
ABSTRAKT

Při řešení problematiky jarních povodňových událostí se vychází především z příčin jejich 

vzniku. Proto je důležité blíže studovat proces akumulace a tání sněhové pokrývky zejména 

v horských oblastech, kde se sleduje v první řadě vývoj vodní hodnoty sněhu v průběhu 

celého zimního období. Vodní hodnota sněhu udává množství vody vázané ve sněhu a 

představuje tak potenciální objem odtoku při tání v jarním období a tím poukazuje na možné 

riziko vzniku povodně. Pro modelování byl v práci použit celistvý přístup hydrologického 

modelu HEC-HMS. Model byl aplikován na povodí Bystřice v Krušných horách, kde probíhá 

také terénní výzkum sněhové pokrývky pro další zpřesnění výsledků předkládané studie.  

Zvolená metoda Temperature Index je dobře propracovanou metodou, jelikož zohledňuje 

jak tání během vypadávání srážek, tak tání v bezesrážkovém období a snaží se pomocí teploty 

vzduchu vystihnout celkovou energetickou bilanci sněhu.

Modelem byla simulována tři zimní období (zima 2006, 2008 a 2009), u kterých se 

zkoumal vývoj vodní hodnoty sněhu a zjišťovala se míra shody mezi simulovanými a 

pozorovanými hodnotami.

Z výsledků vyplývá, že různý charakter a průběh zimního období mohou mít výrazný vliv 

na modelovaný odtok a vodní hodnotu sněhu. Průběh pozorovaných a modelovaných 

hydrogramů a vývoj vodní hodnoty sněhu se příliš nelišil v zimním období 2005/2006, kdy 

nedocházelo k dílčím oblevám a teploty vzduchu dosahovaly podprůměrných hodnot. Velké 

rozdíly v odtokových křivkách se projevily v zimním období 2007/2008, které se vyznačovalo 

nízkými zásobami sněhu v povodí. V tomto období často docházelo k dílčím oblevám a v jeho 

průběhu se vyskytovaly nadprůměrné teploty vzduchu nebo teploty blízko nuly. Ukázalo se, 

že rozdíly vznikají také při postupném tání sněhové pokrývky vlivem oteplení bez přičinění 

dešťových srážek, jak tomu bylo v zimě 2008/2009. Vývoj vodní hodnoty sněhu byl dobře 

modelovaný především v horní části sledovaného povodí, ve střední části už docházelo 

k určité chybě a většinou nevyhovující shoda byla v nížinných polohách.
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