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1. Úvod k problematice odtokových poměrů
Předkládaná studie odtokových poměrů se s ohledem na velikost řešeného povodí zaměřuje na
povodně z přívalových srážek. Přívalová povodeň vzniká nejčastěji následkem rychlého povrchového
odtoku způsobeného přívalovými srážkami o velmi silné intenzitě, zpravidla více než 30 mm.h -1.
V podmínkách ČR zasahují přívalové povodně území o několika jednotek či desítek kilometrů
čtverečných. Projevují se rychlým vzestupem hladiny vody a následně i velmi rychlým poklesem. Vedle
intenzity srážek zde sehrává velmi důležitou úlohu schopnost půdního povrchu vsakovat srážkovou
vodu. Vsak neboli infiltrace je primárně ovlivněna způsobem využívání území, jeho morfologickými
charakteristikami (zejména sklonitostí svahů) a aktuálním stavem nasycení půdního povrchu
předchozími srážkami. Přívalová povodeň se může vyskytnout i za stavu sucha, kdy na povrchu půd se
silnou jílovitou příměsí, příp. na některých polních pozemcích dochází k tvorbě krusty, která je téměř
nepropustná. Přívalová povodeň je pak doprovázena i velmi silnou erozí, což znásobuje škody na
majetku. Na trvale nepropustném půdním povrchu, vyskytujícím se především v areálech obecní či
průmyslové zástavby, je riziko přívalových povodní stálé a neměnné (ČHMU,2020 a).
Predikce přívalových povodní je s ohledem rychlý vývoj konvekčních oblačností výrazně omezené.
Z tohoto důvodu se předpovědní služba Českého hydrometeorologického ústavu omezuje na
stanovování tzv. potenciální míry rizika vzniku přívalových povodní. Vychází se z aktuálního stavu
nasycenosti území (povodí), který je vedle fyzicko-geografických charakteristik území (např. sklonových
poměrů) směrodatný pro určení potenciálních rizikových srážek daného trvání. Tato potenciální míra
je

rizika

je

definována

tzv.

Indikátorem

přívalových

povodní

(http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffg). Tento nástroj je s ohledem na dobu výskytu
konvekčních oblačnosti v provozu od dubna do října (ČHMU, 2020 b).
Cílem studie odtokových poměrů je vyhodnocení stávajících protipovodňových a protierozních
opatření v řešeném povodí.
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2. Charakteristika území
Studie odtokových poměrů byla zpracována pro povodí bezejmenného vodného toku IDVT
10206794, jehož správcem je obec Podolí. V katastru této obce v tok i pramení. Povodí se nachází
východně od zastavěného území obce a bezejmenný vodní tok protéká její severovýchodní části, kde
se vlévá do toku Říčka, který má celkovou délku 38.9 km a plochu povodí 144.3 km 2. Říčka od soutoku
s Rokytnicí u Ponětovic nese též jméno Zlatý potok a nedaleko Měnína se vlévá do toku Litava (Cézava).
Tok náleží pod povodí Moravy a úmoří Černého moře. Průměrný sklon povodí bezejmenného toku
dosahuje hodnot 8.52 % a průměrná nadmořská výška povodí je 280.87 m n.m. Průměrná roční teplota
dosahuje v blízké stanici Brno-Tuřany hodnoty 9,4 °C, Průměrný úhrn srážek 503 mm a průměrný roční
úhrn doby trvání slunečního svitu 1923 hodin (ČHMU, 2020c).
V povodí dominují (73,17 %) půdy s nízkou rychlostí infiltrace (0,05 – 0,10 mm/min) i při úplném
nasycení, zahrnující převážně půdy s málo propustnou vrstvou v půdním profilu (hydrologická skupina
C). Přibližně čtvrtinu tvoří půdy se střední rychlostí infiltrace (0,10 – 0,20 mm/min) i při úplném
nasycení, zahrnující převážně půdy středně hluboké až hluboké, středně až dobře odvodněné,
hlinitopísčité až jílovitohlinité (hydrologická skupina B). Malou část (1,74 %) tvoří půdy s velmi nízkou
rychlostí infiltrace (<0,05 mm/min) i při úplném nasycení, zahrnující převážně jíly s vysokou
bobtnavostí, půdy s trvale vysokou hladinou podzemní vody, půdy s vrstvou jílu na povrchu nebo těsně
pod ním a mělké půdy nad téměř nepropustným podložím (hydrologická skupina D). Prostorové
rozložení jednotlivých hydrologických skupin je zobrazeno na Obr. 1 (VUMOP, 2020).
Velká část povodí je zemědělsky využívána (využití země je zobrazeno na Obr. 2), přičemž až 87,11 %
z plochy povodí představuje orná půda. Za ní následují lesy a křoviny (7,67 %) a intravilán obce
(zastavěné území) představuje 5,23 %.
Bezejmenný vodný tok má celkovou délku 3.16 km a sklon 0.02 m.m-1. V jeho střední části se nachází
suchý, průtoční poldr Hruška. Poldr byl projektován na stoletou vodu o maximální hladině 243,50 m
n.m., průtoku 8 m3.s-1 a objemu povodně 115 500 m3. Ve střední části poldu se nachází výpustný
kruhový objekt o průměry 1 m, který je schopen odvádět neškodný průtok rovný 1,5 m 3.s-1 (ATELIER
FONTES, 2004). V intravilánu obce se na toku nachází dva příčné objekty. V obou případech jde o mosty.
První, výše po toku je půlkruhové charakteru o šířce 3 m, výšce 1,7m délce mostku 5 m. Druhým je
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mostek na ulici Kolonka. V tomto případě se jedná o starší obdélníkový objekt o rozměrech 1 x 1,5 m a
délce mostku 8 m. Charakter toku je po celé jeho délce upraven. Míra upravenosti je nejvyšší
v intravilánu obce, kde má koryta charakter lichoběžníku s dnem tvořeným jílovitými nánosy a
trávnatými stěnami.
Stávající protierozní opatření obce představují protierozní zemní hráze a příkop (Obr. 1). Protierozní
zemní hráz (PH1 v Obr. 1) na severním okraji obce má základnu o šířce 7 m, výšku 1 m a vrchní část má
šířku 1,5 m. Jedná se o liniový prvek ve směru zachyceného odtoku východ-západ. Příkop (P1) se
nachází v severovýchodní části obce a má tvar lichoběžníku o šířce dna 0,5 m, výšce 0,7 m vrchní část
je široká 2.5 m. Odtok v tomto liniovém prvku má směr sever – jih do bezejmenného toku. Poslední
protierozní úpravou je zemní hráz ve východní části obce o šířce základny 6 m, výšce 1.5 m šířce vrchní
části rovné 0.5 m.

5

3. Analytická část
3.1. Metodika a vstupní data
Pro posouzení účinnosti navrženého poldru byl použit postup popsaný níže. Na základě dat z DMR5G a
vlastního terénního šetření byl do srážko-odtokového modelu HEC-HMS zahrnut i suchý poldr
s simulována schopnost tohoto poldru provést odtok vzniklí návrhovými stružkami.
Struktura modelu HEC-HMS byla následovná:
Metoda ztráty (Loss) – SCS CN
Transformace (Transformation) – Clark
Hydraulická transformace – Muskingum – Cunge
Modelování zadržení vody v suchém poldru – Elevation/Storage s modelováním odtoku pomocí
propustku
Z digitálního modele reliéfu 5G (zdroj ČUZK) byl uskutečněn preprocesing dat a byly odvozený základní
charakteristiky povodí a toku. Pro odvození hodnot křivek CN by použity data BPEJ a využité země.
Využití země bylo získáno zvektorizováním orotofotomapy povodí. BPEJ byly získány ve formátu shp ze
stránek (https://www.spucr.cz/bpej/celostatni-databaze-bpej). Pro lesní pozemky byla připojená WMS
služba (http://www.uhul.cz/mapy-a-data/webove-sluzby) Oblastní plány rozvoje lesů. Součástí
připojené služby byla rastrová mapa Lesní typ a Lesní typ-popis s informací lesnické typologie. Ze skupin
lesních typů (SLT) byly následně získány STG. Z těchto dat byly následně zjištěny hydrologické skupiny
půd (HSP). Které spolu s využitím země vstupovali do tvorby CN křivek (Obr. 3). Z důvodu absence dat
pro kalibraci a validaci srážko-odtokového modelu byly požit dvě varianty CN křivek, a to varianta
s předchozími vláhovými podmínkami druhého (PVP II) a třetího typu (PVP III), které představují střední
a maximální nasycení povodí předchozími srážkami (Obr. 3). tyto varianty byli ve výsledcích
pojmenovány jako CN II a CN III. Parametr Tlag pro Clarkův jednotkový hydrogram byl odvozeny
z charakteristik povodí.
Srážkové vstupy byly pro řešené povodí získány dle metodiky (Kavka a kol, 2018) ze stránky
https://rain1.fsv.cvut.cz/?PROJECT=rain%2Fwebapp.
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Výsledná časové řady srážek představují návrhové 6hodinové srážkové úhrny v 5minutovém časovém
kroku pro Q5, Q20 Q100. Ze šesti variant návrhových srážek byly pro účely této studie požity tři s nejvyšší
pravděpodobnosti vzniku srážky a označeny jako (B, C a D) a zobrazeny jsou na Obr. 4.
V souhrnu vzniklo šest scénářů (tři varianty návrhových srážkových úhrnů a dvě varianty CN křivek).
Model simuloval v minutovém časovém kroku.
Pro vyhodnocení erozní ohroženosti území pod poldrem Hruška byl použit dvoudimenzionální model
SMODERP2D. Vstupními daty byly informace o charaktere půd, krajinného pokryvu, digitální model
reliéfu 5G a poloha a rozměry protierozních liniových prvků. Použita byly návrhová srážka pro scénář
Q100, ve variantě B, který představuje nejvyšší pravděpodobnost výskytu (50,7 %).
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4. Výsledky
Posouzení účinnosti poldu Hruška
Model HEC-HMS používající návrhové srážky generoval výrazně vyšší hodnoty stoletých kulminačních
průtoků v porovnaní s průtokem použitým při navržení poldru. Tento rozpor je způsoben odlišnou
metodikou stanovení stoletého průtoku při navrhovaní poldru a při vypracovávaní této studie.
V důsledku toho došlo u varianty CN III (která předpokládá plné nasycení povodí předchozími srážkami)
u všech návrhových variant srážek (B, C i D) k průtoku vysoko převyšujícímu bezpečný průtok 1,5 m3s-1
(Tab. 1). U varianty CN II tomu tak bylo pouze u návrhové srážky B, která má však relativně nízkou
pravděpodobnost výskytu (17,5 %). S ohledem na dosažené výsledky možno konstatovat, že poldr je
schopen zmírnit účinky stoleté povodně při výskytu srážky při středném stavu nasycení (CNII), avšak
v případě plného nasycení povodí (CNIII) je riziko zaplavení přilehlého okolí bezejmenného toku
v intravilánu obce vysoké. Nutno také konstatovat, že při výstavbě modelu HMS bylo při tvorbě křivek
CN pracováno s varantem povrchu půdy – úhor, bez přítomnosti vegetace, na celém území, což je
nepravděpodobné. I minimální pokrytí půdy vegetací vede k zpomalení povrchového odtoku a zvýšení
infiltrační schopnosti půdy. Z tohoto důvodu navrhujeme realizaci opatření navržených v územním
plánu obce a označených jako IP6 a IP7 (Navrhovaná krajinná zeleň v nivě drobné vodoteče) v nivě
bezejmenného toku, které budou mít kladný vliv na zpomalení povodňové vlny a snížení kulminačního
průtoku.
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Tab. 1 Výsledky posouzení účinnosti poldu, využitím hydrologického modelovány pro jednotlivé scénáře.
Zvýrazněny jsou varianty s největší pravděpodobností výskytu.
Kulminační
Kulminační
průtok
Zadržený
Pravděpodobnost Varianta
průtok na
pod
objem vody
Objem
výskytu srážky návrhové Varianta
vtoku do
poldrem
v poldru (v povodně (v
Scénář
dané varianty %
srážky
CN
poldru (m3s-1)
(m3s-1)
tis m3)
tis m3s-1)
17.5
B
CN II
6.54
1.24
15.42
25.45
35.9
C
CN II
5.34
1.19
11.87
25.47
17.1
D
CN II
5.56
1.18
11.64
25.47
Q5
17.5
B
CNIII
15.5
1.49
38.17
51.22
35.9
C
CNIII
9.76
1.44
32.39
51.27
17.1
D
CNIII
9.8
1.41
28.76
51.26
18.1
B
CN II
12.11
1.44
32.77
45.74
44.1
C
CN II
9.02
1.4
27.79
34.93
17.8
18.1
44.1
17.8

D
B
C
D

CN II
CNIII
CNIII
CNIII

9.21
23.77
14.2
14.14

1.37
3.99
1.61
1.58

25.28
58.81
56.24
52.11

45.81
78.21
78.28
78.29

18.5
50.7
17.9

B
C
D

CN II
CN II
CN II

19
13.79
13.9

1.85
1.59
1.56

57.74
52.45
48.9

73.74
73.82
73.82

18.5
B
CNIII
34.13
50.7
C
CNIII
19.57
17.9
D
CNIII
19.39
Zdroj dat: https://rain1.fsv.cvut.cz/?PROJECT=rain%2Fwebapp.

19.65
16.98
15.68

62.53
62.02
61.76

112.34
112.42
112.43

Q20

Q100

Posouzení stávajících protierozních opatření v povodí
Dle výstupů modelu SMODERP jsou stávající navržena opatření (PH1, PH2 i P) v povodí bezejmenného
toku schopny zabránit zaplavení rodinných domů v obci Podolí a odklonit průtok vzniklí 100letou
návrhovou srážkou (Obr. 5).
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4.1. Posouzení nejistot ve výsledcích
V studii byly požity standardní modelovací prostředky s běžně použitou strukturou. Modely nebylo
(s ohledem na nedostupnost dat) možné kalibrovat či validovat a jejich výstupy jsou v tomto ohledu
zatíženy značnou nejistou. Tato nejistota je spojena s komplikovaností srážko-odtokových procesů a
chybách ve vstupních datech. Studie je platná pro stávající využití země, hranice intravilánu obce a
parametry objektů na bezejmenném toku. V případě výrazných změn spojených především se změnami
zastaveného území je potřebné v dané lokalitě provést novou analýzu.
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5. Grafická část

Obr. 1 Přehledová mapa řešeného povodí. A: Poloha v rámci ČR, B: Širší okolí řešeného povodí, C:
řešené povodí; PH1: Protierozní hráz 1; P: Průleh; PH2: Protierozní hráz 2. Zdroj podkladových dat:
ČUZK
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Obr. 2: Využití země (A) a Hydrologické skupiny půd (B) v řešeném povodí. Zdroj dat:
www.spucr.cz; www.uhul.cz; Zdroj podkladový dat: ČUZK
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Obr. 3: Křivky CN pro předchozí vláhové podmínky prvního (A) a druhého typu (B) v řešeném
povodí. Zdroj dat: (https://www.spucr.cz/bpej/celostatni-databaze-bpej,
http://www.uhul.cz/mapy-a-data/webove-sluzby Zdroj podkladový dat: ČUZK
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Obr. 4:Návrhové srážkové úhrny pro řešené povodí. Zdroj dat:
https://rain1.fsv.cvut.cz/?PROJECT=rain%2Fwebapp
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Obr. 5: Maximální odtok vody z buněk při simulaci stoleté návrhové srážky modelem
SMODERP2D. Zdroj podkladových dat: ČÚZK
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6. Závěr
Studie odtokových poměrů bezejmenného toku IDVT 10206794 prokázala, že navržený poldr Hruška je
schopen provést většinu průtoků získaných na základě srážko-odtokového modelu HEC-HMS pro
variantu s nejvyšší pravděpodobností vzniku srážky. Výjimkou tvoří situace předpokládající výskyt
stoleté srážky při plném nasycení povodí. V tomto případě navržených suchý poldr Hruška není
schopen provést kulminační průtok a dochází k průtoku, který by s velkou pravděpodobností zaplavil
zástavbu v blízkosti toku. Nutno však konstatovat, že při výstavbě modelu HMS bylo při tvorbě křivek
CN pracováno s holým povrchem půdy bez přítomnosti vegetace, na celém území, což je
nepravděpodobné. Pro snížení rizika doporučujeme realizaci opatření definovaném v územním plánu
obce Podolí jako IP 6 a IP7 (Navrhovaná krajinná zeleň v nivě drobné vodoteče).
Pomocí modelu SMODERP2D bylo prokázáno, že stávající protierozní opatření v povodí bezejmenného
toku jsou schopné zadržet a odklonit plošný i koncentrovaný odtok z polí a ochránit zástavbu v obci pro
variantu stoleté srážky s nejvyšší pravděpodobností vzniku.
Pro bezpečné převedení povodňových vod doporučujeme pravidelně kontrolovat a čistit koryto
bezejmenného toku jako i objekty na něm v intravilánu obce. Především zacpání mostku na ulici
Kolonka, který má nižší kapacitu, může způsobit lokální zaplavení okolí.
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