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Úvod
Metoda CN-kivek (z angl. Curve Number) patí mezi nejpoužívan jší metody pro
výpo et pímého odtoku, resp. odtokové ztráty, zohled ující krajinný pokryv,
hydraulické pom ry p dního profilu a pedchozí vláhové podmínky. Metodu ísel
odtokových kivek-CN vyvinula služba na ochranu p dy v USA v roce 1985 a díky
snadnému použití této metody v geografických informa ních systémech byla
zavedena do v tšiny model , které se zabývají výpo tem odtoku. Je možné ji najít
napíklad v modelech TR-55, TR-20, HEC-1 a HEC-HMS.

ísla odtokových kivek – CN jsou urována podle:
 hydrologických vlastností p d rozd lených do 4 skupin: A, B, C, D, na základ minimálních rychlostí infiltrace vody do p dy bez pokryvu po dlouhodobém sycení (Obr. 1);
 využití p dy, vegeta ního pokryvu, zp sobu obd lávání a uplatn ní protierozních opatení (Obr. 2);
 vlhkosti p dy ur ené na základ 5-ti denního úhrnu pedcházejících srážek, resp. pedchozích vláhových podmínkám (PVP) ve tech stupních, kdy PVP I odpovídá
minimálnímu obsahu vody v p d , pi PVP III je voda pesycena vodou z pedcházejících deš (Tab. 1).

Výsledné mapy:

Zdrojová data:
Pro vyhodnocení ísel odtokových kivek-CN byly analyzovány hydrologické
skupiny p d infiltrace z databáze bonitovaných p dn ekologických jednotek
(BPEJ) dopln né vrstvou hydrologických charakteristik p dotvorných substrát pro
nezem d lské plochy.
Obr. 1:

Mapové výstupy byly zpracovávány v aplikaci ArcGIS 10 s nadstavbou Spatial
Analyst. Zdrojová data mapových výstup byla zpracována v rastrové (formát ESRI
grid), pop. vektorové podob (formát *.shp), kompozice výsledných map ve
formátu *.pdf a *.jpg.
Výstupem analýz jsou mapy „Hydrologické skupiny p d“, „ísla odtokových kivek
(CN) v R – index pedchozích srážek (PVP) I, II a III“.
Obr. 3:

Byla provedena analýza zp sobu využití území z databáze Corine Land Cover
2006 a LPIS, dopln né vrstvou ZABAGED.
Obr. 4:

Obr. 2:

Pedchozí vláhové podmínky (PVP), v zahrani ní literatue ozna ovány jako ARC
(Antecedent Runoff Condition), ur ují odezvu povodí na pí innou srážku. Jedná se o
bezrozm rný koeficient upravující základní vztah pímého odtoku podle úhrn srážek
v pedchozích dnech. Nabývá hodnot 0,4 – 2,22 a liší se podle úhrnu i podle ísla
CN-kivky v ešeném vztahu.
Tab. 1:
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Obr. 5:

