označované též jako kryptopodzoly. Půdy jsou silně ohrožené erozí, intenzita potenciální 

eroze pudy proudící vodou leží v intervalu 1,01 - 5,00 mm za rok. V nivě se střídají fluvizemě 

a fluvizemě glejové, na sprašových hlínách luvizemě pseudoglejové a pseudogleje luvizemní, 

největší prostorové zastoupení na flyšovém podloží mají kambizemě typické a kambizemě 

pseudoglejové (viz příloha 2). Na dolním toku, kde protéká Ostravice rovinou Ostravské nivy, 

tvořenou souvrstvím pleistocenních štěrkopísků a holocenních písčitohlinitých nánosu, 

vznikly typické a glejové fluvizemě, organozemě jsou vyvinuty jen na prostorově omezených 

enklávách a místa jejich nevětšího výskytu jsou překryty hladinou vodního díla Šance. [8] 

Z hlediska půdních druhů má převážná část Moravskoslezských Beskyd půdy 

hlinitopísčité a písčitohlinité s obsahem štěrku 10-50%. V místech, kde přecházejí 

Moravskoslezské Beskydy do Podbeskydské pahorkatiny, se vyskytují půdy převážně hlinité 

a v údolích beskydských řek půdy jílovitohlinité. [9] 

4.4 Charakteristika vegetačního pokryvu 
Vegetační pokryv je jedním z významných aspektů, jenž ovlivňuje srážkoodtokové a 

erozní procesy v povodí. Rozmanitost flóry a vegetace celého Moravskoslezského kraje 

určuje především jeho geografická poloha na rozhraní hlavních geomorfologických jednotek 

ČR – jednak okrajů pohoří České vysočiny a Západních Karpat s předsunutým podhůřím 

Podbeskydské pahorkatiny, jednak sníženin Moravské Brány a Ostravské pánve. [58] 

Povodí Ostravice spadá dle fytogeografického členění ČR do obvodu Karpatského 

oreofytika a mezofytika. V nižších polohách se nachází fytogeografický okres Podbeskydská 

pahorkatina a Ostravská pánev. Obě jednotky se vyznačují dubobukovým a bukovým 

vegetačním stupněm. V nižších partiích převažuje zemědělská půda (orná půda, louky a 

pastviny – viz příloha 1). Potenciálně zde převažují lipové dubohabřiny, ostřicové 

dubohabřiny, podmáčené dubové bučiny (viz obrázek 8). V lužních lesích podél toků 

převažují střemchové jaseniny, které jsou dnes na mnohých místech zamořeny invazními 

druhy – křídlatkou japonskou, křídlatkou sachalinskou či netýkavkou žláznatou. Ve vyšších 

polohách (600-900 m n. m.) potenciálně převládají květnaté bučiny s kyčelnicí žláznatou a 

květnaté bučiny s kyčelnicí devítilistou. Polohy nad 900 m n. m. pokrývá smrková bučina, 

nejvyšší polohy pak třtinová smrčina. [58]     
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Obr. 8 Potenciální přirozená vegetace povodí Ostravice 

V horních partiích povodí dnes převládání jehličnaté smrkové lesy (viz obrázek 9) 

s podílem jedle a buku (nejčastěji Fagus sylvatica a Abies alba). Lesy v současnosti zabírají 

přibližně 55 % z celé rozlohy povodí Ostravice. Celkové rozložení lesů na povodí je patrné 

z přílohy 1.  

V Západních Beskydech se zachovaly nejcennější zbytky přirozených lesů z celého 

regionu, dnes zahrnuté do četných maloplošných chráněných území. K nejvýznamnějším patří 

NPR Čantoria, NPR Kněhyně-Čertův mlýn, NPR Mazák, NPR Mionší a NPR Salajka 

Zajímavým biotopem jsou rozsáhlé štěrkové lavice v neregulovaných úsecích větších 

řek, především Morávky a Ostravice, jeden z mála zbytků primárního bezlesí. 
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Obr. 9 Dominantní smrkové porosty – Moravskoslezské Beskydy (foto: M. Hořínková) 

4.5 Klimatické poměry 
Povodí Ostravice náleží svou zeměpisnou polohou k mírnému klimatickému pásmu, 

na hranici mezi přímořským a pevninským podnebím. Díky velmi pestrému georeliéfu je pro 

tuto oblast typická značná proměnlivost počasí. Kromě přírodních vlivů je v regionu 

významným činitelem i člověk, a to jak díky odlesnění, tak díky průmyslovým aktivitám. 

Lokální antropogenní zásahy ovlivňují především podnebí ve velkých městech a 

průmyslových aglomeracích Moravskoslezského kraje – na dolním toku Ostravice to je 

bezesporu Ostrava. Ve srovnání s okolím zde dochází ke zvýšení teploty vzduchu, snížení 

absolutní i relativní vlhkosti vzduchu, snížení počtu dní se sněžením a sněhovou pokrývkou, 

změně rychlosti a směru přízemního proudění, aj. [58, 9] 

Klimatografické členění vypracoval v roce 1971 E. Quitt [39]. Celé území České 

republiky rozdělil do oblastí chladných, mírně teplých a teplých. Na obrázku 10 jsou 

znázorněny klimatické oblasti dle Quitta pro povodí Ostravice. V tabulce 1 jsou pak 

charakteristiky pro tyto jednotlivé oblasti.  
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Obr. 10 Klimatické oblasti povodí Ostravice dle Quitta, 1971 (ČHMÚ) 

 

Tab. 1 Klimatické charakteristiky oblastí povodí Ostravice podle E. Quitta [39] 

 
MÍRNĚ TEPLÁ CHLADNÁ 

 
MT2 MT9 MT10 CH4 CH6 CH7 

Počet letních dnů (tmax > 25°C) 20-30 40-50 0-20 10-30 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140-160 140-160 80-120 120-140 

Počet mrazových dnů (tmin < -0,1°C) 110-130 110-130 160-180 140-160 

Počet ledových dnů (tmax < -0,1°C) 40-50 30-40 60-70 50-60 

Průměrné teploty v lednu [°C] -3 až -4 -2až -3 -6 až -7 -4 až -5 -3 až -4 

Průměrné teploty v dubnu [°C] 6-7 7-8 2-4 4-6 

Průměrné teploty v červenci [°C] 16-17 17-18 12-14 14-15 15-16 

Průměrné teploty v říjnu [°C] 6-7 7-8 4-5 5-6 6-7 

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více 120-130 100-120 120-140 140-160 120-130 

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450-500 400-450 600-700 500-600 

Srážkový úhrn v zimním období [mm] 450-500 400-450 600-700 500-600 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80-100 60-80 50-60 140-160 120-140 100-120 

Počet dnů zamračených 150-160 120-150 130-150 150-160 

Počet dnů jasných 40-50 40-50 30-40 40-50 
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Průměrná roční teplota vzduchu (za období 1961-1990) je např. na Lysé hoře 2,6°C, 

v Ostravě 8,4°C. Nejchladnějším měsícem roku je leden, nejteplejším pak červenec (v 

Ostravské pánvi teploty převyšují 18°C). Členitý povrch vytváří lokální návětrné a závětrné 

efekty (rozdíl mezi srážkovými úhrny předních a zadních hor), podporuje zvýšení konvekce a 

bouřkovou činnost v letních měsících. Dochází tak k ovlivnění četnosti srážek a srážkových 

úhrnů. Srážkové úhrny jsou největší ve vrcholových partiích Moravskoslezských Beskyd – 

v průměru okolo 1300 mm ročně. Na Ostravsku se tato hodnota pohybuje okolo 700 mm 

ročně. [58, 30]  

4.6 Hydrologické poměry 
Řeka Ostravice je typickým beskydským štěrkonosným tokem. Vzniká soutokem Bílé 

a Černé Ostravice nad Starými Hamry v nadmořské výšce 521 m n. m. Bílá Ostravice pramení 

severovýchodně od vrcholu Vysoká (652 m n. m.), délka toku činí 9,85 km, plocha povodí u 

soutoku s Černou měří 42,5 km2. Průměrný průtok zde dosahuje 0,64 m3.s-1. Černá Ostravice 

pramení 0,8 km jihozápadně od Súlova v nadmořské výšce 850 m n. m. Má menší plochu 

povodí (28,9 km2) i menší průměrný průtok (0,55 m3.s-1). [58, 5, 30, 8, 6, 7] 

 Průměrný průtok Ostravice nad nádrží Šance ve Starých Hamrech (plocha povodí 

72,96 km2) činí 1,51 m3.s-1 (období 1970 – 1996) a pod nádrží (vodoměrná stanice Šance, 

plocha povodí 146,35 km2) činí 3,23 m3.s-1. [30] 

Hlavním levostranným přítokem z Radhošťské hornatiny je Čeladénka, která ústí do 

Ostravice u Frýdlantu nad Ostravicí. Dalším levostranným přítokem je Olešná. Ta do 

Ostravice ústí v Paskově. Významnými pravostrannými přítoky jsou Morávka a Lučina. 

Morávka ústí do Ostravice ve Frýdku-Místku a průměrný její průtok je 3,73 m3.s-1. Lučina se 

vlévá do Ostravice v Ostravě a průměrný průtok dosahuje 2,39 m3.s-1. [5, 30] 

Celková délka Ostravice činí 64 km (od pramene Bílé Ostravice, která se uznává jako 

hlavní tok), celé povodí má plochu 826,8 km2. Horní část povodí leží v oblasti velmi vodné, 

střední část v oblasti dosti vodné, dolní část v oblasti středně až málo vodné. Retenční 

schopnost je malá, průtok silně rozkolísaný. Koeficient odtoku je v horní části povodí vysoký, 

ve střední části dosti vysoký a v dolní části povodí střední. Ostravice je pravostranným 

přítokem řeky Odry, do níž ústí v Ostravě-Hrušově v nadmořské výšce 204 m n. m. Průměrný 

průtok u ústí činí 14,25 m3.s-1. Celé povodí řeky Ostravice náleží do povodí horního toku 

Odry – úmoří Baltského moře. [5, 30, 8] 



 26

Dnes je Ostravice prakticky v celé délce upravena, kromě pramenné oblasti. Od 

pramenů až po pravostranný přítok Morávky ve Frýdku-Místku je z hydraulického hlediska 

Ostravice bystřinou (tj. má poměrně vysoký sklon a za vyšších vodních stavů její proudnice 

velmi silně napadá dno i břehy. Řeka unáší množství splavenin (štěrk, kamení, zeminy), které 

má tendenci po opadnutí vody uložit v místech, kde je menší spád a nižší rychlost proudící 

vody. Celý tento proces střídání eroze a ukládání splavenin se opakuje s určitou pravidelností 

a cílem úprav vždy bylo vytvořit rovnovážný stav.[5] 

Průměrné specifické odtoky na horním toku Ostravice překračují 20 l.s-1.km2, avšak u 

některých menších povodí, např. u povodí Řečice, Slavíče, Mohelnice, Morávky nad 

Mohelnicí, dosahuje specifický odtok hodnotu 26 až 30 l.s-1.km2. Nejvyšší srážkové úhrny 

v povodí, značná členitost, značný sklon georeliéfu, jílovitohlinité půdy a horniny, které 

nevytvářejí podmínky pro vznik významnějších akumulací podzemních vod, přispívají 

v Moravskoslezských Beskydech mnohem více než v jiných geomorfologických celcích 

k velikosti povrchového odtoku. [30] 

Všechny uvedené přítoky včetně samotné Ostravice jsou vodohospodářský významné. 

Kromě Olešné pramenní v CHKO Beskydy a současně v Chráněné vodohospodářské oblasti. 

S výjimkou Čeladénky se na Ostravici a jejich uvedených přítocích nachází víceúčelová vodní 

díla, která jsou součástí vodohospodářské soustavy povodí Odry. Nedostatek vody 

pociťovaný na Ostravsku v období sucha dal podnět k prvním úvahám o prospěšnosti přehrad 

v Beskydech už na přelomu 19. a 20. století. Dnes se v povodí Ostravice nachází celkem 5 

významných vodních nádrží – Šance (Ostravice), Morávka (Morávka, Slavíč), Olešná 

(Olešná), Žermanice (Lučina) a Těrlicko (Stonávka). Z vodárenských nádrží Kružberk, Šance 

a Morávka proudí do vodárenského systému Ostravského oblastního obvodu každou vteřinu 

v průměru 2300 litrů vody (za den to je 198 000 m3). Ostatní nádrže sloužící průmyslovému 

využívání dodávají 3200 litrů/vteřinu (což je denně 279 000 m3). Tato množství jsou 

dodávána bez ohledu na roční období. Ze všech nádrží také odtéká tzv. minimální odtok, který 

naplňuje koryta řek pod přehradou a umožňuje tak existenci biologického života. Velikost 

minimálního odtoku se podle jednotlivých vodních děl pohybuje od 180 l.s-1 do 1100 l.s-1. [5, 

30]      
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Obr. 11 Vodní nádrž Šance (foto: M. Hořínková) 

V rámci vodohospodářské soustavy se uskutečňují také převody vody. K převádění 

části průtoků z řeky Morávky do povodí Lučiny (k posílení zásobovací funkce nádrže 

Žermanice nebo ke snížení povodňového ohrožení na Morávce) slouží jez Vyšní Lhoty. 

Přivaděč převádí vodu z Morávky do Lučiny u Vojkovic. Obdobně jez v Hodoňovicích 

umožňuje převod vody z Ostravice do Olešné. Součástí vodohospodářské soustavy je rovněž 

nádrž Baška na Baštici. [30] 

Zajímavými vodními útvary v povodí řeky Ostravice jsou malé vodní nádrže (tzv. 

klauzy), které ke konci 19. a počátkem 20. století sloužily k plavení dříví. I když už byla 

plávka dříví dávno ukončena, některé z nich se zachovaly (viz obrázek 12). Mezi současné 

funkce klauzů patří funkce vodohospodářská z hlediska retence vody v krajině, protierozní, 

stabilizační, krajinotvorná. Vhodným uspořádáním objektu umožňujícím migraci živočichů se 

obnovil jejich pohyb po toku, který byl přerušen. Další významnou funkcí je protipožární, kdy 

v době minimálních průtoků v Bílé Ostravici, je nádrž jedním z mála zdrojů protipožární vody 

v případě lesního požáru v dané lokalitě. [9, 30, 20] 

 
Obr. 12 Klauz Fridrich (Bedřich) na Bílé Ostravici (Foto: J. Unucka) 
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V povodí Ostravice se také nachází experimentální povodí Červík (viz obrázek 13). 

Červík (hydrologické pořadí 2-03-01-007) je levostranným přítokem Ostravice a v dnešní 

době ústí do vodní nádrže Šance. Klimatická a hydrologická měření jsou zde uskutečňována 

od roku 1953. Na povodí jsou standardně měřeny srážky, teplota vzduchu a vody, sněhové 

srážky, průtok a vlhkost vzduchu. Plocha povodí je 1,85 km2, sklon povodí je 30,4% a 

průměrná nadmořská výška 801 m n. m. Pro účel výzkumu bylo rozděleno na levé podpovodí 

Červík-A a pravé podpovodí Červík-B. Povodí byla plně lesnatá se smrkovými porosty. Do 

konce roku 1994 bylo na podpovodí Červík-A plošně smýceno 95% porostů a obnovováno 

smrkem s 10 % zastoupením buku. Podpovodí Červík-B bylo po celou dobu téměř bez 

mýcení, kvůli možnosti porovnání odtokového režimu s podpovodím Červík-A. [44] 

 
Obr. 13 Experimentální povodí Červík (Foto: B. Šír) 

5 VSTUPNÍ DATA 

Výsledky a samotná kvalita modelu jsou do značné míry závislé na kvalitě vstupních 

dat. Ani sebevíce propracovanější model není schopen poskytnout kvalitní výstupy, pokud 

nemá odpovídající informace na straně vstupních dat. Z toho vyplývá, že i výběr pilotního 

povodí je tak na dostupnosti dat závislý (např. přítomnost a rozmístění srážkoměrných a 

vodoměrných stanic na daném povodí). 

Za účelem vypracování této práce byly použity následující základní datové vstupy: 

• digitální model terénu (DMT, angl. DTM – Digital Terrain Model) – je 

prakticky nejdůležitějším primárním vstupem dat. Velikosti hrany buňky rastru 

je 10 metrů. Tento hydrologicky korektní DMT mi byl poskytnutý VŠB-TUO 

v rámci projektu FLOREON (zdroj dat: KÚ Moravskoslezského 

kraje/GEODIS). 
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• CORINE Land Cover 2006 – je součástí programu CORINE (COoRdination 

of INformation on the Environment), jehož úlohou je sběr, koordinace a 

zajištění kvalitních informací o životním prostředí a přírodních zdrojích, které 

jsou srovnatelné v rámci Evropského společenství. Cílem projektu CORINE 

Land Cover je tvorba databáze krajinného pokryvu Evropy na základě jednotné 

metodiky a pravidelná aktualizace této databáze. Výstupem jsou mapy 

vegetačního pokryvu v měřítku 1:100 000 rozděleného do 44 tříd. [11] Tato 

vrstva mi byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí 

(CENIA) ve formátu *.shp. Mapy vyjadřují rozložení krajinného pokryvu v 

daném roce na povodí Ostravice (viz příloha 1). Data za rok 2000 a starší jsou 

také volně ke stažení na webových stránkách Evropské agentury pro životní 

prostředí (EEA - European Environment Agency). [19]  

• mapa půdních typů - jedná se o digitální polygonovou vrstvu půdních typů 

povodí Ostravice (viz příloha 2). Tato vrstva mi byla poskytnuta VŠB-TUO v 

rámci řešení projektu FLOREON (zdroj dat: VÚMOP) v měřítku 1:100 000. 

Data jsem obdržela ve formátu *.shp. 

• grid CN – tato vrstva byla vytvořena v rámci vypracování mé předchozí práce 

[22]. Velikosti hrany buňky rastru je 10 metrů. V rámci zmíněné práce byla 

velmi podrobně rozpracována metodika pro odvozování vstupních parametrů 

pro metodu SCS-CN a metodu Green-Ampt. Grid CN (viz příloha 3) vstupuje 

jako jedna z hlavních vrstev do schematizace povodí.  

• srážky - časové řady údajů, které obsahují hodinové úhrny srážek na daném 

území ze srážkoměrných stanic ČHMÚ. Údaje byly získány od VŠB-TUO 

v rámci řešení projektu FLOREON (zdroj dat: ČHMÚ a Povodí Odry, s.p., 

hodinové intervaly) ve formátu *.xls (Microsoft Excel). Údaje o srážkách jsem 

obdržela za měsíc srpen roku 2005, září roku 2007 a červen 2009. 

• průtoky – rovněž časové řady údajů. Obsahují hodinové hodnoty průtoku z 

vodoměrných stanic daného území. Údaje byly získány od VŠB-TUO v rámci 

řešení projektu FLOREON (zdroj dat: ČHMÚ a Povodí Odry, s.p., hodinové 

intervaly) ve formátu *.xls (Microsoft Excel). Časové řady průtoků jsou 

důležité především při kalibraci samotného modelu. Údaje o průtocích jsem 

obdržela za stejné období – srpen 2005, září 2007 a červen 2009. 
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• síť srážkoměrných a vodoměrných stanic – jde o digitální bodovou vrstvu 

rozmístění srážkoměrných a vodoměrných stanic v povodí Ostravice (viz 

příloha 4). Data byla rovněž získána v rámci řešení projektu FLOREON (zdroj 

dat: ČHMÚ a Povodí Odry, s.p.) ve formátu *.shp. Údaje o rozmístění stanic 

jsou pak důležité při distribuci srážek na povodí (použita metoda 

Thiessenových polygonů).  

• říční síť, vodní plochy, břehové linie – digitální liniové vrstvy ve formátu 

*.shp, jenž byly získány z DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat 

(DIBAVOD). [57]  

6 POUŽITÉ SRÁŽKOODTOKOVÉ MODELY 

Vzhledem k charakteru řešené problematiky byly vybrány tři srážkoodtokové modely: 

HEC-HMS, HYDROG a MIKE SHE. Každý z těchto jmenovaných modelů má své výhody a 

nevýhody. 

6.1 HEC-HMS 
HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center-Hydrologic Modeling System) byl 

vyvinut hydrologickým inženýrským centrem Americké armády (HEC-USACE, založeno 

v roce 1964) pro studium srážkoodtokových procesů v povodí. Je navržen tak, aby byl 

použitelný pro různé zeměpisné oblasti. HEC-HMS je pokračovatelem modelu HEC-1, který 

byl vytvořený v roce 1967. [55] 

HEC-HMS disponuje přehledným grafickým uživatelským rozhraním (viz obrázek 14) 

a implementací pokročilých metod pro hydrologickou a hydraulickou transformaci s-o 

procesu. Grafické uživatelské rozhraní umožňuje plynulý pohyb mezi jednotlivými částmi 

programu. Program je zdarma ke stažení na stránkách HEC-USACE [55]. V současnosti 

existuje ve verzi 3.4. Kromě samotného programu, je na stránkách ke stažení jeho bohatá 

dokumentace (uživatelský a technický manuál, případové studie), ale mimo to i manažer 

časový řad HEC-DSSVue a HEC-GeoHMS, jenž slouží pro předzpracování dat. 
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Obr. 14 Grafické uživatelské rozhraní modelu HEC-HMS 

Základními prvky, které tvoří uživatelské rozhraní, jsou basin model (obsahuje 

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

control specifications (časový interval a parametry simulace) a input data (např. data 

časových řad jako jsou srážky, průtoky, teploty, různá rastrová data a další). Tyto základní 

komponenty uživatelského rozhraní je možné vidět na obrázku 14 v jeho levé horní části. 

Z těchto komponent se pak sestaví běh výpočtu simulace (simulation run). Díky tomuto řešení 

je možné komponenty libovolně kombinovat, což podporuje možnost simulace různých 

scénářů. 

Srážkoodtokový proces se skládá v modelu HEC-HMS ze čtyř hlavních komponent 

[49, 54, 18]: 

• runoff – volume model – komponenta, která počítá objem odtoku. Jedná se o model 

ztráty srážky na povodí formou stanovení efektivní srážky (tj. srážky vyvolávající 

povrchový odtok z povodí za daných podmínek). Model HEC-HMS nabízí v tomto 

případě hned několik různých metod. V této práci bude použita metoda SCS-CN a 

metoda Green-Ampt – obě budou podrobněji popsány níže. 
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• direct runoff model – komponenta reprezentující přímý odtok z povodí. I v tomto 

případě model HEC-HMS nabízí na výběr ze škály různých metod. Mezi 

nejpoužívanější patří metoda Clarkova jednotkového hydrogramu. Tato metoda bude 

použita i v této práci. Pro výpočet je nutné stanovit hodnoty Time of concentraction 

(čas koncentrace) a Storage coefficient (doba zdržení vody v povodí). Tyto hodnoty 

jsou vypočteny při schematizaci povodí. 

• baseflow model – komponenta reprezentující základní odtok vody z povodí. HEC-

HMS nabízí tři různé metody – metodu konstantního odtoku (Constant monthly), 

recesní metodu (Exponential recession) a metodu lineární nádrže (Linear reservoir). 

V této práci byla použita recesní metoda, jež je hojně využívaná pro svou 

jednoduchost a robustnost. Tato metoda kromě parametrů počátečního průtoku 

nevychází z hydrogeologických poměrů území, ale jedná se ve své podstatě o metodu 

separace hydrogramu.     

• routing model – komponenta reprezentující pohyb vody v otevřených korytech. Model 

HEC-HMS nabízí celkem pět metod pro hydraulickou transformaci vody na povodí. 

Zřejmě nejrozšířenější metodou používanou pro řešení hydraulické transformace 

v celosvětovém měřítku je metoda kinematické vlnové aproximace a i proto byla 

použita v této práci. Tato metoda vychází ze Saint-Venantových rovnic. 

Mezi nesporné výhody modelu HEC-HMS kromě ceny a bohaté dokumentace patří 

možnost výběru celé škály metod v rámci jediného projektu HEC-HMS, semidistribuované 

(popř. distribuované řešení), nabídka nástrojů pro GIS preprocesing a nástroj pro správu 

časových řad a v neposlední řadě možnost poloautomatické kalibrace modelu. 

6.1.1 Metoda SCS-CN 
Metoda SCS-CN byla vyvinuta pro hodnocení srážkoodtokových procesů v krajině 

v USA Službou pro ochranu půd (US-Soil Conservation Service – US SCS). Byla odvozena 

na základě analýz jednotkového hydrogramu (v angl. UH – unit hydrograph) a primárně byla 

odvozena pro menší zemědělská povodí. Později byla tato metoda modifikována pro lesní a 

urbanizována povodí. [28, 37, 49] 

Princip této metody spočívá ve sdružení klíčových parametrů krajinného pokryvu 

(nebo lépe prvku využití půdy) a hydrologických charakteristik půd do jediného čísla CN, 

které vyjadřuje odtokovou ztrátu na povodí. Metoda ve své podstatě řeší výšku povrchového 
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odtoku v závislosti na intenzitě srážkového impulsu, předchozích vláhových podmínkách 

(ukazatel předchozích srážek) a na vlastních hodnotách CN křivek. [49, 47] 

Povrchový odtok je v případě SCS metody odvozován ze vztahu: [49, 47] 

( )

( )SIP

IP
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a

a

+−

−
=

2

, kde 

Q …povrchový (hortonovský) odtok [mm] 

P …srážky [mm] 

aI …počáteční ztráta na povodí [mm], často lze odhadnout např. vztahem SI a 2,0=  

S …parametr daný vztahem )10/1000(4,25 −⋅= CNS [mm] 

Metoda SCS-CN je jednou z metod, která řeší problematiku přímého odtoku z 

významných dešťů na povodí bez limnigrafického měření. Metoda umožňuje především 

odvození objemu přímého odtoku na povodích. Základním vstupem metody SCS-CN je 

srážkový úhrn, za předpokladu jeho rovnoměrného rozdělení po ploše povodí. Objem srážek 

je následně transformován na objem odtoku pomocí čísel odtokových křivek. Kromě tohoto je 

metoda použitelná k posuzování vlivu způsobu využívání povodí, protierozních opatření a 

dalších změn na velikost povrchového odtoku a zejména pak k navrhování a posuzování 

technických protierozních opatření, jako jsou dráhy soustředěného povrchového odtoku 

(zatravněné údolnice, průlehy, záchytné příkopy, zasakovací pásy, ochranné hrázky a malé 

vodní nádrže) v souladu s ČSN 75 1300 „Hydrologické údaje povrchových vod“. [49, 31, 47, 

28] 

Mezi nesporné výhody metody lze zařadit možnost rastrové reprezentace hodnot CN 

pro plně distribuované řešení modelu. Číslo křivky (CN) může teoreticky nabývat hodnot 0-

100, kde vyšší číslo křivky znamená nižší vodo-zádržnou schopnost dané skupiny využívání 

půdy. V našich podmínkách se však hodnoty nižší než 50 vyskytují jen zřídka na 

elementárních ploškách (jako například rašeliniště apod.). [49, 47] 

Ke stanovení hodnot CN je potřeba vyhodnotit: zastoupení hydrologických skupin pud 

(infiltrační schopnost), způsob využití a obdělávání půdy (druh zemědělských plodin, druh 

porostu, charakter zastavěných a zpevněných ploch, způsob hospodaření na povodí) a 

počáteční stav nasycenosti půdy. Počáteční stav nasycenosti půdy je charakterizován 3 

skupinami předchozích vláhových podmínek (PVP) podle úhrnu srážek za 5 dnů – viz tabulka 

2. 
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Tab. 2 Skupiny předchozích vláhových podmínek [23] 
Skupina 

PVP 
Celkový úhrn předchozích srážek v [mm] za 5 dnů v období 

mimovegetačním vegetačním 
I < 13 < 36 
II 13 – 18 36 – 53 
III > 28 > 53 

 

Skupina PVP I charakterizuje nízkou nasycenost aktivní zóny půd v povodí 

předchozími dešti. Odpovídá suché půdě, ale s takovým obsahem vody v půdě, který ještě 

umožňuje uspokojivou orbu a obdělávání. [23] 

Skupina PVP II charakterizuje průměrnou nasycenost aktivní zóny půd v povodí. 

Vlhkostní podmínky jsou kolem retenční vodní kapacity aktivní zóny. Pro výpočet objemu 

odtoku pro návrhové účely se doporučují hodnoty CN odvozené právě pro PVP II. [23, 49] 

Skupina PVP III charakterizuje vysokou nasycenost aktivní zóny půd v povodí 

předchozími dešti. [35] 

Celá metodika pro odvození hodnot CN je podrobně rozpracována a popsána v jedné 

z mých předchozích prací [22]. Pro účely této práce byl použit již hotový grid CN (viz 

příloha 3) právě z této předchozí práce.   

6.1.2 Metoda Green-Ampt 
Metoda Green-Ampt byla rozpracována v USA jako jedna z prvních už v roce 1911, 

přesto se (zejména v USA) ve srážkoodtokových modelech používá stále hojně. Kromě 

modelu HEC-HMS je implementována například i v SWAT či GSSHA. [49] 

Metoda Green-Ampt vychází z následujícího vztahu: [49, 3, 32] 
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Princip této metody je zobrazen na obrázku 15. Metoda je ve své podstatě 

zjednodušením Darcyho zákona, kdy je hydraulický gradient tohoto zákona zanedbán a řeší se 

zde pouze vertikální migrace infiltrované vody jako kolmý pístový tok. 

 
Obr. 15 Princip metody Green-Ampt [49] 

Parametry metody Green-Ampt lze také odvodit z CN křivek například pomocí 

následujících vztahů: [49] 

  
499,15

100 CN
K s

−
=  [mm.h-1], pro CN>75  

  CNK s 39,075,30 −=  [mm.h-1], pro CN<75 

Hlavním určujícím parametrem je hydraulická vodivost půdy (podobně jako např. u 

metody Hortona), která je odvoditelná např. z hydrologické skupiny půdy nebo nomogramu 

zrnitostní frakce půd. 

Zjednodušení metody Green-Ampt vyplývá z následujících předpokladů: [49] 

• homogenní vlastnosti půdního profilu, neuvažují se preferenční cesty proudění 

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

pro povodí o velkých sklonech terénu 

• půda je homogenně nasycena nad frontou infiltrace 

Pro aplikaci metody Green-Ampt je potřeba znát především tři základní parametry: 

pórovitost, hydraulickou vodivost a sací vztlak. Stejně jako u metody SCS-CN i v tomto 
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případě je podrobně rozpracovaná a popsána metodika v práci [22] a hodnoty základních 

parametrů metod Green-Ampt, jež vstupují do modelu HEC-HMS, byly použity právě z této 

práce. 

6.2 HYDROG 
HYDROG je software, který byl primárně navržen pro potřeby operativní praxe, kde 

se již etabloval a osvědčil. Je tedy určen pro simulaci, operativní předpovědi a operativní 

řízení odtoku vody z povodí z příčinné přívalové nebo regionální srážky resp. odtoku 

způsobeného táním sněhové pokrývky. [42] 

Tento software byl vyvinut profesorem Milošem Starým z VUT v Brně (vývoj probíhá 

od roku 1991) a v současnosti existuje ve verzi 9.1. Není volně k dispozici a funguje pouze 

s licencovaným hardwarovým klíčem. Model HYDROG byl poprvé nasazen u státního 

podniku Povodí Odry, a to právě v povodí Ostravice za povodně v roce 1997, kde se osvědčil 

na výbornou, a proto bylo rozhodnuto o jeho rozšíření na celé povodí Odry, tj. na cca 6 000 

km2 (kromě okrajových částí povodí, z nichž vody bezprostředně odtékají do Polské republiky 

a nevytvářejí větší řeky – viz Hlučínsko), které bylo dokončeno v roce 2000. [45] 

 
Obr. 16 Grafické uživatelské rozhraní modelu HYDROG 
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HYDROG je nasazen v operativním provozu na mnoha povodích České republiky. 

V ČHMÚ je používán pro výpočet předpovědí na regionálních předpovědních pracovištích 

v Ostravě (povodí Odry, Bečvy a Horní Moravy) a v Brně (pro povodí Dyje) v rámci podniků 

Povodí je používán na povodích Odry, Labe a Ohře. [12, 24] 

Schematizace povodí je v modelu HYDROG řešena pomocí orientovaného 

ohodnoceného grafu G (N, H, P), který nahrazuje skutečné povodí (viz obrázek 17). N zde 

představuje množinu vrcholů grafu (uzly grafu), H množinu hran grafu (vodních toků) a P 

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

Vrcholy grafu pak představují bodové zdroje vody (přítoky do povodí, odběry vody, uzly s 

akumulací - vodní nádrže). Z toho všeho vyplývá, že topologické, geometrické, hydrologické 

a hydraulické parametry jsou pro každý prvek množiny konstantní. Jedná se tedy o 

semidistribuovaný model. [42] 

 
Obr. 17 Princip schematizace povodí v modelu HYDROG [24] 

V průběhu řešení srážkoodtokového procesu jsou uvažovány dva druhy transformací – 

hydrologická a hydraulická. Pro hydrologickou transformaci na povodí je použita metoda 

Hortona. Je nazvána podle svého objevitele Roberta Hortona (1933) [viz např. 2]. Metoda 

Hortona konceptuálně řeší infiltraci ovzdušné srážky a výšku efektivní srážky (tj. srážky 

vyvolávající povrchový odtok). Je nenáročná na parametry a vychází zejména z 

hydraulických vlastností půdy. Metodu lze matematicky vyjádřit vztahem: [49] 
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( ) kt
cc effff −

−+= 0                                                                                                      

 
f rychlost infiltrace [mm.h-1] 

f0 počáteční infiltrační kapacita [mm.h-1] 

fc finální infiltrační kapacita [mm.h-1] 

k empirický koeficient hydraulických vlastností půdy [-] 

t čas od počátku příčinné srážky (srážky propagující přímý odtok z povodí) [h] 

Počáteční infiltrační kapacita f0 je upravena podle ukazatele předchozích srážek (UPS/API): 
[49] 
 

10

900
0

+
=

UPS
f                                                           

 Pro simulaci pohybu vody (hydraulická transformace) jsou použity zjednodušené 

(kinematickou vlnovou aproximací) Saint-Venantovy rovnice pro neustálené proudění.  

Hlavní výhodu modelu HYDROG s ohledem na operativní praxi lze spatřit v použití 

kalibračních koeficientů. Kalibrační koeficienty upravují výsledky modelu bez přímého 

zásahu do schematizace. Jedná se tedy o přepočetní koeficienty pro numerické řešení s-o 

procesu. Kromě tohoto mechanismu HYDROG disponuje poloautomatickou a automatickou 

kalibrací parametrů zavěšených ploch a podzemních nádrží (lineární metoda). 

6.3 MIKE-SHE 
MIKE SHE představuje distribuovaný s-o model pro simulaci všech hlavních procesů 

v zemní fázi hydrologického cyklu od srážek až po odtok vody z povodí a to přes povrchový 

odtok, podzemní odtok, tání sněhu, evapotranspiraci a další procesy. Model je vhodný pro 

analýzu, plánování a řízení v oblasti vodních zdrojů, povodí a životního prostředí. Má širokou 

oblast uplatnění při posuzování vzájemných interakcí mezi povrchovou a podzemní vodou a 

při řešení zásadních technických zásahů v povodí. [34] 

MIKE SHE vychází z modelu SHE (Systéme Hydrologique Européen), který byl od 

roku 1977 vyvíjen konsorciem tří evropských organizací: the Institute of Hydrology (Velká 

Británie), SOGREAH (Francie) a DHI Water & Environment (Dánsko). Insitut DHI (Danish 

Hydraulic Institute) pak od poloviny 80. let minulého století začal dále tento model rozvíjet 

jako součást řešení platformy HD a s-o modelů v podobě MIKE Zero. [34, 36] 

Na rozdíl od modelu HYDROG a HEC-HMS je model MIKE SHE příliš komplexní 

na straně vstupů a metodik. Z toho vyplývá, že pro operativní provoz v rámci hydrologické 
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prognózy se hodí méně než oba jmenované modely, kdežto pro bilanční analýzy a 

management povodí se tento program svým zaměřením hodí dokonale. [49] 

 
Obr. 18 Grafické uživatelské rozhraní MIKE SHE 

Povrchový odtok je v tomto modelu řešen pomocí difuzní aproximace Saint 

Venantových rovnic a Manningova vztahu. Pohyb vody v korytech je řešen napojením na 1D 

model MIKE 11. Propojení modelů MIKE SHE a MIKE 11 mimo jiné umožňuje 1D simulace 

říčních toků a vodních stavů pomocí Saint Venantových rovnic, simulaci široké škály objektů 

jako například jezů a propustků, modelování inundačních oblastí a další. Evapotranspirace je 

řešena metodou Kristensen-Jensen (1975). Kromě této metody se ještě uplatňuje 

zjednodušený dvouvrstvý model, kdy je půdní profil rozčleněn na svrchní vrstvu (zde se 

uplatňuje faktor RDF – Root distribution function a dochází k odčerpávání půdní vody kořeny 

rostlin) a spodní vrstvu, kde k těmto procesům nedochází. Toto řešení vyžaduje data o 

vegetačním krytu (index listové plochy – LAI index a hloubku kořenů – root depth) a fyzikální 

vlastnosti půdy. Pro pohyb vody v nenasycené zóně se využívají Richardsovy rovnice nebo 

jejich zjednodušené podoby, jejichž aplikace pak výrazně zkracuje čas výpočtu. Podzemní 

odtok a nasycená zóna je řešena pomocí implicitní metody konečných prvků v 3D řešení. 

Velmi podrobný popis všech výše uvedených metod je možné najít v technickém manuálu 

MIKE SHE. [35] Jsou zde podrobně rozepsány příslušné rovnice a doplněné názornými 
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obrázky. Dalším velmi užitečným zdrojem informací je také chystaná kniha Modelování 

srážkoodtokových vztahů s využitím GIS. [49] 

7 SRÁŽKOODTOKOVÉ EPIZODY 

Jak je již zmíněno v kapitole 4, časové řady údajů o srážkách a průtocích jsem získala 

za měsíc srpen 2005, září 2007 a červen 2009 ve formátu *.xls. Pro další postup bylo nejprve 

nutné vybrat konkrétní srážkoodtokovou situaci a následně připravit data do požadovaných 

formátů pro vstup do modelů. 

Pro model HEC-HMS jsem připravila data do formátu *.dss pomocí HEC-DSSVue 

(viz obrázek 19) (Hydrologic Engineering Center-Data Storage System Visual Utility 

Engine). Jedná se o databázový systém na platformě JAVA, který umožňuje vkládání, správu 

a vizualizaci dat s charakterem posloupnosti, jako jsou právě například časové rady srážek a 

průtoků. Je dostupný zdarma na webových stránkách hydrologického inženýrského centra 

Americké armády (HEC-USACE). [52] 

 
Obr. 19 Prostředí programu HEC-DSSVue 

HYDROG (viz obrázek 20) vyžaduje pro import časové řady srážek a průtoků formát 

*.csv, kdy oddělovačem hodnot musí být čárka, oddělovačem desetinných míst je tečka. 

Importovaná data musí být uložena v adresáři #import a jejich názvy jsou rovněž striktní – 

SRAZK.csv (pro časovou řadu srážek) a MER.csv (pro časovou řadu průtoků). 
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Obr. 20 Import srážek v modelu HYDROG 

 V modelu MIKE SHE (viz obrázek 21) jsou časové řady srážek a průtoků ukládány 

ve formátu *.dfs0, což je binární formát souboru pro ukládání časových řad pro celou skupinu 

produktů institutu DHI. 

 
Obr. 21 Import srážkových dat pro jednotlivé stanice do projektu MIKE SHE ze souboru 

formátu *.dfs0 
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V práci jsou testovány různé typy srážkoodtokových epizod (regionální, přívalové 

srážky). Od modelování jarního tání sněhu bylo však nakonec upuštěno pro nedostatečnou 

kvalitu požadovaných vstupních dat.  

7.1 Srpen 2005 
Východní část České republiky byla již na počátku srpna 2005 ovlivněna frontálním 

systémem, který přinesl chladnější počasí a intenzivní srážky. Chladné a vlhké západní až 

severozápadní proudění se v první srpnové dekádě projevilo na našem území podnormálními 

teplotami a četnými srážkami. Průměrná teplota tohoto období se v rámci celé ČR pohybovala 

2 až 4 °C pod normálem. [13] 

Na konci srpna (okolo 23. 8.) zasahuje do střední Evropy od jihovýchodu brázda 

nízkého tlaku vzduchu, která znovu ovlivňuje počasí na Moravě a Slezsku. Za 24 hodin 

napršelo například na Ondřejníku 74 mm, Ropice 95,5 mm srážek. V reakci na srážky se 

nejvíce zvedly hladiny v povodí Ostravice a Olše (45 až 120 cm) přičemž 1. SPA dosáhla 

hladina Ostravice ve Sviadnově a Lubina v Petřvaldě, 2. SPA Olše v Českém Těšíně. 

Vodnosti toků v těchto povodích vzrostly na ca 60 denní až 1-letý průtok, na Olši v Těšíně v 

současnosti až 5-letý průtok. [13] Z Hydrologické ročenky České republiky 2005 jsem 

vybrala z tabulky kulminačních stavů v roce 2005, při kterých byl dosažen 2. stupeň 

povodňové aktivity nebo průtok větší, než 2-letý, hodnoty pro profil Ostrava a Sviadnov na 

řece Ostravici: 

 

Tab. 3 Kulminační stavy pro profil Ostrava a Sviadnov 24. 8. 2005 
na řece Ostravici [16] 

Měsíc Den Tok Profil 
Stav 
[cm] 

Průtok 
[m3.s-1] 

Vodnost 
[roky] 

SPA 
 

srpen 24 Ostravice Ostrava 392 374 2 Pohotovost 
srpen 24 Ostravice Sviadnov 377 241 2 Pohotovost 

 

 

S ohledem na výše zmíněné informace jsem za konkrétní srážkoodtokovou epizodu 

zvolila období 19. – 31. 8. 2005 – viz následující obrázek. 
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Obr. 22 Úhrn srážek (mm/hod) ze srážkoměrných stanic na povodí Ostravice 

 19. – 31. 8. 2005 (HEC-DSSVue) 
 

Nejvyšší úhrn srážek za jednu hodinu byl zaznamenán v tomto období na stanici 

Olešná (O4OLEP00) 24. srpna v 5:00 a činil 24,4 mm/hod. Obrázek 23 znázorňuje naměřené 

průtoky ve stanicích Ostrava (O4293000) a Sviadnov (O4288900) za zvolené období. 

 
Obr. 23 Naměřené průtoky (m3.s-1) ve stanicích Ostrava (O4293000) a Sviadnov (O4288900) 

 v období od 19. – 31. 8. 2005 (HEC-DSSVue) 
 

Ve stanici Sviadnov dosáhl průtok svého maxima 24. 8. 2005 v 12:00 na hodnotě 

241 m3.s-1. Ve stanici Ostrava činil kulminační průtok 374 m3.s-1a byl dosažen 24. 8. 2005 ve 
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14:00. Obě tyto hodnoty kulminačních průtoků přesně korespondují s tabulkou 3 a obě tyto 

hodnoty tedy odpovídají 2. stupni povodňové aktivity (pohotovost).    

7.2 Září 2007 
Září roku 2007 se zařadilo k nejvodnějším měsícům z celého roku 2007. Průměrné 

měsíční průtoky se pohybovaly nejčastěji mezi 75 až 300 % Qm. Průměrné zářijové vodnosti 

dosahovaly hodnot Q330d až Q180d (na povodní nejvíce postižených povodích však až více než 

Q30d). Srážkově bylo září na území ČR výrazně nadnormální s průměrným srážkovým úhrnem 

117 mm, což odpovídalo 224 % normálu. [17] 

Hned v první zářijové dekádě (5. – 8. 9.) došlo k povodňové situaci, jež postihla 

především severovýchod a jih území ČR. Jednalo se o povodeň vyvolanou regionálními dešti 

z cyklonální situace. Počasí u nás ovlivnil výrazný frontální systém spojený s tlakovou níží 

nad Maďarskem a Slovenskem. Nejvydatnější srážky vypadly v povodí Odry (od 5. do 7. 9. 

spadlo v Jeseníkách přes 100 mm, místy však až 300 mm srážek), přičemž zasaženo bylo 

hlavně severní návětří Jeseníků, kde byly srážky orograficky zesilovány, dále podhůří Beskyd 

a Beskydy. [17, 14] 

Za konkrétní srážkoodtokovou epizodu jsem na základě těchto informací vybrala 

období od 1. - 15. 9. 2007 (viz následující obrázek). 

 
Obr. 24 Úhrn srážek (mm/hod) ze srážkoměrných stanic na povodí Ostravice 

 1. – 15. 9. 2007 (HEC-DSSVue) 
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Nejvyšší úhrn srážek za jednu hodinu byl v tomto období zaznamenán na stanici 

Ondřejník (O4ONDR00) 7. 9. ve 2:00, kdy spadlo 12,6 mm/hod. Od půlnoci do 6:00 ráno 

7. 9. spadlo na této stanici přes 60 mm srážek. Obrázek 25 ukazuje hodnoty naměřených 

průtoků ve stanicích Ostrava (O4293000) a Sviadnov (O4288900) za zvolené období. 

 
Obr. 25 Naměřené průtoky (m3.s-1) ve stanicích Ostrava (O4293000) a Sviadnov (O4288900) 

 v období od 1. – 15. 9. 2007 (HEC-DSSVue) 

Ve stanici Ostrava dosáhl průtok svého kulminačního maxima 7. 9. v 11:00 a činil 

327 m3.s-1. Dle informací z Hlásné a předpovědní povodňové služby (HPPS) ČHMÚ byl 

výrazně překročen 1. stupeň povodňové aktivity (bdělost) a chybělo 56 m3.s-1 k dosažení 

2. stupně povodňové aktivity (viz tabulka 4). Průměrný roční průtok činí dle HPPS ČHMÚ 

v této stanici 15,5 m3.s-1. 

 

Tab. 4 Vodní stavy (cm), průtoky (m3.s-1) a příslušné stupně povodňové aktivity pro 
stanici Ostrava na řece Ostravici [15] 

 

 

Ve stanici Sviadnov dosáhl průtok svého maxima 7. 9. v 9:00 a naměřená hodnota 

činila 170 m3.s-1. Dle HPPS ČHMÚ byl překročen 1. stupeň povodňové aktivity (viz tabulka 

5). Průměrný roční průtok činí dle HPPS ČHMÚ v této stanici 11,0 m3.s-1. 
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Tab. 5 Vodní stavy (cm), průtoky (m3.s-1) a příslušné stupně povodňové aktivity pro 
stanici Sviadnov na řece Ostravici [15] 

 

7.3 Červen 2009 
Celou třetí červnovou dekádu roku 2009 je možné celkově hodnotit jako mimořádné 

období, kdy se nepříznivě spojila celá řada faktorů (mimo jiné rozložení a téměř stacionarita 

tlakových útvarů, dostatečná teplota a vlhkost vzduchové hmoty a v neposlední řadě i 

příhodné roční období). Výsledkem bylo téměř 14 dní se silnými bouřkami nejen na našem 

území, ale i v širším okolí České republiky. Intenzivní bouřková činnost místy doprovázená 

prudkými lijáky způsobila ojediněle na našem území přívalovou povodeň (Novojičínsko 

24. 6., Jesenicko a Rychlebské hory 26. 6., povodí Blanice a Volynky 27. 6., Kamenice a 

dolní Ploučnice 1., 2. a 4. 7., Fulnek 2. 7., Dolní Bory - Oslava 2. 7.). Velmi podrobný popis 

této výjimečné situace, je popsán ve zprávě ČHMÚ [40]. 

Za konkrétní srážkoodtokovou epizodu jsem pro výjimečnost situace v červnu 2009 

vybrala delší období od 15. - 27. 6. 2009 (viz následující obrázek). 

 
Obr. 26 Úhrn srážek (mm/hod) ze srážkoměrných stanic na povodí Ostravice 

 15. – 27. 6. 2009 (HEC-DSSVue) 
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Nejvyšší úhrn srážek za jednu hodinu byl zaznamenán na stanici Ondřejník 

(O4ONDR00) 23. 6. 2009 ve 21:00 a činil 20,5 mm/hod. O tom, že se jednalo opravdu o 

výjimečnou srážkoodtokovou událost může svědčit i například fakt, že na této stanici čtyři 

hodiny před tímto maximálním úhrnem srážek, nebyl zaznamenán žádný srážkový úhrn. 

Mohlo tak tedy docházet na celém území k lokálním přívalovým srážkám, které nemusela 

zaznamenat žádná ze srážkoměrných stanic.  

Na obrázku 27 je ještě znázorněna celková distribuce úhrnu srážek na povodí 

Ostravice od 14. – 28. 6. 2009 a vybraný radarový snímek z 24. 6. 2009 z 15:45, který 

zobrazuje množství srážek za 15 minut.  

 
Obr. 27 Celková distribuce úhrnu srážek na povodí Ostravice od 14. – 28. 6. 2009  

a vybraný radarový snímek z 24. 6. 2009 15:45 

 

Hodnoty naměřených průtoků pro profily Ostrava a Sviadnov na řece Ostravici jsou 

znázorněny na obrázku 28. 

Intenzivní bouřková činnost místy doprovázená prudkými lokálními lijáky se projevila 

rozkolísanosti naměřených průtoků. Na obrázku 28 jsou patrná dvě větší kulminační maxima 

a jedno menší. Ve stanici Ostrava (O4293000) bylo dosaženo hlavní kulminace 23. 6. v 7:00 a 

hodnota činila 112 m3.s-1. Dle tabulek 4 a 5 sice nebylo dosaženo žádného stupně povodňové 

aktivity, ale vzhledem k výjimečnosti srážkové situace mohlo docházet k lokálním 

přívalovým srážkám a voda tak mohla odtékat mimo koryta toků. 



 48

 
Obr. 28 Naměřené průtoky (m3.s-1) ve stanicích Ostrava (O4293000) a Sviadnov (O4288900) 

 v období od 15. – 27. 6. 2009 (HEC-DSSVue) 

8 MODELOVÁNÍ V HEC-HMS 

Před samotným modelováním v HEC-HMS je nutné nejprve předzpracovat vstupní 

data (preprocesing) a připravit je tak pro import do samotného modelu (výstavba 

schematizace povodí). Poté může být projekt naimportován do prostředí modelu HEC-HMS, 

následuje import časových řad (meteorologická data – srážky, průtoky), simulace s-o procesu, 

předběžné zhodnocení výstupů a kalibrace dané s-o epizody. 

8.1 Schematizace povodí pro model HEC-HMS 
Prakticky nejdůležitějším primárním vstupem dat pro modelování srážkoodtokových 

vztahů je digitální výškový model, který reprezentuje v určitém rozlišení nadmořské výšky 

terénu. Pro potřeby hydrologického modelování se nejčastěji používá rastrová reprezentace 

(grid). Pro účely této práce byla použita rastrová reprezentace digitálního modelu terénu o 

velikosti hrany buňky rastru 10 metrů. 

Velice významnou úlohu v procesu předzpracování dat mají také geografické 

informační systémy (GIS). Protože GIS i hydrologické modely pracují s prostorovými daty 

(geospatial data), je trend napojení GIS a hydrologických (ale i jiných modelů krajinných 

systémů) logický a stále sílící. Kromě předzpracování dat je úloha GIS v procesu 

hydrologického modelování významná také například při vizualizaci výsledků 

hydrologických modelů (tzv. postprocesing) nebo při správě geodat. Podrobně a přehledně se 

touto tématikou zabývají ve své knize například Maidment a Djokic [33]. 
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Preprocesing dat proběhl v prostředí ArcView 3.2 pomocí dvou extenzí: HEC-

GeoHMS a HEC-GeoHMS Add-In. Extenze HEC-GeoHMS slouží k vytvoření samotné 

schematizace povodí. Extenze HEC-GeoHMS Add-In pak byla vytvořena v OPV ČHMÚ 

(Oddělení povrchových vod), aby doplnila její chybějící možnosti. Nutno poznamenat, že obě 

extenze potřebují ke svému fungování přítomnost extenze Spatial Analyst.  

Extenze HEC-GeoHMS umožňuje: 

• předzpracování modelu terénu (Terrain Preprocesing) a určení rozvodnic, 

konstrukce říční sítě, 

• určení závěrového profilu řešeného povodí, 

• určení finální podoby členění povodí a říční sítě, 

• výpočet některých fyzicko-geografických charakteristik povodí (např. délka a 

sklon říčních úseků, těžiště povodí,…), 

• sestavení a export hydrologického modelu povodí pro HEC-HMS. 

 
Obr. 29 Prostředí ArcView 3.2 s nabídkou menu „Terrain Preprocesing“ 

Jak již bylo zmíněno, Extenze HEC-GeoHMS Add-In byla vytvořena, aby doplnila 

chybějící možnosti extenze HEC-GeoHMS a umožňuje: 
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• rozšíření výpočtů fyzicko-geografických charakteristik povodí (např. plocha a 

délka rozvodnice jednotlivých subpovodí, souřadnice X a Y těžiště subpovodí, 

průměrná nadmořská výška a další),  

• výpočet průměrné hodnoty CN, podílu nepropustné plochy a srážek na povodí,  

• výpočet doby koncentrace podle různých vzorců a přístupů, doba zadržení 

vody v povodí 

• export hydrologického modelu povodí pro HEC-HMS s doplněnými 

parametry. 

Výsledkem schematizace je celá řada souborů. Nejdůležitější pro vstup do modelu 

HEC-HMS jsou dva - „hmsfile.basin“ a „mapfile.map“. Soubor „hmsfile.basin“ je soubor 

schematizovaného hydrologického modelu povodí ve formátu pro HEC-HMS. Soubor 

„mapfile.map“ lze využít jako podkladovou mapu v projektu HEC-HMS. 

Velmi podrobně je celý postup schematizace popsán v [43, 22]. Na webových 

stránkách HEC USAGE je také k dispozici manuál k extenzi HEC-GeoHMS [53]. 

Pro účely této práce jsem využila již hotové schematizace pro povodí Ostravice, kterou 

jsem připravovala již v jedné ze svých předchozích prací [22], ve které bylo mým hlavním 

cílem odvození vstupních parametrů pro metodu SCS-CN a Green-Ampt. Je to tedy i 

příležitost, jak ověřit to, zda je zvolená metodika z této práce vhodná a zda ji lze případně 

používat i v praxi. 

8.2 Modelování metodou SCS-CN – aktuální stav 
Po naimportování hotové schematizace do modelu HEC-HMS se nejprve nastaví 

jednotlivé metody pro řešení výpočtu: 

• ztráta srážek na povodí (Loss): Metoda SCS-CN 

• metoda hydrologické transformace (Transform): Clarkův jednotkový hydrogram 

• řízení odtoku v korytech (Routing): Kinematická vlnová aproximace 

• základní odtok (Baseflow): Recesní metoda 

Bližší specifikace metod je popsána v kapitole 6.1, podrobný popis je pak možné najít 

například v technickém manuálu k modelu HEC-HMS [20]. Většina parametrů pro jednotlivé 
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metody je vypočítaná při procesu schematizace v HEC-GeoHMS či HEC-GeoHMS Add-Inn. 

Ty hodnoty, které nebyly vypočteny při schematizaci (např. šířka koryta, koeficient drsnosti 

dle Manninga,…) byly rovněž převzaty již z hotového projektu [22], kde lze rovněž najít i 

podrobný popis. 

Zbývajícím krokem tedy bylo nastavit kontrolní specifikace (Control Specifications) 

pro jednotlivé srážkoodtokové epizody, popřípadě ještě doupravit některé koeficienty 

s ohledem na konkrétní modelovanou epizodu.   

8.2.1 Simulovaná epizoda 19. – 31. srpna 2005 
V případě epizody 19. – 31. srpna byly kontrolní specifikace nastaveny následovně – 

počátek simulace byl stanoven na 19. 8. v 00:00 a konec simulace na 31. 8. ve 23:00, časový 

krok výpočtu byl nastaven 1 hodina (viz obrázek 30). 

 
Obr. 30 Nastavení kontrolních specifikací pro epizodu srpen 2005 

Po zadání všech potřebných dat a parametrů do modelu se v menu „Compute“ volí pro 

vytvoření simulací pro vybrané epizody „Created Simulation Run“. Do výpočtu se zadává 

meteorologický model (přidělení srážkoměrných stanic jednotlivým subpovodím dle 

Thiessenových polygonů) a kontrolní specifikace pro konkrétní vybranou epizodu. 

Na obrázku 31 je výsledek simulace pro epizodu ze srpna 2005. Hydrogram srovnává 

naměřený průtok (černou barvou) se simulovaným průtokem (modrá barva) ve stanici 

Ostrava. I přesto, že tento výsledek ještě není nakalibrován, lze pozorovat téměř naprostou 

shodu v nástupní větvi hydrogramu. 
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Obr. 31 Výsledek modelování metodou SCS-CN pro epizodu 19. – 31. 8. 2005 
 (černě - měřený průtok, modře – modelovaný, nekalibrovaný model) 

Samotný kulminační průtok je v tomto případě ovšem značně nadhodnocený. 

Kulminační průtok měřeného hydrogramu byl zaznamenán 24. 8. 2005 ve 14:00 a dosáhl 

hodnoty 374 m3.s-1. Simulovaný průtok dosáhl svého maxima ve stejný den pouze o hodinu 

dřív, ale činil 648,7 m3.s-1. To je rozdíl 274,7 m3.s-1. Souhrnné informace o proběhlé simulaci 

lze shlédnout na obrázku 32.      

 
Obr. 32 Sumarizační tabulka s výsledky simulace 19. – 31. 8. 2005 – nekalibrovaný model 

Následně jsem přistoupila ke kalibraci modelu. Již bylo zmíněno, kalibrace je velmi 

důležitá pro přesnost modelu a kalibrací dochází k hledání optimálních parametrů. Pomocí 

nabídky „Compute“ – „Create Optimalization Trial“ – „Select Trial“ – „Run“ lze spustit 
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automatickou kalibraci vybraných parametrů. Následně je možné zobrazit v grafické či 

tabelární formě sadu výsledků a návrh optimalizovaných hodnot pro jednotlivá subpovodí 

nebo celou schematizaci. 

 
Obr. 33 Výsledek simulace metodou SCS-CN pro epizodu 19. – 31. 8. 2005, 

 kalibrovaný model 

 

Obrázek 33 zobrazuje výsledný hydrogram kalibrovaného modelu pro srpnovou 

epizodu 2005. Jako nejvhodnější optimalizační metoda se v tomto případě jevila metoda 

„Percent Error Peak“. Tato metoda vychází z následující rovnice: 

)(

)()(
100

0

0

peakq

peakqpeakq
Z s −

⋅= , kde 

)( peakqs - modelovaný maximální průtok 

)(0 peakq - pozorovaný maximální průtok 

 

Byl nastaven parametr „Initial Abstraction Scale Factor“ pro optimalizaci hodnot 

určující počáteční ztrátu a „Curve Number Scale Factor“ pro optimalizaci hodnot čísel 

odtokových křivek. Výsledné hodnoty optimalizačních parametrů je možné vidět na obrázku 

34. Z tabulky na obrázku je patrné, že u kalibrovaného modelu došlo pouze k úpravě hodnot 

určujících počáteční ztrátu. Hodnoty počáteční ztráty byly upraveny koeficientem 2,276, 

ostatní parametry zůstaly nezměněny. 
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Obr. 34 Výsledek optimalizace parametrů 19. – 31. 8. 2005 

Na hydrogramu kalibrovaného modelu (obr. XX) lze vidět, že došlo k naprosté shodě 

v nástupní větvi hydrogramu i ke shodě kulminačního průtoku. Rozdíl mezi naměřeným a 

simulovaným kulminačním průtokem činil 0,4 m3.s-1, kdy ten simulovaný byl o tuto hodnotu 

nižší. V sestupné větvi se u simulovaného průtoku vyskytuje zakolísaní. To je velmi častým 

projevem při použití metody SCS-CN. 

8.2.2 Simulovaná epizoda 1. – 15. září 2007 
Kontrolní specifikace byly v případě epizody 1. – 15. září nastaveny následovně - 

počátek simulace byl stanoven na 1. 9. v 00:00 a konec simulace na 15. 9. ve 23:00, časový 

krok výpočtu byl nastaven opět 1 hodina (viz obrázek 35). 

 

 
Obr. 35 Nastavení kontrolních specifikací pro epizodu srpen 2007 



 55

Po zadání všech potřebných dat a parametrů do modelu byl spuštěn výpočet simulace. 

Nejprve na nekalibrovaném modelu a následně na kalibrovaném modelu. Oba výsledky jsou 

znázorněny na obrázku 36. I v tomto případě byla pro kalibraci zvolena optimalizační metoda 

„Percent Error Peak“, která poskytovala nejlepší výsledek. 

   
Obr. 36 Výsledek simulace metodou SCS-CN pro epizodu 1. – 15. 9. 2007, 

nekalibrovaný model-vlevo, kalibrovaný model-vpravo 

Původní rozdíl mezi naměřeným průtokem a průtokem u nekalibrovaného modelu 

činil 335,2 m3.s-1 a čas kulminace se lišil o dvě hodiny. Po kalibraci došlo k vyrovnání 

naměřeného a simulovaného kulminačního průtoku. Kulminační vlna byla zachycena velmi 

přesně, rozkolísanost v dolní části sestupné větve je opět projevem použité metody SCS-CN. 

8.2.3 Simulovaná epizoda 15. – 27. června 2009 
Pro epizodu 15. – 27. června 2009 bylo nastavení kontrolních specifikací následující - 

počátek simulace byl stanoven na 15. 6. v 00:00 a konec simulace na 27. 6. v 12:00, časový 

krok výpočtu byl nastaven opět 1 hodina (viz obrázek 37). 

 
Obr. 37 Nastavení kontrolních specifikací pro epizodu červen 2009 
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Po zadání všech potřebných údajů došlo opět ke spuštění a výpočtu simulace. 

Následující obrázek 38 zobrazuje výsledek pro nekalibrovaný (vlevo) i kalibrovaný (vpravo) 

model. 

  
Obr. 38 Výsledek simulace metodou SCS-CN pro epizodu 15. – 27. 6. 2009, 

nekalibrovaný model-vlevo, kalibrovaný model-vpravo 

Již na první pohled je patrné, že šlo o velmi výjimečnou srážkovou událost, která je 

popsána v kapitole 7.3. Jednalo se o sérii přívalových srážek, kdy lokální maxima úhrnu 

srážek srážkoměry nemusely vůbec zachytit. I přesto si model poradil s touto událostí 

poměrně dobře. V podstatě zachytil oba hlavní kulminační průtoky, byť model reagoval 

oproti měřeným hodnotám opožděně. 

8.3 Modelování metodou Green-Ampt – aktuální stav 
Podobně jako u metody SCS-CN byly i u metody Green-Ampt nastaveny jednotlivé 

metody pro řešení výpočtu: 

• ztráta srážek na povodí (Loss): Metoda Green-Ampt 

• metoda hydrologické transformace (Transform): Clarkův jednotkový hydrogram 

• řízení odtoku v korytech (Routing): Kinematická vlnová aproximace 

• základní odtok (Baseflow): Recesní metoda 

Základní nastavení projektu pro model HEC-HMS bylo opět použito z již hotového 

projektu [22]. Ve zmíněném projektu byly ale vytvořeny dva různé projekty pro model HEC-

HMS s využitím metody Green-Ampt. Jeden, kdy byly odvozeny hodnoty jednotlivých 

vstupujících parametrů do modelu (především hydraulická vodivost, sací vztlak, deficit půdní 
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vlhkosti) přímo z mapových podkladů a druhý, kdy byly hodnoty těchto vstupujících 

parametrů přepočítány na základě velikosti hodnoty CN. Podrobný postup a metodika je 

popsána v již několikrát zmiňované práci [22]. Vzhledem k tomu, že lépe vycházela metoda 

Green-Ampt, jejíž parametry byly odvozeny v závislosti na hodnotách CN, rozhodla jsem se 

tuto variantu otestovat i v této práci. 

Po nastavení všech potřebných metod, parametrů a hodnot je postup při modelování 

metodou Green-Ampt analogický jako u metody SCS-CN.   

8.3.1 Simulovaná epizoda 19. – 31. srpna 2005 
Kontrolní specifikace byly u metody Green-Ampt nastaveny naprosto stejně jako 

u metody SCS-CN pro všechny tři zvolené epizody. 

Následující obrázek 39 zobrazuje výsledek nekalibrovaného (vlevo) a kalibrovaného 

(vpravo) modelu pro epizodu 19. – 32. 8. 2005. Na obrázku vlevo je možné vidět velmi 

dobrou shodu mezi naměřeným a simulovaným průtokem, byť jde o model nekalibrovaný. 

Rozdíl kulminačních průtoků v tomto případě činil 87,2 m3.s-1, kdy model o tento rozdíl 

velikost kulminačního průtoku podhodnotil. Kalibrací, kdy byl upraven koeficient hydraulické 

vodivosti (koeficientem 0,67), došlo ještě k výraznějšímu zlepšení výsledku.  

  
Obr. 39 Výsledek simulace metodou Green-Ampt pro epizodu 19. – 31. 8. 2005, 

nekalibrovaný model-vlevo, kalibrovaný model-vpravo 

8.3.2 Simulovaná epizoda 1. – 15. září 2007 
Na následujícím obrázku jsou opět porovnány výsledky nekalibrovaného a 

kalibrovaného modelu, tentokrát pro epizodu 1. – 15. 9. 2007. Na nekalibrovaném modelu je 

opět patrná větší shoda, než u nekalibrovaného modelu, kdy byla použita metoda SCS-CN. 
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V případě použití metody Green-Ampt činil rozdíl mezi simulovaným průtokem 

nekalibrovaného modelu a naměřeným průtokem 96,5 m3.s-1.  

  
Obr. 40 Výsledek simulace metodou Green-Ampt pro epizodu 1. – 15. 9. 2007, 

nekalibrovaný model-vlevo, kalibrovaný model-vpravo 

Nekalibrovaný model byl upraven stejným koeficientem pro hydraulickou vodivost 

jako u předchozí epizody, tedy koeficientem 0,67. Výsledek kalibrovaného modelu je pak na 

obrázku vpravo. 

8.3.3 Simulovaná epizoda 15. – 27. června 2009 
Výsledky obou modelů (nekalibrovaného i kalibrovaného) pro červnovou epizodu 

2009 jsou na obrázku 41. I metoda Green-Ampt si s touto výjimečnou situací poradila 

relativně dobře. Model opět vystihl obě hlavní maxima. Metoda Green-Ampt se v tomto 

případě projevuje velmi ostrým nárůstem průtoků v nástupní větvi hydrogramu, a to jak u 

nekalibrovaného tak i u kalibrovaného modelu. V obou případech reagoval model rovněž o 

něco opožděně oproti skutečně naměřenému průtoku. 

   
Obr. 41 Výsledek simulace metodou Green-Ampt pro epizodu 15. – 27. 6. 2009, 

nekalibrovaný model-vlevo, kalibrovaný model-vpravo 
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8.4 Příprava a modelování scénářů – 100% les 
Pro metodu SCS-CN jsou informace o vegetačním krytu ukryty v čísle CN. Hodnota 

odtokových křivek CN  závisí na způsobu využití půdy (land use), hydrologických 

vlastnostech půd a na počátečním stavu nasycenosti půdy. Pro přípravu scénáře, kdy bylo 

simulováno, že je celé povodí Ostravice zalesněno, jsem vycházela z tabulky 6. 

 Pro simulaci zalesnění celého povodí, byla nastavena pro všechna povodí hodnota CN 

na hodnotu 60. Tato hodnota byla zvolena s ohledem na hydrologickou skupinu půd. 

V horních partiích povodí, kde je největší zastoupení lesních porostů, převládá hydrologická 

skupina půd kategorie B. Hydrologické podmínky byly nastaveny jako střední. Finální 

hodnota CN křivky zohledňuje rovněž modifikace metody SCS-CN pro lesní pozemky a pro 

třídy ulehlosti a formy humusu. [23] 

Tab. 6 Průměrná čísla odtokových křivek CN pro PVP II [2, 28, 58, 32] 

Městské oblasti (intravilán) 

Land use 
Průměrné % 

nepropustných ploch 

Čísla odtokových křivek (CN) 
pro hydrologickou skupinu půd 

A B C D 
Průmyslové areály 72 81 88 91 93 
Obchodní areály 85 89 92 94 95 

Staveniště - 77 86 91 94 

Sídelní zástavba 

65 77 85 90 92 
38 61 75 83 87 
30 57 72 81 86 
25 54 70 80 85 
20 51 68 79 84 
12 46 65 77 82 

Komunikace s příkopy 
dlážděné, živičné 82 89 92 93 

makadamové, štěrkové 76 85 89 91 
nezpevněné, hliněné 72 82 87 89 

Nepropustné plochy  98 98 98 98 
Městská zeleň, parky, 

golfová hřiště, 
hřbitovy, atd. 

trávník nad 70 % plochy 39 61 74 80 

trávník 50-70 % plochy 49 69 79 84 

Zemědělské oblasti (extravilán) 

Land use 
Způsob 

obdělávání 
Hydrologické 

podmínky 

Čísla odtokových křivek (CN) 
pro hydrologickou skupinu půd 

A B C D 

Širokořádkové plodiny 
(okopaniny) 

Př špatné 72 81 88 91 
Př dobré 67 78 85 89 
Vř špatné 70 79 84 88 
Vř dobré 65 75 82 86 

Vř + Pr špatné 66 74 80 82 
Vř + Pr dobré 62 71 78 81 
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Úzkořádkové plodiny 
(obilniny) 

Př špatné 65 76 84 88 
Př dobré 63 75 83 87 
Vř špatné 63 74 82 85 
Vř dobré 61 73 81 84 

Vř + Pr špatné 61 72 79 82 
Vř + Pr dobré 59 70 78 81 

Víceleté pícniny, 
luštěniny, střídání 

s loukami 

Př špatné 66 77 85 89 
Př dobré 58 72 81 85 
Vř špatné 64 75 83 85 
Vř dobré 55 69 78 83 

Vř + Pz špatné 63 73 80 83 
Vř + Pz dobré 51 67 76 80 

Pastviny s pokryvem 
< 50 % špatné 68 79 86 89 

50-75 % střední 49 69 79 84 
> 75 % dobré 39 61 74 80 

Louky  - 30 58 71 78 

Křoviny s pokryvem 
< 50 % špatné 48 67 77 83 

50-75 % střední 35 56 70 77 
> 75 % dobré 30 48 65 73 

Sady se zatravněným 
meziřadím 

 špatné 57 73 82 86 
 střední 43 65 76 82 
 dobré 32 58 72 79 

Lesy 
 špatné 45 66 77 83 
 střední 36 60 73 79 
 dobré 30 55 70 77 

 Vysvětlivky k tabulce: 

Pz – posklizňové zbytky nejméně na 5 % povrchu po celý rok 

Př – přímé řádky vedené bez ohledu na sklon pozemku (tedy i po spádnici) 

Vř  – vrstevnicové řádky vedené přesně ve směru vrstevnic (konturově) 

Pr  – pásově pěstované plodiny a příčně průlehované pozemky 

 

Po nastavení zmíněných parametrů byla spuštěna simulace na kalibrovaném modelu. 

Výsledky pro všechny tři epizody je možné vidět na následujícím obrázku 42 (vlevo epizoda 

srpen 2005, uprostřed září 2007, vpravo červen 2009). U všech tří epizod byl jasně vliv lesa 

na odtokové poměry prokázán. Rozdíl mezi naměřeným a kalibrovaným průtokem v případě 

epizody srpen 2005 činil 125,2 m3.s-1, v případě epizody září 2009 dosáhl 96,6 m3.s-1 a 

v případě epizody červen 2009 činil tento rozdíl u hlavní kulminace 27,5 m3.s-1.  



 61

 
Obr. 42 Výsledky simulací metodou SCS-CN – 100% les 

Pro metodu Green-Ampt je prakticky nejdůležitějším vstupním parametrem 

hydraulická vodivost půdy. Na základě hydraulické vodivosti lze pak odvodit další vstupní 

parametry jako je pórovitost a sací vztlak. Pro simulaci vlivu zcela zalesněného povodí na 

odtokové poměry byla hodnota hydraulické vodivosti nastavena na 3 mm/hod. Tato hodnota 

byla stanovena jako průměrná pro předchozí vláhové podmínky a soubory lesních typů 

v horních partiích povodí [26].  

Následující obrázek 43 zobrazuje výsledky pro všechny zvolené epizody (vlevo 

epizoda srpen 2005, uprostřed září 2007, vpravo červen 2009). I v případě metody Green-Amt 

je zřetelný vliv lesa na odtokové poměry v povodí Ostravice.  

  
Obr. 43 Výsledky simulací metodou Green-Ampt – 100% les 

 Rozdíl mezi naměřeným a kalibrovaným průtokem činil v tomto případě u srpnové 

epizody 2005 107,4 m3.s-1, v případě epizody září 2007 112,4 m3.s-1, a u červnové epizody 

2009 je to 27,1 m3.s-1.  

9 MODELOVÁNÍ V HYDROG 

Na rozdíl od modelu HEC-HMS, který je volně k dispozici a práci s ním si tak může 

vyzkoušet prakticky kdokoliv, model HYDROG je komerční produkt a práce s ním je 
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omezena licenčním hardwarovým klíčem. Vedoucí mé diplomové práce mi tak nejprve 

vysvětlil základy práce v tomto prostředí a poté mi byl hardwarový klíč zapůjčen, abych 

mohla provést simulaci a výsledky pak ve své práci zobrazit. Samotný software pak obsahuje 

i dokumentaci, jak s teoretickým popisem, tak i s návody na používání samotného programu. 

9.1 Schematizace povodí pro model HYDROG 
Schematizace pro model HYDROG je náročným a poměrně zdlouhavým procesem. 

Tento model neumožňuje komunikaci s prostředím GIS. Všechno parametry a hodnoty se 

zapisují jednotlivě a pro představu například schematizace pro povodí Ostravice se skládá 

z 324 zavěšených ploch (tedy jednotlivých subpovodí) a 177 úseků toků (viz obrázek 44). Pro 

vypracování této práce jsem obdržela již hotovou schematizaci pro povodí Ostravice od 

ČHMÚ. Schematizace je uložena ve formátu dBase IV (dbf). Je pak editovatelná přímo v 

programu HYDROG. Na rozdíl od modelu HEC-HMS model HYDROG neumožňuje 

existenci několika schematizací ani meteorologických modelů (srážkoodtokových epizod) 

v jediném projektu. Vše je pak nutné řešit alternativními modely povodí. 

 
Obr. 44 Ukázka schematizace v modelu HYDROG – úseky toků 
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9.2 Modelování na aktuálním stavu povodí 
Před začátkem samotného modelování bylo nejprve nutné připojit do modelu 

schematizaci povodí Ostravice. K tomu slouží v menu Povodí položka Seznam/Připojení. 

Všechny schematizace jsou uloženy v adresáři Data. Dalším krokem je naimportování 

hydrometeorologických dat. To je možné uskutečnit přes menu Data – Hydromet. data [hod], 

pak se volí položka Srážky a Měřené průtoky. Jak již bylo zmíněno v kapitole 7, importovaná 

data musí být uložena v adresáři #import pod názvy SRAZK.csv  a MER.csv. HYDROG 

umožňuje i případnou editaci těchto dat přímo prostřednictvím uživatelského rozhraní (Data – 

Hydromet. data [hod] – Srážky/Měřené průtoky – Editace). 

V menu Data – Aktualizace – Datum a čas se nastavuje datum a čas t0 – tj. čas, od 

kterého se výsledky modelu uvažují jako predikce, tedy čas, ve kterém také nejčastěji končí 

měřená data. Nastavení parametrů simulace se provede v menu Data – Aktualizace – Volby 

(viz obrázek 45). 

 
Obr. 45 Nastavení parametrů simulace v prostředí modelu HYDROG 

 

Parametry simulace, jež se nastavují, jsou následující: 

• Trvání simulace v minulém období [h] – nastavuje se počet hodin pro simulaci 

zpětně od času t0; v případě povodňové situace ideálně před časem vzestupu 

hydrogramu a podchycení příčinné srážky  
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• Trvání simulace v budoucím období [h]- většinou 48-54 h pro krátkodobou 

předpověď a dle konvence HPPS; v této práci nebyla simulována předpověď 

průtoků pro žádnou z epizod 

• Časový krok výpočtu [min] - doporučuje se neměnit přednastavenou hodnotu 

„1 minuta“, změna tohoto času může vést k nestabilitě chování programu 

• Interval tabelace výsledků [min] - interval, ve kterém budou exportovány 

výsledky do textových souborů, nejčastěji 1 hodina (přednastavená hodnota) 

• Průtok v uzávěrovém profilu [m3/s] - lze nastavit, aby měřený a simulovaný 

průtok začínal na stejné hodnotě 

• Ustálené proudění na počátku simulace - tento parametr se nenastavuje, pokud 

nejsou k dispozici naměřená data 

• Prům. srážkový úhrn v předchozím týdnu [mm] - hodnota API – tzv. ukazatel 

předchozích srážek  

• Rozložení srážky na ploše povodí – v naprosté většině případů se používá 

Thiessenova metoda, alternativně konstantní hodnota pro celé povodí (např. v 

případě výpadku měření stanic apod.) 

Po naimportování příslušných hydrometeorologických dat a nastavení požadovaných 

parametrů simulace je možné přistoupit k samotnému výpočtu simulace prostřednictvím menu 

Výpočet – Simulace. Výsledky simulace je pak možné zobrazit prostřednictvím menu Grafika 

– Průtoky. Výsledkem simulace je hydrogram, na kterém je zachycený skutečný naměřený 

průtok a simulovaný průtok pro zvolený závěrový profil – v tomto případě se jedná o profil 

Ostrava na řece Ostravici (O4293000) – v modelu HYDROG je značen číslem 177. 

Jak již bylo zmíněno, bez kalibrace je model v praxi prakticky nepoužitelný. Velkou 

výhodu modelu HYDROG s ohledem na praxi lze spatřit v kalibračních koeficientech (Data- 

Schematizace povodí – Kalibrace – Kalibrační koeficienty). V návodu k modelu HYDROG je 

uvedeno, že v operativní praxi se mění kalibrační koeficienty dle měsíce, ve kterém je 

prováděno řízení (vždy na začátku nového měsíce). Kalibrační koeficienty upravují výsledky 

modelu bez přímého zásahu do schematizace. Pokročilejší uživatel je jejich rychlou úpravou 

schopen nastavit výpočet tak, aby došlo k co největší shodě mezi pozorovaným a 

simulovaným hydrogramem. Kromě kalibračních koeficientů disponuje HYDROG 
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poloautomatickou a automatickou kalibrací parametrů zavěšených ploch a podzemních 

nádrží. V tomto případě trvá výpočet i několik hodin. 

9.2.1 Simulovaná epizoda 19. – 31. srpna 2005 
Následující obrázek 46 zobrazuje výsledek simulace v modelu HYDROG pro epizodu 

19. - 31. 8. 2005. Lze pozorovat shodu v nástupní i sestupní větvi hydrogramu. Rovněž je 

shodná doba kulminace obou průtoků – naměřeného i simulovaného. Ke kulminaci došlo 24. 

8. 2005 v 14:00. Rozdíl v hodnotách obou průtoků je 43 m3.s-1.   

 
Obr. 46 Výsledek simulované epizody 19. – 31. 8. 2005 v prostředí HYDROG 

 (hnědo-červeně – měřený průtok, černě – simulovaný) 

Na obrázku 47 jsou zobrazeny výsledné kalibrační koeficienty pro tuto srpnovou 

epizodu 2005.  

 

Obr. 47 Výsledné kalibrační koeficienty pro epizodu 19. - 31. 8. 2005 
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9.2.2 Simulovaná epizoda 1. – 15. září 2007 
Obrázek 48 znázorňuje výsledný hydrogram pro epizodu 1. – 15. 9. 2007. Rozdíl mezi 

naměřeným a simulovaným kulminačním průtokem je pouhých 16 m3.s-1. Doba kulminace 

simulovaného průtoku je oproti naměřenému průtoku posunuta a 8 hodin, vzhledem 

k charakteru kulminační vlny je to v tomto případě rozdíl prakticky zanedbatelný. Obrázek 49 

pak znázorňuje výsledné kalibrační koeficienty pro tuto epizodu. 

 
Obr. 48 Výsledek simulované epizody 1. – 15. 9. 2007 v prostředí HYDROG 

 (hnědo-červeně – měřený průtok, černě – simulovaný) 

 

 
Obr. 49 Výsledné kalibrační koeficienty pro epizodu 1. - 15. 9. 2007 
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9.2.3 Simulovaná epizoda 15. – 27. června 2009 
Výsledky pro epizodu z června roku 2009 jsou zobrazeny na obrázku 50. Vzhledem 

k výjimečnosti této srážkové události bylo poměrně náročné nakalibrovat tuto epizodu 

v prostředí modelu HYDROG. Avšak i přesto bylo nakonec dosaženo uspokojivého výsledku. 

 

Obr. 50 Výsledek simulované epizody 15. – 27. 6. 2009 v prostředí HYDROG 
 (hnědo-červeně – měřený průtok, černě – simulovaný) 

Na hydrogramu je znázorněna opět značná rozkolísanost průtoku v průběhu celé 

epizody. Významné kulminační maxima však model podchytil relativně dobře, avšak stejně 

jako i u modelu HEC-HMS se zpožděním několika hodin. Na následujícím obrázku jsou 

zobrazeny opět výsledné kalibrační koeficienty pro danou epizodu. 

 
Obr. 51 Výsledné kalibrační koeficienty pro epizodu 1. - 15. 9. 2007 
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9.3 Příprava a modelování scénářů – 100% les 
Informace o jednotlivých typech krajinného pokryvu jsou v modelu HYDROG 

uloženy ve schematizaci povodí pod záložkou Typy ploch. Poté se zobrazí typy ploch a jejich 

vlastnosti (viz obrázek 52). Číslo plochy je pak přiřazováno jednotlivým subpovodím, dle 

převládajícího typu krajinného pokryvu. 

 

 
Obr. 52 Typy zavěšených ploch 

 

V původní schematizaci povodí Ostravice byly k dispozici celkem 4 typy ploch (4 

typy krajinného pokryvu). Po domluvě s vedoucím práce bylo rozhodnuto přidat pátý typ 

povrchu, který by charakterizoval lesní porosty s ohledem na typologii lesů a další fyzicko-

geografické podmínky povodí Ostravice (viz obrázek 52). Po nadefinování vlastností pro 

nově přidaný typ plochy (drsnost dle Manninga, hydraulická vodivost a rychlost poklesu 

infiltrace) bylo nutné přiřadit tento typ povrchu všem 324 subpovodím. To je možné přes 

menu Data – Schematizace povodí – Dělení – Zavěšené plochy (viz obrázek 53). Následně je 

možné spustit na nakalibrovaných modelech pro jednotlivé srážkoodtokové epizody simulaci 

scénářů, které představují, že je celé povodí Ostravice zalesněno. 
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Obr. 53 Vlastnosti zavěšených ploch  

Následující tři obrázky postupně zobrazují výsledky simulací scénářů vlivu lesa na 

odtokové poměry v prostředí modelu HYDROG. Obrázek 54 zachycuje výsledek pro 

srpnovou epizodu 2005. Rozdíl mezi naměřeným a simulovaným průtokem je v tomto případě 

120 m3.s-1.  

 
Obr. 54 Výsledek simulované epizody 19. – 31. 8. 2005 v prostředí HYDROG 

 – scénář 100% les  
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Obr. 55 Výsledek simulované epizody 1. – 15. 9. 2007 v prostředí HYDROG  
 – scénář 100% les  

Na obrázku 55 je výsledek pro epizodu září 2007. V tomto případě činil rozdíl mezi 

naměřeným a simulovaným průtokem 166 m3.s-1. A poslední ze tří zmíněných obrázku 

znázorňuje výsledný hydrogram pro epizodu červen 2009. Zde je rozdíl mezi průtoky okolo 

70 m3.s-1. U všech tří epizod byl tedy opět prokázán vliv lesa na odtokové poměry. 

 
Obr. 56 Výsledek simulované epizody 15. – 27. 6. 2009 v prostředí HYDROG  

 – scénář 100% les  
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10 MODELOVÁNÍ V MIKE SHE 

Dalo by se říct, že i modelování v MIKE SHE obnáší prakticky analogický postup 

jako předchozí dva modely. Na rozdíl však od modelu HYDROG a HEC-HMS je tento model 

příliš komplexní na straně vstupů a metodik, takže pro operativní provoz v rámci 

hydrologické prognózy se hodí méně než oba jmenované modely. Avšak pro bilanční analýzy 

a management povodí se tento program svým zaměřením hodí dokonale. Podporuje napojení 

na GIS, případně i na další modely (MIKE 11, MODFLOW).    

10.1 Schematizace povodí pro model MIKE SHE 
Prvním krokem je založení nového projektu File – New – Project from Template, volí 

se typ projektu River & Basins šablona Surface & Groundwater interactions (MIKE SHE). 

Poté se vytvoří nová šablona projektu, do které už je možné přidávat jednotlivé komponenty. 

Následujícím krokem je vytvoření souboru *.she (viz obrázek 57). Jedná se o soubor ve 

formátu ASCII a je základním řídícím souborem modelu. Obsahuje řídící parametry modelu a 

odkazy na vstupní a výstupní soubory.     

 
Obr. 57 Vytvoření nového projektu *.she 

Po vytvoření tohoto základního řídícího souboru se zpřístupní opět jakási šablona, do 

které je pak možné vkládat jednotlivá vstupní data. Data je vhodné mít nakopírovaná 

v adresáři External Data.  Pro sestavení modelu jsou důležité následující vstupní vrstvy: 
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• digitální model terénu - pro vytvoření DMT v prostředí MIKE SHE je nutno 

DMT ve formě ESRI grid exportovat do ASCII formátu XYZ, to možné 

například pomocí extenze Grid Plus pro ArcView GIS 3.2 

• CORINE Land Cover – jedná se o soubor *shp krajinného pokryvu povodí, 

důležitým je atribut GROUP, který charakterizuje skupinu povrchu dle 

Americké geologické služby (USGS - U.S. Geological Survey), jednotlivé typy 

povrchů (dle kódu CORINE) vyskytujících se na povodí Ostravice jsou tak 

rozklasifikovány do následujících skupin povrchu: agriculture, forest 

broadleaf, forest coniferous, forest mixed, shrub, urban, water. Podobně se 

data klasifikují např. pro model GSSHA. 

• soubor ET Vegetation Properties (*.etv) – tento soubor obsahuje 

evapotranspirační parametry pro jednotlivé skupiny povrchu dle metody 

Kristensen & Jensen. V tomto souboru jsou uloženy také hodnoty časových řad 

pro koeficienty LAI, potenciální evapotranspirace a hloubky prokořenění. 

• vrstva půdních typů – soubor ve formátu *.shp. Rozhodujícím atributem je zde 

hydrologická skupina půd. Číslo hydrologické skupiny půd určuje retenční 

křivku a křivku hydraulické vodivosti půdy v závislosti na objemu půdní 

vlhkosti (metoda Van Genuchtena). 

• Thiessenovy polygony – jedná se o soubor *.shp, který je možné vytvořit 

například pomocí extenze Create Thiessen Polygons pro ArcView 3.2. Metoda 

Thiessenových polygonu je založena na principu, že množství srážek je 

v jakémkoliv bodě povodí stejné jako množství srážek naměřené na 

srážkoměrné stanici, která se nachází na území daného povodí anebo v jeho 

bezprostřední blízkosti. 

• Manningův koeficient drsnosti M – soubor v ASCII formátu XYZ. Jedná se o 

převrácenou hodnotu Manningova koeficientu n, se kterou pracuje model 

MIKE SHE. Koeficient je odvozován z vrstvy CORINE Land Cover. 

• koeficient odtoku (runoff) – soubor v ASCII formátu XYZ. Tento koeficient je 

rovněž odvozován z vrstvy CORINE Land Cover. 

• vrstva říční sítě a rozvodnice povodí Ostravice – vrstvy ve formátu *.shp 
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Po nastavení všech důležitých vstupních parametrů pro model je možné v záložce 

Storing of Results  navolit požadované výstupy z modelu. Model poskytuje širokou škálu 

nejrůznějších výsledků. Mezi nejzákladnější z nich patří výška povrchové odtoku, transpirace, 

evaporace, celková evapotranspirace, nebo také například povrchový odtok je směru osy x a 

ve směru osy y. 

Poté se volí Preprocesing a pokud vše proběhne v pořádku, je možné spustit samotný 

výpočet simulace pomocí Water movement. I na lepších strojích může výpočet trvat i několik 

hodin. Pro tuto práci byly využity již nachystané schematizace povodí Ostravice, které se 

v současné době využívají na běžících projektech a na jejich přípravě má největší podíl Ing. 

Veronika Říhová a vedoucí mé práce RNDr. Jan Unucka, Ph.D. 

10.2 Příprava scénářů pro MIKE SHE – 100% les 
Informace o krajinném pokryvu jsou pro model MIKE SHE uloženy pod záložkou 

LandUse – Vegetation (viz obrázek 58). Pro vytvoření scénáře jsem v prostředí ArcGIS 

upravila atributovou tabulku vrstvy CORINE Land Cover tak, že jsem celému povodí 

Ostravice přiřadila skupinu povrchu (GROUP) jako forest mixed (smíšený les). Nakonec byl 

ještě editován Paved Runoff Coefficient. Byla nastavená hodnota odpovídající skupině 

povrchu forest mixed – v tomto případě 0,23. 

 
Obr. 58 Nastavení krajinného pokryvu v prostředí MIKE SHE 
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Po nastavení krajinného pokryvu smíšený les pro celé povodí Ostravice byl opět 

spuštěn výpočet pro všechny tři epizody. Následující tři obrázky (59, 60, 61) zobrazují 

výsledky pro jednotlivé epizody, kde je vždy porovnáván výsledek aktuálního stavu 

krajinného pokryvu v povodí (vždy vlevo) s připraveným scénářem zalesnění povodí a tedy 

vlivem lesa na odtokové poměry v povodí (vždy vpravo). Na těchto výstupech je zobrazen 

povrchový odtok vztahující se vždy k době kulminace každé epizody. 

 

 
Obr. 59 Výsledek modelu MIKE SHE pro epizodu srpen 2005 

 

Ze všech tří obrázků je patrné, že i výstupy z distribuovaného modelu MIKE SHE 

prokázaly platnost původního předpokladu, že les významnou měrou ovlivňuje odtokové 

poměry v území. Pokud se soustředíme na hlavní parametr, což je výška povrchového odtoku, 

na všech epizodách byla prokázána změna jeho hodnot. Při změně krajinného pokryvu má les 

vliv. 
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Obr. 60 Výsledek modelu MIKE SHE pro epizodu září 2007 

 
Obr. 61 Výsledek modelu MIKE SHE pro epizodu červen 2009 
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Hodnota povrchového odtoku je však výslednicí mnoha faktorů, které vzájemně 

interagují jak v reálném povodí, tak v povodí schematizovaném v rámci komplexního modelu 

typu MIKE SHE. Změny se projevují i v hodnotách povrchového a hypodermického odtoku, 

evapotranspirace i intercepce povodí stejně jako infiltrace a perkolace atmosférické srážky. 

Také proto byla zvolena velikost buňky výpočetního rastru na 270 m, protože snížení této 

hodnoty by sice zpřesnilo prostorovou informaci výstupu modelu, avšak by došlo 

k enormnímu nárůstu doby výpočtu. Tento nárůst se v praxi často eliminuje změnami metod 

infiltrace, perkolace a povrchového odtoku, což je však nevhodná úprava vhledem k danému 

typu analýz. 

11 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Aby byly výsledky z modelů přehlednější a lépe porovnatelné, byly vytvořeny 

následující grafy. Grafy porovnávají vždy pro jednotlivé modely a metody naměřený průtok 

(ve všech grafech zobrazen černou barvou), průtok pro aktuální stav krajinného pokryvu na 

povodí (červená barva) a průtok pro scénář zalesněného povodí (ve všech grafech znázorněn 

zelenou barvou). Ze všech předložených grafů je patný vliv lesa na odtokové poměry.  
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Graf 1 Výsledky simulací pro epizodu srpen 2005 - model HYDROG 
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Graf 2 Výsledky simulací pro epizodu srpen 2005 - model HEC-HMS, metoda SCS-CN 
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Graf 3 Výsledky simulací pro epizodu srpen 2005 - model HEC-HMS, metoda Green-Ampt 
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Graf 4 Výsledky simulací pro epizodu září 2007 - model HYDROG 
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Graf 5 Výsledky simulací pro epizodu září 2007 - model HEC-HMS, metoda SCS-CN 
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Graf 6 Výsledky simulací pro epizodu září 2007 - model HEC-HMS, metoda Green-Ampt 
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Graf 7 Výsledky simulací pro epizodu červen 2009 - model HYDROG 
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Graf 8 Výsledky simulací pro epizodu červen 2009 - model HEC-HMS, metoda SCS-CN 
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Graf 9 Výsledky simulací pro epizodu červen 2009 - model HEC-HMS, metoda Green-Ampt 
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ZÁVĚR 

Z výsledků všech modelů a jejich metod je prokázán vliv lesa na odtokové poměry 

v povodí Ostravice. Prokázaly to jak semidistribuované modely (HYDROG, HEC-HMS), tak 

i distribuovaný model MIKE SHE. Obecně lze také říct, že hydrologické modely spolu s GIS 

jsou velmi silnou kombinací nástrojů pro studium změn krajinného pokryvu na povodí. 

Semidistribuované modely typu HEC-HMS a HYDROG jsou vhodné zejména pro operativní 

hydrologickou prognózu. Jejich hlavní výhodou je krátká doba výpočtu simulace. Na druhé 

straně plně distribuované modely typu MIKE SHE jsou vhodné k detailnímu studiu 

prostorových změn vybraných parametrů. 

Obě tyto skupiny modelů mají nesporný význam v lesnické hydrologii a práce 

Jařabáče a kolektivu na tyto možnosti poukazují. Využití modelů v lesnické hydrologii má 

také nesporný efekt na snižování provozních nákladů pro studium na malých 

experimentálních lesních povodí typu Červík či Malá Ráztoka. 

 

 
Obr. 62 Eroze na odlesněném svahu v povodí Bílé Ostravice (Foto: J. Unucka) 

 

Vliv lesa se projevuje nejen na odtokových poměrech, ale také na erozi, z čehož je 

zřejmé, že po destrukci porostů dochází ke zvýšené erozi (viz obrázky 62, 63), vyšší profilové 

rychlosti a tím pádem i k vyšší rychlosti transportu sedimentů, což je ve finále faktor 

ohrožující vodní díla a vodní hospodářství celé oblasti. 

Přes výše uvedené skutečnosti je žádoucí, aby probíhal další výzkum s využitím 

modelů v lesnické hydrologii. 
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Obr. 63 Odlesnění v povodí řeky Ostravice nad VD Šance (Foto: M. Jařabáč) 
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