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Anotace 

CIGÁN, J. Přehled a hodnocení nástrojů pro modelování povodní. VŠB – TU Ostrava, 2013. 

Bakalářská práce se zabývá hydrologickými modely, které lze využít při modelování 

povodňových situací. V úvodu je zhodnocen současný stav dostupných prostředků, následuje 

výčet významných povodní, které zasáhly území České republiky. Další kapitoly jsou věnovány 

ochraně před povodněmi a popisují úkoly odpovědných orgánů během povodní, před nimi 

a obnově území po povodni. Následují kapitoly o hydrologickém modelování. Jsou představeny 

nejdostupnější modely určené pro tuto problematiku. V praktické části jsou tyto modely 

porovnány, následují doporučení a výběr vhodných modelů. 

Klíčová slova: srážky, povodně,model, software, GIS, hydrologické modelování  

Annotation 

CIGÁN, J. Review an Evaluation of Tools for Flood Modeling. VŠB – TU Ostrava, 2013. 

Bachelor thesis deals with hydrological models that can be used for modeling of the flood 

situations. In the beginning there is an assessment of the current state of available instruments, 

folowed by a list of major floods that hit the Czech Republic. Other chapters are devoted to flood 

protection and describe the tasks of the responsible authorities during floods, before them 

and the recovery after the flood. There are also chapters about the hydrological modelling. 

Introduction of the most comprehensible models designed for this issue are introduced. 

In the practical part, these models are compared, folowed by recommendations and selection 

of appripiate models. 

Key words: precipitations, floods, model, software, GIS, hydrological modeling
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1 Úvod 

Povodně patří k přírodním katastrofám, které v našich podmínkách představují značné 

nebezpečí. Ve 20. století se zástavba rozšířila i do povodněmi ohrožených oblastí. Vlivem 

zastavění území a neustále se zvyšujících potřeb obyvatelstva dochází, i přes stále se zlepšujícím 

systémům předpovědí povodní, ke stále větším škodám. Zájem o protipovodňovou ochranu roste 

zejména v posledních letech, kdy na našem území došlo k několika velkým povodním. 

Modelování povodňových situací by mělo přispívat k minimalizaci povodňových škod. 

Základním problémem při hydrologickém modelování je fakt, že ráz krajiny se neustále 

mění. Proto je patrné, že vývoj hydrologického modelování nemůže být zastaven. Naopak díky 

novým trendům z oblasti informačních technologií je nutné hydrologické nástroje neustále 

zlepšovat. 

I přes možný budoucí vývoj a nalezení vhodných sofistikovaných nástrojů 

pro hydrologické modelování je potřeba vzít v úvahu, že model je pouze zjednodušení reality. 

Model nemůže zaznamenat všechny jevy, které se vyskytují v reálném prostředí. Je proto nutné 

vždy zvážit, ve kterých případech může hydrologický model přinést užitek. Při sestavování 

modelu je nutné zaměřit se na faktory, které jsou pro řešenou problematiku podstatné, 

a neopomenout skutečnosti, které by podstatnými být mohly. 

1.1 Cíl práce 

Cílem práce je vytvoření přehledu nástrojů, které jsou vhodné pro modelování povodní. 

Práce si klade za cíl analyzovat současný stav, sestavit přehled jednotlivých modelů a doporučit 

vhodné modely k užívání při mimořádných událostech typu povodeň.  
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2 Rešerše 

RAPANT, P. Geoinformatika a geoinformační technologie. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky, 2006. ISBN 80-248-

1264-9.  

Skripta popisují základní teoretické aspekty geoinformatiky a geoinformačních technologií. 

Přibližují pojmy, jako jsou reálný svět, geoinformatika, geografie, modelování, geografické 

informační systémy. 

UNUCKA, J. Možnosti propojení GIS a environmentálních modelů pro potřeby krizového řízení 

a ochrany přírody. Ostrava, 2010. Habilitační práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

Hornicko – geologická fakulta. 

Hydrologické modely bývají předmětem výzkumu na univerzitách, kde se jimi zabývají 

hydrologové ve svých pracích a projektech. V habilitační práci je detailní rozbor problematiky 

hydrologického modelování. Hlavním cílem práce je spolupráce hydrologických modelů 

s geografickými informačními systémy. V práci se rovněž autor zabývá geodaty, kalibrací, 

validací, verifikací modelů apod. 

DAŇHELKA, J., KREJČÍ, J., ŠÁLEK, M., ŠERCL, P., ZEZULÁK, J. Posouzení vhodnosti 

aplikace srážko-odtokových modelů s ohledem na simulaci povodňových stavů pro lokality na 

území ČR. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2003. 196 s. ISBN 80-866-9003-2. 

Český hydrometeorologický ústav se zabývá problematikou hydrologického modelování. 

V projektu je uveden přehled srážko-odtokových modelů používaných v České republice, přináší 

výsledky jejich aplikace v různých územích. 

BLÖSCHL, G., GRAYSON, R. Flächendetaillierte Niederschlag-Abflus Modellierung-

Simulation und Prognose, Technische Universität Wien. 2002. 

Autoři se ve své práci podrobně zabývají srážko-odtokovými modely. 

Další informace o hydrologickém modelování v ČR lze dohledat zejména v projektech Českého 

hydrometeorologického ústavu a v projektech Výzkumného ústavu vodohospodářského 

T. G. Masaryka. 
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Definice pojmů 

Povodeň je fáze hydrologického režimu vodního toku, která se vyznačuje náhlým, obvykle 

krátkodobým zvýšením průtoků a vodních stavů. Povodněmi se podle vodního zákona 

č. 254/2001 Sb. a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů rozumí přechodné 

výrazné zvýšení hladiny vodních toků, při kterém již voda zaplavuje území mimo koryto 

vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, 

že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je 

nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. [10]  

Záplavové území je plochá část údolní nivy, obvykle přilehlá k vodnímu toku, která je 

zaplavována při průtocích přesahujících kapacitu koryta vodního toku. [10] 

Povodí je území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků a případně i jezer 

do moře v jediném vyústění, ústí nebo deltě vodního toku. [7] 

Mimořádná událost je podle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů 

ve znění pozdějších předpisů, škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí 

a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

Krizová situace je podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mimořádná událost, při níž je vyhlášen některý 

z krizových stavů. 

Geodata jsou prostorová data, se kterými pracuje Geografický informační systém (GIS). [4] 

Diskretizace je náhrada spojitého prostředí systémem diskrétních bodů, ve kterých se soustředí 

fyzikální parametry popisující stav nebo vlastnosti příslušného místa spojitého prostředí. [1] 

Perkolace je vertikální filtrační transport vody z pásma aerace do pásma saturace. [1] 

Evapotranspirace je celkový výpar (fyzikální a fyziologický) vztahující se k určitému území. 

[6] 

Intercepce je zachytávání ovzdušné srážky na vegetačním pokryvu. [6] 

Kalibrace je systematická úprava vybraných parametrů modelu pro dosažení lepší shody 

simulované veličiny s naměřenými hodnotami. [6] 

Verifikace je kontrola matematických, procedurálních a strukturálních vlastností modelu 

(ve smyslu programového balíku i simulačního aparátu) pro dosažení předpokladu, že je model 

schopen pracovat na požadované úrovni shody s reálným systémem. [6] 

Validace je dlouhodobý proces ověřování modelu a jeho výstupů pro stanovení jeho kvality 

a úspěšnosti v simulacích reálných situací nad konkrétním územím. [6] 
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3 Zhodnocení současného stavu řešené problematiky 

V současnosti se operativní předpovědi hydrologů zaměřují pouze na předpovědi průtoků. 

Mapy záplavových území jsou zatím pouze součástí výzkumu. Vzhledem k vývoji společnosti 

lze do budoucna předpokládat, že bude nutný i vývoj hydrologických modelů a na tyto modely 

budou kladeny větší a přísnější nároky než nyní. 

Lze tvrdit, že nyní jsou hydrologické modely nejefektivnějším nástrojem pro predikci 

povodňových stavů. Následující odstavce popisují, jaká vstupní data můžeme na našem území 

očekávat. Dále jsou zde uvedena fakta, proč je nutné i nadále pracovat na zlepšení 

protipovodňové ochrany. V posledním bodě jsou shrnuty současné možné prostředky 

pro předpovědi povodňových situací. 

Meteorologické a hydrologické charakteristiky České republiky:  

Česká republika má členité území s hustou hydrografickou sítí dosahující délky 

cca 85 000 km (z toho hospodářsky významné toky tvoří cca 16 600 km). Nachází se v oblasti 

mírného podnebného pásu, který je charakteristický pravidelným sezónním cyklem teplot 

a srážek. Mimo těchto dlouhodobých výkyvů způsobují krátkodobé změny počasí časté přechody 

atmosférických front. [27] 

Rozdělení srážek během roku má spíše kontinentální charakter. Nejvyšší měsíční úhrny 

srážek připadají na měsíce květen až srpen, nejméně srážek napadne v únoru a březnu. V letních 

měsících se často vyskytují krátkodobé extrémní srážky bouřkového charakteru zasahující malá 

území. Dlouhodobý úhrn srážek stoupá s vyšší nadmořskou výškou. Výskyt srážek ve vyšších 

nadmořských výškách způsobují významnou měrou orografické vlivy terénu. [27] 

Sníh pokrývá Českou republiku v průměru od poloviny prosince do poloviny března. 

Na horách vydrží sníh někdy až do května. V nížinách dosahuje výška sněhové pokrývky 

v průměru 10 - 20cm, ve středních polohách 40 - 60 cm, na horách přes 100 cm. V roce bohatém 

na sníh je ve sněhu nashromážděno přibližně 5 mld. m
3
 vody. Období tání sněhu není pravidelné. 

Tání, která jsou pro vznik povodní významná, mohou nastat od prosince do dubna. Průměrný 

roční odtok z území republiky je 15,1 mld. m
3
. Odtokové poměry bývají nerovnoměrné. Poměr 

průměrného a maximálního průtoku je na větších tocích 1:20 až 1:50, na malých tocích 

se přibližuje 1:100. Na některých horských tocích dosahuje ještě větších hodnot. [27] 
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Potřeba využití nástrojů pro modelování povodní: 

Povodně způsobují v České republice značné škody. Časté jsou případy, kdy škody z jedné 

povodně přesahují 1 mld. Kč. V posledních letech prakticky každoročně dochází k nebezpečným 

povodňovým situacím. Proto je nutné zajistit vysokou připravenost všech složek povodňové 

ochrany k jejich řešení.  

Současný stav dostupných prostředků pro předpovědní povodňový systém:  

 Předpověď srážek 

 Srážko - odtokové modely 

 Hydrodynamické modely 

 Geografické informační systémy (GIS), Geodatabáze, Expertní systémy 

 Kalibrační systém [28] 

3.1 Vybrané historické události 

První záznamy o povodních na našem území jsou z 12. století. Dle dochovaných záznamů 

zasáhly naše území povodně většího rozsahu r. 1118, kdy zasáhla povodeň Prahu. Řeka Vltava 

dosahovala 8-9m nad průměrnou hladinou. Roku 1272 poznamenala Prahu další velká povodeň. 

Při této povodni byl poničen Juditin most. Nezůstalo jen u majetkových škod, neštěstí 

si vyžádalo i ztráty na lidských životech. V roce 1342 došlo k úplnému zničení Juditina mostu. 

Povodeň nastala vlivem přívalu dešťové a sněhové vody. Všechna stavení ležící podél řeky byla 

zatopená i s jejich obyvateli. Místo Juditina mostu byla započata v roce 1357 Karlem IV. stavba 

Karlova mostu. [3] 

V červenci roku 1432 po několikaměsíčním suchu zasáhla Vltavu dešťová povodeň. 

Z koryt se také vylily řeky Labe, Berounka, Lužnice, Ohře. Zaplaveno bylo v Praze území 

až po kostel sv. Jiljí, k Betlémské kapli, Poříčí a Podskalí. Tato povodeň bývá označována 

až do povodní v roce 2002 za největší v dějinách. [3] 

V roce 1890, po několikadenních vydatných srážkách na konci srpna, došlo ke zvýšení 

hladin řek Vltavy, Malše a Otavy. První zářijový den došlo k velkému přívalu vody z oblasti 

Šumavy, docházelo k postupnému vylití řek z koryt v Českých Budějovicích, Písku, Týně 

nad Vltavou až k Plzni. Voda se vylévala dál z koryt směrem k hlavnímu městu. V Praze došlo 

ke zboření Karlova mostu. Most protrhly klády z utržených vorů. Hladina řeky stoupla o 2-3 

metry. Dne 4. září v půl šesté ráno spadly 2 mostní oblouky. Jednalo se o velké poškození, most 

představoval důležitou dopravní spojku pro chod města. [2] 
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Obrázek 1: Poškozený Karlův most (1890). [24] 

Povodeň v roce 1970 na jižní Moravě, která nastala 9. června, si vyžádala 35 lidských 

životů a velké škody na majetku. Způsobila ji mimořádná průtrž mračen v několika regionech 

jižní Moravy. Při povodni bylo poškozeno několik silnic a železnic. Byl zatopen hlubinný důl 

Dukla v Šardicích, ve kterém zemřelo 34 osob. Poslední obětí byla 3letá dívka, která spadla 

do zatopeného sklepa. [23] 

Prvním varováním, že území novodobé ČR není chráněno před přírodními katastrofami, 

byla povodeň v roce 1997. Postihla celou východní část republiky. Zasáhla celé povodí Moravy, 

Dyje, Odry a povodí horního Labe. Postižené území zasáhly dvě povodňové vlny. První přišla 

mezi 4.-8. červencem a druhá mezi 17.-21. červencem. I přes to, že srážky druhé povodňové vlny 

většinou představovaly jen 30-50% srážek první povodňové vlny, byl ničivý účinek druhé 

povodňové vlny vlivem nasycenosti povodí srovnatelný s vlnou první, kdy na plochu 10 000km
2
 

napadlo 2,3km
3
 vody. [8] 

Výjimečnost těchto povodní dokládá skutečnost, že na 34 srážkoměrných stanicích byl 

v dané době zaznamenán dvoudenní srážkový úhrn větší než 200mm, přičemž nejvyšší naměřený 

měsíční srážkový úhrn měl hodnotu 812mm, což je více než čtyřnásobek normálu. Tomu 

odpovídá i doba opakování příčinných srážek, která dosáhla až 1000 let. Příčinou těchto povodní 

byly dvě výrazné tlakové níže. První se nad území České republiky a jih Polska přesunula 

ze severní Itálie, kde ji v dalším postupu zabránila tlaková výše, která se z Azorských ostrovů 

přemístila nad jižní Skandinávii. To znamenalo, že srážky, které s sebou nesla tlaková níže, 

vypadávaly na jednom místě, přičemž největší srážkové úhrny byly zaznamenány 6. července. 

Druhá tlaková níže, která byla příčinou vydatných srážek mezi 17.-21. červencem, se od první 

lišila pouze tím, že vznikla splynutím dvou front. Její další vývoj byl identický s první tlakovou 

níží. [8] 
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Povodně výrazně poškodily říční síť. Došlo k velkému odnosu materiálu v důsledku eroze, 

docházelo k velkému nashromáždění plavenin v dolních částech toků. Vzniklo nebo bylo 

aktivováno 405 rozsáhlých sesuvů, které nezřídka ohrožovaly budovy a infrastrukturu. 

Červencové povodně si vyžádaly 50 lidských životů a zásadně ovlivnily způsob života tisíců lidí. 

Bylo zaplaveno 29 000 domů v 536ti obcích. Více než 1400 domů bylo zcela zničeno a u dalších 

400 vážně narušena statika. Nejvíce zasaženou obcí byly Troubky nad Bečvou. Celkové přímé 

majetkové škody činily 62,6 miliard korun. Vlivem povodní došlo k vyřazení mnohých čistíren 

odpadních vod, k úniku chemických látek z podniků do řek. Na mnoha místech byly 

kontaminovány studny, úroda na zaplavených polích musela být zaorána, přemnožili se komáři. 

Tato přírodní katastrofa ukázala, že předpovědní povodňová služba, vodohospodáři, státní správa 

a další subjekty nebyli na událost takového rozsahu dostatečně připraveni. [8] 

 V roce 2002, jak již bylo zmíněno výše, nastala v Čechách povodeň, která se zařadila mezi 

přírodní katastrofy s největšími a nejškodlivějšími následky v moderní české historii. Příčinou 

povodní byla tlaková níže, která dne 6. srpna se svým frontálním systémem postupovala 

k východu. Silné srážky během prvních dvou dnů naplnily koryta řek v jižních a západních 

Čechách. Nad jihozápadem Čech se střetly dva výrazné frontální systémy, které se pomalu 

začaly přesouvat k severovýchodu Čech. Vlivem přesycenosti půdy z předchozích srážek 

nedocházelo k zadržování vody a ta stékala do naplněných řek. Ve dnech 12.-18. srpna zasáhla 

část Česka 500letá až 1000letá povodeň. Dne 15. srpna byl zaplaven areál firmy Spolana 

v Neratovicích, ze které došlo k úniku nebezpečných chemických látek. Nejvíce zasaženými 

místy byla Vltava se svým povodím, posléze dolní tok Labe, částečně též povodí Ohře a povodí 

Dyje. [8] 

Průběh povodně v Praze byl ovlivněn kaskádou přehradních nádrží na Vltavě. Tato 

kaskáda zachytila první povodňovou vlnu, Praha tak získala čas na přípravu protipovodňových 

opatření. Mohly tak být evakuovány ohrožené části města, uzavřeny důležité dopravní tepny, 

zabezpečeno nábřeží Vltavy protipovodňovými zábranami. Příval vody po druhé vlně srážek již 

přeplněné nádrže zachytit nedokázaly, voda překonala protipovodňové zátarasy a zaplavila 

velkou část Malé Strany. [8] 

Při povodních přišlo o život 19 osob. Celkově bylo povodněmi zasaženo 3,2 miliónů 

obyvatel, zasaženo bylo území o rozloze 17 000 km
2
, majetkové škody činily 73 miliard. Díky 

tomu, že se povodňové a krizové orgány a státní správa poučily z předchozích povodní v roce 

1997, nebyly ztráty na životech ještě vyšší. [8] 

V roce 2006, na přelomu března a dubna, došlo vlivem kombinace vydatných srážek 

a prudkého oteplení k rychlému tání sněhové pokrývky. Tato kombinace vyústila v následnou 

povodeň. Nejhorší situace byla zaznamenána na řece Dyje, povodí řek Labe, Morava a Lužnice. 
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Díky regulaci děl Vltavské kaskády nezpůsobila Vltava vážnější škody. Na některých místech 

byl zaznamenán průtok až stoleté vody. Na Moravě došlo k protržení hráze v Horce 

nad Moravou poblíž Olomouce, zatopena byla také část Znojma. [24] 

 Vlivem tlakové níže, se středem nad balkánským poloostrovem, zasáhly celou střední 

Evropu v roce 2009 povodně. Povodně způsobily vydatné dešťové srážky, které pokryly celou 

oblast střední Evropy od 22. června. Povodně se vyznačovaly rychlými vzestupy a poklesy 

vodních toků. Přílišné rozvodnění lokálních říček způsobilo na mnoha místech eroze. Rychlý 

vzestup hladin představoval pro obyvatelstvo žijící v zasažených oblastech výrazné nebezpečí. 

Nejvíce postiženou oblastí byl Moravskoslezský, Olomoucký, Jihočeský a Ústecký kraj. 

V těchto krajích byl pro zasažené obce vyhlášen stav nebezpečí, krajské povodňové orgány 

tak předaly řízení krizovým orgánům. [31] 

Přívalové srážky na konci června v oblasti Novojičínska, trvající 2-3 hodiny, způsobily 

rozvodnění Odry a jejich přítoků. Hydrometeorologové v těchto oblastech zaznamenali průtoky 

vody přesahující 100letou vodu. Srážky ve dnech 22.-25. června způsobily nasycení vodních 

toků v oblasti Jeseníků a Rychlebských hor. Přívalové deště, které následovaly v noci z 26. 

na 27. června, vyvolaly přívalové povodně. Nejvíce rozvodněny byly zejména toky Bělá, 

Vidnávka, Černý potok, Skorošický potok, Vojtovický potok. Kulminační průtoky na některých 

místech přesahovaly také 100leté průtoky. Podobný průběh byl zaznamenán na jihozápadě Čech. 

Tam předcházející srážky nasytily povodí toků Blanice, Volyňky a Úhlavy. V severních Čechách 

intenzivní bouřky s přívalovými srážkami rozvodnily koryta řek Ploučnice a Kamenice. 

Způsobily zde přívalové povodně, které dosahovaly více než 100letých průtoků. [31] 

Povodně v červnu a červenci postihly 451 obcí na území České republiky, vyžádaly si 15 

lidských životů. Bylo zasaženo 4 830 domů, 54 z nich byly později určeny k demolici. Povodně 

se týkaly celé střední Evropy. Zasáhly všechny naše sousední země. [31] 

V roce 2010 zasáhly území ČR hned 3 větší povodně. Během celého měsíce května spadlo 

velké množství srážek na Moravě a ve Slezsku. Průtoky vodních toků se pohybovaly vysoko 

nad dlouhodobými průměry. V Moravskoslezském kraji musela být evakuována nemocnice 

v Bohumíně, kde voda zatopila sklepy. V Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji byl 

vyhlášen stav nebezpečí. Na Vsetínsku a dalších místech začalo docházet k sesuvům půdy. [25] 

Další povodně se objevily v srpnu v severních Čechách. Všechny vodní toky měly 

několikanásobné průtoky oproti běžným hodnotám. Voda se postupně začala rozlévat po okolí. 

Nejvíce postiženo bylo okolí města Frýdlant. Zaplaveno bylo 2 586 domácností, později muselo 

být vlivem povodně zbouráno 57 domů. Škody na silnicích a místních komunikacích byly 

vyčísleny na 3 miliardy. V září 2010 se povodně na sever Čech ještě jednou vrátily. Situace 

už nebyla tak dramatická jako v předchozích případech. [25] 
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3.2 Povodně ve světě 

Povodně každoročně zasahují území na celém světě. Pro podrobnější popis jsem zvolil 

povodeň z roku 1993, která zasáhla Spojené státy americké (USA). Díky své rozlehlosti se USA 

nachází v několika podnebných pásech. Severní část leží v mírném pásu. Labradorský proud, 

který do této oblasti proudí, způsobuje, že podnebí je zde chladnější než v Evropě. Chladnější 

podnebí panuje okolo západního pobřeží. Teplota je konstantní vlivem proudů Tichého oceánu. 

Nejnižší teploty panují ve Skalistých horách a v pohoří Sierra Nevada. Jižní oblasti, Florida 

a státy u Mexického zálivu, se nacházejí v tropickém pásu, střední část USA leží v subtropickém 

pásu. 

Příčinou velkých povodní v roce 1993 bylo několik faktorů. V Severní Dakotě, Kansasu, 

Illinois spadlo velké množství srážek. Koryta řek nestačila nashromážděnou vodu odvádět, půda 

byla přesycená a vodu nestačila absorbovat. Zásah lidské činnosti nese na povodních také svůj 

podíl. Výjimečné klimatické podmínky vyvolaly vytrvalé deště. Teplý proud vzduchu 

z Mexického zálivu, proud suchého vzduchu z Kanady proudily na středozápad USA. Tyto 

okolnosti s ještě několika dalšími faktory stály za vytvořením tlakové níže, která se nad 

postiženým územím držela 2 měsíce. [8] 

Voda se začala vylévat z koryt řek začátkem srpna. Řeky Mississippi u Saint Louis 

a Missouri byly poznamenány povodní jako první. Postupně je následovaly další velké řeky 

na středozápadě. Z koryt se vylily řeky Illinois, Kansas, Des Moines, Wisconsin. Zaplaveno bylo 

území přesahující 18 000km
2
. Záplavy měly na svědomí 50 lidských životů. Muselo být 

evakuováno více než 30 000 lidí, poškozeno bylo více než 56 000 budov. Materiální škody činily 

15 miliard dolarů. Velká povodeň v roce 1993 byla, hned po povodni na Mississippi z roku 1927, 

druhou největší povodní v historii USA. [8] 
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4 Rozdělení povodní 

Povodně se rozdělují podle několika faktorů. Mohou být způsobeny přírodními jevy nebo 

také např. poruchou vodního díla. Některé druhy povodní se v našich geografických podmínkách 

vyskytnout nemohou. Jedná se např. o povodně způsobené přehrazením toku ledovcem, lávovým 

příkrovem, povodně způsobené roztátým sněhem pokrývajícím vrcholy sopek při erupci. 

K dalším druhům povodní dochází na území ČR velmi zřídka, nebo ještě nebyly zaznamenány. 

Může se jednat např. o protržení přírodní hráze jezera nebo o přehrazení vodního toku sesuvem. 

Z hlediska modelování povodní se pro naše území jeví jako nejvhodnější rozdělení 

do následujících kategorií. 

Dešťové povodně 

Dešťové povodně vznikají vlivem intenzivních srážek, které můžou trvat i několik dní. 

Srážky často bývají zesíleny v horských oblastech. Půda vlivem nasycenosti již není schopna 

další vodu absorbovat, dochází tak k výraznému odtoku vody z krajiny. Nebezpečná je situace, 

kdy je půda nasycena již před samotnými silnými srážkami, například vlivem předchozího 

vlhkého období. Tyto povodně ohrožují zejména střední a velké řeky. Dochází k zaplavení 

velkých oblastí v okolí vodních toků. Povodně tohoto typu zasahují naše území poměrně často. 

[15] 

Sněhové povodně 

Povodně způsobené táním sněhu vznikají od prosince do dubna, v zimním a jarním období. 

V případě, že je tání sněhu doprovázeno vydatnými dešťovými srážkami, nazýváme je 

smíšenými povodněmi. Nebezpečnými faktory jsou velké množství sněhu, vzdušná vlhkost 

a srážky během tání. Dále je zvýšeným nebezpečím zmrzlá půda pod sněhovou pokrývkou, zima 

bez výskytu dílčího tání, oteplení s celodenní teplotou nad bodem mrazu, silný vítr. Tyto 

povodně ohrožují zejména střední a velké toky s malými výškovými rozdíly terénu. Do této 

oblasti patří např. povodí Cidliny, Ohře, Lužnice. Tyto povodně zasáhly naše území např. v roce 

2006. [15] 

Ledové povodně  

Typickým jevem předcházejícím těmto povodním je oteplení během silných mrazů. Silné 

mrazy vytvoří na řekách ledovou vrstvu, vlivem tání se zvýší průtok, ledová vrstva nestihne 

tak rychle roztát a led se rozláme. Ledové kry se začnou pohybovat v korytě toku. Na místě 

s úzkým korytem nebo na mělkých místech se kry hromadí. Vytvářejí ledové bariéry. 

Předpovědět, zda se ledová bariéra vytvoří, není možné. Tyto povodně nejsou tak časté. Jistým 

způsobem se o to zasloužila také výstavba vodní děl. Vlivem odpouštění spodní teplé vody 
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z přehradních nádrží dochází k oteplování velkých úseků řek. Velká ledová bariéra se vytvořila 

ve Štěchovicích v letech 1929 a 1940. [15] 

Přívalové povodně  

Silné přívalové intenzivní srážky mají za následek vznik přívalových povodní. Během 1-6ti 

hodin může napadnout až 100mm srážek. Vyskytují se v letních bouřkách. Půda nestačí tak 

rychlý přísun srážek vsáknout, voda tak rychle odtéká po krajině. Často odnáší půdu a způsobuje 

eroze. Voda proudící velkou rychlostí má ničivou sílu. Škody bývají veliké i přes to, že zasažená 

plocha není příliš velká. Tyto povodně jsou velice nebezpečné pro člověka, přicházejí náhle 

a bez varování. Prostor pro záchranu lidí a majetku je malý. Výskyt těchto povodní byl 

zaznamenán např. v roce 2009 na Novojičínsku. [15] 

Povodně bez meteorologických příčin (tzv. zvláštní povodně) 

Do této skupiny patří povodně způsobené jinými než klimatickými podmínkami. Zejména 

se zde řadí zvláštní povodně způsobené poruchou vodního díla, případně jeho protržením. Tato 

povodeň může rovněž nastat v případě poruchy výpustného zařízení vodního díla. Také zde 

mohou patřit situace, kdy je nutné vodu z přehrady rychle odpouštět, aby nedošlo k jejímu 

protržení. [5] 



- 22 - 

5 Statistické sledování událostí 

Od roku 2010 dochází ve statistikách Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) 

ke změně v evidenci živelných pohrom. Živelné pohromy se evidují ve spojení s druhem 

mimořádné události, jsou obsaženy v ostatních druzích mimořádných událostí, které zapříčinily 

(např. požáry). Nejvíce zásahů v období mezi lety 2006-2011 zaznamenal HZS ČR v roce 2007. 

Více informací je obsaženo v následující tabulce. [30] 

Počet událostí 

Druh události 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Požáry 19 665 21 835 20 406 19 681 17 296 20 511 

Dopravní nehody 18 976 21 270 20 063 19 004 18 053 17 061 

Živelní pohromy 5 414 10 044 5 599 5 240 23 911 5 964 

Úniky nebezp. chem. látek 5 809 6 377 6 242 5 916 5 300 5 285 

Technické havárie 49 785 48 010 42 104 47 412 62 961 50 035 

Radiační nehody a havárie 4 0 0 0 0 1 

Ostatní mimořádné události 735 166 17 10 2 6 

Plané poplachy 8 409 8 148 8 194 8 251 8 037 8 202 

Celkem 108 797 115 850 102 625 105 514 111 649 101 101 

tabulka 1: Jednotlivé druhy událostí se zásahy Jednotek požární ochrany. [30] 

Nejčastějším druhem událostí, při kterých HZS ČR zasahuje, jsou technické havárie. 

Následují požáry a technické havárie. Další místa zaujímají plané poplachy, živelné pohromy 

a úniky nebezpečných látek. 
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Obrázek 2: Graf událostí se zásahy Jednotek požární ochrany [30] 
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Obrázek 3: Graf počtu světových přírodních katastrof v letech 1950 - 2010 [12] 

Z grafu německé pojišťovny je patrné, že počet světových přírodních katastrof má kolísavý 

průběh. Hydrologické události zaujímají významný podíl počtu přírodních katastrof v posledních 

60ti letech. 

Významné povodně na území ČR 

Rok  Druh povodně Lokalita  

1 118 dešťová Praha 

1 272 dešťová Praha 

1 342 smíšená  Praha 

1 432 dešťová  Čechy 

1 890 dešťová  jižní, západní, střední Čechy 

1 970  přívalová  jižní Morava  

1 997 dešťová  Morava a Slezsko 

2002 dešťová Čechy 

2006 smíšená  Morava, Čechy 

2009 dešťová  Slezsko, Morava, jižní a severní Čechy 

2010 přívalová Slezsko, Morava, severní Čechy 

tabulka 2: Významné povodně na území ČR. 

Z výše popisovaných událostí plyne skutečnost, že povodně na našem území vlivem husté 

hydrografické sítě, s výjimkou horských oblastí, mohou zasáhnout jakékoliv území ČR. Je proto 

nutné MU typu povodně nepodceňovat a přistupovat k nim jako k možnému zdroji rizika. 
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6 Havarijní plánování a povodně v ČR 

Povodňové orgány vykonávají činnosti, které jsou spojeny s ochranou před povodněmi. 

Mezi tyto činnosti patří příprava na povodňové situace, řízení, organizace a kontrola všech 

příslušných činností během povodně a v období, které následuje bezprostředně po povodni. 

Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány. V případě vyhlášení krizového 

stavu podle zákona č. 240/2000 Sb. přebírá ochranu před povodněmi orgán, který je k tomu 

dle tohoto zákona příslušný. [27] 

6.1 Struktura řízení povodňové ochrany 

Ochrana před povodněmi je rozdělena na období před povodní a období během povodně. 

Povodňové orgány mimo povodeň  

 Orgány obcí, v hlavním městě Praha orgány městských částí 

 Obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praha úřady městských 

částí stanovené Statutem hlavního města Prahy 

 Krajské úřady 

 Ministerstvo životního prostředí [27] 

Povodňové orgány během povodně  

 Povodňové komise obcí a v hlavním městě Praha povodňové komise městských částí 

 Povodňové komise obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praha povodňové 

komise městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy 

 Povodňové komise krajů 

 Ústřední povodňová komise [27] 

Ostatní účastníci povodňové ochrany, kteří se podílejí na ochraně před povodněmi 

v daném území  

 správci vodních toků 

 vlastníci nebo správci objektů na vodních tocích 

 pracoviště hlásné a předpovědní povodňové služby Českého hydrometeorologického 

ústavu (HPPS ČHMÚ) 

 vlastníci a správci nemovitostí v ohroženém území 

 hasičské záchranné sbory a jednotky požární ochrany, útvary policie ČR, složky armády 

ČR, orgány ochrany veřejného zdraví 

 organizace pověřená prováděním technicko-bezpečnostního dohledu na vodních dílech,  

 další subjekty [27] 
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Ostatní účastníci ochrany před povodněmi se zapojují v případech, kdy to vyžaduje 

charakter povodňové situace. Zástupci nejdůležitějších subjektů bývají obvykle také členy 

příslušné povodňové komise. Během povodní postupují podle vlastních povodňových plánů 

a pokynů povodňových orgánů. Opatření, která mohou ovlivnit odtokové poměry v rámci oblastí 

povodí, jsou zajišťována z úrovně správců významných vodních toků, k jejichž odbornému 

stanovisku povodňové orgány přihlížejí. Složky Ministerstva vnitra, příp. Armády ČR 

se do záchranných nebo zabezpečovacích prací zapojují na žádost povodňových orgánů. [27] 

6.2 Stupně povodňové aktivity 

Rozlišují se 3 stupně povodňové aktivity, které jsou závislé na průtoku a stavu průtočné 

kapacity koryta řek. 

1. stupeň povodňové aktivity – stav bdělosti  

Nastává při nebezpečí přirozené povodně. Zaniká, jakmile příčiny takového nebezpečí 

pominou. Stavem bdělosti se také považuje situace, která je takto označená HPPS ČHMÚ. 

Při tomto stupni ještě nedochází k vylití toku z koryta, nedochází ani k hmotným škodám 

na majetku. Při stavu bdělosti je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku či jinému 

zdroji povodňového nebezpečí, sledovat zpravodajství a předpovědi ČHMÚ. V případě potřeby 

je nutné včas zareagovat na zhoršení situace. Činnost zahajuje hlásná a hlídková služba. 

Na vodních dílech tento stav nastává při dosažení mezních hodnot jevů, které jsou pravidelně 

sledovány. Dále může nastat v případě ohrožení vodního díla. Při tomto stupni povodňové 

aktivity je již rychlost proudění značná, proto je zapotřebí vyvarovat se veškerých aktivit 

na vodním toku. Stav bdělosti může nastat také za okolností, které by mohly vést ke vzniku 

zvláštní povodně. [7] 

2. stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti 

Tento stupeň je vyhlašován příslušným povodňovým orgánem při nebezpečí přirozené 

povodně a v době, kdy ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryta řek. Dochází 

k menším rozlivům, které nepáchají větší škody na majetku. Většinou dochází k zaplavení 

okolních porostů a luk poblíž vodního toku. Může docházet k zaplavení a přerušení menších 

komunikací. Situace je nadále sledována, aktivizují se povodňové orgány a další účastníci 

ochrany před povodněmi. Do pohotovosti se též uvádějí prostředky na zabezpečovací práce, 

provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu. [7] 
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3. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení 

Je vyhlašován v případech, kdy hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku škod většího 

rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Také se vyhlašuje při dosažení 

kritických hodnot sledovaných jevů a v situacích, kdy je ohrožena bezpečnost vodního díla. 

Současně se zahajují nouzová opatření, provádějí se zabezpečovací práce, dle potřeby záchranné 

práce, evakuace. Informace o vývoji situace poskytuje ČHMÚ a veřejnoprávní sdělovací 

prostředky. [7] 

6.3 Povodňové plány 

Tyto dokumenty obsahují údaje o způsobu zajištění včasných a přesných informací 

o vývoji povodně, možnosti odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací. 

V povodňovém plánu je uvedeno, jakým způsobem dojde ke včasné aktivaci povodňových 

orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby, ochrany objektů, přípravy a organizace 

záchranných prací. V povodňovém plánu je uvedeno, kdo zajistí základní narušené funkce 

v objektech a v území. Dále jsou zde směrodatné limity stupňů povodňové aktivity. [5] 

Povodňové plány se dělí podle územních celků, na které se vztahují. Další subjekty, které 

zpracovávají povodňové plány, jsou správci vodních toků, uživatelé nebo vlastníci 

vodohospodářských děl, vlastníci nebo uživatelé nemovitostí na vodním toku, případně 

v záplavovém území. [5] 

Každý povodňový plán obsahuje řadu informací, které mají jednoznačnou geografickou 

polohu. To znamená, že mají přímou vazbu na GIS. Tyto informace mají velký význam, pokud 

jsou zobrazeny v digitální podobě. Digitální povodňový plán umožňuje v průběhu povodně 

přehledný přístup k potřebným informacím. Nabízí analytické nástroje pro rozhodovací procesy. 

Nabízí vizuální přehled zaznamenaných informací, které jsou v databázové podobě hůře 

kontrolovatelné. V období před povodní umožňuje snadnější distribuci informací. Informace 

o záplavových územích, místech evakuace, objízdných trasách se k obyvatelům mohou 

prostřednictvím internetu snáze dostat. V období po povodni umožňuje digitální povodňový plán 

mapování povodňových škod a průběžné sledování jejich odstraňování. Tento prostředek 

by se dal nazvat jako jeden z nástrojů, který slouží pro modelování povodní. 

6.3.1 Povodňové plány územních celků 

Povodňové plány obcí – zpracovávají orgány obcí, v jejichž územních obvodech může 

k povodni dojít. 

Povodňové plány správních obvodů obcí s rozšířenou působností – zpracovávají obce 

s rozšířenou působností. 
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Povodňové plány správních obvodů krajů – zpracovávají příslušné orgány krajů v přenesené 

působnosti ve spolupráci se správci povodí. 

Povodňový plán České republiky (Ústřední povodňový plán) – zpracovává ministerstvo 

životního prostředí. 

Povodňový plán České republiky je základní dokument pro ústřední řízení povodňové 

ochrany. Musí být každoročně aktualizován. Povodňový plán menšího územního celku musí být 

v souladu s povodňovým plánem vyššího územního celku. [26] 

6.3.2 Obsah povodňových plánů 

Povodňové plány se pro přehlednost rozdělují do několika částí: 

Věcná část – v této části jsou uvedeny údaje potřebné k zajištění ochrany před povodněmi 

určitého objektu, obce, povodí nebo jiného územního celku. Jsou zde rovněž uvedeny 

směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity. Věcná část dále obsahuje popis 

území, v němž se uvádí geologické a morfologické poměry, druhy povodní vyskytující 

se v daném povodí, odtokové poměry, informace o vodních tocích a vodních dílech, 

hydrologické údaje týkající se hodnot přirozených a ovlivněných povodňových průtoků. 

Tato část bývá doplněna o manipulační pravidla významných vodních děl, přehled ohrožených 

subjektů, druh a rozsah ohrožení, organizaci povodňové služby, stupně povodňové aktivity 

a zprávy o povodních. [7] 

Organizační část – zde jsou uvedeny jmenné seznamy, adresy a způsob spojení s účastníky 

ochrany před povodněmi. Rovněž zde bývají uvedeny úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany 

před povodněmi, včetně organizace HPPS. [7] 

Grafická část – obsahuje mapy, případně plány, na kterých jsou zakreslena záplavová území, 

evakuační trasy a místa soustředění. Dále zde mohou být uvedeny hlásné profily, informační 

místa. [7] 

6.4 Modul Českého hydrometeorologického ústavu 

Modul ČHMÚ slouží k automatickému načítání zpráv Systému integrované výstražné 

služby (SIVS) a dalšímu poskytování HPPS. Tyto služby se snaží o včasnou předpověď 

při nebezpečí a případném vzniku povodňové situace. Dále pak vydávají upozornění a výstrahy 

na možnost vzniku mimořádné události. Od začátku povodně až do jejího skončení pak 

ve zvolených intervalech předpovídají další vývoj situace a vydávají příslušné informace 

a předpovědi. Zejména je zde kladen důraz na přesnost a rychlost předání informací. SIVS 

vyhodnocuje aktuální meteorologická a hydrologická data, vydává výstražné informace. [26] 
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Obrázek 4: Modul ČHMÚ. [26] 

Včasné, kvalitní a přesné aktuální informace jsou základním předpokladem pro zlepšení 

protipovodňové ochrany. Mají nepostradatelný význam při řízení a přispívají ke snížení škod 

způsobených povodněmi. Stejně důležité je zajistit informace pro obyvatelé ČR a zapojit 

do preventivních prací i širokou veřejnost. 
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7 Modelování 

Reálný svět nebude možné nikdy zkoumat přímo. Hlavní příčinou je fakt, že čas běží jen 

jedním směrem, tudíž se nelze ve zkoumání světa vrátit, zrušit výsledky a začít znovu s jiným 

scénářem. Proto byl zaveden náhradní systém, který ke zkoumání světa slouží – model. 

Pro modelování prostorových procesů se používají speciální programové balíky, které se vyvíjí 

nezávisle na GIS. Tyto programy jsou postupně propojovány s GIS tak, aby v GIS bylo možné 

připravit geodata potřebná na vstupu daného modelovacího prostředku (tzv. preprocesing) a dále 

převzít výstupy z modelovacích nástrojů (tzv. postprocesing). Výstupy slouží k další analýze 

a vizualizaci v prostředí GIS. [4] 

7.1 Geografické informační systémy (GIS) 

GIS jsou založeny na prostorových modelech, které umožňují popsat rozložení objektů 

reálného světa v prostoru. Popisují jejich vlastnosti, vztahy mezi nimi a umožňují modelovat 

procesy reálného světa, které na objekty a jevy působí. GIS se liší od klasických informačních 

systémů (IS) v rozšíření o prostorovou složku. GIS nacházejí uplatnění v nejrůznějších oblastech 

lidské činnosti, jedná se např. o oblast životního prostředí, dopravy, integrovaného záchranného 

systému (IZS) apod. Je bez pochyby, že GIS budou postupně pronikat do dalších odvětví. [4] 

Geografické informační systémy se skládají ze sedmi základních částí: 

 Technické prostředky 

 Programové prostředky 

 Geodata 

 Postupy zpracování geodat 

 Obsluha 

 Uživatelé  

 Organizační kontext [4] 

 

Obrázek 5: Základní součásti GIS. [4]  
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7.2 Vybraný GIS software 

Na trhu je k dispozici velké množství produktů, které jsou schopny modelovat reálný svět. 

(ArcGIS, ArcView, GRASS GIS, Quantum GIS atd.). Mezi nejznámější, nejspolehlivější 

a nejužívanější v této oblasti patří software ArcGIS. Proto jsem tento nástroj zvolil 

pro podrobnější popis. 

Systém ArcGIS, od společnosti ESRI, obsahuje aplikace určené pro nasazení GIS 

na jakékoliv úrovni. Součástí ArcGIS jsou desktopové, serverové i vývojářské produkty. Rovněž 

obsahuje i řešení pro mobilní zařízení a speciální nadstavby. Systém ArcGIS je interoperabilní, 

je schopen s jinými systémy vzájemně spolupracovat. Respektuje jak standardy GIS, tak obecné 

standardy IT. Všechny produkty GIS jsou sestaveny z modulů, které lze využít v desktopových 

i serverových produktech. Lze je začlenit do uživatelských aplikací nebo využít v terénu 

prostřednictvím mobilních zařízení. [9] 

7.3 Propojení GIS s hydrologickými modely 

V současnosti existují 4 možnosti propojení GIS s hydrologickými modely:  

 GIS je součástí hydrologického modelu  

 Hydrologický model je součástí GIS 

 Volná vazba – mezi GIS a hydrologickým modelem není programové napojení 

 Těsná vazba – mezi GIS a hydrologickým modelem existuje programové propojení [18] 
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8 Hydrologické modelování 

Hydrologický model lze jednoduše definovat jako program, který zadané vstupní 

informace převede pomocí matematických operací na informace výstupní. Rozdělení 

hydrologických modelů pomáhá s výběrem modelu, který je vhodný pro řešení konkrétní 

problematiky. Způsobů rozdělení modelů je několik. Jako základní lze považovat rozdělení 

na srážko-odtokové a hydrodynamické modely. [6] 

Data, která vstupují do modelů, lze rozdělit na statická a dynamická. Statická data jsou 

informace o povodí, které se výrazně během simulace nemění. Dynamická data jsou informace, 

jejichž hodnota se často v závislosti na čase mění. Více v následující tabulce. [6] 

Statická data Dynamická data 

digitální model terénu měřené srážky 

půdní druhy měřená teplota vzduchu 

půdní typy parametry sněhové pokrývky 

hydrologické skupiny půd měřené vodní stavy průtoky 

hnojení, pesticidy simulace klimatických prvků 

hydrografická síť předpověď srážek a teplot 

parametry nádrží  

podélné a příčné profily koryt  

technické objekty v tocích  

hydrogeologické poměry  

geologické poměry  

krajinný pokryv  

využití půdy  

parametry vegetace  

zrnostní křivky sedimentů  

ukazatele kvality vod  

tabulka 3: Vstupní data používaná při hydrologickém modelování. [6] 

Základní požadovanou výstupní informací je hydrogram ve formě tabulky nebo v grafické 

podobě. Hydrogram lze charakterizovat jako graficky znázorněnou závislost průtoku na čase. 

Další rozdělení modelů jsem volil podle Světové meteorologické organizace. Ta se řídí při dělení 

podle principů, jako je účel aplikace systému, princip příčiny a důsledku, míra časové 

a prostorové diskretizace, typ simulovaného systému, způsob hydrologického procesu. Modely 

mohou být použity samostatně, nebo v kombinaci s modely jiné kategorie. 
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8.1 Rozdělení modelů dle účelu aplikace 

Dle účelu aplikace lze modely rozdělit do 3 základních kategorií. 

Modely používané v operativní hydrologii 

V operativní hydrologii tvoří vstupní data mimo stavové veličiny také okamžité údaje 

z meteorologických stanic, případně radarů. Data jsou v tomto případě automaticky předávána 

modelu. Hlavní prioritou je rychlost jejich zpracování a převedení na krátkodobou předpověď 

vodního stavu či průtoku v určitém profilu. V praxi se jedná o více specializovaných modelů, 

jako je např. postup povodňové vlny, proudění podzemní vody. [1] 

Modely používané pro návrhovou a projekční činnost v oblasti vodního hospodářství 

Tyto modely přinášejí dlouhodobější řešení protipovodňové ochrany, jako je např. stavba 

přehrad, poldrů a další opatření ve vodním hospodářství. Použití hydrologických 

či hydraulických modelů je také užitečné při řešení nejrůznějších technických staveb. Lze také 

modelovat srážko-odtokové procesy v povodí pro různé vstupní podmínky. [1] 

Modely využívané ve výzkumu 

Při tomto využití hydrologického modelu dochází k dalšímu vývoji modelu. Probíhá 

výzkum jednotlivých komponent srážko-odtokového procesu a jejich další přesnější popis. 

Za tímto účelem se často zřizují tzv. experimentální povodí s velkým počtem měřících stanic. [1] 

8.2 Rozdělení modelů podle stupně kauzality 

Kauzalita je zde vyjádřena vztahem příčina – důsledek. Tyto modely se dále rozdělují 

na deterministické a stochastické.  

8.2.1 Deterministické modely 

Tyto modely jsou popsány vztahem závislých a nezávislých proměnných. Na straně 

nezávislých proměnných jsou data vstupující do modelu (vstupní data), na straně závislých jsou 

data výstupní. Dále je uveden výběr hlavních skupin deterministických modelů. 

Hydrodynamické modely, DL (Deterministic, Hydrodynamic Laws) – modely zakládající 

se na fyzikálním popisu srážko-odtokového procesu. Snaží se respektovat zákony zachování 

hmoty, hybnosti a energie. Využívají teoretické poznatky z hydrodynamiky, termodynamiky, 

chemie nebo biologie. Bývají označovány také jako white-box modely. [17] 

Koncepční modely, DC (Deterministic, Conceptual) – tyto modely potlačují prostorovou složku 

a předpokládají, že ke změnám stavových parametrů dochází v určitých bodech. Tento přístup 
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přijímá fyzikální zákony ve zjednodušené formě. Obsahuje jistou dávku empiricky odvozených 

vztahů. Původně spojitý systém je tímto prostorově diskretizován. Modely se řeší pomocí 

obyčejných diferenciálních rovnic. Vlivem spojení fyzikálního a empirického přístupu je tato 

skupina označována jako grey-box modely. [17] 

Kybernetické modely, DB (Deterministic, Black-box) – modely neberou v úvahu řídící zákony, 

používají pouze empiricky odvozený vztah mezi vstupními a výstupními veličinami. Procesy, 

které probíhají uvnitř systému, zůstávají skryty. Pro operativní účely je použití těchto modelů 

výhodné spíše u malých povodí. Se zvětšující se dobou předpovědi (cca 6hod) je výhodnější 

použití fyzikálně strukturovaných koncepčních modelů. [17] 

 

Obrázek 6: Diagram rozdělení deterministických modelů. [1] 

8.2.2 Stochastické modely 

Stochastické modely prvotně neobsahují vazbu mezi příčinou a důsledkem. Lze je rozdělit 

do dvou základních skupin. 

Pravděpodobnostní modely, SP (Stochastic Probabilistic) – jednotlivé hydrologické parametry 

jsou u těchto modelů charakterizovány určitým pravděpodobnostním rozdělením. [17] 

Modely generování časových řad, ST (Stochastic Time series generation) – Použít tyto modely 

je možné při extrapolaci časových řad pozorovaných parametrů, jejich statistické charakteristiky 

jsou zachovány. [17] 
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V praxi se využívají oba přístupy. Stochastická složka bývá přítomna ve většině modelů, 

které se týkají oblasti plánování a projekční činnosti vodohospodářských staveb. V operativní 

hydrologii nachází využití zejména pro dlouhodobé předpovědi. Obecně deterministický přístup 

v současnosti převažuje. V komplexním deterministickém přístupu lze jen stěží postihnout 

všechny vstupní parametry a proměnné, které ovlivňují výstupní veličiny. Každý takový model 

je zatížen určitou chybou, která je složena ze dvou dílčích chyb – vlastní chyba modelu a chyba 

měřených veličin. Obě chyby lze popsat určitým pravděpodobnostním rozdělením. [1] 

8.3 Rozdělení modelů podle míry časové diskretizace  

Míra časové diskretizace bývá určována podle způsobu použití modelu. Pro operativní 

předpovědi, povodňové studie, modelování šíření znečištění nebo transportu plavenin se běžně 

užívá hodinový až denní krok. Pro bilanční modely může být délka výpočtového kroku i vyšší 

(týden, měsíc). Ale i jednotlivé časové proměnné mohou mít různý časový krok, stejný nemusí 

být ani časový krok týž vstupních a výstupních veličin. [1] 

Další rozdělení vychází z časové kontinuity výpočtu. Rozlišeny jsou modely kontinuální 

a epizodní. Kontinuální modely simulují delší i víceleté období, u epizodních modelů probíhá 

simulace jen pro dílčí události (povodně nebo hydrologické sucho). Kontinuální modely bývají 

využívány většinou na velkých územích, kde jsou povodně častěji způsobeny regionálními dešti. 

Epizodní modely nacházejí větší uplatnění při simulaci přívalových srážek postihující menší 

povodí. [1] 

8.4 Rozdělení modelů podle prostorové diskretizace 

Rozdělení modelů z hlediska prostorové diskretizace je složité. Uživatel při výběru 

vhodného modelu vytváří jeho topologii. Rozlišují se 2 hlavní kategorie – celistvé 

a distribuované. Poslední dobou se také vyčleňuje kategorie modelů, které nesou název 

semidistribuované. 

Celistvé modely 

Označují se také jako lumped modely. Parametry, které charakterizují povodí (stavové 

veličiny, časové řady), jsou vztahovány k celému nebo dílčímu povodí. Poněvadž se většinou 

jedná o bodově měřené hodnoty (srážky na stanici, průtoky v závěrovém profilu), využívá 

se nejrůznějších geostatických metod pro jejich převedení na hodnoty plošné. [17] 

Distribuované modely 

Tyto modely člení povodí na určitý počet jednotek, zpravidla ve čtvercové 

nebo trojúhelníkové síti. Tento přístup bere v úvahu prostorovou variabilitu vstupních parametrů, 

které jsou transformovány na parametry výstupní. Povodí je rozděleno sítí – gridem 
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na elementární odtokové plochy. Pro každé políčko gridu existuje charakteristická hodnota 

parametru. Velikost gridu bývá různá, maximální hodnota však bývá do 1 km, aby byla zaručena 

platnost řídicích rovnic. [17] 

Semidistribuované modely 

U těchto modelů se povodí rozděluje na elementární odtokové plochy (hydrotopy), které 

se vyznačují homogenními prostorovými parametry. Semidistribuované modely jsou stále častěji 

používány, protože představují optimální kombinaci celistvých a distribuovaných modelů. 

Při určování odtokových ploch se bere v úvahu prostorová distribuce jednotlivých parametrů 

povodí a také je potřeba respektovat rozdělení územních charakteristik ovlivňující odtokový 

režim (topografii, půdní podmínky, vegetační pokryv nebo hydrogeologii). [17] 

 

Obrázek 7: a) celistvý model, b) semidistribuovaný model, c) distribuovaný model [1] 

8.5 Rozdělení podle typu systému  

Podle typu systému je možné rozdělení na 2 základní kategorie, elementární a komplexní 

systém.  

Elementární systém Komplexní systém 

hydrotop systém říčních sítí, nádrží a jezer 

malé až středně velké odtokové plochy povodí nebo velké odtokové plochy 

zvodnělé vrstvy  

říční síť  

nádrže a jezera  

tabulka 4: Rozdělení podle typu systému. [1] 
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8.6 Rozdělení modelů podle typu simulovaného procesu  

Při tomto rozdělení jsou důležité následující hydrologické parametry a procesy: 

 Vlhkost půdy, evapotranspirace 

 Podzemní voda, hladina, průtok 

 Průtok a vodní stav v korytě  

- s časovým krokem < 1 den 

- s časovým krokem > 1 den 

 teplota vody, ledové podmínky a další proměnné 

 splaveniny a související parametry  

 kvalita vody [17] 

8.7 Přehled srážko-odtokových modelů  

Cílem této kapitoly není přehled všech srážko-odtokových modelů. Těchto modelů je velké 

množství. Sestavil jsem přehled modelů nejvhodnějších pro modelování povodní, případně 

představil modely, které jsou ve výzkumných projektech pro tyto účely využívány, a mají tak 

do budoucna jistý potenciál využívání v krizovém řízení. 

8.7.1 MIKE SHE 

Model MIKE-SHE (Système Hydrologique Européen) dánské firmy DHI (Danis Hydraulic 

Institute) se řadí do skupiny koncepčních distribuovaných, případně semidistribuovaných, 

modelů. Model umí simulovat jak kontinuálně, tak pouze epizodně. Jedná se o propracovaný 

model s vazbou na GIS. S tímto modelem je možné řešit široké množství hydrologických úkolů. 

Model je často využívaný. [21] 

Komponenty modelu MIKE SHE: 

 Srážky – časové řady z měřících stanic, případně výpočet pro pole gridu 

 Evapotranspirace, Intercepce – metoda Kristensen-Jensen  

 Povrchový odtok – metoda 2D konečných rozdílů šíření vlny 

 Podpovrchový odtok v nenasycené zóně – výpočet proudění v zóně mezi povrchovým 

odtokem a hladinou podzemní vody 

 Podzemní odtok – metoda 2D nebo 3D konečných rozdílů, při napojení na MODFLOW 

konečných prvků 

 Sněhový model – metoda degree-day [19] 
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MIKE SHE pracuje s několika metodami výpočtu. Od jednoduchého dvouvrstvého 

modelu, přes gravitační model proudění, až po model založený na řešení Richardsovy rovnice. 

Všechny tyto přístupy řešení vyžadují zadání specifických vlastností půdy (pórovitost, nasycená 

hydraulická vodivost apod.). Ve společnosti DHI byla vytvořena databáze půd a osevních plodin, 

která tyto hodnoty obsahuje. [1] 

Model proudění podzemní vody je založený na modelu MODFLOW, je zde použita 

metoda konečných diferencí. Pro postup vlny v korytě je využita komponenta MIKE 11, která 

je i samostatným hydraulickým modelem (viz dále). V samotném MIKE SHE lze simulovat 

postup vlny pomocí metod Muskingum a Muskingum-Cunge. [6] 

 

Obrázek 8: Schéma modelu MIKE-SHE. [1] 

Kalibraci modelu lze provádět manuálně nebo automaticky. Manuální kalibrace je časově 

náročná. Firma DHI vyvinula pro automatickou kalibraci nástroj Autocal. Tento nástroj 

umožňuje optimalizaci parametrů modelu podle stanovených požadavků při zachování 

okrajových podmínek. [19] 



- 38 - 

MIKE SHE 

Použití 

analýza, plánování a řízení v oblasti vodních zdrojů 

posuzování vzájemných interakcí mezi povrchovou a podzemní 

vodou  

řešení technických zásahů v povodí 

Podporovaný operační systém Windows 

Vstupní data 

srážky 

simulační plocha 

topografie 

data z vlastní databáze půd  

prostřednictvím GIS prostorová data 

data změřená v povodí  

výpočet nebo odhad drsnostních součinitelů  

data získaná analýzou satelitních a leteckých snímků 

referenční evapotranspirace  

teplota vzduchu  

solární radiace  

vymezení dílčích povodí – rozdělení odtoku v povodí 

říční síť – směrové řešení a příčné řezy pro výpočet soustředěného 

odtoku 

land use – využití území pro výpočet odtoku 

půdní poměry – pro výpočet infiltrace a odtoku 

geologie – pro výpočet podpovrchového odtoku 

Výstupní data 

grafy 

rastry (povrchový odtok a jeho výška, evapotranspirace, 

hypodermický průtok, nesaturovaná zóna) 

Dostupnost  komerční produkt 

Časová náročnost při práci 
obsluha vyžaduje jisté uživatelské znalosti  

příprava, zpracování dat zabere několik týdnů, i měsíců 

Kalibrace ruční, automatická 

Využití softwaru v současnosti Povodí Sázavy (2009) 

Výhody použití  lze použít jak pro malá, tak pro velká území 

Nevýhody použití  není v hodný pro svou velkou komplexnost v operativní hydrologii 

tabulka 5: Základní vlastnosti MIKE SHE. [19] 

8.7.2 HEC-HMS 

Model HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center–Hydrologic Modeling System) je 

vyvíjen od 60. let 20. století armádou USA ve středisku pro hydrologický výzkum. Prvním 

předchůdcem modelu HEC-HMS byl model HEC-1. HEC-HMS se řadí do skupiny celistvých 

modelů. Nynější vývoj směřuje k vytváření komponent s distribuovanými parametry. Společně 

s rozvojem GIS se zvyšuje uplatnění a možnosti aplikace. [13] 

Hlavní komponenty modelu: 

 srážky – zadávány ve formě časových řad 

 sněhový model – rozšířená metoda degree-day 

 evapotranspirace – metoda Priestley-Taylor 

 objem odtoku – více variant 

 přímý odtok – jednotkový hydrogram  

 podzemní odtok – model lineární nádrže, exponenciální pokles, konstantní odtok 

 korytový odtok – Muskingum, Muskingum-Cunge, Lag model, kinematická vlna [19] 
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Komponenta sloužící k modelování nádrží je podrobně propracována. Zde jsou zadávány 

přesné parametry hrázových struktur a metod výpočtu, včetně simulace protržení hráze. Model 

HEC-HMS umožňuje jak manuální, tak automatickou kalibraci parametrů. Odhad parametrů 

se provádí na základě fyzicko-geografických charakteristik povodí, je tedy možné model HEC-

HMS uplatnit i pro simulaci procesů na nepozorovaném povodí, které plnohodnotnou kalibraci 

neumožňuje. [19] 

Pro model HMS byla ve spolupráci s firmou ESRI vytvořena nadstavba ArcGIS, která nese 

název HEC-GeoHMS. Ta je propojena s další rozšířenou nadstavbou ArcHydro Tools. Pomocí 

těchto extenzí je možné připravit vstupní data a jednoduše importovat do prostředí HMS. [13] 

HEC-HMS 

Použití široká nabídka hydrologických úkolů  

Podporovaný operační systém Windows, Solaris, GNU Linux 

Vstupní data 

informace o povodí – informace o odlišných elementech 

hydrologického systému (např. subpovodí, koryta toků, soutoky, 

prameny, nádrže)  

časové řady srážek (časové a prostorově lokalizované) 

časové řady teplot 

evapotranspirace  

informace o kontrolní specifikaci – informace o časovém kroku 

a časovém vymezení srážko-odtokové epizody 

informace o vegetačním pokryvu 

Výstupní data 

grafy 

tabulky  

sumarizační tabulky simulace 

Dostupnost  freeware – volně dostupný na internetu 

Časová náročnost při práci dny  

Kalibrace manuální, automatická 

Využití softwaru v současnosti vyhodnocení povodní v srpnu 2010 (2010) 

Výhody použití 

volně dostupný na internetu 

podpora více operačních systémů 

stabilita, odhad parametrů 

Nevýhody použití 
absence rychlé úpravy parametrů schematizace povodí pomocí 

kalibračních koeficientů  

tabulka 6: Základní vlastnosti HEC-HMS. [6] 

8.7.3 HYDROG-S 

Model HYDROG-S byl vyvíjen od 90. let na VUT v Brně. Jeho autorem je profesor Miloš 

Starý. Jedná se o distributivní model, který je určen pro simulaci povodňových situací, vydávání 

operativních předpovědí průtoků v říční síti a k operativnímu řízení vodohospodářských děl. 

V ČHMÚ je využíván na pobočkách v Brně (povodí Moravy) a Ostravě (povodí Odry a horní 

Moravy). [1] 

 V modelu je použito schematizace povodí pomocí grafů. Hrany zde představují koryta 

toku,vrcholy znázorňují místa vodohospodářských zařízení, případně uzly říční sítě. Plochy grafu 
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tvoří povodí nebo jejich části. Charakteristiky vztahující se k plochám jsou považovány 

za konstantní. [1] 

Hlavní komponenty modelu: 

 Půdní model - ztráta infiltrací podle Hortona. 

 Podzemní odtok - je počítán jako poměr k celkovému podzemnímu odtoku v závěrovém 

profilu (vážen podle ploch dílčích povodí). Celkový podzemní odtok je simulován jako 

jedna nádrž a jeho časový průběh je dále řešen pomocí regresního modelu. 

 Proudění vody v korytě - se počítá ze St. Venantových rovnic metodou kinematické 

vlny 

 model akumulace a tání sněhové pokrývky - degreee-day 

 Pro simulaci chování vodních děl používá metodu Runge-Kutta IV. řádu [16] 

 

Obrázek 9: Schéma modelu HYDROG-S. [16] 

V současnosti model neumožňuje propojení s GIS. HYDROG-S nevyžaduje stálý provoz, 

je ho tedy možné spustit jen v případě výskytu povodně. Počáteční podmínkou výpočtu je 

znalost velikosti podzemního odtoku. Rovněž počáteční povrchový odtok vody na zavěšených 

plochách musí být roven nule. Počátek výpočtu tedy spadá do období beze srážek, období 

před vznikem povodně. [1] 

Vlastní výpočet probíhá spuštěním algoritmu určeným pro předpověď průtoku vody 

ve vybraných profilech říční sítě. Nejprve je simulováno chování celého povodí v minulosti. 

Simulace začíná v období ustáleného proudění a je ukončena v čase výpočtu předpovědi. To je 

v době, kdy je znám průběh průtoků ve všech úsecích povodí a stav hladin ve všech nádržích. 

V tomto okamžiku provádí model aktualizace dat stavových proměnných dle aktuálních 
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naměřených hodnot. Po této aktualizaci dochází ke spuštění výpočtu předpovědi průtoku 

v následujícím období. [16] 

HYDROG-S 

Použití operativní předpověď 

Podporovaný operační systém Windows, MS-DOS 

Vstupní data 

časové řady srážek 

časové řady teplot  

vodní hodnoty sněhu 

odtoky z nádrží a přítoky do řešeného povodí (pokud existují) 

stavové charakteristiky povodí (sklon a drsnost povrchu, půdní 

charakteristiky atd.) 

údaje o průtocích 

údaje o řízených odtocích z vodních nádrží 

údaje o teplotě a výšce sněhu 

Výstupní data 
grafy 

tabulky  

Dostupnost  komerční produkt 

Časová náročnost při práci dny 

Kalibrace automatická, poloautomatická, kalibrační koeficienty  

Využití softwaru v současnosti 
v rámci ČHMÚ využíván pro výpočet předpovědí na regionálních 

předpovědních pracovištích v Ostravě a v Brně 

Výhody použití  možnost provádění úpravy kalibračních koeficientů 

Nevýhody použití 

model předpokládá homogenitu celého povodí z hlediska 

podzemního odtoku 

nespolupracuje s GIS 

tabulka 7: Základní vlastnosti HYDROG-S. [16] 

8.7.4  AQUALOG 

Jedná se o hydrologický předpovědní systém české firmy AquaLogic, který byl 

do pravidelného provozu na pracovištích ČHMÚ uváděn v letech 1999-2001. Systém je 

využíván pro operativní předpovědi v povodí Labe. 

Komponenty systému 

 Model sněhu – zde je využit model SNOW17, který kombinuje oba hlavní přístupy 

modelování tání sněhové pokrývky, jednoduchou energetickou bilanci a metodu degree-

day. 

 Srážko-odtokový model – v systému je použit model SAC-SMA. (Sacramento-Soil 

Moisture Accounting) SAC-SMA je srážko-odtokový model, který je součástí systému 

NWSRFS (National Weather Services River Forecast System). Je vyvíjen od poloviny 

70. let národní meteorologickou službou v USA. Je založen na parametrizaci 

charakteristik půdní vlhkosti. 

 Model nádrží – pro operativní simulaci provozu nádrží je využit model MAN operující 

s přítokem, odtokem, výškou hladiny v nádrži a křivkou objemových charakteristik 
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příslušné nádrže. ČHMÚ nebývá tento model v operativních předpovědích využíván. 

Do předpovědního systému jsou vkládána data naměřeného a předpokládaného odtoku, 

která poskytuje s.p. Povodí.  

 Pohyb vody v korytě – jsou řešeny modely TDR a Muskingum-Cunge, ve vybraných 

úsecích 1D hydraulickým modelem FLDWAV. [28] 

 

Obrázek 10: Schéma modelu SAC-SMA. [1] 

Optimalizace počátečních podmínek je založena na předpokladu, že předcházející výpočet 

není zcela přesný. Jeho výsledky však slouží jako počáteční podmínky pro následující výpočet 

modelu. Výpočet je prováděn pro 10denní období, tj. 8 dní před samotným zahájením výpočtu 

a 2 dny samostatné předpovědi. Modul MODS umožňuje manuální změnu některých 

počátečních podmínek (nasycení zón, množství sněhu apod.) a vybraných parametrů 

hydrologem. V případě, že hydrolog vyhodnotí situaci jako odlišnou od typického stavu, kdy 

přepokládané počáteční podmínky neodpovídají realitě, je možné tuto manuální korekci provést. 

Nástroj Update slouží k úpravě předpovědi tak, aby plynule navázala na poslední naměřenou 

hodnotu. Úprava bývá prováděna zejména v níže ležících měřících profilech. Tato korekce bývá 

prováděna většinou vertikálním posunem celé předpovídané řady, někdy je tato možnost však 

zavádějící, proto je nutné editovat celý průběh předpovědního hydrogramu. [16] 
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AQUALOG 

Použití předpovědi, simulace, řízení odtokového procesu 

Podporovaný operační systém Windows 

Vstupní data 

hydrologické charakteristiky půdy  

srážky 

evapotranspirace 

povrchový odtok  

přítok, odtok 

Výstupní data 
tabulky 

grafy  

Dostupnost  komerční produkt 

Časová náročnost při práci dny  

Kalibrace  automatická, manuální  

Využití softwaru v současnosti 
V rámci ČHMÚ využíván pro výpočet předpovědí na  povodí Labe 

a Vltavy 

Výhody použití  

přímá vazba na IZS 

nasazení modelu i na povodí s nedostatečnou sítí pozorovacích 

stanic 

Nevýhody použití nekompatibilita s databázemi jiných organizací 

tabulka 8: Základní vlastnosti AQUALOG. [16] 

8.7.5 NASIM 

Srážko-odtokový model NASIM (Niederschlag-Abfluss Simulation Model) je vyvíjen 

německou firmou Hydrotec GmbH od počátku 80. let. Je využíván jako nástroj pro podporu 

hydrologů a ekologů při plánování nejrůznějších vodohospodářských systémů. Bývá také 

využíván pro hydrologickou předpověď. NASIM se řadí do skupiny koncepčních 

deterministických modelů využívající semidistribuovaný přístup dělení parametrů a proměnných 

veličin. [19] 

Model lze využít v městských zástavbách i venkovských oblastech. Při dlouhodobých 

předpovědích lze využít stochastickou složku modelu, která je zde zakomponována v podobě 

produktu Kludon. [19] 

Komponenty modelu 

 Tání sněhu- temperature-index 

 Infiltrace - metoda exponenciálního poklesu 

 Přímý odtok - metodu využívající jednotkového hydrogramu 

 Odtok v korytě- upravená metoda Kalinin-Miljukov [19] 

Pro model NASIM byla vyvinuta nadstavba ArcView, která umožňuje zpracování 

prostorových dat. Další komponenty byly vyvinuty např. pro zpracování časových řad 

a výsledků simulací. V současnosti je NASIM nejvíce využíván ministerstvem životního 

prostředí ve spolkové zemi Nordhein-Westfalen. Také bývá využíván pro projekty aplikovaného 

výzkumu v různých institucích a univerzitách po celém Německu. [19] 
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NASIM 

Použití 

plánování vodohospodářských staveb 

podpora systémů krizového řízení  

pro povodí 5 - 5000 km
2 

Podporovaný operační systém Windows, Solaris 

Vstupní data 

stavové charakteristiky povodí (digitální model terénu, elementární 

plochy,  půdy vegetační pokryv apod.) 

časové řady (srážky, teploty, průtoky)  

Výstupní data 
tabulky 

grafy 

Dostupnost  komerční produkt  

Časová náročnost při práci týdny  

Kalibrace  manuální  

Využití softwaru v současnosti 

Aplikace matematického modelu NASIM pro simulaci srážko-

odtokových poměru v povodí Černé vody. Diplomová práce (2005) 

v aplikovaném výzkumu patrně v ČR nebyl užit  

Výhody použití  komplexnost modelu 

Nevýhody použití  

těsné navázání na německé datové zdroje  

specifické formáty dat 

dostupnost modelu 

tabulka 9: Základní vlastnosti NASIM [19] 

8.7.6  HBV 

Hydrologický model HBV je vyvíjen od 70. let ve švédském meteorologickém 

a hydrologickém institutu. Model je součástí systému IHMS (Integrated Hydrological Modelling 

System). V ČR není až tak rozšířen, bývá využíván hlavně v zemích severní Evropy. [1] 

Hlavní komponenty modelu  

 Sněhový model - metoda degree-day 

 Model půdní vlhkosti - je řízen třemi parametry BETA, LP a FC. BETA řídí změnu 

půdní vlhkosti, LP je hraniční podmínka půdní vlhkosti nad kterou evapotranspirace 

dosáhne potencionální hodnoty a FC je maximální hodnota obsahu vody v půdě 

 tvorba odtoku – jednotkový hydrogram [19] 

V modelu HBV je prováděna kalibrace manuálně. Parametry se upravují do té doby, dokud 

není dosaženo dostatečné shody. Pro kalibraci modelu mohou být využita časová data v denním 

i kratším kroku. Evapotranspirace se většinou kalibruje v měsíčním kroku. Pro kalibrované 

události je třeba mít údaje o průtocích v závěrovém profilu. V případě povodí s nádrží je možné 

pro výpočet přítoku využít data o stavu hladiny a odtoku z nádrže. Celkový počet 

kalibrovatelných parametrů je v rozmezí 20-25. [1] 
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HBV 

Použití 
krátkodobá předpověď 

dlouhodobá předpověď 

Podporovaný operační systém Windows  

Vstupní data 

časové řady srážek 

teploty vzduchu 

stavové veličiny (hydrografické, půdní, vegetační charakteristiky). 

Pro dlouhodobou předpověď prováděn výpočet na základně 

stejného období z předchozích let 

Výstupní data 
grafy 

tabulky 

Dostupnost  komerční produkt 

Časová náročnost při práci dny, týdny  

Kalibrace   manuální   

Využití softwaru v současnosti 
Drought analysis for the opper-Metuje and upper-Sázava catch 

ments (Czech republic) using the hydrological model HBV. (2009) 

Výhody použití  
používán ve více než 40 zemích světa  

možnost výměny informací a zkušeností 

Nevýhody použití  těžká orientace bez důkladné znalosti systému 

tabulka 10: Základní vlastnosti HBV. [1] 

8.8 Přehled hydrodynamických modelů 

Hydrodynamické modely simulují transformace vodní masy v přírodních i umělých 

korytech toku. Tyto modely rovněž spolupracují s GIS. Nejznámějším výstupem těchto modelů 

jsou mapy záplavových území. Pro podrobnější popis jsem vybral jedny z nejrozšířenějších 

produktů v této oblasti. Jedná se o modely HEC-RAS (Hydrologic Engeneering Center-River 

Analysis System) a MIKE 11. 

8.8.1 HEC-RAS 

Model HEC-RAS slouží pro výpočet hladin ustáleného a neustáleného proudění. Stejně 

jako model HEC-HMS je šířen volně. Model bývá označován za průmyslový standard. 

Pro preprocesing a postprocesing dat je možno využít nadstavbu HEC-GeoRAS pro platformu 

ESRI (ArcView GIS, ArcGIS). Pro správu časových řad HEC-RAS využívá aplikaci HEC-

DSSVue, která umožňuje komunikaci s HEC-HMS. Program je možno využít pro šetření 

záplavových zón a rozliv pro jednotlivé N-leté průtoky. [14] 

Pro ustálené proudění je možné provádět analýzu záplavových oblastí. Jediným 

požadovaným typem vstupních dat jsou v tomto případě absolutní hodnoty průtoků (Q). Program 

podle hybnostních rovnic a hydraulických parametrů koryt analyzuje proudění ve zvoleném 

povodí. Poté dochází k interpolaci rychlosti proudění ve zvolených úsecích koryt a generuje 

úrovně hladin pro zvolené průtoky. [6] 

Dalším způsobem, jak analyzovat záplavové oblasti za ustáleného proudění, je použití 

varianty okrajových podmínek, která slouží pro nastavení počáteční hodnoty hladiny 
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na počátečním a koncovém profilu sledovaného úseku. Pro tento způsob jsou důležitá data jako 

jsou známé výšky hladiny, kritická hloubka, normální hloubka, měrná křivka průtoků. 

Po provedení simulace je možné data převést do sdf formátu a zpracovat je v postprocesoru 

HEC-GeoRAS. [6] 

Program dokáže rovněž simulovat i transformaci proudění v technických 

a vodohospodářských objektech. (mosty, jezy, malé vodní nádrže apod.) V programu lze také 

analyzovat a optimalizovat tvar příčných profilů a koryta pro průchod vlny o dané N-letosti. 

Základní soubory hydrodynamického projektu jsou ve formátu prj. [6] 

HEC-RAS 

Použití 
výpočet hladin ustáleného a neustáleného proudění 

analýza povodňových škod 

simulace nádrží 

Podporovaný operační systém Windows 

Vstupní data 

digitální model terénu 

hydrografická síť 

parametry nádrží 

podélné a příčné profily koryt 

technické objekty v tocích 

měřené vodní stavy a průtoky 

Výstupní data 
ASCII soubory (formáty dxf, txt) 

tabulky (formát dbf) 

CAD a GIS vrstvy (dgn, dxf, ESRi shapefile) 

Dostupnost volně dostupný na internetu 

Časová náročnost při práci dny 

Kalibrace poloautomatická 

Využití softwaru v současnosti Modelování vlivu současných a historických změn krajinného 

pokryvu na odtokový režim. (2008) 

Výhody použití kompatibilita 

Nevýhody použití nedostatečná dokumentace ovládání 

tabulka 11: Základní vlastnosti HEC-RAS. [6] 

8.8.2 MIKE 11 

Jedná se o 1D hydrodynamický model. Modulárnost systému umožňuje bezproblémovou 

komunikaci s ostatními modely firmy DHI. K modelu lze použít doplněk MIKE 11 GIS 

pro platformu ESRI sloužící pro preprocesing (příprava schematizace povodí) a postprocesing 

(generuje výšky hladin, rozlivy a záplavové zóny) dat. K prohlížení výsledku slouží volně 

dostupný program MIKE View. [22] 

MIKE 11 slouží k simulaci ustáleného a neustáleného proudění v přírodních a umělých 

korytech včetně vodohospodářských objektů. V modelu lze také simulovat protržení hráze 

pomocí zakomponovaného modelu NWS DAMBRK, součásti je také jednoduchý srážko-

odtokový modul NAM. Model nabízí pokročilejší možnosti pro úpravu modelu, nicméně jsou  
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zde kladeny větší nároky na znalosti uživatele. Základní typy souborů jsou ve formátu ASCII 

(přípona sim11, nwk11, bnd11, hd11) a binární (xns11). [6] 

Proudění vody v korytech je řešeno pomocí následujících výpočetních metod: 

 Dynamická vlnová aproximace 

 Difúzní vlnová aproximace 

 Kinematická vlnová aproximace 

 Metody Muskingum a Muskingum-Cunge [6] 

tabulka 12: Základní vlastnosti MIKE 11. [6] 

8.9 Současný stav ve výzkumu 

Předešlé předpovědní systémy a programy jsou určeny pro uživatele, kteří disponují 

odbornými uživatelskými znalostmi. Odborníci z VŠB-TUO pracují na projektu, který by měl 

do budoucna usnadnit práci všem krizovým manažerům a nejen jim. 

Projekt FLOREON+ (FLOod REcognition On the Net) je zaměřen na vybudování 

prototypu komplexního systému pro modelování a simulaci hydrologického cyklu v povodích. 

Zaměřuje  se na extrémní odtokové situace a znečištění povrchových a podzemních vod. Systém 

FLOREON+ je neustále vyvíjen a jeho nedílnou součástí by do budoucna měla být i podpora 

rozhodování pro ochranu a management vodní složky krajiny. Jedná se o analýzu rizik, návrhy 

úprav hospodářských objektů a krajinné struktury. [11] 

Popis systému FLOREON+: 

Základním prvkem jsou hydrologické modely. V současnosti je do systému zapojen 

srážko-odtokový model HEC-HMS, hydrodynamický model MIKE 11 a jejich alternativy. 

MIKE 11 

Použití simulace proudění v přírodních a umělých korytech 

Podporovaný operační systém Windows  

Vstupní data digitální model terénu 

hydrografická síť  

parametry nádrží 

podélné a příčné profily koryt  

technické objekty v tocích (jezy, mosty apod.) 

měřené vodní stavy a průtoky 

Výstupní data grafy  

tabulky 

rastry  

Dostupnost  komerční software 

Časová náročnost při práci dny 

Kalibrace   poloautomatická, automatická 

Využití softwaru v současnosti v současnosti využíván v projektu FLOREON+  

Výhody použití  modul dávkové simulace 

kompatibilita s ostatními produkty DHI, HEC 

Nevýhody použití  nároky na uživatele 
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Uživatelské aplikace poskytují dynamické geovizualizace výstupů simulací ve 2D a 3D, včetně 

stereo projekce. Analytické operace nabízejí prostorové analýzy a výpočty neposkytované 

datovou vrstvou, schematizaci povodí a další preprocesing dat, především pro tvorbu 

numerických modelů. [20] 

Velký důraz je kladen na propojení jednotlivých numerických modelů a řízení jejich 

komunikace. Systém rovněž disponuje integrovanou databázi prostorových dat obsahujících 

primární i sekundární data. Důležitou součástí je rovněž široká znalostní databáze potřebná 

k budování znalostního systému. Systém umožňuje sběry operativních a stavových dat. 

Významnou součást tvoří využití dálkového průzkumu Země (optické metody, radarové metody, 

LIDAR). V systému jsou využívány i pokročilé interpolační postupy. [20] 

Možnosti využití:  

Systém FLOREON lze využívat online prostřednictvím internetu. V případě krizových 

situací mohou být informováni prostřednictvím moderních informačních technologií 

o výsledcích simulací všichni, kteří mají o tyto informace zájem. Doposud byla tato data přímo 

dostupná pouze odborníkům využívající složité sofistikované systémy. Pomocí dalších modulů 

lze do tohoto systému připojit další komponenty, jako je šíření znečištění, monitorování dopravní 

situace apod. [11]  

8.10 Rozdělení dle využití v plánování a krizovém řízení  

Modely používané v operativním řízení je možno využívat pro předpovědi průtoků, 

velikosti zaplaveného území apod. Pomoci této predikce je možno včas aktivovat opatření nutná 

k odvrácení bezprostředního ohrožení obyvatelstva. Pomocí modelů využívaných při územním 

plánování lze navrhnout protipovodňová opatření jako jsou přehrady, poldry, zatravnění, 

zalesnění vybraných lokalit, případně zakázat výstavbu domů, stanovit záplavová území atd. 

Díky výzkumu dochází v oblasti hydrologického modelování k potřebnému vývoji. 

Modely aplikovatelné 

před a během MU 

Modely využitelné 

 při územním plánování 

Modely (systémy) vhodné 

pro výzkumné účely 

HEC-HMS MIKE SHE HBV 

HYDROG  NASIM 

AQUALOG  FLOREON+ 

HEC-RAS   

MIKE 11   

tabulka 13: Rozdělení modelů (systémů) podle použití. 
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9 Multikriteriální analýza 

Cílem multikriteriální analýzy je vybrat nejlepší hydrologický model využitelný 

při mimořádných událostech. Vzhledem k zadání se nabízí možnost porovnat modely 

pro operativní řízení. Vezmu-li v úvahu modulárnost některých systémů, lze jednotlivé moduly 

využít i při jiných situacích, než pro které jsou primárně určeny. Zvolil jsem proto porovnání 

všech vybraných modelů. 

9.1 Hodnocení užitku variant 

Sestavil jsem tabulky s variantami, zvolil potřebná kritéria a v tabulkách 14 a 15 provedl 

bodové hodnocení. Hodnotil jsem na stupnicí 1-3. Při rozhodování jsem se řídil informacemi 

získanými v přehledu hydrologických modelů. 

Kritéria 

K1 - Použití – Nejlepší hodnocení získají modely, kde je kladen důraz zejména na rychlost 

a kvalitu zpracování vstupních (výstupních) dat.  

K2 - Vstupy – Je hodnoceno množství vstupních dat a jejich časoprostorová přesnost potřebná 

k docílení spolehlivých výsledků. 

K3 - Výstupy – Velice důležitým kritériem jsou výstupní informace. Základním výstupem 

semidistribuovaného srážko-odtokového modelu je hydrogram průtoků, popř. křivky změn 

ve vodních dílech a přirozených nádržích. U distribuovaných srážko-odtokových modelů jsou to 

pak rastry přímo využitelné v rámci GIS. U hydraulických modelů jsou to zejména tabelární 

hodnoty a různé typy vizualizace hladin v tocích a inundacích. Výstupní informace mohou být 

ve formě číselných řad, tabulek, grafů, map záplavových území.  

K4 - Náročnost při práci – Je hodnocen čas na přípravu a zpracování dat. Dále jsou 

rozhodujícím faktorem nutné znalosti uživatele k bezproblémovému ovládání modelu, 

přehlednost grafického uživatelského rozhraní.  

K5 - Dostupnost – Hodnocena je dostupnost hydrologického modelu. Některé modely jsou 

šířeny volně na internetu, jiné společnosti nabízejí modely jako komerční produkt. Cena 

komerčních produktů je různá. 
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Kritérium  MIKE SHE HEC-HMS HBV NASIM 

Použití 2 1 2 2 

Vstupy 2 2 2 2 

Výstupy 1 1 2 2 

Náročnost při práci 2 2 2 2 

Dostupnost 2 1 2 2 

tabulka 14: Bodové hodnocení jednotlivých modelů – 1. část. 

tabulka 15: Bodové hodnocení jednotlivých modelů – 2. část. 

1 → výborný 

2 → průměrný 

3 → uspokojivý 

Bodové hodnocení je v tabulkách 16 a 17 převedeno na matici prostých užitností (%) 

z důvodu pozdějšího srovnání. Pro jednotlivé hodnoty jsem zvolil odpovídající procentní 

hodnocení. 

Kritérium  MIKE  SHE HEC-HMS HBV NASIM 

Použití 66,6 100 66,6 66,6 

Vstupy 66,6 66,6 66,6 66,6 

Výstupy 100 100 66,6 66,6 

Náročnost při práci 66,6 66,6 66,6 66,6 

Dostupnost 66,6 100 66,6 66,6 

tabulka 16: Matice prostých užitností (%) – 1. část.  

Kritérium HYDROG AQUALOG HEC-RAS MIKE 11 

Použití 1 1 1 1 

Vstupy 1 1 1 1 

Výstupy 2 2 1 1 

Náročnost při 

práci 
1 1 1 2 

Dostupnost 2 2 1 2 
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tabulka 17: Matice prostých užitností (%) – 2. část. 

1 → 100% 

2 → 66,6% 

3 → 33,3%  

Pro stanovení vah jednotlivých kritérií je použita metoda párového srovnání. V prvním 

sloupci je přehled všech kritérií. Ve druhém sloupci jsou srovnána kritéria K1 a K2, K2 a K3, 

K3 a K4, K4 a K5. Do druhého sloupce se vždy zapíše preferované kritérium. Ve třetím sloupci 

se postupuje obdobně, avšak srovnává se ob kritérium. Srovnávají se kritéria K1 a K3, 

K2 a K4, K3 a K5. Do třetího sloupce se opět zapíše preferované kritérium. Ve čtvrtém sloupci 

jsou srovnána kritéria K1 a K4, K2 a K5. V posledním sloupci jsou srovnána kritéria K1 a K5. 

Na základě počtu výskytů každého kritéria je stanoveno pořadí. Kritéria s nejvyšším počtem 

výskytů získávají nejvyšší váhu. Výsledky jsou zapsány v tabulce 18. 

 

Obrázek 11: Stanovení vah kritérií. 

Kritérium HYDROG AQUALOG HEC-RAS MIKE 11 

Použití 100 100 100 100 

Vstupy 100 100 100 100 

Výstupy 66,6 66,6 100 100 

Náročnost při 

práci 
100 100 100 66.6 

Dostupnost 66,6 66,6 100 66,6 
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Kritérium Počet výskytů Pořadí Váha 

Použití 4 1 5 

Vstupy 3 2 4 

Výstupy 2 3 3 

Náročnost při práci 1 4 2 

Dostupnost 0 5 1 

tabulka 18: Váhy kritérií. 

V tabulkách 19 a 20 je sestavena matice vážených užitností. Váha každého kritéria je 

násobena přináležejícími hodnotami z tabulek 16 a 17. Dílčí hodnoty jsou sečteny a přepočítané 

na užitek. 

Kritérium  Váha MIKE-SHE HEC-HMS HBV NASIM Max. 

Použití 5 333 500 333 333 500 

Vstupy 4 266,4 266,4 266,4 266,4 400 

Výstupy 3 300 300 199,8 199,8 300 

Náročnost 

při práci 
2 133,2 133,2 133,2 133,2 200 

Dostupnost 1 66,6 100 66,6 66,6 100 

∑ - 1 099,2 1 299,6 999 999 1500 

U (%) - 73,3 86,6 66,6 66,6 100 

tabulka 19: Matice vážených užitností – 1. část. 

Kritérium  Váha HYDROG AQUALOG HEC-RAS MIKE 11 Max. 

Použití 5 500 500 500 500 500 

Vstupy 4 400 400 400 400 400 

Výstupy 3 199,8 199,8 300 300 300 

Náročnost 

při práci 
2 200 200 200 133,2 200 

Dostupnost 1 66,6 66,6 100 66,6 100 

∑ - 1 366,4 1 366,4 1500 1 399,8 1500 

U (%) - 91, 1 91,1 100 93,3 100 

tabulka 20: Matice vážených užitností – 2. část. 

Max.  → hodnota kritéria ideální varianty (váha x 100) 

∑  → součet dílčích hodnot 

U → užitek (∑ u jednotlivých variant / 1500)  
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9.2 Hodnocení rizik 

Hodnocení rizik jednotlivých hydrologických modelů je provedeno samostatně. Rizika 

jsou udávána pravděpodobnostní charakteristikou. Výše rizika je uvedena v tabulkách 21 a 22. 

Rizika 

R1 - Vstupní data – I přes správné nakalibrování modelu nelze v případě vložení nepřesných 

vstupních dat očekávat přesná výstupní data. 

R2 - Kalibrace – Může se stát, že dle hodnocení je model nejlepší, ale pro danou lokalitu 

se nepodaří nakalibrovat. 

R3 - Nevýhody použití – Každý model má nevýhody, které brání jeho bezproblémovému 

použití. 

Riziko MIKE SHE HEC-HMS HBV NASIM 

Vstupní data 25 25 25 25 

Kalibrace 50 50 50 50 

Nevýhody použití 50 25 50 50 

tabulka 21: Matice prostých rizik – 1. část (%). 

Riziko HYDROG AQUALOG HEC-RAS MIKE 11 

Vstupní data 25 25 25 25 

Kalibrace 50 50 50 50 

Nevýhody použití 20 25 25 25 

tabulka 22: Matice prostých rizik – 2. část (%). 

Pro stanovení vah rizik je opět použita varianta párového srovnávání. Výsledné hodnoty 

jsou zapsány v tabulce 23. 

 

Obrázek 12: Stanovení vah rizik. 
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Riziko Váha 

Vstupní data 3 

Kalibrace 2 

Nevýhody použití 1 

∑ 6 

tabulka 23: Váhy jednotlivých rizik. 

∑ → součet dílčích vah 

V tabulkách 24 a 25 je zobrazena matice vážených rizik. Jednotlivé pravděpodobnostní 

charakteristiky jsou vynásobeny přináležejícími vahami, výsledné hodnoty jsou zapsány 

ve sloupci SO. Dílčí hodnoty SO jsou sečteny (řádek ∑ ). Maximální teoreticky možné riziko 

značí hodnoty v řádku SOmax. Hodnotu SOmax jsem získal maximalizací všech rizik. 

(pravděpodobnost výskytu jsem zvolil 100%) Nakolik se zvolené varianty blíží maximálnímu 

teoreticky možnému riziku je zapsáno v řádku Rcelk pomocí procentního vyjádření. (čím vyšších 

hodnot dosahuje jednotlivý model, tím vyšší je u něj riziko výskytu negativního efektu) 

tabulka 24: Matice vážených rizik – 1. část. 

Riziko 
HYDROG AQUALOG HEC-RAS MIKE 11 

p SO p SO p SO p SO 

R1 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 

R2 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 

R3 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

∑ - 1,95 - 2 - 2 - 2 

SOmax - 6 - 6 - 6 - 6 

Rcelk (%) - 32,5 - 33,3 - 33,3 - 33,3 

tabulka 25: Matice vážených rizik. 2. část. 

Riziko 
MIKE SHE HEC-HMS HBV NASIM 

p SO p SO p SO p SO 

R1 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 

R2 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 

R3 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 

∑ - 2,25 - 2 - 2,25 - 2,25 

SOmax - 6 - 6 - 6 - 6 

Rcelk (%) - 37,5 - 33,3 - 37,5 - 37,5 
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p → pravděpodobnost rizika 

SO → stupeň ohrožení - vážené riziko ( váha x pravděpodobnost vzniku negativního efektu) 

∑ → součet dílčích SO 

SOmax → maximalizace rizika 

Rcelk → celkové riziko 

9.3 Výsledky 

Tabulky 26 a 27 zobrazují přehlednou formou výsledky multikriteriální analýzy. 

V tabulkách je uveden celkový užitek a celkové riziko. Dále zde najdeme výsledný efekt, 

tj. rozdíl mezi užitkem a rizikem a jejich podíl. Nejlepší hodnocení získají hydrologické modely, 

jejichž užitek dosahuje nejvyšších hodnot, naopak riziko u nich dosahuje hodnot nejnižších. 

 MIKE SHE HEC-HMS HBV NASIM 

Užitek  73,3 86,6 66,6 66,6 

Riziko  37,5 33,5 37,5 37,5 

Užitek - Riziko 35,8 53,1 29,1 29,1 

Užitek/Riziko 2 2,6 1,8 1,8 

tabulka 26: Výsledky multikriteriální analýzy – 1. část.  

tabulka 27: Výsledky multikriteriální analýzy – 2. část. 

Nejlepších výsledků dosáhl hydrologický model HEC-RAS. Rozdíly mezi jednotlivými 

modely (zejména mezi modely určenými primárně pro operativní účely a hydrodynamickými 

modely) však nedosahují velkých hodnot. 

 HYDROG AQUALOG HEC-RAS MIKE 11 

Užitek  91,1 91,1 100 93,3 

Riziko  32,5 33,3 33,3 33,3 

Užitek - Riziko 58,6 57,8 66,7 60 

Užitek/Riziko 2,8 2,7 3 2,8 
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10 Diskuse 

Mou původní představou před zahájením psaní této bakalářské práce bylo, že v ČR existují 

programové prostředky sloužící k modelování krajiny, a proto by mohly být využity také 

k modelování případných povodňových situací. Domníval jsem se, že se jedná o moderní 

nástroje, se kterými mají jednotlivé krizové štáby krajů různé zkušenosti. 

Myšlenka vypadala tak, že v jednotlivých regionech se užívají různé modely, které 

vyrábějí např. jiné společnosti. Mým úkolem by bylo analyzovat jednotlivé modely a porovnat je 

mezi sebou. Vybrat nejlepší software, doporučit zabudování dobrých prvků, které jsou 

u ostatních méně kvalitních modelů a navrhnout tento top model k využití po celém území ČR. 

Tento krok by přispěl k lepší spolupráci mezi jednotlivými regiony. Data by měla stejný formát, 

byla by vytvořena jednotná databáze, mezi jednotlivými kraji by docházelo k lepšímu předávání 

informací o povodních a tím k lepší predikci povodňových situací v budoucnu. 

S časovou osou poznání začínám zjišťovat, že danou problematiku nelze takto jednoduše 

specifikovat. Nepředpokládal jsem s tak velkým množstvím faktorů, které mohou ovlivnit 

kvalitu a přesnost výstupů. Pro kvalitní modelování reality je zapotřebí velké množství vstupních 

dat, je zapotřebí dostatek času na přípravu. Je nesmírně obtížné, prakticky nemožné, vybrat právě 

jeden model a ten doporučit pro všeobecné využití. 

V práci jsem sestavil tabulku rozdělení modelů podle jejich využití dle potřeby 

při plánování, při využití před mimořádnou událostí, během mimořádné události a v období 

po mimořádné události. Uvedl jsem charakteristiku GIS a jejich vazby na hydrologické modely. 
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11 Závěr 

Při mimořádných událostech typu povodně je důležitá zejména rychlost, přesnost 

a dostupnost vstupních dat. Stejný důraz je kladen i na data výstupní. V těchto situacích jsou 

odpovědné orgány pod velkým tlakem, tudíž si nemohou dovolit učinit chybná rozhodnutí. 

Každá chyba, každá časová prodleva může ve výsledku znamenat velké materiální škody, 

v horším případě ztráty na životech.  

Během mimořádných událostí se jako nejefektivnější nástroje pro naše území jeví modely 

využívané v operativním řízení, jsou to systém AQUALOG, model HYDROG, HEC-HMS 

a hydrodynamické modely HEC-RAS a MIKE 11. Při územním plánování a výstavbě 

vodohospodářských objektů lze využít nástrojů, kde není kladen takový důraz na rychlost 

zpracování vstupních dat, lze proto využít komplexních nástrojů jako jsou MIKE SHE. 

Při výzkumných projektech mají svůj nezpochybnitelný význam i jiné modely. 

 Propojení GIS s hydrologickými modely se stává běžným jevem. Pomocí aplikaci GIS je 

možné vstupní data připravit do požadované formy, s výstupy lze dále pracovat a simulovat 

tak např. postup povodňové vlny, vytvářet mapy záplavových území apod. Nicméně i přes tuto 

analýzu v současnosti předchází výběru modelu nutná kalibrace, verifikace a validace, což je 

složitý proces a doposud jej nelze jinak nahradit. 
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