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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou protipovodňového účinku v CHKO 

Poodří s využitím GIS a matematických modelů. V první části je zpracována 

charakteristika vybrané oblasti. V další části popisuji technická a biotechnická 

protipovodňová opatření a průběh změn v trase řeky Odry. Dále jsou popsané Geografické 

Informační Systémy a matematické modely s konkrétním popisem vybraných modelů 

MIKE 11 a MIKE 21c. V dalších částech se zaměřuji na samotné hydrodynamické 

modelování. V závěru se zabývám zhodnocením a komentářem výsledků. 

Klíčové slova: povodí Odry, GIS, matematické modely, MIKE 11, MIKE 21c  

Summary 

This dissertation deals with analysis of flood – protected effect of Poodří nature 

reserve with the support of GIS and mathematical models. The first part deals with 

the characteristic of the selected area. The next section describes the technical 

and biotechnical flood control and course of change in the route river Odry. The following 

described Geographic information systems and mathematical models with a specified 

description selected models MIKE 11 and MIKE 21c. In the following section focus 

the specific hydrodynamic models. Evaluation and commentary result are deal in the end.  

Keywords: the Odra catchment, GIS, mathematical models, MIKE 11, MIKE 21c  
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Úvod 

Povodně sužovaly naši zemi už od dávných časů. Pouze jejich intenzita se mění 

s rostoucí industrializací. Odlesňování a rostoucí zastavěné plochy snižují schopnost 

krajiny pojmout stejné množství vody před změnou. Tímto dochází k rychlejšímu nasycení 

půdy a většímu odtoku vody po povrchu. Přívalové deště (intenzivní dešťové srážky 

z konvektivní oblačnosti) způsobují zvedání hladin a vzniku případných povodní, které 

mají vliv nejen na krajinu, ale i na majetek, životy lidí a zvířat. Voda nezpůsobuje škody 

pouze u vodního toku, ale i na svazích. Shromažďuje se u úpatí a způsobuje škody hlavně 

na polích a obydlích. Voda sebou unáší různý materiál, jenž dokáže znepříjemnit už tak 

dosti nebezpečnou situaci.    

Povodně mohou být způsobovány různými faktory. Jedná se hlavně o přívalové 

deště, vytrvalé deště, tání sněhu a s nimi související ledové zátarasy na řece. V ojedinělých 

případech se může jednat i o protržení hrází. Převážnou část povodní na území povodí 

Odry způsobují dešťové srážky větších velikostí a doby trvání. Méně časté jsou povodně 

způsobené ledovými zátarasy říčních koryt, které se vyskytují pouze lokálně.  

Povodně byly, jsou a budou, a proto se člověk snaží minimalizovat její důsledky. 

V minulosti chodili lidé k řece pouze sledovat změny ve výšce hladin. Při možnosti přelití 

vody přes břeh, se začali evakuovat do vyšších položených míst. V dnešní době nám 

k tomu dopomáhá vývoj techniky. Vznikly přístroje na měření srážek, průtoků a vodního 

stavu. Díky nim získáváme potřebné informace pro odhad odtoku v daném povodí. 

Pomocí těchto naměřených dat a vyvíjecím se hydrologickým modelům, můžeme přibližně 

předpovědět rozsah záplav. Ano, pouze přibližně, jelikož procesy v atmosféře a na 

zemském povrchu jsou tak složité, že ani dnešní technologie nemůže určit nic s velkou 

přesností. Vznikly různé varovné systémy, protipovodňové plány a tím zdokonalování 

integrovaných záchranných sborů ve zveřejňování o vodním stavu v řekách ve veřejných 

prostředcích např. na stránkách ČHMÚ můžeme nalézt aktuální vodní stavy a průtoky. 

Zásadní vývoj se stal v rychlé a včasné evakuaci lidí v kriticky ohrožených oblastech. 

I přes všechny moderní techniky vizuální kontakt zůstává na prvním místě i nadále. 

Lidé žijící blízkosti řeky budou i nadále sledovat hladinu řeky. 
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K hydrologickým předpovědím se nejčastěji využívají numerická hydrologická 

modelování ve spolupráci s GIS. Mou snahou v této práci je poukázat na přínos těchto 

modelů v protipovodňové ochraně. Využívám zde matematické modely, konkrétně MIKE 

11 a MIKE 21 k vygenerování povodňové vlny v CHKO Poodří. Před každou simulací 

musíme znát základní informace o zájmové oblasti např. geologické, geomorfologické, 

hydrologické, klimatologické a biogeografické poměry. Díky těmto údajům si dokážeme 

představit obraz a vlastnosti dané oblasti.  Poté z těchto poměrů potřebujeme získat 

aktuální data pro námi vybraný model. Tato data můžeme sehnat přes organizace tímto 

zabývající se, jako např. DIBAVOD, ČHMÚ, AOPK, VÚV apod. Jedná se především 

o srážky, průtoky, DMR, lesnatost, typy půd aj. Dále ve své práci budu popisovat postup 

modelování a prezentovat výsledky jimi získané.  
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1 Fyzicko-geografická charakteristika  

Chráněná krajinná oblast Poodří byla vyhlášena v roce 1991 prostřednictvím 

Ministerstva životního prostředí České republiky. Nachází se v Moravskoslezském kraji  

v severovýchodní části Moravské brány mezi obcemi Mankovice a Vražným nedaleko 

Oder a jižním okrajem Ostravy. Zaujímá nejcennější území údolní nivy řeky Odry a jejího 

blízkého okolí. Rovinatá oderská niva je jádrová část, na ni pak navazují zvýšené okraje 

říčních teras a terasových plošin. Plošná výměra činí 81,5 km
2
. Nadmořská výška 

se pohybuje v rozmezí 212 m. n. m. až 310 m. n. m. V roce 1993 byla CHKO Poodří 

zařazena k světově významným mokřadním územím Ramsarské konvence, která byla 

podepsána v rámci UNESCO. Poodří se stalo v roce 1995 součásti biokoridoru EECONET  

a NATURY 2000.  [1] [2][3] 

Podle zákona č. 114/1992 Sb. se na území CHKO Poodří vyskytují 

10 maloplošných zvláště chráněných území. Mezi ně řadíme NPR Polanskou nivu, 

PR Polanský les, PR Rákosina, PR Bažantula, PR Kotvice, PR Koryta, PR Bartošovický 

luh, PR Bařiny, PP Pusté Nivy, PP Meandry staré Odry. Území NPR Polanská niva 

zahrnuje meandrující tok Odry s přirozenými přírodními břehovými porosty, lužní les 

s množstvím periodických a trvalých tůní, louky, odstavné rameno Odry a část jistebnické 

rybniční soustavy.[2] 

        PR Polanský les se skládá z nejníže položeného lužního lesa v CHKO Poodří 

s periodicky zaplavovaným ramenem Odry. Byla zřízená jako státní přírodní rezervace 

v roce 1970 prostřednictvím Ministerstva kultury České socialistické republiky. 

V PR Kotvice se vyskytuje část studentské rybniční soustavy s rozsáhlým litorálem, 

podmáčenými lesy na terasovém svahu s prameništi. PR Koryta zahrnuje lesní porost na 

říční terase Odry, lužní lesy údolních poloh a okolí pramenišť s dominantní olší lepkavou 

a šedou. PR Rákosina je jedna z nejrozsáhlejších terestrických rákosin v chráněné krajinné 

oblasti Poodří s loukami, lesním porostem, navazujícími mokřady a rozptýlenou zelení. 

PR Bartošovický luh zahrnuje ekosystém Horního bartošovického rybníka s litorálními 

porosty, s přilehlými drobnými vodními plochami, přirozeně meandrující tok Odry, 

mokřady a rákosiny, souvislý pás aluviálních luk se zvodněnými příkopy, zalesněnou 

terasu s četnými prameništi a ovocný sad v terase s tradičními ovocnými odrůdami. 

Na území PR Bařiny se vyskytuje část pravobřežní říční terasy Odry s četnými prameništi 
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a pod patou svahů lesními porosty střemchových jasenin, řadou potůčků a mokřadů 

s vodními plochami. PP Pusté nivy je dochovaný zbytek lužního výmladkového lesa 

s periodickými tůněmi a mohutných lip. PP Meandry staré Odry je dnes z velké části 

zazemněné koryto s řadou trvalých a periodických tůni, pestrou dřevinnou skladbou 

břehových porostů. [2][1][3] 

 

Obrázek 1 CHKO Poodří [3] 

1.1 Geologické poměry 

Povodí Odry leží na rozhraní dvou geologických celků Českého masívu 

a Západních Karpat. Tyto dva různé územní celky mají zásadní vliv na hydrologické 

poměry a jejich charakteristiku. Český masiv je vyvrásněným zbytkem hercynského 

horstva při variské orogenezi. Jeho dílčí oblasti spolu původně nesouvisely a byly teprve 

horotvornými pohyby stmeleny v pevný celek. Po vyvrásnění se v místech poklesů 

ukládaly pokryvy mladších sedimentů. Převážná část povodí Odry je situována 

v moravskoslezské oblasti Českého masívu. Nejstarší horniny tvoří proterozoické 

metamorfované komplexy Hrubého Jeseníku ve východní desenské, západní keprnické 
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a na jihu v menší oskavské klenbě. Horniny těchto jednotek tvoří varisky intenzivně 

přepracovaná jádra klenbových struktur, případně příkrovů. Převažují biotitické pararuly, 

metamorfované vulkanity a ortoruly. Na západní okraj povodí Odry zasahuje orlicko-

sněžnické krystalinikum západosudetské oblasti, tvořené ruly, svory a migmatity. 

Tyto oblasti jsou na východním okraji od silezika odděleny tektonicky.[4][2] 

Západní Karpaty tvoří východní část Moravy a Těšínské Slezsko. 

Součástí Západních Karpat je flyšové pásmo, karpatská předhlubeň a vídeňská pánev. 

Během alpínského vrásnění se flyšové pásmo přesunulo ve formě příkrovů k severozápadu.  

Rozdělujeme je na dvě základní tektonické jednotky: magurská skupina příkrovů a vnější 

skupina příkrovů. Typickými sedimenty jsou rytmická střídání jílovců s pískovci. 

Karpatská předhlubeň byla vytvořena postupným vyzníváním mořské sedimentace 

ve flyšových pásmech. Tvoří jich několik dílčích pánví, které vznikaly postupně 

v neogénu. Táhnou se od rakouských hranic přes Hornomoravský úval až k polské hranici, 

např. Hornomoravský úval tvořený kontinentálními uloženinami. Vídeňskou pánev 

vyplňují neogenní mořské a sladkovodní sedimenty, které se vyskytují v okolí Břeclavi 

k Uherskému Hradišti. [5] 

Prvohorní a druhohorní sedimenty tvoří základ povodí Odry spolu s terciérními 

horninami. Z petrografického hlediska se jedná především o ruly, fylity, kvarcity, 

vulkanity, droby, břidlice, sloje černého uhlí, vápence apod. [4] 

Terciérní horniny tvoří v paleogénu pokračování flyšové sedimentace 

v magurské i vnější skupině příkrovů. Jde především o jíly, jílovce, pískovce a slepence 

začleněné do příkrovové stavby Západních Karpat. Neogenní sedimenty karpatské 

předhlubně především v okolí Ostravy a Opavy se ukládaly současně s pohyby příkrovů 

a proto dnes leží pod příkrovy, před nimi i na nich. Část těchto sedimentů byla později 

denudována
1
. Tvoří je především písčité a vápnité jíly a písky. V této době byl aktivní 

bazaltový vulkanizmus. Při ústupu moře došlo místy k sedimentaci evaporitů.[4][2] 

Z hlediska kvartérních sedimentů představuje převážná část povodí denudační 

oblast, která se vyznačuje postupnou erozí a postupným transportem sedimentů vodními 

toky. Akumulační oblastí je pouze oblast oderská, kde jsou zastoupeny významnější 

mocnosti do 50 m kvartérních nezpevněných sedimentů. Část oblasti povodí byla 

                                                 
1
 Obnažování starších souvrství působením eroze. 
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v kvartéru dvakrát souvisle zaledněna. Jedná se o sálské a viselské zalednění. 

Výsledkem vznikla místa poměrně mocných eluvií
2
, deluviofluviálních

3
 a proluviálních 

sedimentů. Běžné jsou také deluviální a fluviální holocenní sedimenty. V oblasti povodí 

jsou místy zastoupeny glacigenní sedimenty, recentní eolické sedimenty, neovulkanity 

a travertiny.[4][2] 

 

Obrázek 2 Geologická mapa povodí Odry 

 

 

  

                                                 
2
 Zvětralé horniny ležící na místě svého vzniku 

 
3
 Splachové sedimenty 
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1.2 Geomorfologické poměry 

Z geomorfologického hlediska CHKO Poodří členíme do provincie Západní 

Karpaty, subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti západní vněkarpatské sníženiny, 

celku Moravské Brány, podcelku Oderské brány a okrsků Oderská niva, Bartošovická 

pahorkatina a Klimkovická pahorkatina.[2] 

Jedním z důležitějších geomorfologických činitelů se stal pevninský ledovec. 

V období čtvrtohor dvakrát dostoupil k Moravské bráně, kdy se jeho činnost projevila 

na dotvoření dolní Ostravské pánve do dnešní podoby. Zároveň došlo k odkrytí 

karbonského souvrství, jehož uhlonosná část vytváří výrazný ostravsko-karvinský hřbet. 

[2] 

Oderská niva je rovina s maximální nadmořskou výškou 271 m n. m. a s nejnižší 

nadmořskou výškou 212 m n. m. Nejvýraznějším morfologickým tvarem je samotné 

koryto Odry, které si i přes místní úpravy zachovalo z velké části charakter přirozeného 

silně nížinného toku střední velikosti s četnými volnými meandry hluboce zaříznutými 

do holocénních povodňových hlín. Vzhledem k nepřetržité kultivaci krajiny se vyskytují 

ve větší míře antropogenní tvary reliéfu. Nejčastějším tvarem jsou rybniční hráze, některé 

z nich byly doplněny o náhony, mlýny, pily, valchy, řadou příkopů a kanálů pro převádění 

vody mezi rybníky. V závislosti na nich nelze opomenout ani různé příkopky, drobné 

periodické vodoteče a staré drobné odvodňovací kanály, svým charakterem již blízké 

přirozeným vodotečím. [2] 

Bartošovická pahorkatina zasahuje do CHKO pouze svým západním okrajem. 

Jedná se o část terasové plošiny a terasový svah výrazně ohraničující okraj nivy po celé její 

délce. Svah je velmi strmý a převyšuje nivu v průměru o 15 - 20 m. Vznikl akumulační 

činností pravostranných přítoků Odry (Luha, Jičínka, Sedlnička, Lubina a Ondřejnice), 

sedimentací glacilakustrinních, glacifluviálních uloženin a sprašových hlín a následnou 

boční erozí Odry, která znamenala jeho naříznutí. [2][1] 

Klimkovická pahorkatina tvoří severozápadní okraj nivy a zasahuje do území jen 

zcela okrajově. Mírný terasový svah pozvolna přechází do roviny údolní nivy. Výrazněji je 

patrný v prostoru jižně od Hladkých Životic a podél rybníka Podhorník mezi Polankou  

a Jistebníkem. [2][1] 



Táňa Kudělová: Analýza protipovodňového účinku v CHKO Poodří 

2012  8 

 

 

Mapa 1 Geomorfologická mapa 

1.3 Hydrologické a klimatické poměry 

Česká republika se skládá z osmi oblastí povodí: Horní Vltavy, Dolní Vltavy, 

Horního a středního Labe, Ohře, Moravy, Berounky, Dyje a Odry. CHKO Poodří náleží 

do povodí Odry, které je nejmenší z osmi povodí v ČR s plochou povodí 118 600 km
2
 

a délkou toku 861 km. Pramen řeky Odry se nachází na území ČR ve Vojenském újezdu 

Libavá v nadmořské výšce 634 m pod Fidlovým kopcem.  

Dále pokračuje do Polska, kde se vlévá do Baltského moře. Řeka Odra vstupuje do CHKO 

z Nízkého Jeseníku jako rychle proudící bystřina se štěrkovým dnem. Po několika 

kilometrech u Jeseníku nad Odrou se tok v nivě Moravské brány zklidňuje, řeka se začíná 

výrazněji zahlubovat do měkkých nivních hlín a objevují se první z nesčetných meandrů. 

Jedinečnost Odry v Poodří spočívá v tom, že je zachován její přirozený charakter nivní 

řeky s mnohačetnými volnými meandry, které každoročně mění svůj tvar. 

Meandry u oderských přítoků byly v minulosti, v převážné většině případů 

vodohospodářsky upraveny člověkem na soustavu rybníků a příkopů. Dochází zde 

ke každoročním povrchovým záplavám nivy, které jsou základním předpokladem trvalé  
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a plnohodnotné existence mokřadních ekosystémů. Způsobuje to větší výskyt nádrží  

v horních částech povodí, které by ovlivňovaly průtokový režim. Při kolísání průtoku  

v samotném říčním korytě dochází k dynamickému kolísání hladiny podzemní vody, čímž 

vznikla unikátní krajina luk, remízků, lužních lesů a rybníků. [4][2] 

Do řeky Odry se vějířovitě stékají její tři nejvýznamnější přítoky. Z jesenické 

strany řeka Opava, z beskydské pak Ostravice a Olše. Nejvýznamnějším přítokem Odry 

a hydrologicky s ní srovnatelná je řeka Opava. Jejím pramenem se uznávána Černá Opava 

pramenící v masivu Hrubého Jeseníku. Významnými přítoky Opavy: Moravice, vtékající 

do ní zprava pod městem Opava a řeka Opavice, která do ní ústí zleva v Krnově, Krasovka 

a Čižina. Hlavními přítoky Moravice jsou Podolský potok a Černý potok. Z beskydské 

strany má nejvýraznější hydrologický vliv Ostravice s hlavními přítoky Morávkou, ústící 

ve Frýdku – Místku a levostrannými přítoky Čeladenkou a Olešnou. Ostravice vzniká 

soutokem Černé a Bílé Ostravice. Z Beskyd ústí zprava do Odry ještě nad Ostravskou 

pánví čtyři menší řeky, a to Luha, Jičínka, Lubina a Ondřejnice. Z Oderských vrchů ústí 

zleva do Odry Husí potok a dále pak ještě Bílovka a Porubka. Pod Ostravou ústí do Odry 

zprava Stružka. [4][2] 

Rozdílnou členitost mezi jesenickou a beskydskou části můžeme vidět v podélném 

sklonu údolí vodních toků. Pramenné oblasti se nacházejí přibližně ve stejné výškové 

úrovni, ale délka odtoku do recipientu je u jesenické strany dvojnásobná. 

Sklon beskydských toků je zhruba dvojnásobný proti jesenickým tokům. 

Tento dvojnásobný sklon se projevuje ničivějšími účinky při odtoku velkých vod. 

Jeho specifickou vlastností je rozkolísanost průtoků, které charakterizuje poměr mezi 

extrémními povodněmi a minimálními průtoky. Největší rozkolísanost se projevuje 

na horním toku Ostravice a nejmenší na dolním toku Opavy a v závěrovém profilu Odry 

v Bohumíně. Rozdílnost jesenické a beskydské oblasti se také projevuje v období výskytu 

povodňových průtoků. Na řece Ostravici a Olši převládají povodně letní, zatímco na 

Moravici a Opavě jarní. Na území povodí Odry jsou povodňové dotokové doby kratší 

s intervalem 6 - 12 hod; způsobují to krátké délky toků s vysokým spádem. Povodně na 

povodí Odry mají všeobecně rychlý a razantní průběh. [4][2] 
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Tabulka 1 Průměrné měsíční srážky v Moravskoslezském kraji v mm (zdroj dat: ČHMÚ) 
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2009 33 64 109 13 90 161 116 52 25 100 60 44 

2010 70 39 28 78 280 105 161 127 107 17 78 70 

2011 30 12 35 57 97 108 179 81 26 45 0 45 

 

Nezastupitelný význam sehrála niva řeky Odry při povodni v roce 1997. 

Rozsah povodně v CHKO Poodří dosáhl 54 km
2
. Povodňová vlna tak byla plošným 

rozlivem transformována a její rychlost zpomalena. Množství zadržené vody činilo 

necelých 90 milionů m
3
. Vlivem inundace došlo ke snížení kulminačního průtoku na řece 

Odře v Ostravě asi o 100 m
3
.s

-1
. Niva Odry tak ochraňuje před povodněmi místa ležící níže 

na toku, hlavně město Ostravu.  [4][2] 

Podnebí povodí Odry je charakteristické povahou evropského mírného pásu. 

Střídavě ho ovlivňuje klima oceánské, působící od západu, a klima kontinentální, působící 

od východu s tuhými zimami a horkými léty. Svůj vliv má i Jaderské a Baltské moře. 

V závislosti převládajícího západního proudění a orientace hřebene beskydského masivu 

patří Beskydy k srážkově nejbohatším oblastem státu. V dlouhodobém ročním průměru má 

nejvydatnější srážky Lysá hora se svými 1565 mm. Celkově převládají srážky v červenci 

a nejméně se jich vyskytuje v únoru. Období deštivého počasí bývají delší v Jeseníkách 

než v Beskydech. Roční úhrn srážek v CHKO Poodří se pohybuje v rozmezí  600 až 

800 mm, s průměrnou roční teplotou 7 až 8,5 
0 

C, s průměrným ročním výparem 450 až 

500 mm. [4][2] 
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Mapa 2 Klimatické oblasti povodí Odry dle Quittovy klasifikace 

1.4 Biogeografické poměry 

K mokřadním ekosystémům patří trvalé a periodické tůně v lužních lesích 

a loukách. Jedná se o mizející typ biotopu, na který jsou díky svým specifickým 

podmínkám vázány některé ohrožené druhy rostlin a živočichů. Příkladem lze uvést korýše 

žábronožku sněžní (Siphonophones grubii) a z rostlin žebratku bahenní (Hottonia 

palustris). Podmínkou pro jejich existenci je důležité zachování přirozeného režimu 

záplav. Lesy zaujímají v CHKO Poodří přibližně 10 % celkové rozlohy, které jsou z velké 

části součástí přírodních rezervací např. PR Polanský les, NPR Polanská niva, PR Koryta, 

PR Bartošovický luh a PR Bařiny. Z dřevin jsou hojně zastoupena společenstva tvrdých 

luhů s dubem letním (Quercus robur), lípou srdčitou (Tilia cordata), habrem obecným 

(Carpinus betulus), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), vrbou bílou (Salix alba) či 

vrbou křehkou (Salix fragilis), ze vzácnějších druhů může vyskytnout např. nadmutice 

bobulnatá (Cucubalus baccifer). [4][2] 
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Louky a pastviny byly s velkou pravděpodobností prvními umělými kulturami 

nahrazujícími lesy. Dodnes se zachoval pás aluviálních luk táhnoucí se po obou březích 

Odry v celé délce území. Jedná se o největší systém pravidelně zaplavovaných luk v České 

republice, jehož výměra činí více než 2 300 ha. Vyskytuje se zde pestrá řada travních 

porostů, které mají ve vláhových a půdních poměrech odlišnou floristickou skladbu. 

Z bylinného patra zde můžeme vyzdvihnout např. ohroženou sněženku podsněžník 

(Galanthus nivalis), orsej jarní (Ficaria verna), dymnivku dutou (Corydalis cava), sasanku 

hajní (Anemone nemorosa), česnek medvědí (Allium ursinum) aj. V ohybech meandrů se 

vyskytují měkké luhy, které jsou čím dál tím více narušovány invazemi nepůvodních druhů 

rostlin. Z těchto invazních druhů můžeme jmenovat např. netýkavku žlaznatou (Impatiens 

glandulifera), slunečnici topinambur (Helianthus tuberosu) a především křídlatku 

japonskou (Reynoutria japonica).[2][1][3] 

Poodří má více jak pětisetletou tradici s rybníkářstvím. Dnes se zde nachází 

přibližně 60 rybníků. Na rybnících s méně intenzivním hospodařením se nachází poměrně 

bohatě vyvinutá vegetace. Při okrajích to mohou být porosty rákosin či vysokých ostřic, 

dále od břehu se mohou vyskytovat porosty růžkatce, rdestů, bublinatek i kriticky ohrožené 

druhy vodních makrofyt, např. kotvice plovoucí (Trapa natans) nebo vodní kapradiny 

nepukalky plovoucí (Salvinia natans). Ve stojatých i tekoucích vodách žije 33 druhů ryb. 

Z neohrožených druhů to mohou být střevle potoční (Phoxinus phoxinus), ostroretky 

stěhovavé (Chondrostoma nasus) a parmy obecné (Barbus barbus). Z ohrožených druhů 

bych představila cejna velkého (Abramis brama), cejnka malého (Blicca bjoerkna), 

podoustve říčního (Vimba vimba), který odráží kritický stav tohoto druhu v celém povodí 

Odry. Mezi nejvzácnější a zároveň nejohroženější druh patří piskoř pruhovaný (Misgurnus 

fossilis), který žije zejména v lučních tůních a slepých ramenech. Jeho bytí ohrožuje 

vysychání a zazemňování tůní či nadměrný rybolovem. 

Obojživelníci jsou nejpočetnější skupinou obratlovců na území CHKO Poodří. 

Zvláště početné jsou populace skokana skřehotavého (Rana ridibunda) a skokana zeleného 

(Rana kl. Esculenta), čolka obecného (Triturus vulgaris), skokana štíhlého (Rana 

dalmatina), skokana ostronosého (R. arvalis) a ropuchy obecné (Bufo bufo). Díky vyššímu 

výskytu populace žab se z plazů nejvíce objevuje užovka obojková (Natrix natrix). [2][1][3] 

Doposud bylo na území CHKO Poodří zastiženo přes 400 druhů ptáků, což činí 

více než 60 % všech ptačích druhů České republiky. Pravidelným sčítáním se podařilo 
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prokázat zahnízdění např. zrzohlávky rudozobé (Netta rufina), morčáka velkého (Mergus 

merganser), husy velké (Anser anser), která v současnosti hnízdí na všech rybničních 

soustavách. Typickým obyvatelem Poodří je kormorán velký (Phalacrocorax carbo), který 

zde hnízdí od roku 1997. Významný je i výskyt hohola sevrního (Bucephala clangula ), 

motáka pochopa (Circus aeruginosus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a orla mořského 

(Haliaeetus albicilla). [2][1][3] 

Typickými zástupci savců žijící v CHKO jsou např. bobr evropský (Castor fiber) 

a vydra říční (Lutra lutra). Bobr obrovský se do Poodří přirozeně rozšířil v roce 2002. 

Mezi nepůvodní druhy, které se zde vyskytují, můžeme zařadit psíka mývalovitého 

(Nyctereutes procyonoides) a norka amerického (Mustela vison). Ze zoogeografického 

hlediska je zajímavý výskyt ježka východního (Erinaceus concolor) i západního 

(E. europaeus) a výskyt myšice temnopásé (Apodemus agrarius). V současnosti je 

v CHKO Poodří a jeho okolí znám výskyt 16 druhů netopýrů (Chiroptera). Nejběžnějším 

druhem lovícím nad vodní hladinou je netopýr vodní (Myotis daubentoni), typickým 

lesním druhem je netopýr ušatý (Plecotus auritus). Netopýr hvízdavý (Pipistrelus 

pipistrelus) společně s netopýrem parkovým (P. nathusii) představují typické zástupce 

parkového charakteru CHKO. V okolí vysokých pouličních lamp intravilánů loví netopýr 

večerní (Eptesicus serotinus). [2][1][3] 
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Mapa 3 Krajinný pokryv v povodí Odry 

1.5 Půdní poměry 

Půdní poměry jsou určeny hydrogeologickou - geologickou stavbou, morfologií 

terénu a klimatickými podmínkami. Z tohoto hlediska můžeme rozdělit oblast do dvou 

celků: oderská niva a hlavní terasa Odry a jejich přítoků. [2][1] 

V oderské nivě se vyskytují aluviální a nivní sedimenty se zvýšenou hladinou 

podzemní vody tzv. glejový proces, kde jsou zejména: nivní půdy glejové středně těžké, 

nivní půdy glejové těžké až velmi těžké, nivní půdy lehčí až středně těžké. V terénních 

depresích pak glejové půdy středně těžké až velmi těžké, na které se vážou trvalé travní 

porosty např. vlhké louky a mokřadní společenstva charakteristická pro oblast CHKO 

Poodří. [2][1] 

Hlavní terasa Odry a jejích přítoků je typická na dočasně zamokřených 

sprašových hlínách, na kterých vznikly kvalitní hnědozemě oglejené, illimerizované půdy 

oglejené středně těžké, oglejené půdy středně těžké a hnědozemě oglejené středně těžké. 

Jedná se o vysoce produkční půdy, velmi hluboké a náročnější na zpracování. Vyznačují se 
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poměrně dobrými fyziologickými vlastnostmi, projevující se dobrým hospodařením 

s vláhou. [2][1] 

Půda je přírodně historický útvar, který vznikl v důsledku komplexního působení 

vnějších činitelů (klima, biologický faktor, podzemní voda) v určitém čase na mateční 

horninu. Geologický i biologický koloběh látek se vzájemně prolínají a jejich výsledným 

přirozeným projevem je půdotvorný proces.  Jeho kvalita závisí na půdotvorných faktorech 

a podmínkách, ve kterých se půda vyvíjí. V oblasti povodí Odry převládají převážně 

kambizemě, luvizemě, fluvizemě, podzoly a pseudogleje. Přesahují alespoň 5 % celkové 

plochy území. Ostatní typy půd (ranker, rendzina, pararenzina, šedozem, hnědozem, glej 

a organozem) mají v oblasti povodí jen nízký procentní výskyt pod 5 %. [2] 

Fluvizem se vyvíjí z povodňových sedimentů hlinitopísčité až jilovitohlinité 

zrnitosti. Sedimenty obsahují značné množství živin. V oblasti jsou nejvíce zastoupeny 

v nivě Odry dnešního CHKO Poodří. Luvizem vzniká na území, kde se vyskytoval listnatý 

les. Má dobré fyzikální vlastnosti (pórovitost, provzdušnění). Tyto půdy se vytvářejí 

hlavně v rovinách a v mírně zvlněném reliéfu. V oblasti povodí nalezneme od Ostravsko-

karvinské pánve po Moravskou bránu a v podbeskydí po linii Nový Jičín-Frýdek Místek-

Třinec. Kambizem má vysokou pórovitost a dobrou vnitřní drenáž. Jedná se především 

o hnědé půdy a hnědé lesní půdy. Půdy se vytvářejí především ve svažitých podmínkách 

pahorkatin, vrchovin a hornatin. Nacházejí se v nižších polohách horských oblastí Jeseníků 

a Beskyd. V podzolech je přítomen podpovrchový horizont vybělený organickými 

kyselinami. Tento druh půd nalezneme pod jehličnatými lesy, vřesy apod. Nacházejí se 

v oblastech Jeseníků a Oderských vrchů. Pseudogleje se vyvinuly na uloženinách s vyšším 

obsahem jílu. Nalezneme je v rovinatějších územích v rámci oblasti povodí Odry v jeho 

jižní části v prostoru Českého Těšína - Jablunkov a v podhůří Beskyd na Novojičínsku 

a Frýdeckomístecku, v severní části pak na Jesenicku. [2] 
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Mapa 4 Typy půd v povodí Odry dle členění MKSP 
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2 Technická a biotechnická protipovodňová opatření 

Dostatek vody, dobrý přístup k vodě a nezaplavované pozemky byly hlavním 

kritériem vytváření osad a vesnic blízko řeky.  Určité stavby a obydlí se stavěly v blízkosti 

řeky i za rizika občasného zatopení. Při rozvoji osidlování a výrobních procesů museli lidé 

nutně hledat řešení na ochranu svých majetků a životů proti vodnímu živlu. Z počátku šlo 

převážně o snahu zabránit podemílání břehů v místech vybudovaných mostů, lávek, jezů, 

rybničních hrází a o snahu zajistit stabilitu pobřežních pozemků.  Úspěšní byli až koncem 

19. století po dovršení určitého hospodářského rozvoje a po zkušenostech s prvními 

záplavami. [6][7][4] 

V přírodní krajině jsou přírodní extrémy součástí jejího vývoje. V kulturní krajině 

úzce souvisí s dopady na člověka a jeho společnost. Ztráty na životech a poškození 

majetku při těchto přírodních extrémech vyžadují provedení určitých opatření s cílem 

zabránění případných obětí a ztrát.  [4][6][7] 

Technicko-biologická úprava povodí upravuje odtokové poměry řeky. 

V dnešní době se snažíme upravit vodní tok tak, aby byla blízka přírodě tzv. biotechnická 

úprava. Pokud se nedají dosáhnout biologickou úpravou krajiny, odstraní se technickými 

zásahy jako např. hráze, protipovodňové stěny, nádrže apod. Úpravy vodních toků by měly 

být pečlivě naplánovány, realizovány a komplexně provozovány. [4][6][7] 

V minulosti lidé neměli takové prostředky, aby mohli vážněji narušit přirozený 

vývoj krajiny.  V dnešní době je činnost člověka výraznější, nebezpečnější a v budoucnosti 

ještě poroste. Jedním z příkladů, kdy si člověk zvyšuje riziko výskytu povodní, jsou 

radikální zásahy do organizace půdních fondů. Zejména odlesňování s následným snížením 

infiltrace, zvýšením vodní eroze v povodí a následným porušením stability koryt vodních 

toků. Při takovém poškození a narušení režimu je nutné provést úpravy odtokových 

poměrů. Tyto úpravy musejí vycházet ze studií. Maximální snaha by měla být zaměřena 

především na minimalizování podobných technických zásahů do přírodního prostředí, 

která narušují přirozený vývoj říčního ekosystému. Proto při projektování a realizaci úprav 

je vyžadována účast specialistů z různých oborů, a to biologických, vodohospodářských aj. 

[4][6][7] 

Jediná správná cesta je kombinace a vzájemná provázanost přístupů. 

Kombinace technických a biotechnických opatření využívá i přírodních mechanismů, která 
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omezují vznik a dopad povodní. Přírodními mechanismy je především myšleno 

zpomalování koncentrace povodňových vln v málo kapacitních korytech pomocí rozlivů 

povodní v nivách. [7][4][6] 

Příklady protipovodňových opatření blízkých přírodě: 

 Rozšiřování přírodně blízkých území umožňující rozlivy povodní 

 Zadržování povodňových objemů v přírodě blízkých sníženin (jámy)  

 Rozvolňování koryt v intravilánech do přírodně blízkých útvarů 

 Odstraňování jezů a stupňů, které mohou vzdouvat povodňové průtoky 

 Revitalizaci doposud vytvořených technicky upravených vodních toků 

 Zpevňování břehů pomocí travin 

 Protierozní opatření – snížení projevů vodní eroze a podpora zvýšení schopnosti 

krajiny zpomalovat povrchový odtok a zadržovat vodu [8] 

 

 

Obrázek 3 Jez na řece Odře 
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Příklady technických protipovodňových opatření: 

 Stavba nádrží a přehrad 

 Vytvoření protipovodňových stěn 

  Zpevňování břehů pomocí stavebních materiálů  

  Kapacitní úprava koryt 

 Vybudování stupňů, jezů 

 Ohrazování velkých vodních toků [8] 

 

Protipovodňovým opatřením blízké přírodě se v dnešní době dává přednost, 

jelikož pouze technické prvky ochrany nezajistí požadovaný stupeň bezpečí. Mají přínos 

v oblasti ochrany a trvalé udržitelnosti využívání zemědělského půdního fondu, zlepšují 

vodní bilance krajiny, zvyšují zásoby půd a podzemních vod, zlepšují stav krajinných 

ekosystémů a stanovišť a druhové biodiverzity krajiny. Technická opatření mají určitou 

limitní kapacitu, které vyhovují menším povodním, ale při extrémních povodních zrychlují 

odtok vody, průběh povodňové vlny a tím zvyšují kulminační průtoky a škody. [8] 

2.1 Odra v minulosti a dnes 

Tok řeky Odry se dnes i v minulosti několikrát upravoval. Převážně z důvodů 

zemědělských, a také jako ochrana proti povodním apod.  

 Řeka Odra má bystřinný charakter od pramene po obec Mankovice, dále pak do 

Ostravy převážně meandruje. Přes území Ostravy až po Bohumín byl tok upraven, původní 

meandry pod Ostravou zůstaly zachovány v oblasti státních hranic s Polskem.  Údolí Odry 

bylo a je převážně využíváno zemědělsky, díky vhodným podmínkám zde vznikly rybniční 

soustavy. Historický ráz si zachovala i krajina oderské nivy nad Ostravou tvořená rybníky, 

loukami a lužními lesy, avšak Ostravou a Bohumínem byla ovlivněna industriálním 

vývojem. [4] 

Nejstarší úpravou v prostoru Moravské Ostravy je průkop meandru z roku 1558. 

I když se Odra nikdy nevyznačovala svou prudkostí, tak v listině olomouckého biskupa 

z roku 1584 je zaznamenáno že „Odra prudkostí svou drahně těch gruntů bere a odjímá“.  

V té době se však pozornost soustřeďovala na jediný most císařské silnice do Opavy přes 
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Odru ve Svinově. V letech 1761-1763 byla opravena nádrž na pravém břehu pod vedením 

c. k. ing. Josepha Anneise, v letech 1789-1791 provedl vrchní stavební rada baron Jacobi 

d´Eckolm průkop nad mostem. Velký meandr mezi Přívozem a Petřkovicemi se protrhl 

v roce 1770. [4] 

Úpravy meandrů v 18. a 19. století se převážně prováděly na pravé straně břehu, 

jelikož dohody se slezskými obcemi se nezdařily. V roce 1844 byl upraven břeh v Přívoze 

haťovým krytem a o rok později se upravil pravý břeh pod svinovským mostem pomocí 

haťových válců pravděpodobně s výstavbou Severní dráhy Ferdinandovy.  Po roce 1880 

byly vybudovány dílčí hráze pro ochranu Bohumína a Pudlova a několik jezů ve Spálově, 

Klokočůvku, Jakubčovicích, Odrách, Mankovicích, Jeseníku nad Odrou, Bartošovicích, 

Studénce, Polance, Bernaticích, Suchdole nad Odrou, Svinově a Koblově. V této době se 

jednalo především o obnovu starých a poničených mlýnů a rybníků, jelikož jsou 

prokazatelně staršího data.[4] 

Po vzniku Československé republiky byly provedeny většinou již nezřetelné 

místní úpravy v Košatce, Hladkých Životicích, Studénce, na okraji města Ostravy 

v Zábřehu nad Odrou a Výškovicích. Po světové válce se prováděly převážně úpravy po 

povodních, důlní těžby a pro plavební zájmy. V letech 1923-1924 v obci Vrbice byl 

prokopán meandr, v roce 1934 upraveno zaústění Opavy a v letech 1936-1938 provedena 

regulace koryta v délce 7,3 km od železničního mostu v Bohumíně po obec Koblov. 

Kde v roce 1937 byla dokončena stavba pohyblivého jezu o třech polích, ale v roce 1970 

byl demontován.[4] 

Dále byly provedeny další menší úpravy toků a návrhy na úpravy včetně návrhů 

na spojení Odry s Dunajem. Avšak k propojení nikdy nedošlo. Pramenná oblast se 

po druhé světové válce stala součásti vojenského prostoru a byla tím znepřístupněna. 

Armáda nechala vodní tok přirozenému vývoji až na vybudování jedné menší nádrže 

Barnov. Pramen je zpřístupněn od roku 1991 pro veřejnost. O zachování přírodního toku se 

snaží i v prostoru tzv. meandru řeky Odry pod Bohumínem na soutoku s Olší, kde opouští 

českou hranici.[4] 
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Obrázek 4 Vývoj řeky Odry [9] 
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3 GIS a matematické modely 

GIS znám jako geografický informační systém byl vytvořen na počátku 70. let 

20. století. Zkratka pochází ze tří slov: Geographical Information Systém. Označení zavedl 

v roce 1963 pan R. F. Tomlinsen a jeho jednoznačná standardní definice neexistuje. 

Jedná se o systém, mezi jehož prvky a samotným systémem a jeho okolím, probíhá 

výměna informací. Jeho pomocí se mohou provádět komplexní prostorové operace, které 

by byly časově náročné, obtížné anebo nemožné provádět jinými prostředky. Problematiku 

GIS lze chápat podle definice uvedené v Hydrologii od profesora Ing. M. Starého C.S.c 

a to: „ GIS je organizovaný soubor počítačového hardwaru, softwaru, geografických údajů 

a personálu určený na efektivní sběr, uchovávání, obnovování, manipulaci, analýzu 

a zobrazování všech geografických vztahů informace“. GIS využívá většina organizací 

v nejrůznějších sférách lidských činností např. veřejná správa, inženýrské sítě, životní 

prostředí, integrovaný záchranný systém apod. [10][11] 

V dnešní době je dobře zvládnutá metodika využití GIS v hydrologických 

modelech, ať už se jedná o modelování odtoku povrchových vod, zátopových oblastí nebo 

jiného modelování. Velkým přínosem v oblasti modelování je zpracování velkého 

množství dat, které v případě grafických výstupů mají  podobu map, grafů či tabulek. 

Velkou úlohu hraje v procesu prezentace charakteristik povodí. Spolupráce umožnila jejich 

následnému rozvoji. Propojení neumožňuje hydrologickému modelu komunikaci s GIS, 

umožňuje však import GIS vrstev, disponuje s pre- a postprocesorem apod. Úlohou GIS 

v hydrologickém modelování je preprocesing (tzv. předzpracování dat), nastavení 

a příprava parametrů vyjádřených prostorovými daty a analýzou, postprocesing 

(tzv. vizualizace výsledků), správa geodat a časových řad. [10][12] 

Matematický model je programový software, který reprezentuje strukturu 

(respektive její vybrané klíčové vlastnosti) a simuluje chování daného přírodního prvku či 

lépe vyjádřeno, systému. Je založen na základních fyzikálních, chemických a biologických 

principech, které popisují prostorové a časové změny variace vodního systému. 

Matematický model nemá za cíl vystihnout všechny aspekty skutečného prostředí, ale 

snaží se začlenit pouze ty nejdůležitější vlastnosti problému. Parametry modelu lze upravit 

tak, aby model reálně reprezentoval určité dynamické vlastnosti povrchové vody. [13] 
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Matematické modely mají mnoho forem. Mohou být rozděleny do různých skupin 

na základě svých charakteristik, které představují různé aspekty matematických modelů: 

statistické (empirické) nebo mechanické, deterministické nebo stochastické, 

a analytické nebo numerické. [13] 

Empirické modely jsou obvykle snadné a vyžadují málo úsilí a dat. 

Slabinou empirických modelů je, že mají velkou míru chybovosti predikce, zejména když 

neexistují dostatečně síťová data pro kalibraci. Jsou nejvíce spolehlivé, pokud se uplatňují 

v rámci rozsahu měření používaných k sestavení modelu. Mechanické modely jsou 

schopny řešit mnohem více detailů hydrodynamických procesů a kvality vody. 

Mechanické modely jsou formulovány na základě rovnic, které obsahují přímo 

definovatelné a pozorovatelné parametry. Statistické a mechanické modely často 

spolupracují se systémy při modelování povrchových vod. [13] 

Každé komponenty a vstupy do determnistického modelu jsou určeny právě 

pomocí matematických rovnic. Chování každé proměnné je kompletně určeno řídící 

rovnicí a počátečními stavy proměnných. Vstup bude vždy produkovat stejný výstup 

a nepočítá s náhodnou změnou. Existuje celá řada těchto modelů, které se od sebe odlišují 

svoji strukturou, fyzikálním přístupem či časovou a prostorovou diskretizací. 

Determnistické modely se rozdělují podle vazby příčina – důsledek na konceptuální (DC), 

fyzikálně odvozené (DL) a „black box“ (DB). Konceptuální modely pro simulaci 

hydrologických procesů využívá vztahy odvozené z pozorování závislosti hydrologických 

komponent na parametrech topografie, pokryvu území, půdních komplexů apod.  

Fyzikálně odvozené přístupy používají vztahy založené na fyzikálním popisu srážko-

odtokového procesu a snaží se respektovat zákony zachování hmoty, hybnosti a energie. 

Modely typu „black box“ užívají pouze empiricky odvozené vztahy mezi vstupními 

a výstupními veličinami. Klasickým příkladem jsou neuronové sítě. [12][13]  

 V kontrastu, stochastický model obsahuje náhodné komponenty nebo vstupy. 

Model umožňuje náhodné prvky ve vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými. 

Vzhledem k tomu vstup bude produkovat výstup v závislosti na náhodné proměnné. 

Rozdělují se do dvou základních skupin na pravděpodobnostní modely (SP) a modely 

generování časových řad (ST). U SP modelů jsou jednotlivé hydrologické parametry 

(maximální či minimální průtok, vodní stavy nebo podzemní odtok) charakterizovány 
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určitým pravděpodobnostním rozdělením. Použití ST modelů je možné při extrapolaci 

časových řad pozorovaných parametrů, při čemž se zachovávají jejich statistické 

charakteristiky.[12] [13] 

Analytické modely poskytují řešení na základě zjednodušených předpokladů 

o hydraulických systémech, geometrii a vnějších hydraulických vlivech. 

Využívají Chézyho rovnici, výpar, infiltraci apod. Posoudit přijatelnost zjednodušujících 

předpokladů v daných podmínkách je úkolem hydrologa. [12] 

Numerický model představuje nejkomplexnější prostředek pro kvantitativní 

analýzu. Jsou vhodné pro řešení komplikovaných problémů ve složitých podmínkách. 

Nevýhodou se stává vyžadování rozsáhlých vstupních dat. Používá diferenciální rovnice, 

rovnici kontinuity apod. Důležitým bodem je i nastavení gridu pomoci numerických metod 

jako jsou např.  MKR, MKP, MHP a IMKR. [12] 

Při návrhu nebo výběru modelu bereme ohled na prostorové atributy. Jedná se 

především o parametry prostoru a času, které označujeme x,y,z a t. Podle těchto atribut 

dělíme na 0D, 1D, 2D, 3D. Můžeme se setkat i s termínem 1.5 a 2.5 D modely. 0D model 

nemá žádný prostorový atribut, řeší pouze parametr času (př. Jednotkový hydrogram). 

1D model řeší jednu prostorovou proměnnou, mohou to být hydrodynamické modely nebo 

modely pro nenasycenou zónu. U hydrodynamických modelů se sleduje změna hladin 

v jednom směru pohybu vodního toku (př. MIKE 11, HEC-RAS) a u modelů pro 

nenasycenou zónu řešíme např. infiltraci ve vertikálním směru v rámci půdního profilu 

(př Hydrus 1D). 2D modely mají dvě prostorově proměnné, které se označují jako 

vertikální a horizontální nebo taky podle os x a y. Simuluje se především svahový odtok, 

2D proudění v korytech nebo šíření znečištění z bodových zdrojů (př. MIKE 21c, 

TOPMODEL). 3D modely řeší tři prostorové atributy. Tyto modely se v posledních letech 

rozšiřují (př. MIKE 3, MODFLOW). U 1.5D modelu se druhý a u 2.5D modelu třetí 

prostorový prvek numerický neřeší. [12] 
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4 Rozdíl ve využití hydrologických modelů 

Teprve postupný rozvoj počítačových technologii v druhé půlce 20. let se stal 

důležitým prostředkem hydrologů a vodohospodářů, ať už pro předpovědi nebo návrhové 

účely. Hydrologické modely se využívají na modelování hydrologického procesu 

a managementu v integrované krajinné sféře ve spolupráci s GIS. [14] 

Tyto modely můžeme rozdělit na srážkoodtokové a hydrodynamické. 

Jejich charakteristiky jsou popsány níže. Pro výběr vhodného modelu je důležité si určit, 

zda máme dostatečná vstupní data, komerční dostupnost modelu, vazba na jiné programy 

jako např. GIS, přizpůsobivost na dané povodí a schopnost simulace v určitém časovém 

kroku a prostoru odpovídající velikosti povodí. [14] 

4.1 S-O modely 

S-O modely jsou určitým druhem pro numerické vyjádření hydrologických 

procesů. Mohou se využívat samostatně nebo s modely pro tání sněhové pokrývky, říčních 

modelů či modelů pro vytváření vodohospodářských soustav. Nejčastěji se využívají na 

výpočet povodňových průtoků a na meteorologické předpovědi. Mezi hlavní vstupní data 

potřebná pro simulaci řadíme charakteristiky povodí a meteorologická data jako např. 

srážky, vodní stavy, průtoky a teploty ovzduší apod. Hlavními výstupy dat po simulaci jsou 

hydrogramy a tabulky. Mezi nejznámějšími s-o modely patří HYDROG, HEC-HMS, 

TOPMODEL, SWMM apod.[12][10] 

 Srážkoodtokové modely pomocí nejrůznějších metod převádí ovzdušnou srážku 

na odtok z povodí nebo ji zadržuje např. v nádržích. Srážky se mohou shromažďovat 

v povodí ve formě odtoku povrchového, podzemního a hypotermického odtoku. 

Metody pro převod provádíme pomocí hydrologické a hydraulické transformace. 

Hydrologická transformace převádí srážku na odtok v jednotlivých subpovodích. 

Mezi nejznámější metody transformace patří např. Metoda SCS-CN, Metoda GREEN 

Ampt, Clarkova Metoda, Hortonova Metoda atd. Hydraulická transformace řeší pohyb 

vody v čase k závěrovému profilu. Příklady hydraulické transformace jsou např. 

Metody Muskingum a Musking-Cunge, Metoda kinematické vlnové aproximace a Metoda 

Modified Puls atd. Podle druhu transformace je důležitá i kalibrace vstupních dat.[10] 
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V následující podkapitole popisuji příklad s-o modelu. Využiji k tomu data srážek 

z povodní roku 2007, které využívám i v následné modelaci rozlivů v HD modelech, které 

jsou popsány v následujících kapitolách.  

4.1.1 HEC-HMS 

Tento program je univerzální modelovací systém schopný reprezentovat různé 

typy povodí. Model povodí je konstruován tak, aby rozčlenil jednotlivé komponenty s-o 

procesu oddělil do jednotlivých analytických či numerických řešení v rámci simulované 

domény (povodí). [14] 

Tento model obsahuje tři základní rozhraní a to basin model, meteorologic model 

a control specifications (viz Obrázek 5). Basin model obsahuje mapový podklad povodí 

s grafickým uživatelským rozhraním, které jednoduchou metodu „click and drag“ umísťuje 

subpovodí, toky, nádrže, sklony, propojení, zdroje a propady. Ke každému prvku můžeme 

přiřadit název, popis a také vybrat metodu pro výpočet. Basin model pouze reprezentuje 

aktuální povodí. Také ukazuje umístění a velikost jednotlivých parametrů. 

HMS automaticky propojuje a vytváří trasy jednotlivých objektů na řece. Uživatel však 

musí dát pozor na propojení ve správném směru proudění. Meteorologic model zahrnuje 

data srážek na povodí, a to historické nebo hypotetické (návrhové hyetogramy). 

Model obsahuje řadu možností pro výpočet srážek a evapotranspiraci (výpar). Data se 

mohou vkládat ručně, nebo naimprotovat ve formě DSS (HEC-DSSVue formát) a ASCII 

souboru. V control specifications nastavujeme časový krok, počátek a konec simulace. 

Model dále obsahuje Time Series Data, kde najdeme srážkoměrné a vodoměrné stanice 

s daty o naměřených průtocích. Z těchto vstupních dat můžeme vytvořit průběh simulace, 

kde lze libovolně kombinovat data daných rozhraní. [14] 

Před samotnou simulací je důležité upravit data pomocí určitých metod, které jsou 

vypsané výše. Po té jsou data připravena k simulaci, která se spustí pomocí funkce 

„Compute“ a „Create Simulation Run“. V následné záložce „Result“ se nám zobrazí 

výsledky výpočtu, které můžeme zobrazit ve formě grafů a tabulek (viz Obrázek 7). 

V grafech můžeme vidět výsledky průtoku, kde modrá čára představuje vypočítané 

hodnoty pomocí simulace a černá čára zobrazuje naměřené hodnoty (viz Obrázek 6). [14] 
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Obrázek 5 Rozhraní modelu HEC-HMS 

 

Obrázek 6 Výsledky průtoku povodňové vlny v závěrovém profilu za rok 2007 
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Obrázek 7 Výsledek simulace zobrazený v tabulce pro celé povodí 

Velká budoucnost modelu HEC-HMS je v presentování fyzickogeografických 

změn povodí nebo ve využití půd v průmyslově vyvíjející oblasti. V knize „Hydrology 

and Floodplain Analysis“ se popisují dvě alternativy ochrany proti povodním. U první 

alternativy se vloží do modelu retenční nádrž, která zadrží větší množství vody z povodní.  

V tomto případě se musí upravit směr ukládáni dat pro konkrétní nádrž na vztah mezi 

počátečním průtokem a zadržením. Počáteční výška hladiny v retenční nádrži záleží na 

manipulacích na vodohospodářských dílech. Data pro počáteční průtok a zadržení jsou 

založené na geometrii nádrže, ty jsou funkcí plochy zátopy (popř. objemu) a odtoku ze 

spodních výpustí či bezpečnostního přelivu, tedy obecně odtoku z nádrže.[14]  

V druhé alternativě se jedná o odvedení povodňové vlny do jiného povodí. 

Toho je dosaženo prostřednictvím ikony „diversion“ (rozdělovací objekt) v basin modelu, 

který umožní uživateli definovat úroveň hladiny, kde určité procento bude tvořit sklon 

hlavního koryta toku. Výsledný efekt sledujeme v závěrovém profilu povodí a to na 

hydrogramu. [14] 
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4.2 HD modely 

Oproti tomu HD modely transformují vodní tok v hydrologických objektech 

a rozlivy vody za povodní, samozřejmě za pomocí GIS.  Hydrologickými objekty jsou, 

v tomto případě, myšleny koryta vodních toků. Přínos GIS je především v pre- 

a postprocesingu, kdy za nejvýznamnější považujeme generování map rozlivů 

a záplavových území. [12] 

Výhodou HD modelů je, že získané informace o průtocích z s-o modelu dokáže 

převést na hladinu v korytech toků. Z toho vyplývá, že výsledný hydrogram může být 

vstupním údajem pro HD modely. Toto propojení může probíhat pomoci přímého 

propojení, předáním dat o průtocích pomocí textového souboru nebo pomocí správce 

časových řad.[12] 

Mezi vstupní data řadíme parametry povodí, naměřené vodní stavy hladin 

a průtoků. Hlavními výstupy jsou rozlivy ve formě rastrů, které se zobrazíme v GIS. 

Mezi nejznámějšími modely můžeme řadit HEC-RAS, MIKE 11, MIKE FLOOD, MIKE 

URBAN, WMS apod.  Dále popisuju HD model, ve kterém budu modelovat. [12] 

4.2.1 MIKE 11 

Jedná se o 1D hydrodynamický model, který simuluje ustálené i neustálené, 

subkritické a nadkritické proudění v přírodních a umělých korytech, kvalitu vody a pohyb 

splavenin. Umožňuje schematizaci technických i vodohospodářských objektů např. mostů, 

jezů, malých vodních nádrží, propustků apod.  Program je efektivní nástroj pro 

inženýrskou činnost při řešení protipovodňové ochrany, vývoje kvality vody a řízení 

vodohospodářských objektů vody. Tento program je licencován jako komerční a lze ho 

stáhnout na stránkách DHI. [12][11] 

Model pro drsnosti koryta využívá Chézyho a Manningův vztah (viz. Rovnice 1 

a Rovnice 2), kdy Manningův koeficient drsnosti je 0.040 a 0.050. Pro simulaci proudění 

hladin v místech, které jsou přehrazeny mosty, používá program algoritmus WSPRO 

vycházející z rovnice ztráty energie a Bernoulliho rovnice. Pro proudění v korytech 

využívá 4 výpočetní metody a to dynamickou vlnovou aproximaci, difúzní vlnovou 

aproximaci, kinematickou vlnovou aproximaci, metodu Muskingum a Muskingum-Cunge. 

[12][15] 
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Rovnice 1 Rovnice hybnosti vyjadřena Manningovou rovnicí  [12] 

 
   

n

txYSxB
txQ

lklklk

lk

,
,

3/5

,

2/1

,,

,


   

   

 

 
   

elementupořořadnilk

plošenaodtokuvýškatxY

drsnostikoeficientManningůan

povodísklonS

mpovodíšířířxB

lk

lk

ji

,

,,

,

,







 

 

Rovnice 2 Rovnice hybnosti vyjádřena Chezyho rovnicí  [12] 
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MIKE 11 obsahuje i doplněk MIKE 11 GIS, který slouží jako pre- a post- 

procesing. Tento program v rámci preprocesingu (nazývá se Topo Module) připraví 

schematizaci říčních úseků a v postprocesingu (nazývá se FM Tool) vygeneruje nad DMR 

výšky hladin, případné rozlivy a záplavové zóny. DMR využívá ve formě TIN, jelikož lépe 

zpracovává skokové změny v průběhu terénů, břehových linií toků apod. Po zpracování 

a importu dat jsou kvalitnější a efektivnější. Pro úspěšnou vizualizaci FM Tool 

potřebujeme 3 typy dat“ DMT, Branch Root Systém (vrstva podélných profilů) 

a hydrodynamické výsledky modelu MIKE 11.  Dále obsahuje nástroj Graph Tool, který 

nám umožňuje zobrazit hydrogramy, limnigrafy, podélné profily či měrné křivky. 

K prohlížení výsledků lze použít freewarový doplněk MIKE VIEW. [12][15] 

Model používá základní typy souborů, které jsou především ve formě ASCII. 

Jedná se především o: 

 sim11  definiční soubor simulace 

 nwk11  schematizace říčních úseků a podélných profilů 

 xns11  příčné profily koryt 

 bnd11  okrajové podmínky 

 hd11  hydrodynamické parametry 

 dfs0  časová řada 

 st11  definiční soubor řešení transportu sedimentů 
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 res11  výsledky modelu (hydraulika, sedimenty, kvalita vody) [16] 

Editor zobrazuje data o příčných profilech pomocí tabulek a grafických forem. 

Každá oblast má vlastní možnosti editace a správy dat. Pro jednotlivé příčné profily se 

mohou zadávat a editovat hodnoty kót jednotlivých lomových bodů příčného profilu, 

Manningovy koeficienty drsnosti, spravovat okrajové podmínky. [12] 

V editoru hydrodynamických parametrů lze nastavit koeficienty HD výpočtu, 

parametry pro výpočet transportu sedimentů a rozpustných látek, parametry pro výpočet 

proudění v inundacích, parametry pro komunikaci s nasycenou zónou, nastavit metody 

vlnové aproximace a vytvářet výstupy ve formě rastrových souborů. Výsledky lze zobrazit 

také v MIKE VIEW. [12] 

 

Obrázek 8 Přehled typu souboru v MIKE 11 

4.2.2 MIKE 21C 

Používá se pro simulaci dvourozměrného proudění volné hladiny a souvisejících 

jevů jako např. pohyb splavenin, eutrofizace, kvalita vody, šíření znečištění, účinky větru 
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a vlnění. Také jako MIKE 11 lze do simulace zahrnout mosty, jezy, nádrže apod. 

Přesto nelze provést simulaci na mostech se dvěma a více pilíři nebo vyskytujících 

překážkách na vodním toku jako např. zahrazení mostu splaveninami během povodní. 

Místo toho se využívá tzv. maxodrsnosti M, která se vypočítá dle vztahu 1/n, kdy n 

znamená Manningův koeficient. Program je taktéž licencován a lze ho stáhnout 

na stránkách DHI. [15][11] 

Program může být využíván při navrhování ochranných systémů proti erozi břehů, 

analyzování a rozměrů kanálů, předpovědi dopadu mostů, tunelů apod. na říční hydrauliku, 

optimalizaci plánů na obnovu biotopů v lužních systémech. [11] 

Základní typy souborů: 

 .m21  flow model 

 .m21FM flow model FM 

 .sw  spectral waves 

 .bw  boussinesq 

 .nsw  nearshore spectral waves 

 .emp  eliptic mild slope waves 

 .pms  parabolic mild slope waves 

 .st2  non-conesive sediment 

 .m21c  curvilinear flow model 

 .21t  MIKE 21 toolbox [16] 
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Obrázek 9 Přehled typu souborů v MIKE 21 
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5 Schematizace vybrané oblasti 

Základem je vytvoření projektu. Prvním krokem je otevření programu MIKE 11, 

kde z hlavního panelu vybereme nástroj File -> New -> Project from Template. Otevře se 

nám okno s možnostmi výběru (viz. Obrázek 10). Z levé části „Project Type“ vybereme 

položku River and Basins, a následovně v pravé části zvolíme River Hydraulics. Dále pod 

možnosti do „Project Name“ napíšeme název projektu, vyhledáme cestu k místu úložiště 

a následně potvrdíme.  

 Tímto můžeme začít vytvářet podmínky pro simulaci, které jsou nadále popsány 

v následných podkapitolách krok za krokem. Jedná se především o zobrazení vybrané 

lokality v podobě podélného profilu. Ten se obohatí o vytvořené příčné řezy. Následně se 

musí nastavit okrajové podmínky a hydrodynamické parametry, abychom mohli přidat 

naměřené povodňové průtoky. Po té stačí tyto soubory načíst do souboru pro simulaci.  

 

Obrázek 10 Vytvoření projektu 
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5.1 River Network 

Do nového projektu se jako první vytvoří soubor nwk11  postupem: File -> New -> 

File -> MIKE 11 -> River Network, kde se nám zobrazí tabulka pro zadání souřadnic námi 

vybrané oblasti. Pro mou oblast CHKO Poodří budu zadávat souřadnice povodí Odry 

(viz Obrázek 11). Následně se nám otevře okno pro editaci pracovního pole, do kterého si 

naimportujeme shape file vodního toku postupem: Layers -> add remove -> a vyhledáme 

cestu k uloženému shapefile. Poté se nám objeví podélný profil vodního toku v pracovním 

poli. Každou část postupu je vhodné průběžně ukládat.  

 

Obrázek 11 Tabulka pro zadání souřadnic 

Dále nastavíme základní charakteristiky podélného profilu následovně: 

Network   -> generate branches from shape-files -> generate points, ve vzniklém okně se 

nám ukážou 4 možnosti a to generace points, generace points and branch, generace 

alignment lines a generování vegetation zones. Upravovat budeme pouze první dvě 

možnosti. U první a druhé vybereme do pole Shape files název našeho vodního toku 

a následně potvrdíme. Po té vybereme: View -> Tabular view, otevře se nám pracovní 

okno, ve kterém vybereme položku Network -> branches, kde do „Branch Name“ 

napíšeme název vodního toku, v „Topo ID“ přepíšeme na „manual“ (viz Obrázek 12).  
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Obrázek 12 Branches 

5.2 Cross  Section 

Po sestavení podélného profilu řeky si nadefinujeme příčné řezy 

postupem: File   -> New -> File ->MIKE 11 -> Cross Section. Zobrazí se nám okno, ve 

kterém si můžeme vytvořit jednotlivé příčné profily pomoci funkce Insert Cross Section. 

V mém případě mám vygenerované příčné profily ve formě textového dokumentu, které si 

jen naimportuju. Naimportování souboru se provede: File -> Import -> Import Raw Data. 

Data se mi zobrazí v levé části okna v jednom sloupci a vedle se mi u každého příčného 

řezu ukážou souřadnice x, z a Resistance Type aj. V kolonce „Branch Name“ si napíšeme 

jméno řeky a v „Topo ID“ napíšeme „manual“, jelikož v mém naiportovaném souboru již 

jméno řeky je již uvedeno, přepsala jsem pouze Topo ID na manual, když pravým 

tlačítkem kliknu na jméno a zvolím Rename Branch.  

Dalším důležitým krokem je nastavení Resistance Type na Manningův koeficient. 

Ten se nastaví postupem: Cross - Section - > Apply to all Section. Zobrazí se nám pracovní 

plocha, kde u typu dat Raw Data – Resistance zaškrtneme u prvních tří políčko Change 

tedy změnit. U prvního Transversal Distribution vybereme z možností „High/Low flow 
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zones“. U druhého Resistance Type vybereme možnost „Mannning´s n“, do „Left high 

flow“ a „Right high low“ doplníme 0.055 a u „Low flow“ napíšeme Manningův koeficient 

tedy číslo 0.04. Po té potvrdíme a samozřejmě uložíme. 

Posledním krokem byla úprava jednotlivých příčných profilů (viz. Obrázek 13). 

V levé části jsem postupně u jednotlivých příčných profilů upravovala řez. Upravovat se dá 

pomocí editace, kdy pravým tlačítkem myší klikneme na plochu řezu. Zobrazí se nám 

okno, kde si vybereme z možností Move Points (posunout bod), Delete Points (vymazat 

bod), Insert Points (vložit bod) apod. Pomocí tohoto výběru můžeme libovolně upravovat 

příčné řezy, aby vypadaly přirozeněji. Jelikož mám vygenerované příčné řezy po celé délce 

vodního toku, upravovala jsem pouze ty, které náleží do mé oblasti. Zbytek jsem vymazala 

a nechala pouze první řez pro stanovení okrajových podmínek.   

 

Obrázek 13 Úprava příčného řezu 

V rámci stanovení okrajových podmínek musíme u každého příčného řezu 

nastavit břehy. Tím dojde k přesnější simulaci rozlivů. Nastavení provedeme u každého 

řezu zvlášť následujícím postupem: v pravé části, kde máme zobrazený příčný řez, 

klikneme na bod stanovující levý nebo pravý břeh. V tabulce zobrazující souřadnice bodů 

se nám ve sloupci „Mark“ u příslušného bodu nabídne možnost zobrazení tabulky, ve které 
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zaškrtneme příslušné políčko pro označení břehu. Můžeme zvolit „Left low flow bank“ 

nebo „Right low flow bank“ tedy levý nebo pravý břeh. Po označení se nám zobrazí 

červená čára znázorňující břeh (viz Obrázek 14).  

 

Obrázek 14 Nastavení low flow banks 

5.3 Boundary Condition 

Pro stanovení okrajových podmínek musíme nejdříve založit soubor bnd11 a to 

kroky: File -> New -> File -> MIKE 11 -> Boundary Condition. Do políčka „Boundary 

Description“ nastavíme Open, do „Boundary Type“: Inflow, u „Branch Name“: Odra 

a u „Chainage“: 0 (tedy první číslo příčného řezu). Pomocí tabulátoru se přepneme na další 

řádek, kde napíšeme to samé jako v prvním řádku kromě „Boundary type“: Q-h 

a „Chainage“: 112715.342 (poslední číslo příčného řezu). Pokud si zaktivujeme první 

řádek, tak pod ním se nám zobrazí tabulka, kde máme na výběr: 

 Include HD calculation, 

 Include AD boundaries  

 Mike 12.  
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Zaškrtneme Include HD calculation. Pod tabulkou se nám zobrazí další pracovní 

okno, kde do TS Type vybereme možnost TS File, což nám umožní vložit dsf soubor. 

Pomocí tlačítka edit můžeme shlédnout a popřípadě upravit časovou řadu (viz Obrázek 17).  

 

Obrázek 15 Nastavení okrajových podmínek 

Když si zaktivujeme druhý řádek, tak se nám zobrazí dvě tabulky. U první máme 

možnost zaškrtnout „ Include AD boundaries, ten však necháme neodškrtnutý. V druhé 

tabulce se automaticky vypočítá Q-h vztah podle kritického průtoku „Critical flow“ nebo 

koeficientu drsnosti „Manning formula“. Pro automatické vypočítání klikneme pravým 

tlačítkem na první pole v tabulce. Otevře se nám okno pro nastavení výpočtu a vybereme 

výpočet dle Manningova koeficientu drsnosti. U něho nastavíme sklon na 0.001, koeficient 

maxodrsnosti „ Manning´s M“ na 25 a koeficient drsnosti „n“ na 0.04. Po té proběhne 

výpočet (viz Obrázek 16) 
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Obrázek 16 Zobrazení výpočtu pro Q_h vztah 

 

Obrázek 17 Zobrazení časové řady 
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5.4 HD Parameters 

Vytvoření souboru hd11, kde se nastaví hydrodynamické parametry pro 

simulaci, provedeme kroky: File -> New -> File -> MIKE 11 -> HD Parameters. 

Po té dojde k zobrazení pracovního okna, kde můžeme vidět několik záložek ke stanovení 

parametrů: 

 Reach Lengths  

 Add. Output 

 Flood Plain Resistance 

 User Def. Marks 

 Encroachment 

 Heat Balance 

 Stratification 

 Time Series Output 

 Maps 

 Groundwater Leakage 

 MIKE 12 Parameters 

 MIKE 12 Initial 

 Mixing Coefficient 

 W. L. Incr. – Curves 

 W. L. Incr. – Sand Bars 

 Initial 

 Wind 

 Bed Resistance 

 Bed Resistance Toolbox 

 Wave Approx 

 Default values 

 Quasi Steady 

V Initial condition se nastavují počáteční hodnoty. Ty mohou být uvedeny jako 

Discharge (počáteční průtok v m
3
.s

-1
) a Water Depth (počáteční hloubka v m) nebo Water 
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Level. V mém případě do Water Depth napíšu číslo 1.5 a pod ním do Discharge napíšu 1 

(viz Obrázek 18).  

 

Obrázek 18 Nastaveni počátečních podmínek 
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6 Simulace 

Soubor sim11 založíme postupem: File -> New -> File ->MIKE 11 -> 

Simulation. Editor simulace se využívá k zobrazení vlastností simulace, výpočet 

parametrů, ke spouštění simulace a zajištění propojení network editoru s ostatními editory 

MIKE 11. Tyto vlastnosti najdeme v souboru sim11 pod názvy Models, Input, Simulation, 

Result a Start.  

V záložce Models najdeme druhy modelů, podle kterých se může nadále simulace 

vyvíjet. Z těchto druhů si vybereme ten, co se nejvíce shoduje s naším záměrem. Na výběr 

máme z:  

 Hydrodynamic  

 Advection – Dispersion  

 Sediment transport 

 Including Water Quality modelling  

 Rainfall – Runoff 

 Flood Forecast 

 Data assimilation   

 River Ice modelling 

Dále je vhodné pro stabilitu řešení vybrat ze dvou možností u Simulation mode 

a to z Unsteady a Quasi steady. U Unsteady (neustálený) jsou hydraulické výpočty 

založeny na hydrodynamických podmínkách proudění. U Quasi steady (ustálené) se 

u každého časového kroku zakládají na ustálených podmínkách proudění. V mém případě 

jsem zaškrtla Hydrodynamic model a Quasi steady (viz Obrázek 19). 
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Obrázek 19 Nastavení typu simulace 

V záložce Input dochází k propojení jednotlivých editorů MIKE 11. 

To se provede tak, že jednotlivé soubory přidáme do příslušných kolonek. Soubor nwk11 

do Network, soubor xns11 do Cross – section, bnd do Boundary Condition, hd11 do HD 

Parameters apod. Pokud máme více druhů těchto souborů, je důležité, abychom přidali ty, 

které jsou podstatné pro tuto simulaci. Po té dojde k propojení, např. spojení souborů  

nwk11 a xns11 (viz Obrázek 20). Jak můžete vidět na obrázku, dojde k propojení podélného 

profilu s jednotlivými příčnými řezy. 

Dalším bodem je nastavení časového kroku tak, aby nám poskytoval data 

o povodňových průtocích v určitých intervalech (viz Obrázek 21). V Simulation period je 

Time step type vymezen buď jako Fixed time step, Tabulated time step nebo Adaptive time 

step. Pro mou simulaci vybereme Fixed time step, který nastavíme na 30 minut. Po té 

zadáme začátek a konec simulace na 1. 9. 2007 – 14. 9. 2007. V Initial Conditions 

vybereme pro HD typ podmínky Steady State (ustálený stav) z nabídky Parameter File, 

Hotstart, Steady+Parameter a Steady State.  
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Obrázek 20 Výsledek propojení souborů nwk a xns 

 

Obrázek 21 Nastavení simulace 
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Posledními kroky je vytvoření souboru res11 a zahájení výpočtu simulace. 

V záložce „Result“ můžeme nastavit cestu k jednotlivým souborům res11. Jelikož ve své 

práci využívám pouze hydrodynamický model, nastavím cestu k uložení pouze u HD. 

Tento soubor nám pak pomocí editoru MIKE View ukáže výsledky simulace.  

Po té se přepneme do vedlejšího okna „Start“, kde zahájíme výpočet simulace 

(viz Obrázek 22). Zde je důležité si povšimnout parametrů ve „Validation status“. Pokud se 

zobrazují zeleně, tak by měl výpočet proběhnout bez větších problémů. Jestliže jeden 

z nich nebo oba svítí červeně, byly parametry nastaveny chybně a musí se překontrolovat 

a pozměnit. Výpočet by neproběhl správně. Tyto změny a kontroly můžeme provést 

v záložce „Input“. 

 

Obrázek 22 Zahájení výpočtu simulace 
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7 MIKE View 

Jak už bylo v předchozí kapitole naznačeno, pomocí MIKE View můžeme 

shlédnout výsledky simulace. Nejprve však musíme tuto funkci zapnout následujícím 

postupem: View ->Toolbars-> zaškrtnout MIKE View. Po té se nám zobrazila v nabídkové 

liště. Když na ni klikneme, v zobrazeném oknu si najdeme cestu k uloženému souboru 

res11.  Tímto tento soubor otevřeme.  

Po otevření se nám zobrazí podélný profil toku, u kterého můžeme pomocí funkcí 

nacházející se v liště zobrazit povodňovou vlnu v podélném profilu, v jednotlivých 

příčných profilech nebo Q-h křivky. K znázornění např. povodňové vlny v podélném 

profilu musíme kliknout na ikonu „Select profile“ a kliknout na podélný profil. Po té se 

nám zobrazí v dalším okně, kde máme možnost si ji přehrát (viz Obrázek 23 a Obrázek 24). 

Pro zobrazení stavu hladiny pro jednotlivé příčné profily použijeme ikonu „Cross section 

animations“ (viz Obrázek 25 a Obrázek 26). K nahlédnutí Q-H křivky vybereme ikonu „Q-H 

curve“(viz Obrázek 27) a pro časovou řadu ikonu „Select gridpoint“ (viz Obrázek 28). 

 

 Obrázek 23 Povodňová vlna na počátku   
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Obrázek 24 Povodňová vlna při kulminačním vrcholu 

 

Obrázek 25 Stav hladiny na počátku 
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Obrázek 26 Stav hladiny v kulminačním vrcholu 

 

Obrázek 27 Zobrazení Q-H křivky pomocí MIKEView 
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Obrázek 28 Zobrazení soubor Time Series Water Level v MIKE View 
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8 Vygenerování rozlivů pomocí MIKE 11 GIS 

Jakmile nám proběhla simulace v MIKE 11, naimportujeme výsledky do ArcView 

GIS pro záměrnou vizualizaci povodně. Nejdříve vložíme v ArcView GIS digitální model 

terénu, ze kterého vygenerujeme vodní tok. Po té otevřeme uživatelské rozhraní v MIKE 

GIS „Flood Managemnt Tool“, který nám nabídne vložení souboru nwk11 a výsledku 

simulace (*.msd). Tím se nám naimportují Q-h body (viz Obrázek 29). [17] 

 

Obrázek 29 MIKE 11 GIS 

Použitím H bodů byly získány povodňové mapy MIKE 11 GIS pro konkrétní 

časové kroky (viz Obrázek 30). Síť vodní plochy byla naimportována prostřednictvím 

inverzní „distance-weighted“ interpolace nejbližších bobů hloubek. Rozdíl mezi sítí vodní 

plochy a sítí digitálního terénu vytváří záplavovou mapu. [17] 

Výše popsaná generace rozlivů pomocí MIKE 11 GIS nebyla mnou prováděna, 

jelikož studijní licence poskytované pro studijní účely a diplomové práce nemají 

dostatečné oprávnění pro tuto funkci. 
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Výsledné mapy záplav naimportujeme do ArcGIS, pod kterou vložíme 

ortofotomapu. Další způsob je vložení zastavěných ploch, lesů, budov, vodních ploch 

a komunikace. Tímto způsobem reprezentuju výsledky zátopových map i já.  Z velkého 

množství dat jsem vybrala pouze dva příklady rozliv v kulminačním vrcholu (viz Mapa 5). 

 

Obrázek 30 MIKE 11 GIS pro konkrétní časové kroky 
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Mapa 5 Rozliv vypočítaný pomoci MIKE 11 GIS v kulminačním vrcholu 
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9 Zhodnocení výsledků 

Pro mou simulaci byly vybraná data extrémních srážek za období 1.9  - 15.9 roku 

2007 (viz Tabulka 2 a Tabulka 3), z nich se vytvořil graf pro porovnání srážkového úhrnu 

z jednotlivých stanic (viz Graf 1). Počasí bylo ovlivněno frontálním systémem spojeným 

s tlakovou níží, která se nacházela nad středem Maďarska a Slovenska. Toto období 

extrémních srážek předcházelo dlouhé období sucha s minimálními srážkovými úhrny. 

Díky tomu byla půda tvrdá a suchá, proto nepojala dostatečné množství vody. 

Výsledkem byly zvýšené průtoky v celé oblasti povodí Odry. Na zpracování srážkových 

úhrnů byl vybrán model HEC-HMS, který nám vypočítal a zobrazil povrchový odtok 

z naměřených srážek. 

S-o modely neumějí vypočítat závislost rozlivu v inundacích, proto se simulace 

prováděla v hydrodynamickém modelu, který je pro tyto případy nejvhodnější. 

Už z výsledků simulace z MIKE 11, jenž můžeme vidět prostřednictvím prohlížecího 

programu MIIKE View, lze poznat, k jak velkým rozlivům došlo. Tyto výsledky můžeme 

lépe vidět po vygenerování hloubek map zátop, které se provedly v programu MIKE 11 

GIS.  

Výsledná generace bohužel neproběhla úplně v pořádku, jelikož v horní části, 

kterou jsem nezpracovávala, byly kóty nastaveny vysoko. Tím dojde k rozlití přes břeh 

v horní části toku a k menšímu rozlivu na dolním toku. K úpravě pro celou časovou sérii 

nezbyl čas, jelikož generace i na kvalitních počítačích probíhá dlouho. Proto se upravil 

pouze pro kulminační vrchol. Výsledek se přibližuje skutečnosti.  

Výsledky simulace se dají použit pro zhodnocení škod a rizik způsobené povodní. 

Dále taky pro posouzení stavu protipovodňových plánů, navržení protipovodňových 

opatření a zlepšení kvality zásahu záchranného sboru.  

Na závěr bych chtěla jen připomenout, že výsledky nikdy nebudou stoprocentní. 

Jak už jsem se zmiňovala v kapitole o matematických modelech, může docházet 

k nadhodnocení nebo podhodnocení výsledků se skutečností, proto se provádí různé 

úpravy a kalibrace dat, aby model byl co nejvěrohodnější a přibližoval se skutečnosti.  
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Tabulka 2 Úhrn srážek z období 1. 9 - 8. 9. 2007  (zdroj dat:ČHMÚ) 

 

ÚHRN SRÁŽEK [mm/den] 

STANICE 

1. 9. 

2007 

2. 9. 

2007 

3. 9. 

2007 

4. 9. 

2007 

5. 9. 

2007 

6. 9. 

2007 

7. 9. 

2007 

8. 9. 

2007 

ODRY 3,6 0 6 4,1 14 53 22,7 1,7 

FRANTIŠKŮV 

DVŮR 6,2 0 9,6 4,4 20,2 43,2 30 1,4 

KOZLOVICE 9 0 13,3 6,4 50 45,8 104 6,3 

PETŘVALD 8 3 8 2 4 43 68 0 

PUSTÁ POLOM 5,3 0 6,6 2,2 34,1 76 46,6 1,9 

VEŘOVICE 9,2 0 14,5 5,6 50,6 35 86,3 3,8 

VLČOVICE 8,3 0 13,2 4,8 35,9 42,4 93,9 1,8 

 

Tabulka 3 Úhrn srážek z období 9. 9.  - 15. 9. 2007 (zdroj dat:ČHMÚ) 

 

ÚHRN SRÁŽEK [mm/den] 

STANICE 

9. 9. 

2007 

10. 9. 

2007 

11. 9. 

2007 

12. 9. 

2007 

13. 9. 

2007 

14. 9. 

2007 

15. 9. 

2007 

ODRY 1,7 0,4 2,5 0,3 0 0 0 

FRANTIŠKŮV 

DVŮR 2,6 1,2 4,8 0,6 0 0 0 

KOZLOVICE 8,3 0,3 7,3 5,1 0,5 0 0,2 

PETŘVALD 4 2 5 2 0 0 0 

PUSTÁ 

POLOM 5,4 0,6 1,1 1,2 0 0 1,2 

VEŘOVICE 6,6 0 9,1 4,5 0,5 0 0 

VLČOVICE 7 0,4 5,1 3,6 0 0 0 
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Graf 1 Průměrné denní srážky ze stanic v povodí Odry (Zdroj dat: ČHMÚ) 
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10 Závěr 

Cílem práce byla analýza protipovodňového účinku v CHKO Poodří s využitím 

GIS a matematických modelů. Pro mou oblast byly vybrány matematické modely 

MIKE 11 a MIKE 21c. Bohužel z časové náročnosti výpočtu v programu MIKE 21c jsem 

zůstala pouze u výpočtu rozlivů v MIKE 11 a prezentování hloubek zátopových map 

vygenerovaných MIKE 11 GIS.  

HD modely hrají důležitou úlohu pro integrovaný záchranný systém v krizových 

situacích, které nastanou při povodních. Díky výsledným simulacím povodňových vln 

můžeme určit rozsah rozlivů při n-letých průtocích. Vygenerované rozlivy n-letých 

průtoků ze starších povodní mohou poskytnout informaci, do jaké vzdálenosti se řeka 

může dostat ze svého koryta. Při blížící se povodni, hydrologové mohou odhadnout 

velikost předpokládaného průtoku. Kdy při přirovnání k minulým epizodám může 

záchranný sbor stanovit u starších zátopových map nejohroženější pásma, kam by se až 

voda mohla dostat. Tím mohou záchranné sbory evakuovat nejohroženější části 

obydlených prostor nacházející se blízko řeky a snížit tak počet možných obětí. 

V posledních letech se nejvíce lidí zachránilo díky vyhlašování krizových stavů 

tzv. SPA, které vyhlašují ČHMÚ. Stupně ohrožení vylití vody z břehů se vyhlašují na tři 

úrovně, mající vlastní znak. První úroveň se označuje jako bdělost (zelené kolečko), druhá 

úroveň jako pohotovost (žluté kolečko) a třetí jako ohrožení (červené kolečko). 

Tyto stupně nebezpečí můžeme vidět přímo na stránkách ČHMÚ. Tato hlásná předpověď 

má přímé napojení na záchranný sbor, který upozorňuje na kritický stav vodní hladiny 

v korytech řek.  

Další významnou úlohu hrají v navrhování protipovodňových opatření na řece, 

aby při další povodni došlo k co nejmenším škodám. Hlavním úkolem je zadržení vodní 

masy a tím ochránit lidská obydlí a především jejich životy. V posledních letech převažuje 

hlavně zvyšování a zpevňování břehů, vytváření nádrží, poldrů, vytváření 

protipovodňových stěn a v neposlední řadě vytváření niv. Vytváření niv se provádí 

v nižších  neobydlených místech, kde se voda může rozlít a tím dojde ke snížení výšky 

povodňové vlny pro další oblasti, které se nachází dále po toku.   
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