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Abstract: 
 
A specific GIS application will be presented on a pilot project dealing with 

morfohydrogeometrical analysis for the determination of a preferred groundwater flow paths. 

Analysis is based on the basic assumption, that the relief is a form of expression of geological 

content. Another assumption is, that the relief consists of two basic shapes - hollow and 

convex, that means depressions and elevations. System of the interlinked depressions 

represents preferred groundwater flow paths. From the plasticity of relief can also be defined 

the boundaries between different geologial units. On the base of obtained results are designed 

groundwater source protection zones and are predicted directions of the spread of pollutants. 

It is also possible to estimate the location of suitable sites for the abstraction well for drinking 

water.  
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ÚVOD 

 
Příspěvek se zabývá metodikou digitálního zpracování morfohydrogeometrické analýzy 

v prostředí GIS. Identifikuje nehomogenity horninového prostředí s přednostním pohybem 
podzemní vody. Jsou jí zjišťovány privilegované cesty proudění podzemní vody (PCV). 
Klasické způsoby lokalizace jsou konfrontovány se způsoby lokalizace v prostředí GIS. 
Realizace tohoto úkolu je podpořena dotací v rámci operačního programu Podnikání a 
inovace. Projekt byl zpracováván v rámci klastru CREA Hydro & Energy, o.s. , ve kterém je 
společnost GEOtest, a,.s. členem. Nese číslo 5.1 SPK01/004 a jeho poskytovatelem je 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. 

 
Metoda hledání privilegovaných cest podzemní vody je v současné době aplikována 

při interpretaci průběhů vrstevnic na podkladu tištěných Základních map ČR 1 : 10 000. 

Úkolem bylo postup zdigitalizovat a automatizovat. Nutným předpokladem pro zpracování je 

kvalitní digitální model terénu. V projektu bylo pracováno s modelem od firmy GEODIS 

BRNO, spol. s r.o. s přesností vyšší než jeden metr. Model byl získán částí ze 

stereofotogrammetrickým vyhodnocením leteckých měřických snímků a částí z leteckého 

laserového scanneru. Data byla zpracována v programovém prostředí ArcGIS v aplikaci 

ArcMap. Zde jsou pomocí nástrojů geografických informačních systémů (GIS) hledány 

privilegované cesty povrchového odtoku, které vznikají při odtoku srážek (v případě pevných 

srážek při jejich tání), přičemž k dotaci vody dochází z bezprostředního okolí. Na základě 

definování cest stoku povrchové vody jsme schopni lokalizovat cesty proudění vody 

podzemní. Ta se akumuluje v místech sníženin či lokálních depresí. Její odtok je podmíněn 

gravitačně, cestou nejmenšího odporu. 



 
1. MORFOHYDROGEOMETRICKÁ ANALÝZA 

 

V hydrosféře dochází v rámci koloběhu vody k transformaci srážek jednak na vodu 

povrchového odtoku a dále pak na podzemní vodu. Ta se odvodněním do toků mění na vodu 

povrchovou. Povrchový odtok jako odtok vody v toku je pouze dílčím projevem v celém 

hydrologickém cyklu. Je situován do míst přirozené akumulace podzemních vod. Mezi 

povrchovým tokem a prouděním podzemní vody existuje hydraulická spojitost. V krajině je 

možné definovat dílčí segmenty – povodí, které představují uzavřené oblasti z hlediska 

hydrologické bilance (Obr. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Složky hydrologické bilance (podle [1] Domenico a Schwartz, 1998) 

  

Dá se předpokládat, že orografické povodí, které je vymezeno nejvyššími elevacemi 

na jeho periferii, odpovídá hydrogeologickému povodí. Do povodí vstupují atmosférické 

srážky (infiltrací), výstup tvoří evaporace, transpirace vody vegetací, povrchový a podzemní 

odtok. Infiltrovaná voda dotuje vodu podzemní a vytváří i hypodermický odtok. 

Hypodermický odtok je otok vody horninovým prostředím a/nebo půdou, která nedosáhla na 

hladinu podzemní vody. Nejvýznamnější složku povrchového odtoku z povodí tvoří odtok 

vody realizovaný vodními toky. Ty jsou situovány do míst přirozené akumulace podzemních 

vod. V bezsrážkových obdobích představuje odtok v povrchových tocích odtok podzemní 

vody.  

Proudění podzemní vody závisí na hydrogeologických poměrech – například na 

složení hornin, jejich porušení, sklonu nepropustného podloží. V horninovém prostředí se 

voda šíří zpravidla až o několik řádů pomaleji než na povrchu. Podzemní voda vždy teče 

v prostředí s nejnižším hydraulickým odporem, zpravidla ve směru tíhové síly. Akumuluje se 

v dutinách různých rozměrů – v pórech hornin, tektonických puklinách a puklinových zónách, 

v krasových dutinách. Základní hydraulické parametry těchto částí horninového masívu – 

propustnost a průtočnost – jsou vyšší než v okolním prostředí, které představuje místa 

ztíženého pohybu podzemní vody. Místa s nejvyšší rychlostí proudění podzemní vody 

a zároveň jejím největším přesouvaným objemem označujme jako privilegované cesty 

proudění (PCPV). Výška hladiny podzemní vody v místech privilegovaných cest (PCPV) 

většinou koresponduje s výškou hladiny podzemní vody ve svém okolí. V těchto místech má 

voda pouze litologicky nebo tektonicky podmíněnou možnost pohybovat se rychleji a tedy ve 

větším objemu. Tato místa tvoří nejvýznamnější složku podzemního odtoku vody z povodí. 

Nacházejí se ve vzájemně provázaných depresích, ze kterých přednostně odvádí vodu ze 

svého okolí. Jedná se především o místa poklesů, zářezů, úpadů, prohlubní či údolí. Prvním 

viditelným projevem geofiltračních proudů na povrchu jsou prameny. Za projevy 

geofiltračních proudů se dají  považovat také koryta vodních toků v jejich přirozené poloze, či 

jejich reliktní překryté polohy.  



 
2. ZPRACOVÁNÍ DAT 
 

Metoda byla testována v 18 odlišných lokalitách. Cílem bylo nalézt obecná pravidla pro 

nastavení prahových hodnota a sestavení srovnávacího etalonu pro oblasti s různými 

geomorfologickými a geologickými poměry. Lokality můžeme identifikovat v přiložené mapě 

(Obr. 2). 

 
Vstupní vrstvu tvořil digitalizovaný průběh klasicky ručně definované PCPV. Druhým 
neméně důležitým vstupem byl digitální model terénu (DTM), jehož každý dílčí element – 
pixel udává co nejpřesnější nadmořskou výšku k tomuto bodu lokalizovanou. Tento rastr 
(Obr. 3) vstupuje do množství následných zpracování, při nichž je poloha privilegovaných 
cest dále zpřesňována. Účelem zpracování bylo nalézt metodu, při které se průběh klasicky 
ručně definovaných PCV dá nalézt automaticky v prostředí GIS. 
 
Pro účely zpracování přesného hydrologického modelu bylo nejprve nutné odstranit z DTM 
lokální deprese. Lokální deprese zastupují jak přirozené, tak umělé vodní plochy, jakými jsou 
např. bažiny, jezera, přehrady, rybníky. Považujeme tato místa za již vyplněná vodou. 
Můžeme je tedy eliminovat – zarovnat s okolím.  
 
Následně je možné nad upraveným rastrem simulovat zjednodušený model odtoku, kde 
dopadající srážky odtékají ve směru největšího sklonu svahu. Rychlost pohybu vody závisí na 
velikosti sklonu svahu. Směr i velikost sklonu lze odvodit z rastru DTM (Obr. 4).  
 
Nyní je možné ze získaných vrstev vypočítat rastr akumulace vody. Výstupem analýzy je 
množství stékající vody do jednotlivých buněk rastru (Obr. 5). K hodnotě analyzované buňky 
se připočítají hodnoty buněk do ní vtékající. Výsledný rastr je vhodné dále upravit 
individuálně nastavenými prahy, jejichž účelem je najít a separovat od svého okolí rastr 
vodních toků. Prahováním můžeme zvýraznit pouze významné akumulace, určit jejich směry, 
počátky, apod. 
 
Buňky, do kterých žádná voda nevtéká, reprezentují hřeben terénu. Do této analýzy vstupuje 
rastr akumulace vodních toků získaný předchozí metodou a rastr udávající směr odtoku. 
Výsledkem je vrstva reprezentující vzájemně separované dílčí úseky toků po místa soutoku 
(Obr. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. INTERPRETACE NALEZENÝCH SKUTEČNOSTÍ 
 

Všech 18 zkoumaných lokalit bylo podstoupeno shodným metodám srovnání. Jejich 

účelem bylo nalézt univerzální způsob, postup, jakým způsobem je možné z modelu terénu 

spolehlivě získat údaje o lokalizaci privilegovaných cest proudění podzemní vody. 

Zpracovávaný soubor se ukázal být dostatečně pestrý. Nalezneme zde území s různou 

rozlohou, s mnoha variantami krajinného pokryvu, s rozmanitou geologickou stavbou 

odlišného typu a stáří. Výběr lokalit byl do značné míry ovlivněn snahou o co nejširší 

souborovou pestrost.  

Při hledání PCV bylo třeba stanovit takovou prahovou hodnotu, od které byl stok 

povrchové vody z okolních pixelů považován za počátek privilegované cesty vody podzemní. 

Nastavení prahových hodnot se liší v závislosti na morfometrickém typu reliéfu, ve kterém 

PCV hledáme. Jako stěžejní faktor se jeví relativní výšková členitost udávaná hodnotou 

směrodatné odchylky souboru digitálního modelu terénu. Bylo tak možné nalézt jak místa 

současné polohy vodních toků a vodních ploch, tak místa vodou průtočná pouze při 

vydatných srážkách či tání. Do zvýrazněných oblastí se stéká voda ze širokého okolí a mohou 

se zde také situovat průběhy privilegovaných cest podzemní vody. (Obr. 7) 

K navýšení přesnosti v lokalizaci analogově interpretovaných PCPV došlo ve všech 

případech při započítání vlivu říční sítě. Povrchovými toky se odehrává odtok podzemní vody 

a tvoří součást systému privilegovaných cest proudění podzemní vody. Ke zpřesnění 

docházelo především v těžko postižitelných úsecích s nevýrazným plochým reliéfem, bez 

nápadných geomorfologických tvarů..Široká říční údolí představují privilegované cesty 

proudění vyššího řádu – regionálního významu, do pánevních struktur dochází k drenáži 

podzemní vody z přilehlých horninových masívů. Změny v propustnosti fluviálních 

sedimentů jsou podmíněny mírou podílu jílů. Nejpropustnější jsou promyté korytové facie 

štěrků. Jiné případy nastávají v místech krátkých zařízlých údolí, strmých skalních stěn či 

kaňonovitých údolí. Zde se PCPV nachází a protéká jimi podzemní voda, ale je pouhým 

rastrem akumulace nepostižitelná, jelikož se v bezprostředním okolí těchto míst neodehrává 

akumulace vody z okolí a testovaná metoda lokalizace PCPV ji zde není schopna 

identifikovat.  

Další jev je možné vypozorovat v souvislosti se zpřesňováním lokalizace PCPV na 

základě konkávních tvarů (Obr. 8). Touto metodou se ve většině případů dá dosáhnout 

dalšího, drobného zpřesnění. Metoda rozliší úklon ploch a v rámci DTM zkoumané oblasti 

a vyčlení místa konvexní, plochá a konkávní, s různou úrovní sklonu.  

 

Významný vliv na přesnost lokalizace PCPV má krajinný pokryv. V území přírodně 

blízkém je dosahováno přesnějších výsledků, než v území silně antropogenně ovlivněném. 

Velmi podstatným faktorem je samotné geologické podloží, ve kterém se infiltrace, 

akumulace a stok podzemní vody odehrává. Vliv má jak typ hornin, jejich struktura, sled 

vrstev, porušení, zlomy, tak stupeň zvětrání, apod. 

Variabilita vstupních dat se projevuje v pestrosti výstupních výsledků. Ty jsou patrné 

z přiložené tabulky (Tab. 1.). Z lokalit můžeme nejprve vyčlenit dvě základní kategorie – 

s dobrou a nízkou shodou s analogovým zpracováním. V tabulce je nízká shoda označena 

šedými řádky. Tyto lokality nesplnily úspěšnost nad 50 % v lokalizaci analogových 

privilegovaných cest proudění podzemní vody základní metodou prostého akumulovaného 

odtoku. Jedná se o silně antropogenně přeměněné, zarovnané povrchy údolních niv. Ve 



zbývajících 13 lokalitách můžeme považovat metodu za úspěšnou. Zde dosahujeme průměrné 

přesnosti v lokalizaci analogově interpretovaných PCPV nad 80 %.  

 

Tab 1  Sumarizace zjištěných výsledků pro 18 hodnocených lokalit 

 
 
ZÁVĚR 
 

Úspěšnosti srovnání přesnosti lokalizace analogové metody s digitální se při nastavení 

prahů na optimální hodnotu stoku pohybuje kolem 80 %. Metoda naopak selhává 

v krajině silně antropogenně přeměněné, ležící v rovinách údolních niv. Rozdíly 

v přesnosti analogové a digitální interpretace jsou dány jak odlišnou technologií 

způsobu zpracování, tak odlišnými vstupními podklady. V případě manuálního, 

analogového zpracování z topografického podkladu je koncový produkt výsledkem 

odborné erudice zpracovatele opírajícího se o znalosti geomorfologie, geologie, 

hydrografie a hydrogeologie. Výsledek však může být zatížen chybou lidského faktoru 

při interpretaci. Drobné neshody obou metod vyvažuje rychlost, s jakou je možné 

digitální PCV získat. V současné době pracujeme na dalších variantách zpřesnění na 

základě krajinného pokryvu a zabýváme se výzkumem zahrnujícím časovou složku pro 

určení rychlostí proudění v různých horninových prostředích. 

lokalita 

nastav. 

práh 

soutoku 

[pixel] 

úspěšnost 

metody 

prosté 

akum. 

úspěšnost 

metody 

akumulace 

s říční sítí 

úspěšn. 

metody 

akum. 

 s toky a 

paramet. 

úpadu 

max. 

nadm. 

výška 

 [m n.m.] 

min. 

nadm. 

výška 

 [m n.m.] 

prům 

nadm. 

výška 

 [m n.m.] 

rozdíl 

hodnot 

nadm. 

výšky Δ 

 [m n.m.] 

směrod. 

odchylka 

σ 

povrch. 

tvar 

reliéfu 

Broumovsko 

 
400 56 77 77 786,1 424,4 564,8 361,7 68,9 < -0,1 

Březová 

 
400 58 63 58 660,7 385,2 483,3 275,5 43,6 < -0,1 

Brtnice 

 
200 76 89 89 620,5 436,6 533,0 183,9 28,5 0,0 

Dačice 

 
150 60 85 86 570,3 446,0 485,8 124,3 17,5 0,0 

Drahanská 

vrchovina 
250 81 87 89 676,0 330,0 534,6 346,0 82,4 0,0 

Hostýnské 

vrchy 
150 76 92 92 698,6 417,4 546,0 281,2 56,0 0,0 

Hrotovice 

 
400 64 79 81 517,6 352,3 434,0 165,3 19,9 0,0 

Kunovice 

 
150 68 87 88 451,2 298,1 375,9 153,1 29,9 0,0 

Kurdějov 

 
250 67 81 77 381,8 201,3 286,6 180,5 43,7 0,0 

Morava -luh 

Lanžhot 
150 10 66 65 160,6 149,3 153,8 11,3 1,0 0,0 

Okolí Brna - 

JV 
200 19 21 23 218,2 180,1 187,9 38,1 7,1 < -0,1 

Okolí Brna 

– J 
250 65 80 76 530,0 230,6 390,0 299,4 73,4 < -0,1 

Oleksovice 

 
350 36 43 42 295,3 195,8 231,9 99,5 20,1 0,0 

Orlice - 

soutok 
200 42 69 73 324,4 244,3 271,4 80,1 16,4 0,0 

R52 Dolní 

Dunajovice 
350 45 53 54 458,4 166,7 187,9 291,7 42,6 0,0 

R52 Nová 

Ves 
200 38 46 49 226,9 167,4 188,3 59,5 13,3 < -0,1 

Znojmo 

 
400 59 71 61 383,9 206,8 272,3 177,1 34,9 < -0,1 

Železné 

hory 
150 76 91 92 655,4 300,8 462,6 354,6 60,2 0,0 



Interpretované privilegované cesty proudění podzemní vody slouží k různým účelům. 

Jsou využitelné všude tam, kde je nutno definovat míru zranitelnosti horninového 

prostředí ve vztahu k podzemní vodě nebo vyhledat část horninového prostředí 

s maximální propustností. Základní oblasti využití privilegovaných cest proudění jsou: 

 

- stanovení ochranných pásem zdrojů pitné vody; 

 

- podklad pro potřeby územního plánování; 

 

- nalezení vhodného místa pro situování hydrogeologických vrtů jako zdrojů pitné 

vody (Obr. 10), metoda se také velmi osvědčila v aridních oblastech při interpretaci 

satelitních snímků; 

 

- identifikace zranitelných povrchů terénu s ohledem na kontaminaci podzemních vod 

(Obr. 10); 

 

- optimalizace protipovodňových opatření; 

 

- identifikace částí krajiny extrémně ohrožených kontaminací v důsledku dopravy 

(Obr. 10); 

 

- prognóza dopadů antropogenních zásahů do horninového prostředí (např. výstavba 

tunelů) na hydrogeologické podmínky – změnu vodního režimu v krajině; 

 

- určení směru a rychlosti šíření kontaminantů podzemní vodou v krizovém 

managementu např. po haváriích (Obr. 9). 
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Obr. 2: Zákres 18 řešených lokalit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr.3: Rastrový výškový model    Obr.4:Stanovní směru povrchového stoku 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr.5      Obr.6  

   Obr.7       Obr.8 

 

Obr.5: Akumulace vody – privilegované cesty proudění podzemní vody 

Obr.6: Dílčí povodí a vymezení privilegovaných cest podzemní vody dle míst soutoku 

Obr.7: Akumulace podzemní vody zjištěná na základě rastru akumulace 

Obr.8: Srovnání výsledků metody prosté akumulace s metodou lokalizace na základě  

           konkávních tvarů a říční sítě 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr.9      Obr. 10 

 

Obr 9: Využití PCV při projektování návrhu staveb 

Obr.10: Využití PCV jako podkladu pro situování vrtů pro zdroje pitné vody a jako 

              identifikace zranitelných míst z hlediska kontaminace podzemní vody. 


