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Abstrakt

Typ údolní  sítě je soustava údolí  tvořící  specifický půdorysný vzor.  Tento vzor sám o sobě 

poskytuje informaci o charakteru reliéfu – pravoúhlý typ sítě poukazuje na tektonické porušení,  

mřížovitý typ na střídání hornin různé odolnosti, paralelní typ na větší sklon terénu a stromovitý 

typ na homogenní litologii. Tyto obecné predispozice sice nejsou platné pro každý konkrétní typ 

údolní sítě, ale klasifikace podle těchto čtyř základních typů v celistvém území může odhalit  

jeho  litologicko-tektonické  poměry.  Aby  se  taková  klasifikace  co  nejvíce  blížila  realitě

a minimalizovala se míra subjektivity, je nejlepší zvolit postup klasifikace automatické.

Na území celé České republiky doposud typy údolních sítí klasifikovány nebyly a cílem této 

diplomové práce je tedy vytvořit vhodný automatický postup, který takové klasifikace dosáhne. 

K tomu slouží soubor morfometrických charakteristik, které popisují geometrické a topologické 

vlastnosti údolních sítí. Charakteristiky, na kterých byl postup klasifikace v této práci založen 

jsou:  průměrný úhel  napojení  údolí,  procento  křivolakých údolí,  poměr  délek  údolí,  poměr 

protažení sítě a koeficient protažení sítě.

Klíčová slova: údolí, údolní síť, typ údolní sítě, stromovitá síť, paralelní síť, mřížovitá síť, 

pravoúhlá síť, geomorfometrie, analýza terénu, ArcHydro, automatická klasifikace, 

morfometrické charakteristiky, průměrný úhel napojení údolí, procento křivolakých údolí, 

poměr délek údolí, poměr protažení sítě, koeficient protažení sítě
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Abstract

Valley-network type is a system of valleys forming some specific planform pattern. The pattern  

itself  gives  an information about  the  character  of  the  terrain – rectangular  type of network  

indicates tectonic disruption, trellis type indicates layers of different rock resistance, parallel 

type  indicates  steep  slope  and  dendritic  type  indicates  homogeneous  lithology.  These 

predispositions  are  general  and  are  not  valid  for  every single  type  of  valley network,  but  

classification of some compact area based on those four basic types could reveal its lithological-

tectonic conditions. In order to make such classification correct and minimize the degree of  

subjectivity, an automatic classification is the best option. 

Valley networks in the area of the Czech republic have not been classified yet. So main aim 

of this master thesis is to create a suitable method of an automatic classification of the focused 

area. This classification method works with concrete geometric and topologic indicators which  

are: junction angle, sinuosity, length ratio, catchment elongation and elongation ratio.

Key words: valley, valley network, drainage pattern, dendritic pattern, parallel pattern, trellis 

pattern, rectangular pattern, geomorphometry, terrain analysis, ArcHydro, automatic 

classification, morphometric indicators, junction angle, sinuosity, length ratio, catchment 

elongation, elongation ratio
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1. Úvod

Údolní síť je makrostruktura tvořená ze samostatných propojených údolí. Jedná se o dominantní  

prvek reliéfu, který odráží tektonické procesy, množství srážek a horninové podloží (Goudie, 

2004). Údolní sítě vytvářejí charakteristické půdorysné vzory - typy sítí, které se vzájemně liší  

právě z důvodu odlišného vývoje území. Samotný typ údolní sítě tak poskytuje jistou informaci 

o predispozici horninového prostředí a zónách nespojitosti reliéfu, odkrytých zejména erozní  

činností  tekoucí  vody.  Údolní  síť  je  tak  většinou,  s  vyjímkou  aridních  oblastí  či  oblastí  

specifického (např. pískovcového) horninového podloží, totožná s říční sítí, zejména ve vyšších 

částech reliéfu. V nižších částech reliéfu ovšem často chybí údolní svahy a vymezení samotného 

údolí  je  tak  problematické.  Pro  klasifikaci  typů  údolních  sítí  čistě  z  geomorfologického 

hlediska je tedy samotná říční síť nedostatečná.

Tato práce je metodicky zaměřená a klade si za cíl zejména najít a aplikovat vhodný postup 

automatické klasifikace typů údolních sítí na území České republiky. K tomu je třeba nejdříve 

vytvořit  model  údolních  sítí  ve  vhodném měřítku  tak,  aby klasifikované  typy sítí  měly co 

největší  diverzitu.  Příliš  podrobné  či  hrubé  měřítko  by  vedlo  k  tomu,  že  rozdíl  mezi  

jednotlivými typy údolních sítí by se stíral a informace o odlišné predispozici konkrétních částí  

reliéfu by tak zanikla.  To je také sekundárním cílem této práce,  tedy analyzovat  rozmístění  

určitých typů údolních sítí v rámci České republiky.



2. Klasifikace údolních sítí

2.1. Typy údolních sítí a jejich morfometrie

Lze  rozlišit  šest  základních  typů  údolních  sítí:  paralelní,  pravoúhlý,  mřížovitý,  stromovitý,  

prstencový  a  radiální  (Tab.  1).  Tato  klasifikace  je  založena  čistě  na  půdorysné  geometrii

a nikoliv na genezi sítí (Fairbridge, 1968). Nicméně právě litologicko-tektonická predispozice 

umožnila vznik těchto specifických vzorů jednotlivých typů sítí. Zejména pravoúhlý a mřížovitý 

typ údolních sítí je výrazně tektonicky predisponovaný. Paralelní typ sítě má silnou vazbu na 

výrazněji skloněný reliéf, prstencový a radiální typ zase na konvexní a konkávní tvary reliéfu.  

Stromovitý typ sítě je obecně predisponován mírně ukloněnými a málo členitými oblastmi. 

Z odlišných predispozic a půdorysného uspořádání jednotlivých typů sítí plynou i odlišné 

topologické  a  geometrické  vlastnosti.  Ty  popisují  rozličné  morfometrické  charakteristiky

a právě na nich jsou založeny klasifikace typů údolních sítí. Morfometrické  charakteristiky je 

možné rozdělit  do čtyř  kategorií  podle toho, jakou poskytují  o dané síti  informaci (Tab.  2). 

Síťové charakteristiky se zabývají řádovostními poměry sítě, lineární popisují délky, areálové 

tvar  a  reliéfové  mají  navíc  ještě  výškový  rozměr.  Areálové  charakteristiky  je  možné  ještě 

rozčlenit  do  4  podkategorií:  kategorie  základní  charakteristiky,  kategorie  charakteristiky 

popisující  pokrytí  území  údolími,  kategorie  protažení  sítě  a  kategorie  zaoblení  sítě  (Albert, 

2014).
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Tab. 1 - Typy  údolních sítí.

Pozn.: (1) Demek (1987b); (2) Fairbridge (1968); (3) Small (1970); (4) Summerfield (1997);

vzory sítí – Howard (1967)

Typ sítě Uspořádání údolí Charakteristika Př. ČR / Ev. / svět

Paralelní
(parallel)

 dlouhá, navzájem 
rovnoběžná údolí 
probíhající jedním směrem

 přítoky pod ostrými úhly

 výrazně skloněný reliéf
a reliéf s paralelními 
topografickými prvky
(vrásy, zlomy, drumliny 
atd.) (2)

 většinou konsekventní 
vodní toky (1)

 povodí 
Bakovského 
potoka

 přítoky horního 
toku Salice 
(Rakousko)

 NP Mesa Verde 
(USA)

Pravoúhlý
(rectangular)

 síť rovnoměrně 
rozvinutých kolmých 
údolí (4)

 kerná a vrásno-zlomová 
pohoří (1)

 závislost na síti puklin a 
zlomů v jinak homogenní 
vrstvě

 řeka Jeřice

 střední Rýn
(soutok s 
Mohanem)

 řeka Schroon 
(Adirondacké 
pohoří, USA)
 

Mřížovitý
(trellis)  síť navzájem kolmých 

údolí, jeden směr výrazně 
protažený (hlavní toky) 
ve druhém směru kratší 
přítoky (1)

 jednoduchá vrásová 
pohoří, ukloněné kry se 
střídáním méně odolných 
(hlavní údolí) a odolných 
vrstev (bariéry) (3)

 

 horní část 
Vsetínské Bečvy

 Švýcarský a 
Francouzský Jura

 řeka Potomac 
(Appalačské 
pohoří)

Stromovitý
(dendritic)  množství náhodně 

orientovaných přítoků 
větvících se do hlavního 
toku v půdorysné podobě 
stromu

 mírně ukloněné, málo 
členité oblasti

 bez deformačních projevů 
s homogenní litologií 
(nížiny, tabule)                    

 Vlára

 Loira

 Amazonka

Prstencový
(annular)

 prstencovitě prohnuté 
vodní toky s krátkými 
přítoky pod pravými úhly

 destrukčně porušené 
klenby, vulkány a pánve

 vrstvy odolných a méně 
odolných hornin

 soutok Želetavky
s Dyjí

 Temže

 Black Hills
(Jižní Dakota)

Radiální
(radial)

 odstředivá či dostředivá 
síť údolí

 konvexní (odstředivá síť)
a konkávní (dostředivá 
síť) tvary reliéfu

 zejména klenby, vulkány
a pánve 

 Javorský vrch

 Hron a Slatina

 Mount Egmont 
(Nový Zéland
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Tab. 2a - Morfometrické charakteristiky údolních sítí.
xd

Název Vyjádření Poznámka Zdroj
SÍ

Ť
O

V
É

 
Celkový počet údolí v síti N

Počet údolí určitého řádu N O
O = řád, dle systému absolut. 
řádovosti

Magnitudo hlavního údolí M=
N+ 1

2
(8)

Bifurkační poměr (index 
větvení)   Rb=

N O

N O+ 1
  

(12)

Průměrný bifurkační poměr Rbm=
ΣRb

O -1

(14)

Vážený bifurkační poměr Rbw=
Rb1 / 2 N 1 +N 2 +Rb2 /3 N 2 +N 3 . . .

N 1 +N 2  N 2 +N 3 . . .

(21)

Průměrná velikost úhlů mezi 
údolími

 

J O∧O+ 1=
Σ J O∧O+1

N O+1

L
IN

E
Á

R
N

Í

Délka sítě L
nejdelší přímková vzdálenost 
paralelní k ose sítě (12); ve většině 
sítí platí vztah L=1,4 A0,6  (17)

(15)

Šířka sítě W=
A
L

A = plocha sítě
(15)

Celková délka údolí určitého 
řádu

LO

(16)

Délka hlavního údolí L1  měřena po údolnici

Údolní index
(wandering ratio)

RV =
L1

L

RV ≥ 1; čím větší hodnota, tím větší 
křivolakost údolí 

(19)

Průměrná délka údolí 
určitého řádu

l O=
LO

N O

(16)

Celková délka všech údolí v 
síti

ΣLO

Poměr délek údolí různých 
řádů

R l=
l O

l O - 1

(16)

Průměrný poměr délek R lm=
ΣR l

O - 1

Vážený poměr délek R lw=
Rl2 /1 L1 +L 2+R l3 /2 L 2 +L3. . .

L1 +L 2L 2 +L3 . . .

(21)

Homogenita údolí různých 
řádů

3LsO≥Ll O

LsO , Ll O  - nejkratší, nejdelší 
údolí určitého řádu; pokud nerovnice 
platí, jsou údolí homogenní

 (10)

14



Tab. 2b - Morfometrické charakteristiky údolních sítí.

A
R

E
Á

L
O

V
É

Z
Á

K
L

A
D

N
Í

Celková plocha sítě A

Plocha sítě určitého řádu AO

Obvod údolní sítě P měřen po rozvodnici

Relativní obvod P r=
A
P

(12)

Poměr ploch údolí různých 
řádů

R A=
AO+1

AO
většinou se pohybuje v rozmezí 3 - 6 

(8)

Koeficient asymetrie sítě R A=
AL−A P 
A L+A P 

A
L P   Plocha levé (pravé) strany 

sítě; RA > 0 - levá strana sítě větší,  
RA < 0 - pravá

(2)

A
R

E
Á

L
O

V
É

P
O

K
R

Y
T

Í 
Ú

Z
E

M
Í 

Ú
D

O
L

ÍM
I

Hustota údolní sítě
D=

ΣLO

A

vysoká hustota sítě je příznačná pro 
oblasti s málo odolnými horninami, 
příkré pramenné oblasti s velkým 
množstvím přítoků a semiaridní 
oblasti s řídkou vegetací (7)

(15)

Konstanta rozvoje kanálu 
(const.of channel maintenance)

C=
1
D

(12)

Relativní hustota sítě D r=
F

D2
vysoká hodnota značí málo 
rozvinutou síť, tedy krátká údolí

(1)

Četnost údolí  F=
N
A

ve většině sítí platí vztah 

F=0,694 D2  (1)

(15)

Intenzita odvodnění D i=
F
D

(20)

Infiltrační číslo I f =FD
(20)

Textura sítě  T=
N
P

(16)

Koeficient textury RT =
N 1

P
(12)

P
R

O
T

A
Ž

E
N

Í 
S

ÍT
Ě

Charakteristika sítě
(form factor)

 R F=
A

L 2
       

nízké  hodnoty  –  protažená  síť, 

vysoké - kruhovitá

(15)

Koeficient protažení sítě
(elongation ratio) R E=

2A
π

L

 

(průměr kruhu o stejné ploše jako 
plocha povodí / délka povodí); 
1 ≥  RE > 0,9 – kruhové sítě,
0,9 > RE > 0,8 – oválné,
RE < 0,8 – protažené (9)

(12)

Koeficient protažení sítě R EL=
L 2

W
(2)
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Tab. 2c - Morfometrické charakteristiky údolních sítí.xdxd

A
R

E
Á

L
O

V
É

Z
A

O
B

L
E

N
Í 

S
ÍT

Ě
Koeficient zaoblení sítě
(circularity ratio)

RC =
4πA

P 2

plocha údolní sítě dělená plochou 
kruhu stejného obvodu; RC ≤ 1 (zcela 
kruhovitá síť)

(13)

Gravelliův koeficient RG=
P

2Aπ

vztah obvodu sítě k obvodu kruhu o 
stejné ploše; KG ≥ 1; vyjadřuje míru 
kruhovitosti povodí

(2)

Relativní zvlnění obvodu RCR=
P 2

A
(3)

R
E

L
IÉ

F
O

V
É

Převýšení sítě H=hmax−hmin

h max  - nejvyšší místo sítě; hmin  –
nejnižší místo sítě; nereprezentativní - 
může ovlivnit jeden izolovaný vrchol (3)

(12)

Průměrné převýšení H A =hP m−hmin hP m  = průměrná výška obvodu sítě
(1)

Průměrná výška sítě h m=
Σ fe
Σ f

f  = počet pixelů, e  = výška pix.
(11)

Průměrný sklon sítě S=
Σ fs
Σ f

s  = sklon pixelu
(11)

Sklonový poměr sítí 
různých řádů

R S=
S O

SO+ 1

(8)

Koeficient reliéfu R h=
H
L

vyjadřuje celkovou strmost sítě, čím vyšší 

hodnota, tím strmější; nereprezentativní

H lze  nahradit H A

(12)

Relativní koeficient 

reliéfu     
R hp=

H
P

viz. R h
(1)

Hypsografická  křivka

relativní výška

relativní plocha

x=f  y 

y=
h
H

x=
a
A

vyjadřuje podíl plochy určitých výškových 
pásem na celkové ploše povodí, hodnota 
inflexního bodu křivky = nejčetnější výška 

sítě;  h = výška určité vrstevnice nad 

pomocnou rovinou   a = plocha sítě nad 
určitou vrstevnicí

(1)

Hypsometrický integrál HI=
hm−hmin

H

(plocha  pod  hypsografickou  křivkou); 

většinou  se  pohybuje  mezi  25  –  75%, 

vysoké  hodnoty  značí  hornatý  reliéf  (4); 

podle (2) platí vztah

hm=
HI
A

(11)

Pozn.:  (1)  Ritter,  Kochel,  Miller  (2011);  (2)  Buzek  (1979);  (3)  Goudie  (1990);  (4)  Summerfield  (1997);

(5)  Hugget  (2007);  (6)  Verstappen  (1983);  (7)  Brierley,  Fryirs  (2005);  (8)  Bridge  (2003);

(9)  Ramaiah,  Gopalkrishna,  Vittala,  Najeeb  (2012);  (10)  Křížek,  Kusák  (2014);  (11)  Ghimire  (2013);

(12) Schumm (1956); (13) Miller (1953); (14) Strahler (1957); (15) Horton (1932); (16) Horton(1945); (17)  

Hack (1957); (18) Smart, Surkan (1967); (19) Faniran (1968); (20) Khadri (2014)
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2.2. Automatická klasifikace typů údolních sítí

Typy údolních sítí  jsou fenoménem stojícím na pomezí hydrologie a geomorfologie a jejich  

popisu  a  klasifikaci  se  již  věnovalo  velké  množství  autorů.  Co  se  týče  jejich  automatické 

klasifikace,  existují  ale  v  současnosti  pouze  dva  hlavní  postupy,  které  dokaží  spolehlivě

a  automaticky  klasifikovat  neomezené  množství  údolních  sítí.  Existují  sice  některé  starší 

postupy,  např.  Ichoku a Chorowicz (1994),  jsou ale spíše teoretické a nebyly testovány pro 

rozlišení velkého množství údolních sítí. Spolehlivost, s jakou tyto postupy správně rozlišují  

jednotlivé typy údolních sítí, tedy není známá. Starší metodu z výše zmíněných dvou hlavních 

postupů  rozpracovali  Mejía a Niemann (2008) a ve svých pracích na ni dále navazují: Jung, 

Niemann, Huang (2011); Jung, Marpu, Ouarda (2015); Jung, Ouarda (2017) .

Metodika Mejíi a Niemanna (2008) je založená na konceptu soběpodobnosti jednotlivých 

typů údolních sítí a porovnání odchylek mezi nimi. K tomuto porovnání jsou v jejich postupu 

použity tři  geometrické  charakteristiky –  přírůstek  plochy povodí,  křivolakost  údolí  a  úhel 

napojení  údolí  (Obr.  1).  Na  základě  těchto  charakteristik  metodika  porovnává  stromovitý,  

paralelní, mřížovitý, pravoúhlý a péřovitý typ sítě. 

Obr. 1 –  Geometrické charakteristiky použité v metodice Mejíi a Niemanna (2008).                           
(a): přírůstek plochy povodí, (b): křivolakost údolí, (c): úhel napojení údolí; A – plocha povodí,  
L – přímková délka údolí,  bL – délka úseku údolí, yi – křivolakost údolí, Ψ – úhel napojení údolí

Novější  metodu představuje  Zhang a  Guilbert  (2013).  Pro  klasifikaci  typů údolních  sítí  na 

území  České  republiky  byla  vybrána  tato  metoda,  jelikož  ve  srovnání  s  metodou  Mejíi

a Niemanna (2008) používá pro klasifikaci údolních sítí vhodnější kombinaci geometrických 

charakteristik. Především ale byla testována na souboru několika set menších údolních sítích při  

zvolení různého řádu relativní řádovosti na rozdíl od metodiky Mejíi a Niemanna (2008), která 

byla testována jen na 50 větších systémech údolních sítí o velikosti povodí i více než 1000 km2. 

Z tohoto důvodu se jeví  jako více vhodná pro klasifikaci  typů údolních sítí  na studovaném 

území, ačkoliv neklasifikuje péřovitý typ sítě. Ten je ale spíš marginálním podtypem a dá se  

vizuálně  velmi  dobře  rozpoznat.  Pro  radiální  (či  prstencové)  typy  sítí  zatím  v  literatuře  

neexistuje metoda automatické klasifikace, jelikož jak uvádí Zhang a Guilbert (2013), pro jejich 

identifikaci je potřeba spíše informace o vzájemných prostorových vazbách systému údolních 

sítí než údaje geometrických charakteristik konkrétních údolí.
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2.3. Metodika klasifikace údolních sítí dle Zhanga a Guilberta

Metoda rozpoznání údolních sítí dle Zhanga a Guilberta (2013) je založena na klasifikaci podle 

příznačných geometrických charakteristik jednotlivých typů sítí (Tab. 3).  
dasd

Tab. 3 –  Typy údolních sítí: geometrické charakteristiky (Zhang a Guilbert, 2013), upraveno.

Autoři  článku  v  metodice  ještě  rozlišují  síťovaný  (reticulate) typ  údolní  sítě,  jehož 

geometrickou  charakteristikou  jsou  kruhovitě  se  křížící  přítoky.  Ten  se  ovšem  vyskytuje 

především ve větších deltových systémech, které se na území České republiky nenachází a proto 

není pro tuto práci důležitý. Pro radiální odstředivý či dostředivý typ údolní sítě autoři geometrii 

neuvádějí, jelikož tento typ sítě je složen ze skupiny jednotlivých sítí. 

Metoda  není  závislá  na  digitálním modelu  reliéfu  (DMR),  ani  jiné  reprezentaci  terénu.  

Potřebný je pouze soubor dat obsahující segmenty sítě s koncovými a uzlovými body, respektive 

topologickou  informaci  z  jakého  koncového  (počátečního)  bodu  (from  node)  do jakého 

uzlového bodu (to node) se každý segment napojuje (Obr. 2). Uzlové body se vždy překrývají

s koncovými body, jen v oblastech zdrojových toků jsou koncové body samostatné. Pro analýzu 

je  dále  nutná nadstavbová  informace  o  relativní  řádovosti  sítě  a  z  ní  vyplývající  vymezení 

jednotlivých subpovodí určitého řádu.

dasd

Obr. 2 –  Topologie a pojmenování jednotlivých částí sítě (Zhang a Guilbert, 2013), upraveno.
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2.2.1. Geometrické charakteristiky

Nejdůležitější charakteristika pro rozlišení jednotlivých typů údolních sítí (Tab. 4) je průměrný 

úhel připojení přítoků v subpovodí, který je zásadní pro rozlišení každého ze 4 řešených typů 

sítí. Limitní hodnota je zde 90°, přičemž stromovité sítě mají průměrný úhel menší, paralelní 

sítě výrazně menší a mřížovité s pravoúhlými sítěmi dosahují přibližně hodnoty pravého úhlu.

Procento křivolakých přítoků je charakteristika, která udává poměr klikatících se přítoků

ku celkovému počtu přítoků v subpovodí. Limitní hodnota křivolakosti (sinuosity) je výsledkem 

délky přítoku dělené přímou délkou mezi jeho koncovými body. Naprosto rovný tok by tedy 

měl hodnotu křivolakosti 1, autoři článku používají jako limitní hodnotu  ≥  1,5. Tato metrika

je důležitá pro rozlišení  paralelních a mřížovitých sítí  (kde se procento křivolakých přítoků

blíží 0) a pro pravoúhlé sítě (kde se hodnota naopak blíží 100 %).

Další  metrikou,  důležitou  pro  rozlišení  paralelních  a  mřížovitých  sítí,  je  poměr  délek.

Tedy délka všech přítoků v subpovodí dělená délkou hlavního toku (tok nejvyššího relativního 

řádu + navazující přítoky nižšího řádu a stejného směru). Paralelní sítě mají tento poměr blízký 

nebo větší než 1 (dlouhé přítoky), zatímco mřížovité sítě výrazně menší než 1 (krátké přítoky).

Poslední metrikou je poměr protažení, tedy poměr délky sítě a její šířky. Pro pravoúhlé sítě 

není tato charakteristika podstatná, ale je zásadní pro rozlišení paralelních a mřížovitých sítí,  

které obě dosahují výrazného protažení. Důležitá je i pro rozlišení stromovitých sítí, které jsou 

naopak spíše šírší než delší nebo mají poměr délky a šířky vyrovnaný.

Tab. 4 –  Rozlišení jednotlivých typů údolních sítí (Zhang a Guilbert, 2013). 

2.2.2. Rozlišení typů sítí

Zhang a Guilbert (2013) na základě této tabulky (Tab. 4) stanovují 8 prediktorů –  ostrý úhel,  

velmi  ostrý  úhel,  pravý  úhel,  křivolaké  přítoky,  dlouhé  přítoky,  krátké  přítoky,  široká  síť,  

protažená síť – ze kterých definují 4 IF-THEN pravidla (Tab. 5).

Tab. 5 –  IF-THEN pravidla pro rozlišení typů údolních sítí (Zhang a Guilbert, 2013).
¨

(1)   IF (α IS ostrý) AND (δ IS široká) THEN typ sítě IS stromovitý.
(2)   IF (α IS velmi ostrý) AND NOT (β IS křivolaké) AND (γ IS dlouhé)  

       AND (δ IS protažená) THEN typ sítě IS paralelní.
(3)  IF (α IS pravý) AND NOT (β IS křivolaké) AND (γ IS krátké) AND (δ

       IS protažená) THEN typ sítě IS mřížovitý.
(4)  IF (α IS pravý) AND (β IS křivolaké) THEN typ sítě IS pravoúhlý.
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Pro rozlišení jednotlivých typů sítí pak autoři používají fuzzy logiku. Ta na rozdíl od klasické 

binární  výrokové  logiky  (0  nebo  1)  operuje  s  libovolným  množstvím  hodnot  v  rozmezí

od 0 do 1. Konkrétní hodnotu v tomto rozmezí vyjadřuje tzv. funkce příslušnosti. To je křivka, 

která vyjadřuje stupeň příslušnosti dané veličiny mezi hodnotami 0 a 1 (Obr. 3).

sd
Obr. 3 –  Funkce příslušnosti pro 8 prediktorů (Zhang a Guilbert, 2013).

Tato křivka má 3 různé tvary pro jednotlivé prediktory. Pro ostrý a velmi ostrý úhel je to  Z 

křivka  tvaru  z(α;  a,  b).  Pro  pravý  úhel  je  to  Gaussova  křivka  tvaru  g(α;  σ,  m),  kde  σ je 

směrodatná odchylka  a  m střed funkce stanovený na  90°.  Pro zbývajících  5 prediktorů má 

funkce příslušnosti tvar  S křivky se zápisem s(β; a, b), s(γ a, b) a  s(δ; a, b)  (Obr. 3). Autoři 

článku pak stanovují 3 různá limitní rozmezí (case) pro jednotlivé prediktory (Tab. 6).

dasd

Tab. 6 –  3 případy limitních hodnot pro funkce příslušnosti (Zhang a Guilbert, 2013).
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Rozlišení jednotlivých typů sítí  následně závisí na vytvoření funkcí příslušnosti pro všechny

4 pravidla 4 typů sítí (Tab. 5) a výsledný typ sítě je ten, který dosahuje nejvyšší hodnoty stupně  

příslušnosti (Obr. 4).

das

d
Obr. 4 –  Proces fuzzy logiky rozlišení typu údolní sítě (Zhang a Guilbert, 2013).

Jako experimentální území použili  Zhang a Guilbert (2013) povodí Russian river v Kalifornii 

(velikost povodí  6 000 km2, maximální řád toku – 6) (Obr. 5), jednotlivé sítě z výřezu mapy

s hodnotami 4 charakteristik jsou na Obr. 6. Výsledky pro celé území pak zobrazuje tabulka - 

Tab. 7. Výsledky jsou odlišné pro jednotlivé případy limitních rozmezí a také pro různé řády 

povodí. Je vidět klesající tendence počtu rozlišených sítí se zvyšujícím se řádem povodí. 

d

Tab. 7 – Výsledné rozlišení typů sítí pro povodí Russian river (Zhang a Guilbert, 2013).
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d
Obr. 5 – Povodí Russian river s jednotlivými oblastmi výřezu (Zhang a Guilbert, 2013).
d

d
Obr. 6 – Jednotlivé sítě z výřezů R2 – R7 mapy povodí Russian river (Zhang a Guilbert, 2013).
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3. Metodika

Předmětem této práce je  studium  údolních sítí  (valley  network),  nicméně jelikož jsou údolí 

většinou protékána vodním tokem, jsou také většinou totožná s říční sítí  (drainage network,  

channel network). V literatuře se terminologie velmi prolíná a dílčí části údolních sítí jsou často 

nazývané jako  basin – povodí, segmenty údolí  (valley segment)  pak zase jako říční segmenty 

(river segment). Aproximace údolních sítí  v této práci vychází z hydrologické sady nástrojů 

ArcHydro, kde většina nástrojů má ve svém názvu stream či basin – tok / povodí. Z těchto dvou 

důvodů  je  v  některých  částech  metodické  části  zachováno  hydrologické  názvosloví,

ačkoliv by bylo pro studium údolních sítí namísto termínů povodí a tok přesnější pojmenování 

kotlina a údolí.

K automatickému rozlišení typů údolních sítí pro Českou republiku byla vybrána metoda dle 

Zhanga  a  Guilberta  (2013)  z  důvodu  možné  implementace  metody  do  prostředí  GIS.

Pro analýzu byl v této práci použit program ArcGIS 10.2. a především množství nástrojů z jeho  

součásti  -  ArcToolboxu. Tyto  nástroje  byly  z  důvodu  úspory  času  a  zjednodušení  spojeny

do jednotlivých modelů v aplikaci  ModelBuilder.  Zde jsou všechny vstupy  značeny modrým 

polem, jednotlivé nástroje žlutým a výstupy polem zeleným. V textu jsou jednotlivé vstupy 

(popřípadě výstupy) modelu označeny p r o l o ž e n o u  k u r z i v o u .

3.1. Data

Vstupní  soubor  dat  pro  tuto  metodu  analýzy  údolních  sítí  je  topologicky  uspořádaná  síť 

jednotlivých segmentů (Obr. 2), kde každý segment obsahuje informaci koncových (from_node) 

a uzlových bodů (to_node), tedy odkud a kam směřuje. Druhá základní informace potřebná pro 

analýzu je pak relativní řádovost segmentů v síti dle Strahlera (1957), ve které mají počáteční  

úseky bez přítoků hodnotu 1 a každé další úseky, vzniklé spojením úseků stejného řádu (n),  

hodnotu n+1 (Obr. 7).

čččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččč
Obr. 7 – Relativní řádovost sítě dle Strahlera (1957).
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Vektorová data říční sítě pro Českou republiku z databáze DIBAVOD (Hrubé / Jemné úseky -  

HÚ / JÚ)  nejsou pro účely této práce vhodná, protože na mnoha místech  říční síť nekopíruje 

údolní  síť (např.  suchá  údolí  v  okolí  Kokořínska).  Dále  nelze  automaticky  rozlišit,  které 

segmenty  jsou  skutečný  tok  –  údolí  a  které  jsou  umělá  vodní  díla  (Obr.  8).  Navíc  data  

DIBAVOD implicitně neobsahují informaci o relativní řádovosti. Z těchto důvodů bylo potřeba 

vhodnou vektorovou údolní síť vytvořit z DMR pomocí sady nástrojů ArcHydro, což je běžná 

praxe při analýze údolních sítí (např. Ansan a Mangold, 2013).

čččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččč

Obr. 8 – Síť DIBAVOD HÚ nedostatečná či nadbytečná.
(Kokořínsko ve srovnání s vytvořenou údolní sítí ArcHydro); (umělá vodní díla - Opatovický kanál severně
od Pardubic). Podklad stínovaný reliéf DMR4G.
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Data  DMR 4G o velikosti pixelu 5x5 m byla získána  z WMS služby ČÚZK pomocí nástroje 

Extract by Mask. Pro velký objem dat a nestabilitu softwaru byla maximální možná velikost 

ořezávaného území zhruba 1000 km2, jednotlivé celky  byly poté spojeny dohromady pomocí 

Mosaic To New Raster. Následně bylo území opět rozřezáno na dílčí logické celky z důvodu 

výpočetní  náročnosti  nástrojů  ArcHydro.  Tyto  celky  byly  zvoleny  na  základě  jednotlivých 

makropovodí dle Obr. 9, s jediným rozdílem, že oblast povodí Horního a středního Labe byla 

rozdělena na dva celky. Povodí Lužické Nisy a ostatní přítoky Odry a Dunaje na území Čech 

jsou přiřazeny k větším celkům. Rozloha oblastí se pohybuje cca od 6 000 km2  do 11 000 km2  

(Tab. 8).

čččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččč
Obr. 9 – Makropovodí zvolená jako dílčí vstupní data pro krok ArcHydro.
Podkladová mapa z portálu voda.gov.cz, upraveno rozdělením povodí Horního a středního Labe.

čččččččččččččččččččččččččččččččč

Tab. 8 – Rozloha jednotlivých makropovodí.
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3.1.1. Vytvoření údolní sítě pomocí sady nástrojů ArcHydro 

Před extrakcí odtokové (údolní) sítě z DMR je nutno provést přípravný krok – úpravu vstupního 

rastru vyplněním bezodtokých oblastí (sink). To jsou všechny pixely, které kolem sebe nemají 

žádný pixel  nižší  hodnoty nadmořské  výšky a  tudíž  v  nich nelze  vytvořit  odtokovou cestu 

(Martz a Garbrecht, 1992). Jedná se nejen o deprese, ale i o naprosto rovné oblasti. Ty jsou

v přírodě vzácné a jde tedy spíše o nepřesnost  rastru reprezentací  nížinných oblastí  formou 

úplné roviny (Garbrecht a Martz, 1997). K úpravě takových pixelů slouží funkce Fill (Obr.  10). 

čččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččč
Obr. 10 – Profil rastru před a po proběhnutí funkce Fill (Deilami et al., 2013, upraveno). 

Simulace  odtoku  následně  funguje  na  základě  algoritmu  SFD8  (Single  Flow  8  Direction), 

zkráceně D8 (O'Callaghan a Mark, 1984). Tento algoritmus poskytuje poměrně dobré výsledky 

ve sklonitých oblastech,  ale  na rovinatějších územích často vytváří  paralelní  odtokové linie 

(Omran, 2013). Existují i jiné odtokové algoritmy, poskytující v rovných částech reliéfu lepší 

výsledky (Nardi et al., 2008), nicméně extenze ArcHydro je založena na originálním algoritmu 

D8.  Ten –  nástroj  Flow Direction  –  ve  čtverci  3x3 pixelů  určí  buňku s  nejnižší  hodnotou

a  vzhledem  k  ní  přiřadí  8  okolním  buňkám  informaci  o  směru  odtoku  ( F l o w D i r ).

Další krok – nástroj Flow Accumulation – pak pro každou buňku spočítá počet pixelů odtoku 

ležící  nad  ní.  Minimální  hodnotu  mají  prammenné  oblasti,  maximální  hodnotu  buňka 

závěrového profilu. Výsledkem je rastr akumulace odtoku – F l o w A c c  (Obr. 11).

čččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččč

Obr. 11 – Schéma metody D8 a výsledný rastr akumulace odtoku (Ariza-Villaverde et al., 2015, 
upraveno).
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Následující  krok  –  nástroj  Stream Definition –  je  esenciální  částí  vytvoření  odtokové  sítě, 

jelikož vyžaduje manuální stanovení prahové hodnoty.  Ta reprezentuje minimální odtokovou 

oblast nutnou pro vykreslení sítě, zadanou v pixelech nebo km2. Čím nižší tato hodnota je, tím 

hustější je vytvořená síť. Výsledkem je rastr odtokové sítě ( S t r ), kde hodnotu 1 mají buňky, 

přes které teče voda z více pixelů než je zadaná prahová hranice. Poslední dva nástroje postupu 

jsou  Stream Order  a  Stream To  Feature.  První  jmenovaný  v  rastru  odtokové  sítě  vypočítá 

relativní  řádovost  ( S t r e a m _ r ) a  druhý nástroj  pak převede rastrová data  do vektorového 

formátu (S t r e a m ). Model celého postupu je zobrazen na Obr. 12 a jednot. výstupy na Obr. 13.

čččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččč

Obr. 12 – Model nástrojů ArcHydro k vytvoření odtokové sítě.

čččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččč
Obr. 13 – Jednotlivé výstupy modelu vytvoření odtokové sítě.
Rastr F l o w A c c  je zobrazen pro 1 % max. hodnoty (13 816 pixelů), síť S t r  pak vykreslena pro prahovou 
hodnotu 120 000 pixelů / 3 km2 – viz dále.
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Stanovení prahové hranice je stěžejní krok celého postupu, nicméně literatura bohužel neudává 

uspokojivé  doporučení  jaký  práh  zvolit.  Doporučená  (a  také  výchozí  prahová  hodnota)  je

dle Maidmenta (2002) 1 % maximální hodnoty z rastru akumulace odtoku (případně její snížení 

na 0,5 % – Djokic, 2008). Toto doporučení velmi dobře funguje pro malé sítě do 100 km 2 - viz 

Ariza-Villaverde (2015). V rastru vysokého rozlišení  DMR 4G (1 km2 = 40 000 pixelů) může 

doporučení ještě hrubě dostačovat pro území menší než 1000 km2, ale pro území 10x větší je již 

vykreslená síť dle takto stanoveného prahu velmi nepodrobná. Na Obr. 14 je srovnání dvou 

vytvořených sítí  prahových hodnot (v km2) dle 1 % maximální hodnoty z rastru akumulace 

odtoku pro čtverec 1000 km2 (5 km2) a pro území velikosti 10 000 km2 (95 km2).

čččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččč

Obr. 14 – Vytvořená síť prahové hodnoty 5 km2 a 95 km2 , ve čtverci velikosti 1000 km2.

Mnozí autoři (např.  Cámara et al., 2016)  řeší problém subjektivity stanovení vhodného prahu 

porovnáním několika vytvořených sítí různých prahových hodnot s topografickou či ortofoto 

mapou a zvolením prahu pro nejvíce podobnou síť. To může být řešení při analýze říčních sítí,  

ale  při  analýze  údolních  sítí  nelze  považovat  zejména  pramenné  oblasti  vodních  toků

za referenční území. Omran et al. (2016) nabízí pokročilejší metodu stanovení vhodného prahu 

dle maximálního řádu toku v síti.  Ten se určí  a podle něj se zpětně vykreslují  sítě různých 

prahových hodnot tak, aby se našel práh vykreslující síť dle požadované maximální řádovostní 

hodnoty.  Tato metoda se  nicméně  také hodí  spíše  pro hydrologické účely,  jelikož na rozdíl

od vodních toků není pro údolní sítě České republiky známý maximální relativní řád posledního 

údolí v síti. 
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3.1.2. Zvolení prahu vykreslení sítě

Pro  analýzu  údolních  sítí  dle  zvolené  metodiky  (Zhang  a  Guilbert,  2013) je  požadovano 

vytvoření takové sítě, která nebude příliš podrobná, aby se rozlišení jednotlivých typů ztrácelo

v šumu mnohačetných počátečních údolí, ale ani příliš hrubá, aby se dal ještě rozlišit vzor sítě.  

Jaký práh zvolit se dá reverzně zjistit pomocí průměrného úhlu připojení přítoků v povodí, jedné 

ze 4 charakteristik použité metody rozlišení typů sítí. Myšlenka vychází z toho, že pravoúhlé

a mřížovité  sítě  mají  tuto hodnotu  → 90°.  Testováním různých prahů pro  určitou vizuálně 

evidentní pravoúhlou či mřížovitou síť se dá tedy zjistit, pro který práh dosahuje průměrný úhel 

připojení přítoků nejvyšších hodnot.

Na území České republiky se nachází mnoho vizuálně pravoúhlých sítí, nicméně žádná není  

vyloženě vzorová. Oproti tomu mřížovitá síť Vsetínské Bečvy v Beskydech je ideální příklad 

(Albert,  2014). Tato síť byla tedy použita jako referenční a vykreslena pro prahové hodnoty

1, 2, 3, 4, 5, 6 km2. Obr. 15 ukazuje jednotlivé vytvořené sítě s hodnotou průměrného úhlu v síti 

a  počtem segmentů.  Nejvyšších  hodnot  hodnot  dosahují  3.  a  4.  síť  (obě  74°),  při  zvolení 

menšího či většího prahu již hodnota úhlu klesá. Z těchto dvou byl tedy pro vytvoření sítí na 

celém území zvolen nižší práh 3 km2, protože při stejné hodnotě průměrného úhlu vykresluje síť 

více než práh 4 km2 (čím vyšší práh, tím hrubější síť).

čččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččč
Obr. 15 –  Mřížovitá síť Vsetínské Bečvy vykreslená pro prahové hodnoty 1,2,3,4,5,6 km2.
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Při porovnání sítě prahové hodnoty 3 km2  s databází  DIBAVOD odpovídá vytvořená síť spíše 

hrubější síti  HÚ, je třeba ovšem zdůraznit, že zde zkoumaná údolní síť nerovná se říční síť. 

Respektive  vektorová  říční  síť  JÚ je  mnohem  rozvinutější  o  četné  pramenné  úseky

bez vlastního založeného údolí. To je vidět na Obr. 16, kde jsou porovnány sítě DIBAVOD a sítě 

vykreslené pod prahem 3 km2  a 1 km2  na moravskoslezské části povodí Odry.  Na síti  JÚ je 

evidentní nadbytečný šum v pramenných oblastech a rovinných místech toků což se v mnohem 

menší míře, nicméně stále, projevuje i na síti prahu 1 km2.  Pokud je tedy práh zvolen příliš 

podrobný, zvětšuje se chybovost modelu.

čččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččč
Obr. 16 –  Porovnání sítí DIBAVOD JÚ a vytvořené sítě prahu 1 km2 ; HÚ a vytvořené sítě prahu 3 km2.   
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Skutečnost, že většina zdrojnic v pramenných mísách není součástí údolí na bázi fundamentu, 

nýbrž  jedná  se  spíše  o  prohloubené erozní  rýhy  a  strže,  lze  doložit  na  upraveném Obr.  17

z oblasti Hřibovské hornatiny z práce Jakuba Stemberka (2011).

čččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččč

Obr. 17 –  Vytvořená síť 3 km2 na podkladu mapy hloubky erozních rýh z práce J. Stemberka (2011).
Síť erozních rýh odpovídá vrstvě DIBAVOD – JÚ. 

3.1.3. Zvolení řádu povodí

Zvolení  prahové hodnoty úzce souvisí  s  relativní  řádovostí  celé  sítě,  neboť při  zvyšující  se  

podrobnosti sítě se zvyšuje i její relativní řádovost (Obr. 18). 

čččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččč
Obr. 18 –  Závislost relativní řádovosti (Stream Order) na prahové hodnotě (Threshold Value). 
Prahová hodnota zadaná v pixelech – velikost buňky rastru 22x22 m (Omran, 2016).

To ilustruje i Obr. 19, kde je v síti povodí Moravy vidět, že povodí řádu 3 pro zvolený práh

3 km2  víceméně odpovídá povodí řádu 4 pro práh 1 km2 - viz mřížovitá síť Vsetínské Bečvy

v pravé části mapy povodí. Dále je zde vidět, že při zvolení prahu 1 km 2 není kvůli velkému 

šumu zdrojnic rozpoznána ani jedna pravoúhlá či mřížovitá síť na rozdíl od prahu 3 km2.
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čččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččč

Obr. 19 –  Porovnání sítí povodí Moravy prahových hodnot 3 km2 a 1 km2.
Klasifikované typy sítí neodpovídají konečným výsledkům, klasifikováno testovacím rozmezím hodnot metrik.

Zhang a Guilbert (2013) ve svém článku uvádějí trojici grafů (Obr. 20), které zobrazují četnost 

segmentů v subpovodí pro řády 2, 3 a 4 ve studované síti  Russian river v Kalifornii. Celkový 

počet subpovodí 2. řádu je zde 714, 3. řádu 167 a 4. řádu 39. Z grafů je vidět,  že naprostá  

vetšina subpovodí 2. řádu je tvořena méně než 5 segmenty, stejně jako většina subpovodí 4. řádu 

je tvořena více než 80 segmenty.

čččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččč

Obr. 20 –  Četnost segmentů pro pro povodí určitého řádu.
Počet subpovodí je na ose y a počet segmentů na ose x (Zhang a Guilbert, 2013).
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Obě hodnoty jsou pro analýzu údolních sítí  extrémní,  jak komentují  i  autoři  článku (Zhang

a  Guilbert,  2013):  „Sítě  4.  řádu  mohou reprezentovat  velmi  velké  systémy,  kde  hlavní  tok 

protéká různými typy terénu a prochází různými vzorci sítě“. A obdobně údolí 2. řádu jsou příliš 

malá a nemají velkou vypovídací hodnotu co se týče tektonicky založených typů údolních sítí. 

To lze ilustrovat na  Obr. 21, který zobrazuje vytvořenou síť moravskoslezského povodí Odry 

(práh  3  km2)  a  údolí  jednotlivých  řádů.  Tektonické  založení  údolí  do  pravého  úhlu

se v údolích 2. řádu zcela ztrácí, nejvíce je vidět v údolích 3. řádu a částečně se sice projevuje

i v údolích 4. řádu, ale většina těchto subpovodí již tvoří opravdu velké systémy. Z důvodu výše 

zmíněného byl tedy pro účely této práce zvolen 3. řád relativní řádovosti. 

čččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččč

Obr. 21 –  Síť povodí Odry prahové hodnoty 3 km2 s řádovostí údolí.
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3.1.4. Vytvoření povodí

Použitá metodika (Zhang a Guilbert,  2013) počítá jednotlivé charakteristiky v rámci dílčích 

úseků sítí  (subpovodí)  zvoleného řádu relativní  řádovosti.  Existují  dva způsoby,  jak pomocí  

sady nástrojů ArcHydro vytvořit povodí. První variantou je série nástrojů: Stream Segmentation 

- Catchment Grid Delineation - Catchment Polygon Processing - Drainage Line Processing -  

Adjoint Catchment Processing (Váňová, 2008). Druhou variantou pak manuální vytvoření bodů 

v místě závěrových profilů  (pour points)  a následná funkce  Batch Subwatershed Delineation  

(Merwade, 2012). 

Úskalí prvního způsobu je vytvoření mnohačetných povodí v místě každého sub-závěrového 

profilu, respektive v místě každého soutoku. Pro analýzu sítě daného řádu je potřeba jen jeden 

polygon povodí a manuální sloučení v každé síti nepřichází pro velké množství zkoumaných 

povodí v úvahu. Druhý způsob pro svou manuální podstatu taktéž není ideální, nicméně z jeho 

principu – vytvoření bodů závěrových profilů jako základu nasledně vytvořených subpovodí – 

vychází použitý postup.

Myšlenka tohoto postupu je vytvořit automaticky body závěrových profilů jen pro povodí 

určitého řádu (v tomto případě řádu 3). Z bodů je pak proti směru toku po pixelech vytvořen 

polygon  povodí.  Aby byl  vytvořen  odpovídající  počet  samostatných povodí,  je  nutné  body

na linii toku posunout. V opačném případě – vytvoření bodů v místě křížení linií toku – by bylo 

vytvořeno povodí jen jedno, nehledě na počet připojených linií (Obr. 22). 

čččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččč

Obr. 22 –  Subpovodí vytvořená nástrojem Adjoint Catchment Processing a povodí vytvořená z bodů 
závěrových profilů.
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Prvním krokem postupu je rozdělení vektorové sítě  ( S t r e a m )  pomocí nástroje  Select Layer

By Attribute na dvě vrstvy – vrstvu toků řádu 3  (grid_code = 3) a vrstvu toků všech vyšších 

řádů  (grid_code  >  3).  Linie  druhé  jmenované  vrstvy  se  následně  obalí  Buffer zónou

(vzdálenost 10 m,  Dissolve Type – ALL), tak aby se v dalším kroku pomocí nástroje  Intersect 

protla s vrstvou toků řádu 3. Výsledkem je vrstva bodů (nutno nastavit parametr Output type –  

POINT). Bodový výstup nástroje Intersect je ale v topologické formě Multipoint, proto se musí 

pomocí nástroje Feature To Point převést na separátní bodovou vrstvu ( P o i n t ), kterou už lze 

použít  jako  základní  vstup  pro  vytvoření  povodí.  Celé  schéma  zautomatizované  pomocí  

ModelBuilderu zobrazuje Obr. 23.

čččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččč

Obr. 23 –   Model vytvoření vrstvy bodů závěrových profilů.

Parametr nástroje Buffer - Dissolve Type  – ALL znamená vytvoření jednolité zóny pro všechny 

segmenty  a  ne  pro  každý  zvlášť  (defaultní  NONE).  Je  nutno  jej  nastavit,  protože  jinak

se v každém místě křížení dvou linií vytvoří „koleno“. To pak způsobí zdvojení míst průniku

a vytvořených bodů (Obr. 24). Vzdálenost 10 m odpovídá v rastru  DMR 4G dvoum pixelům

a byla zvolena proto, že při vzdálenosti jen jednoho pixelu se při ostrém napojení linií mohou  

vytvořit oba body závěrových profilů v jednom pixelu. Došlo by tedy k vytvoření jen jednoho 

povodí, namísto dvou – viz Obr. 22.

čččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččč
Obr. 24 –   Parametr nástroje Buffer - Dissolve Type – chyba zdvojení bodů závěrového profilu.

V této  fázi  je  nutné zkontrolovat,  zda  vytvořené  body závěrových profilů  odpovídají  všem 

údolím 3. řádu. Použitý postup vytváří body jen v rámci větších sítí minimální velikosti 4. řádu, 

ale pro všechny samostatné sítě 3. řádu nefunguje. Body pro těchto pár sítí  na okraji území

je tedy nutné přidat manuálně.

35



Před automatickým vytvořením povodí je ale ještě nutné v atributové tabulce bodové vrstvy 

( P o i n t )  přidat  čtyři  sloupce:  BatchDone,  SnapOn,  Name,  Descript  (Merwade,  2012).

Dále  je  potřeba  pomocí  Calculate  Field  prvnímu  sloupci  přiřadit  hodnotu  0,  druhému

hodnotu  1,  a  může  se  přistoupit  k  vytvoření  povodí  pomocí  nástroje  Batch  Subwatershed  

Delineation  (Obr.  25).  Základní  vstupy této  funkce  jsou  vytvořená  vrstva  bodů  ( P o i n t ),

síť toku v rastrové podobě ( S t r e a m _ r ) a rastr směru odtoku ( F l o w D i r ). 

čččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččč
Obr. 25 –   Model vytvoření vrstev povodí a sítí zkoumaných údolí.

Následující  krok v modelu je  Calculate  Field zadání  n + [OBJECTID] pro  sloupec názvu 

povodí.  Výraz  n  značí  libovolné číslo,  které  je  přičtené k číselné řadě jednotlivých povodí 

[OBJECTID] tak, aby mělo v součtu všech díčích úseků zkoumaného území každé povodí své 

specifické číslo. Pomocí nástroje Identity se pak k vrstvě sítě ( S t r e a m ) přiřadí jednotlivá čísla 

povodí  ( S u b w a t e r s h e d ) na základě překryvu prvků. Ještě předtím je ale potřeba zvětšit 

polygon povodí pomocí nástroje Buffer, protože v některých případech se může stát, že polygon 

vytvořený z rastrové formy dat se v okrajových „pixelových“ částech nepřekrývá s vektorovou 

vrstvou  sítě  (Obr.  26).  Jako  dostačující  zvětšení  polygonu  povodí  byla  zvolena  hodnota

Bufferu 2 m. Výsledkem je vrstva zkoumaných údolních sítí ( N e t w o r k ) .
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Zbývajících  pár  nástrojů  na  konci  modelu  –  Delete  Field  a  Delete  Features pak  slouží

k  odstranění  nepotřebných sloupců atributové  tabulky a  odstranění  segmentů  sítě  pro  které 

nebylo vytvořeno povodí.  To jsou všechny údolí  jiného než 3.  řádu mimo sítě vytvořených 

povodí. Selekcí všech segmentů podle řádu by se ale také vymazala údolí v rámci vytvořených  

povodí, proto je v nástroji  Select Layer By Attribute  využita informace získaná předchozími 

nástroji  –  zadání  BUFF_DIST  =  0  vybere  všechny  segmenty,  které  nebyly  zpracovány 

nástrojem Identity (tzn. všechny prvky mimo vytvořená povodí).

čččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččč

Obr. 26 –  Zvětšení polygonu povodí pomocí nástroje Buffer.

Vytvořená povodí nepokrývají  celé území České republiky,  ale to ani z podstaty výběru jen 

údolních sítí 3. řádu není možné. Zvýšit plochu pokrytí je možné úpravou vstupního rastrového 

datasetu,  tedy  jeho  ořezem  o  plochy  primárně  vytvořených  povodí  a  následným 

znovuvytvořením sítě pomocí odtokového modelu nástrojů ArcHydro (Obr. 12). Pro vytvoření 

masky ořezu byl použit nástroj Erase se zadáním XY Tolerance – 100 m. Bez zadání vzdálenosti 

by bylo při ořezu makropovodí o vrstvu primárního povodí vytvořeno množství miniaturních 

polygonů, protože polygony primárních povodí na sebe těsně nenavazují.

Sekundární  síť  pak začíná řádem 1 na místě  původního řádu 4 (případně vyšších řádů)

a lze z ní pomocí stejného postupu (Obr. 23 a 25) vypočítat nová povodí 3. řádu posunutá na 

toku směrem k závěrovému profilu (Obr. 27). Takto sekundárně vytvořená povodí jsou do jisté 

míry zkreslená a zhruba ve třetině případů dosahují neúměrně velké rozlohy oproti primárním 

povodím,  nicméně  stále  ještě  kopírují  typické  znaky  jednotlivých  typů  sítí.  Zopakováním 

postupu a vytvořením terciárních povodí by už ale došlo k přílišnému zkreslení. 

Všechny povodí jednotlivých 9 makropovodí lze ihned sloučit dohromady, protože při jejich 

tvorbě  bylo  v  modelu zadáno  jedinečné  číslo  n  pro  název  (Name)  každého  makropovodí

(100,  200,  ...900).  Tento  interval  z  důvodu,  že  předem  nebylo  známo  kolik  povodí  bude 

vytvořeno, nicméně pro každé makropovodí to bylo méně než 100. Celkem bylo tedy vytvořeno 

463 povodí, z toho 384 primárních a 79 sekundárních. Před sloučením vrstev sítě ( N e t w o r k )  

je  ovšem  nutné  každou  vrstvu (9  primárních  a  9  sekundárních)  upravit  manuálním 

přejmenováním sloupců  to_node  a  from_node, protože tyto hodnoty jsou modelem  ArcHydro 

generovány pokaždé znovu, začínající od čísla 1.
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čččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččč

Obr. 27 –  Primárně a sekundárně vytvořená povodí s řádovostí údolí dle primární sítě.

38



3.2. Charakteristiky použité pro rozlišení typů údolních sítí

Základní  vstup pro všechny charakteristiky je soubor sítí  ( N e t w o r k ),  kde každý segment 

obsahuje informaci do jakého povodí náleží (Name), jakého je řádu (grid_code) a odkud – kam 

směřuje  (from_node  a  to_node)  (Tab.  9).  Stejnou  hodnotu  sloupce  to_node obsahují  krom 

posledního segmentu před závěrovým profilem v povodí vždy minimálně dva segmenty – dva 

přítoky spojené soutokem. Hodnota  from_node je pro každý segment jedinečná.

č

Tab. 9 –  Atributová tabulka vstupního souboru sítí ( N e t w o r k ).

3.2.1. Průměrný úhel připojení přítoků

Tato  hlavní  charakteristka  rozlišení  typů  údolních  sítí  vychází  z  aproximace  nerovných 

segmentů  jednotlivých  přítoků  rovnými  liniemi  a  následného  spočítání  úhlů  mezi  nimi.

Ještě předtím je ale potřeba zkontrolovat, zda vrstva ( N e t w o r k )  neobsahuje trojité připojení 

segmentů v jednom uzlu namísto klasického připojení pouze dvou linií. V takovémto případě

by  totiž  následující  postup,  počítající  se  dvěma  segmenty,  obsahoval  chybné  hodnoty.

Zjištění  těchto  trojsegmentů  je  jednoduše  možné  z  atributové  tabulky  –  sloupce  to_node. 

Stejnou hodnotu  obsahují  ne  běžné  2,  nýbrž  3  segmenty.  Hromadně  lze  tato  místa  odhalit 

pomocí  nástroje  Summary Statistics  se  zadáním  Statistic  Type – COUNT  pro pole  to_node,

Case field – to_node. Poté se nejkratší ze tří segmentů v jednom uzlu manuálně odstraní, jedná 

se ale jen o 0,01 % uzlů z celkového souboru dat.

Následuje označení segmentů všech přítoků mimo poslední segment řádu 3 před závěrovým 

profilem. Ten (Obr.  28) jako jediný nemá párovou hodnotu  to_node,  zvolený postup by při 

počítání s ním tedy opět vykazoval chyby. Nejdříve je nutné hromadně označit všechny tyto 

koncové segmenty. Toho se dosáhne připojením bodů v závěrových profilech povodí k vrstvě 

sítě ( N e t w o r k )  a  následným  označením  segmentů  dle  informace  z  bodové  vrstvy.

Informaci  ORIG_FID  totiž  obsahují  jen  požadované  poslední  segmenty  – viz  Tab.  9.

Jako body na konci povodí ovšem nelze použít body závěrových profilů  ( P o i n t )  vytvořené

v  předchozím  kroku  vytvoření  povodí,  protože  ty  obsahují  z  důvodu  sloučení  primárních

a  sekundárních  povodí  neodpovídající  informaci  from_node.  Ta  je  nutná  pro  připojení

ke správné vrstvě sítě jednotlivých povodí.  Použitelné body je tedy potřeba nejdříve vytvořit 

pomocí nástroje Intersect, který je vytvoří v průniku povodí ( S u b w a t e r s h e d ) s vrstvou sítě 

( N e t w o r k ). Nutné je nastavení parametru Output Type – POINT a následná konverze z formy 
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Multipoint  do  separátní  bodové  vrstvy.  Pak  lze  již  vytvořené  body  připojit  k  vrstvě  sítě

na  základě  pole  from_node.  Koncový  segment  v  síti  se  poté  označí  pomocí  nástroje

Select Layer By Attribute se zadáním  ORIG_FID > 0  a požadované segmenty všech přítoků

nad ním následně parametrem SWITCH_SELECTION stejného nástroje.

č

Obr. 28 –  Označení posledního segmentu před závěrovým profilem.

Z tohoto výberu přítoků pak vychází následující postup. Nejdříve je nutné vytvořit vrstvu bodů 

všech  koncových  a  uzlových  bodů  segmentů  pomocí  nástroje  Feature  Vertices  To  Points

se zadáním Point Type – START pro koncové body a END pro uzlové body. Následně se mezi 

body vytvoří  linie  –  strany trojúhelníků  – pomocí  nástroje  Points  To  Line  na základě  pole 

to_node (Line Field). Linie přepon trojúhelníku – koncové body (START) je možné takto spojit 

ihned, pro vytvoření odvěsen a spojení s uzlovými body (END) je nejdříve potřeba koncové 

body rozdělit na dvě vrstvy – vrstvu bodů jednoho a druhého přítoku (oba mají stejné to_node). 

K tomu poslouží nástroj  Sort se zadáním Sort Field – to_node – ASCENDING. Ten z vrstvy 

bodů  (START)  vytvoří  novou vrstvu  seřazenou vzestupně  podle  pole  to_node.  To  přepočítá

i pole OBJECTID tak, že dvojité body stejné hodnoty to_node jsou jsou jednou liché hodnoty 

OBJECTID  a  podruhé  sudé.  Nástrojem  Calculate  Field  se  pak  přepočítá  pole  ORIG_FID 

výrazem  [OBJECTID] MOD 2,  který všem lichým polím dle  OBJECTID přiřadí  hodnotu 1

a všem sudým hodnotu 2 (Tab. 10).

Tab. 10 –  Atributová tabulka nové vrstvy bodů  (START) po spuštění nástrojů  Sort  a  Calculate Field.

Díky tomu se mohou výběrem polí 0 a 1 vytvořit samostatné uzlové bodové vrstvy (START_1)

a (START_2). Výběr se provede nástrojem Select Layer By Attribute, kterému předchází nástroj 

Make Feature Layer, a za nímž následují nástroje  Copy Features. Tyto nástroje slouží jen ke 

správnému napojení prvků v modelu. Poté se může přistoupit k vytvoření linií odvěsen, ale ještě 

před spuštěním nástroje  Points To Line je  potřeba připravit  vstupy – sloučit  pomocí  Merge 

dohromady vrstvy bodů (END) + (START_1) a (END) + (START_2). Vytvořené prvky zobrazuje 

Obr. 29.
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č

Obr. 29 –  Vrstva sítě ( N e t w o r k ) s vytvořenými body a liniemi tvořící trojúhelníky.

Body, které se překrývají jsou v mapě zobrazeny vedle sebe.

Následuje  krok  přidání  informace  o  délce  linií  k  výběru  vrstvy sítí  ( N e t w o r k ) .  Pomocí 

nástrojů  Add Field + Calculate Field  se ke každé ze 3 linií  přidá nový sloupec podle stran

v trojúhelníku – pro linii přepony sloupec  C, pro linie odvěsen sloupce A / B. – a do sloupců

se přidá informace o délce linie – [Shape_Length]. Vytvořené sloupce se pak připojí k vrstvě sítí 

pomocí  Join Field na základě pole  to_node.  V této vrstvě se vytvoří dva sloupce (Add Field) 

uhel a ANGLE a poté lze již přistoupit k výpočtu úhlů pomocí vzorce,
č

č

který se pomocí jazyka Python v nástroji Calculate Field vyjádří zápisem: 
č

math.acos((!A!**2 + !B!**2 - !C!**2) / (2.0 * !A! * !B!))
č

Vypočtený úhel ve sloupci  uhel je ale v radiánech, proto se zápisem (!uhel! / math.pi) * 180

stejným nástrojem v dalším sloupci  ANGLE vypočte úhel požadovaný ve stupních (Tab. 11). 

Úhlovou  informaci  obsahují  obě  odvěsnové  linie  díky  stejné  hodnotě  to_node a  poslední 

segment v sítí nemá informaci žádnou, ale to pro výpočet průměrného úhlu celé sítě nehraje roli.

Tab. 11 –  Atributová tabulka souboru sítí (Network) po dokončení všech kroků vytvoření úhlu.

čččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččč

Nástroj Summary Statistic – Statistic Type – MEAN, Case field – Name pak vypočte průměrnou 

hodnotu  úhlu pro celou síť.  Posledním krokem je  připojení  vytvořené  tabulky  –  informace 

MEAN_ANGLE – k  vrstvě povodí  ( S u b w a t e r s h e d ) pomocí  Join Field  na základě pole 

Name. Celý proces zobrazuje Obr. 30, zásadní nástroje jsou odlišené tmavším odstínem.
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Obr. 30 –  Model výpočtu průměrného úhlu připojení přítoků.
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3.2.2. Procento křivolakých přítoků

Tato metrika je počítána jako počet křivolakých přítoků (délka segmentu dělená délkou mezi  

koncovými body) ku celkovému počtu přítoků v síti. Zhang a Guilbert (2013) ve svém článku 

používají jako limitní hodnotu ≥ 1,5, tedy všechny přítoky o 150 % delší než je vzdálenost mezi  

jejich koncovými body jsou považovány za křivolaké. Pro účely zkoumaného území ale musela 

být tato hodnota snížena na ≥ 1,2, protože nelze použít stejnou hodnotu platící pro tektonicky 

aktivní oblast Kalifornie i pro geologicky zcela odlišné území České republiky.

Prvním krokem je  tedy výběr  všech  přítoků v  síti  ( N e t w o r k )  pomocí   Select  Layer

By  Attribute  zadání  grid_code  <  3. Následuje  zjištění  celkového  počtu  přítoků  (Total)

v jednotlivých povodích pomocí nástroje  Summary Statistics (Statistic Type – COUNT,  Case 

field – Name).  Dále je potřeba zjistit délky mezi koncovými body přítoků – vsrtva koncových 

bodů se vytvoří nástrojem Feature Vertices To Points (Point Type – BOTH_ENDS) a následně 

spojí v linie nástrojem Points To Line (Line Field – from_node)(Obr. 31).Na rozdíl od předchozí 

charakteristiky výpočtu úhlů nelze body spojit na základě to_node, protože to by vytvořilo linie 

vždy pro dvojici přítoků a zde je požadována samostatná linie pro každý segment.

ččččččččččččččččččččč
Obr. 31 –  Síť ( N e t w o r k ) s koncovými body segmentů toků řádu < 3 a liniemi mezi nimi.

Délky  vytvořených  linií  se  pak  vydělí  délkami  úseků.  Nejdříve  je  tedy  nutné  připojit

(Join Field) vrstvu linií k vrstvě sítě a následně ve vrstvě sítě přidat sloupec (Add Field) SIN,

ve kterém se pomocí Calculate Field vydělí výše zmíněné délky. Následně se vyberou křivolaké 

přítoky pomocí  Select  Layer  By  Attribute  zadání  SIN  >= 1.2.  Nástroj  Summary  Statistics  

stejného zadání pak zjistí celkový počet těchto přítoků – výstup  (Bended).  K tabulce  (Total)

se poté připojí tabulka (Bended) na základě pole  Name. Dále se k ní přidá sloupec BENDED,

ve kterém se vypočte požadovaná metrika vydělením počtů (Total) / (Bended).

Obr. 32 –  Model výpočtu procenta křivolakých přítoků.
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3.2.3. Poměr délek

Poměr délek je počítán jako poměr mezi délkou všech přítoků a hlavního toku. Za hlavní údolí  

není dle metodiky Zhanga a Guilberta (2013) považováno jen údolí 3. řádu, nýbrž více údolí 

stejného směru a řádu, tedy i řádu 2 (Obr. 33). 

Obr. 33 –  Hlavní údolí (Zhang a Guilbert, 2013).

Přesný automatický výběr všech údolí tohoto řádu není s dostupnými datovými informacemi 

možný,  nicméně  je  možné  jej  hrubě  aproximovat.  Postup  je  založen  na  dvojitém  výběru 

segmentů údolí řádu 2 dle nejnižší hodnoty from_node a následném spojení segmentů s údolím 

řádu 3. Bylo zjištěno, že tyto první dva segmenty dohromady přibližně tvoří délku myšleného 

hlavního  údolí,  další  segment  už  by  výsledky spíše  více  zkresloval.  Spojení  údolí  řádu  3

se segmenty řádu 2 do myšlených hlavních údolí naznačují šipky na Obr. 34.
č

č

sdf

Obr. 34 –  Vybraná povodí zobrazující aproximaci vytvoření hlavních údolí.
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Základ postupu tedy tvoří 2 opakující se série nástrojů:

Select Layer By Attribute (grid_code = 2) 

+ Summary Statistics (Field – from_node, Statistic Type – MIN, Case field – Name)

+ Join Field + Select Layer By Attribute (MIN_from_node >= 1)

+ Summary Statistics (Field – Shape_Length, Statistic Type – SUM, Case field – Name)

+ Delete Features

Poslední nástroj z vrstvy sítě  ( N e t w o r k )  vymaže segment s nejnižší hodnotou  from_node, 

aby série nástrojů mohla proběhnout podruhé s výběrem následujícího segmentu. Výstup z této 

série tvoří  tabulka  (Main_2_1)  a  (Main_2_2),  obsahující  informaci  o délce těchto segmentů

2. řádu. Délka údolí 3. řádu (Main_3) se pak zjistí stejným způsobem pomocí počáteční dvojice 

nástrojů s  rozdílem zadání  grid_code = 3  a délka údolí  všech přítoků  (Tributaries) totožně

se  SWITCH_SELECTION  navíc. Následně se pomocí  Join Field  propojí tabulky dohromady, 

Add Field přidá v tabulce (Main_3) sloupec LENGTH a  Calculate Field vypočítá požadované 

zadání – délka přítoků (Tributaries) děleno součet délek hlavního toku (Main_2_1 + Main_2_2 

+ Main_3).  V modelu  postupu  (Obr.  35)  je  ještě  nutné  přidat  podmínku  – precondition – 

(značena  tečkovanou  čarou),  tak  aby  kroky  v  modelu  proběhly  ve  správném  pořadí.sdf

čččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččč

Obr. 35 –  Model výpočtu poměru délek.
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3.2.4. Poměr protažení

Poměr  protažení  počítá  poměr  mezi  délkou  a  šířkou  myšleného  obdelníku  nejtěsněji 

ohraničujícího  danou  síť  (minimum  bounding  rectangle  –  MBR).  Délka  (e1) je  vždy

ta strana obdelníku, která svírá se směrem hlavního toku větší úhel (Obr. 36).

sdf

Obr. 36 –  Obdelník MBR (Zhang a Guilbert, 2013), upraveno. 

V  programu  ArcGIS  (Obr.  37)  se  tato  charakteristika  spočítá  pomocí  nástroje  Minimum 

Bounding Geometry (Geometry Type – RECTANGLE_BY_AREA, Add geometry characteristics  

as  attributes  to  output).  Ještě  předtím  je  ale  nutné  spustit  nástroj  Dissolve

(Dissolve_Field  –  Name),  který  všechny segmenty každé  sítě  daného  povodí  ( N e t w o r k ) 

sloučí do jedné vrstvy. Jinak by se MBR počítal pro každý segment zvlášť. Výstup ve formě 

polygonu (Obr. 38) obsahuje informaci o délce a šířce,  v novém sloupci (Add Field) ELONG

se požadovaná metrika spočítá (Calculate Field) výrazem [MBG_Length] / [MBG_Width].

sdf

Obr. 37 –  Model výpočtu poměru protažení.

č

čččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččččč

Obr. 38 –  Síť ( N e t w o r k ) s vytvořeným obdelníkem MBR.

č
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3.2.5. Celkový model výpočtu 4 vybraných charakteristik

Jednotlivé modely charakteristik jsou spojeny do velkého modelu (Obr 39.), aby výstupy každé 

charakteristiky (ANGLE, ELONG, BENDED, LENGTH) byly automaticky přidány (Join Field) 

k  vrstvě  povodí  ( S u b w a t e r s h e d ).  Pro  správnou  funkčnost  celkového  modelu  je  nutné 

zaměnit  pořadí  jednotlivých  modelů  (zejména  kvůli  odstranění  některých  segmentů  sítě

v modelu poměru délek) a také podmínit (precondition) pořadí spuštění jednotlivých nástrojů.
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3.3. Klasifikace typů údolních sítí České republiky

3.3.1. Primární klasifikace typů údolních sítí dle metodiky Zhanga a Guilberta

Vypočítané hodnoty 4 klasifikačních charakteristik (Obr. 40) pro vykreslené údolní sítě České 

republiky jsou základními  vstupy pro rozlišení  jednotlivých typů údolních sítí  dle metodiky 

Zhanga a Guilberta (2013) (Tab. 4, str. 19), v této práci pojmenované jako primární klasifikace.

Obr. 40 – Hodnoty klasifikačních charakteristik pro celkový počet 463 vykreslených sítí České republiky. 

Jak již bylo podrobněji představeno v kapitole 2.2.2., tato metodika nerozlišuje jednotlivé typy 

sítí na základě arbitrárně stanovených hodnot klasifikačních charakteristik. Místo toho stanovuje 

určitá limitní rozmezí (Tab. 6, str. 20), kde konkrétní hodnotu dané klasifikační charakteristiky 

vyjadřuje  tzv.  stupeň  příslušnosti  v  rámci  daného  rozmezí  na  základě  fuzzy  logiky

(např. rozmezí 1-3, hodnota 2 →  stupeň příslušnosti 0,5). Každý ze 4 typů sítí je hodnocen 

kombinací klasifikačních charakteristik (Tab. 5, str. 19) a výsledný stupeň příslušnosti k danému 

typu  je  určen  podle  charakteristiky  s  nejnižším  stupněm  příslušnosti.  Například  (stupeň 

příslušnosti v závorce): stromovitý typ – úhel připojení přítoků (0,7) + poměr protažení (0,8);  

pravoúhlý typ – úhel připojení přítoků (0,7) + procento křivolakých přítoků (0,6).  Výsledný 

stupeň příslušnosti je v tomto příkladu 0,7 pro stromovitý typ sítě a 0,6 pro pravoúhlý typ sítě.  

Konkrétní  typ  sítě  je  určen  porovnáním   jednotlivých  4  výsledných  stupňů  příslušnosti  k 

danému  typu  sítě  (Obr.  4,  str.  21)  a  výběrem nejvyššího  z  nich  (v  uvedeném  příkladu  -  

stromovitý typ). Jak ale sami autoři (Zhang a Guilbert, 2013) uvádějí, úskalím této metody je, že 

typ sítě může určit i velmi malý výsledný stupeň příslušnosti k danému typu, pokud je nejvyšší  

ze  všech  a  ty  ostatní  jsou  zanedbatelné.  Přitom  by  třeba  daný  typ  sítě  dle  morfologické 
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podobnosti  jasně  náležel  k  jinému  typu.  Pro  příklad  lze  uvést  hypotetickou  síť,  která  má 

hodnoty  klasifikačních  charakteristik:  úhel  připojení  přítoků  –  84°;  procento  křivolakých 

přítoků – 0; poměr délek – 5; poměr protažení – 1,5. Taková síť je díky velmi vysoké hodnotě  

úhlu  připojení  přítoků  vizuálně  evidentně  pravoúhlá,  nicméně  nejvyšší  výsledný  stupeň 

příslušnosti  by měla  ke stromovitému typu,  ke  kterému by takto byla  nesprávně  přiřazena.  

Výsledný stupeň příslušnosti by byl sice velmi malý právě kvůli vysoké hodnotě úhlu, nicméně 

nejvyšší  v  porovnání  s  výslednými  stupni  příslušnosti  k  ostatním typům.  Ty by měly kvůli  

hodnotám  některých  klasifikačních  charakteristik  mimo  limitní  rozmezí  výsledný stupeň 

příslušnosti 0. Pro paralelní typ kvůli hodnotě úhlu (maximální hodnota v rozmezí - 65°), pro 

mřížovitý typ kvůli hodnotě poměru délek (maximální hodnota v rozmezí – 1,2) a pro pravoúhlý 

typ kvůli hodnotě procenta křivolakých přítoků (minimální hodnota v rozmezí – vyšší než 0).

Pro klasifikaci typů údolních sítí České republiky tedy nebylo převzato rozlišení typů sítí

dle fuzzy logiky, ale na jejím základě byly podle II. případu limitních hodnot (Tab. 6, str. 20) 

definovány arbitrární hraniční hodnoty tak, aby byl stupeň příslušnosti pro každou klasifikační  

charakteristiku  (v  rámci  rozlišení  konkrétního  typu  sítě)  vyšší  než  0,5.  Takto  vypočítané 

hodnoty 8 prediktorů (ostrý úhel, velmi ostrý úhel, pravý úhel, křivolaké přítoky, dlouhé přítoky,  

krátké přítoky, široká síť, protažená síť) jsou proměnnými čtyř IF-THEN pravidel pro klasifikaci 

typů údolních sítí dle metodiky Zhanga a Guilberta (2013) (Tab. 12). Případ II byl vybrán proto, 

že  poskytuje  nejširší  rozmezí  limitních  hodnot  průměrného  úhlu  připojení  přítoků  a  oproti  

ostatním případům tedy klasifikuje nejvíce typů sítí (pravý úhel v rozmezí 77,5° - 100° oproti 

80° - 100° a 82,5° - 97,5° v případu I a III).

Tab. 12 –  IF-THEN pravidla pro klasifikaci typů údolních sítí České republiky.

Jednotlivé prediktory jsou zapsány ve formě selekce atributů v nástroji Calculate Field (například ostrý úhel - 

[ANGLE]  <  72.5). Označení  klasifikačních  charakteristik  vychází  z  jejich  pojmenování  v  předchozích 

kapitolách:  ANGLE – průměrný úhel připojení přítoků, BENDED – procento křivolakých přítoků, LENGTH – 

poměr délek, ELONG – poměr protažení.

pravidlo IF-THEN zápis pravidla s hraniční hodnotou klasifikační charakteristiky typ sítě

1 if [ANGLE] < 72.5 AND [ELONG] < 2.25 then stromovitý

2 if  [ANGLE]  <  50  AND  [BENDED]  <  0.45  AND  [LENGTH]  >  0.4  AND 

[ELONG] > 1.75 then

paralelní

3 if [ANGLE] > 77.5 AND [ANGLE] < 102.5 AND [BENDED] < 0.45 AND 

[LENGTH] < 0.7 AND [ELONG] > 1.75 then

mřížovitý

4 if [ANGLE] > 77.5 AND [ANGLE] < 102.5 AND [BENDED] > 0.45 then pravoúhlý
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K automatickému rozlišení jednotlivých typů sítí byl vytvořen model (Obr. 41), jehož vstupem 

je vrstva povodí  ( S u b w a t e r s h e d ) s hodnotami jednotlivých  klasifikačních  charakteristik 

(ANGLE,  ELONG,  BENDED,  LENGTH).  Tato  vrstva  je  výstupem  modelu  výpočtu  čtyř 

klasifikačních charakteristik z předchozí kapitoly (Obr. 39, str. 47). 

sdf

Obr. 41 –  Model rozlišení jednotlivých typů sítí.
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K vrstvě povodí byl pro každý typ sítě přidán sloupec (Add Field) a vypočítán počet sítí daného 

typu dle pravidel z Tab. 12 nástrojem Calculate Field výrazu val s Code Block:

if [ANGLE] < 72.5 AND [ELONG] < 2.25 then

val = "1"

else

val = "0"

end if

To znamená,  že například pro uvedený  Code Block pravidla stromovitého typu sítě byla  ve 

vytvořeném sloupci přiřazena hodnota 1 všem stromovitým sítím a 0 všem ostatním. Takto byly 

označeny  všechny  typy  sítí.  K  vytvoření  samostatných  vrstev  pro  každý  typ  sítě  byla ve 

sloupcích  modelu přidána  série  nástrojů  Select  Layer  By  Attribute  (typ  sítě  = 1)  → Make  

Feature Layer → Save To Layer File → Apply Symbology From Layer.  Poslední nástroj byl 

použit k přiřazení barevného odlišení  jednotlivých typů sítí, vstupy c o l o r  obsahují předem 

nadefinovaná zbarvení. Aby model v jednotlivých sloupcích nepočítal z výběru sítí předchozích 

typů a  vytvořila se vrstva sítě vždy jen pro správný typ, byl oproti prvnímu sloupci v dalších 

sloupcích modelu přidán nástroj  Select  Layer  By Attribute  (CLEAR_SELECTION).  Poslední 

jmenovaný  nástroj  byl  zařazen  i  na  konec  modelu  za  účelem barevného  označení  (Apply  

Symbology From Layer) nerozlišených typů sítí.

Tato metoda klasifikace typů údolních sítí České republiky vycházející z limitního rozmezí 

případu II (Zhang a Guilbert, 2013) rozlišila celkem 252 sítí, z toho 164 bylo zařazeno jako 

stromovitá síť, 23 jako paralelní, 3 jako mřížovitá a 62 jako pravoúhlá (Obr. 42). 

sdf

Obr. 42 –  Typy údolních sítí České republiky rozlišené podle primární klasifikace (viz kapitola 3.3.1.).
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Při  podrobném prozkoumání  jednotlivých  typů  sítí  bylo  ovšem zjištěno,  že  polovina  takto 

určených stromovitých sítí  náleží  na  základě morfologické podobnosti  spíše  k jinému typu.

U paralelního typu jsou to 2 sítě (9 %),  u pravoúhlého 4 sítě (6 %). Mřížovité sítě se dají

z  morfologického  hlediska  považovat  za  správně  zařazené.  Kvůli  této  skutečnosti  byly 

stromovité sítě reklasifikovány jako nerozlišené, což změnilo soubor rozlišených sítí na 88 ku  

375 nerozlišeným sítím (s tím, že 6 nesprávně rozlišených paralelních + pravoúhlých sítí bylo  

prozatím ponecháno v souboru rozlišených sítí) (Obr. 43).

sdf

Obr. 43 –  Typy sítí rozlišené podle primární klasifikace se zařazením stromovitých sítí mezi nerozlišené.

3.3.2. Sekundární klasifikace typů údolních sítí pomocí přidané charakteristiky

Primární klasifikace nerozlišila 375 sítí. Pro klasifikaci takto velkého počtu nerozlišených sítí  

by bylo možné redefinovat arbitrární hraniční hodnoty primární klasifikace a provést ji znovu.  

To znamená buď stanovit jiná limitní rozmezí hodnot klasifikačních charakteristik než případ II, 

ze kterého byly hraniční hodnoty vypočítány. A nebo zachovat tato rozmezí z případu II (Tab. 6,  

str.  20),  ale  vypočítat  hraniční  hodnoty  jiným  způsobem.  Způsobem  takovým,  že  stupeň 

příslušnosti konkrétních klasifikačních charakteristik k horní hranici daného rozmezí (např. 1-3) 

už  nebude  nadpoloviční  (tzn.  větší  než  2),  ale  menší.  To  by  ale  vedlo  spíše  ke  zvýšení  

chybovosti a i kdyby byl změněn práh pouze pro rozlišení stromovitých sítí a ty by byly správně 

zařazené, pořád by zbývalo původních 211 nerozlišených sítí + polovina stromovitých sítí (které 

byly zařazeny mezi nerozlišené), což dělá dohromady 2/3 nerozlišených sítí z celkového počtu  

464.  Namísto  změny  hraničních  hodnot  byla  zvolena  cesta  přidání  pomocné  rozlišující 

charakteristiky.  Na náhodně vybraném vzorku údolních sítí každého typu, které se z hlediska 

morfologie danému typu opravdu podobaly,  byly spočítány některé metriky (tučně označené

v Tab. 2a - 2c, str. 14 - 16), s cílem najít proměnnou rozlišující typy sítí dle jasné závislosti.
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Bylo zjištěno, že koeficient protažení sítě neboli  elongation ratio velmi dobře rozděluje sítě

na  protažené  či  neprotažené,  v  některých  případech  dokonce  lépe  než  poměr  protažení  –  

originální klasifikační charakteristika metody Zhanga a Guilberta (2013). Obě charakteristiky 

sice popisují prakticky totéž, nicméně výsledek poměru protažení může v určitých případech 

poskytovat zkreslený odraz skutečného charakteru sítě. Jedná se zejména o případy, kdy je síť  

protažená, ale při pohledu na tvar jejího povodí je vidět nesoulad šířky povodí s rozvětvením 

sítě (Obr. 44). Tento nesoulad dobře odhalí právě koeficient protažení, jelikož pracuje s plochou 

a délkou povodí na rozdíl  od poměru protažení  (Tab.  13),  který počítá  poměr mezi  délkou

a šířkou myšleného obdelníku nejtěšněji ohraničujícího danou síť. 

sdf

Obr. 44 –  Příklad sítě protažené v rámci vlastního povodí.

Tab. 13 –  Koeficient protažení a poměr protažení.

Koeficient protažení
(elongation ratio) R E=

2A
π

L

 

(průměr kruhu o stejné ploše jako
plocha povodí / délka povodí); 
1 ≥  RE > 0,9 – kruhové sítě, 0,9 > RE > 0,8 – oválné,
RE < 0,8 – protažené 
(Ramaiah, Gopalkrishna, Vittala, Najeeb, 2012)

Poměr protažení E=
e1
e2

A – plocha sítě; L – délka povodí;
e1 – délka sítě; e2 – šířka sítě

Síť (Obr. 44) uvedená jako příklad má průměrný úhel připojení přítoků 55° a hodnotu poměru 

protažení  2,3. Kvůli tomuto číslu nad hranicí limitní hodnoty v pravidle pro stromovité sítě

(poměr protažení je menší než 2,25) byla síť v primární klasifikaci typů sítí vyhodnocena jako 

nerozlišená.  Tato  síť  má  při  zobrazení  na podkladu vrstvy toků  DIBAVOD – JÚ evidentně 

stromovitý charakter. Jeden z prediktorů pro klasifikaci stromovitých sítí je „široká síť“, jinými 

slovy neprotažená síť. Neprotažená síť má dle  Tab. X hodnotu koeficentu protažení větší než 

0,8. Síť z příkladu má hodnotu tohoto koeficientu dokonce 0,9 a kruhovitý tvar jejího povodí je 

tak jasným potvrzením stromovitého charakteru.
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Koeficient protažení byl tedy použit jako přidaná pomocná charakteristika, na jejímž základě 

byl vytvořen následující postup. Ten vychází z logiky prediktorů metodiky Zhanga a Guilberta 

(2013), pouze mění hraniční hodnoty některých klasifikačních charakteristik. Ty byly zjištěny 

postupným dělením souboru  375  nerozlišených  sítí  a  hledáním prahových  hodnot  určitých 

charakteristik, rozdělujících soubor sítí na dva konkrétní typy (Obr. 45).

df

Obr. 45 –  Postup sekundární klasifikace typů údolních sítí.
Ve čtvercích jsou uvedeny jednotlivé charakteristiky označené dle jejich pojmenování jako výstupu z modelu
(ANGLE – průměrný úhel připojení přítoků [°], BENDED – procento křivolakých přítoků, LENGTH – poměr 
délek,  ELONG – poměr  protažení)  + přidaná charakteristika  koeficientu protažení  –  PROTAZ. V kruzích 
vycházejících ze čtverců jsou uvedeny prahové hodnoty a pod nimi kurzivou počet sítí dle rozdělení touto  
prahovou  hodnotou.  Barevné  kruhy  označují  konkrétní  rozlišené  typy  sítí,  barevné  kosočtverce  vyjímky 
následně rozlišené v rámci terciární klasifikace typů sítí. Počet rozlišených sítí daného typu tedy neznačí číslo
v  barevném  kruhu,  ale  toto  číslo  po  odečtení  počtu  vyjímek.  Číslo  v  šipce  označuje  procento  správně  
rozlišených typů sítí vzhledem k počtu vyjímek. Písmena A, B, C, D značí hlavní větve rozdělení.

54



Základním krokem postupu bylo rozdělení souboru sítí dle koeficientu protažení na neprotažené

a protažené sítě (větší nebo rovno než 0,8 vs menší než 0,8) na základě premisy, že neprotažené  

sítě  jsou  buď  stromovité  nebo  pravoúhlé.  Další  premisa  vychází  z  arbitrární  hodnoty

(tzn. hraniční hodnoty stanovené v primární klasifikaci typů sítí) procenta křivolakých přítoků,  

podle které lze předpokládat rozdělení sítí na spíše pravoúhlé a spíše stromovité (větší než 0,45 

vs menší nebo rovno než 0,45) – větev A na Obr. 45. Bylo zjištěno, že takto rozdělené „spíše 

pravoúhlé“ sítě lze považovat za pravoúhlé, pokud mají hodnotu úhlu připojení přítoků vyšší 

nebo rovnu než 66°. Sítě pod touto hodnotou úhlu byly klasifikovány jako stromovité (až na 

několik vyjímek,  které  se  objevují  téměř  v každém následujícím rozdělení).  Stejně  tak sítě  

„spíše  stromovité“  lze  považovat  za  stromovité,  pokud mají  hodnotu úhlu připojení  přítoků 

menší než 74°. Sítě nad touto hodnotou úhlu byly klasifikovány jako pravoúhlé.

Protažené sítě (koeficient protažení menší než 0,8) byly rozděleny podle arbitrární hodnoty 

úhlu připojení přítoků na 3 skupiny. Lze předpokládát, že sítě s hodnotou této charakteristiky 

větší než 77,5° budou pravoúhlé (případně mřížovité) a sítě s hodnotou menší než 50° budou 

stromovité nebo paralelní (větev B). Předpoklad takového rozdělení pravoúhlých sítí se potvrdil  

a k rozdělení stromovitých a paralelních sítí  bylo nutné přidat další  charakteristiku – poměr 

protažení.  Jejich  rozdělení  podle  této  metriky  vycházelo  z  premisy,  že  sítě  více  protažené 

(arbitrární hodnota poměru protažení větší nebo rovno 2,25) budou spíše paralelní a ty méně 

protažené (menší než 2,25) budou spíše stromovité. To se potvrdilo. Protažené sítě s hodnotou 

úhlu připojení přítoků mezi 77,5° a 50° byly dále rozděleny opět podle procenta křivolakých 

přítoků podle premisy,  že sítě s  arbitrární hodnotou menší  nebo rovno než 0,45 budou buď 

stromovité nebo mřížovité (větev C) a sítě s hodnotou větší než 0,45 budou buď stromovité  

nebo pravoúhlé (větev D).

Ve větvi C posloužila k zařazení mřižovitých sítí další přidaná charakteristika – poměr délek 

– podle předpokladu, že sítě s delšími přítoky mřížovité spíše nebudou – budou tedy stromovité.  

To se potvrdilo a pro takové rozdělení byla zjištěna hraniční hodnota poměru délek větší nebo 

rovno než 3 pro delší přítoky (stromovité sítě) a menší než 3 pro zbylou skupinu sítí s kratšími  

přítoky. Ve skupině sítí s kratšími přítoky se ovšem nacházelo ještě velké množství stromovitých 

sítí,  a  tak  byl  tento  soubor  sítí  ještě  dále  rozdělen  pomocí  koeficientu  protažení

(s předpokladem, že mřížovité sítě budou více protažené než stromovité). Bylo zjištěno rozhraní 

hodnot tohoto koeficientu 0,68,  nad kterým lze považovat  sítě za stromovité,  a pod kterým

již alespoň polovina sítí náleží k mřížovitému typu.

Na začátku větve D byly v daném souboru nejprve vyselektovány stromovité sítě. Toho bylo 

docíleno  na  základě  předpokladu,  že  sítě  nejméně  protažené  (arbitrární  hodnota  poměru 

protažení menší než 2,25) a zároveň s nižší hodnotou úhlu připojení přítoků (v tomto případě 

nižší než 60°) budou pravděpodobně stromovité. Zbylý soubor sítí nebylo možné jednoznačně 

zařadit k pravoúhlému typu, a tak bylo pomocí úhlu připojení přítoků zjištěno další rozmezí –  

68°, nad které lze sítě klasifikovat jako pravoúhlé. Poslední soubor sítí s hodnotou úhlu menší 

než 68° se ještě podařilo rozdělit pomocí koeficientu protažení. Zjištěná hraniční hodnota menší 

než 0,58 klasifikovala poslední pravoúhlé sítě v této sekundární klasifikaci, pro zbývající soubor 

68 sítí už nebyla objevena žádná charakteristika, který by tyto nerozlišené sítě dokázala dobře  

rozdělit.
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Je  třeba  ještě  zdůraznit,  že  postup  sekundární  klasifikace  popsaný  na  předchozí  stránce,  

nerozděluje typy sítí se 100 % úspěšností (viz vyjímky na Obr. 45). Jednotlivá rozhraní hodnot 

konkrétních  charakteristik  odhalují  spíše  určitý  evidentní  trend  a  rozdělují  typy  sítí  na 

zkoumaném území s více než 70 % úspěšností (krom rozhraní větve C). Logika ve formě premis 

předpokládaných typů sítí,  ze kterých celý postup vycházel,  je  ještě shrnuta v následujících  

bodech.  Konkrétní  hodnoty charakteristik  v jednotlivých větvích rozdělení  (A /  B /  C /  D)  

nejsou uvedeny,  protože tyto premisy jsou obecné a mohou posloužit  jako základ stanovení 

odlišných hodnot jednotlivých charakteristik pro případnou klasifikaci typů sítí na jiném území.
3

A:

• neprotažené sítě s vyšší hodnotou procenta křivolakých přítoků → pravoúhlé

• neprotažené sítě s nižší hodnotou procenta křivolakých přítoků → stromovité

B:

• protažené sítě s vysokým úhlem připojení přítoků →      pravoúhlé / mřížovité

• protažené sítě s nízkým úhlem připojení přítoků

◦ a vyšší hodnotou protažení sítě → paralelní

◦ a nižší hodnotou protažení sítě → stromovité

C:

• protažené sítě se středním úhlem připojení přítoků

◦ a nižší hodnotou procenta křivolakých přítoků

▪ a vysokým poměrem délek    → stromovité

▪ a nízkým poměrem délek

• více protažené    → mřížovité

• méně protažené → stromovité

D:

• protažené sítě se středním úhlem připojení přítoků

◦ a vyšší hodnotou procenta křivolakých přítoků

▪ a nižším úhlem připojení přítoků, méně protažené → stromovité

▪ a vyšším úhlem připojení přítoků, více protažené

• a vyšším úhlem připojení přítoků → pravoúhlé

• a nižším úhlem připojení přítoků

◦ více protažené → pravoúhlé

◦ méně protažené → nerozlišené
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Pro konečné rozlišení jednotlivých typů sítí dle postupu sekundární klasifikace byl použit stejný 

model  (Obr.  41,  str.  50),  se  zadáním odlišných  pravidel  pro  selekci  konkrétních  typů  sítí.

Tato pravidla (Tab. 14) znázorněná v diagramu (Obr. 45) jsou rozšířením originálních pravidel  

metodiky Zhanga a Guilberta (2013).
¨

Tab. 14 –  Rozlišení jednotlivých typů sítí – pravidla primární + sekundární klasifikace.
V řádcích názvů jednotlivých typů sítí jsou uvedena obecná pravidla rozlišení dle Zhanga a Guilberta (2013).
1. pravidlo u každého typu sítě je pravidlo primární klasifikace (u stromovitého přeškrtnuto, jelikož nebylo 
použito). Aplikace pravidel primární klasifikace v určitých případech vybrala totožné sítě jako některá pravidla  
sekundární klasifikace. Proto jsou některá pravidla sekundární klasifikace, kterých se toto týkalo, zapsána do  
více řádků. A to takovým způsobem, že první (či druhý) řádek označený x znamená výběr sítí podle pravidel 
primání klasifikace, o který je nutné odečíst výběr pravidla sekundární klasifikace v řádku nad ním. Díky této 
úpravě zápisu lze pravidla aplikovat na celý primární soubor 463 sítí.

typ sítě
a 

pravidlo

koeficient
protažení

úhel 
připojení 

přítoků [°]

procento 
křivolakých 

přítoků

poměr 
délek

poměr
protažení

počet 
rozlišených 

sítí

stromovitý - < 90 - - <≈ 1

1. - < 77,5 - - < 2,25 -

2. >= 0,8 < 66 > 0,45 - - 27

3. >= 0,8 < 74 <= 0,45 - - 17

4. < 0,8 < 50 - - < 2,25 -

x < 50 < 0,45 > 0,4 > 1,75 15

5. < 0,8 >= 50 <= 77,5 <= 0,45 >= 3 - 21

6. >= 0,68 < 0,8 >= 50 <= 77,5 <= 0,45 < 3 - 15

7. < 0,8 >= 50 < 60 > 0,45 - < 2,25 19

paralelní - << 90 → 0 >≈ 1 >> 1

1. - < 50 < 0,45 > 0,4 > 1,75 23

2. < 0,8 < 50 - - >= 2,25 -

x < 50 < 0,45 > 0,4 > 1,75 25

mřížovitý - ≈ 90 → 0 << 1 >> 1

1. - > 77,5 < 102,5 < 0,45 < 0,7 > 1,75 3

2. < 0,68 >= 50 <= 77,5 <= 0,45 < 3 - 44

pravoúhlý - ≈ 90 → 1 - -

1. - > 77,5 < 102,5 > 0,45 - - 62

2. >= 0,8 >= 66 > 0,45 - - -

x > 77,5 < 102,5 > 0,45 17

3. >= 0,8 >= 74 <= 0,45 - - 5

4. < 0,8 > 77,5 - - - -

x > 77,5 < 102,5 > 0,45 -

x > 77,5 < 102,5 < 0,45 < 0,7 > 1,75 12

5. < 0,8 >= 68 <= 77,5 > 0,45 - - 58

6. < 0,58 >= 50 < 68 > 0,45 - >=  2,25 28

7. < 0,58 >=  60 < 68 > 0,45 - < 2.25 4
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Sekundární  klasifikace  správně  rozlišila  celkem  223  typů  údolních  sítí  ze  souboru  375 

nerozlišených sítí primární klasifikace. Z tohoto počtu jich bylo 80 rozlišeno jako stromovité,

22 jako paralelní, 22 jako mřížovité a 99 jako pravoúhlé (Obr. 46). 68 sítí bylo vyhodnoceno 

jako nerozlišené. Krom toho bylo do souboru nerozlišených sítí  přidáno celkem 84 vyjímek

z rozřazování dle prahových hodnot (Obr. 45) a také 6 vyjímek špatně rozlišených typů sítí

z  primární  klasifikace.  To  dělá  dohromady  158  nerozlišených  sítí,  které  byly  rozřazeny

v poslední, terciární klasifikaci. 

Obr. 46 –  Typy údolních sítí České republiky rozlišené podle primární (viz kapitola 3.3.1.) + sekundární 
klasifikace (viz kapitola 3.3.2.).

3.3.3. Terciární klasifikace typů údolních sítí na základě morfologické podobnosti

Poslední soubor 158 nerozlišených sítí  byl  klasifikován na základě morfologické podobnosti

s  vzorovýmy typy údolních  sítí  (Obr.  1,  str.  13).  Zařazení  sítí  ovšem nebylo  jednoznačné

z důvodu charakteru mnoha sítí  na rozhraní  více typů či  z důvodu nedostatečně vykreslené  

údolní  sítě.  Proto  byly  jednotlivé  sítě  posuzovány  vzhledem  k  3  doplňujícím  kritériím.

Jako první kritérium byl zvolen vztah konkrétní nerozlišené sítě ke svému okolí. Jednalo se  

zejména o opakování některých vzorců – nejčastěji pravoúhlého charakteru údolí u pravoúhlých 

sítí a paralelního charakteru údolí u paralelních sítí. Takový charakter byl často zjevný, ačkoliv 

určité hodnoty charakteristik použitých pro rozlišení typů sítí (především úhel připojení přítoků) 

tomu  neodpovídaly  (Obr.  47).  Tyto  konkrétní  případy  sítí  byly  posuzovány  na  podkladu 

digitálního  modelu  reliéfu  s  odlišnou  hypsometrickou  škálou  pro  oblasti  do  600  m  n.  m.  

(hranice pahorkatin a vrchovin) a pro oblasti výše položené. Na podkladu DMR byl charakter  

údolí  často  poměrně  zřetelný  a  proto  byl  tento  podklad  použit  i  jako  přidaná  informace

k hodnocení typů sítí dle druhého kritéria.
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Obr. 47 –  První kritérium posuzování typu sítě ve vztahu k jejímu okolí.
Nahoře – okolí Bakovského potoka (síť s hodnotou úhlu 25°); dole řeka Morava (označená síť).               
Příliš vysoký úhel neodpovídá paralelnímu charakteru dvou označených sítí na horním obrázku. Oproti tomu 
příliš nízký úhel limituje zařazení sítě na spodním obrázku jako pravoúhlé. Označené sítě horního i dolního 
obrázku jsou ovšem v evidentním napojení na sousední sítě a kopírují jejich charakteristický vzor. Nerozlišená 
síť nahoře (hodnota úhlu 57°) nebyla přiřazena k paralelním kvůli svému pravoúhlému zalomení v dolní části  
jejího povodí, které kopíruje směr pravoúhlé sítě nad ní.
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Jako druhé doplňující kritérium pro rozhodnutí převažující morfologické podobnosti byla použit 

podklad vrstvy vodních toků DIBAVOD – JÚ. Jak už bylo zmíněno v kapitole 3.1.2., údolní síť 

zkoumaná v této práci není totožná s říční sítí, nicméně tvoří její kostru a z toho důvodu může  

charakter rozvětvení říční sítě poskytnout vhodnou doplňující informaci při posuzování hůře 

zařaditelných údolních sítí.  V tomto případě se jednalo zejména o posuzování  stromovitých

a mřížovitých sítí (Obr. 48).

sdf

Obr. 48 –  Druhé kritérium posuzování typu sítě na podkladu vrstvy DIBAVOD – JÚ.
Označená síť nahoře - Hrejkovický potok (5 km západně od Milevska); označená dole - Lučický potok (6 km 
východně od Světllé n. Sázavou). Obě uvedené sítě mají naznačený charakter přisouzeného typu sítě (mřížovitá  
/  stromovitá),  ale  nebyly  zařazeny dle  primární  ani  sekundární  klasifikace.  Síť  na  horním obrázku  kvůli  
hodnotě úhlu 68° a procenta křivolakých přítoků 0,6. Síť na spodním obrázku kvůli hodnotě úhlu 73°, procenta  
křivolakých přítoků 0,46 a koeficientu protažení 0,69.
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V  třetím  kritériu  rozhodování  byly  znovu  posuzovány  hodnoty  některých  charakteristik 

použitých  v  předchozích  klasifikacích  (zejména  úhel  připojení  přítoků,  případně  procento 

křivolakých  přítoků,  poměr  délek,  poměr  protažení  a  koeficient  protažení).  Navíc  bylo 

přihlédnuto k hodnotám koeficientu reliéfu. Hodnocení typů údolních sítí dle koeficientu reliéfu 

vycházelo z předpokladu, že paralelní sítě, predisponované strmým terénem, by měly mít tuto  

hodnotu  vysokou,  zatímco  stromovité  sítě,  rozvinuté  spíše  v  plochých  oblastech,  nízkou.

Jako příklad takového posouzení lze uvést síť na západním úpatí Nízkého Jeseníku označenou 

na Obr.  49.  Ta  je  obklopena  paralelními  sítěmi  a  kopíruje  směr  jejich  údolí,  což  se  odráží

i v paralelním charakteru říční sítě. Podle prvních dvou kritérií by tedy mohla být síť zařazena  

jako paralelní.  Vzhledem k poměrně vysoké hodnotě úhlu připojení přítoků na paralelní síť, 

stejně tak jako pro  nízké hodnoty jejího protažení, byla ovšem síť vyhodnocena jako stromovitá 

(na rozdíl od terciárně klasifikovaných paralelních sítí  na Obr.  47, které mají  dokonce ještě 

vyšší hodnotu úhlu, paralelní charakter sousedních sítí se u nich ale velmi výrazně kopíruje).

K tomu velice nízká hodnota koeficientu reliéfu odhalila téměř plochý reliéf na většině povodí  

této sítě a potvrdila tak zařazení sítě ke stromovitému typu. Nízkou hodnotu koeficientu reliéfu 

mají  sice  i  okolní  paralelní  sítě,  oproti  označené  síti  ale  zhruba  1/3  jejich  povodí  leží

v členitějším reliéfu. Navíc mají  mnohem nižší hodnotu úhlu připojení přítoků (terciárně již 

rozlišená paralelní síť sice ne o takový rozdíl,  ale ta se zase svým protaženým charakterem 

podobá druhým dvoum paralelním sítím mnohem více).sdf

Obr. 49 –  Třetí kritérium posuzování typu sítě - hodnoty charakteristik a koeficient reliéfu sítě.

Okolí řeky Oskavy (síť s hodnotou úhlu 44°).
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Celkem 25  sítí  nebylo  rozlišeno  ani  při  terciární  klasifikaci  a  bylo  ponecháno  v  kategorii 

nerozlišených  sítí.  Hlavními  znaky sítí,  které  nebyly  přiřazeny  ani  k  jednomu  typu,  byly:  

charakter sítí s příliš výraznými rysy dvou různých typů (Obr. 50 - síť vlevo, Obr. 47 nahoře), 

sítě morfologicky nepodobné žádnému typu (Obr. 50 - síť vpravo), nepřirozeně vytvořené sítě

v dolních částech makropovodí (Obr.  51,  sítě  vykreslené v rovinách a na vodních plochách

(Obr.  52).  Charakter  posledních dvou jmenovaných sítí  je  do určité  míry způsoben chybou 

modelu  vytvořených  údolních  sítí.  V  případě  sítí  v  dolních  částech  makropovodí  jsou 

problematická zejména sekundárně vytvořená povodí (viz str. 37), ale nepřirozený charakter sítě  

se týká i některých primárně vytvořených sítí (dolní síť na Obr. 51). Rovinatý reliéf je obecným 

úskalím tvorby údolních sítí z DMR. Jsou-li navíc v oblasti ještě větší vodní plochy, nemůže mít 

typ sítě vykreslené v takovém území velkou vypovídací hodnotu.

sdf

Obr. 50 –  Nerozlišené sítě: s rysy dvou typů (označ. ř. Loučná) a bez morfologické podobnosti (vpravo).
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sdf

Obr. 51 –  Nerozlišené sítě: sekundární povodí (označeno) a primární povodí (dole) (území Prahy).

sdf

Obr. 52 –  Nerozlišené sítě v rovinatém terénu s vodními plochami (okolí Pálavských vrchů).

63



4. Výsledky

Terciární  klasifikací  bylo  rozlišeno  84  %  posledního  souboru  nerozlišených  sítí  (Tab.  15).

Z celkového počtu 463 vykreslených sítí bylo ke konkrétnímu typu sítí dle primární klasifikace  

přiřazeno 18 %, dle sekundární klasifikace 48 % a dle terciární klasifikace 29 % sítí (Obr. 53,  

Obr. 54). 5 % sítí bylo vyhodnoceno jako nerozlišené.
N

Tab. 15 –  Počet rozlišených typů sítí dle jednotlivých klasifikací.
Číslo v závorce u každé klasifikace údává počet sítí, které daná klasifikace hodnotila (celkový počet všech 463  
vykreslených sítí u primární klasifikace, počet 375 nerozlišených sítí primární klasifikace u druhé klasifikace
a počet nerozlišených sítí ze sekundární klasifikace (68) + počet vyjímek primární a sekundární klasifikace
(84 + 6) u terciární klasifikace. Počet procent sítí přiřazených ke konkrétnímu typu je počítán vždy z těchto 
čísel,  neznačí  tedy  procento  zařazení  všech  typů  sítí  České  republiky  dle  dané  klasifikace,  ale  úspěšnost  
zařazení dané klasifikace.
* Primární klasifikace rozlišila 164 stromovitých sítí, které byly poté reklasifikovány jako nerozlišené. Další  
dvě klasifikace ukázaly, že z tohoto počtu je skutečně stromovitých 81 sítí. 83 sítí náleží k jinému typu, z toho 
většina (59 % – 49 sítí) k pravoúhlému typu.
T

Správně zařazených sítí ke konkrétnímu typu

celkem
procent

strom
ovitá

parale
lní

mřížo
vitá

pravo
úhlá

nerozliše
ných

vyjímek

Primární
klasifikace (463)

82 18 % 0 21 3 58 375 6

* se započítáním 
stromovité sítě

163 35 % 81 19 3 60 211 89

Sekundární
klasifikace (375)

223 60 % 80 22 22 99 68 84

Terciární
klasifikace (158)

133 84 % 48 16 15 54 25

Dohromady 
rozlišeno (463)

438 95 % 128 59 40 211 25

procent rozlišených typů sítí: 28 % 13 % 9 % 45 % 5 %

gf

Obr. 53 – Údolní sítě České republiky určené pomocí primární, sekundární a terciární klasifikace.
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Obr. 54 –  Typy údolních sítí České republiky určené dle primární, sekundární a klasifikace.
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Metodický postup představený v předchozích kapitolách klasifikoval celkem 438 údolních sítí  

na  80  %  území  České  republiky  (Obr.  56).  Z  tohoto  počtu  jich  bylo  29  %  přiřazeno  ke  

stromovitému typu,  14 % k paralelnímu,  9 % k mřížovitému a 48 % k pravoúhlému typu.

Z 20 % území,  ve kterých údolní sítě rozlišeny nebyly,  tvoří 6 % oblasti  nerozlišených sítí

a 14 % oblasti, které ani nebyly do modelu údolních sítí zahrnuty (Obr. 55). To jsou oblasti buď  

s relativní řádovostí údolní sítě vyšší než 4 (dolní části největších toků) a nebo naopak území  

podél hranice státu, kde se údolní síť vykreslila s relativní řádovostí menší než 3.

Obr. 55 –  Oblasti nevykreslených a nerozlišených údolních sítí.

Průměrná velikost plochy povodí rozlišených sítí je 144 km2. Pro jednotlivé typy sítí byly kromě 

základních  charakteristik  použitých  při  primární  klasifikaci  (Obr.  57)  spočítány  i  vybrané 

areálové  charakteristiky  (Obr.  58)  a  metriky  popisující  vztah  jednotlivých  sítí  k  reliéfu

(Obr. 59). Průměr, modus a medián těchto charakteristik shrnuje Tab. 16.

Tab. 16 –  Průměr, modus a medián vybraných charakteristik pro jednotlivé typy sítí.

STROM úhel křivo delek protaz koefic PARA úhel křivo delek protaz koefic

průměr 58,9 0,5 2,7 1,91 0,7 46,5 0,4 2,2 3,3 0,6

medián 59,8 0,5 2,4 1,89 0,7 45,4 0,5 1,8 3,1 0,6

modus 0,5 0,8 0 0,6

MŘÍŽ PRAVO

průměr 68,3 0,46 1,5 3,1 0,6 72,4 0,58 2,4 2,1 0,7

medián 68,1 0,42 1,2 2,9 0,6 72,9 0,58 2,1 2,1 0,7

modus 0,33 0,6 0,67 0,6
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Obr. 56 –  Typy údolních sítí České republiky.
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Obr. 57–  Hodnoty charakteristik použítých při primární klasifikaci pro jednotlivé typy sítí.

Počet sítí: 211 pravoúhlých, 40 mřížovitých, 59 paralelních, 128 stromovitých.

Nízké hodnoty poměru délek značí krátká údolí, nízké hodnoty poměru protažení značí neprotažené sítě.
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Obr. 58– Hodnoty vybraných areálových charakteristik a průměrná výška jednotlivých typů sítí (povodí).
Počet sítí: 211 pravoúhlých, 40 mřížovitých, 59 paralelních, 128 stromovitých.
Nízké hodnoty koeficientu protažení značí protažené sítě, Gravelliův koeficient rovný 1 značí zcela kruhovitou  
síť, nízké hodnoty relativní hustoty sítě značí více rozvinuté sítě s delšími či rozvětvenějšími údolími.
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Obr. 59 –  Hodnoty reliéfových charakteristik pro jednotlivé typy sítí (povodí).
Počet sítí: 211 pravoúhlých, 40 mřížovitých, 59 paralelních, 128 stromovitých.
Nízké hodnoty koeficientu reliéfu značí méně strmé sítě stejně jako nízké hodnoty hypsometrického integrálu 
značí méně hornatý reliéf.
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5. Diskuze

5.1. Význam jednotlivých charakteristik pro rozlišení typů sítí

Hodnoty  jednotlivých  klasifikačních  charakteristik  pro  každý  typ  sítě  byly  testovány 

Fisherovým LSD testem na 0,95 hranici  významnosti.  U průměrného úhlu připojení přítoků 

byly zjištěny signifikantní rozdíly mezi všemi čtyřmi typy sítí. U procenta křivolakých přítoků 

jsou  statisticky významné  rozdíly mezi  stromovitým a  paralelním typem sítě,  stromovitým

a pravoúhlým; paralelním a pravoúhlým; mřížovitým a pravoúhlým (Obr. 60).

Obr. 60 –  Graf výsledků Fisherova LSD testu pro úhel připojení přítoků (ANGLE) a procento křivolakých 
přítoků (BENDED); 1 = stromovitý typ, 2 = paralelní typ, 3 = mřížovitý typ, 4 = pravoúhlý typ sítě.



U charakteristiky poměru délek je signifikantní odlišnost mezi stromovitým a paralelním typem 

sítě; stromovitým a mřížovitým; paralelním a mřížovitým; mřížovitým a pravoúhlým. Poměr 

protažení, stejně jako koeficient protažení má statisticky významný vztah mezi všemi typy sítí

s vyjímkou paralelního a mřížovitého typu sítě (Obr. 61).

Obr. 61 –  Graf výsledků Fisherova LSD testu pro poměr délek (LENGTH), poměr protažení (ELONG) a 
koeficient protažení (PROTAZ); 1 = stromovitý typ, 2 = paralelní typ, 3 = mřížovitý typ, 4 = pravoúhlý typ sítě
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Fisherův LSD test na 0,95 hranici významnosti odhalil prokazatelné signifikantní rozdíly mezi  

hodnotami jednotlivých klasifikačních charakteristik konkrétních typů sítí. Pro další porovnání 

hodnot těchto metrik mezi sebou, ovšem v širším rozmezí, bylo vypočítáno v jakém intervalu se 

nachází 2/3 hodnot konkrétních charakteristik pro každý typ sítě. Toto rozmezí bylo zvoleno 

jako většinové rozmezí hodnot kolem mediánu (spodní hranice – percentil 0,17; horní hranice – 

percentil 0,83). Zbývající 1/6 hodnot pod spodní hranicí a 1/6 hodnot nad horní hranicí je již

z hlediska určení nějakého hodnotového trendu zanedbatelná. Dále byl pro analýzu významu 

jednotlivých  klasifikačních  charakteristik  vypočítán  podíl  hodnot,  které  leží  v  arbitrárně 

stanovené hranici pro konkrétní typ sítě, tedy nad nebo pod limitem definovaným v primární 

klasifikaci údolních sítí (kapitola 3.3.1.).

Tab. 17 – Těžiště rozložení hodnot klasifikačních metrik a podíl hodnot v rámci arbitrárních limitů.
Číslo v závorce u jednotlivých typů udáva konečný soubor rozlišených typů sítí. Arbitrární hodnota znamená 
hranici stanovenou v primární klasifikaci typů údolních sítí (horní limit < 102,5° lze ignorovat – pravoúhlá síť 
nad  tímto  limitem  je  jen  jedna,  mřížovitá  ani  jedna).  U  charakteristik,  které  pro  primární  klasifikaci  
jednotlivých typů nebyly použíté, nejsou podíly uvedeny (některé jsou případně uvedeny jen pro srovnání –  
přeškrtuto). Pro koeficient protažení je uveden ještě sloupec navíc, zobrazující podíl hodnot v rámci objevené  
limitní hodnoty 0,68. 

Je  třeba  zdůraznit,  že  následující  komentáře  se  týkají  studovaného  území  České  republiky.  

Vyvozené závěry významu konkrétních klasifikačních charakteristik pro rozlišení typů sítí tak 

nemusí platit na jiných územích odlišného měřítka či vývoje reliéfu. To se ostatně u některých  

charakteristik  významně  projevilo,  jelikož  arbitrárně  stanovené  limitní  hodnoty  použité

v primární klasifikaci byly definované na základě rozmezí hodnot použitých pro klasifikaci typů 

sítí  povodí  Russian  river  (6000  km2) v  Kalifornii.  Z  hlediska  vývoje  reliéfu  je  to  území

s  Českou republikou nesrovnatelné.  Hledisko  odlišného měřítka  není  v  tomto  případě  tolik 

významné, jelikož v řádové velikosti tisíců km2 se nacházejí i jednotlivá makropovodí (str. 25),

v  rámci  nichž byly údolní  sítě  vykresleny.  Dále  je  třeba zdůraznit  skutečnost,  že  vyvozené  

závěry mají menší vypovídací hodnotu pro mřížovitý a paralelní typ sítě, z důvodu mnohem 

menšího počtu rozlišených sítí těchto typů .

Z morfologické podstaty jednotlivých typů sítí  by se dalo předpokládát,  že  průměrný úhel 

připojení přítoků bude zásadní určující charakteristika pro jejich rozlišení. Zásadní ve smyslu, 

že  například  naprostá  většina  sítí  s  hodnotou  této  charakteristiky  pod  45°  bude  paralelní

a naprostá většina sítí s hodnotou nad 75° bude pravoúhlá či mřížovitá, v rozmezí hodnot mezi 

těmito úhly by se pak teoreticky zmíněné typy sítí neměly příliš vyskytovat. To platí docela 
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úhel [°] křivolak. př. poměr délek poměr protaž koef. protaž koef. protaž

66% str (128) 50 – 67 1,3 – 2,5 0,6 – 0,8
94 % < 72,5 74 % < 2,25 27 % >= 0,8 64 % >= 0,68

66% para (59) 35 – 56 0,2 – 0,6 1,1 – 3,1 2,3 – 4,4 0,5 – 0,7
76 % < 50 49 % < 0,45 100 % > 0,4 95 % > 1,75 100 % < 0,8 85% < 0,68

66% mr (40) 58 – 77 0,3 – 0,6 0,6 – 2,2 2,4 – 3,8 0,5 – 0,6
15 % > 77,5 65 % < 0,45 20 % < 0,7 100 % > 1,75 100 % < 0,8 93 % < 0,68

66% pra (211) 62 – 82 0,5 – 0,7 1,4 – 2,8 0,6 – 0,8
33 % >77,5 87 % > 0,45 60 % < 2,25 85 % < 0,8 50 % < 0,68



dobře pro rozlišení paralelních sítí. Jak je vidět v Tab. 17, 2/3 konečného počtu paralelních sítí  

se nachází v intervalu úhlů 35° - 56° a 76 % těchto sítí splňuje podmínku arbitrárně stanovené 

hodnoty použité při primární klasifikaci – menší než 50°. Pokud se tato podmínka aplikuje na 

celý soubor 438 rozlišených sítí, ze 68 sítí úhlu menšího než 50° je paralelních 66 % sítí (ze sítí  

úhlu menšího než 45° - 72 % a ze sítí úhlu menšího než 40° - 88 % sítí). 

Při klasifikaci údolních sítí na studovaném území se ovšem ukázalo, že stanovení arbitrární 

hodnoty úhlu pro uspokojivé rozlišení ostatních typů sítí je poměrně obtížné. Jedná se zejména 

o klasifikaci pravoúhlých a mřížovitých sítí. To je způsobeno především tím, že většina sítí ani  

jednoho  z  těchto,  ze  své  morfologické  podstaty pravoúhlé  predisponovaných,  typů  není  na 

studovaném území příliš věrná své morfologické predispozici. Jedná se spíše o subpravoúhlé

a submřížovité sítě (Obr. 62). A stejně tak velké množství stromovitých sítí má některá údolí 

pravoúhle napojená a bylo by je tak z hlediska celkové morfologie vhodné zařadit spíše jako 

substromovité sítě.

Obr. 62 –  Základní a modifikované vzory typů údolních sítí (upraveno z Gray, 2004).  
A – stromovitý typ, A1 – substromovitý, B – paralelní,  B1 – péřovitý, C – mřížovitý, C1 – submřížovitý,
D – pravoúhlý, D1 - subpravoúhlý

Při aplikaci arbitrárně stanovené hodnoty větší než 77,5° na celý soubor 438 klasifikovaných sítí  

sice 98 % náleží mřížovitému (8 %) či pravoúhlému (90 %) typu, z celkového počtu rozlišených 

sítí těchto dvou typů ale hranice větší než 77,5° dosahuje jen minimální množství. Pouze 15 % 

rozlišených mřížovitých sítí (2/3 sítí se nacházejí v rozmezí 58° - 77°) a jen 33 % pravoúhlých  

sítí  (2/3  pravoúhlých  sítí  se  nacházejí  mezi  úhly  62°  a  82°).  Graf  rozsahu  hodnot  úhlů  

jednotlivých typů (Obr.  57,  str.  68)  ukazuje,  že v  tomto rozmezí  úhlu se  náchází  i  nemalé 

množství  stromovitých sítí  (2/3 stromovitých sítí  se nacházejí  mezi úhly 50° a 67°). Oproti 

rozlišení pravoúhlých sítí je tedy arbitrární hodnota pro stromovité sítě menší než 72,5° příliš 

měkkou hranicí – pod tuto hodnotu spadá 94 % všech stromovitych  sítí. Dochází tak k velmi 

výraznému  překryvu  těchto  dvou  typů,  což  sice  mohlo  být  do  jisté  míry  způsobeno  tím,

že  pravoúhlých  a  stromovitých  sítí  byl  oproti  zbývajícím  dvoum  typům  nakonec  rozlišen 

mnohem větší počet, nicméně velmi výrazný překryv stromovitého a pravoúhlého typu ukazuje 

i další charakteristika – poměr protažení.
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Rozmezí hodnot poměru protažení mají mřížovité a paralelní sítě, ve srovnání s pravoúhlými

a stromovitými,  na škále hodnot této charakteristiky (viz. Obr. 57) více posunuté  a vzájemné 

překryvy 2/3 těžiště těchto dvojic typů (2,4 - 3,8 a 2,3 - 4,4 oproti 1,4 - 2,8 a 1,3 - 2,5) nejsou 

takové  jako  u  úhlu  připojení  přítoků.  Poměr  protažení  od  sebe  dobře  odlišuje  především 

stromovité  a  paralelní  (či  mřížovité)  sítě,  což potvrzuje  jednak jen částečně se  překrývající  

těžiště rozmezí těchto typů, ale i arbitrárně stanovená hranice primární klasifikace – menší než 

2,25, kterou splňuje 74 % stromovitých sítí. Arbitrární hodnota pro paralelní sítě – větší než  

1,75 (95 % sítí)  je  ovšem nastavena se zbytečným překryvem s hranicí  pro stromovité sítě.  

Hranici  větší  nebo  rovno než  2,25  totiž  splňuje  ještě  83  % paralelních  sítí.  Dobrý  příklad 

rozdělení  podle  této  hranice  ukazuje  větev  B  na  Obr.  45  (str.  54).  Stejně  jako  v  případě 

paralelních sítí,  i  pro mřížovité sítě je arbitrátní  hodnota větší  než 1,75 nastavena zbytečně  

měkce (100 % sítí).  Hranici větší nebo rovno než 2,25 dosahuje ještě 88 % mřížovitých sítí. 

Společná hranice protažení pro mřížovité a paralelní sítě nicméně nepřekrývá tyto dva typy sítí  

díky hodnotě úhlů na opačné straně spektra. Poměr protažení sice dle pravidel klasifikace (Tab. 

4, str. 19) nerozlišuje pravoúhlé sítě, avšak pro stromovité je spolu s úhlem jediným originálním 

kritériem primární  klasifikace.  Téměř totožné rozhraní  většiny hodnot poměru protažení  tak 

prakticky sloučil  tyto dva typy sítí s úhlem menším než 77,5° do jednoho celku,  kde by bylo 

velmi  těžké  od  sebe  rozlišit  stromovitý  a pravoúhlý  typ,  nebýt  přidané  charakteristiky 

koeficientu  protažení  a  postupu  sekundární  klasifikace  (kapitola  3.3.2.,  str.  52).  Významný 

překryv  stromovitých  a  pravoúhlých  sítí  mimochodem  potvrzuje  i  to,  že  59  %  sítí  

klasifikovaných v primární klasifikaci jako stromovité náleží ve skutečnosti k pravoúhlému typu 

(Tab. 15, str. 64).

Koeficient protažení  je  doplňující  charakteristika přidaná až v sekundární  klasifikaci  právě

z důvodu zařazení více stromovitých sítí. Jak je vidět v Tab. 17, těžiště hodnot této metriky je  

však pro jednotlivé typy sítí  velmi  podobné a rozdělení  protažených (paralelní  a mřížovité)

a méně protažených (stromovité a pravoúhlé) sítí není tak výrazné jako u poměru protažení. To 

je  způsobeno  především  skutečností,  že  koeficient  protažení  počítá  protažení  plochy

a ne protažení samotné sítě. Také základní klasifikační hranici neprotažených sítí – větší nebo 

rovno než 0,8 splňuje jen 27 % stromovitých sítí, oproti tomu 85 % pravoúhlých se ukázalo být  

protažených  pod  hranicí  menší  než  0,8  (stejně  jako  100  % paralelních  a  mřížovitých  sítí,  

potvrzujících  tak  svou  morfologickou  podstatu  protažení).  Síla  této  charakteristiky  je  ale

v  kombinaci  s  ostatními  proměnnými,  zejména  úhlem  připojení  přítoků  a  procentem 

křivolakých přítoků. To ilustruje celý postup sekundární klasifikace a zejména větev A (Obr. 

45), která poměrně úspěšně rozdělila 66 neprotažených sítí na stromovité či pravoúhlé. Ukázalo 

se tedy, že i tvar celého povodí hraje důležitou doplňující roli při klasifikaci jednotlivých typů 

sítí, nejenom protažení samotné sítě.

Snížení prahové hodnoty na větší nebo rovno než 0,68 také ne nevýznamně vyselektovalo 

stromovité sítě a pomohlo tak určit alespoň s 50 % úspěšností mřížovité sítě, kterých byl takto  

automaticky rozlišen největší počet (2. pravidlo pro mřížovité sítě v Tab. 14, str. 57). Koeficient 

protažení navíc rozlišil stromovité a mřížovité sítě lépe než originální metrika protažení – poměr  

protažení (jen 3 mřížovité sítě v primární klasifikaci). Rozlišení mřížovitých sítí bylo však ze 
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všech typů nejvíce problematické pro velice malé splnění arbitrárních kritérií (Tab. 12, str. 49)

a tak objevená hraniční hodnota koeficientu protažení - menší než 0,68 (93 % všech mřížovitých 

sítí) by mohla dobře posloužit i pro případné budoucí klasifikace. Také 85 % paralelních sítí je  

menších než tato hranice, avšak použití  této  metriky je  vhodnější  právě pro mřížovité  sítě, 

jelikož ty se oproti paralelním sítím většinou více liší z hlediska vztahu protažení samotné sítě

a protažení povodí. U paralelních sítí  jsou si tyto dva ukazatele tvaru více podobné z důvodu  

vyššího  sklonu  povodí  a  samotný  poměr  protažení  je  tak  pro  ně  dostatečnou  klasifikační 

charakteristikou.

 Pro  rozlišení  stromovitých  (64  % větších  nebo rovno než  0,68)  a  pravoúhlých (50  % 

menších  než  0,68)  koeficient  protažení  dobře  slouží  pouze  v  kombinaci  s  přidanými 

charakteristikami. Příkladem je poslední rozdělení větve D (6. a 7. pravidlo pro pravoúhlé sítě

v  Tab.  14),  které  úspěšně  zařadilo  nejvíce  protažené  pravoúhlé  sítě  s  hodnotou koeficientu 

protažení ještě nižší – menší než 0,58 – ale pouze v kombinaci s mnoha dalšími metrikami 

včetně poměru  protažení  (který dle  originální  metody pravoúhlé  vůbec nerozlišuje).  Během 

sekundární  klasifikace byl  dále například odhalen fakt,  že koeficient  protažení  v kombinaci

s vysokou hodnotou úhlu připojení přítoků může zařadit některé pravoúhlé sítě s nižší hodnotou 

procenta křivolakých přítoků (3. a 4. pravidlo pro pravoúhlý typ v Tab. 14). To ilustrují dvě sítě 

s  nejmenší  hodnotou  procenta  křivolakých přítoků ze  souboru  rozlišených pravoúhlých sítí 

(Obr. 63). Tato pravidla, která určila celkem 8 % pravoúhlých sítí, ale mohou být na studovaném 

území platná spíše jen kvůli malému počtu rozlišených mřížovitých sítí – vysoká hodnota úhlu a 

nízká hodnota procenta křivolakých přítoků je základním kritériem klasifikace mřížovitých sítí. 

Obr. 63 –  Pravoúhlé sítě s hodnotou procenta křivolakých přítoků → 0.
Vlevo – řeka Skaline. Vpravo - Solanecký potok (6 km jihovýchodně od Rožnova p. Radhoštěm).
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Nehledě na příklad uvedený na konci předchozího odstavce se arbitrárně stanovená hodnota 

procenta  křivolakých  přítoků  –  větší  než  0,45  –  ukázala  být  významným  prahem  pro 

rozlišování pravoúhlých typů sítí. To potvrzuje i fakt, že 87 % pravoúhlých sítí má hodnoty 

vyšší než tato hranice (2/3 leží v intervalu 0,48 – 0,69) a dále, že v primární klasifikaci byl  

rozlišen největší počet pravoúhlých sítí, pro které je kromě úhlu připojení přítoků tato metrika  

rozhodující.  Na  druhou  stranu  by  nebylo  možné  klasifikovat  pravoúhlé  sítě  jen  podle  této 

metriky. Pokud by se podle ní rozdělil soubor všech 438 klasifikovaných sítí, ze sítí s hodnotou 

větší  než 0,45 by bylo pravoúhlých pouze 60 %.  Proto je  tedy i  tato  charakteristika  dobře 

použitelná nikoliv samostatně, ale v kombinaci s ostatními. I když existují případy, kdy vysoká 

hodnota  procenta  křivolakých  přítoků  je  lepším  klasifikátorem  pravoúhlého  typu  sítě  než 

průměrná hodnota úhlu připojení přítoků (Obr. 64).

f

Obr. 64  –  Pravoúhlá síť s vysokou hodnotou procenta křivolakých přítoků a nízkou hodnotou úhlu.
Novohradka – 20 km jihovýchodně od Pardubic.

Ačkoliv není charakteristika procento křivolakých přítoků v primární klasifikaci zahrnuta pro 

rozlišení stromovitých sítí, při sekundární klasifikaci bylo zjištěno, že jejich rozlišení významně  

napomáhá.  Samotná  hodnota  procenta  křivolakých  přítoků  ale  pro  stromovité  sítě  není 

podstatná. Její význam tkví hlavně v tom, že eliminuje pravoúhlé sítě a zbývající soubor sítí je 

pravděpodobně  stromovitého  typu,  jelikož  další  dva  typy  by  měly  mít  hodnotu  této 

charakteristiky na opačné straně spektra (→ 0). To částečně potvrzují i 2/3 hodnot paralelního

a mřížovitého typu  sítí v rozmezí 0,2 – 0,6 a 0,3 – 0,6. Na druhou stranu celkový podíl těchto  

sítí pod hodnotou 0,45 je jen 49 % pro paralelní a 65 % pro mřížovitý typ, což ukazuje, že tato 

charakteristika nebyla pro rozlišení zmíněných typů tolik významná.
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Pro  klasifikaci  paralelního  a  mřížovitého  typu  ovšem nebyla  příliš  významná  ani  poslední  

klasifikační charakteristika – poměr délek. Arbitrární hodnoty – menší než 0,7 pro mřížovitou 

síť a větší než 0,4 pro paralelní se ukázaly být nedostatečné, jelikož jen 20 % mřížovitých sítí  

leží pod touto hranicí a naopak všechny paralelní sítě jsou nad ní. Nelze tedy pomocí daných  

prahů  docílit  uspokojivého  rozdělení.  Nutno  podotknout,  že  nízká  rozlišovací  schopnost 

arbitrární hodnoty poměru délek může mít v této práci souvislost se způsobem, jakým byla tato 

charakteristika spočítána. Na rozdíl od originální metodiky Zhanga a Guilberta (2013), ze které 

není  explicitně  jasné,  jakým  způsobem  autoři  označili  „hlavní  údolí“  a  zda-li  to  nebylo  

manuálně, metodika použitá v této práci je čistě automatická a aproximuje hlavní údolí součtem 

údolí  3.  řádu  s  výběrem dvou  údolí  2.  řádu  (viz  kapitola  3.2.3.,  str.  52).  Ačkoliv  se  tato  

automatická metoda při pohledu na jednotlivé sítě a délku jejich přítoků zdá být funkční, jedná  

se stále jen o aproximaci a prahové hodnoty stanovené na území Kalifornie a ještě k tomu jiným 

způsobem nemusí  být  vůbec platné pro klasifikaci  typů údolních sítí  České republiky.  Toto 

dokládá i rozmezí 2/3 hodnot poměru délek mřížovitých a paralelních sítí,  které by se ze své 

podstaty (krátké / dlouhé přítoky) mělo prolínat minimálně. To se ovšem pro stanovené prahy 

nepotvrdilo (mřížovité 0,6 – 2,2 a paralelní 1,1 – 3,1). Skutečnost nejmenší vypovídací hodnoty 

této charakteristiky může být ale z velké části způsobena tím, že vykreslené sítě studovaného 

území  se  oběcně  z  hlediska  poměru  délek  příliš  signifikantně  neliší  a  konkrétně  mnoho 

mřížovitých i paralelních sítí má podobné hodnoty na opačné straně spektra (Obr. 65). Nicméně,  

hranice poměru délek menší než 3 objevená ve větvi C sekundární klasifikace, stanovuje práh,  

který  s  jednou  vyjímkou  žádná  mřížovitá  síť  nepřekračuje.  Na  druhou  stranu  pouze  24  % 

paralelních sítí má vyšší hodnoty, což značí problém především ve velkém množství paralelních 

sítí  relativně  krátkých  přítoků,  které  nekorelují  s  premisou  jejich  morfologické  podstaty.

Při pohledu na graf v Obr. 57 by mohla být tato hodnota snížena až na menší než 2, což by 

rozdělilo mřížovité (75 %) a paralelní (větší nebo rovno než 2 – 45 %) o trochu lépe, nicméně 

poměr  délek  je  na  studovaném  území  použitelný  spíše  jako  doplňující  charakteristika

pro rozlišení mřížovité, nikoliv paralelní sítě.

Gravelliův koeficient a relativní hustota sítě - dvě další charakteristiky, které nebyly použity 

jako klasifikační, ale jejich hodnoty pro jednotlivé typy sítí jsou znázorněny na Obr. 58, nemají 

pro klasifikaci údolních sítí příliš velký význam. Rozdíly hodnot mezi jednotlivými typy sítí pro 

Gravelliův  koeficient  jsou  velice  podobné  koeficientu  protažení,  obě  charakteristiky  totiž 

popisují  prakticky  totéž  odlišným  způsobem.  Tedy  „kruhovitost“  či  „protaženost“  povodí.

U relativní hustoty sítě se pouze potvrdil předpokládaný trend nejnižší hustoty paralelních sítí,  

nicméně tento trend není příliš výrazný a další typy sítí se z hlediska této metriky příliš neliší.  

Ani jedna metrika z dvou výše jmenovaných by tedy neposloužila k obohacení klasifikačního 

postupu představeného v této práci.
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Obr. 65 –  Paralelní + mřížovitá síť s nízkou či vysokou hodnotou poměru délek.  
Od shora dolů: Červený potok (pravý přítok Bakovského potoka); Strenický  potok  (8  km západně  od  Mladé 
Boleslavi); Bylanka (jižně od Pardubic); Vsetínská Bečva
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Výše zmíněné poznatky lze shrnout do následujícíh bodů:

• Typy údolních sítí na studované území České republiky nemají příliš výrazně oddělující 

hodnoty jednotlivých charakteristik,  zejména  úhlu připojení  přítoků,  jehož hodnotou 

blízkou pravému úhlu 90° má jen minimum pravoúhlých (či mřížovitých) sítí.

• Z toho plyne, že i rozdíly v morfologické podobnosti mezi jednotlivýmy typy sítí byly 

často  nevýrazné,  nejčastěji  se  prolínal pravoúhlý  a  stromovitý  typ,  dále  stromovitý

a paralelní či pravoúhlý a mřížovitý.

• Nejvýraznější překryvy pravoúhlých a stromovitých sítí oproti ostatním typům můžou 

být způsobené skutečností, že těchto dvou typů sítí byl rozlišen nepoměrně vyšší počet. 

Ze stejného důvodu mají závěry vztažené k paralelnímu a mřížovitému typu sítí menší 

váhu.

• Oproti originální1 metodice, která konkrétní typ sítě klasifikovala na základě několika 

neměnných současně splněných kritérií  (a nejvyššího výsledného stupně přílušnosti), 

byl  vyšší počet sítí  klasifikován převrácenou metodou, kdy se nejdříve podle nějaké 

konkrétní  charakteristiky  stanovili  pravděpodobné  typy  sítí  a  definitivně  se  určili 

následným přidáváním charakteristik a upravováním jejich prahů.

• Jednotlivé  typy  sítí  bylo  možné  podle  určitých  charakteristik  či  jejich  kombinací  

rozdělit na dvojice nejvíce pravděpodobných typů, jejichž klasifikace byla jednodušší 

než výběr mezi všemi čtyřmi typy.

• Klasifikační  charakteristiky fungují  nejlépe ve vzájemné kombinaci,  tedy i  procento 

křivolakých přítoků (originálně1 přímo nerozlišující stromovitý typ) a poměr protažení 

(originálně1 přímo nerozlišující pravoúhlý typ) dokážou přispět k vzájemnému určení 

zmíněných typů eliminací jednoho z nich.

1 Pravidla klasifikace jednotlivých typů (Tab. 4, str. 19) dle metodiky Zhanga a Guilberta (2013), která 

byla použita jako základ pro primární klasifikaci (str. 48).
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• Hraniční  hodnoty  průměrného  úhlu  připojení  přítoků,  které  rozdělily  typy  sítí

s  hodnotou této charakteristiky na opačné straně spektra  s  vysokou úspěšností  byly 

menší než 45° pro paralelní sítě a větší než 75° pro pravoúhlé (mřížovité sítě), mezi  

hodnotami úhlů 50° – 70° docházelo k překryvům všech typů sítí.

• Z ostatních klasifikačních charakteristik se osvědčila neměnná hraniční hodnota 0,45 

pro  procento  křivolakých  přítoků,  která  v  kombinaci  s  koeficientem  protažení

a proměnlivou prahovou hodnotou úhlu připojení přítoků rozlišila nejvíce pravoúhlých 

sítí.

• Koeficient  protažení  významně  přispěl  k  rozlišení  jednotlivých  typů  sítí,  i  plocha 

povodí, jejíž protažení tento koeficient počítá, je tedy přínosným údajem pro klasifikaci 

typů sítí.  Arbitrární  hodnota větší nebo rovno než 0,8 pro neprotažené sítě pomohla

v  kombinaci  s  ostatními  metrikami  rozlišit  stromovité  od  pravoúhlých  sítí.

Pro protažené  sítě  byla  zjištěná nižší  prahová hodnota  –  menší  než 0,68,  odlišující  

mřížovité od stromovitých sítí.

• Charakteristiky  protažení,  spolu  s  koeficientem  protažení  i  poměr  protažení,  byly

v  kombinaci  s  úhlem  připojení  přítoků  nejdůležitější pro  klasifikaci  paralelních

a mřížovitých typů sítí. Další dvě metriky originálních1 pravidel – procento křivolakých 

přítoků a poměr délek neměli pro klasifikaci těchto dvou typů takový význam.

• Poměr  protažení  jako  samostatná  klasifikační  charakteristika  dobře  fungoval  pro 

odlišení stromovitého typu od paralního (mřížovitého), pokud byla pro odlišení těchto 

typů stanovena stejná hraniční hodnota (a ne dvě různé jako v případě originálních 1 

pravidel).  Pro  odlišení  pravoúhlého  a  stromovitého  typu  jen  samostatný  poměr 

protažení dobře nefungoval.

• Klasifikace stromovitého typu sítě byla  nejobtížnější,  protože rozmezí  hodnot všech 

charakteristik tohoto typu sítě se nejvíce překrývalo s rozmezím hodnot charakteristik 

ostatních  typů sítí  (zejména úhel  připojení  přítoků). K jeho klasifikaci  tedy nejvíce 

napomohla metoda eliminace ostatních typů sítí, nikoliv zařazení tohoto typu na základě 

hodnot charakteristik originálních1 pravidel. 

• Poměr délek se ukázal být nejméně užitečnou klasifikační charakteristkou. To je ale 

způsobeno především tím,  že  mřížovité  a  paralelní  typy sítí  obecně predisponované 

krátkými / dlouhými přítoky na studovaném území nejsou příliš rozvinuté dle těchto 

predispozic.

1 Pravidla klasifikace jednotlivých typů (Tab. 4, str. 19) dle metodiky Zhanga a Guilberta (2013), která 

byla použita jako základ pro primární klasifikaci (str. 48).
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5.2. Rozmístění jednotlivých typů sítí na území České republiky

Z hlediska analýzy reliéfových charakteristik klasifikovaných údolních sítí se mezi jednotlivými 

typy neprojevily významnější rozdíly, ačkoliv u některých typů by se dala předpokládat silná 

vazba na určitý druh reliéfu. Jedná se o paralelní typ sítě často vázaný na výrazněji skloněný 

reliéf a naopak stromovitý typ sítě vázaný na mírně ukloněné oblasti. Grafy na Obr. 59 (str. 70)  

tuto predispozici příliš nepotvrzují, respektive oba zmíněné typy sítí se podle nich nacházejí ve 

všech částech reliéfu – mírně ukloněných i výrazněji skloněných. Při pohledu na mapu reliéfu  

České republiky s  klasifikovanými typy údolních sítí  (Obr.  66)  je  ovšem patrné,  že většina  

paralelních sítí se nachází na okrajích nějakého členitějšího území, které přechází v rovinatější  

terén.  Nejvíce  spojité  oblasti  takového charakteru jsou paralelní  sítě  podél  severozápadního 

okraje  Pražské  plošiny,  Čáslavská  kotlina,  jihozápadní  okraj  Jeseniků  a  jihovýchodní  okraj  

Českomoravské vrchoviny. To ukazuje, že informace získané pomocí reliéfových charakteristik 

je  nutné  doplnit  o  celkový  pohled  na  studované  území,  jelikož  samostatně  nemusí  nějaký 

viditelný trend odhalit. Malé rozdíly hodnot reliéfových charakteristik mezi paralelním typem

a ostatními typy sítí jsou způsobené nejspíše tím, že paralelní sítě jsou často výrazněji protažené 

s  vysokým  převýšením,  což  vyrovnáva  například  průměrný  sklon  povodí.  Pro  příklad  – 

hypotetická, velmi dlouhá paralelní síť, která má v první polovině sklon 35° a ve druhé polovině 

sklon 5° má stejný průměrný sklon 20° jako nějaká stromovitá síť menší plochy v konstantně  

ukloněném reliéfu.  Předpoklad  výraznější  koncentrace  stromovitých  sítí v  méně  členitých 

oblastech reliéfu není patrný ani při pohledu na mapu reliéfu (snad kromě Středolabské tabule

a Jihočeské pánve).  To je  však do jisté  míry způsobeno tím,  že  právě méně  členité  oblasti

v dolních částech systému údolí nebyly v modelu údolních sítí vykresleny – z důvodu vysokého 

řádu relativní řádovosti.

Obr. 66 –  Paralelní a stromovité sítě na podkladu reliéfu a vybraných jednotek geomorf. členění. 
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Při  pohledu  na  vztah  reliéfu  a  rozložení  jednotlivých  typů  údolních  sítí  je  dále  vidět,

že  pravoúhlé sítě jsou oproti  ostatním typům sítí  více  koncentrované v oblastech vrchovin

a hornatin, tedy zhruba ve výšce nad 600 m n. m.  To může být z části způsobeno tím, že jejich 

početní  zastoupení  je  největší,  nicméně  tento  trend je  poměrně  výrazný (Obr.  67).  Nejvíce

v  Českomoravské  vrchovině,  Šumavské  hornatině,  Brdské  vrchovině,  Českoleské  oblasti, 

Karlovarské vrchovině, Krkonošské oblasti  a Orlické oblasti.  Částečně i v Jesenické oblasti.  

Tuto skutečnost odráží vývoj České vysočiny. Jak uvádí Demek (1965): „základní rysy České 

vysočiny jsou výsledkem neotektonických pohybů, které vyvrcholily v neogénu. Střední část 

vysočiny  si  uchovala  původní  nízkou  polohu,  zatímco  okrajové  části  byly  zdviženy.“

Vliv tektoniky na vývoj území vyjmenovaných geomorfologických jednotek tedy úzce souvisí

s  výrazným  zastoupením  pravoúhlých  sítí  v  těchto  oblastech.  V  některých  oblastech

je tektonická predispozice údolí vidět velmi zřetelně díky rovnoběžně se kopírujícím směrům 

jednotlivých údolí  (Obr.  68).  K podobným závěrům došel  ve  své  diplomové  práci  i  Flašar 

(2012), který uvádí,  že „řeky protékající v krystaliniku a odolných horninách většinou svou 

orientaci řídí podle zlomové tektoniky – například Berounka a její zdrojnice“. 

s

Obr. 67 –  Pravoúhlé sítě na podkladu reliéfu a vybraných jednotek geomorf. členění.

Mřížovitý typ údolní sítě se nejčastěji vyskytuje ve vrásových pohořích (viz. Tab. 1, str. 13).  

Dala by se tedy předpokládat výraznější koncentrace těchto sítí v oblasti flyšového pásma na  

území  České  republiky oproti  ostatním  oblastem  zkoumaného  území.  Tento  předpoklad

se nepotvrdil a při pohledu na mapu Typů údolních sítí České republiky (Obr. 56, str. 67) se jeví  

rozložení mřížovitých sítí spíše jako náhodné, bez společné geologické predispozice. Při bližším 

pohledu na oblast flyše v rámci studovaného území a zobrazení těchto údolních sítí na podkladu 

reliéfu je ovšem určitý trend mřížovitého charakteru některých údolí zjevný (Obr. 69). Jedná se  

zejména o směr magurského příkrovu a údolí řek Vsetínská Bečva – Dřevnice – Litava.
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Obr. 68 –  Oblast výrazné tektonické predispozice údolních sítí – západní Čechy.

Obr. 69 –  Mřížovitý charakter některých údolních sítí v oblasti flyšového pásma České republiky.
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Mřížovitý charakter má i Rožnovská Bečva, u ostatních označených údolí na mapě (Juhyně,  

Bystřice, Šťavnice) je tento charakter spíše v náznaku a byl by více vidět při podrobnějšími 

vykreslení  modelu údolních sítí.  Klasifikace typů údolních sítí  použitá  v této práci  však na 

tomto území odhalila jen mřížovitý charakter obou Bečev a údolí Juhyně (které je však spíše 

mřížovitě atypické). Ostatní vyjmenovaná údolí se v klasifikaci jako mřížovitá neprojevila, což 

bylo způsobené především větší délkou jednotlivých přítoků v jejich údolních sítích. Kromě 

údolí  Šťavnice  (jako  součásti  stromovité  sítě)  byla  všechna  tato  údolí  (Bystřice,  Dřevnice, 

Litava)  klasifikována  jako  pravoúhlá.  To  ukazuje  na  úzký  vztah  mezi  klasifikovanými 

mřížovitými  a  pravoúhlými  typy sítí.  Oba  dva typy jsou příznačné vysokou hodnotou úhlu 

připojení  přítoků a  v některých případech je  tak odlišuje  jen délka či  křivolakost  třeba jen 

jednoho  přítoku.  To  je  patrné  i  na  výsledné  mapě  všech  typů  sítí  (Obr.  56),  kde  je  vidět,

že některé mřížovité sítě jsou spíše součástí  nějakého většího celku pravoúhlých sítí  a  byly  

klasifikovány jako mřížovité jen proto, že mají krátké a méně zahnuté přítoky. Jejich propojení

s okolními pravoúhlými sítěmi dokazují zejména kopírující se vzory vzájemně rovnoběžných

či pravoúhlých údolí (Obr. 70). 

Přiřazení údolní sítě ke konkrétnímu typu je na základě výše zmíněného příkladu do jisté 

míry relativní a je třeba ho vždy posuzovat ve vztahu k okolí. Také proto, že systém vymezení 

údolních sítí na základě konkrétního relativního řádu (v této práci řádu 3) někdy vede k projevu 

dvou různých charakterů údolí v jedné síti. To je vidět na příkladu údolí Šťavnice, která má 

mřížovitý charakter  pouze v horní  části  před soutokem s Ludkovickým potokem (Obr.  69).  

Horní  část  po tento soutok má ale v modelu vykreslených údolních sítí  řád 2 a  nebyla  tak 

samostatně hodnocena. Přítok Ludkovického potoka zvyšuje relativní  řádovost  na řád 3,  ale 

mění i celkový charakter této údolní sítě na stromovitý. Nabízí se tak otázka, zda by tedy nebylo  

vhodné pro určité oblasti  vymezit údolní sítě v relativním řádu 2? Takové vymezení v dané 

oblasti flyšového pásma by možná odkrylo mřížovitý charakter některých menších údolních sítí, 

na druhou stranu by ale neklasifikovalo síť ani jedné Bečvy jako mřížovitou (právě 3. řád údolní 

sítě).  Klasifikace typů údolních sítí  založená na jejich relativně řádovostním vymezení  tedy 

může odhalit některé charakteristické, opakující se půdorysné vzorce údolních systémů (které 

odrážejí litologicko-tektonické poměry území). Mnohé ale můžou zůstat skryty a je tedy dobré 

výsledky klasifikace porovnat s digitálním modelem reliéfu a vyhodnotit celkové území i mimo 

rámec relativní řádovosti údolí. 

Obr. 70 –  Podobné půdorysné vzorce sousedních mříž. a prav. sítí. Mříž. vlevo – Moravice; vpravo – Labe 
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6. Závěr

Tato práce si kladla za cíl vytvořit postup pro automatickou klasifikaci typů údolních sítí na  

území České republiky. Tento cíl byl splněn a automatizovaný model klasifikace byl vytvořen 

prostřednictvím aplikace  ModelBuilder v programu ArcGIS 10.2. Pro případné použití tohoto 

algoritmu na libovolném území je nutný pouze digitální model reliéfu (DMR) daného území

(ze  kterého  lze  vykreslit  údolní  sítě).  Nebo  lze  použít  jen  vektorovou  vrstvu  údolních  sítí

s informací o relativní řádovosti systému jednotlivých údolí. Pokud je však k dispozici DMR 

vysokého rozlišení (velikost buňky 5 x 5 m v případě této práce), je to pro klasifikace údolních 

sítí  ta vhodnější varianta vstupních dat. Především z toho důvodu, že vektorové vrstvy čistě 

údolních sítí pro velká území prakticky neexistují  – dostupná data takového charakteru mají  

spíše  podobu  sítí  říčních,  které  v  některých  případech  nemusí  údolní  síti  odpovídat.  Další  

výhodou údolní sítě vykreslené z DMR je možnost zadání prahové hodnoty vykreslení údolí

a použití libovolně podrobného modelu údolní sítě pro jejich klasifikaci.

Pro klasifikaci údolních sítí byla použita metodika Zhanga a Guilberta (2013) a upravena 

pro použití na studovaném území. Tato metodika stanovuje do určité míry oddělená a neměnná 

pravidla  (kombinaci  morfometrických  charakteristik)  pro  rozlišení  jednotlivých  typů  sítí.  

Těmito charakteristikami jsou: průměrný úhel připojení přítoků, procento křivolakých přítoků, 

poměr  délek a  protažení  sítě.  Pro každý typ  sítě,  které  tato metodika rozlišuje  (stromovitý, 

paralelní, mřížovitý, pravoúhlý), je použitá jiná kombinace metrik a jiné hraniční hodnoty pro 

jejich rozlišení. Bylo však zjištěno, že pro klasifikaci největšího počtu údolních sítí je vhodné 

tato pravidla vzájemně nakombinovat. Tedy i pravidla, která původně nejsou přímo určená pro  

klasifikaci konkrétního typu sítě můžou přispět k jeho určení tím, že eliminují ostatní typy sítí. 

Toto nejlépe funguje, pokud se výběr čtyř možných typů údolních sítí v klasifikaci zúží jen na  

dva.  K  tomu  lze  dojít  postupným  rozdělováním  souboru  údolních  sítí  dle  konkrétních 

charakteristik a měněním prahových hodnot jejich rozdělení (zejména úhlu připojení přítoků).

K takovému rozdělování dobře posloužila přidaná morfometrická charakteristika – koeficient 

protažení.

Úprava originální metodiky byla nutná hlavně vzhledem ke skutečnosti, že typy údolních 

sítí  České republiky se  z  hlediska morfologie  často vzájemně prolínají  a  bylo  obtížnější  je 

správně klasifikovat.  Většina pravoúhlých sítí  se na studovaném území ani neblíží  90° úhlu 

připojení přítoků v síti a jsou tak spíše subpravoúhlé, stejně tak stromovité sítě mají mnohdy 

pravoúhle zahnutá údolí. Morfologická podobnost těchto dvou typů byla na studovaném území 

nejvíce běžná a ukázalo se, že originální metodika Zhanga a Guilberta (2013) dokáže pravoúhlé 

typy sítí rozlišit nejlépe, zatímco stromovité sítě s příliš velkou úspěšností nerozlišuje. Paralelní 

typy sítí originální metodika rozlišuje také dobře, klasifikace mřížovitých typů sítí byl obecně  

největší problém, ať už podle originální či upravené metodiky. Pravidla klasifikace jednotlivých 

typů sítí sestavená v metodické části práce by byla pravděpodobně dobře použitelná i pro jiná 

území středního měřítka s podobným vývojem reliéfu jako má Česká republika. Případně by 

bylo možné pouze upravit prahové hodnoty rozdělení jednotlivých klasifikačních charakteristik. 
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Co se týče rozmístění  jednotlivých typů údolních sítí  na území  České republiky,  hlavní  

zjištěná  tendence  je  výraznější  koncentrace  pravoúhlých  sítí  ve  vrchovinách  a  hornatinách 

Českého  masivu.  U  ostatních  typů  sítí  se  neprojevila  nějaká  zásadní  zákonitost  v  jejich  

rozmístění,  snad  jen  že  paralelní  typy  sítí  se  vyskytují  především  na  rozhraní  členitého

a rovinatého terénu. Celkem byly klasifikovány údolní sítě na 80 % území České republiky,

čili  na  ploše  zhruba  63  000 km2.  Nejméně  sítí  bylo  klasifikováno jako mřížovitých  (9  %)

a paralelních (14 %). Stromovitých (29 %) a především pravoúhlých (48 %) byl klasifikován 

výrazně větší počet. Skutečnost, že téměř na polovině klasifikovaného území lze najít pravoúhlé 

vzorce údolních sítí napovídá tomu, že území České republiky a její údolní síť byla významně 

formována  tektonikou.  V  budoucnu  by  bylo  zajímavé  věnovat  se  vztahu  klasifikovaných 

pravoúhlých sítí a jejich skutečné zlomové predispozici – najít tedy odpověď na otázku: Jsou 

oblasti  s  vyšší  koncentrací  pravoúhlých  sítí  zlomově  více  porušené  než  ostatní  oblasti? 

Odpověď není kvůli složitému vývoji reliéfu České republiky tak jednoznačná.
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