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Abstrakt: Práce se zabývá řešením předpovědi povodně pro malé obce pomocí 

geografických informačních systémů (GIS). Snahou je použít méně nákladné řešení, než 

je pro získávání záplavových čar simulací běžné. Jednou z nejnákladnějších položek při 

výpočtu záplavových čar jsou vstupní data. Z tohoto důvodu se velká část práce zabývá 

možností využití státního mapového díla Základní báze geografických dat (ZABAGED). 

Zájmové území se nachází na části toku řeky Mže v blízkosti obce Radčice a na části toku 

řeky Úhlavy v blízkosti obce Radobyčice. K vlastní simulaci je použit nekomerční software 

Hec-Ras 3.1. Výpočet záplavových čar je proveden s použitím různých vstupních dat. 

Jedním z hledisek hodnocení možnosti využití  ZABAGED je porovnání vypočtených 

záplavových čar. Na závěr je navržen datový model pro ‚povodňový GIS‘. 

Klíčová slova: povodně, simulace, vizualizace, GIS, ZABAGED 

 

 

 

 

 

 

Title: The flood forecast for small villages through the geographical information systems 

Author: Václava Šeblová 

Department: Department of Mathematics 

Supervisor: Ing. Karel Jedlička 

Abstract: The thesis studies the flood forecast for small villages through the geogaphic 

information system (GIS). The effort is to use less expensive conseption than it is usual 

for the calculation of flood limits by simulation. The input data is one of the most 

expensive items in the calculation of flood limits. By that reason the main part of the 

thesis deals with the opportunity of using the state cartographic work the Fundamental 

Base of Geographic Data (ZABAGED). The places of interest are situated on the River Mže 

near the village Radčice and the River Úhlava near the village Radobyčice. It is posssible 

to use the noncommercial software Hec-Ras 3.1 for the own simulation. The calculation 

of flood limits is done with different input data (ZABAGED and the digital terrain model 

getting from the photogrammetric evaluation of aerial protographs). One of the points of 

view of the possibility of using ZABAGED is the conparison of calculated flood limits. In 

conclusion the data model for ‘flood GIS’ is suggested. 

Keywords: flood, simulation, visualization, GIS, ZABAGED 



3 
 

 
 
 
Obsah 
 
 
1. Úvod 7 

 

 1.1 specifikace problému........................................................................... 7 

 1.2 cíle diplomové práce............................................................................ 8 

 
2. Povodně jako přírodní fenomén 9 

 

 2.1 problematika povodní .......................................................................... 9  

  2.1.1 globální činitelé ........................................................................ 9 

  2.1.2 antropogenní vlivy ...................................................................10 

  2.1.3 shrnutí...................................................................................11  

  
3. Volba vhodných vstupních dat, postup při simulaci  

    a vyhodnocování povodní 12 

 

 3.1 úvod ................................................................................................12 

 3.2 podkladová data používaná pro výpočet záplavových čar 

 a analýzy ........................................................................................13 

  3.2.1 geografická data .....................................................................13 

  3.2.2 hydrologické podklady..............................................................16 

 3.3 Základní báze geografických dat (ZABAGED)..........................................16 

  3.3.1 popis struktury ZABAGED .........................................................16 

  3.3.2 tvorba a aktualizace.................................................................17 

  3.3.3 výškopis.................................................................................18 

  3.3.4 dostupnost, cena.....................................................................19 

 3.4 software používaný pro simulaci povodní ...............................................20 

  3.4.1 1D matematické modely  

           – ustálené nerovnoměrné proudění............................................20 

  3.4.2 1D matematické modely  

           – neustálené nerovnoměrné proudění ........................................21 

  3.4.3 2D matematické modely...........................................................22  

  3.4.4 3D matematické modely...........................................................22  

  3.4.5 software HEC-RAS ...................................................................23 

 3.5 význam GIS při simulaci povodní..........................................................28 

  3.5.1 datová základna......................................................................29 

  3.5.2 analytické nástroje ..................................................................30 

 



Obsah  4 
 

4. Implementace řešení pro předpověď rozsahu zaplavených 

    oblastí 33 

 

 4.1 volba zájmového území ......................................................................33 

 4.2 vstupní data......................................................................................35 

  4.2.1 přehled vstupních dat...............................................................35 

  4.2.2 analýza přesnosti vstupních dat .................................................36 

  4.2.3 příprava vstupních dat .............................................................46 

 4.3 použití software Hec-Ras.....................................................................49 

 4.4 zhodnocení výsledků ..........................................................................53 

  4.4.1 porovnání vypočtených hranic povodně se známými .....................54 

  4.4.2 porovnání záplavových čar vypočtených 

           nad různými DMR....................................................................55 

 4.5 návrh datového modelu GIS malé obce .................................................59 

 
5. Závěr 62  

 

Literatura 65 

 

Přílohy 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  5 
 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala odborníkům z oblasti hydrodynamického 

modelování za cenné rady, připomínky a ochotu spolupracovat. Jmenovitě Ing. Ladislavu 

Satrapovi z CVUT a Ing. Ivanu Blažkovi z Hydrosoft Veleslavín s.r.o. Ing. Petru Plnému 

z Povodí Vltavy s. p. za několikaletou spolupráci. Svému vedoucímu diplomové práce  

Ing. Karlu Jedličkovi za čas a cenné připomínky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem zadanou diplomovou práci zpracovala zcela samostatně a výhradně 

s použitím citovaných pramenů. Souhlasím se zapůjčováním práce. 

 
 
V Plzni dne . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . 

    podpis diplomanta



  6 
 

 
 
 
1. Úvod 

 
 

1.1 specifikace problému 
 

Diplomová práce se zabývá řešením předpovědi rozsahu povodně pomocí 

geografických informačních systémů. Řešení by mělo být vhodné pro menší a malé 

obce.  

Navazuje na projekt, na kterém jsem se svými kolegy začala pracovat rok po 

povodních, které zasáhly i Plzeňský kraj. Při povodních  se ukázalo, že mnohé obecní 

úřady, ale i města, ležící v záplavových územích nemají k dispozici hranice 

záplavových území.  

Hranice záplavových území však slouží krizovým povodňovým štábům 

k vyhodnocování zaplavených oblastí, ze kterých je potřeba provádět evakuaci osob. 

Hranice záplav také slouží obecním nebo stavebním úřadům k určování oblastí 

rizikových pro výstavbu nových domů, průmyslových objektů, atd. Je tedy zřejmé, že 

hranice povodní je zapotřebí znát, aby se minimalizovaly škody způsobené 

povodněmi. 

Bohužel jsou náklady na pořízení záplavových hranic velké a proto bývají často 

stanovené pouze ve větších městech. Jednou z nejnákladnějších položek je pořízení 

dat, která slouží jako podklad k hydraulickým výpočtům. Nejčastěji se jedná o velmi 

drahý digitální model reliéfu vyhodnocený z leteckých snímků. Drahý je také 

software, ve kterém se hydraulické výpočty provádějí.  

Pro velká města, která si mohou toto nákladné řešení dovolit, je v každém případě 

přínosné mít vysokou přesnost vypočtených záplavových hranic. Dle mého názoru,  

v případě, že jsou náklady neúnosné, je lepší mít vypočtené hranice méně přesné, 

než žádné. 

 

1.2 cíle diplomové práce 

 

Jedním z cílů diplomové práce je posouzení vhodnosti a možnosti použití dat 

výškopisu Základní báze geografických dat (ZABAGED), která jsou podstatně levnější, 

ale také méně přesná, než běžně používaná data. Místo nákladného softwaru, 

sloužícímu k hydrologickým výpočtům, použít software Hec-Ras, který je volně 

dostupný na internetové adrese: 

http://www.wrc-hec.usace.army.mil/software/software_distrib/hec-ras 

Výpočet bude proveden na území řeky Úhlavy pro různou hodnotu vstupních 
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průtoků. Bude generován DMR s použitím dat ZABAGED a DMR s použitím dat 

pořízených z leteckých snímků. Po srovnání vlastních DMR na území řeky Úhlavy  

a Mže a po porovnání vypočtených záplavových čar se záplavovými čarami, které byly 

zaznamenané při nedávných povodních, budou zhodnoceny možnosti využití 

výškopisu ZABAGED a software Hec-Ras.  

Dle vyhlášky č. 236 / 2002 [27] se záplavové území stanový hydraulickým 

výpočtem nerovnoměrného proudění, což software Hec-Ras určený pro hydrologické 

výpočty splňuje. Výšková identifikace záplavového území se má dle výše zmíněné 

vyhlášky provést na vrstevnicích Základní mapy České republiky     1 : 10 000, 

případně základní bází geografických dat České republiky (ZABAGED).  

Dále bude navržen datový model pro GIS malé obce. Výhodou použití GIS při 

simulaci povodní je možnost následně provádět nad daty různé analýzy, např. výběr  

a vizualizace objektů, osob nebo území (parcely, zahrady), které budou postiženy  

při různé intenzitě povodně. 

 
1.3 stručný popis obsahu dalších kapitol 

 
Druhá kapitola se věnuje problému povodní obecně. Proč vlastně povodně vznikají, 

jaké přírodní procesy je vyvolávají a jakou roli v tom všem hraje člověk. Zda  

je možné rozsah povodní omezit nebo alespoň současný stav nezhoršovat, např. 

zastavováním inundačních území.  

Třetí kapitola se zabývá třemi základními prvky při simulaci, vyhodnocování  

a prezentaci povodní. Jsou to podkladová data, geografický informační systém (GIS) 

a simulační software. Její druhá část se věnuje volbě a popisu vhodných 

podkladových dat použitelných při simulaci povodní a následných analýzách. Ve třetí 

části se podrobněji  věnuji Základní bázi geografických dat (ZABAGED), které 

používám jako podkladová data pro generování digitálního modelu reliéfu (DMR). 

Čtvrtá část teoreticky popisuje matematické modely a software používaný  

při simulacích. Podrobněji je popsán software Hec-Ras, který je ve čtvrté kapitole 

prakticky použit. Pátá část se věnuje využití GIS. 

Čtvrtá kapitola prakticky využívá poznatků uvedených ve třetí kapitole. V první 

části je popsáno zájmové území. V druhé přehled vstupních dat, analýza jejich 

přesnosti a příprava dat pro simulaci pomocí nadstavby Hec-GeoRas. Analýza je 

provedena srovnáním digitálního modelu reliéfu (DMR) vniklého z vrstevnic výškopisu 

ZABAGED s DMR získaného z vrstevnic leteckých snímků. Následně je popsán způsob 

použití simulačního software Hec-Ras, zobrazeny a zhodnoceny výsledky simulace. 

V poslední části čtvrté kapitoly je navržen datový model pro „povodňový GIS”. 

Pátá kapitola shrnuje poznatky a přínos celé práce.
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2. Povodně 
 
 

2.1 problematika povodní  

 
Kapitola se věnuje problému povodní obecně. Proč vlastně povodně vznikají, jaké 

přírodní procesy je vyvolávají a jakou roli v tom všem hraje člověk. Zda je možné 

rozsah povodní omezit nebo alespoň současný stav nezhoršovat, např. zastavováním 

inundačních území, regulací vodních toku a další. Kapitola čerpá především z článku 

od Petra Skaly - Problematika povodní, který je obsažen v publikaci Životní prostředí 

města Plzně [15]. 

 

2.1.1 globální činitelé 
 

Problematika povodní je velice rozsáhlá a komplikovaná. Jednoznačné odpovědi na 

otázky jejich vzniku, průběhu a rozsahu neexistují. Je nutné začít od oběhu Země 

kolem Slunce.  

Významnou úlohu zde hrají periodicky proměnné astronomické veličiny jako je 

excentricita oběhu Země okolo Slunce, proměnlivost sklonu zemské osy a precese 

zemské osy. Excentricita dráhy oběhu Země okolo Slunce se mění od téměř dokonalé 

kružnice až po elipsu a znovu zpět ke kružnici, čímž se mění vzdálenost Země od 

Slunce a množství dopadající sluneční energie. Proměnlivost sklonu zemské osy, 

respektive její odklon od kolmice k rovině oběžné dráhy Země okolo Slunce  

(tzv. ekliptika) způsobuje střídání ročních období. K precesi zemské osy pak dochází 

vlivem rotačního pohybu Země, jejíž okamžitá osa otáčení svírá malý úhel s hlavní 

osou setrvačnosti, přičemž se mění poloha světových pólů a světového rovníku. Tyto 

skutečnosti společně s dalšími vlivy jako mořské proudy, nadmořská výška, reliéf 

povrchu a jeho pokryv atd. vyvolávají proměny podnebí i počasí, které se projevují 

změnou ročních období a teplot, rozložením srážek atd. Také nesmíme zapomenout 

na tzv. „skleníkový efekt“, bez jehož existence by byla průměrná roční teplota Země 

–18° C místo +15° C. Jsou to však záležitosti (s výjimkou skleníkového efektu  

a pokryvu povrchu), které člověk svou činností nemůže ovlivnit a které mají 

rozhodující vliv na klima Země.  
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2.1.2 antropogenní vlivy 
 

Mezi daleko menší, ale nezanedbatelné vlivy klimatu bezesporu patří vliv člověka. 

Prostřednictvím jeho činnosti dochází ke změnám složení atmosféry, rozložení  

a velikosti lesních komplexů, zastavování říčních niv, regulace koryt, apod. Neměli 

bychom zapomenout ani na změny složení druhové diverzity, způsobu využití  

a hospodaření v krajině samé. To se projevuje na schopnosti krajiny vázat vodu  

a následném odtoku vody z daného území.  

Na území ČR byly původní listnaté opadavé lesy s převahou dubu a buku postupně 

nahrazeny zejména ve 2. polovině 19. století smrkovými a borovými monokulturami. 

Tyto lesy produkují kyselý opad, který způsobuje okyselování půdy a tím dochází i ke 

změnám půdní struktury. Schopnost lesa vázat vodu je tak výrazně nižší. Větší 

množství srážkové vody tak místo vsakování povrchově odtéká. V této době výměra 

lesů dosahuje historicky nejnižší rozlohy. I přes tento nepříznivý stav jsou odtokové 

poměry v krajině poměrně vyrovnané díky drobné a pestré skladbě krajinné 

struktury. Velké množství luk, pastvin, remízků, mezí, drobných mokřadů a malých 

vodních nádrží je schopno vodu v krajině zadržet a zpomalit tak její odtok.  

Výrazná změna odtokových poměrů nastala v 50. letech 20. století. Její příčinou 

byly převratné politické a ekonomické změny. Ty se projevily přechodem malovýroby 

na socialistické velkovýrobní technologie a změnou vlastnických poměrů. Dochází ke 

scelování pozemků, odvodňování luk a pastvin, napřimování vodních toků. Likvidují se 

tak stabilizační prvky v krajině.  

Za éry socialistického hospodaření se o více než 1/3 zkrátily vodní toky, některé 

byly zatrubněny, necitlivě se odvodnila značná výměra luk, pastvin a mokřadů. 

Vytvořily se velké bloky orné půdy i ve vyšších oblastech, kde je nutné srážkovou 

vodu zadržet. V zemědělské výrobě se začaly používat vysoké dávky průmyslových 

hnojiv a těžká mechanizace, která způsobila utužení podorničních vrstev půdy. 

Utužená vrstva ležící cca 50 cm pod povrchem zabraňuje infiltraci vody do větších 

hloubek půdního profilu. Relativně malá mocnost půdy nad touto vrstvou se vodou 

rychle nasytí. Zvětšilo se tak množství odtékané vody i její rychlost. Tomuto 

nepříznivému stavu napomáhá  vzrůstající množství ostatních ploch (komunikace, 

manipulační plochy, zastavěné plochy, lomy atd.), ze kterých voda rovnou povrchově 

odtéká.  

Ve snaze vykompenzovat nepříznivý stav vznikají velké přehradní nádrže, které 

jsou bohužel zaměřeny na energetické a vodohospodářské využití. Vlastní ochrana 

před povodněmi formou transformace povodňové vlny je až druhořadým cílem  

a retenční možnosti nádrží také nejsou příliš velké. V případě velké povodně se 

paradoxně povodňová vlna šíří na hluboké vodě přehrad rychleji než mělkým údolím.  
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2.1.3 shrnutí 
 

V období s relativně malými výkyvy podnebí i počasí se rychle zapomíná na dřívější 

přírodní katastrofy. Tento fakt podporuje i bezmezná důvěra ve všemocnou techniku. 

Dochází k výstavbě budov v blízkosti vodních toků. Jejich přirozené údolní nivy jsou 

postupně upravovány navážkami nad úroveň stoleté vody a zastavovány. Vodní toky 

tak přicházejí o svá inundační území, tj. území navazující na koryto vodního toku. 

I přes skutečnost, že se od roku 1890 rozloha lesů zvýšila o 3,8 %, se situace 

následkem vývoje ve 2. polovině 20. století nezlepšila. Zregulované drobné vodní 

toky jsou dále přehlíženy a bez rozmyslu zasypávány četnými nepovolenými 

skládkami a navážkami. Nedořešené vlastnické vztahy k půdě a situace v zemědělství 

vedou k zanedbávání krajiny. I přes snahu správců vodních toků se situace nelepší 

díky nedostatku finančních prostředků a technokratickému přístupu. Za tohoto stavu 

pak stačí větší množství srážek a toky velice rychle opouštějí svá koryta. 

Významnou roli při predikci a simulaci povodní hraje také znalost historie povodní, 

ze které je možné čerpat určité znalosti a hlavně se poučit. V Příloze 1 je stručně 

sepsána historie povodní na území ČR. Podrobněji se zaměřuji na řeky protékající 

Plzní a povodeň roku 2002. 
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3. Volba vhodných vstupních dat, postup při simulaci a  
    vyhodnocování povodní 

 
 

3.1 úvod 
 

Pro simulaci povodní a možnost následných analýz je třeba mít k dispozici vstupní 

podklady. Jejich množství se odvíjí od počtu a náročnosti analýz, které na ně chceme 

po simulaci povodní aplikovat.  

Pro zpracování, evidenci, analýzu a prezentaci veškerých dat je vhodné použít 

geografický informační systém (GIS).  

Poslední součástí, bez které nemůžeme simulaci provést, je simulační software 

umožňující hydraulické výpočty. V případě simulace povodní, při kterých se vychází 

převážně z N-letých a M-denních průtoků stanovených ČHMÚ, jsou v současné době 

nejčastěji používané 1D matematické modely ustáleného nerovnoměrného proudění 

(např. HYDROCHECK, HEC2, HEC-RAS…), viz kapitola 3.4.1 1D matematické modely. 

Vstupní data, GIS a simulační modul tvoří tři základní součásti při simulaci, 

vyhodnocování a prezentaci povodní. Jejich vzájemná funkční vazba je uvedena na 

obr. 3.1.  

Mezi vstupními podklady a GIS existuje obousměrná vazba, tj. vstupní podklady 

jsou vkládány do GIS a zároveň GIS může zpětně ovlivňovat obsah vstupních 

podkladů (např. na základě jejich verifikace).  

Rovněž mezi GIS a simulačním modulem existuje vazba obousměrná, protože GIS 

poskytuje vstupy pro provádění simulací a naopak výsledky simulací jsou zpětně 

ukládány do GIS, analyzovány a prezentovány.  [3] 

 
 

Obr. 3.1: Vztah jednotlivých součástí použitých při simulaci povodní
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3.2 podkladová data používaná pro výpočet záplavových čar  

      a analýzy 

 
 

3.2.1 geografická data  
 

Nejobsáhlejší a nejpodstatnější část vstupních podkladů tvoří tzv. geografická data. 

Tato forma počítačově zpracovatelných dat zahrnuje informace týkající se jevů přímo 

nebo nepřímo přidružených k místu na Zemi.  

Významným zdrojem těchto dat, zvláště pak tématických, zůstávají stále papírové 

mapy. Dalším používaným postupem získání dat jsou měření v terénu za použití 

měřických přístrojů s přímým digitálním výstupem, jako jsou totální stanice nebo 

GPS. Velmi silnou pozici z hlediska pořizování dat má také dálkový průzkum Země, ať 

už v podobě analogových snímků digitálně zpracovávaných či digitálních dat 

pořízených leteckými či družicovými skenery. Specifickým zdrojem jsou vnitřní data 

různých organizací - existující mapy, výkresy, tabulky, databáze, snímky, záznamy 

měření apod.  

Pro účely simulace a následné analýzy jsou potřebné zejména tyto skupiny 

geografických dat:  

 
• základní kartografická data 
• katastrální data 
• tématická data  
• digitální model reliéfu (DMR) 

 

 

Základní kartografická data 

Pro účely simulace a analýzy záplavových území přicházejí v úvahu zejména státní 

mapová díla v měřítcích 1:10 000 a 1:5 000, a to jak v podobě tištěné, tak digitální. 

Digitální formu Základní mapy ČR 1:10 000 je možné získat v rastrové (Základní 

mapa ČR 1:10 000) nebo vektorové podobě (Základní mapa ČR 1:10 000 - 

ZABAGED). 

Souborem geografických dat ZABAGED se zabývám podrobněji v kapitole 3.3 

Základní báze geografických dat (ZABAGED). 

 

Dalším významným zdrojem kvalitních topografických dat je vojenské mapové 

dílo. Správcem digitálních produktů odvozených z vojenských topografických map je 

Vojenský topografický ústav (VTOPÚ) se sídlem v Dobrušce. Autorská práva k tomuto 

dílu vlastní Generální štáb Armády České republiky. I zde najdeme jak rastrové mapy, 

tak vektorové databáze, a to jako součást budovaného vojenského topografického 

informačního systému (VTIS). 
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Dílem srovnatelným se ZABAGED je digitální model území DMÚ-25. Jedná se  

o vektorovou databázi topografických informací o území, která svou přesností  

a obsahovou náplní koresponduje s vojenskými topografickými mapami měřítka  

1:25 000 označovanými TM25. Databáze obsahuje topografická data rozdělené do  

7 tématických vrstev - vodstvo, sídla, komunikace, vedení sítí, hranice a ohrady, 

rostlinný a půdní kryt a terénní reliéf. Databáze je nabízena v základních u nás 

používaných souřadnicových systémech, tedy S-JTSK, S-42 a WGS 84. Polohová 

přesnost dat je udávána v rozmezí 0,5 m - 20 m podle třídy objektu. Databáze je 

bezešvým digitálním modelem celého území České republiky s mírným přesahem přes 

státní hranici.  

 

Dalším neméně důležitým kartografickým podkladem jsou ortofotomapy  

a družicové snímky, které mohou poskytnout podrobnější informace o zájmovém 

území než klasické mapy. Na základě ortofotomap můžeme získat názornější 

představu např. o povrchu nebo využití území (druh vegetace, druhy objektů, 

zemědělské využití pozemků). 

  

Katastrální data 

Zejména pro účely analýz bezprostředního ohrožení obyvatel při povodni nebo 

rozsahu škod následky povodně mohou být nezbytnými údaji data Katastru 

nemovitostí, které vyjadřují a popisují vlastnické vztahy k nemovitostem. Tato data  

v gesci ČÚZK jsou z jednotlivých katastrálních úřadů centralizována v ZÚ, kde je 

možné je získat. Katastrální data jsou uložena ve 3 formách: 

• rastrová podoba souboru geodetických informací (SGI) 
• vektorová podoba SGI 
• databáze souboru popisných informací (SPI) 

  

Soubor geodetických informací může být k dispozici i v analogové podobě. 

 

Tématická data 

Podstatným mapovým dílem v této oblasti je vodohospodářská mapa, kterou pořídil  

a udržuje Výzkumný ústav vodohospodářský (TGM). Tato mapa zobrazuje síť vodních 

toků s objekty, umělé toky, hydrologické členění povodí toků, zátopová území, vodní 

nádrže a rybníky s údaji, objekty a zařízení pro vodárenské odběry povrchových  

a podzemních vod, pásma ochrany vodních zdrojů, hlavní vodovodní řady, povodí 

vodárenských toků, objekty staničních sítí ČHMÚ, evidované prameny, vybrané 

minerální prameny s ochrannými pásmy, hlavní kanalizační sběrače, čistírny 

odpadních vod, skládky závadných odpadů aj. Je k dispozici jak v podobě tištěné, tak 

digitální. 

Do tématických dat je možné rovněž zahrnout mapy obsahující údaje o minulých 

povodních, které mohou obsahovat např. údaje o rozsahu zaplaveného území, kótách 

hladiny, apod. Tyto mapy vznikají zejména zakreslením výše uvedených údajů do 
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stávajících mapových děl na základě leteckého snímkování nebo geodetických měření 

v postižených oblastech.  

Potřeba dalších dat je opět závislá na analýzách, které chceme následně po 

simulaci aplikovat. Mezi další možná tématická data patří například geologická data - 

spravují Geofond ČR a ČGÚ, ekologická data - Český ekologický ústav (ČEÚ), 

dobývací prostory - Český báňský úřad (ČBÚ), lesnická data - Ústav pro 

hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) a Lesy České republiky, s.p., silniční údaje - 

Silniční databanka v Ostravě, archeologická naleziště - Agentura ochrany přírody  

a krajiny (AOPK). Správci dalších tématických dat jsou dle zejména Ministerstvo 

životního prostředí, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo dopravy a spojů a jejich 

resortní organizace.  

 

Digitální model reliéfu (DMR) 

Nezbytným podkladem pro simulaci povodně je podrobná znalost reliéfu krajiny. Za 

tímto účelem jsou zpracovávány digitální modely reliéfu, které mohou být v podobě 

rastrové nebo vektorové.  

Pro jejich přípravu se používají vrstevnice existujících mapových děl spolu  

s povinnými hranami (tj. linie hřbetnic a údolnic, areály vodních ploch a zlomové 

linie) a singulárními body (jámy, strmé kopce) nebo vyhodnocené stereoskopické 

dvojice leteckých snímků.  

Nejpřesnější data pro DMR získáme vyhodnocením stereoskopické dvojice 

leteckých snímků. Pořízení těchto dat je ovšem velmi drahé a zdá se, že v případě 

použití 1D matematického modelu (tj. ustáleného nerovnoměrného proudění) zcela 

zbytečné (viz kapitola 5. Závěr).  

Jednodušší a podstatně méně nákladná varianta je použití vrstevnic některého ze 

státních mapových děl (v mém případě výškopisu ZABAGED, jehož velkou výhodou 

oproti ostatním státním mapovým dílům je jeho digitální podoba) spolu s geodetickým 

zaměřením povinných hran v terénu v okolí řeky do vzdálenosti předpokládané šíře 

záplavy. V zájmu dalšího snížení nákladů je vhodné zadat geodetické práce až po 

sestavení výpočetního modelu. Po seznámení se se zájmovým územím a návrhu 

příčných profilů je možné zadat k zaměření jen určité konkrétní lokality. 

Dalšími důležitými daty, které je třeba do DMR zahrnout v případě, že jej 

generujeme z vrstevnic některého z existujících mapových děl i v případě 

vyhodnocení z leteckých stereoskopických dvojic, jsou linie břehů a dna řeky. Tato 

data se získají geodetickým měřením (tachymetrie, nivelace). 
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3.2.2 hydrologické podklady  
 

Hydrologické podklady představují data, která jsou však vázána k určitému místu 

(hlásný profil, jez, most, propustek, apod). Tvoří je většinou hydrologické 

charakteristiky povodní, pro které bude dané území posuzováno.  

Každou povodeň lze charakterizovat vybranými parametry, z nichž se vychází při 

řešení povodňové ochrany. Mohou to být např. kulminační průtoky, objemy 

povodňových vln, limity pro stupně povodňové aktivity, atd. Pro praxi jsou zpravidla 

nejdůležitější N-leté kulminační průtoky a N-leté objemy povodňových vln. 

Velká část podkapitoly 3.2 čerpá z práce A. Drába [3]. 

 
 
3.3 Základní báze geografických dat (ZABAGED) 

 

3.3.1 popis struktury ZABAGED 

 

Základní báze geografických dat ZABAGED je digitální topologicko-vektorový model 

odvozený z mapového obrazu Základní mapy České republiky 1:10 000 (ZM10)  

v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému baltském - po vyrovnání. [29] 

Má charakter GIS integrujícího prostorovou složku vektorové grafiky  

s topografickými relacemi objektů a složku atributovou, která obsahuje popisy a další 

informace o objektech. Prostorová a popisná data jsou tedy navzájem propojena. 

Popisná data tvoří pětimístný kód typu objektu a dále jeden či více vlastních atributů 

každého objektu. Geografická data ZABAGED tvoří vektorové soubory polohopisu 

a/nebo výškopisu s vazbou do relační databáze se záznamy kódů objektů a jejich 

atributů. 

 

Obsah modelu je podle [24] definován katalogem 115 typů objektů 

strukturovaných v databázi do 63 tématických vrstev a kódovaných do následujících 8 

kategorií: 

 
• sídla, hospodářské a kulturní objekty 
• komunikace 
• rozvodné sítě a produktovody 
• vodstvo 
• územní jednotky 
• vegetace a povrchy 
• reliéf 

• hranice geomorfologické jednotky 
• vrstevnice základní 
• vrstevnice zdůrazněná 
• vrstevnice doplňková 
• kótovaný bod 
• skalní útvary 
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• rokle, výmol 
• sesuv půdy, suť 
• vstup do jeskyně 
• osamělý balvan, skála, skalní suk 
• skupina balvanů 
• stupeň, sráz 
• pata terénního útvaru 

 
• geodetické body 

 
 

vrstevnice základní – linie zobrazující množinu bodů o stejné, účelně zaokrouhlené 

výšce. Náleží sem vrstevnice základní (vrstevnice, jejíž výška je dělitelná základním 

vrstevnicovým intervalem, tj. v ZM 10 na většině území 2 m, ve výškově členitém, 

zpravidla horském území 5 m a v rovinách 1 m) a pomocné základní vrstevnice 

(zjednodušená vrstevnice, jíž se vyjadřují nestálé terénní tvary, jejichž zobrazení 

základními vrstevnicemi by bylo neúčelné) 

 

vrstevnice zdůrazněná – základní vrstevnice, jejíž výška je dělitelná zvoleným 

násobkem (v ZABAGED pětinásobkem) základního vrstevnicového intervalu 

 

vrstevnice doplňková – vrstevnice s vrstevnicovým intervalem rovným polovině 

základního vrstevnicového intervalu v těch místech, kde základní vrstevnice 

dostatečně nevystihují terénní tvary (např. okolí vrcholů kup, sedel atd.) 

 

kótovaný bod – bod s výškovou kótou, která se vztahuje k výšce terénního reliéfu. 

V ZABAGED se jedná výlučně o body, které jsou významné z hlediska výškové 

členitosti terénního reliéfu, zejména lokální výšková maxima (vrcholky kup, 

svahových kup aj.), vrcholy sedel, lokální výšková minima atd. 

 

3.3.2 tvorba a aktualizace 

 

ZABAGED je vytvářen po mapových listech v grafickém prostředí Microstation 

(Bentley) v rámci GIS produktu MGE (Intergraph) s relační databází ORACLE. 

Předpokládaná velikost databáze je kolem 20 GB.  Základní mapa České republiky 

byla po částech skenována (1024 dpi) z nesrážlivé folie. Polohová přesnost je 0,05 

mm. Naskenované podklady se afinní transformací na čtyři rohy převedly do  

S – JTSK. Maximální chyba 1 – 2 m. [25] 

  

Proces tvorby ZABAGED začal v roce 1994  vektorizací prostorových dat. Detailní 

vektorová kresba intravilánu, vyjma základní komunikace a vodních toků, zatím 

chyběla. Od roku 1999 se doplňovala kresba v intravilánu a začaly se k objektům 

připojovat popisné informace. Tyto práce probíhaly do roku 2003. Tato data by pak 

měla být využívána v informačních systémech státní správy a samosprávy. [25] 
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ZABAGED  byl veden po mapových listech. Roku 2000 došlo k přechodu na 

bezešvou databázi, která je souvislá pro celé území. 

 

V druhé polovině roku 1999 byla zahájena první celoplošná fotogrammetrická  

a topografická aktualizace ZABAGED, která má být ukončena v roce 2005. Aktualizace 

probíhá nad ortofotomapou v totožném měřítku, včetně zpřesnění geometrie. 

Zpřesnění polohy na střední polohovou chybu menší než 5 m. Aktualizace by měla 

pokračovat přibližně v pětiletých cyklech. 

Aktualizovaná data ZABAGED s popisnou složkou z bezešvé databáze jsou od 

počátku roku 2000 postupně používána v Zeměměřickém úřadu pro tvorbu Základní 

mapy 1:10 000 na bázi digitální kartografie. [20] 

 
1994 – 2001 – tvorba ZABAGED  (celý obsah ZM10, bez detailů intravilánu) 
1999 – 2003 – doplňování intravilánu (FGM – snímkování 1:23 000, ruční  

                  vektorizace) 
1999 – 2003 – přechod na bezešvou databázi  
2000 – 2003 – atributy (dodávají správci odvětvových databází) 
2001 – 2005 – první aktualizace ZABAGED 
 

 

3.3.3 výškopis 

 

Má charakter vrstevnicového modelu. Vznikl digitalizací a poloautomatickou 

vektorizací. Po vektorizaci proběhla filtrace určená ke zředění bodů s tím, že vektor 

nesměl vybočit z rastru. Body se zředily a osadily výškou vrstevnice opět 

poloautomaticky. Kontrola byla provedena pouze pohledem na vystínovaný terén. 

Mohly být přehlédnuty některé chyby, např. dvě spojené vrstevnice s různou výškou, 

po sobě následující vrstevnice se stejnou výškou, „otočený kopec vrcholem dolu“. Je 

však možné, že tyto chyby pocházejí již z výškopisu ZM10. Další možnou nepřesností, 

která se ve výškopisu ZABAGED objevuje, je posun vrstevnice kvůli kartografickým 

změnám. Jedná se většinou o posun komunikace, tzn. rozdíl v poloze maximálně  

5 – 10 m. [11] 

Přesnost výškopisu ZM10, ze které je výškopis ZABAGED odvozen, je uvedena 

v metodickém návodu pro tvorbu a obnovu ZM10 hodnotami mezních odchylek ve 

výšce vrstevnic v závislosti na sklonu terénu a daném základním intervalu vrstevnic 

(pohybují se v rozmezí 0,8 až 6 m), viz tabulka 3.1. [17] 
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Terén  
Základní interval 

vrstevnic 
(m) 

se 
sklonem 

(%) 

přehledný     
nepřehledný 

mezní odchylka  (m) 
Do 5 1,5 2,0 
5-10 2,0 3,0 
10-20 2,5 4,0 
20-40 3,0 5,0 
40-60 4,0 6,0 

 
 
 

2 a 5 

Nad 60 5,0 7,0 
Do 5 0,8 1,0 
5-10 1,0 1,5 
10-20 1,2 2,0 
20-40 1,8 3,0 
40-60 2,5 5,0 

 
 
 

1 

Nad 60 3,5 6,0 

 

Tab. 3.1: Tabulka mezních odchylek [23]  
 

Obecně je ovšem obtížné hodnotit kvalitu výškopisu ZM10, neboť závisí na mnoha 

faktorech - technologii a zodpovědnosti zpracovatelů při procesu tvorby 

topografických map, tvorby a obnovy ZM10, typu terénu atd.  

Na většině území by tedy chyba ve výškopisu ZABAGED neměla být větší než 2 m, 

což je 2,5 násobek střední chyby. V rovinatém a mírně skloněném terénu je chyba 

60ti procentní, tj. 1,2 m. V horských oblastech je chyba až 5 m. [11] 

Velkým nedostatkem výškopisu ZABAGED  z hlediska hydraulického modelování je 

značná generalizace, chybějící zaměření zářezů, náspů, zdí, terénních stupňů, skal  

a především zcela chybějící zaměření příčných liniových staveb v údolní nivě – náspy 

komunikací. 

Podrobná analýza přesnosti ZABAGED je uvedena v kapitole  4.2.2 analýza 

přesnosti vstupních dat, ve které je porovnáván DMR vytvořený z vrstevnic výškopisu 

ZABAGED s DMR vytvořeným z vrstevnic vygenerovaných z fotogrammetrických 

snímků.  

Velkou předností výškopisu ZABAGED stále zůstává pokrytí celého území České 

republiky. 

 

3.3.4 dostupnost, cena 

 

Prostorově organizačními jednotkami ZABAGED jsou mapové listy 1:10 000 v kladu 

listů Základních map středních měřítek České republiky.  

Data ZABAGED se v současné době dodávají po celých mapových listech jako 

vektorové soubory polohopisu (2D) a výškopisu (3D nebo 2D) ve formátu DGN (příp. 

DXF) bez popisné složky atributů. Jednotlivé typy objektů jsou vhodně rozvrstveny do 

60ti vrstev výstupního souboru tak, aby mohly být relativně snadno zpracovány  



3. Volba vhodných vstupních dat, postup při simulaci a vyhodnocování povodní 19 
 

i v jiných GIS systémech.  

Polohopisná a výškopisná složka mohou být poskytnuty společně nebo odděleně. 

Prostřednictvím internetu se zatím data neposkytují.  

 
Za 1 mapový list (m.l.) 

v rozsahu Polohopis (Kč) Výškopis (Kč) 
1 - 25 m. l. 2 500 700 

25 m. l. 62 500 17 500 
26 - 300 m. l. 2 000 560 

300 m. l. 612 500  171 500 
nad 300 m. l. 1 630 460 

celá ČR 7 575 860 2 136 620 
 

Tab. 3.2: Ceník Základní báze geografických dat ZABAGED [29] 

 

 

3.4 software používaný pro simulaci povodní 
 

3.4.1 1D matematické modely – ustálené nerovnoměrné proudění 
 

1D matematické modely jsou v dnešní době nejrozšířenější a to nejen z pohledu 

počtu a ceny komerčně dostupných programů, ale také z pohledu jejich praktického 

nasazení ve vodohospodářské praxi. Jedná se o skupinu matematických modelů, 

které jsou založeny na principu zjednodušení proudění v příčném profilu do jednoho 

bodu. Modelované zájmové území je popsáno soustavou příčných profilů a případně 

objektů. Každý příčný profil je ve výpočtu reprezentován jako jeden výpočetní bod, 

jehož hydraulické charakteristiky shrnují tvar a typ příčného profilu a předpokládá se, 

že výsledek získaný ve výpočetním bodě charakterizuje střední hodnoty v daném 

profilu.  

Jsou tedy zanedbány rozdíly napříč příčným profilem i rozdíly po svislici v profilu  

a všechny hydraulické charakteristiky jsou prezentovány jedinou hodnotou průtoku, 

rychlosti a hladiny pro každý profil proměnných v čase.  

Díky tomuto způsobu zjednodušení lze 1D modelem popsat velmi rozsáhlá území 

s relativně malým počtem výpočetních bodů. Počet výpočetních bodů vstupujících do 

řešení pohybových rovnic má přímý vliv na délku výpočtu. 1D modely, díky numericky 

stabilním algoritmům řešení pohybových rovnic, navíc umožňují použití relativně 

delšího časového kroku výpočtu. Tím pádem je řešení i velmi rozsáhlých oblastí 

realistické a v praxi běžně používané.  

Stavba každého 1D modelu je velmi výrazně ovlivněn autorem modelu a jeho 

praktickými zkušenostmi, osobním přístupem a zvyklostmi. Je-li model postaven 

opravdu zkušeným odborníkem v oblasti 1D matematického modelování, je možné 

velmi efektivním způsobem popsat i komplikované území v detailu, který se svými 
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parametry a výsledky může blížit kvalitě 2D modelů. [18] 

 

Mezi nejčastěji používané 1D matematické modely používané v České republice 

patří HYDROCHECK, HEC2, HEC-RAS a další. Tyto software umožňují plný výpočet 

v oblasti říčního a bystřinného proudění, výpočty konsumčních křivek objektů na 

toku, umožňují libovolně rozdělit výpočet podle tvaru koryta na jednotlivé dílčí části 

v rámci jednoho profilu (hodnoty dílčích částí, kritické hloubky jsou váženy do 

“metody po úsecích” např. přes modul průtoku), vykreslují rozdělení svislicových 

rychlostí v profilu (vhodné zejména pro projektanty) a komunikují při tvorbě trati  

a presentaci výsledků s GIS a CAD programy. 

Velkou výhodou výpočtových tratí sestavených v těchto modelech je jejich snadné 

předání zadavateli k běžnému využívání pro výpočty v budoucnu zpřesněných 

návrhových průtoků, pro různé kombinace přítoků a odběrů do modelu nebo pro 

jednoduché doplnění nebo úpravu nově zaměřených profilů ve výpočtových tratích. 

[15] 

Ustálené proudění představuje zjednodušenou situaci, kdy se do sledovaného 

území napouští konstantní množství vody tak dlouho, až stejné množství vody  

z tohoto modelu odtéká. Dojde tak k rovnovážnému stavu, kdy je záplavové území  

v celé délce trati konstantní a v čase se nemění. Tento stav existuje pouze teoreticky 

a vytváří obalovou křivku povodně jako maximální záplavovou čáru. Tento 

zjednodušený výsledek je ale ten nejdůležitější výstup pro většinu požadavků 

(stanovení záplavového území). [1] 

 

 

3.4.2 1D matematické modely – neustálené nerovnoměrné proudění 

 
Při husté síti srážkoměrných stanic a možnosti kvalitního výpočtu N-letých 

povodňových hydrogramů (grafy průtoků v hodinovém kroku) je vhodné použít  

1D matematické modely neustáleného nerovnoměrného proudění, např. MIKE11, 

HYDROCHECK3 a další, které umožňují výpočty postupu a transformace zadaných 

povodňových průtoků. Tyto modely se však dopouští určitých matematických 

zjednodušení, aproximují zadané profily do náhradních funkcí apod. a není tedy 

vhodné s nimi počítat ustálené stavy. [15] 

Neustálené proudění je matematicky o něco složitější než proudění ustálené. 

Přítok do území a přítoky z mezipovodí nejsou v čase konstantní.  Následný výpočet  

probíhá ve zvolených časových krocích, pro každý se počítají v každém místě různé 

průtoky a různé hladiny vody. Lze tak sledovat rychlost pohybu kulminace povodně, 

transformaci průtoku ve sledovaném území atd. [1] 
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3.4.3 2D matematické modely  
 

2D matematické modely v současné době dobývají své místo na trhu především díky 

rychle se vyvíjející výpočetní technice, která byla v minulosti hlavním faktorem, který 

omezoval jejich masové nasazení.  

Tato kategorie matematických modelů využívá dvourozměrné horizontální 

schematizace.To znamená, že výpočetní síť (zpravidla čtvercová, či trojúhelníková) 

pokrývá celé řešené území. 

Pro tento způsob popisu reality bylo zvoleno zjednodušení, které uvažuje rozdělení 

rychlosti po svislici jako konstantní a zanedbává vertikální složky rychlostí.  

Jak již bylo naznačeno zájmová oblast je pokryta sítí výpočetních bodů, která 

umožňuje získat velmi detailní popis sledovaných hydraulických charakteristik včetně 

jejich plošného rozdělení. Tato výhoda je získána za cenu značných nároků na 

výpočetní techniku, neboť je zapotřebí řešit pohybové rovnice proudění ve velkém 

množství výpočetních bodů a stabilita výpočtů vyžaduje relativně krátký výpočetní 

časový krok, což opět zvyšuje nároky na počítačové vybavení a na délku výpočtu.  

Nejčastějším místem aplikace 2D modelů jsou lokální studie proudění v místech se 

složitými hydraulickými podmínkami, kde je zapotřebí detailní plošná znalost rozložení 

rychlostí, hloubek a průtoků. Klasickým případem tohoto typu studií jsou lokality 

v blízkém okolí například mostů, soutoků, proudění ve složitém inundačním území, 

proudění v intravilánu obcí a další. [18] 

Mezi u nás nejčastěji používané 2D modely patří například komerční FLUVIUS, 

MIKE21, nebo nekomerční SHALLOW, FAST2D. K nevýhodám těchto modelů patří 

nákladné pořízení geodetických dat (DMR) a problémy s výpočty objektů na toku. Při 

dnešním vývoji  výpočetní techniky v budoucnu odpadnou problémy s časově 

náročnými výpočty a objemy dat 2D modelů. [15] 

 

 

3.4.4 3D matematické modely 

 

3D matematické modely jsou v současné době spíše ve fázi vývoje a lokálních aplikací 

pro řešení speciálních případů detailních studií proudění většinou v těsné blízkosti 

hydraulických objektů (jezy, mosty, propustky, savky, přepady, oddělovače, plavební 

komory…). Tato kategorie modelů je v současné době také zastoupena jen malým 

počtem komerčních produktů a jejich aplikace jsou zatím ve vodohospodářské praxi 

spíše ojedinělé. [18] 
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3.4.5 software HEC-RAS 

 

V mém případě, tj. v případě výpočtů v oblasti říčního a bystřinného proudění 

v otevřených korytech určených ke stanovení záplavové čáry v závislosti na průtoku, 

se jeví nejvýhodnější použití 1D matematického modelu pro ustálené nerovnoměrné 

proudění. Konkrétně jsem pro simulaci použila software HEC-RAS verze 3.1.  

Tento software jsem vybrala proto, že se jedná o nekomerční, volně dostupný 

software, který odpovídá nárokům kladeným vyhláškou č. 236 / 2002 [27] na 

hydraulický výpočet použitý při stanovení záplavového území.  

Instalační programy a manuály k software HEC-RAS jsou k dispozici na 

internetové adrese  

http://www.wrc-hec.usace.army. mil/software/software_distrib/hec-ras.  

Velká část této kapitoly čerpá z těchto zdrojů. [22] [21] 

Ovládání programu je velmi jednoduché z menu nebo pomocí ikon. K získání 

plnohodnotných výsledků je ale třeba mít značné znalosti z oblasti hydrodynamiky. 

  

 
Obr. 3.2: Úvodní okno software HEC-RAS 

 

Práce se soubory v rámci programu HEC-RAS probíhají v tak zvaných 

PROJEKTECH. Základní vlastností projektu je, že všechny soubory, které byly v rámci 

něj vytvořeny, mají automaticky shodné jméno před tečkou jako sám projekt. 

Informace o projektu jsou uchovány v souboru jméno.prj, jedná se soubor textového 

typu, který lze editovat i mimo vlastní program. Kromě tohoto souboru vytváří 

program celou soustavu dalších souborů. Projekt je tak tvořen: 

 
• souborem pro projekt        
• souborem pro každý plán       
• souborem pro každou variantu geometrických dat    
• souborem pro každou variantu okrajových podmínek    
• souborem pro každý průběh výpočtu      
• souborem obsahujícím výsledky (pro každý plán) 
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Díky této struktuře je možné každý projekt spojit s různými geometrickými daty. 

Data lze tedy jednoduše aktualizovat. Stejně tak můžeme u geometrických dat měnit 

okrajové podmínky. Ukládat a evidovat si jednotlivé průběhy výpočtů s rozličným 

nastavením a výsledky jednotlivých projektů.  

 
Geometrická data 
Velkou výhodou software HEC-RAS je možnost importu geometrických dat. Data se 

připraví v GIS software ArcView řady 3.x pomocí nadstavby HecGeo-Ras a vytvoří se 

importní soubor. Stejně tak je možné po provedení hydraulických výpočtů v externím 

software exportovat výsledky zpět do GIS. 

 

 
Obr. 3.3: Import dat do software HEC-RAS 

 

Možnosti software HEC-RAS – geometrická data: 

 
• úpravy schématu říční sítě 
• úpravy příčných profilů 
• bifurgace, tj. odtok na více stran, do několika povodí 
• modelování mostů a propustků 
• vícenásobné umístění mostů či propustků  v jednom profilu 
• modelování jezů a uzávěrů 
• interpolace příčných profilů 
• prohlídka a editace některých dat v tabulce 
• vložení geometrických dat 
• uložení geometrických dat 
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Základním prvkem tvorby geometrického modelu řešené části koryta včetně 

inundace je vytvoření schematizace říční sítě. Program HEC-RAS umožňuje řešit 

nerovnoměrné proudění ve větvené síti, síť může obsahovat jak rozdvojení tak  

i spojení větví. 

Výpočet probíhá v jednotlivých profilech, které jsou rozmístěny kolmo na směr 

toku v celé jeho délce. U každého profilu je třeba zadat staničení ve směru toku, 

hodnoty součinitele odporu, vodorovné souřadnice oddělující hlavní koryto  

od inundace a dále je možné změnit hodnoty součinitele místních ztrát (náhlé 

rozšíření a zúžení). Pokud uživatel hodnoty měnit nechce, může použít přednastavené 

(viz obr. č. 3.4). 

 

 
Obr. 3.4: Okno pro úpravu geometrických dat a jednotlivých profilů 

  

Dále je možné v každém profilu zadat: 

ineffecive flow area (pasivní průtočná oblast) - Pokud je úroveň hladiny nižší než 

uživatelem zadaná úroveň pasivní průtočné oblasti, program sice uvažuje hladinu 

v celém profilu, pasivní oblast však nezahrnuje do průtočné plochy, rychlost je zde 

uvažována nulová. V případě, že úroveň hladiny přesáhne zadanou mez, je i zadaná 

oblast uvažována jako aktivní. 

levees (hráze) - Pokud hladina nepřesáhne zadanou mez, program omezenou 

oblast nezahrnuje do aktivního průtočného průřezu v průběhu výpočtu a nevykreslí do 

této části ani průběh hladiny - voda do této části průtočného profilu nenateče. 

Přesáhne-li hladina tuto mez, je omezená část opět uvažována jako plně aktivní. 
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blocked obstruction (zábrana, překážka) - Dovoluje obdobným způsobem zadávat 

překážky na toku (např. stavby). 

lid (poklop) - Umožňuje částečně simulovat proudění v zakrytých tratích vložením 

krycí desky. Výpočet proudění je uvažován jako v případě otevřeného koryta s tím, že 

je krycí deska zahrnuta do omočeného profilu. 

 

Program HEC-RAS dovoluje řešit proudění řadou objektů jako jsou mosty, 

propustky a jezy. Podmínkou vložení objektu je existence příčného profilu 

bezprostředně nad i pod objektem. U mostů je možné modelovat vlastní konstrukci, 

pilíře, šikmé boční zdi a další. Jezový objekt můžeme namodelovat pevný nebo 

pohyblivý.  

 

 

Obr. 3.5: Návrh mostu s propustkem na řece Úhlavě 

 

U všech objektů se vyskytuje velké množství veličin, které ovlivňují výpočet na 

objektu. Jedná se například o součinitel přepadu pro mostní konstrukci, součinitel 

ztrát na vtoku a výtoku u propustků, součinitel přepadu u jezových objektů a mnoho 

dalších. Volitelný je i druh vlastního výpočtu objektu, např. pro výpočet proudění 

mostem jsou k dispozici čtyři výpočetní postupy - rovnice energetická, momentová, 

Yarnellova a metoda WSPRO [21].  
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Okrajové podmínky 

Kromě vytvoření geometrického modelu říční sítě včetně objektů je pro simulace 

nerovnoměrného proudění nutné zadat okrajové podmínky. Na horním okraji  

(tj. prvním příčném profilu po směru toku) je touto podmínkou vstupní průtok, na 

dolním okraji (tj. posledním příčném profilu po směru toku) pak výška hladiny 

odpovídající vstupnímu průtoku. Máme-li zadanou větvenou síť, je třeba zadat průtok 

pro počáteční profil každé větve (v případě větve pod soutokem je třeba zadat součet 

průtoků oběma větvemi). 

Je možné volit z několika typů okrajových podmínek: 

Known W.S. - Známá úroveň hladiny v dolním příčném profilu pro každý řešený 

průtok. 

Critical Depth - Kritická hloubka v dolním profilu. 
 

Normal Depth - Na základě zadání sklonu hladiny bude vypočtena za předpokladu 

rovnoměrného proudění měrná křivka profilu. 

Rating Curve - Zadání známé závislosti hladiny na Q (měrná křivka). 
 

 

 

Obr. 3.6: Zadávání a různé typy okrajových podmínek v software HEC-RAS 

 

Při řešení simulace na svém zájmovém území jsem použila okrajovou podmínku 

Known W. S., kde bylo třeba určit ke každému průtoku úroveň hladiny na posledním 
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příčném profilu. Podrobněji je celý postup rozebrán v kapitole  4.3 použití software 

Hec-Ras. 

Je možné zadat různé typy okrajových podmínek pro každý profil v různých 

místech. 

 

Výpočet nerovnoměrného proudění 

Pro výpočet je možné ukládat soubory (plány) obsahující kombinaci některého  

z vytvořených souborů s geometrickými daty se souborem, který obsahuje data 

okrajových podmínek. V každém plánu jsou tak uchovány potřebné údaje ke spuštění 

výpočtu nerovnoměrného proudění.  

Je možné nastavit předpokládaný charakter proudění, tj. říční, bystřinné nebo 

smíšené. Dalšími parametry, které ovlivňují výpočet jsou např. volba metody výpočtu 

pro proudění ve velmi široké inundaci, rozdělení průtoků v příčném průřezu, volba 

metody výpočtu sklonu hladiny a další. Před nastavováním jednotlivých parametrů je 

doporučeno podrobnější prostudování Hydraulic Manual, který je k dispozici na 

internetových stránkách [21].  

I přesto, že se jedná o nekomerční software, je simulační program HEC-RAS 

mocným nástrojem. Předpokládá ovšem od uživatele poměrně velké znalosti z oblasti 

hydrodynamiky. V určitých oblastech je schopen sám vybrat nejlepší řešení nebo 

přednastavit vhodnou hodnotu konkrétního atributu. Je však zřejmé, že laik nemůže 

pomocí tohoto programu získat výsledky srovnatelné s výsledky, které by získal 

použitím softwaru HEC-RAS odborník. 

 

3.5 význam GIS při simulaci povodní 
 

Definice Geodetického informačního systému (GIS): GIS je organizovaný soubor 

počítačového hardware, software a geografických údajů (naplněné báze dat) 

navržený pro efektivní získávání, ukládání, upravování, obhospodařování, analyzování 

a zobrazování všech forem geografických informací. [2] Velká část podkapitoly  

3.5 čerpá z práce A. Drába [3]. 

 

Geodetický informační systém tvoří dvě funkčně odlišné části: 

• datová základna 
• analytické nástroje 
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3.5.1 datová základna 
 

Data jsou nejdůležitější část GIS. Tvoří až 90% finančních nákladů na provoz GIS [2]. 

Datová základna GIS obsahuje veškeré informace, které jsou nezbytné  

k provádění analýz, simulací a prezentaci výsledků. Tvoří ji:  

• prostorová informace – datové vrstvy 
• atributová data – databáze popisných údajů 

 

Datové vrstvy představují grafickou reprezentaci zájmového území. Data mohou 

být v rastrové nebo vektorové (bod, linie, řetězec linií, plocha) podobě.  V datových 

vrstvách jsou uloženy zejména tyto údaje:  

• geografická data 
• prvky systému 
• okrajové a počáteční podmínky pro simulační modul 
• výsledky simulací 
• výsledky analýz 

 

Geografická data byla již zmíněna v kapitole 3.2 podkladová data používaná pro 

výpočet záplavových čar a analýzy. Prvky systému, okrajové a počáteční podmínky 

jsou nezbytné pro správný výpočet v simulačním modulu. Jedná se např. o objekty 

v korytě i v inundaci, výšky hrázek, zaústění kanalizací a melioračních objektů, 

odporu povrchů v korytě a inundaci. GIS umožňuje poměrně názornou identifikaci 

jednotlivých prvků systému. U každého prvku je možné vyznačit jeho polohu  

a připojit nezbytné popisné údaje.  

Z výsledků simulací jsou na prvním místě vygenerovaná záplavová území a to pro 

různé hodnoty vstupních průtoků. Z dalších bych uvedla např. průběhy hladin, 

průběhy čar energie, kritická hloubka. Záplavové území může být reprezentováno  

3D body, linií nebo polygonem. V případě, že by externí simulační software poskytl 

výsledek pouze dvourozměrný, bylo by možné získat třetí rozměr umístěním 

dvourozměrných dat na DMR. Výsledky analýz mohou mimo jiné vyznačovat objekty, 

osoby nebo území (parcely, zahrady), které budou postiženy při různé intenzitě 

povodně. 

 

Atributová data obsahují nezbytné popisné informace k objektům v jednotlivých 

datových vrstvách. 

Návrh struktury datové základny je třeba koncipovat s ohledem na předpokládané 

analýzy. Absence potřebných údajů vede k nedostatečné vypovídací schopnosti 

výsledků analýzy a naopak shromažďování zbytečně velkého množství údajů  

k plýtvání časem a finančními prostředky.  
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3.5.2 analytické nástroje 

 

Rozsah údajů obsažených v datové základně přímo úměrně ovlivňuje rozsah možných 

analýz, které se provádí s použitím těchto nástrojů:  

 
• nástroje systémové analýzy 
• nástroje simulací (citlivostní analýza, kalibrace, verifikace) 
• nástroje pro vyhodnocení rizik a škod vzniklých při povodni 

 
 
 
 

 
 

Obr. 3.7: Schéma struktury GIS 

 

 

systémová analýza 

Způsob průchodu povodně záplavovým územím je dán hydrologickými 

charakteristikami povodně (hydrogram, objem povodňové vlny, atd), morfologií 

terénu (výškopis, polohopis), povrchovými vlastnostmi terénu (druh vegetace, 

zpevnění povrchu, apod.) a dále pak výskytem objektů, které také ovlivňují 

hydraulické poměry v zájmové oblasti.  

Průběh záplavy můžeme chápat jako systém prvků, které svým chováním ovlivňují 

průchod povodně záplavovým územím. Ve většině případů tvoří záplavové území 

poměrně složitý systém, k jehož vyhodnocování lze s výhodou použít nástroje 

systémové analýzy. 

První krok při sestavování systému představuje schematizace, která spočívá  

v identifikaci jednotlivých prvků a určení jejich vzájemné vazby. Hlavní přínos  

v použití nástrojů systémové analýzy spočívá v identifikaci možných stavů systému, 

tj. v určení možných scénářů průběhu povodně v dané oblasti a stanovení 

pravděpodobnosti jejich výskytu.  

Výsledkem schematizace je síť, která svoji strukturou a chováním může 

připomínat např. síť komunikační, elektrickou, vodovodní apod. Ke správě a analýze 

těchto sítí se již dnes běžně využívají GIS, a proto je možná jejich aplikace i do 
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oblasti zdánlivě odlišné a tou je právě ochrana proti povodním.  

GIS umožňuje názornou identifikaci jednotlivých prvků systému. Také je možné 

názorně vyznačit jednotlivé funkční vztahy. Tento přístup umožňuje následně 

snadnější analýzu vzájemných prostorových a funkčních vztahů mezi prvky, čímž je 

možné eliminovat řadu chyb během zpracování. Informace o jednotlivých prvcích jsou 

snadno přístupné. Podstatná je také spolupráce se simulačním modulem, kdy  

do systému rovněž vyznačíme použité modely pro simulaci, chování jednotlivých částí 

systému a jejich vzájemnou vazbu  

 

nástroje simulací 

Nástroje simulace by měly plnit zejména tyto funkce :  

• zadávání vstupních parametrů modelu (drsnost povrchu, morfologie)  
• kalibrace 
• verifikace  
 

Podle náročnosti simulačního modelu (analytické řešení, numerický model 1D, 2D) 

je nutno zadat potřebné vstupní údaje jako je morfologie terénu a součinitelé odporu 

povrchu.  

V případě 1D modelu, ve kterém simulační program počítá výšku záplavy pouze 

ve zvolených profilech a namodelovaných objektech, stačí předat do simulačního 

software přesnou morfologii jen ve zvolených profilech. Znalost morfologie terénu 

celého zájmového území je zde sice také třeba, ale slouží pouze jako podklad pro 

orientaci hydrodynamika a následný správný návrh profilů. V případě 2D modelu je 

nutná přesná znalost morfologie celého zájmového území.   

V obou případech jsou údaje kombinací polohopisu a hodnoty příslušné vlastnosti 

(např. hodnota součinitele odporu). 

Kalibrace numerického modelu může probíhat buď změnou vstupních parametrů 

odborným odhadem nebo s využitím některých matematických metod (inverzní 

modelování). Využití GIS spočívá také ve vzájemném srovnání vypočtených údajů  

s údaji naměřenými nebo jinak stanovenými a v následné změně vstupních 

parametrů.  

 
 

nástroje pro vyhodnocení rizik a škod vzniklých při povodni 

Pojem riziko spolu s pojmem škoda úzce souvisí. Je možné vyjádřit hodnotu rizika 

vzniku škody. K vyjádření rizika existuje řada vztahů a metodik. Více viz [3]. 
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Škodu chápeme jako důsledek vzniklého (fyzického) poškození. Poškození  

a následné škody můžeme dále rozdělit na přímé a nepřímé.  

Nejprve je třeba stanovit rozsah přímých poškození. Zde se jedná zejména  

o zranění a úmrtí obyvatel, narušení konstrukcí stavebních objektů, poškození 

technologického zařízení (stroje a zařízení), poškození v zemědělské výrobě 

(znehodnocení úrody, úhyn zvířat), poškození přírody (ekologické škody), atd.  

Jsou-li stanovena přímá poškození je možné postoupit ke stanovení nepřímých 

poškození, která jsou důsledkem poškození přímých (požáry, kontaminace 

nebezpečnými látkami, poškození v důsledku pohybu sutin a trosek, apod.).  

Vyjádření přímých škod (škody na objektech, náklady na léčbu, evakuace 

obyvatel, náhradní doprava, atd.) je možné přímo na základě znalostí o přímých 

poškozeních.  

Jako poslední v uvedené hierarchii je možné vyčíslení nepřímých škod 

(nezaměstnanost, krachy firem). 
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4. Implementace řešení pro předpověď rozsahu 
     zaplavených oblastí 
 

 
4.1 volba zájmového území 
  

Pro simulaci povodní jsem si ve své diplomové práci zvolila údolí řeky Mže u obce 

Radčice a údolí řeky Úhlavy u obce Radobyčice. Morfologie inundačních území je 

v těchto dvou údolích rozdílná. Údolí řeky Mže je rovinaté s velkými loukami pro 

možný rozliv. Okolí řeky Úhlavy má menší plochu pro rozliv a terén je zde svažitější. 

 

Obr. 4.1: Lokalizace zájmového území řeky Mže u obce Radčice a řeky Úhlavy  

u obce Radobyčice 

 

Zájmové území řeky Mže leží celé v obci Plzeň, na území k. ú. Plzeň, Radčice  

u Plzně, Křimice, Skvrňany. Zájmové území řeky Úhlavy leží z větší části v obci Plzni, 

jeho menší část patří k obci Útušice. Katastrální území obsahující zájmové území řeky 

Úhlavy jsou Bučná, Radobyčice, Černice a Útušice. 
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Obr. 4.2: Ortofotomapa zájmového území řeky Úhlavy u obce Radobyčice 

 

  

 

Obr. 4.3: Ortofotomapa zájmového území řeky Mže u obce Radčice  
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4.2 vstupní data 
 
4.1.1 přehled vstupních dat 
 

základní kartografická data 

• polohopis a výškopis ZABAGED  
 (poskytl ČÚZK) 

• ortofotomapy  
 (Magistrát města Plzně společně s firmou Georeal, spol. s r. o.) 
 

Před navrhováním příčných profilů, objektů na vodním toku a dalších prvků 

ovlivňujících povodeň je nutné získat co nejvěrnější představu o zájmovém území. 

Polohopis a výškopis ZABAGED spolu s orotofotomapou slouží k co nejpřesnějšímu 

popisu zájmového území. 

Na základě ortofotomap můžeme získat názornější představu např. o povrchu 

nebo využití území (druh vegetace, druhy objektů, zemědělské využití pozemků). Na 

základě těchto informací je možné vytvořit polygonové téma ohodnocené drsností 

povrchu. 

 
katastrální data 

• SPI a vektorová podoba SGI katastrálních území Radčice a Křimice 
 (k.ú. Plzeň-město) 

• rastrová podoba SGI katastrálního území Radobyčice  
  (k.ú. Plzeň-město) 

 
Soubor geodetických informací je možné využít jako jedny z nejdůležitějších 

podkladových dat pro tvorbu GIS, ve kterém se prolínají všechny druhy dat 

popsaných v této kapitole.  

Pomocí analýz můžeme zjistit např. množství a seznam (máme-li k dispozici  

i soubor popisných informací) zasažených parcel, budov nebo obyvatel pro různé 

stupně povodně. 

V případě k. ú. Radobyčice, kde ještě není vytvořena vektorová podoba SGI, není 

bohužel tyto analýzy možné aplikovat.  

 
tematická data 

• záplavová čára (poloha, kóty hladiny) pro stoletou vodu na Úhlavě  
 (Povodí Vltavy s. p., Krajský úřad Plzeň) 

 

Záplavové čáry povodní se známými průtokovými stavy slouží především ke 

kalibraci vypočtených výsledků. Kalibrace se nejčastěji provádí pomocí změny 

součinitelů odporu (viz příloha č. 6). 
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digitální model reliéfu 

• vrstevnice získané vyhodnocením dvojic stereoskopických snímků  
 (Magistrát města Plzně společně s firmou Georeal, spol. s r. o.) 

• příčné profily koryt řek  
 (Povodí Vltavy s. p.) 

• zaměřené povinné hrany v záplavovém území  
 (Povodí Vltavy s. p.) 

• výškopis ZABAGED  
 (ČÚZK) 

 
Digitální model reliéfu je možné z těchto vstupních dat získat několika způsoby.  

První možností je vygenerování DMR z vrstevnic získaných z leteckých snímků, 

které je třeba doplnit o linie hran dna a břehů.  

Druhou možností je vygenerovat DMR z vrstevnic výškopisu ZABAGED. Opět 

použijeme linie hran dna a břehů jako lomové čáry. Navíc je však vhodné výškopis 

ZABAGED doplnit o povinné hrany, které se nachází v terénu v záplavovém území  

a výškopis je nevystihuje. Tím odstraníme i možné chyby v neaktuálnosti výškopisu. 

 

hydrologické podklady 

• evidenční listy hlásných profilů Hracholusky a Štěnovice  
 (Český hydrometeorologický ústav) 

 
Evidenční listy (viz příloha č. 1) charakterizují vodní tok a obsahují velké množství 

užitečných informací, např. stupně povodňové aktivity, průměrný roční průtok  

a N-leté průtoky.  

 

4.1.2 analýza přesnosti vstupních dat 

Tato kapitola se zabývá přesností výškopisu ZABAGED a dat získaných z leteckých 

snímků. Porovnávám zde rozdíly ve výškách digitálního modelu reliéfu (DMR) 

vygenerovaného z vrstevnic ZABAGED a DMR získaného z leteckého snímkování  

s hodnotami mezních odchylek, které jsou uvedeny v metodickém návodu pro tvorbu 

a obnovu ZM10. Porovnání je provedeno s ohledem na svažitost terénu. V oblastech, 

kde výškový rozdíl překračuje mezní odchylku, je stanoven možný důvod této chyby. 

 

Nejprve jsem z vrstevnic výškopisu ZABAGED vygenerovala TIN pomocí  

3D analystu. Poté jsem tento TIN převedla na rastr pomocí funkce Convert/TIN to 

Raster Totéž jsem provedla s vrstevnicemi získanými z leteckého snímkování. 

 

Odečtením těchto dvou rastrů  (grid_ZAB – grid_GEOR = zab-geor) se získá rozdíl 

ve výškách digitálních modelů terénu, viz obr. 4.4 pro údolí řeky Úhlavy a 4.5 pro 
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údolí řeky Mže. Pro odečtení rastrů jsem použila Raster Calculator, což je nástroj 

Spatial Analystu.  

 

 

Obr. 4.4: Rozdíl ve výškách DMR z dat ZABAGED a DMR z leteckého snímkování – 

údolí řeky Úhlavy u obce Radobyčice 

 

Rozdíly ve výškách digitálního modelu terénu získaného z vrstevnic výškopisu 

ZABAGED a digitálního modelu terénu získaného z vrstevnic z leteckých snímků jsou 

poměrně velké. Je možné, že se nejedná pouze o nepřesnosti ve výškopisu ZABAGED. 

V místech, kde je terén pokrytý lesním porostem, mohou chyby vznikat i nepřesností 

v datech získaných z leteckých snímků. V oblastech s větší souvislou lesní plochou je 

obtížné letecké snímky správně vyhodnotit. Velké chyby jsou ovšem i v místech, které 

pokryté lesem nejsou. Příčiny těchto chyb jsou v mnoha případech způsobeny 

neaktuálností nebo úplnou absencí vrstevnic ve výškopisu ZABAGED. 

 

Konkrétní případy budou podrobněji rozebrány pouze v místech, kde rozdíl 

v digitálním modelu reliéfu překračuje mezní odchylku v závislosti na svažitosti terénu 

(viz tab. 3.1). 
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Obr. 4.5: Rozdíl ve výškách DMR z dat ZABAGED a DMR z leteckého snímkování – 

údolí řeky Mže u obce Radčice 

 

Aby bylo možné porovnat výškové rozdíly vzhledem ke svažitosti terénu, bylo 

třeba vytvořit rastr, který by reprezentoval sklony svahů. K tomu jsem opět použila 

Spatial Analyst, tentokrát funkci Surface Analysis/Slope. Tímto jsem získala rastr 

tgrid_g_slope, který má buňky ohodnoceny hodnotou sklonu terénu. Byl vytvořen 

z grid_GEOR. 

 

Abychom zjistili, jak velká část terénu na sledovaném území spadající do 

konkrétního intervalu sklonu terénu překračuje danou mezní odchylku, použijeme 

Raster Calculator. Použitím níže uvedených vzorců získáme pro každý interval sklonu 

terénu rastr, který je v místech, kde rozdíl výšek překračuje směrodatnou odchylku, 

ohodnocen hodnotou 1 a v místech, kde je rozdíl menší než směrodatná odchylka, je 

hodnota 0. 

 

[tgrid_g_slope]  < 5 & Abs([zab_geor]) > 1,5 
[tgrid_g_slope] >= 5 & [tgrid_g_slope]  < 10  & Abs([zab_geor]) > 2 
[tgrid_g_slope] >= 10 & [tgrid_g_slope]  < 20  & Abs([zab_geor]) > 2,5 
[tgrid_g_slope] >= 20 & [tgrid_g_slope]  < 40  & Abs([zab_geor]) > 3 
[tgrid_g_slope] >= 40 & [tgrid_g_slope]  < 60  & Abs([zab_geor]) > 4 
[tgrid_g_slope] >= 60 & Abs([zab_geor]) > 5 
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Obr. 4.6: Rastr sklonu povrchu terénu s vyznačeným územím, na kterém je 

překročena mezní odchylka – údolí řeky Úhlavy u obce Radobyčice 

 

Obr. 4.7: Rastr sklonu povrchu terénu s vyznačeným územím, na kterém je 

překročena mezní odchylka – údolí řeky Mže u obce Radčice 

 

Tento postup jsem provedla pro obě zájmová území, tzn. údolí řeky Mže u Radčic 

a údolí řeky Úhlavy u obce Radobyčice. Grafické vyhodnocení situace pro jednotlivé 

sklony terénu je možné shlédnout v příloze 3 a 4. Výsledné zhodnocení je uvedeno 
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v tabulce 4.1, která zobrazuje počet buněk rastru zab-geor, které přesahují mezní 

odchylku mz uvedenou v metodickém návodu pro tvorbu a obnovu ZM10. Velikost 

buňky je jeden metr.  

 

Hodnoty v tabulce jsou rozděleny do řádek podle sklonitosti terénu. Pro různé 

intervaly sklonu terénu je v prvním sloupci uveden počet všech buněk (buněk 

celkem), které mají na sledovaném území tento konkrétní sklon. V druhém sloupci 

(mz) je uveden počet buněk, jejichž hodnota překročila povolenou mezní odchylku pro 

daný sklon. Třetí sloupec obsahuje totéž, jen v procentuelním vyjádření. V porovnání 

jsem použila mezní odchylku pro přehledný terén a pro interval vrstevnic 2-5 m, 

protože na převážné většině území je interval vrstevnic roven dvěma metrům. 

 

počet buněk rastru (zab_geor), přesahující mezní odchylku 

Úhlava Mže 
 

sklon terénu 

[%] buněk 
celkem 

> mz 
> mz 

[%] 
buněk 
celkem 

> mz 
> mz 

[%] 

0 - 5 3924883 370078 9,43 9561322 1171088 12,25 

5 - 10 1410275 67997 4,82 1787138 236889 13,26 

10 - 20 905154 163394 18,05 1063617 182048 17,12 

20 - 40 241866 75963 31,41 410667 93503 22,77 

40 - 60 36448 10174 27,91 59952 13103 21,86 

60 a více 16790 8516 50,72 21941 7045 32,11 

Suma 6535416 696122 10,65 12904637 1703676 13,20 

Tab. 4.1: Počet buněk rastru přesahujícího mezní odchylku v závislosti  

 na sklonu terénu 

 

Jak zmíněno výše, i v DMR získaném z leteckých snímků se mohou vyskytovat 

chyby a nepřesnosti, např. nepřesné vyhodnocení výšek terénu v rozsáhlém lesním 

porostu, na prudkých svazích, absence některých povinných hran. Proto je důležité si 

uvědomit, že se nejedná o zkoumání přesnosti dat ZABAGED, ale o jejich srovnání 

vzhledem k datům získaným z leteckých snímků. 

 

 Na dalších dvou obrázcích (obr. č. 4.8 a obr. č. 4.9) je nad barevnou 

ortofotomapou zvýrazněno území, na kterém byla překročena mezní odchylka. Území 

je zvýrazněno poloprůhlednou červenou barvou, aby bylo patrné, jaký se v těchto 

místech nachází terén.  
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Obr. 4.8: Barevná ortofotomapa se zvýrazněným územím, na němž byla 

překročena mezní odchylka – údolí řeky Úhlavy  

 

 

 
Obr. 4.9: Barevná ortofotomapa se zvýrazněným územím, na němž byla 

překročena mezní odchylka – údolí řeky Mže 
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Jak již bylo řečeno, ne každé překročení mezní odchylky je způsobeno nepřesností 

dat ZABAGED. Zde se zaměřím na několik ukázek chyb, u kterých je jasně patrné, že 

DMR z leteckých snímků je realitě blíž než výškopis ZABAGED. 

 

 
Obr. 4.10: Chyba vzniklá neúplností vrstevnic ZABAGED (přerušení vrstevnic 

v místě hřiště) – řeka Mže 

 

V tomto případě byly při editaci výškopisu při kartografickém zpracování 

odstraněny vrstevnice, které probíhaly  přes plochu hřiště. Podle předpisu oprav 

výškopisu [20] se v případě, že přes hřiště probíhá pouze jedna vrstevnice, neprovádí 

žádná úprava. V případě průběhu dvou a více vrstevnic se ukončí na okraji hřiště. 

Výjimkou jsou rozsáhlá hřiště nepravidelného tvaru, kde se může jednat o golfová 

hřiště. 
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V případě 1D simulace je možné se, při znalosti „záludností“ výškopisu ZABAGED, 

těmto místům při navrhování profilů vyhnout. 

 

 
Obr. 4.11: Chyba vzniklá absencí vrstevnic ZABAGED – řeka Mže 

 

Vrstevnice ZABAGED v jižní části údolí má nadmořskou výšku 309 m. Přestože má 

údolí řeky v místech zachycených na obrázcích nadmořskou výšku kolem  

308 m, má první vrstevnice ZABAGED v severní části údolí (po překročení řeky) 

hodnotu 312 m. Pravděpodobně zde došlo ke smazání celé vrstevnice 310 (možná 

také 308), namísto jejich ukončení před vodním tokem. 

Z hlediska simulace se jedná o závažnější chybu než v prvním případě. Je v těsné 

blízkosti vodního toku. TIN bude ještě před simulací povodně doplněn  

o lomové hrany břehů a dna, čímž se chyba částečně eliminuje.  
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Obr. 4.12: Chyba vzniklá absencí vrstevnic ZABAGED – řeka Úhlava 

 

Chyba je podobného rázu jako předchozí. Při srovnání s vrstevnicemi z leteckých 

snímků je zde ve výškopisu ZABAGED na prudkém svahu vynecháno patnáct 

vrstevnic s dvoumetrovým intervalem. Rozdíl ve výškách TIN se místy vyšplhal až na 

20m. 
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Obr. 4.13: Chyba vzniklá absencí vrstevnic ZABAGED (násep komunikace) – řeka 

Úhlava 

 

Poslední z chyb, kterou uvádím, je chybějící příčný liniový prvek – násep 

komunikace. Z hlediska simulace by se jednalo o zásadní nedostatek.  

Stejně jako v případě vynechaných vrstevnic v prostoru hřiště i tento nedostatek 

je možné, už při malých zkušenostech s výškopisem ZABAGED očekávat a při místním 

šetření je nepřehlédnutelný. Stačí tuto oblast zadat na doměření a výsledné hodnoty 

do modelu reliéfu doplnit. 

 

 

 



4. Implementace řešení pro předpověď rozsahu zaplavených oblastí 45 
 

Závěr 

Z ukázek je jasně patrné, že DMR z leteckých snímků vystihuje terén nesrovnatelně 

lépe, než výškopis ZABAGED. Přesto si myslím, že při použití 1D simulačního modelu 

je výškopis ZABAGED vhodnou alternativou. V případě, že vrstevnice chybí v místech, 

kde se to u dá u výškopisu ZABAGED očekávat (obr. č. 4.10 hřiště) nebo v místech, 

která se snadno odhalí při šetření v terénu (obr. č. 4.13, násep komunikace), je 

možné se těmto oblastem při návrhu profilů vyhnout  nebo je zadat na doměření  

a následně do DMR doplnit.  

Zbylé chyby, které by nebyly odhaleny při šetření v terénu, by mohly výpočet 

záplavových čar při simulaci výrazně ovlivnit, pokud by se jednalo o simulaci 

s použitím 2D matematického modelu.  

V případě použití 1D modelu, kde vlastní výpočet stanovující výšku hladiny 

povodně probíhá pouze v navržených příčných profilech, by měl být výsledek ovlivněn 

minimálně. 

 

 

4.1.3 příprava vstupních dat 

 

tvorba digitálního modelu reliéfu 

Byly vytvořeny dva digitální modely reliéfu. 

 První z vrstevnic výškopisu ZABAGED, linií dna koryta řeky a zaměřených 

povinných hran terénu v okolí řeky. Linie dna a povinné hrany byly použity jako hard 

lines, vrstevnice výškopisu ZABAGED jako mass poinsts. Před vlastním generováním 

DMR bylo třeba vrstevnice upravit. V některých místech se nevhodně překrývaly 

s vrstvou povinných hran nebo zasahovaly do koryta řeky. V těchto místech jsem 

vrstevnice ořezala.  DMR byl vytvořen v ArcView řady osm pomocí funkce  

3D Analyst/Create TIN from features.  
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Obr. 4.14: Digitální model reliéfu vniklý z výškopisu ZABAGED se zobrazenými 

vrstevnicemi – řeka Úhlava 

 

 

Druhý digitální model reliéfu nevznikl z výškopisu ZABAGED, ale z výškových bodů 

vyhodnocených z leteckých snímků. Body tvoří pravidelnou mřížku s hustotou bodů 

pět metrů. Ostatní data, použitá na generování DMR, zůstala stejná. V případě, že by 

byly letecké snímky vyhodnocené i s povinnými hranami, nebylo by třeba je do DMR 

doplňovat zvlášť jako hard lines. Bohužel jsem měla k dispozici pouze data, která 

slouží jako podklad pod ortofotomapu. Jsou tedy bez vyhodnocených povinných hran 

a singulárních bodů. V případě, že by se letecké snímky vyhodnocovaly speciálně pro 

hydrodynamické modelování, povinné hrany a singulární body by zde byly 

samozřejmě také zahrnuty. Byla jsem nucena je doplnit z pozemního měření, stejně 

jako v případě prvního DMR. 
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Obr. 4.15: Digitální model reliéfu vniklý z leteckých snímků se zobrazenými 

vrstevnicemi – řeka Úhlava 

 

Vzhledem k tomu, že na území řeky Mže nemáme k dispozici zaměření povinných 

hran, nebyl pro toto území generován digitální model reliéfu a další příprava dat  

a výpočty budou probíhat pouze na území řeky Úhlavy.  

 

Příprava vstupních dat  pomocí Hec-GeoRas pro ArcView 3.1 

K přípravě prostorových a atributových dat (geodat) pro program HEC-RAS byla 

použita nadstavba HEC-GeoRAS for ArcView 3.1. Po instalaci této nadstavby do 

programu ArcView 3.1 se v hlavním menu programu vytvoří nové roletové menu  

s názvem preRAS, pomocí kterého se připraví vstupní geodata pro program HEC-RAS 

(viz obr. č. 4.16). Postupně jsem vytvořila následující vrstvy geodat (viz obr.  

č. 4.16): 

• liniovou vrstvu schématu říční sítě (trasa koryta vodního toku) 

• liniovou vrstvu břehů koryta vodního toku 

• liniovou vrstvu příčných profilů vodního toku 

• polygonovou vrstvu odporu povrchů zájmového území 

 
Kromě těchto základních (povinných) vrstev je možné vytvořit další, které 

zohledňují jiné možné vlivy ovlivňující průběh povodně, např.: 
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• polygonovou vrstvu oblastí, které se při povodni nepodílejí na průtoku 

• polygonovou vrstvu oblastí, které při povodni mohou zadržovat vodu (jezera, 

rybníky, retenční nádrže, atd.) 

 

Jednotlivým datovým vrstvám jsou přiřazeny atributy, jejichž znalost je pro 

výpočet nezbytná. Soustava navržených příčných profilů získá třetí rozměr (výškovou 

souřadnici) odvozením z DMR. Velikost rozlivu vody pro danou povodeň je předurčena 

v každém profilu právě jeho výškovými poměry.   

Poté je ze všech datových vrstev vygenerován soubor geodat, který lze 

naimportovat do programu HEC-RAS. 

 

 
Obr. 4.16: Příprava geodat v nadstavbě Hec-GeoRas pro ArcView 3.1 

 
 
 
4.3 použití software Hec-Ras 

 

Pro vlastní simulaci povodní byl použit software HEC-RAS verze 3.1.  

Jedná se o matematický model (viz kapitola 3.4.1 1D matematické modely – 

ustálené nerovnoměrné proudění), který je založen na principu zjednodušení proudění 

v příčném profilu do jednoho bodu. Modelované zájmové území je popsáno soustavou 

příčných profilů a případně objektů (jezy, mosty, propustky, splavy).  



4. Implementace řešení pro předpověď rozsahu zaplavených oblastí 49 
 

Volba umístění příčných profilů má na výsledek simulace velký vliv. Významnou 

charakteristikou soustavy profilů je jejich rozmístění, vyjádřené jejich vzájemnou 

vzdáleností. Tato vzdálenost je volena v závislosti na stupni složitosti lokální 

hydrologické situace příznačné pro uvažovaný úsek toku.  

Profily musí co nejpřesněji charakterizovat polovinu úseku pod a polovinu úseku 

nad profilem, mezi dalšími profily. Dojde-li například k náhlému zúžení a opět 

rozšíření (v místě mostu), je potřeba udělat profil v mostě, profil těsně nad a těsně 

pod mostem. V případě, že by byly profily po 300 metrech s tím, že jeden z nich je v 

mostě a okolní jsou 300m od něj, výpočet by to “pochopil“ jako 300m dlouhé zúžení 

toku, což by zásadním způsobem deformovalo skutečnost v daném místě. Je třeba 

přemýšlet o tom, jaký tvar má úsek, který je profilem reprezentován. Pokud by se 

tento tvar v daném úseku mezi dvěma profily výrazně měnil, je třeba profily zahustit. 

Vzdálenost jednotlivých profilů se v kilometráži vodního toku pohybuje  

v metrovém rozsahu (pro velmi složité situace), v dekametrovém oboru (nejčastěji) 

anebo dokonce v hektametrovém pásmu (pro situace velmi jednoduché). 

Jejich volbu jsem konzultovala s odborníky [15], kteří se mimo jiné věnují i práci 

s Hec-Rasem. 

V případě zájmového území řeky Úhlavy bylo třeba namodelovat dva jezy, jeden 

most a dva propustky. 

 

 
 
Obr. 4.17: Most se dvěma propustky, jez,  v pozadí importovaná geografická data 
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– software HEC-RAS 
 
Před spuštěním výpočtu je třeba zadat průtok v prvním příčném profilu (první 

příčný profil po směru toku) a jemu odpovídající výšku hladiny povodně v posledním 

příčném profilu (poslední příčný profil po směru toku). Za poslední profil byl záměrně  

zvolen jez z důvodu snazšího stanovení výšky hladiny odpovídající různým hodnotám 

průtoku. Výšky hladin povodní pro různé průtoky byly navrženy pracovníky z Povodí 

Vltavy s.p. [12]. Graf 4.1 znázorňuje výslednou konzumční křivku, která přiřazuje 

průtoku přepadovou výšku nad hranou jezu. Celý postup výpočtu konzumční křivky 

jezu je obsažen v příloze č. 5. 

 

Konzumční křivka - jez Černice na Úhlavě ř.km 7,3
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Graf. 4.1: Konzumční křivka vypočítaná pracovníky Povodí Vltavy s. p. [12] 

 
 
 
 Při výpočtu se v jednotlivých příčných profilech stanoví výšky hladiny povodně 

hydraulickým výpočtem nerovnoměrného proudění. Z takto vypočtených výšek hladin 

povodně je následně vygenerován polygon hladiny přes celou zájmovou oblast, který 

aproximuje hladinu povodně. Výslednou záplavovou čáru získáme průnikem 

vypočtené hladiny s DMR.  
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Obr. 4.18: Otofotomapa s polygonem zobrazujícím záplavové území – pro vstupní 

průtok Q100 

 

Tvorba polygonu hladiny a jeho průnik s DMR se již opět provede s využitím GIS 

software ArcView3.1 a nadstavby Hec-GeoRas. Po výpočtu v HEC-RAS je možné 

výsledky zobrazit přímo v tomto software nebo vytvořit soubor, který lze 

naimportovat do software ArcView3.1 pomocí nadstavby Hec-GeoRas. Jedním  

z možných výstupů je polygon znázorňující záplavové území (viz obr. 4.18) nebo 

např. mapa hloubek (viz obr. č. 4.19). Mapy hloubek odpovídající jednotlivým 

vstupním průtokům jsou uvedeny v příloze č. 10. 
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Obr. 4.19: Mapa hloubek – pro vstupní průtok Q100 

 
 
 

4.4 zhodnocení výsledků 
 
Výpočet záplavových čar byl proveden na zájmovém území řeky Úhlavy u obce 

Radobyčice pro 5ti, 10ti, 20ti, 50ti a 100letou vodu. 

Každé N-leté vodě odpovídá určitý průtok vyjádřený v metrech krychlových za 

sekundu, jak je uvedeno v tabulce 4.2. 

 

N - letá řada pro profil Úhlava – Štěnovice 

(platné k 5.4.2004) [m3/s] 

Q1 43.1 
Q5 97.5 
Q10 127.0 
Q20 162.0 
Q50 206.0 

Q100 246.0 

 
Tab. 4.2: Hodnoty průtočných objemů odpovídající N-letým průtokům 

 

Výsledkem je pět záplavových čar odpovídajících hodnotám výše zmíněných 

průtoků, vypočtených nad DMR z vrstevnic ZABAGED a pět záplavových čar, kde byl 

jako podklad při výpočtu použit DMR vyhodnocených leteckých snímků. 
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4.4.1 porovnání vypočtených hranic povodně se známými 
 

Po výpočtu záplavové čáry je běžné výsledek kalibrovat na známý průtokový stav. 

Kalibrace slouží ke zpřesnění výpočtu. Účinek tohoto zpřesnění se snižuje s rostoucí 

odchylkou vstupního průtoku od známého průtokového stavu, na který byl výpočet 

kalibrován. Kalibrace se nejčastěji provádí pomocí změny součinitelů odporu.  

V mém případě by bylo možné kalibraci provést s využitím záplavové čáry 

odpovídající průtoku stoleté vody, kterou jsem získala od Magistrátu města Plzně 

nebo pomocí záplavové čáry od Povodí Vltavy. Kalibraci však provádět nebudu, neboť 

zpřesňování výsledků výpočtů kalibrací není cílem této práce.  

  

 

 
 

Obr. 4.20: Porovnání záplavy stoleté vody vypočtené v software Hec-Ras se 

záplavovou čarou z dat Magistrátu města Plzně a Povodí Vltavy s. p. 

 

Na obrázku 4.20 je znázorněna záplava stoleté vody vypočtená v software  

Hec-Ras nad DMR z leteckých snímků spolu se známými záplavovými čárami stoleté 

vody.  

Záplavová čára stoleté vody z dat Magistrátu města Plzně je odvozena z leteckých 

snímků, které byly pořízeny při povodni (viz příloha č. 13)  a z několika málo 

zaměřených bodů. Záplavová čára stoleté vody od Povodí Vltavy bude pravděpodobně 

důvěryhodnější, i když byla jistě odvozena podobným způsobem. Její vektorovou 

podobu jsem získala  digitalizací a vektorizací z mapy 1:50 000, ve které byla 
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záplavová čára zakreslena. Zakreslením tlustou čarou do mapy zmíněného měřítka 

došlo k mírnému znehodnocení její polohové přesnosti.   

Jak je z obrázku patrné, známé záplavové čáry se v některých místech liší až  

o desítky metrů. Tato skutečnost trochu snižuje jejich důvěryhodnost, proto bych   

i v případě, že bych výpočet kalibrovat chtěla, s kalibrací na tyto záplavové čáry 

váhala. Záplavové území, které jsem získala výpočtem v software Hec-Ras, se zdá 

být poměrně přesně stanovené i bez následné kalibrace. Záplava z velké části 

odpovídá záplavové čáře od Povodí Vltavy. V některých místech se hranice vypočtené 

záplavy nachází mezi známými čarami. Na dvou místech v oblasti intravilánu výpočet 

přesahuje obě známé záplavové čáry. V těchto místech by byla pravděpodobně mírná 

úprava výpočtu vhodná. Vcelku lze výsledek simulace hodnotit jako velmi uspokojivý. 

Potvrzuje se tak vhodnost uvedeného zpracování dat a použití software Hec-Ras.  

 

4.4.2 porovnání záplavových čar vypočtených nad různými DMR 

 

Důležitou součástí posouzení použitelnosti výškopisu ZABAGED je porovnání 

vypočtených záplavových čar nad DMR generovaným z dat výškopisu ZABAGED  

a záplavových čar počítaných nad DMR generovaným z vyhodnocených leteckých 

snímků, který je přesnější. 

Je důležité poznamenat, že použití různý digitálních modelů reliéfu ovlivňuje 

proces stanovení záplavové čáry ve dvou místech simulace. První případ, kdy se 

použití rozdílných DMR projeví, je při stanovení výšky hladiny povodně v jednotlivých 

profilech v software Hec-Ras. Výškové poměry profilů jsou odvozeny právě z DMR. 

Výška hladiny (souřadnice z) je stanovena hydraulickým výpočtem, při kterém se 

každý profil naplní množstvím vody, stanoveným vstupním průtokem QN. Druhý 

případ, kdy se rozdíl v použitém DMR projeví, je při průniku interpolovaných výšek 

hladin z jednotlivých profilů s DMR. Tímto průnikem získáme polohu záplavové čáry 

povodně, neboli souřadnice x, y.  

 

Porovnáním záplavových čar odpovídajících vždy stejnému průtočnému množství 

vody a počítaných nad různými DMR jsem zjistila, že nejvíce se výsledné záplavové 

čáry liší u pětileté vody - Q5 (viz obr. č. 4.21) nejméně potom u vody stoleté - Q100 

(viz obr. č. 4.22). Na tomto výsledku není nic překvapivého. U stoleté vody je 

průtočné množství vody několikanásobně větší než u pětileté. Voda tak zaplaví 

rozlivné louky a hranice záplavy se nachází až v místech, kde dochází k většímu 

stoupání terénu. To znamená, že rozdíl ve výšce hladiny z se v poloze záplavové čáry 

projeví minimálně, a tím se méně projeví rozdíl v DMR. V případě pětileté vody je 

průtočné množství znatelně menší. Hranice záplavové čáry se tak může nacházet 

v místech, kde je terén ještě poměrně rovný a každý sebemenší rozdíl ve výšce 

hladiny se výrazně projeví v její poloze. Výsledné záplavové čáry pro všechny 

počítané průtoky jsou uvedeny v příloze č. 7. 
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Obr. 4.21: Porovnání záplavové čáry pětileté vody počítané nad DMR z vrstevnic 

ZABAGED a záplavové čáry počítané nad DMR 

 vyhodnoceným z leteckých snímků 

 

 

Obr. 4.22: Porovnání záplavové čáry stoleté vody počítané nad DMR z vrstevnic 

ZABAGED a záplavové čáry počítané nad DMR 

 vyhodnoceným z leteckých snímků 
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Jak je patrné z výše uvedených obrázků, rozdíly v poloze záplavových čar nejsou 

velké. Stejně tak rozdíly ve výšce hladin při výpočtu nad různými DMR nebyly velké. 

Maximální rozdíl ve výškách hladin je např. v případě Q100 15 cm, průměrná hodnota 

rozdílů výšek hladin pak pouze 9 cm u Q100, 11 cm u Q5.  

Na největší rozdíly v poloze záplavových čar počítaných nad různým DMR, které se 

vyskytují u pětileté i stoleté vody (viz obr. č. 4.22), se v dalším textu zaměřím 

podrobněji. 

První z nich se nachází v intravilánu obce Radobyčice. Rozdíl v poloze záplavových 

čar je v tomto případě jednoznačně způsoben chybou ve výškopisu ZABAGED (viz 

obr. č. 4.23). Rozdíl ve výšce hladin je 9 cm. Výškové poměry v profilech použitých 

v této oblasti a jejich vliv na výšku záplavy jsou patrné z obrázku č. 4.24, na kterém 

je profil odvozený z DMR dat ZABAGED a obrázku  

č. 4.25, na kterém je profil odvozený z DMR leteckých snímků. Tím, že je chybným 

místem veden výpočetní profil, je ovlivněna nejen poloha záplavové čáry, ale také její 

výšková souřadnice. 

 

 

Obr. 4.23: Záplavové čáry stoleté vody s vrstevnicemi nad ortofotomapou 
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Obr. 4.24: Část profilu odvozeného z DMR výškopisu ZABAGED – software HecRas 

(záplava Q100) 

 

 

 

 

Obr. 4.25: Část profilu odvozeného z DMR leteckého snímkování – software 

HecRas (záplava Q100) 

 

V druhém případě (viz obr. č. 4.22) zasahuje oblast, ve které se zakreslené 

záplavové čáry liší, menší území. Přesto si myslím, že tato chyba stojí za zmíňku. Po 

bližším prozkoumání daného místa jsem zjistila, že se jedná o chybu v DMR, kterou 

pravděpodobně způsobil software ArcView při generování trojúhelníkové sítě 

digitálního modelu reliéfu. Z nějakého důvodu při generování trojúhelníkové sítě 

ignoroval v chybném místě vrstevnici s nadmořskou výškou 318m  

(viz obr. č. 4.26). Ve správně generované trojúhelníkové síti je možné, aby na 

vrstevnici ležely pouze vrcholy trojúhelníků. Pokud některou z vrstevnic protíná hrana 

trojúhelníku, jedná se o chybu. Trojúhelníky v chybném místě mají jednu stranu  

s vrcholem na vrstevnici s nadmořskou výškou 322m a druhý na vrstevnici 

s nadmořskou výškou 317 m. Tím dochází k situaci, že tato jejich strana v místě, kde 

se protíná s vrstevnicí 318 m a DMR by zde měl mít také tuto hodnotu, má 

nadmořskou výšku cca 320 m. Tato chyba způsobí, že výsledná poloha záplavové 

čáry je u DMR z dat ZABAGED chybná i přesto, že konkrétně tímto místem neprochází 

žádný výpočetní profil a chyba tedy neovlivňuje výpočet výšky hladiny záplavy. Je 

náhodou, že se tato chyba vyskytla u DMR generovaného z dat výškopisu ZABAGED. 

Pohlížíme-li na rozdíly v poloze záplavových čar z důvodu zjištění možností využití dat 

výškopisu ZABAGED, není tato chyba směrodatná. 
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Obr. 4.26: Záplavové čáry stoleté vody s vrstevnicemi výškopisu ZABAGED nad 

digitálním modelem reliéfu z dat ZABAGED, který je reprezentován 

 trojúhelníkovou sítí 

 

 

4.5 návrh datového modelu GIS malé obce 
 

Na závěr jsem vytvořila návrh datového modelu, který by mohl sloužit k analýzám, 

které lze po simulaci provést, např. bezprostřední ohrožení obyvatel při povodni 

(výběr a vizualizace objektů, osob nebo parcel postižených při různé intenzitě 

povodně), rozsah škod, následky povodně a další. 

Jedná se o logický model, což znamená, že tento datový model není konečným 

návrhem struktury databáze. Návrh logického modelu spočívá ve stanovení objektů, 

tříd, vhodných geografických datových typů, které budou objekty reprezentovat  

a vztahů mezi jednotlivými objekty. U většiny objektů jsem navrhla několik 

ukázkových atributů.  

Vlastní návrh datového modelu je obsažen v příloze č. 15. 

 

Přehled a stručná charakteristika jednotlivých částí datového modelu: 

datové množiny (vrstvy): 
 
• komunikace 

• silnice – silniční síť 
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• železnice – železniční síť 
• tunel  
• most 
 

• katastrální data 
• hranice obcí 
• hranice katastrálních území 
• parcely 
• adresní body 
• drobné stavby – nebytové prostory (chaty, garáže,…) 
• veřejné stavby – budovy určené veřejnosti (pošty, školy, kostely,…) 
• průmyslové stavby – průmyslové, zemědělské, výrobní, skladové haly 
• obytné stavby – budovy s trvalým bydlištěm 

 
• možné zdroje ohrožení 

• skládka 
• sklad nebezpečných látek 

 
• inženýrské sítě 

• plynovod 
• teplovod 
• vodovod 
• kanalizace 
• el. vedení 
• telefonní a telegrafní vedení 
• uzávěr plynu 
• uzávěr teplovodu 
• vodovodní uzávěr 
• kanál 
• trafostanice 
• elektrárna 
• ostatní objekty elektrické sítě 

 
• hydrologická data 

• hranice záplavového území – výsledky simulace 
• vodní tok 
• přehrada 
• nádrž 
• rybník 
• objekty na vodním toku – jezy,  mosty, … 

 
• obyvatele – tabulka obyvatel 

 
 

relační vazby: 
 

• parcely_obyvatele - vlastník parcely 
• obyvatele_adresní body – adresa osoby 
• drobné stavby_obyvatel – vlastník stavby 
• veřejné stavby_obyvatele – vlastník stavby 
• průmyslové stavby_obyvatele – vlastník stavby 
• obytné stavby_obyvatele – vlastník stavby 

 
• drobné stavby_silnice – v jaké ulici se stavba nachází 
• veřejné stavby_silnice – v jaké ulici se stavba nachází 
• průmyslové stavby_silnice – v jaké ulici se stavba nachází 
• obytné stavby_silnice – v jaké ulici se stavba nachází 
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• drobné stavby_pracela – na jaké parcele stavba leží 
• veřejné stavby_parcela – na jaké parcele stavba leží 
• průmyslové stavby_parcela – na jaké parcele stavba leží 
• obytné stavby_parcela – na jaké parcele stavba leží 

 

 

Některá z uvedených dat jsou povinná, např. většina hydrologických  

a katastrálních dat, jiná pouze doporučená. Datový model je možné doplnit o další 

vhodné datové vrstvy v závislosti na očekávaných analýzách. Při vyhodnocování 

analýz vznikne pravděpodobně také potřeba vytvářet nové datové vrstvy, např. 

únikové zóny, hranice soustředění obyvatel, atd.  

Bylo by možné navrhnout také datový model, který by se uplatnil před simulací  

a návrhem výpočetních profilů. Takový datový model by kromě datové množiny 

hydrologických dat obsahoval například tyto vrstvy: geologické podloží, měrné profily, 

odvodňovací systémy, tunely pro odvod a přívod vody, kilometráž vodního toku, 

hranice povodí a další. 
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5. Závěr 

 

Jak je uvedeno již v názvu práce, je věnována řešení předpovědi rozsahu povodně, 

které by bylo vhodné pro menší a malé obce. Náklady na pořízení záplavových čar 

jsou velké a proto bývají často stanovené pouze ve větších městech. Mou snahou bylo 

navrhnout, a na zájmovém území otestovat, levnější a zároveň dostatečně přesný 

způsob stanovení záplavových čar. 

 

První část práce je spíše teoretická. Shrnuje poznatky o simulaci povodní. Popisuje 

podkladová data (viz kapitola 3.2 podkladová data používaná pro výpočet 

záplavových čar a analýzy), která je vhodné nebo bezpodmínečně nutné při simulaci 

použít. Věnuje se matematickým modelům  používaným v různých oblastech  

a situacích pro simulaci povodní (viz kapitola 3.4 software používaný pro simulaci 

povodní) a shrnuje význam GIS při simulaci povodní.  

Největší náklady, které je ve většině případů třeba na pořízení záplavových čar 

vynaložit, slouží k pořízení podkladových dat. Nejčastěji se jedná o velmi drahý 

digitální model reliéfu vyhodnocený z leteckých snímků, který ale není v mnoha 

případech třeba. Drahý je také software, ve kterém se hydraulické výpočty provádějí. 

Z tohoto důvodu se ve své práci věnuji možnosti využití dat výškopisu ZABAGED (viz 

kapitola 3.3 Základní báze geografických dat (ZABAGED)) jako méně nákladné, ale 

bohužel také méně přesné, alternativě jiných nesrovnatelně dražších podkladových 

dat. V případě, že by byl použit místo digitálního modelu reliéfu vyhodnoceného 

z leteckých snímků digitální model reliéfu vygenerovaný z vrstevnic výškopisu 

ZABAGED a geodeticky doměřených povinných hran v blízkosti vodního toku, ušetřila 

by se minimálně jedna čtvrtinu nákladů. Dalšího snížení nákladů se dosáhne použitím  

software Hec-Ras (viz kapitola 3.4.4 software HEC-RAS). Jedná se o nekomerční 

software, který je volně dostupný na internetové adrese http://www.wrc-

hec.usace.army.mil/software/software_distrib/hec-ras. Jednou z jeho výhod je 

přenositelnost dat z GIS software ArcView. Možnost importu vstupních geografických 

dat a zpětného vyexportování výsledků simulace je dána nadstavbou Hec-GeoRas (viz 

kapitola 4.2.3 příprava vstupních dat), která pracuje pod ArcView řady 3. Možnost 

jeho použití je dána také tím, že splňuje podmínky kladené na hydraulický výpočet 

uvedené ve vyhlášce č. 236 / 2002 [27]. Tato vyhláška mimo jiné říká, že výšková 

identifikace záplavového území se má provést na vrstevnicích Základní mapy České 

republiky 1 : 10 000, případně Základní bázi geografických dat České republiky 

(ZABAGED). Což v důsledku znamená, že v případě stanovení záplavové čáry nad 

jinými podkladovými daty než jsou data ZABAGED a poté podle souřadnic x, y 
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vynesení nad vrstevnicový obraz dat ZABAGED, dojde k znehodnocení její výškové 

souřadnice z! 

 

V druhé části práce jsou prakticky využity teoretické poznatky z části první. Jako 

podkladová data pro stanovení záplavové čáry je použit jak DMR vyhodnocený 

z leteckých snímků, tak i DMR generovaný z vrstevnic výškopisu ZABAGED. DMR 

z leteckých snímků, který je používán ve velké většině případů, jsem pracovala 

z důvodu posouzení možnosti použití ‚zástupných’ dat ZABAGED. DMR vyhodnocený 

z leteckých snímků je tvořen z bodů, které jsou vyhodnoceny po pěti metrech a  mají 

výškovou chybu 20 cm. DMR generovaný z výškopisu ZABAGED je tvořen z vrstevnic, 

které mají interval dva metry a výškovou chybu v rozmezí 0,8 – 6 m v závislosti na 

sklonu reliéfu (viz kapitola 3.3.3 výškopis). Rozdíl v přesnosti digitálních modelů 

reliéfu je poměrně velký. Oba tyto DMR jsou doplněny o povinné hrany, které se 

nacházejí v blízkosti vodního toku a o geodeticky zaměřené profily koryta vodního 

toku (viz kapitola 4.2 vstupní data). Záplavové čáry jsou stanoveny v software  

Hec-Ras (viz kapitola 4.3 použití software Hec-Ras) pro vstupní průtoky Q5, Q10, Q20, 

Q50 a Q100.  

Po srovnání vypočtené záplavové čáry pro stoletou vodu se známými záplavovými 

čarami (poskytl Magistrát města Plzně a Povodí Vltavy), které odpovídají stoleté vodě 

Q100 a po srovnání záplavových čar počítaných nad různými DMR, mohu konstatovat, 

že software Hec-Ras i DMR generovaný z vrstevnic ZABAGED se plně osvědčily.  

Rozdíly, které se vyskytují v poloze mezi jednotlivými záplavovými čarami počítanými 

nad různými DMR, jsou na velké části území minimální. Tyto rozdíly jsou daleko 

menší než rozdíly mezi známými záplavovými čarami pro stoletou vodu. 

 

Ing. Jan Neumann, CSc. [9] dospěl ve své studii Topografický a kartografický 

model záplavových území České republiky a klíčové aspekty jejich tvorby a využití  

k závěru, že je výškopis ZABAGED pro stanovení záplavových čar zcela postačující. 

Reliéf daný vrstevnicemi výškopisu ZABAGED se, za použití 1D matematického 

modelu, uplatní ve dvou místech simulace. Při stanovení výšky hladiny v profilech, 

jejichž výška je dána vrstevnicemi ZABAGED a následně při určení průsečíku celé 

plochy hladiny povodně s reliéfem (viz kapitola 4.4.2 srovnání záplavových čar 

vypočtených nad různými DMR). Ing. Neumann ve výše zmíněné studii vychází 

z faktu, že finalizujícím krokem je určení polohy záplavové čáry (tj. určení průsečíků 

hladiny povodně se zemským reliéfem). Střední polohovou chybu stanovené 

záplavové čáry pak odvozuje z polohové chyby vrstevnic výškopisu ZABAGED, která 

je daná výškovou chybou v závislosti na sklonitosti terénu (viz tabulka mezních 

odchylek č. 3.1) a činí 10 m. 

S tímto závěrem bych si dovolila nesouhlasit. Jak uvádím v kapitole 4.2.2 analýza 

přesnosti vstupních dat, má výškopis ZABAGED nedostatky, které mohou výsledek 

simulace výrazně ovlivnit. Jedním z největších nedostatků je například absence 

příčných liniových staveb v údolní nivě – náspy komunikací. Je důležité tyto 
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nedostatky znát a při návrhu výpočetních profilů s nimi počítat. Potom je možné se 

chybným místům vyhnout nebo, pokud je nutné, je zohlednit (jako v případě náspu 

komunikace napříč údolím), pak je třeba, nechat je geodeticky zaměřit a výškopis 

ZABAGED před použitím o tato data doplnit. Dále je možné se setkat u vrstevnic dat 

ZABAGED s polohovou chybou větší než deset metrů. Tato chyba není odhalitelná 

znalostí nedostatků výškopisu ZABAGED ani místním šetřením v terénu a je třeba s ní 

počítat (viz kapitola 4.4.2 srovnání záplavových čar vypočtených nad různými DMR). 

Přesnost stanovených záplavových čar je tedy závislá na počtu chyb, které se ve 

výškopisu ZABAGED v oblasti zájmového území vyskytnou. Některé lze odhalit  

a odstranit, jiné ne (viz výše). Podle mého názoru je desetimetrová polohová chyba 

záplavové čáry možná pouze v ideálním případě.  

 

Názory odborníků se různí. Někteří jsou proti jakémukoli použití výškopisu 

ZABAGED při hydrodynamických výpočtech. Viz práce Posouzení využitelnosti 

ZABAGED pro proces stanovování záplavových území, kterou si nechal firmou 

Hydroinform vypracovat státní podnik Povodí. V této práci došli autoři k závěru, že je 

výškopis ZABAGED pro stavbu modelu naprosto nepoužitelný. Jiní jsou pro jeho 

používání. Já bych volila zlatou střední cestu. Je třeba znát nedostatky výškopisu 

ZABAGED a případně jej před použitím o některá nezbytná doměřená data doplnit. 

Poté je možné výškopis ZABAGED, pro stanovení záplavových čar 1D matematickým 

modelem v okolí menších obcí, bez obav použít. Obecně zůstává důležitým měřítkem 

pro vhodnost jeho použití oblast, ve které chceme záplavové čáry stanovit a v první 

řadě přesnost, kterou od simulace očekáváme.  
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Příloha č. 1       Historie povodní na našem území 
 

 
Historie povodní na našem území 

 
Povodně jsou nutný přírodní jev a doprovázejí lidskou společnost od jejích 

počátků. Každoročně se z médií dozvídáme o katastrofálních záplavách pravidelně se 

opakujících na území mnoha států světa a jejich následky nás stále ohromují.  

V roce 2002 jsme podobné katastrofě byli nuceni čelit také my a mnoho našich 

spoluobčanů na vlastní kůži poznalo neovladatelnou sílu vodního živlu. Ale již rok 

1997 posunul fenomén povodně do popředí zájmu společnosti, který se projevil ve 

zvýšeném počtu odborných studií, plánování i praktické politiky na všech úrovních. 

Nelze se však vědecky zaměřovat pouze na jedny z posledních povodní,  které nás 

doposud svým rozsahem po právu děsí. Je nezbytné se seznámit i s těmi předešlými. 

Nebudu se zde zabývat příčinami, druhy a průběhem povodní. Bude se jednat 

pouze o stručné přiblížení jednotlivých a konkrétních případů těch nejvýznamnějších 

povodní na našem území. Pro tuto kapitolu je čerpáno z velké části z práce Aleše 

Nováčka [10], Petra Skaly [15] a Hany Tajčové [19]. 

 

 Míra významnosti povodně je z části veličina subjektivní a z části jasně 

definovaná souhrnem několika možných rozměrů [26]:  

• velikost postiženého území 

• množství a trvání srážek 

• velikosti kulminačních průtoků a objemu odtoků 

• množství materiálních škod a ztrát na lidských životech 

 
Povodně se na území ČR vyskytovaly vždy a byly zaznamenávány poměrně často, 

ale naštěstí ne v takových rozměrech, ve kterých je lze pozorovat v jiných - 

rizikovějších částech světa. Periodicita a intenzita povodní je ovlivněna polohou, 

reliéfem a klimatickými poměry daného území. 

 
 

největší historické povodně do poloviny 19. století 
 

Záznamy o povodních pro toto období jsou často značně problematické a ne vždy 

jednotné a důvěryhodné. Jejich poměrně hustý výskyt svědčí o časté existenci 

velkých povodní na moravských a českých řekách. 

Možnými zdroji informací mohou být letopisy, kroniky a jiné písemné dokumenty, 

které nám zachovaly mnohé zprávy o záplavách, ale i staré vodočty či rysky na 

domech docela věrně zachycují maximální dosažené hladiny historických povodní. 

V tomto vyniká svou komplexností zpráv město Praha, kde roli vodočtu plnil od 15. 



 

století tzv. Bradáč - vytesaná hlava vousatého muže na nábřežní zdi pod 

Křižovnickým náměstím.  

Dalším pramenem k mapování povodní v minulých tisíciletích jsou např. i 

geologické a morfologické průzkumy zaměřené na vývoj údolních niv říčních teras, 

paleohydrologické studie sedimentačních nánosů nebo výsledky archeologických 

vykopávek.  

Vývojové pozorování a analyzování povodňových situací, i přesto, že je značně 

problematické a subjektivní, má své opodstatnění v pohledu do budoucnosti. 

Pro další výklad je nutné ve stručnosti objasnit pojem stoletá voda. Stoletá 

povodeň je taková povodeň jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém průměru 

dosažen nebo překročen jedenkrát za 100 let. Jde o statistickou charakteristiku, nikoli 

predikční. Tudíž neplatí, že v případě výskytu stoleté vody se další povodeň této 

velikosti či vyšší vyskytne až za 100 let. Také je třeba připomenout, že neplatí 

lineární úměra mezi jednotlivými hodnotami N-letých vod. Čili hodnota stoleté 

povodně není dvojnásobkem padesátileté povodně. [28] 

Příklad N-letých průtoků na Vltavě ve stanici Praha-Chuchle: Q1 – 765 m3s-1, Q5 – 

1600 m3s-1, Q10 – 2030 m3s-1, Q50 – 3150 m3s-1, Q100 - 3700 m3s-1. Kde Qx 

znamená průtok při x-leté vodě. 

 

V Čechách nám staré letopisy podávají zprávy o častém rozvodňování zejména 

řeky Vltavy. Nejstarší písemné zmínky o povodních se datují již od 10. století.  

Kristiánova legenda podává nejstarší výpověď o povodni v případě potoku Rokytka 

z roku cca 932 (3. - 4.3. - po vraždě sv. Václava z příkazu jeho bratra Boleslava I.): 

“I přišli v noci, vzali přesvaté tělo, a naloživše je na vůz, jeli až přijeli k potůčku, jenž 

slově Rokytnice (dnes Rokytka). A ejhle, voda byla tak vystouplá, že i přes břehy se 

valíc všechny lučiny zaplavila a těm, kteří svaté tělo přiváželi, nezbývalo naděje 

kromě smrti. Ale když v takové tísni byli, přišlo jim na mysl, aby prosili samého 

blaženého Václava, by se nad nimi smiloval...” (Kristiánova legenda, ed. Pekař 1905, 

kap. 8, s. 117).  

Kosmova kronika k situaci v zimě 1121 - 1122 na Vltavě: “Téhož léta byla zima 

velmi větrná a teplá a bylo velké rozvodnění” (Kosmas III, 48, ed. Bretholz 1923, s. 

221).  

K velké povodni roku 1141 kulminující na Vltavě v Praze 15. 4.: “Dne 15. dubna 

stala se velká povodeň řeky Vltavy, která teče mezi hrady Vyšehradem a Prahou, a 

uškodila mnoho na věcech okolních” (Kanovník vyšehradský k r. 1141, ed. RFB II., s. 

243) a pro tentýž případ: “Téhož roku byla potopa vod v Čechách” (Mnich sázavský 

k r. 1141, ed. FRB II., s. 261).  

 



 

Největší historické povodně na Vltavě 

1118 (září) Barvitě ji popisuje její současník Kosmas. 

1180  

1272 (13. 3.) Byl zbořen kamenný Juditin most pod tlakem ledové tříště. 

1342 (1. 2.)  

1359 (1. 9.)  

1432 (21. - 27. 7.) Tehdejší husitská Praha byla z velké části pod vodou a například na rynku 
na Starém Městě jezdili lidé na loďkách. Průtok byl podle všeho vyšší než 
4500 m3/s. 

1481 (8. 6.)  

1501 (13. - 18. 7.) Pátá největší povodeň v Praze, zatopila zde kostel sv. Jiljí, sv. Mikuláše a 
sv. Panny Marie a na rynku Starého Města opět voda. 

1784 (28. 2.) Po delší “povodňové přestávce” bez velkých záplav. Byla svým průtokem 
4580 m3/s druhou největší povodní v historii Prahy a její účinky umocnily 
kusy ledu. U vzniku této pohromy stála voda 
z rychle tajícího sněhu po výjimečně tuhé a dlouhé zimě. Opět byly 
zatopeny kostely sv. Mikuláše a sv. Jiljí a značně pobořen Karlův most, 
zejména v důsledku nahromaděných kusů ledu. V následujícím století 
proběhlo v Praze několik úprav koryta řeky včetně zvýšení nábřežních zdí.  

 
Tab. PR 1.1: Největší historické povodně na Vltavě [10]  

 
 
 

největší povodně od druhé poloviny 19. století do konce 20. století 

 
Od druhé poloviny 19. století máme pro území České republiky poměrně přesné a 

kompletní záznamy týkající se povodní. Lze proto s jistotou konstatovat, že nejhorší 

povodňové situace nastaly roku 1845, v červenci roku 1997 a  v srpnu roku 2002.  

Největší z povodní se uskutečnila roku 1845 na konci března. Po extrémně dlouhé 

a tuhé zimě nastala náhlá obleva s deštěm. Postihla území celého Česka, ale největší 

pohromu představovala pro oblast středního a dolního Labe. Na tomto toku je brána 

jako dosud největší velká voda. Stejným způsobem postihla i rozvodněná Vltava 

střední Čechy a Prahu, které značně zpustošila. Jen v Praze u Karlova mostu se 

odhaduje šířka řeky na 1 km, a proto muselo být evakuováno na 7000 obyvatel 

Prahy. Naměřené průtoky (Vltavy v Praze = 4500 m3/s a Labe v Ústí nad Labem 5350 

m3/s) jsou vůbec největší dosud naměřené (odhady nepočítaje) a plným právem 

kvalifikují povodeň do kategorie stoletá voda. 

Ostatní velké vody v moderních dějinách bych rozdělil pomocí povodí na největší 

pro povodí Moravy, Odry, Labe a Vltavy. 

Povodí Moravy nezažilo větší záplavy než v roce 1997. Svými naměřenými 



 

kulminačními průtoky, velikostí postiženého území a objemu povodňových vln se jim 

blíží snad jen léta 1903 (červenec), 1938 (září) a zvláště válečný rok 1941 (březen), 

kdy po rychlém tání sněhové pokrývky a po silných dešťových srážkách byly 

postiženy především jihozápadní části Moravy (dolní Dyje s přítoky Svratkou a 

Jihlavou). 

Povodí Odry bylo nejvíce zasaženo opět v roce. Jedná se hlavně o případ na 

Ostravici z roku 1880 a červenec 1903, přičemž tato povodeň bývá označována jako 

druhá největší pro povodí Odry. Dne 9. 7. 1903 nastala nevídaná bouřka, po níž bylo 

naměřeno ve Staré Červené Vodě (u města Jeseník) rovných 240 mm. Tento rekord 

nebyl překonán dokonce ani v roce 1997 (maximum na Lysé hoře 6. 7. činilo 234 

mm). V povodí Odry se velké záplavy vyskytují na zdejších velkých tocích pouze 

v letním období, narozdíl od ostatních povodí na území republiky (Morava, Vltava, 

Labe), u nichž je maximum pozorováno většinou v březnu v souladu s táním sněhu.  

V povodí Labe se jako nejkritičtější jeví oblasti Pojizeří a Východních Čech, Prahy 

pro vysokou koncentraci lidí a materiálu a povodí Berounky. Právě střední a dolní 

povodí Berounky od Plzně až po Beroun se stalo roku 1872 smutným svědkem dosud 

nejtragičtější povodně za posledních 200 let. Mohutná povodňová vlna v noci z 25. na 

26. 5. provázená prudkou průtrží mračen (místy spadlo až kole 252 mm za několik 

hodin) se přehnala výše jmenovaným úsekem přes mnohé vesnice tak rychle, že lidé 

nestihli ani odejít z domu. Počet mrtvých e odhaduje na několik set. 

 Povodeň ze září 1890, která postihla převážnou část povodí Vltavy má dodnes 

v paměti město Praha. Začátkem září se spustily v Čechách silné deště (např. České 

Budějovice 2. 9. 162 mm). Dne 4. 9. se tak Prahou prohnala povodeň, kterou lze 

označit jako stoletou vodu. Její průtok činil 3970 m3/s a ztráty na majetku a životech 

byly obrovské. Zahynuly desítky lidí, došlo k zatopení asi 4000 domů, zřítily se tři 

oblouky Karlova mostu, došlo k jeho protržení a voda zaplavila až Staroměstské 

náměstí.  

Za 7 let - roku 1897 bylo povodí Labe opět ohrožováno velkou vodou po nezvykle 

vysokých srážkách. Označení stoletá voda si zasloužily i další případy tentokrát 

lokálnějšího charakteru a menších rozměrů: na Otavě v letech 1954 (a 1993), kde 

voda zdevastovala město Písek a v Sušici zaplavila i domy půl kilometru od břehu a 

na horním toku Jizery roku 1978. Zde 9. 8. po naprosté průtrži mračen (stanice Souš 

191,8 mm a na Jizerce spadlo toho dne 187, 5 mm) vystoupily vody z břehů a 

umocněné sklonem reliéfu se vřítily do údolí. Řeky Kamenice, Desná a Jizera strhaly 

řadu mostů a valily obrovské balvany až o objemu 3 m3. Celkové škody na majetku 

byly vyčísleny v nejvíce postižených krajích (nejen Jizera) - Východočeském, 

Severočeském a Středočeském na více než 100 mil Kč (z toho jen okres Semily 68 

mil Kč). V důsledku absence jakýchkoli záložných prostor určených k “odlití“ vody 

z koryta se nedal průběh povodně na Jizeře prakticky ovlivnit. Kulminační průtok 

Jizery v Železném Brodě tehdy narostl na úctyhodných 710 m3/s. 

 
 



 

Nejvýznamnější povodně na tocích v ČR 
Největší dosud naměřený průtok Tok Stanice Prům. roč. 

průtok 
[m3/s] 

Datum Průtok 
[m3/s] 

N- letá voda 

Labe Debrné 7,87 12. 3. 1981 335 100 
Orlice Týniště 19,2 8. 7. 1997 497 20 
Jizera Žel. Brod 16,6 9. 8. 1978 710 100 
Labe Brandýs n.L. 99,3 30. 3. 1845 1560 100 

Lužnice Klenovice 19,3 6. 9. 1890 314 80 
Otava Písek 22,5 9. 7. 1954 850 90 
Sázava Poříčí 25,2 3. 2. 1862 965 500 

Berounka Beroun 35,6 21. 7. 1981 1075 30 
Vltava Modřany 147,5 30. 3. 1845 4500 100 
Ohře Karl. Vary 25,2 12. 3. 1981 490 40 
Labe Ústí n. L. 293,0 30. 3. 1845 5350 100 
Odra Bohumín 48,1 8. 7. 1997 2160 100 
Olše Věřňovice 13,7 22. 8. 1985 830 50 

Morava Kroměříž 51,3 10. 7. 1997 1034 300 
Morava Strážnice 57,7 14. 7. 1997 901 100 
Dyje Dol. Věstonice 41,7 12. 3. 1941 820 50 

Morava Mor. Ján 109,0 13. 3. 1941 1508 100 

 

Tab. PR 1.2: Nejvýznamnější povodně na tocích v ČR [8] 

 
 

řeky protékající Plzní a ochrana před povodněmi 

 

Povodňové situace na území města Plzně jsou komplikované tím, že se zde 

postupně stékají čtyři řeky (Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava), které pak jako Berounka 

společně odtékají.  

Mže vzniká soutokem několika potoků, přičemž za hlavní tok je považován 

Blätterbach pramenící v Bavorsku cca v 700 m n.m. O řece jako takové lze hovořit na 

našem území nad vsí Branka ležící severozápadně od Tachova. Pod Tachovem 

meandruje loukami a pod Stříbrem vtéká do nádrže Hracholusky. Dále meandrovitě 

protéká širokou údolní nivou, která je intenzivně zemědělsky využívána. Od 

Kalikovského mlýna je řeka regulována a postupně uzavírána kamenným nábřežím. 

Ve výšce 298 m n. m. se stéká s Radbuzou a tvoří Berounku jako její zdrojnice. 

Celková plocha povodí je 1 824 km2.  

Radbuza pramení v Českém lese nedaleko hranic u Závisti v nadmořské výšce 

720 m n. m. V pramenné části až k Bělé nad Radbuzou teče lesnatým údolím, které 

se pod Bělou otevírá. Začíná ubývat lesů a řeka místy meandruje mezi loukami a 

ornou půdou. V Plzni-Liticích vtéká do nádrže České údolí. Centrem města teče 

uzavřena kamenným nábřežím a ve Štruncových sadech se stéká se Mží v Berounku. 

Plocha povodí Radbuzy činí 2 187 km2.  

Úhlava patří k šumavským řekám. Pramení na svazích Pancíře ve výšce 1 110 m 

n. m. a má bystřinný charakter. Horní tok protéká v úzkém lesnatém údolí s velkým 

spádem. Pod vodárenskou přehradní nádrží Nýrsko se údolí rychle rozšiřuje a řeka je 



 

lemována loukami a poli. Střední a dolní část toku si však stále zachovává svůj 

přirozený charakter s četnými meandry. Úhlava odvodňuje území o velikosti 915 km2 

a ve 303 m n. m. se stéká s Radbuzou. 

 Úslava pramení u Číhaně v Blatenské pahorkatině v 695 m n. m. a odvodňuje 

757 km2. Řeka protéká mělkým údolím s velkým podílem luk a polí. Lesy se objevují 

zřídka. To vysvětluje skutečnost, že Úslava je řekou s velmi rychle se měnícím 

průtokem. Meandrující tok je v Plzni-Lobzích regulován a ve výšce 296 m n. m. se 

jako poslední plzeňská řeka vlévá do Berounky.  

Diplomová práce obsahuje výpočet rozlivu vody při povodni na řece Mži od Radčic 

po Kalikovský mlýn a na řece Úslavě od Štěnovic po obec Hradiště. --- úplně vypustit. 

 

Poloha města měla strategický význam. Řeky Mže a Radbůza tvořili vodní 

opevnění, které bylo ve středověku ještě zdokonaleno stokami. Na východní straně 

tehdejšího města byla z Radbůzy vyvedena Mlýnská strouha, která odbočovala na 

místě dnešního muzea a tekla v prostoru Šafaříkových sadů, Křižíkových sadů a Sadů  

5. května. Nakonec se vlévala do Mže. Na severní straně v místě lochotínské lávky 

odbočovala Soukenická strouha. Bylo zde i několik rybníčků v místech dnešní Husovy 

ulice, naproti divadlu, pod budovou právnické fakulty a další. Z těchto rybníčků se 

vedla voda mezi kamennými hradbami do strouh. Řeky a strouhy tak vytvářely na 

Pražském předměstí řadů ostrůvku, které byli obydlené především chudinou. Plzeň 

tak byla obklopena vodními toky, které ji chránily, ale také každé jako opakovaně 

ničily. 

Po povodni 1890 byl obecním zastupitelstvem schválen projekt na regulaci řek 

Radbuzy, Mže a asanaci části Pražského a Saského předměstí. Mlýnská strouha byla 

roku 1922 zasypána a sadově upravena. Roku 1923 vzniklo dnešní Denisovo a 

Anglické nábřeží. V roce 1926 a 1927 byly provedeny další regulace vodního toku 

Mže. 1930 proběhla kolaudace všech regulovaných úseků vodních toků. 

Plzeň rychle rostla a to vyvolávalo potřebu regulace dalších vodních toků jako 

Úslavy, Úhlavy, Vejprnického potoka a další. K dalším regulacím toků na území města 

však už vinou nedostatku peněz a II. světové války nedošlo. 

Regulace plzeňských řek provedená na přelomu 19. a 20. století spolehlivě 

chránila a chrání město před malými povodněmi. Neřeší však ochranu před povodní 

stoletou. 

 
 
 
 
 
 
 



 

nejvýznamnější povodně v Plzni a České kotlině 
 

 
 

Nejvýznamnější povodně v České kotlině 

1118 Praha, září. Nejstarší pražská povodeň doložená současníkem. 

1432 Praha, červenec. Pravděpodobně největší pražská povodeň v uplynulém 
tisíciletí. 

1784 Praha, únor. Pravděpodobně druhá největší známá povodeň 

1824 Čechy. Povodeň na Labi a Vltavě 

1845 Praha. Katastrofální zimní povodeň, třetí největší v dějinách Prahy. 
Povodeň rovněž zasáhla Plzeň. 

1872 Čechy, květen. Katastrofální povodeň na Berounce a Ohři. 
Velká povodeň i v Plzni. 

1876 Čechy. Ledová povodeň na Labi. 

1890 Čechy, září. Velká povodeň na Labi a Vltavě. Stoletá povodeň v Plzni. Šlo o 
typickou letní situaci s regionálním čtyřdenním deštěm, který zasáhl 
prakticky celé povodí Vltavy. I když denní srážkové úhrny nebyly nijak 
výjimečné (20-30 mm), další faktory, jako je vysoká předcházející 
nasycenost a také střet povodňových vln z jednotlivých toků, znamenaly, že 
Berounka v Plzni dosáhla stavu, který v podstatě odpovídal stoleté vodě 
(780 m3/s). 

1940 Čechy, 15. březen. Největší zimní povodeň na Vltavě ve 20. století. Povodeň 
rovněž zasáhla Plzeň. 

1954 Čechy. Velká letní povodeň, jejíž účinek byl výrazně snížen zadržením části 
povodně v nádrži rozestavěného vodního díla Slapy. 

1975 Plzeňsko, 30. duben. Lokální pohroma. Intenzivní bouřkový liják v trvání cca 
4 hodin zasáhl území o ploše cca 120 km2 ležící na obou stranách 
rozvodnice mezi Úhlavou a Úslavou v těsné blízkosti Plzně. V centru 
srážkové činnosti spadlo 120 mm vody, která odtekla drobnými vodotečemi 
a potoky do zmíněných recipientů. Dodatečně odvozené průtoky byly 
odhadnuty u jednotlivých potoků s opakováním jednou za několik set let. 
Spojená vlna postupovala v celé trase Berounky vč. jejího dolního toku, 
zaznamenána byla i na Vltavě v Praze (zde již jen jako malá povodňová 
"vlnka"). Následky povodně byly zcela mimořádné - škody dosáhly 100 
milionů korun, jedna osoba zahynula. 

1981 Čechy, červenec. Velká letní povodeň na Berounce a Litavce. Příčinou byl 
nepřetržitý déšť v trvání více než 60 hodin, který zasáhl celé území bývalého 
Západočeského kraje, hlavně pak pás území táhnoucí se ze Šumavy k 
severovýchodu přes Brdy až ku Praze. Čtyřdenní úhrn dosáhl na Šumavě a 
návětří Brd téměř 190 mm. Největší kulminační průtoky byly zjištěny na 
významných pravostranných přítocích Berounky (Úslava, Klabava, Litavka), 
kde byly vyhodnoceny jako 100-200 leté. Vlnu ze Šumavy výrazně zmírnila 
vodní nádrž Nýrsko. Přesto byla na dolním toku Úhlavy dosažena úroveň 50 
leté vody. Vyčíslené škody přesáhly 120 milionů korun, k obětem na 
životech naštěstí nedošlo. 

 
 

Tab. PR 1.3: Nejvýznamnější povodně v České kotlině [19] 

 
 

 
 



 

Spnová povodeň 2002 
 
 
Srpnová povodeň byla způsobena vydatnými trvalými srážkami, které zasáhly 

naše území.  

První vlna srážek ve dnech 6.-7. srpna zasáhla hlavně jižní Čechy, méně již 

západní Čechy a jižní Moravu. Nejvyšší srážkové úhrny za tyto dva dny byly 

naměřeny v jižní části Šumavy a Novohradských hor 130-200 mm, avšak ve stanici 

Staré Hutě 254 mm, ve stanici Pohorská Ves 277 mm.  

Druhá vlna srážek byla v této části území 11.- 12. srpna, přičemž 12. srpna již 

byly zasaženy celé Čechy a 13. srpna významně východní Čechy včetně Orlických hor 

a část severní Moravy. Nejvyšší srážkové úhrny za tyto 3 dny byly v Krušných horách, 

místy 200-300 mm, nejvíce bylo naměřeno na Cínovci: 400 mm. V jižních Čechách 

spadlo převážně 130-190 mm, místy přes 200 mm (Prachatice, Slavkov), ale také 

srážky na jiných místech Čech významně přesahovaly 100 mm (Jizerské hory, Orlické 

hory, Českomoravská vrchovina). 

 

Průběh povodně je patrný z uvedených grafů. Přesnost údajů je poznamenána 

tím, že voda v mnoha případech stoupla nad hranici měřitelnosti. Stanice Koterov 

byla povodní zničena, limnigrafy ve Štěnovicích a Lhotě u Dobřan byly zatopené.  

 

 
 

Obr. PR 1.1: Grafické znázornění průběhu povodně – podíl jednotlivých řek [19]  



 

Z grafů je patrné, že první vlna srážek ve dnech 6.-7. srpna se výrazně projevila 

zejména navýšením průtoku 8. srpna na Úslavě (Koterov -  průtok cca 115 m3/s, což 

vysoko překračuje limit pro vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity), o něco méně na 

Úhlavě (hlásný profil Štěnovice - průtok 74 m3/s, což odpovídá 2. stupni povodňové 

aktivity). Ostatní řeky vykázaly malou nebo žádnou odezvu. Úslava, jak rychle 

nastoupala, tak rychle klesla na normální stav. Ostatní řeky zůstaly srážkami 

ovlivněné mírně. Co se však změnilo výrazně, bylo nasycení půdy vodou. A tak 

následující srážková činnost znamenala okamžité zvýšení hladin řek. Před Plzní 

okamžitě (13. 8. 2002) zareagovala Úslava (Koterov - průtok 260 m3/s), s malým 

zpožděním Úhlava (Štěnovice  - průtok cca 162 m3/s, což odpovídá 3. stupni 

povodňové aktivity) a asi s půldenním zpožděním Radbuza (Lhota u Dobřan - průtok 

cca 91m3/s, rovněž dosažen 3. stupeň povodňové aktivity). Navýšení odtoku z nádrže 

na vodním díle Hracholusky se podařilo oddálit až do nočních hodin ze 13. na 14. 

srpna. Tak povodňová kulminace zbývajících tří řek stačila opustit město a odtéci 

Berounkou, kde např. v Berouně kulminovala 13. 8. 2002 v nočních hodinách. Pak 

teprve přitekla do Plzně "velká voda" z Hracholusek. Díky tomu, že už koryto Radbuzy 

bylo v té době po kulminaci, měla Mže již částečně kudy odtékat.  

 
 

MĚRNÝ 
PROFIL 

Tok 
Datum 

kulminace 

Hodina 
kulminace 

 

Stav 
hladiny 

[cm] 

Průtok 
[m3/s] 

 

N-
letost 

 
Hracholusky Mže 14.8. 0:00 370 124 5 

Staňkov Radbuza 13.8. 8:00 360 213 100 
Lhota Radbuza 13.8. 12:00 432 360 500 

České údolí Radbuza 13.8. 15:00 580 339 
200-
500 

Klatovy Úhlava 13.8. 6:00 362 159 
200-
500 

Štěnovice Úhlava 13.8. 12:00 513 398 1000 
Koterov Úslava 13.8. 7:00 371 459 > 1000 

Plzeň-Bílá 
Hora 

Berounka 13.8. 17:00 799 858 
100-
200 

 
Tab. PR 1.4: Vyhodnocení kulminačních průtoků Českým hydrometeorologickým 

 ústavem (ČHMÚ) z povodně ze srpna 2002 [19] 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2      Evidenční list hlásného profilu č. 183 
 
 

EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU č.183 - 
odborné pokyny 

  Stanice 
kategorie: A  

 
Tok:  Úhlava  Stanice:  Štěnovice  Okres:  Plzeň - jih  

 Obec:  Štěnovice   

Provozovatel stanice:  ČHMÚ Plzeň  
Centrum automatického sběru dat:  RPP ČHMÚ Plzeň  

Staničení:  12.9 [km] Číslo hydrologického pořadí:  1-10-03-086 
Plocha povodí:  897.32 [km2] Zeměpisné souřadnice:  132411 vd   494039 sš 
Nula vodočtu:  320 [m.n.m.] B Procento plochy povodí toku:  98.1 

Stupně povodňové aktivity:  [cm] [m3.s-1]  Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo:  

bdělost 160 37.2  Štěnovice - Plzeň /Radobyčice  

pohotovost 220 62.9   
ohrožení 320 108   

Průměrný roční stav:  71 [cm] N-leté průtoky: Q1 Q5 Q10 Q50 Q100

Průměrný roční průtok:  5.82 [m3s-1] [m3s-1] 43.1 97.5 127 206 246

Odesilatel zpráv:  Četnost hlášení SPA: I. 1 x denně 

OÚ Štěnovice  II. 4 x denně 

  III. 3-hodinové hlášení 
  
Odesilatel podá zprávu:   Spojení na adresáta:   Příjemce dále vyrozumí:   

OÚ Útušice   

VHD Povodí Vltavy Plzeň   

OkÚ Plzeň - jih  Magistrát města Plzně 
 
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy :  

[ ] V XI [ ] XII IV

Číslo vodohospodářské mapy:  22-11 
 
 



 

[cm] V. - XI. 
373 09.07.1954 
371 20.07.1981 
307 19.06.1979 
296 23.08.1977 
276 23.07.1966 
276 10.05.1978 
270 11.06.1965 
202 06.08.1991 

    
     

[cm] XII. - IV. 
340 30.04.1975 
329 22.12.1993 
310 16.01.1968 
234 01.02.1980 
233 10.12.1981 
209 27.01.1995 

    
    
    
     

Popis umístění profilu :   
severní okraj obce od Plzně (lávka 
pro pěší, dvůr ZD)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 3       Překročení mezní odchylky mz 
         (sklon terénu 0 – 5 %)
    

 
 

 
        Překročení mezní odchylky mz 

(sklon terénu 5 – 10 %) 
 

 

Pozn: Bílá barva na obrázcích v příloze 3 a 4 značí jiný než sledovaný sklon terénu. 



 

       Překročení mezní odchylky mz 

               (sklon terénu 10 - 20 %)
    
 

 
 
 

       Překročení mezní odchylky mz 

               (sklon terénu 20 - 40 %) 
 

 

Pozn: Bílá barva na obrázcích v příloze 3 a 4 značí jiný než sledovaný sklon terénu. 



 

       Překročení mezní odchylky mz 

         klon terénu 40 - 60 %)
      

 
 

 
       Překročení mezní odchylky mz 

            (sklon terénu 60 % a více)
   
 

 

Pozn: Bílá barva na obrázcích v příloze 3 a 4 značí jiný než sledovaný sklon terénu. 



 

Příloha č. 4       Překročení mezní odchylky mz 
         (sklon terénu 0 – 5 %)
    
 

 
 
 
 

       Překročení mezní odchylky mz 

         (sklon terénu 5 – 10 %)
    

 

Pozn: Bílá barva na obrázcích v příloze 3 a 4 značí jiný než sledovaný sklon terénu. 



 

       Překročení mezní odchylky mz 

               (sklon terénu 10 - 20 %) 
 

 
 
 
 

 
       Překročení mezní odchylky mz 

               (sklon terénu 20 - 40 %)
  

 

Pozn: Bílá barva na obrázcích v příloze 3 a 4 značí jiný než sledovaný sklon terénu. 



 

      Překročení mezní odchylky mz 

               (sklon terénu 40 - 60 %)
    

 

 
 
 
 
       Překročení mezní odchylky mz 

               (sklon terénu 60 % a více)
    
 

Pozn: Bílá barva na obrázcích v příloze 3 a 4 značí jiný než sledovaný sklon terénu. 



 

Příloha č. 5    Výpočet konzumční křivky jezu v Černicích (ř.km 7,3) 

 

   

      

přepadový součinitel při minimálních přepadových výškách mmin =0,39 

přepadový součinitel při velkých přepadových výškách (h > 2,0 m) mmax =0,405 
Šířka přepadové hrany jezu  (střední hodnota i s platem) b =31,5 
zatopený přepad nastává při průtoku cca 140 m3/s a větším  

 
 

LEGENDA: 
rozliv mimo těleso jezu 

 
přechodová oblast mezi režimem dokonalého a 

zatopeného přepadu 

 
oblast zatopeného (nedokonalého) přepadu 

    

 

Q celkový 
Celkový průtok 

s uvažování 
zatopení dolní 

vodou 

kóta 
hladiny 

nad přepadovou 
hranou jezu 

přepadová 
výška 

h 

 [ m3.s-1] [ m n.m. ] [ m ] 

 0,000 315,53 0,00 
 0,700 315,58 0,05 
 1,983 315,63 0,10 
 3,646 315,68 0,15 
 5,619 315,73 0,20 
 7,860 315,78 0,25 

 10,342 315,83 0,30 
 13,045 315,88 0,35 
 15,953 315,93 0,40 
 19,054 315,98 0,45 

 22,337 316,03 0,50 
 25,795 316,08 0,55 
 29,419 316,13 0,60 
 33,203 316,18 0,65 
 37,142 316,23 0,70 
 41,231 316,28 0,75 
 45,465 316,33 0,80 

 49,841 316,38 0,85 

 54,354 316,43 0,90 
 59,001 316,48 0,95 
 63,780 316,53 1,00 
 68,688 316,58 1,05 
 74,023 316,63 1,10 
 79,523 316,68 1,15 
 85,188 316,73 1,20 

 91,018 316,78 1,25 
 97,012 316,83 1,30 

 



 

 103,170 316,88 1,35 
 109,491 316,93 1,40 
 115,975 316,98 1,45 
 122,622 317,03 1,50 
 129,432 317,08 1,55 
 136,405 317,13 1,60 
 139,000 317,18 1,65 
 135,000 317,23 1,70 
 152,000 317,28 1,75 
 145,000 317,33 1,80 
 168,518 317,38 1,85 
 174,723 317,43 1,90 
 180,953 317,48 1,95 
 187,203 317,53 2,00 
 193,290 2,05 
 199,379 317,63 2,10 
 205,465 317,68 2,15 
 211,545 317,73 2,20 
 217,615 317,78 2,25 
 223,672 317,83 2,30 
 229,712 317,88 2,35 
 235,730 317,93 2,40 
 241,724 317,98 2,45 
 247,690 318,03 2,50 
 253,623 318,08 2,55 
 259,522 318,13 2,60 
 265,381 318,18 2,65 
 271,197 318,23 2,70 
 276,966 318,28 2,75 
 282,686 318,33 2,80 
 288,352 318,38 2,85 
 293,961 318,43 2,90 
 299,509 318,48 2,95 
 304,992 318,53 3,00 
 310,407 318,58 3,05 
 315,751 318,63 3,10 
 321,019 318,68 3,15 
 326,209 318,73 3,20 
 331,316 318,78 3,25 
 336,337 318,83 3,30 
 341,268 318,88 3,35 
 346,105 318,93 3,40 
 350,846 318,98 3,45 
 355,486 319,03 3,50 
 365,666 319,08 3,55 
 373,999 319,13 3,60 
 382,425 319,18 3,65 
 390,944 319,23 3,70 

 399,556 319,28 3,75 

317,58 

 

 



 

N - letá řada pro profil 
Úhlava - Štěnovice 

(platné k 5.4.2004) m3/s 

Q1 43,1 
Q2  
Q5 97,5 
Q10 127,0 
Q20  
Q50 206,0 

Q100 246,0 

  
Kulminační průtok 13.8. 2002
v profilu Úhlava Štěnovice: 

Qmax = 398 m3/s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konzumční křivka - jez Černice na Úhlavě ř.km 7,3
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Příloha č. 6    Hodnoty Manningova drsnostního součinitele [5]  
           
 

 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 

Příloha č. 7     Vypočtené záplavové čáry 5ti a 10ti-leté vody 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

Příloha č. 8     Vypočtené záplavové čáry 20ti a 50ti-leté vody 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

Příloha č. 9      Vypočtené záplavové čáry 100leté vody 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Příloha č. 10       Mapa hloubek 5ti a 10ti-leté vody 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

Příloha č. 11      Mapa hloubek 20ti a 50ti-leté vody 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

Příloha č. 12       Mapa hloubek 100leté vody 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Příloha č. 13     Letecké snímky zaplavené oblasti - Radobyčice 
                   (leden 2003, < Q5) 
 

 
 

 
 
 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

Příloha č. 14     Letecké snímky zaplavené oblasti - Radobyčice 
               (srpen 2002, > Q100) 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

 
 
 

 

 



 

 

Příloha č. 15        Návrh datového modelu  
 

 

 
 


