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Anotácia 

Práca sa zaoberá problematikou použitia celulárnych automatov pri modelovaní stekania 

vody po zemskom povrchu počas zrážkových epizód na stanovenom povodí využívajúc 

celulárny automat vytvorený Ing. Jurajom Cirbusom, ktorého výstupy sú porovnané s v praxi 

nasadeným zrážkovo – odtokovým modelom využívaným Slovenským 

Hydrometeorologickým ústavom. Práca popisuje princípy oboch prístupov s následným 

porovnaním výsledkov, ktoré verifikuje na podklade hodnôt prietokov zaznamenaných v 

kontrolnom profile vodomernej stanice SHMÚ počas vytýčených epizód. Záver práce 

sumarizuje získané výsledky a štatisticky vyhodnocuje odchýlky s následnou úvahou 

o vhodnosti na základe takto získaných podkladov. 
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Summary 

The thesis deals with the use of cellular automata in run-off modeling on selected basin 

during rainfall episodes created by Ing. Juraj Cirbus. His outputs are compared with in 

practice deployed run-off model used by Slovak Hydrometeorological Institute. 

The work describes the principles of both approaches followed by comparing the results, 

which are verified based on the flow values recorded in the control profile gauging station 

SHMÚ set out during the episodes. The conclusion summarizes the results obtained and 

statistically evaluates deviations with subsequent reflection on the appropriateness of the 

basis of these documents. 

Key words: Cellular automata, runoff model 
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1. Úvod 

V živote  človeka a spoločnosti ako takej len málo vecí zohráva odnepamäti takú kľúčovú 

úlohu ako práve voda. Voda, zdroj, ktorý sa často označuje ako nevyčerpateľný. 

Trojatómová molekula, tvorená dvoma atómami kyslíka  a jedným atómom vodíka. Pre 

človeka ako živočíšny druh je esenciálnym zdrojom bez ktorého by nedokázal fungovať ako 

organizmus, pre spoločnosť, v tomto prípade spoločnosť ľudí  slúži voda ako prvok výrazne 

podmieňujúci hospodárske aktivity. Práve preto sa jej snažíme porozumieť, jej 

kvalitatívnym ako aj kvantitatívnym zložkám. Snažíme sa porozumieť jej ako statickej 

veličine, no zároveň naše rozširujúce sa poznanie nám poodkrýva stále nové možnosti ako 

podchytiť jej dynamickú zložku.  

Voda podmieňuje mnoho procesov a zároveň stojí za vznikom množstva objektov 

v prírodnej sfére. Je preto jedným z predmetov skúmania mnohých vedných disciplín. 

Geológia, meteorológia, hydrológia, biológia, chémia, fyzika. Vodu nájdeme skutočne 

všade. Voda zaberá plochu 361 mil. km2 povrchu planéty Zem, čo je takmer 71%. Človek 

samotný je tvorený z 2/3 vodou. Samotná bunka ako základná stavebná jednotka rastlinného 

a živočíšneho tela je s trochu nadnesene povedané prevažne tekutina oddelená od okolia 

tenkou polopriepustnou vrstvou. 

Je teda absolútne jasná nevyhnutnosť a dôležitosť vody v prírode, ktorej sme aj my so 

všetkými našimi aktivitami  súčasťou. No ako už stará múdrosť hovorí, „voda je dobrý sluha, 

no zlý pán“, voda sa viaže nie len s udalosťami rozvíjajúcimi, zveľaďujúcimi prostredie, 

podmieňujúcimi život.  

Na vodu možno nazerať aj ako na obrovský akumulátor energie, ktorý v prípade, že k tomu 

nastanú vhodné podmienky dokáže nie len spôsobovať škody na majetku, výrazne sa 

podieľať na formovaní krajinného rázu, voda má tu moc život darovať ako aj brať. 

Je preto logické, že sa človek snažil čo najlepšie porozumieť vode v snahe minimalizovať 

jej negatívne dopady. Spútať nepredstaviteľnú energiu vo vode akumulovanej je výzvou nie 

len pre súčasné ale aj budúce generácie.  

Počas dlhej histórie existencie človeka boli aktivity spojené s jeho bytím viac menej v súlade 

s prírodnými procesmi. Jeho zásahy do komplexu prírodných procesov boli viac menej 

minimálne. Nie je dávnou minulosťou kedy človek s jeho bytím bol vystavovaný takmer 

výlučne dynamickej (pohybovej) zložke vody. Škody z toho plynúce boli preto prevažne 

hmotného charakteru. No s rozmachom civilizácie počas posledných storočí, najmä od čias 

priemyselnej revolúcie, s rozvojom vied akou je chémia, sa človek výraznou mierou podpísal 

na zmene kvalitatívnych charakteristík prostredia a teda aj vody. Už to nie je „len“ hrubá 

sila vody, ktorou je ohrozovaný. Stále častejšie môžeme počúvať o únikoch nebezpečných 

látok do vodných zdrojov, ktoré sa v priamej či nepriamej miere takto stávajú hrozbou pre 

človeka vo väčšom či menšom meradle, no aj pre zem ako takú.  

Porozumenie všetkým týmto dejom je preto prirodzenou snahou spoločnosti. Neustále sa 

snažíme zefektívňovať naše činnosti, sanovať dôsledky našich minulých aktivít. Ak sa 

chceme skutočne správať zodpovedne, mali by sme si klásť otázky dôsledkov našej 
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prítomnosti, našich aktivít. Poučme sa z minulosti, aby sme chápali prítomnosť a vedeli 

predvídať budúcnosť.  

Existuje viacero spôsobov predpovedania vybraných hydrologických charakteristík 

slúžiacich mimo iné pre určovanie rozsahu ovplyvnenia prostredia vodou pri daných, 

odhadnutých hodnotách jednotlivých premenných. Voda v rámci krajinnej sféry existuje 

v troch skupenstvách – pevnom (ľadovce a pod.), plynnom (atmosféra) a pre nás v tomto 

prípade najdôležitejšom – kvapalnom. Každé jedno skupenstvo možno chápať ako akýsi 

podmieňujúci prvok definujúci  nadsystém tvorený subsystémami akumulovanej, respektíve 

prúdiacej energie, ktorej nosičom je voda v danom skupenstve. Pre kvapalne skupenstvo tak 

môžeme vyčleniť systém povrchových, podpovrchových vôd. Systémy riečnych sietí a pod. 

Na samotnom toku energie a akumulácii energie pri povrchovom toku sa vody kľúčovou 

mierou podieľajú hodnoty premenných ostatných sfér tvoriacich krajinu. Sú to – georeliéf, 

biosférická zložka formou rastlinného krytu, geológia podložia, respektíve fyzikálno – 

chemické zloženie vrchných vrstiev litosféry a teda aj samotný pôdny kryt, atmosféra atď. 

Jednotlivé zložky krajinnej sféry sú navzájom prepojené množstvom interakcií, ktoré 

z istého hľadiska možno chápať ako toky energie. Je jasné, že v rámci krajinnej sféry existuje 

obrovské množstvo väzieb, interakcií, pričom každé jedno vzájomné pôsobenie môže byť 

podmienené jednak fyzikálnou podstatou, tej ktorej zložky, ako aj jej kvantitatívo – 

kvalitatívnym rozsahom. Inou mierou podmieňuje tok povrch s rôznymi sklonmi, typmi 

vegetácie, pôdou, horninou a takto by sme mohli pokračovať takmer do nekonečna. Pre 

potreby modelovania je potrebné vybrať si kľúčové parametre definujúce model, tak aby na 

ich základe došlo k čo najpresnejšiemu modelovaniu reality. Keďže model je 

zjednodušeným obrazom reality, je jasné, že sa výstupy modelovania budú vždy len viac či 

menej približovať realite s jej takmer nekonečnou mierou komplexnosti. Práve takými 

modelmi, odvodzujúcimi na základe definovaných väzieb (funkcií) hodnoty premenných, 

napríklad šírenia vody po povrchu sú celulárne, respektíve bunkové automaty. Ich uplatnenie 

plynúce z podstaty ich fungovania môže byť oveľa širšie, neobmedzujúce sa len na 

hydrológiu.  

 

Nasledujúce kapitoly priblížia podstatu  fungovania celulárnych automatov, vo svete 

existujúce bunkové, evolučné modely, ako aj konkrétne aplikácie pri ktorých a s akými 

výsledkami boli použité.  
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2. Základné princípy celulárnych automatov 

Princípy fungovania celulárnych automatov sú pomerne jednoduché vo svojej podstate. Na 

to aby sme vedeli vytvoriť funkčný automat postačí sada jednoduchých pravidiel tvoriacich 

piliere, alebo akési základné ideologické princípy CA (celulárnych automatov). Najskôr si 

načrtneme ich historický vývoj, čo bolo podnetom na ich vývoj. V ďalšej časti si priblížime 

základné princípy na ktorých CA fungujú. 

2.1. História 

Jedným z podnetov stojacich pri vzniku evolučných celulárnych automatov boli pozorovania 

prírodných, biologických dejov v prírode. Tie napriek tomu ako komplexné a zložité sú, vo 

svojej podstate, na základnej úrovni sú tvorené sadou základných pravidiel, definujúcich 

správanie sa systému ako celku a teda aj jeho evolúcie. Za počiatočný moment CA je možné 

pokladať predstavenie myšlienok človeka stojaceho za ich vznikom Johna von Neumanna 

na prednáške „Všeobecná teória automatov“.  Idea bola vytvoriť taký systém, ktorý by bol 

schopný, po zadefinovaní základných pravidiel svojej vlastnej 

reprodukcie. Podstata týchto myšlienok ako aj inšpirácie čerpala 

z prác W.McCulloha a W.Pittsa venovaných neurónovým sieťam. 

Neumannov pôvodný automat bol však neúmerne zložitý, tvorený 29 

stavmi v ktorých sa mohla vyskytnúť každá jedna bunka, ktorých 

v tomto  pôvodnom modely bolo 200 000. Sám autor čoskoro zistil, 

že komplexnosť na istej najnižšej úrovni vedie k degenerácii. Čo to 

znamená? Systém s istým stupňom komplexnosti má tendenciu 

generovať „objekty“, respektíve tvary jednoduchšie než on sám. Tento 

princíp prestáva platiť nad istou prahovou hodnotou komplexnosti. [1]  

 

Ako už bolo spomenuté, pôvodný Neumannov návrh trpel prílišnou zložitosťou 

a ťažkopádnosťou. Princíp spočíval v 2D gride s tzv. Nemannovským okolím. Objekty 

simulujúce samo - reprodukciu pozostávali z „továrne“, duplikátoru, počítača, 

z kinematického modelu a akéhosi „ramena“ predstavujúceho 

analógiu Turingovej pásky. Vzhľadom na dobu v ktorej boli tieto 

teoretické modely navrhnuté, nebolo možné dospieť k reálnym 

simuláciám. Technológie a výpočetné schopností počítačov tej 

doby boli príliš slabé na generovanie tejto úrovne abstrakcie. Preto 

spolu so Stanom Ullamom pracovali na myšlienke zjednodušenia 

pôvodného návrhu až do takej miery aby pôvodný princíp samo - 

reprodukcie ostal zachovaný, no jeho štruktúra bola čo 

najjednoduchšia. Až od tohto momentu možno vlastne hovoriť 

o celulárnych automatoch, keďže práve myšlienku spočívajúcu 

v ich podstate Neumannovi navrhol práve S. Ulam.[1] Jednou z geniálnych myšlienok 

zefektívnenia rýchlosti operácií bol princíp paralelizmu, ktorý práve CA podporovali vo 

Obr.1: J.V.Neumann 

Obr.2: S.Ullam 
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svojej podstate. Práve ako priamy dôsledok tohto princípu sa začali vynárať snahy 

podchytenia paralelných výpočtov aj hardwarovo. Prvé pokusy možno vystopovať už v 50-

tych rokoch, no až neskôr uzreli svetlo sveta implementácie typu CAM (Cellular Automata 

Machine), ktoré v niekoľkých, mierne odlišných verziách skonštruovali na MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) vývojáry N. Margolus a T. Toffoli. Tým boli 

položené základy celulárnych automatov, ktoré sa snažili neskôr rozvíjať A. Burks spolu 

s jeho študentom J. Hollandom. No stupeň poznania v tej dobe nedovolil plne rozvinúť ich 

možnosti, čo viedlo k úpadku záujmu o myšlienky celulárnych automatov. K ich 

znovuoživeniu prišlo až v roku 1970 s matematikom J.H. Conwayom, ktorý vytvoril hru 

„Life“.  

Princíp modelu „Life“ 

Model hry „Life“ sa natrvalo zapísal do histórie celulárnych 

automatov, tým, ako dokázal na seba upútať do istej miery nie len 

laickú, no v prvom rade odbornú verejnosť. Conway správne 

pochopil, že pre modelovanie pomerne komplexných risov chovania, 

stačia pomerne jednoduché pravidlá. Pri návrhu pravidiel svojho 

modelu sa snažil postupovať tak, aby sa vyhol prípadnému 

generovaniu štruktúr s krátkym trvaním ako aj neobmedzene rastúcim 

útvarom. Názov „Life“ poukazuje na princíp evolúcie. Predstavme si 

model trošku prakticky. Tak napríklad ak si zoberieme grid s N 

bunkami, pričom každá bunka môže susediť svojimi hranami a rohmi 

s ôsmimi ďalšími a vychádzame len z dvoch stavov 0 a 1, respektíve biela, alebo čierna. 

Majme pravidlá, kedy v prípade, že biela bunka susedí s tromi bunkami v stave čierna, jej 

stav sa zmení na čierna. Ak čierna bunka susedí s menej ako dvoma, prípadne viac ako troma 

bielymi bunkami, zmení sa jej stav na biela. V prípade susednosti s dvoma, alebo troma 

bunkami v stave čierna, ostáva v stave čierna. Vidíme, že pravidlá tejto hry sú skutočne 

jednoduché, no aj napriek tomu model navrhnutý podľa nich dokáže generovať pomerne 

komplexné správanie so vznikom rôznych štruktúr, napríklad stabilných „klzákov“, pričom 

tieto môžu v jednotlivých krokoch vznikať, zanikať, alebo sa zlučovať.[5] 
 

Jednou z najkomplexnejších a najhodnotnejších publikácií, ktoré vyšli za posledné roky je 

považovaná kniha Stephena Wolframa z roku 2002 – Nový druh vedy. Autor samotný, 

považovaný za jedného z najnadanejších vedcov súčasnosti popisuje spôsob nazerania na 

veci, ktorý nie je založený len na klasickom skúmaní sveta okolo nás formou, ak chceme 

pochopiť systém ako celok, snažíme sa zistiť z čoho sa skladajú jeho jednotlivé dielčie časti. 

Tento spôsob nazerania na veci, síce ako taký nie je chybný, no nevysvetľuje nám to 

podstatné a síce, prečo veci fungujú tak ako fungujú. Anatómia človeka, z čoho sa naše telo 

ako vlastne takmer všetko okolo nás skladá až po subatomárnu úroveň opísať síce vieme. 

No stále sa len dohadujeme, čo je akýmsi tmelom, držiacim po kope zhluk elementárnych 

častíc, čo im dáva dynamiku, silu a príčinu fungovania ako jeden celok. 

 

Obr.3: J.H.Conway 
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2.2. Celulárny automat 

V skratke možno povedať, že ide o dynamický, matematický model modelujúci živý systém. 

CA operuje s diskrétnym časopriestorom. To znamená, že pre evolúciu dejov je presne 

vymedzený čas, rovnako ako aj priestor, v ktorom dochádza k zmenám stavov buniek. Tým 

sa dostávame k ďalšej význačnej vlastnosti bunkových automatov. V princípe ide o n – 

dimenzionálnu množinu buniek rastra, najčastejšie však 1 – 3D, ktorý má svoju topológiu, 

zväčša pravouhlú. Každá z týchto buniek je v diskrétnom čase definovaná svojim stavom. 

Medzi jednotlivými časovými úsekmi môže dochádzať k zmene stavov buniek na základe 

tzv. prechodovej funkcie, ktorá je spoločná pre všetky bunky rastra.[11]  

Prechodová funkcia je akýmsi spojením jednotlivej bunky so svojím okolím. Okolie bunky 

tvoria bunky do istej vzdialenosti a „smeru“ od každej jednej bunky. Smer nám určuje typ 

susedstva, ktoré môže byť jednak cez hranu, ako aj bod, resp. diagonálu. Máme niekoľko 

druhov okolia, no to si vysvetlíme za chvíľu.[11] 

Vlastnosti celulárnych automatov: 

 Diskrétnosť času – čas je možné definovať jednotlivými časovými úsekmi z konečnej 

domény  

 Diskrétnosť priestoru – priestor, rovnako ako čas je definovaný súradnicami buniek 

z konečnej domény, definujúcej priestor rastra 

 Bunka – tak ako pri živých organizmoch aj v tomto prípade tvorí bunka celulárneho 

(bunkového) automatu základnú stavebnú a funkčnú jednotku 

 Dimenzionalita priestoru – hovorí o topológii, respektíve akomsi usporiadaní rastra 

(gridu). To môže byť n – rozmerné, no v praxi sa zväčša narába s 1D, 2D a 3D priestorom. 

 Stav bunky – pole  buniek, teda raster je definovaný časopriestorovým rozložením stavov 

buniek. Stav bunky možno definovať hodnotami premenných, ktorá je jednou z možných 

z danej domény. Tak ako sme si uviedli pri hre Life, v najjednoduchšom prípade môže ísť 

o dva diskrétne stavy – 0  a 1. V praxi si za tieto hodnoty môžeme definovať čokoľvek 

s maximálnou mierou protihodnoty. Biela vs. čierna. Prázdna vs. plná, či mŕtva verzus živá. 

 Prechodová funkcia – je akousi spojitosťou každej jednej bunky s bunkami v jej okolí. Je 

to teda funkcia definovaná časom a hodnotami okolitých buniek a bunky samotnej. Na ich 

základe a definície prechodovej funkcie potom dochádza k zmene (alebo aj uchovaniu) 

hodnoty (stavu) konkrétnej bunky. 

 Okolie bunky – ako už bolo spomenuté vyššie je definované smerom a vzdialenosťou od 

aktuálnej bunky. Okolie zahŕňa bunky definované týmito parametrami. Sú to bunky, 

ktorých hodnoty (stavy) sa priamo podieľajú na hodnote stavu aktuálnej bunky 

v nasledujúcom časovom okamžiku, resp. časovej jednotke podľa, ktorej máme definovaný 

diskrétny čas v konkrétnom modely. 

 

 

 

 



 Branislav Bucha: Porovnání výsledků modelování stékání vody po povrchu s využitím 

celulárního automatu a srážkoodtokového modelu 
 

2014                                                                                                                                                                                    6 
 

Existuje niekoľko základných druhov okolia, ktoré si teraz v skratke popíšeme: 

 

                               
 a)Neumannovske okolie                  b)Rozšírené Neumannov-                         c)Moorove okolie 

                                                              ské okolie 

 
                     

                                       
                   d)Rozšírené Moorove okolie                       e)Šesťuholníkove okolie 

   Obr.4: Základné druhy okolie v CA 

   
Základné princípy celulárnych automatov: 
 

 Paralelizmus – Výpočty nad rastrom, ktorých výsledkom sú stavy buniek prebiehajú 

paralelne, teda súčasne, nie sériovo. Tomuto špecifickému požiadavku sa konfiguruje 

špeciálny hardware, schopný efektívnejšie poňať princíp paralelizmu. 
 

 Lokálnosť – Stav bunky v čase t + 1 závisí nie len od hodnoty aktuálnej bunky v stave t, 

jej hodnota je definovaná rovnako hodnotou (stavom) okolitých buniek. Okolie aktuálnej 

bunky je zväčša definované podľa vyššie znázorneného vzoru. 
 

 Homogenita – Bežne platí (klasické uniformné CA) princíp homogénnej (rovnakej) 

prechodovej funkcie pre celý raster. Sú avšak aj špecifické prípady, ktoré si popíšeme 

o chvíľu. 
 

 Diskrétnosť – Čas aj priestor sú definované presne vymedzenými časovými jednotkami.  
 

Celulárne automaty tvoria účinný nástroj generujúci zväčša grafické výstupy. Jeho výhodou 

je pomerne jednoduchá implementácia a výpočtová výkonnosť podporená paralelnými 

algoritmami. 
 

Tak ako v istom smere sú účinným nástrojom pre modelovanie špecifických situácií, treba 

mať na pamäti, že pri zväčšujúcom sa rozsahu okolia, rapídne stúpa spotreba pamäte 

a potreba výpočtového výkonu. Ten istý problém vyvstane pri raste počtu stavov.  
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Pomerne špecifickým problémom je nehomogenita väzieb v priestore, prípadne aj čase. 

Z toho jasne plynie, že nie vždy sa hodí princíp homogenity prechodovej funkcie, ktorá 

niekedy môže nepríjemne generalizovať modelovanú situáciu čím do značnej miery môže 

znižovať vierohodnosť výpočtov proti reálnemu stavu. Tento fakt sa snažia ošetrovať 

extenzie klasického celulárneho automatu. Niektoré takéto rozšírenia klasických 

„homogénnych“ automatov si teraz v skratke priblížime: 

 
1.)  Nepravidelný tvar buniek 

V bežnej praxi sa najčastejšie využíva pravidelná sieť buniek zložená z jednotného, obvykle 

štvorcového tvaru. Iné tvary síce majú svoje opodstatnenia, no používajú sa v menšej miere. 

Medzi také patria napríklad hexagonálne bunky, ktorých výhoda spočíva hlavne 

v definovaní susedstva. V niektorých prípadoch môže byť užitočný fakt, že pri tomto tvare 

buniek je vzdialenosť medzi ich stredmi jednotná pre smer rovnobežný s osami ako aj 

diagonálny. Doteraz popisované prípady tvorili pravidelný tvar buniek. V praxi sa možno 

ešte stretnúť s prípadmi buniek nepravidelných tvarov. Tieto možno získať Teseláciou 

z buniek pravidelného tvaru, ako príklad nech nám poslúžia Voroniove polygóny. 

Nepravidelný tvar buniek má výhody v lepšom opísaní, niektorých modelovaných objektov 

(fenoménov) – napríklad katastrálnych parciel, kedy tento tvar lepšie primyká k reálnemu 

stavu.[6] 

 
2.) Nehomogénna veľkosť a tvar buniek 

Priestor okolo nás je už zo svojej podstaty nehomogénny, v čase aj priestore značne 

diferencovaný. Preto, tak ako v predošlom bode, ak chceme čo najlepšie priblížiť model 

realite, môžeme použiť prostriedky nepravidelného, v priestore sa meniaceho tvaru 

a veľkosti buniek. Na rozdiel od bežnej praxe v ktorej pre zjednodušenie používame 

jednotný tvar pre celý raster, v tomto prípade dochádza k lokálnej diverzifikácií tohto 

parametru.[6] 

 
3.)  Rozšírené okolie buniek 

Okolie, prísne vzaté, je definované bunkami geometricky priamo susediacimi s aktuálnou 

bunkou. Okolie je vlastnosť daná pre všetky bunky gridu, najčastejšie homogénna. V prípade 

štvorcových buniek, je to teda maximálne osem buniek okolia (Moorov prípad), respektíve 

štyri v prípade klasického Neumannovského okolia. Pre lepšie definovanie vplyvu okolia 

však možno použiť takzvané rozšírené okolie, kedy dosah, respektíve počet buniek, 

podieľajúcich sa na hodnote aktuálnej bunky vstupujúcich do prechodovej funkcie, 

rozšírime aj o bunky nie priamo susediace s aktuálnou. Takto možno lepšie simulovať pokles 

vplyvu okolia na aktuálnu bunku s rastom vzdialenosti od nej. V prípade predošlých bodov, 

nepravidelných tvarov a veľkostí buniek, okolie s vplyvom na aktuálnu bunku možno určiť 

pomocou kritéria vzdialenosti, pričom bunky obsiahnuté v tomto priestore sa používajú 
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v prechodovej funkcií. Pre úplnosť ešte uvedieme, že pre definíciu okolia možno použiť aj 

samotné Voronoiove polygóny. 

 
4.) Nehomogénne okolie buniek 

Aj keď nie často, občas je možné sa stretnúť s nejednotným okolím buniek v jednom rastri. 

Pre definovanie nehomogénneho okolia pre model v ktorom je váha bunky definovaná 

hodnotou jej stavu a pozíciou v rámci susedstva, sa pre variabilitu okolia používa hodnota 

váhy rovná nule.[6] 

 
5.)  Komplexné prechodové funkcie 

V prípade klasického celulárneho automatu prechodová funkcia generuje výstupy výhradne 

na základe hodnoty stavu aktuálne bunky a jej okolia. No realita je podstatne zložitejšia a nie 

vždy možno dostatočne presne popísať väzby na základe takto jednoduchých pravidiel. Preto 

v niektorých prípadoch je potrebné do vyhodnocovania zahrnúť množstvo faktorov 

podieľajúcich sa na výslednej hodnote.[6] 

 
6.)  Dynamické prechodové funkcie 

V zásade všetky statické parametre modelov možno definovať aj dynamicky. Dôjde tým síce 

k sofistikácii algoritmov a teda navýšeniu výpočtovej náročnosti, no takto navrhnutý model 

často dokáže presnejšie simulovať reálne deje. Väzby a z nich plynúce odvodené prechodové 

funkcie sa v skutočnosti menia nie len v priestore ale aj čase. Prostredie ktoré modelujeme 

je málokedy natoľko homogénne aby jedna prechodová funkcia dokázala väzby v celom 

území dokonale simulovať. Kalibráciou sa určujú podmienky pre jednotlivé miesta a časy 

z ktorých sa pre tieto mikro časopriestory odvodzuje lokálna prechodová funkcia. 

V extrémnom prípade môže byť prechodová funkcia modifikovaná po každom časovom 

kroku v závislosti na zmene konfigurácie a parametrov externého prostredia.[6] 

 
7.)  Funkčné pravidlá 

Pri klasických celulárnych automatoch dochádza k zmenám stavov buniek na základe 

vnútorných pravidiel definovaných prechodovými funkciami. Tieto však nie vždy v plnej 

miere pokrývajú funkcionalitu komplexne. Nie všetky pravidlá sú „napevno“ 

zakomponované v modely. Zakomponovanie „vonkajších funkčných pravidiel“ preto 

niekedy môže výrazne spresniť vierohodnosť výstupov z modelov.[6] 

 
8.) Nehomogénna časová škála 

Dynamika dejov v prírode nie je jednotná. Poznáme deje ktoré prebiehajú relatívne rýchlo, 

no aj tie pri ktorých má význam uvažovať na stupnici geologických dôb. Je preto nepraktické 

v modeloch simulujúcich takto dynamicky rozdielne javy používať statickú časovú stupnicu. 

Cecchini a Rizzi (2001) navrhli používanie dvoch typov pravidiel, štruktúrnych, 

aplikovaných pri každej iterácii a udalostne náhodné pravidlá aplikované len pri 

špecifických podmienkach.[6] 
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2.3. Príklady celulárnych automatov 

Pre lepšiu názornosť rozsahu použiteľnosti celulárnych automatov si v nasledujúcej časti 

priblížime niekoľko praktických príkladov. Ako prvú a najjednoduchšiu si popíšeme 

aplikáciu založenú na modely „Life“ založenú na jednoduchej prechodovej funkcii. 

Nasledovať bude model „Forest Fire“, simulujúci šírenie požiaru a napokon aplikácie 

modelu Ceasar, ktorý aj v súčasnosti prebieha dynamickým vývojom. K modelu Caesar sa 

budeme vracať aj neskôr, nakoľko tento model bol pôvodne navrhnutý na modelovanie 

viacsmerného šírenia kvapalín, transportu sedimentov a modelovanie erózie riečnych korýt. 

2.3.1. Analýza pravidiel CA na základe pravidiel hry „Life“ 

Vytvoríme si fiktívnu štruktúru, v ktorej aplikujeme pravidlá hry „Life“. Pre názornosť 

postačí prechod z východiskovej – nultej generácie do prvej. 
 

Postup :   

 Začneme s navrhnutím náhodného usporiadania elementov v rastri 6 x 6 

 Analyzujeme počty susedov pre živé bunky (zelené) 

 Analyzujeme počty susedov pre mŕtve bunky (biele) 

 Podľa pravidiel hry „Life“ analyzujeme živé bunky: 

 živá bunka ostáva v nezmenenom stave = živá pokiaľ má vo svojom okolí 2, alebo 3  

živé bunky 

 živá bunka môže zahynúť v prípade, že v jej okolí (Moorove) je menej ako 2 živé bunky, 

respektíve viac ako 3 živé bunky. Tento stav signalizuje hnedá farba bunky. 

 

 Podľa pravidiel hry „Life“ analyzujeme mŕtve bunky: 

 mŕtve bunky ostávajú v nezmenenom, stave pokiaľ je v ich okolí iný počet živých 

buniek ako 3. 

 mŕtve bunky ožijú v prípade, že v ich okolí sú 3 živé bunky. Tento stav signalizuje 

červená farba bunky. 

 

 Zobrazíme si štruktúru v prvom kroku 

 

                                                
    a) Nultá generácia                                                                        b) Uhynuté bunky 
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      c) Oživené bunky                                                                       d) Prvá generácia                                           

Obr.5: Príklad generácií hry „Life“                           

Jednotlivé bunky rastra obsahujú číslo definujúce počet živých buniek v okolí (Moorovom). 

Podľa pravidiel popísaných vyššie najskôr sme analyzovali bunky, ktoré zahynú a v prvej 

generácii budú vystupovať ako mŕtve. Tá istá logika platí pre oživené bunky. Napokon 

máme zobrazený výsledok v prvej generácii po aplikácii prechodovej funkcie s daným 

okolím bunky. 

2.3.2. „Forest Fire“ a z neho odvodený Rothermelov model 

Model, najčastejšie dvojdimenzionálny, simulujúci šírenie lesného požiaru skombinovaný 

so simuláciou Monte Carlo. 

 

Základný model: 

 Bunky rastra môžu nadobúdať nasledujúce stavy: 

- Strom 

- Horiaci strom 

- Prázdne miesto 

Prechodové funkcie: 

- horiaci strom -> (generuje) -> prázdne miesto [pravidlo I] 

- strom -> (generuje) -> horiaci strom (ak aspoň jedna z priamo susediacich buniek je v stave 

“horiaci strom”) [pravidlo II] 

- prázdne miesto -> (generuje) -> strom (nový strom narastie s pravdepodobnosťou p) 

[pravidlo III] 

- strom -> (generuje) -> horiaci strom (strom sa zapáli bez horiaceho stromu v priamom 

susedstve s pravdepodobnosťou f) [pravidlo IV] 

Základný model možno modifikovať zohľadnením externých podmienok. Tými sú napríklad 

variabilita lesného porastu, to znamená, že nie v každom poraste sa požiar bude šíriť 

rovnakým spôsobom aj vzhľadom na rozdielnu úroveň odolnosti voči zapáleniu. Tento 

parameter môžeme vyjadriť parametrom g. Potom pravidlo II, možno modifikovať: 
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- strom -> (generuje) -> horiaci strom s pravdepodobnosťou (1 - g) ak aspoň jedna z priamo 

susediacich buniek je v stave “horiaci strom” (pre základný model platí g = 0) 

 Z istým typom nadhľadu do týchto externých podmienok možno zaradiť meteorologické 

vplyvy, vplyv človeka a ďalšie keďže sú priamo účastné na zmenu týchto stavov. Celková 

pravdepodobnosť prechodu bunky zo stavu „strom“ do stavu „horiaci strom“ je 

modifikáciou pravidla IV nasledujúcim spôsobom. 

Strom -> (generuje) -> horiaci strom [bunka prejde do stavu horiaci strom s 

pravdepodobnosťou f (1-g)][6] 

                                  
   a) Forest Fire Applet, Randomized preset                           b) Forest Fire Applet, po 60 iteráciách 
 

Obr.6: Príklad Appletu Forest Fire 

[online]Dostupné na WWW: http://www.eddaardvark.co.uk  

 

Predošlé obrázky demonštrujú jednoduchý applet modelu Forest – Fire s nastavením 

parametru p = 0.05, tj. 5% a parametrom f nastaveným 0.00006, tj. 0.006%, pri úvodnom 

nastavení a po 60-tich iteráciách.  

Rozšírený Rothermelov model 

Zaujímavým a pre prax cenným rozšírením pôvodného modelu je Rothermelov model, ktorý 

nechápe požiar ako statickú, ale ako dynamickú veličinu. Rozšírením množiny pravidiel o 

vznietivosť materiálov, silu a plochu požiaru, silu vetra atď. môžeme výrazne spresniť 

pôvodný model. 

2.3.3. Model Caesar 

Model, vytvorený v roku 1995 profesorom, fyzickým geografom – Tomom Coulthardon ako 

dizertačná práca. Vytvorený bol v prostredí C# ako voľne šíriteľný produkt bez komerčného 

využitia. 

Vo svojej podstate ide o dvojdimenzionálny model pre modelovanie stekania kvapalín 

a transportu usadenín v nich. 

Pomocou Caesaru simulujeme zmeny morfológie povodí, korýt tokov počas širokého 

rozpätia časových škál, od rozsahu jednotlivých povodňových udalostí až po dekády tisícov 

http://www.eddaardvark.co.uk/
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rokov. Takto široké rozpätie umožňuje simulovať a zodpovedať otázky ohľadom vývoja 

tokov ako reakcií jednak na klimatické zmeny, zmeny vegetačného, ale aj celkovo 

krajinného krytu. Prioritne bol pôvodný zámer simulovať vplyv antropogénnych zásahov 

a klimatických zmien na správanie sa tokov vo Veľkej Británii počas obdobia holocénu. 

Pôvodný model bol postupom času zdokonaľovaný prídavnou funkcionalitou. V rokoch 

2002 – 2005 prebiehal vývoj zdokonalený na báze vylepšenia schém prúdenia tokov, spolu 

so zakomponovaním modelovania ukladania sedimentov. V roku 2006 bol model doplnený 

o prvky modelujúce eróziu brehov tokov. 

O úspešnosti modelu svedčí jeho uplatnenie pri vyše dvadsiatich povodiach v rozsahu 

500𝑚2 – 500 𝑘𝑚2. Časové škály použité pri týchto povodiach sa pohybovali v rozmedzí 

jednotlivých povodní až po tisícročia. [14] 

Model pracuje na princípe celulárneho automatu, pričom jeho zámerom je poskytovať 

simulácie pre čo najširšie plošné, časové spektrum rozsahu povodí a jednotlivých udalostí. 

Poskytovať takto koncipované dáta, navyše s prijateľnou časovou odozvou, vyžaduje jednak 

výkonnú výpočtovú techniku ako aj návrh pravidiel optimalizovaných pre požiadavky na 

model. Model preto využíva zjednodušené, menej striktne viazané pravidlá zákonov fyziky 

pri popise interakcií medzi jednotlivými bunkami v porovnaní s komplexnými 

hydrologickými modelmi.  

Základný opis modelu: 

- 2D model je tvorený pravidelnou sieťou buniek rovnakej veľkosti a tvaru (klasickým 

rastrom) 

- ku každej bunke sú pripojené atribúty s hodnotami nadmorskej výšky, krajinného krytu 

(landcover), smery odtokov z bunky (model umožňuje opis viacsmerného odtoku), 

mocnosť podložia a jeho fyzikálne charakteristiky (zrnitosť) 

- založený na pravidlách hydrologických, hydrodynamických rovníc, pravidlách riečnej 

erózie, sedimentácie v korytách atď. 

- vstupné dáta sú redukované na postprocessovaný DEM, hodinové úhrny zrážok a atribút 

„landcover“ 

- model možno rozdeliť na :  

- model povodia 

- korytový model 

 

Model povodia – je definovaný bez vstupov do systému „zvonku“, samozrejme mimo 

úhrnov zrážok 

 

- Na vstupe je vrstva povrchu povodia DEM (nie TIN) očistená postprocessingom o lokálne 

anomálie nadmorskej výšky bunky, ktoré by v konečnom dôsledku viedli k chybným 

výpočtom priameho odtoku z územia za pomoci extenzie ARC – Hydro systému ARC GIS 

vo verzii 8.x a vyššej. 

- V ideálnom prípade pre kalibráciu modelu a teda jeho verifikáciu slúžia kontrolné meracie 

stanovištia vodných stavov. 

- Výstupom je raster v ASCII formáte, ktorý môžeme získať pomocou funkcie RASTER 

ASCII v ArcView či ArcGIS.[14] 
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Korytový model – rozdiel oproti predošlému modelu je v umiestnení zdroja kvapaliny, 

transportovaných sedimentov mimo systém, ktorá do modelovaného územia priteká 

„zvonka“. 

- Oproti predošlému modelu si korytový model vyžaduje na vstupe prídavný súbor 

s hodnotami rozsahu kvapalín a transportovaných sedimentov vstupujúcich do 

modelovaného územia 

 

 
 

     Obr.7: Schéma procesných tokov modelu Caesar 

    [online] Dostupné na WWW:     http://www.coulthard.org.uk 

 
2.4. Prehľad komplexných zrážkovo – odtokových modelov 

Vzhľadom na prepojenie problematiky s CA si uvedieme krátky opisný prehľad 

komplexných z-o modelov a kritérií výberu pre konkrétne nasadenie v praxi. Ako uvidíme, 

kritéria sú v mnohých prípadoch aplikovateľné aj pri výbere vhodného CA pri uvažovaní 

o nasadení pre konkrétne povodie, respektíve tok. 

Výberové kritéria modelu: 

- Model musí byť schopný simulácie zrážkovo – odtokových procesov daného územia 

v daných podmienkach. Na verifikáciu je vhodné overovať si výsledky simulácií meranými 

údajmi. 
 

- Aplikácia použitá pre simulácie vo zvolenom povodí musí byť schopná poskytovať dáta 

pre zvolené časové kroky, kontinuálne, resp. po zvolených epizódach. 
 

- Prepojenie z-o modelu s podrobnejším korytovým modelom, pričom výstupy z jedného 

môžu slúžiť ako vstupy do druhého.  
 

- Každý model má svoje požiadavky na vstupné dáta, je preto nesmierne dôležité zistiť si 

nutné vstupy do modelu a prípadne zvažovať model vhodný pre náš prípad. 

http://www.coulthard.org.uk/
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- V súvislosti s predošlým bodom, je dôležité zvažovať nie len dáta vstupujúce ale aj 

vystupujúce z modelu s prihliadnutím na nadväzný sw (GIS) schopný spracovávať dáta 

v danej podobe. 

  
2.5. Výberový prehľad u nás používaných komplexných hydrologických 

modelov 
 

Model MIKE – SHE 

Hydrologický model, pozostávajúci z viacerých komponentov,  počítajúci objem a 

distribúciu vody v jednotlivých fázach odtokového procesu. 

- Zrážky vstupujúce do modelu sú definované hodnotami prichádzajúcich zo zrážkomerných 

staníc, respektíve sú interpolované 

pre jednotlivé bunky rastru, prípadne 

definované pre jednotlivé 

mikropovodia. 
 

- Povrchový odtok zo zvolenej 

priestorovej jednotky (povodia) je 

založený na metóde konečných 

diferencií šírenia vlny. Rozlíšenie 

rastru je identické ako v prípade 

podpovrchového šírenia. 
 

- Tak ako bolo vyššie spomenuté aj 

model MIKE - SHE využíva pre 

detailne analyzovanie šírenia vlny v 

koryte, podrobný korytový model, v 

tomto prípade MIKE 11 – 

jednodimenziálny model. Pre nadstavbový model MIKE – SHE poskytuje výstupy 

generované pomocou metód Muskingum, výpočty transfúznych difúznych rovníc, St. 

Venantových rovníc(momentové rovnice a rovnice kontinuity) prúdenia v koryte a pod. 
 

- Ako bolo spomenuté, pre modelovanie šírenia podpovrchového toku, model používa 

rovnaké rozlíšenie rastra ako v prípade šírenia povrchového toku. Ide o tok ohraničený 

povrchovým tokom z vrchu a hladinou podzemnej vody zdola. Pre presné a komplexné 

výpočty je potrebné pri analýze uviesť charakteristiky fyzikálno – chemických vlastností 

pôdy, vrstiev v ktorých dochádza k podpovrchovému šíreniu. Na tieto účely model 

obsahuje vstavanú databázu pôd pre definovanie parametrov hydrologických a 

hydraulických charakteristík. 
 

- V priamej súvislosti s predošlým bodom, model počíta s dynamikou šírenia podzemnej 

vody, keďže v predošlom bode šlo o šírenie podpovrchovej vody v nenasýtenej zóne. Pre 

tento účel model používa popis geológie povodia pomocou vrstiev a šošoviek vo formáte 

.shp, respektíve popisom cez raster.  

 

 

 

Obr.8: Príklad prostredia MIKE-SHE. 

 [online]Dostupné na WWW: 

<http://www.hydroeurope.org/page3570.html > 
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Vstupné dáta: 

Do modelu vstupujú dáta v ASCII formáte, dáta z vlastných databáz (napríklad 

charakteristiky pôd), respektíve ako výstupy z napríklad GIS prostredia. Pre tento účel boli 

pre tento model špeciálne vyvinuté nadstavby pre prostredie ArcView a ArcGIS: 

Geomodel – pre interpretáciu geologických podkladov a tvorbu geologických modelov. [3] 

DaisyGIS – nadstavba ArcView popisujúca procesy späté s poľnohospodárskym 

ekosystémom. 

 Pre špecifikáciu lokálnych podmienok je treba definovať parametre pôdnych vzoriek, 

zameranie priečnych profilov korýt či pri Modely 11 koeficientov drsnosti. 

Model HBV 

Jeho vývoj započal v 70-tych rokoch na 

Švédskom inštitúte meteorológie a 

hydrológie. Je integritnou súčasťou  IHMS 

(Integrated Hydrological Modelling 

System). Model HBV sa využíva pre 

modelovanie krátko aj dlhodobých simulácií 

odtoku. Je pomerne rozšírený v zahraničí 

ako aj u nás (Slovensko), kde sa využíva aj 

jeho, pre lokálne podmienky upravená 

verzia nazvaná “Hron”. Rovnako ako 

predošlý model MIKE – SHE pozostáva z 

viacerých modulov. 

Modul analyzujúci genézu odtoku z danej 

priestorovej jednotky je založený na 

jednotkovom hydrograme 

- Modul pôdnej vlhkosti predstavuje akési 

výpočtové jadro systému zahrnujúce 

viacero algoritmov pre výpočet a simulácie 

toku v danom území 
 

- Snehový modul pridávajúci k údajom o 

zrážkach korekčný faktor s ohľadom na teplotu a nadmorskú výšku. Je založený na metóde 

degree – day. 

                                                                        

 Na vstupe do modelu sú mimo základných údajov o množstve zrážok, špecifické údaje 

pôdnych, vegetačných, hydrografických charakteristík konkrétneho územia. 

 

 

 

Obr.9: Princíp modelu HBV. 

[online]Dostupné na WWW: <http://www.smhi.se > 
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3. Vymedzené územie 

Analyzované územie sa v tomto prípade stotožňuje s povodím Hrádockého potoka, na 

ktorého spodnom toku – staničenie 1,05km,  je inštalovaná vodomerná stanica Hrádok. 

Taxonomicky je povodie Hrádockého potoka definované ako povodie III.  rádu. Potok je 

ľavostranným prítokom Váhu, do ktorého sa vlieva západne od obec Hrádok v nadmorskej 

výške 171,5 m n.m. Hlavným povodím, do ktorého vteká väčšina riek na Slovensku je 

povodie rieky Dunaj – druhej najdlhšej rieky Európy ústiacej do Čierneho mora.  

Prameň toku leží v pohorí Považský Inovec, na južnom svahu vrchu Prieľačina v nadmorskej 

výške cca 540 m n.m. 
 

Medzi prítoky potoka nad VS Hrádok dôležité z hľadiska samotnej simulácie patria 

nasledovné ľavostranné prítoky s nadmorskými výškami ich prameňov – prítok spod Skalín 

(644 mn.m.) a prítok spod Bezovca (742,8 m n.m.) 
 

Územie, podľa posledného administratívneho členenia z roku 1996 patrí do Trenčianskeho 

kraja, okresu Nové Mesto nad Váhom. Samotná obec leží v jeho JV časti na ústi cca 8km 

dlhej Hrádockej doliny. 

 

  Obr.10:Hrádocky potok v obci Hrádok                              
 

                                                                                                          Obr.11: Obec Hrádok s povodím Hrádockého potoka 
 

  [online]Dostupné na www: < http://www.e-obce.sk/obec/hradok> 

3.1 Fyzicko – geografická charakteristika územia 

 3.1.1 Klimatické pomery 

Oblasť patrí do teplej klimatickej oblasti, definovanej s priemerne 50 a viac letnými dňami 

za rok(denná maximálna teplota vzduchu >= 25°C).[12] Dolná časť povodia spolu s obcou 

patria do tzv. okrsku T4, charakterizovaným ako teplý, mierne suchý s miernou. Horný tok 

s pramennou oblasťou patria do okrsku T6, charakterizovaným ako teplý, mierne vlhký 

s miernou zimou. [10] 

Celoročný priemer úhrnu zrážok v oblasti sa pohybuje v rozpätí 600 – 700mm, pričom len 

na mesiac júl, najdaždivejší mesiac v roku, pripadá zhruba 10% z celoročného úhrnu. 

Priemerné teploty pre mesiac júl sa pre túto oblasť pohybujú okolo 18°C. 

http://www.e-obce.sk/obec/hradok
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 3.1.2 Geologické a geomorfologické pomery 

Územie povodia Hrádockého potoka patrí do geomorfologického celku [12] Vnútorných 

Západných Karpát. Celé povodie patrí do Považského Inovca, podcelku Nízky Inovec 

a Inovecké predhorie. 

Oblasť pod obcou patrí už do oblasti Podunajskej pahorkatiny, časti Dolnovážska niva. 
 

Geológia územia je pomerne pestrá. V dolnej časti povodia, tvorí geologický podklad 

prevažne mezozoikum Vnútorných Karpát tvorený pieskovcami, slieňovcami a ílovcami 

s prímesou ílovitých vápencov. Geologický podklad strednej časti toku tvoria súvrstvia 

mladšieho paleozoika vnútorných Karpát, tvorené prevažne zlepencami, pieskovcami, 

bridlicami s prímesou ryolitových vulkanitov.  

Pramenná oblasť horného toku zasahuje do staršieho paleozoika až protozoika, kde sa 

vyskytujú ruly, svory a produkty ich diaftorézy.   

Geológia územia predurčuje vrstvu pôd na nej sa vyvinutej v procese zvetrávania.  

 3.1.3. Pedologický profil 

Pôda tvorí významný činiteľ podpisujúci sa na režime odtoku z daného územia. Nie len 

samotný pôdny typ či druh definujúci fyzikálno – chemické charakteristiky toku a režimu 

odtoku. Dôležitým parametrom pedologickej vrstvy povodia je stav samotného nasýtenia. 

Tento dôležitý parameter, vstupujúci do procesu simulácie odtoku možno chápať ako stupeň 

nasýtenia absorpčnej vrstvy. Význam parametru nasýtenia pôdy a jeho úloha pri výpočte 

odtoku bude rozvedená v časti „Simulácia pomocou modelu Hron“. Určiť pedologickú 

charakteristiku plošne rozsiahleho územia predstavuje nesmierne komplikovaný proces. 

Nakoľko priestorové rozloženie typov a druhov pôd určujú tak regionálne ako aj lokálne 

stanovištné podmienky je prakticky nemožné úplné zmapovanie pedologickej mozaiky 

územia povodia. Pedologická charakteristika sa preto generalizuje a územie sa definuje na 

základe prevládajúceho pôdneho typu, resp. druhu. [7] 

V strednej a spodnej časti povodia tvoria podklad prevažne rendziny a kambizeme 

rendzinové. Ako prímes sa v tejto oblasti vyskytujú sprievodné litozeme modálne 

karbonátové, lokálne rendziny sutinové. 

V pramennej oblasti Hrádockého potoka prevládajú kambizeme modálne a kultizemné 

nasýtené až kyslé so sprievodným výskytom rankrov a kambizemí pseudoglejových.[12]  

 3.1.4. Vegetácia 

Tak ako pôda aj vegetácia tvorí významný retenčný činiteľ v procese režimu odtoku. Proces 

evapotranspirácie je špecifický pre konkrétne stanovištné podmienky. Nie len vegetácia a jej 

konkrétne zloženie ale aj ročné obdobie a nadmorská výška sa podpisujú na hodnote 

evapotranspirácie. Konkrétna hodnota pre územie povodia, tzn. nadmorskú výšku a ročné 

obdobie bola odvodená z funkcie pre výpočet evapotranspirácie. Jej popis rozvediem v časti 

„Simulácia pomocou modelu Hron“ 

Ak uvažujeme o vegetačnom kryte územia, vzhľadom na dlhú históriu antropogénneho  

vplyvu na krajinu dnes uvažujeme o potenciálne prirodzenej vegetácii, teda vegetácií, ktorá 

by sa v procese sukcesie vyvinula s stabilné spoločenstvo na danom území. 

Z tohto hľadiska územie zaraďujeme do tzv. vegetačného stupňa s potenciálnou prirodzenou 

vegetáciou karpatských dubovo – hrabových lesov. [12] 
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 3.2 Popis stanice 

Doteraz popisované územie tvorí, resp. ho možno stotožniť s povodím Hrádockého potoka. 

Odtokový režim potoka monitoruje v obci Hrádok inštalovaná vodomerná stanica SHMÚ. 

Ide o tzv. operatívnu sekundárnu stanicu. Tzn. stanica, ktorá je pod neustálym 

monitoringom, odosielajúca dáta na centrálne úložisko (SHMU) v s intervalom 15 minút. 

Z týchto hodnôt je následne jednoduchým priemerom získavaná hodnota pre hodinový 

záznam vodných stavov.  

 

Tzv. indikatív = identifikačné číslo stanice, pod ktorým ju eviduje SHMU je 6473. 

Staničenie VS - 1,0 km udáva vzdialenosť pozície VS proti prúdu toku od jeho ústia.. Takto 

situovanej stanici prislúcha povodie s rozlohou 17,8 

km2 a nadmorskou výškou 172 mnm Bpv. 

VS Hrádok je vybavená pre zaznamenávanie vodného 

stavu (H), teploty vody (T), prietoku (Q), ktorý si ale 

stanica odvodzuje z hodnoty vodného stavu a zrážky.  

Každá vodomerná stanica je vybavená tzv. 

vodomernou latou, slúžiacou pre vizuálne zhodnotenie 

vodného stavu. V prípade VS Hrádok je v profile 

stanice inštalovaná kolmá vodočetná lata s rozsahom 

0 – 80cm, pričom 0 označuje nulovú hladinu vodočtu, 

definovanú nadmorskou výškou. Je to bod zvolený 

vzhľadom na hydrologické pomery stanice tak, aby 

vodný stav nedosahoval pod úroveň tohto 

dohodnutého bodu. 

Samotným profilom VS sa označuje kolmý priemet na 

os toku v danom mieste kde je inštalovaná VS a teda 

všetky údaje generované vodomernou stanicou sa 

vzťahujú k presne tomuto miestu toku. 
 

Meranie vodného stavu prebieha pomocou prístroja Mars 5. Piata generácia sa proti 

predošlým generáciám odlišuje schopnosťou prenosu dát pomocou siete GSM. Predošlé 

generácie ukladali dáta na plug-in karte z ktorej sa museli pri návšteve stanice sťahovať.  

Každá stanica evidujúca o svojom povodí minimálne priebeh hodnôt vodných stavov môže 

byť vyhodnocovaná štatistickými metódami a tými vytvorený istý charakteristický režim pre 

danú stanicu, tzn. daný tok.  

 

Samotné meranie prebieha pomocou tlakového čidla zavedeného v hliníkovej rúre, slúžiacej 

ako ochrana. S vyhodnocovacím prístrojom je čidlo prepojené pomocou kábla. Na základe 

kalibrovanej hodnoty vody pre daný profil, na základe vodomernej laty, vyhodnocuje senzor 

zmeny tlaky na základe ktorých prepočítava aktuálnu výšku a prietok. Vodomerná lata slúži 

na priame odčítanie vodného stavu. Je inštalovaná ako originál pre konkrétnu stanicu na 

 
 Obr. 12: VS Hrádok 
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základe jej sklonu po inštalácii. Sklon definuje šírku dielika na stupnici a teda na kolmej late 

budú 2cm vodného stavu predstavovať 2cm šírky, resp. výšky na late. 

 

 
Graf 1: Merná krivka VS Hrádok k 17.5.2010  
 

Medzi najvýznamnejšie ukazovatele patrí tzv. merná krivka. Tá dáva do spojitosti hodnotu 

vodného stavu s prietokom. Merná krivka má vždy definovanú platnosť. Tá určuje k akému 

dátumu, či obdobiu je daná krivka platná. Ako sa už dá tušiť, priebeh, resp. hodnoty z ktorých 

merná krivka pozostáva sa v čase menia, tak ako sa menia prírodné podmienky povodia, 

najmä však stav a priebeh koryta toku. Je to v istom smere jeden zo základných produktov 

hydrologickej služby pozostávajúci z radu pozorovaní. Na jej základe možno odhadovať 

párové, previazané hodnoty vodného stavu a prietoku mimo lomených bodov pre daný 

profil. Je veľmi dôležité odčítavať hodnoty podľa práve platnej krivky vzhľadom na zmeny 

v koryte ku ktorým dochádza buď v dôsledku zásahov človeka, alebo systému ako takého 

neustále. 
 

Vzhľadom na modelované obdobie možno uvažovať o mernej krivke vyhotovenej pred a po 

tomto období. Konkrétne to potom bude znamenať merná krivka zo 17.5.2010 a merná 

krivka z 4.9.2010. Priebeh prvej z nich je vidieť na grafe č.1. Bližšie sa merným krivkám 

budem venovať pri popise simulácie na modely Hron.[10] 
 

Medzi ďalšie sledované štatistické ukazovatele patrí tzv. M-dennosť a N-ročnosť. 

M-dennosť slúži na popísanie významnosti sucha, resp. nízkych stavov hladín pre daný tok. 

Ak uvedieme M-dennosť s hodnotou 364, znamená to hodnotu hladiny, kedy len jeden deň 

v roku „môže“ byť hladina nižšie ako stav zodpovedajúce 364kovej M-dennosti. 

Samozrejme hodnoty M-denností sa vypočítavajú na základe pozorovaní dlhodobých radov 

vodných stavov.[4] 
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   Graf 2: Krivka M-dennosti pre VS Hrádok  

 

N-ročnosť naproti tomu znamená charakteristiku vysokých stavov hladiny. V hydrológií 

slúžia rôzne metódy na vyhodnocovane  N-ročnosti. Jednoduchá aplikácia HQEQ generuje 

hodnoty N-ročných stavov hladín na základe vstupu pozostávajúceho z radu maximálnych 

ročných vodných stavov. Medzi známe a v praxi často používané hodnoty N-ročnosti patrí 

rad napr. 10,  50, 100 a 1000 ročných vodných stavov. Teda stavy hladín a im prislúchajúce 

prietoky, ktorých štatistická pravdepodobnosť výskytu je vyjadrená veľkosťou intervalu 

definujúceho samotnú N-ročnosť.[4] 

Graf 3: Krivka N-ročnosti pre VS Hrádok 
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Pri vyhodnocovaní vôd, resp. trendu pohybu hladiny vodného stavu, tzv. stupeň povodňovej 

aktivity. Tento ukazovateľ vyhodnocuje nie len hydrologické charakteristiky, no berie na 

zreteľ aj konkrétne stanovištné podmienky toku. Vyjadruje teda akýsi stupeň nebezpečia 

práve prebiehajúcej, resp. hroziacej situácie na danom stanovišti. 
 

V praxi sa používajú tri stupne SPA: 

I stupeň – Stav bdelosti [60] 

II. stupeň – Stav pohotovosti [100] 

III. stupeň – Stav ohrozenia [120] 

 
 

Všetky tri stupne definujú stupeň nebezpečia, pričom prvý stupeň nastáva, zvyšné dva sa 

vyhlasujú. Konkrétne hodnoty vyjadrujúce ten – ktorý vodný stav pre VS Hrádok uvádzam 

v zátvorke pre jednotlivé stupne SPA. 

 

 

Obr.13: Povodie Hrádockého potoka (Zdroj: SHMÚ) 
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4. Zrážkovo – odtokový proces 

Základom procesu stekania vody po povrchu povodia je tzv. zrážkovo – odtokový proces. 

Zjednodušene ho možno označiť ako proces nasýtenia a vyprázdňovania povodia 

v kontinuálnom procese. Nemožno teda presne definovať začiatok a koniec ale len časové 

rozpätie v ktorom daný proces študujeme. Z týchto skutočností plynie nevyhnutnosť 

definovania začiatku parametrami zastrešujúcimi odhad procesov prebiehajúcich v minulosti 

a z toho plynúceho stavu povodia v danom momente.[8] 

Matematicky sa priebeh z-o procesu dá vyjadriť rozšírenou základnou rovnicou v tvare: 

Z = O + E + ΔA +ΔQ 

Kde: 

 ΔA = rozdiel objemu akumulovanej vody v povodí na začiatku a na konci zvoleného  

časového  obdobia 

ΔQ = rozdiel prítoku vody do povodia a odtoku z povodia za zvolené časové obdobie 

Z=zrážky 

O = odtok 

E= evapotranspirácia 

(Zdroj: Údaje poskytnuté oddelením pre dotazovanie inštitútom SHMÚ) 

 

4.1. Zrážky 

Predstavujú prvotný moment nasycovania povodia, resp. faktor podieľajúci sa na zrážkovo-

odtokovom procese. Ich množstvo a rozdelenie v čase kľúčovým spôsobom predurčujú 

charakter povodňovej vlny, respektíve množstva vody v odtokovom procese. 

V hydrologickej praxi sa využíva princíp jednoduchosti a úhrny zrážok za povodie sú 

preberané z údajov vhodne situovanej stanice s možnosťou zberu dát o ich úhrne.[1] 

4.2. Stav nasýtenia povodia 

Dôležitý parameter odkazujúci sa na charakter z-o procesu v minulosti. Pri snahe 

o simulovanie z-o procesu sa stav nasýtenia musí odvodiť a následne definovať 

počiatočnými podmienkami, resp. v z-o modely nasimulovať v „trénovacom“ procese 

kalibrácie.[1] 

4.3. Retenčná schopnosť vegetácie a evapotranspirácia 

Predstavuje významný zdroj strát z celkového úhrnu zrážok v povodí. Tvorí ju prienik 

zrážkovej vody do bukového prostredia organizmov(rastlín) spolu s jej zadržiavaním na 

povrchu ich nadzemných častí, zväčša listov. Straty na celkovom úhrne zrážok pre lesné 

porasty môžu tak predstavovať až 30% a nie zanedbateľným spôsobom tak vstupovať do 

odtokového procesu. Spolu s evapotranspiráciou sa k výparu z aktívneho povrchu tiel rastlín 

pripája výpar z povrchu pôd.[10] 
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4.4. Počiatočný prietok - Q0   

V tzv. päte vlny, teda jej počiatku sa zo stavu prietokových charakteristík dá vyvodzovať 

charakteristika nasýtenia povodia. Najmä ak máme pre dané územie dlhodobé pozorovania 

indikujúce abnormality v konkrétnych časových úsekoch.[8] 

4.5. Infiltrácia 

Priesak alebo prestup vody do podpovrchových vrstiev ovplyvňujú tak na jednej strane 

fyzikálno – chemické vlastnosti povodia ako na druhej strane už spomínaný stav nasýtenia 

podpovrcových vrstiev. Infliltrácia generuje odtok pod povrchom pričom má vplyv na 

prietokové stavy v koryte. 

 

 

 

 
    Obr.14 : Zrážkovo-odtokový proces ako súčasť kolobehu vody. 

    [online] Dostupné  na WWW: <http://ponce.sdsu.edu/sequestering_all_runoff.html> 
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5. Simulácia pomocou modelu Hron (HBV) 

 
5.1. Definujúce kritériá 

Vzhľadom na špecifické požiadavky kladené na simuláciu v daných prostrediach 

dochádzame ku kritériám na základe ktorých som postupoval pri výbere územia a času, resp. 

periódy podchytenej simulačnými procesmi. 

5.2. Výber územia 

Nakoľko zmyslom tejto práce je posúdenie zhodnosti a zároveň vhodnosti toho ktorého 

nástroja na aspoň hrubé predpovedanie správania sa toku, ťažiskom bude hodnotenie 

možnosti parametrizácie a napasovania modelov na reálny stav, s ktorým budú výsledky 

konfrontované.  

Esenciálnou zložkou výberu bolo definovanie si vstupných údajov s možnosťou ich získania. 

Modely budú porovnávané na základe hodnôt vodných stavov a z nich plynúcich prietokov 

generovaných vodomernými stanicami. Na vybrané stanice sú priamo inštalované 

zrážkomery čo bolo jedným z kritérií pre získanie čo najpresnejších hodnôt zrážok pre dané 

územie. Hodnoty získané  zrážkomerom na vodomernej stanici boli použité ako vstupné pre 

dané územie bez priestorovej variability hodnôt. 

Cieľom je nájsť územie, ktorého charakter je možné v čo možno najväčšej šírke podchytiť 

známymi opisnými veličinami. Snahou je vyhnúť sa územiu špecifickému z hľadiska jeho 

geológie ale aj povrchového krytu (vegetácie). Nakoľko s rastom plochy povodia stúpa jeho 

komplexnosť, uvažoval som len o povodiach do 100km2.  

Snažil som sa vyhnúť krasovým územiam. Hodnoty evapotranspirácie som získal z funkcie 

pre jej výpočet vytvorenej pre interné účely SHMU. Bližšie sa k nej vrátim v časti 

6.2.Príprava dát. Možnou neznámou vstupnou premennou by mohli byť nezaznačené bočné 

prítoky, ktorých sumár by sa mohol podieľať na odchyľovaní skutočných hodnôt od 

simulovaných.  

Povodie Hrádockého potoka je svojou rozlohou 17,8 km2 ideálnym z hľadiska rozlohy ako 

aj ostatných parametrov popisovaných vyššie. Jeho pramennú oblasť tvoria tri toky 

generalizované jediným prameňom. Takto je územie zjednodušené na jediný tok od prameňa 

po vodomernú stanicu. Pri jeho ústí je situovaná vodomerná stanica s inštalovaným 

zrážkomerom.  

Simulácia prebiehala nad radom hodinových záznamov priebehu vodného stavu získaných 

po dohode s SHMU pre VS Hrádok spolu s ostatnými vstupnými dátami. Parametrizácia 

modelu pre samotné spustenie simulácie je rozvedená v časti popisujúcej priebeh(postup) 

a výsledky simulácie.  
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5.3. Výber epizódy 

Výber vhodného obdobia som konzultoval s pracovníkmi SHMU. Dáta za rok 2013 v čase 

vykonania simulácie boli len predbežné, neschválené na oficiálne použitie a preto rok 2013 

neprichádzal do úvahy. Rok 2010 nakoľko bol nadpriemerne vodný, nebolo možné dobre 

určiť obdobie pre autokalibračný proces vyžadujúci znížené prietoky a tým vyprázdnenie 

vrstiev nasýtenia. Obdobie v roku do 5. mesiaca nie je vhodné nakoľko nie je možné dobre 

určiť vplyv nasýtenia zo snehovej pokrývky.  

Napokon bolo zvolené obdobie letných mesiacov v roku 2009, konkrétne obdobie od 

1.7.2009 do 31.8.2009. 

Priebeh hodinových záznamov prietokov vo zvolenom období demonštruje nasledujúci 

hydrogram. V grafe prietokov - hydrograme  sú zvýraznené hodnoty jednotlivých, k danému 

obdobiu relevantných M-denností. Na základe nich je možné robiť analýzy nakoľko je dané 

obdobie voči celému roku vodné, resp. suché.  

 
 Graf 4 : Hodinový priebeh prietokov  v sledovanom období s troma simulovanými periódami 

 

Pre toto simulačné obdobie bolo použité obdobie pre autokalibráciu od 1.5.2009 do 

30.6.2009, teda logicky predchádzajúce simulovanému obdobiu. V období 1.7.2009 – 

31.8.2009 som vybral tri jasne oddeliteľné periódy zvýšených prietokov nasledovaných po 

predchádzajúcich zrážkach. Výber vodomernej stanice ako bolo popísané v predošlom texte 

mal jedno z kritérií výberu, dostupnosť údajov o zrážkach pre zvolené periódy.   
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Periódy na ktorých boli spustené simulácie sú: 2.7.2009, 18.7.2009 a 4.8.2009.  

Nasledujúci demonštratívny obrázok výstupu z hydrologického programu Mars View pre 

VS Hrádok s priebehom periódy z 2.7.2009. Zachytený a graficky zobrazený nástup 

zrážkovej činnosti sa kryje s nárastom prietokov zmeraných v profile stanice. Detailnejšiemu 

popisu jednotlivých periód sa budem venovať v časti rozoberajúcej priebeh simulácie na 

hydrologickom modely Hron. 

 

  
Obr.15: Spárovanie zrážok s prietokmi počas periódy z 2.7.2009[prietoky-fialová, zrážky-modrá, teplota 

vzduchu-zelená] 

 
6. Simulácia na hydrologickom modely Hron 

Základnou ideou práce je porovnanie výsledkov simulácie zrážkovo – odtokového procesu 

na vybranom povodí s parametrami umožňujúcimi vykonanie takejto analýzy spolu so 

záverečným zhodnotením nameraných údajov. 

Na strane reálne aplikovaného nástroja slúžiaceho pre SHMU na simulácie a predpoveď 

budúceho vývoja zrážok, resp. stupňa nasýtenia pripovrchových vrstiev. Takto vytvorený 

nástroj aplikuje algoritmus generujúci stavy budúcich prietokov na základe momentálneho 

stavu podmienok ako výsledok dejov predošlých na danom povodí. Parametre preto zahŕňajú 

premenné ktorých vzťah k zrážkovo – odtokovému procesu boli experimentálne a praxou 

overené. Výsledky by mali zodpovedať rutinnej kvalite predpovedí na základe daných 

dostupných údajov postupmi reálne využívanými v praxi. Vzhľadom na to, že zvolené 

simulačné obdobie so všetkými periódami je v priebehu letných mesiacov a vzhľadom na 

orografické podmienky v skúmanom povodí, do výpočtu neboli zaradené premenné 

napríklad snehového modulu, rovnako ako tento sa neposudzoval pri vplyve na výsledný 

prietok. 
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Aj napriek tomu, že obdobie v ktorom prebehli simulácie zodpovedá rozsahu 1.7.2009 – 

31.8.2009, pre nastavene modelu procesom autokalibrácie je vhodné použiť čo možno 

najdlhšie obdobie predchádzajúce simulácii. Vzhľadom na časové a výpočtové podmienky 

sa pre vyššie spomínané obdobie použila autokalibrácia na období 1.5.2009  - 30.6.2009. 

V reálnych podmienkach pre generovanie čo možno najpresnejších výsledkov sa používajú 

aj rádovo dlhšie obdobia. Tak ako neskôr bude popísané, efektivitu tejto autokalibrácie je 

možno posúdiť parametrom úspešnosti nastavenia hodnôt, resp. ich zhodou v danom 

kalibračnom období ako hodnota v rozsahu 0 – 1, pričom výsledok nad 0,7 možno 

posudzovať ako výsledok kvalitnej autokalibrácie. Proces simulácie, resp. upravenie 

výsledkov autokalibrácie je možné upravovať priamo v procese simulácie parametrizáciou 

premenných, ktoré budú popísané neskôr. 

Výstupom modelu je súbor s radom hodnôt zodpovedajúcich prietokom v hodinových 

intervaloch tak ako by boli na výstupe z vodomernej stanice. Formát údajov bude totožný 

ako v skutočnosti generovaný stanicou a preto jednoducho štatisticky porovnateľný voči 

skutočnému priebehu hodnôt. 

Záverečné zhodnotenie výsledkov zrážkovo odtokového procesu stanoví zhodu výsledkov 

simulácie nástroja používaného v profesionálnej praxi s aplikáciou celulárneho automatu 

postaveného na relatívne jednoduchých no kľúčových vlastnostiach šírenia sa kvapalín po 

povrchu. Výstupy oboch simulácii poslúžia pre porovnanie hodnôt navzájom, rovnako tak 

a to je pre obsah daného problému podstatné, s reálne pozorovanými hodnotami v danom 

profile. 

6.1 Popis modelu Hron 

Prvé práce využívajúce model Hron boli predstavené v roku 2001. Odvtedy prešiel model 

vývojom od modelu so sústredenými parametrami až po semidistribuovaný model. Stal sa 

tak nástrojom modelujúcim a simulujúcim zrážkovo odtokový proces. Model rozdeľuje 

povodie na subpovodia, ktoré sú brané ako základné hydrologické jednotky v rámci ktorých 

je možné vyčleniť napríklad výškové zóny. Model pracuje s hodinovým najkratším časovým 

krokom na vstupe a rovnako tak aj na výstupe.   
    

              Obr.16: Schéma fungovania  modelu Hron 

            (Zdroj: Príručka Hron Light )  
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Vysvetlivky skratiek schémy fungovania modelu Hron: 

   Tt(Treshold temperature) – hraničná teplota v snehovom modely (°C) 
 Z – zrážky (mm)/ P(precipitation) 
 AEv(Actual evapotranspiration) – aktuálna evapotranspirácia (mm) 
 Rech(Recharge) – doplnok do zásob podzemnej vody (mm) 
 SM(Soil Moisture) – pôdna vlhkosť (mm) 
 PK() – pôdna kapacita (mm) 
 LHZ – objemový limit pre hornú zónu (mm) 
 ZHZ – zásoba vody v hornej zóne (mm) 
 ZDZ – zásoba vody v dolnej zóne (mm) 
 
 
 

Parameter Anglický názov Popis parametra 

DDF degree day factor denný teplotný faktor (mm/deň/1°C) 

Tt treshold temperature hraničná teplota vzduchu (°C) 

WHC water holding capacity 

parameter vyjadrujúci schopnosť 

snehu zadržiavať vodu (-) V praxi sa 

tento parameter označuje aj ako 

vodná hodnota snehu a zisťuje sa na 

prieskumom. 

RFC refreezing coefficient koeficient opätovného zamŕzania (-) 

SCF snowfall correctipn factor 
opravný koeficient pre hustotu 

uloženia snehovej pokrývky (-) 

FC maximum soil moisture storage maximálna pôdna vlhkosť (mm) 

LPE 
soil moisture value above which active 

evap. reaches potencial evap. 
limit potenciálnej evapotranspirácie (-) 

RC 
determines relative contribution to runoff 

from rain or snowmelt 

koeficient opätovného dopĺňania vody 

do zásob podzemnej vody  (-), 

Emp long-term mean evapotranspiration 
empirický parameter pre 

evapotranspiráciu (-) 

K0 recession coeficient 
parameter pre povrchový odtok (- 

alebo deň) 

K1 recession coeficient 
parameter pre podpovrchový odtok (- 

alebo deň) 

K2 recession coeficient 
parameter pre základný odtok (- alebo 

deň) 
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UZL treshold parameter (upper zone limit) 

parameter ovplyvňujúci tvorbu 

povrchového odtoku horný limit 

objemu nádrže pre povrchový odtok 

(mm) 

PER maximal percolation to lower zone 

parameter ovplyvňujúci perkoláciu 

vody z hornej vrstvy pôdy do spodnej 

(mm/deň alebo mm/hod), (resp. 

z hornej nádrže do dolnej) 

MB MAXBAS routing parameter 
parameter vyjadrujúci retardáciu 

odtoku (v dňoch) 

N number of reservoirs 
počet nádrží v kaskáde(Platí pre 

semidistribuovaný model) 

K storage (or recession) coefficient 

časová konštanta vyjadrujúca zdržanie 

v každej nádrži v hodinách(Platí pre 

semidistribuovaný model) 

Tab.1: Zoznam parametrov modelu Hron 

(Zdroj: Príručka Hron Light ) 

 

Model pracuje, resp. jeho výpočtový algoritmus je postavený na prepojení štyroch 

submodelov: 

- Submodel  počítajúci akumuláciu, resp. topenie snehovej pokrývky na základe 

hraničnej teploty stanovenej pre každú výškovú zónu. Pri teplotách nad touto hraničnou 

teplotou dochádza v danej zóne k topeniu snehu, v opačnom prípade k jeho akumulácii. 

Nakoľko zvolené simulácie prebiehali počas vegetačného obdobia letných mesiacov, tento 

submodel nebol využitý pri aplikácii výpočtu prietokov. 
 

- Submodel na výpočet pôdnej vlhkosti a evapotranspirácie 
 

- Submodel  pre stanovenie odozvy povodia a transformáciu odtoku v rámci 

uvažovaného povodia 

- Submodel pracujúcich na princípe lineárnych nádrží, počítajúci transformáciu odtoku 

cez nižšie položené povodia[14] 

6.1.1 Pôdny submodel 

Submodel parametrizovaný 4 premennými pre výpočet prechodu vody(zrážok) do pôdnej 

vrstvy spolu s jej odporovaním v procese evapotranspirácie. Model využíva nelineárnu 

funkciu pre stanovenie pomeru z vody preniknutej do pôdnej vrstvy na časť dopĺňajúcu SM 
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v prípade, že nie je naplnená kapacita a časťou prenikajúcej do podzemných vôd. Hodnoty 

evapotranspiácie pre potreby denného, resp. hodinového kroku sa generujú z hodnoty 

dlhodobej priemernej mesačnej evapotranspirácie a dlhodobej priemernej mesačnej teploty 

vzduchu a pôdnej vlhkosti. Ako bolo uvedené do výpočtu evapotranspirácie vstupuje aj 

hodnota vlhkosti pôdneho horizontu. V tomto prípade je dôležitým parametrom pomer 

medzi SM a PK, teda medzi vlhkosťou pôdy a jej vlhkostnou(retenčnou) kapacitou. Pokiaľ 

pomer SM/FC je menší ako hodnota potenciálnej evapotranspirácie LPE, aktuálna 

evapotranspirácia sa počíta podľa rovnice (6.1.1.1). Ak je pomer SM/FC väčší ako hodnota 

LPE, aktuálna evapotranspirácia Eact sa rovná potenciálnej evapotranspirácii Epot. 











LPEFC

SM
EE potact

.
 [mm]                                                       (6.1.1.1) 

Množstvo vody, podieľajúce sa na jednotlivých zložkách odtoku je vyjadrené rovnicou: 

P
FC

SM
erech

RC

.arg 







  [mm]                                                                       (6.1.1.2) 

kde RC je koeficient a P je množstvo vody zo zrážok alebo z roztopeného snehu (mm) 

6.1.2. Submodel odozvy povodia 

Tento submodel je parametrizovaný šiestimi premennými. Vyhodnocuje tri zložky odtoku 

podieľajúcich sa na výslednom sumárnom odtoku – povrchový, podpovrchový (vrchná 

nádrž) a základný odtok (spodná nádrž). Ich transformácia na výsledný celkový odtok sa 

deje pomocou trojuholníkovej váhovej funkcie s parametrom MB vyjadrujúcim  retardáciu, 

teda spomalenie odtoku z povodia v dňoch. Model rozoznáva rýchlu (povrchový, 

podpovrchový) ako aj pomalú (podzemný) zložku odtoku.  

Vrchná vrstva je definovaná istou kapacitou UZL (mm). V prípade, že množstvo vody vo 

vrchnej nádrži SUZ presiahne túto kapacitu, dochádza k povrchovému odtoku. Voda do 

vrchnej nádrže presakuje cez pôdnu vrstvu. Hodnotu povrchového odtoku stanovuje rovnica: 

Q0 = (SUZ - UZL) . K0 

Q1 = SUZ . K1       

Q2 = SLZ . K2                                                                                                                                                                                                                    (6.1.1.3)                                                                                                                            

Q0 – povrchový odtok, UZL (upper zone limit) – objemový limit pre hornú zónu (mm), 

SUZ(Storage Upper Zone) – objem vody v hornej nádrži (mm),SLZ – zásoba vody v dolnej 

zéne K0,1,2 - rozsahy parametrov 

Priesak medzi vrchnou a spodnou vrstvou (nádržou) určuje parameter PER (Percolation) 

udávaný v mm/deň, resp. mm/hod. Tento parameter vie do značnej miery ovplyvňovať 

presnosť odozvy povodia na zrážky.  
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Obr.17 : Transformácia trojzložkového odtoku do sumárneho pomocou trojuholníkovej váhovej funkcie  

(Zdroj: Príručka Hron Light) 

Qg – odtok generovaný v každom časovom (výpočtovom) kroku, Qsim – simulovaný odtok, MB - 

parameter 

6.1.3.Submodel pre transformáciu prietoku 

Pracuje s premenlivým počtom parametrov podľa toho či na odtok z povodia nadväzuje 

prítok do povodia pod ním ležiaceho alebo nie. V našom prípade tomu tak nie je a preto sa 

ako už bolo spomínané pre transformáciu prietoku do sumárneho z jeho čiastkových zložiek 

používa trojuholníková váhová funkcia.[14] 

 

 

   

              
a)  pôvodné povodie                               b) Výškové zóny                           c) sub(-mikro) zóny povodia 

 Obr.18: Rozdelenie povodia na zóny v modely Hron 

 (Zdroj: Príručka Hron Light ) 

 
Model pracuje s troma  druhmi odtoku. Povrchový, podpovrchový a základný. Výslednicou 

je celkový odtok z územia transformovaný pomocou trojuholníkovej váhovej funkcie.  

Takto popísaný model pracuje s 15 parametrami upravujúcimi vlastnosti povodia tak ako je 

zobrazené na schéme. Pre správne nastavenie jednotlivých parametrov  slúži genetický 

autokalibračný algoritmus. Ten sa aplikuje na obdobie predchádzajúce simulovanej udalosti.  

Autokalibračný proces je možné doplniť procesom pokus omyl a sledovať vplyv na presnosť 

autokalibrácie. Pre jej stanovenie sa používa niekoľko metód, no v praxi sa reálne používa 

hlavne Nash-Suctlife s najvyššou výpovednou hodnotou.[14] 

Pre úspešnosť autokalibračného procesu je kritickejším hydrologická rozmanitosť daného 

obdobia na ktorom sa systém sám učí  správne nastaviť hodnoty ako samotná jeho dĺžka. No 

  

čas   čas   čas   MB   

váha   Qg   Qsim   
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napriek tomu, v praxi sa pre simulácie prietokov aplikuje autokalibračný proces až na 

niekoľkoročnom predošlom období. [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr.19 : Zjednodušená schéma princípu fungovania modelu Hron 

  (Zdroj: Príručka Hron Light)  

 
6.2. Príprava dát 

Kľúčovým momentom simulácie je zber údajov nevyhnutných pre plánovanú činnosť – 

simulovanie prietoku vo zvolenom období/území. Aplikácia Mars_View slúži mimo iné na 

zobrazenie zvolených dát graficky po tom ako si stiahne dáta zo servera pre zber a ukladanie 

dát sťahovaných z vodomerných staníc.  

Pomocou tejto aplikácie sa zobrazujú dáta o vodnom stave, prietoku, teplote, zrážkach atď. 

pre zvolenú stanicu. 

 

Obr.20: Mars_View(VS Hrádok) - epizódy 2.7.2009 [prietoky-fialová, zrážky-modrá, teplota vzduchu-  

zelená] 
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Obr.21 : Mars_View (VS Hrádok) - epizódy 18./19.7.2009 [prietoky-fialová, zrážky-modrá, teplota 

vzduchu-zelená] 

 

 
 Obr.22: Mars_View(VS Hrádok) - epizódy 4./5.7.2009 [prietoky-fialová, zrážky-modrá, teplota vzduchu-

zelená] 

 

Ako je vidieť z priložených kópií prostredia programu, nakoľko aplikácia nemá export 

pracovného prostredia. Prietoky sú vykreslené fialovou, teploty zelenou a zrážky formou 
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modrých histogramov s hodinovým intervalom. Čas trvania simulácie som zvolil od jasne 

definovaného nástupu po jasne definované odznenie udalosti. Prvá aj posledná perióda mala 

priebeh dvojitého výskytu zrážkových udalostí, nakoľko v tomto období pracujú dynamické 

procesy simulácie vo forme povrchových aj podpovrchových odtokov. Týmto procesom 

dochádza k zmene parametrov pôdneho modelu čo samozrejme má vplyv na priebeh 

simulácie. 
 

Aby bolo možné model nakalibrovať, na vstupe do modelu Hron bolo treba pripraviť 

neprerušovaný rad údajov s hodinovým odstupom pre prietoky, teploty a zrážky v rozsahu 

1.5.2009 – 31.8.2009. V tomto období je obsiahnuté trénovacie obdobie pre nastavenie 

parametrov v procese kalibrácie ako aj simulačné obdobie s popisovanými periódami. Mimo 

obdobie zrážkových udalostí predstavujúcich hodnoty zrážok v mm/hod bolo nevyhnutné 

doplniť hodnoty zrážok pre dané časové obdobie nulami. 
 

Hodnoty potenciálnej evapotranspirácie (PET) som získal z SHMU na základe 

transformačných  grafov. Pre zjednodušenie je pre celé povodia jedna hodnota 

evapotranspirácie pre priemernú nadmorskú výšku povodia 350 m.n.m. Z tejto hodnoty 

a empiricky odvodených vzťahov som následne dostal hodnoty priemerných teplôt a PET, 

ktoré v spojitosti s trendovou čiarou udávajú priebeh chodu teploty a PET vzhľadom 

k nadmorskej výške a ročnému obdobiu (kalendárny mesiac). 

 

 
 Graf 5: Vzťah evapotranspirácie a nadmorskej výšky 
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 Graf 6: Vzťah pre určenie teploty na základe nadmorskej výšky 

 

 

 
 Graf 7: Priebeh PET a priemernej teploty pre oblasť povodia Hrádockého potoka 
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Hydrologický program Hron preberá parametre pre tvorbu simulácii vo vstupných súboroch 

programu vlastných. Adresárová štruktúra je zobrazená na priloženej schéme s pridaným 

opisom. Adresár projekt a povodie sú v tomto prípade 

povinné. Oba obsahujú súbory s príponou .ini slúžiace 

na inicializáciu parametrom povodia v prípade projektu, 

resp. načítaním údajov v prípade inicializačného súboru 

povodia. Program Hron funguje v dvoch režimoch 

predpovedania prietokov. V režime tzv. predpovede 

počasia a simulácie. Rozdiel spočíva v prikladaných 

údajoch. V režime predpovede počasia (prietokov) 

model pracuje s reálne importovanou množinou hodnôt 

zrážok a teplôt. Predpoveď je v tomto prípade 

limitovaná obdobím pre ktoré máme dáta s danými 

veličinami. Pri režime simulácie je rozpätie 

simulovaného obdobia voliteľné.  
 

Hodnoty prietokov, zrážok a teplôt sa importujú v .ptq 

súbore vytvoreného konverziou dát z vodomernej 

stanice do požadovaného formátu v .txt súbore 

prepísaním prípony. 

  

Týmto istým spôsobom sa importujú dáta o dlhodobých hodnotách potenciálnej 

evapotranspirácie a teploty. V tomto prípade je rozdielom proti .ptq súboru, že ide 

o dlhodobé hodnoty. Súbor teda obsahuje 12 spárovaných hodnôt pre potenciálnu 

Obr.24: Ukážky súborov .mpt, .opt, .par 

Obr.23: Ukážka dát PTQ súboru 
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evapotranspiráciu a priemerné teploty pre daný mesiac a danú výškovú zónu. Model je 

parametrizovaný 15 hodnotami prislúchajúcich jednotlivým modelom popísaných vyššie. 

Tieto sa importujú do súboru sporu so súbormi .mpt a .ptq. Hodnoty prvotného nastavanie 

parametrov som získal empiricky zo zdrojov SHMU. Súbor .par som vytvoril tým istým 

spôsobom ako v predošlých prípadoch.  

 

 

Pracovný adresár (Working Directory) 

  

    Projekt (Project) „Obsahujúci .ini subor/obsahuje v sebe povodia 

zahrnute v projekte“ 

     

      
      Sub/Povodia (Sub/Basin)“Obsahuje .ini subor“ 
       

       

     Output 

 

 

Importovaním dát pre dané časové rozpätie je možné ľubovoľne si voliť časový úsek pre 

kalibráciu a simuláciu v rámci neho. Ako už bolo spomenuté vyššie, nie len dĺžka ale aj 

charakter obdobia použitého pre kalibráciu ma významný vplyv. Je preto vhodné ak obdobiu 

simulácie priamo predchádza obdobie kalibrovania modelu. Nakoľko sú analyzované 

epizódy časovo zasadené do vegetačného obdobia, snehový model s jeho parametrami neboli 

potrebné deaktivovali sa pred spustením autokalibračného genetického algoritmu. Nie len 

snehový model a jemu prislúchajúce parametre ale aj parametre pre počet kaskád a časové 

oneskorenie, resp. retenčnú schopnosť každej kaskády  Na posúdenie kvality/presnosti 

autokalibrácie slúži niekoľko štatistických ukazovateľov, no v praxi sa používa ako 

najosvedčenejší tzv. Nash-Sutcliffe. Jeho hodnota sa pohybuje v rozpätí 0 – 1. Presnosť nad 

0,75 sa posudzuje ako dostatočná. V prípade ak autokalibrácia neposkytuje uspokojivé 
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výsledky, je možné vykorigovať nastavenie parametrov manuálne a následne si overiť dopad 

zmeny nastavení.  
 

 
 Obr.25: Výsledok autokalibrácie  
 

V praxi sa ukázali ako významné pre výsledok autokalibrácie ukázali prvotné nastavenia 

nasýtenia nádrží, nasýtenie podpovrchovej vrstvy a parameter intenzity priesaku z vrchnej 

do spodnej nádrže a intenzita stekania vody, resp. povrchový odtok, podpovrchový 

a podzemný odtok. Pri správnej autokalibrácii si model nastavením parametrov vytvorí 

prostredie približujúce sa reálnemu stavu na základe posudzovaného obdobia. Preto je 

výskyt epizód, pri ktorých sa napĺňajú ako aj vyprázdňujú „bazény“ tak dôležitý. Ide 

o pracný proces najmä ak obnáša aj manuálne vstupy dodatočnou korekciou parametrov. 

Štart a priebeh simulácie možno spresniť napasovaním počiatočnej hodnoty prietoku 

simulovaného obdobia čo najtesnejšie k skutočným hodnotám. Napasovanie počiatočného 

prietoku spolu s presným nastavením správania sa povodia dáva predpoklady pre úspešnú 

simuláciu, v ktorej sa skutočnosť líši od simulácie len minimálne. 

6.3. Zhodnotenie výsledkov simulácie prietokov pomocou modelu Hron 
 

V tejto časti sa zameriam na všeobecné zhodnotenie výsledkov simulácie spolu s ukážkou 

grafického výstupu simulácie. Sústredím sa na kvalitatívne posúdenie výsledkov. Konkrétne 

hodnoty hodinových prietokov budú analyzované v záverečnej časti venovanej zhodnoteniu 
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a porovnaniu výsledkov prietokových stavov, ako ukazovateľov šírenia sa vody po povrchu 

s kontrolným prietokovým „hrdlom“ vo vodomernej stanici Hrádok. 

 

 
 Obr.26: Výsledok validácie(simulácie) 

 
 

Na snímke s výsledkom simulácie pre celé obdobie je vidieť nesúlad medzi simulovanou 

a reálnou hodnotou hneď v úvode. Tento nesúlad plynie  na jednej strane z nedokonalosti 

autokalibrácie, na strane druhej z relatívne krátkeho obdobia pre vykonanie nakalibrovania 

modelu. Pre spresnenie simulácie bolo nevyhnutné manuálne vykorigovať hodnoty 

parametrov spolu s „napasovaním“ počiatočnej hodnoty prietoku na čo možno najbližšie 

k reálnemu stavu v tomto momente. Z grafu je možné vyčítať zaujímavý moment z priebehu 

celého simulačného obdobia. Simulovaný prietok je vykreslený zelenou líniou proti 

skutočnému vykreslenému červenou farbou. Napriek vyššiemu počiatočnému 

simulovanému prietoku proti skutočnosti, na konci obdobia sa simulácia dostáva do presne 

opačnej pozície a jej výsledky sú proti reálne zmeraným hodnotám nižšie. Strmosť krivky 

opisuje rýchlosť s akou sa povodie zbavuje zrážok, ktoré sa v ňom naakumulovali. Bolo 

preto nevyhnutné vykorigovať správanie sa modelu korekciou parametrov. Korekcia 

parametru PAR výrazne spresnila počiatočný stav prietoku a upravila intenzitu odtekania 

vody z povodia. Simulácia podchytila z importovaných zrážkových úhrnov nástup a priebeh 

epizód správne, no priebeh jej odznievania bolo po autokalibrácii potrebné upraviť. 
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Jednotlivé epizódy s priebehom ich simulácie po korekcií správania sa modelu popíšem 

jednotlivo. 
 

 
  Obr.27: Validácia epizódy 2.7.2013 bez korekcie/prostredie modelu Hron/ 

6.4 Epizóda 2.7.2009 – 3.7.2009 
 

Prvá simulovaná epizóda má rozsah 2.-3.7.2013. Epizóda pozostávala z dvoch  separátnych 

zrážkových udalostí. Pri pohľade na simulovaný prietok pozostávajúci z troch parciálnych 

prietokov Q0, Q1,Q2 podieľajúce sa na celkovom odtoku z územia a Qobs, teda skutočného 

prietoku je vidieť neskorú reakciu simulácie na zrážkovú činnosť. Táto plynie 

z počiatočného napĺňania sa jednotlivých vrstiev a teda z nedokonalého nastavenia 

parametrov počas autokalibrácie. Nakoľko model Hron, je stále „len“ modelom, teda 

zjednodušeným pohľadom na nekonečne zložitú skutočnosť, simulácia prietoku sa vo väčšej 

či menšej miere bude vždy vzďaľovať realite. Konkrétne hodnoty prietokov vygenerované 

modelom možno sledovať na nasledujúcich grafoch. Ich porovnanie s výsledkami simulácie 

celulárneho automatu budú rozobraté v záverečnej časti. Na druhej strane je vidieť, že model 

správne zachytil nástup hlavnej vlny spolu s hrubým charakterom jej odznievania. Teda 

rýchly nástup zvýšených prietokov a následné pretiahnutie vlny na strane odznievania 

epizódy.  Ako už bolo spomenuté, stav po autokalibrácii modelu nebol dokonalý. Korekcie 

bolo nevyhnutné vykonať tak na strane prestavenia parametrov a ich následnou verifikáciou 
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voči pozorovaným hodnotám. Týmto sa spresnil priebeh nástupov vĺn a celkové vyladenie 

prietokovej krivky. Napriek tomu, ako je vidieť z grafu celkového validačného obdobia, 

začiatok situovaný na 1.7.2009 stále vykazoval nesúlad s reálnym prietokom aj keď odozva 

modelu lepšie popisovala reálny priebeh. V tomto momente sa pristúpilo k dopasovaniu 

modelu pre simuláciu prvej epizódy. Dopasovaním sa rozumie postup zmeny prietoku 

o konštantu, ktorej hodnota je definovaná „odskokom“ nad, resp. pod reálnym stavom. Teda 

v takom prípade ak model po nakalibrovaní simuluje reálne priebeh no skutočný stav 

podhodnocuje, resp. nadhodnocuje v celom simulovanom období. Simulovaný priebeh sa 

napasoval približne na počiatočnú hodnotu pozorovaného prietoku podhodnotením 

o hodnotu 0,52 m3.s-1. Až v tomto momente bola presnosť uspokojivá. Priebeh takto 

vykorigovaných simulovaných dát spolu s relatívnym rozdielom voči skutočnému stavu. 

Graf skutočných vs. simulovaných prietokov spolu s rozdielom v absolútnom vyjadrení je 

vyobrazený v jednom grafe. Pre prax ma kľúčovú úlohu priblížiť sa čo možno najvernejšie 

k prahovým hodnotám maxím. Zhoda takto porovnaných dát pri použití Pearsona dosahuje 

r = 0,714885094.  

 
 Graf 8: Validácia epizódy 2.7.2013 po korekcii s „napasovaním“ 
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  Graf 9 : Percentuálna zhoda Qobs a Qsim počas epizódy 2.7.2013 s korekciou a „napasovaním“ 

 

6.5. Epizóda 18.7.2009 – 20.7.2009 
 

 
 Graf 10: Validácia epizódy 18.-20.7.2013 po korekcii, bez „napasovania“ 
 

V prípade druhej júlovej epizódy je možné pozorovať najtesnejšiu zhodu simulovaného 

prietoku ku skutočnosti ak hodnotíme zhodu výsledného radu prietokov v tejto epizóde. Ten 

istý charakter, resp. presnosť blížiaca sa realite bola zrejmá už pri nevykorigovanej 

autokalibrácii a ďalej sa potvrdila po korekcii parametrov modelu. Táto skutočnosť sa dá 

vysvetliť viacerými spôsobmi. Pri nekorigovanej autokalibrácii bol zjavný trend 

rýchlejšieho sa vyprázdňovania „nádrže“ spolu s nadhodnoteným počiatočným prietokom. 
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charakter podliehajúci primárne tomuto faktu. Kým prvá epizóda vykazovala vyššie hodnoty 

prietokov ako skutočnosť, posledná epizóda naopak šla do nižších hodnôt a v podstate 

logicky epizóda „uprostred“ bola zhodou okolností „napasovaná“ na priebeh hodnôt 

najvernejšie zachytávajúcich proces odtoku, aj keď len krátkodobo. Po zanesení korekcií 

prietokov bol výsledok identický odvolávajúc sa na Pearsonov parameter r - 0,880171. Teda 

najpresnejšie nasimulovanie prietokovej udalosti v porovnaní s ostatnými dvoma obdobia. 

Vyššie priložený graf tejto epizódy z 18.-20.7.2013 ukazuje charakter zrážkovej činnosti, 

ktorá vykazuje iný priebeh v porovnaní s ostatnými dvoma obdobiami. Zrážky sú viac 

koncentrické, zhluknuté do jednej „kompaktnej“ zrážkovej udalosti na ktoré model reaguje 

presnejšie. Predošlá epizóda mala celkový sumár rozdelený do dvoch častí pričom po prvej 

menej výraznej zrážkovej činnosti na ktorú model v podstate nereagoval nastal významnejší 

úhrn zrážok, ktorý model zachytil presne. Nakoľko každá epizóda bola vybratá ako unikátna, 

teda s rozdielnym priebehom, je vidieť ako charakter udalostí vplýva na presnosť simulácie. 

Druhá epizóda opätovne ukázala nadhodnocovanie maxím, v tomto prípade až o 200% 

a následne priblíženie sa reálnym hodnotám. Vyprázdňovanie nádrže aj v tomto prípade bol 

opätovne sa vyskytujúci problém. Je možné túto skutočnosť vysvetliť zostatkom 

z predošlých zrážkových udalostí. Pomalší pokles prietokov na tento problém jasne 

poukazuje. Na druhej epizóde nebolo vykonané „napasovanie“ počiatočného prietoku. 

 

 
 Graf 11 : Percentuálna zhoda Qobs a Qsim počas epizódy 18.7.2013 s korekciou a bez „napasovania“ 
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6.6. Epizóda 4.8.2009 – 6.8.2009 

Obr.28: Validácia epizódy 4.-6.8.2013  

 
   Graf 12: Validácia epizódy 4.8.2009 – 5.8.20009 

Posledná epizóda simulovala zrážkovú činnosť rozdelenú na dve rozsahovo menšie zrážkové 

udalosti. Ako vidieť, model v prvom prípade „šiel do menších“ prietokov aj napriek 

výraznejšej intenzite zrážok v porovnaní s druhou pridruženou zrážkovou činnosťou. 

Pravdepodobne sa tak dialo nasycovaním podpovrchových a podzemných vrstiev (nádrží) 

a teda rozdielom ich naplnenia proti reálnemu stavu. Vyššie prietoky v druhej časti aj napriek 
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menšiemu sumárnemu úhrnu zrážok je možné vysvetliť práve nasycovaním 

a vyprázdňovaním jednotlivých vrstiev ako bolo spomenuté. Model vykazoval opakovane 

aj napriek rozdielnym podmienkam a nastaveniu v každej epizóde principiálne identické 

odchýlky od skutočnosti. Nesúlad rýchlosti vyprázdňovania a stav nasýtenia „nádrží“. 

Je zaujímavé si všimnúť a na tento fakt poukázať práve oneskorením reakcie na zrážky 

a následne pretiahnutie odznievania vlny. V prípade ak na prvotné zrážky tesne nasleduje 

 ďalšia zrážková udalosť, ktorá ale patrí pod tú istú epizódu, resp. prietokovú vlnu, jej 

priebeh ma model tendenciu simulovať nadhodnotením maxím s následným javom 

pomalšieho vyprázdňovania. V prípade poslednej epizódy bol počiatočný prietok prirodzene 

„napasovaný“ na skutočný, no následný priebeh vygeneroval epizódu s najmenšou zhodou 

proti reálne zaznamenaným hodnotám. Hodnota zhody podľa Pearsona v tomto prípade 

vykazuje len - 0,475719 čo je výrazne menej ako v predošlých prípadoch. 

 Zo skúseností sa ako výhoda tohto modelu ukazuje možnosť autokalibrácie, teda samo 

nastavenie hodnôt na trénovacom období. Pre správnu autokalibráciu a „naučenie“ modelu 

na správanie sa v tom ktorom období, toho ktorého povodia je kľúčové použiť najdlhšie 

možné trénovacie obdobie (mesiace až roky) spolu s čo možno najrozmanitejším priebehom 

tohto obdobia na poli napĺňania a vyprázdňovania „nádrží“ čo vedie algoritmus modelu k 

„napasovaniu“ parametrov tak aby sa približovali k realite. V tomto prípade sa dvojmesačné 

obdobie predchádzajúce simuláciám ukázalo ako nedostatočné. Model v tomto režime 

poskytoval dobré výsledky pre hrubý priebeh prietokov na tomto povodí, no ak posudzujeme 

výnimočné prietokové stavy, teda tie, ktoré sa najvýraznejšou mierou podpisujú na škodách 

spôsobených vzostupom hladín, model opakovane preukázal nedostatočnú presnosť s až  2- 

násobným nadhodnotením reálneho prietoku. 

 

0

50

100

150

200

250

4.8.2009 0:00 4.8.2009 9:36 4.8.2009 19:12 5.8.2009 4:48 5.8.2009 14:24 6.8.2009 0:00

Pomer Qsim - Qobs[%]

Rozdiel [%]

Dátu

   Graf 13 : Percentuálna zhoda Qobs a Qsim počas epizódy 4.8.2009 – 5.8.2009  
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7. Simulácia prietoku pomocou celulárneho automatu 

7.1. Popis celulárneho automatu použitého pre simuláciu 

Celulárny automat použitý v tejto práci určený pre posúdenie a porovnanie výsledkov 

simulácie stekania vody po povrchu s následným overením si hodnôt ním generovaných 

pomocou reálnych dát získaných z VS Hrádok bol vytvorený ako projekt v rámci 

doktorandskej práce študenta Juraja Cirbusa na Vysokej škole bánskej – TU Ostrava. 

Aplikácia bola napísaná v jazyku Python s cieľom jej využiteľnosti nezávisle na zvolenej 

platforme s možnosťou jej implementácie v stávajúcich GIS aplikáciách. Vzhľadom na 

pomalosť výpočtov simulácii bol algoritmus portovaný do jazyka C++. Tým došlo 

k dramatickému zrýchleniu generovania prepočtov šírenia kvapaliny po povrchu. 

Problematika rýchlosti výpočtov v jazyku Python bola rozoberaná v dizertačnej práci Ing. 

Juraja Cirbusa.[2] 

7.2. Dáta pre spracovanie pomocou CA 

Nakoľko proces zrážkovo – odtoku ako takého je presne charakterizovaný svojimi 

kritickými faktormi a činiteľmi podmieňujúceho vo svojej podstate, logicky vyvstáva 

potreba rovnakých vstupných dát pre jeho simulovanie, ktoré zo svoje podstaty nie je ničím 

iným ako snahou o uchopenie daného javu spojeného s jeho porozumením. Oba modely teda 

pracujú s identickými dátami, na základe ktorých bude posúdená presnosť simulácie voči 

hodnotám reálne získaným v profile VS Hrádok. 

 

7.3. Vstupné vrstvy/dáta.  

Základnou vrstvou vstupujúcou do procesu simulácie z-o procesu celulárnymautomatom 

jeho digitálny model reliéfu DEM.[2] Je to logické nakoľko pre simulovanie šírenia stekania 

vody po povrchu je esenciálnou informáciou práve povrch povodia reprezentovaný 

DEMom. Pre tento konkrétny prípad bol použitý DEM s mierkou 1:10 000 založený na 

Obr.29: DEM povodia Hrádockého potoka   
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bunke veľkosti 20 x 20m a rozmerom gridu 462 x 314 pixelov oficiálne poskytnutý firmou 

Esprit.        

Takýto povrch tvorí akúsi základnú matricu pre priestorové výpočty. Na to aby povrch 

neslúžil len ako abstraktná homogénna plocha, no pridal sa k jej povrchovej vrstve ďalší 

rozmer, definovaný v modely Hron 15 parametrami,  definuje sa nad povrchom krajinný 

pokryv – landuse. Ako bolo popísané v charakteristike analyzovaného územia, povrch 

povodia je takmer výlučne tvorený bukovým porastom s prevahou ílovito hlinitých pôd. 

Model umožňuje definovanie landuse pomocou vrstvy v prípade heterogénneho pokryvu, 

resp. zjednodušením v prípade povrchov s jedným charakterizujúcim prvkom tvoreným 

landuse.[2] 

Ako bolo čiastočne už naznačené pre modelovanie charakteru správania sa vody dopadajúcej 

na povrch a vstupujúcej tak do zrážkovo – odtokového procesu je nevyhnutné poznať 

pripovrchové vrstvy spolu s ich charakteristikami. Takouto vrstvou sú pôdne druhy 

zásadným spôsobom ovplyvňujúce reakcie povodia na zrážky. Aj v tomto prípade je možné 

nahradiť vrstvu jednou hodnotou v prípade ak to dané podmienky analogicky s predošlým 

prípadom umožňujú.    

Nakoľko prílišné zjednodušovanie generovaním 

jednej konštanty zastrešujúcej tak infiltráciu ako 

aj trecí Manningov koeficient pre celé povodie 

generovali výrazne chybné výsledky, bolo nutné 

prispôsobiť vlastnosti povodia čo najbližšie 

reálnemu stavu, tzn. diverzifikovaním územia 

z hľadiska jeho charakteristík.  

Územie bolo potrebné rozdeliť na dva 

samostatné  parametre infiltrácie, teda priesaku 

vody pochádzajúcej zo zrážok a následne vody 

stekajúcej po povrchu. Pre tento účel som použil hodnoty z tabuľky. V celulárnom automate 

bola použitá hodnota infiltrácie – 3, ktorá je blízka práve stredne zrnitému piesku, materiálu 

prirodzene vyskytujúcemu sa na dne koryta tokov tohto typu. Hodnota infiltrácie pre svahy 

bola zvolená – 7, ktorá vyjadruje intenzitu prenikania vody do pôd tohto typu v povodí sa 

najčastejšie vyskytujúcich v mm/hod. 

Obr.30: Rozdelenie územia na polygóny 
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                                          Tab.2: Hodnoty infiltrácie pre vybraný podklad 
 

Nasledujúcou premennou vstupujúcou do modelu CA bol už vyššie spomínaný Mannigov 

trecí koeficient definujúci retardáciu, teda zbrzdenie kvapaliny pri stekaní po povrchu, resp. 

šíriacej sa korytom. [9] 

Povodie tvorené takmer výlučne homogénnym bukovým porastom v tomto prípade spadá 

do kategórie opadavých listnatých lesov. Preto pre oblasť svahov povodia bola vybratá 

hodnota trecieho koeficientu – 0,8. Povodiu koryta v tomto smere definované ako vodná 

plocha prislúcha hodnota - 0,04. [13] 

Landcover Manningov koeficient [m(−1/3).s] 

1 Vodné plochy 0,04 

2 Močiare/rašeliniská 0,2 

3 Nepriepustné plochy 0,02 

4 Holá pôda 0,1 

5 Orná pôda 0,15 

6 Nízka tráva 0,2 

7 Vysoká tráva 0,4 

8 Vždyzelené kríky 0,4 

9 Prechodné lesokroviny 0,4 

10 Vždyzelené listnaté lesy 0,6 

11 Opadavé listnaté lesy 0,8 

12 Zmiešané lesy 0,6 

13 Vždyzelené ihličnaté lesy 0,4 

14 Opadavé ihličnaté lesy 0,4 
                            Tab.3: Hodnota Mannigovho trecieho koeficientu pre vybrané typy krajinného pokryvu 

 
Ako poslednú, no nie významovo vstupnú veličinu tvorili zrážky. Tie boli, tak isto ako 

v prípade Z - O modelu Hron použité z VS Hrádok, teda s hodinovým intervalom, použité 

pre celé povodie ako konštanta. Zrážky v CA je možné definovať tak numerickou hodnotou, 

v prípade homogénneho rozloženia v priestore povodia, resp. vo forme vrstvy rastra ak sa 

ich hodnota v rámci záujmového územia mení. Každá z troch epizód bola charakteristický 

špecifickým zrážkovým úhrnom a to tak po kvalitatívnej - rozložením v čase ako aj 

kvantitatívnej stránke - sumárnymi úhrnmi v jednotlivých hodinách. 
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Pre záverečné vyhodnotenie prietokov bolo a je potrebné zjednotiť porovnávané veličiny 

ako simulačné podmienky. Nakoľko vodomerná stanica ako aj model Hron nešpecifikujú 

prameň ako vstupný bod tečenia do povodia, ale pracujú len s hodnotami v prietočnom 

profile stanice, ktorý je výsledkom v prípade modelu Hron parametrického nastavenia. 

Vodomerná stanica implicitne obsahuje prameň v nameraných hodnotách, bolo nutné tento 

stav zadefinovať pre CA Ad Hoc vstupom hodnôt vodných stavov odvodených z hodnôt 

vodomernej stanice na začiatku tej ktorej epizódy.  

Týmto sa dostávame k problematike vyvstávajúcej z nutnosti generovania hodnôt stavov 

v mieste situovania VS Hrádok. Nakoľko táto  je vzdialená od oblasti prameňa cca 8km, 

bolo potrebné aby skôr ako začne simulácia tej - ktorej epizódy, voda „pritiekla“ k miestu 

kde je prietočný profil vodomernej stanice. Infiltráciu pre nultú epizódu bolo nevyhnutné 

nastaviť na nulu a zjednotiť tak začiatok obdobia v ktorom sa porovnávajú prietoky. Až po 

pritečení vody do miesta VS nabehli podmienky platné pre simulácie, teda v tomto prípade 

aj s prestavením infiltrácie na vyššie popisované hodnoty. Takto sa zreálnil skutočný priesak 

do podpovrchových vrstiev a zároveň simulovalo vysychanie povodia v období bez zrážok.  

Pre tento účel bolo nevyhnutné vytvoriť tzv. nultú epizódu, teda čas nevyhnutný na 

pritečenie vody z prameňa až po stanicu.  Takto sa zjednotili stavy na vstupe do prvej 

epizódy pre všetky obe simulácie spolu s nameranými hodnotami vo VS. 

 

                                           Obr.31: Pozícia VS Hrádok a prameňa v rámci povodia 

 

Posledným krokom nevyhnutným pre priame porovnanie výsledkov predstavovalo 

zjednotenie premenných. Tak vodomerná stanica ako aj model Hron generujú výsledky 

prietokov – Q v m3.s-1, no model CA na výstupe počíta s vodným stavom v metroch. Na 

prepočet nám v tomto prípade slúži merná krivka z ktorej jednoduchým odčítaním stavov 

získame spárovanú hodnotu prietoku. V tomto momente máme tri zdroje prietokov, 

ktorých porovnaniu bude venovaná záverečná časť práce. 
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7.4 Simulácia epizód celulárnym automatom 

 7.4.1 Nultá epizóda 
 

 Ako bolo vyššie spomenuté, nultá epizóda slúžila na pritečenie vody z prameňa do oblasti 

vodomernej stanice a ustálenie hodnôt vodných stavov. Bola nutným predpokladom pre 

následné simulačné epizódy. Z tohto dôvodu pre názornú ukážku priebehu „pritekania“ vody 

ku stanici bude popis s názornými ukážkami rastrov referenčné pre všetky epizódy nakoľko 

ide o ten istý princíp. 

                                          

            

Obr.32: Dotekanie vody z prameňa v nultej epizóde      

  7.4.2 Epizóda 2.7.2009 

  Totožne s prípadom modelovania jednotlivých epizód pomocou zrážkovo – odtokového 

modelu Hron aj v tomto prípade, pri modelovaní prietokov pomocou celulárneho automatu 

išlo o identické obdobia a preto pre popis jednotlivých epizód platia identické vstupné 

hodnoty zrážok. 
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Graf 14: Porovnanie hodnôt prietokov 

Z priložených grafov je vidieť výrazné nadhodnocovanie prietokov celulárnym automatom 

v porovnaní s reálnymi hodnotami a hodnotami nasimulovanými modelom Hron. Časová 

odozva sa ukazuje ako správna. Pearsonov index porovnávajúci skutočné stavy 

s nasimulovanými celulárnym automatom je 0,612, v prípade modelu Hron 0,715. 

Analyzovanie poznatkov bude preberané v záverečnej kapitole sumarizujúcej výsledky 

simulácii spolu s ich príčinami. 

Graf 15: Percentuálny zhoda prietokov simulovaných CA a zaznamenaných vo VS Hrádok v 1.epizóde 

Nakoľko celulárny automat použitý v tejto práci bol primárne určený pre simuláciu šírenia 

kvapaliny z bodového zdroja, primárne určeného pre laickú verejnosť, jeho výhoda spočíva 

v modelovaní šírenia kvapaliny po povrchu. Samozrejme takto koncipovaný nástroj je 

možné použiť aj pre analyzovanie prietokov a vodných stavov, ktoré sú v priamej väzbe 

s šírením kvapaliny po povrchu, no tento účel ako sa ukázalo lepšie plnia pre tento účel 

špeciálne navrhnuté, sofistikované aplikácie, ktorých nevýhoda ale naopak spočíva 
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v absencii vizualizácie priestorového aspektu šírenia kvapaliny. Podrobnejšie sa tomuto 

problému venuje záver práce. 

 

             a) 2.7.2009/16.hod                                                              b) 2.7.2009/17.hod 

 

                                             
c) 3.7.2009/2.hod                                                                d) 3.7.2009/10.hod                                                               
 

 

Obr.33: Šírenie kvapaliny počas prvej epizódy 

 
Priložené mapky povodia Hrádockého potoka demonštrujú šírenie kvapaliny počas prvej 

epizódy s maximálnym hodinovým úhrnom 21,4 mm/hod. Toto množstvo bolo dostatočné 

na to aby sa prejavilo aj pri nastavených infiltračných vlastnostiach povodia množstvom 

dočasných stružkových prítokov v jednotlivých „gravitačných“ bázach bočných doliniek. 
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7.4.3 Epizóda 18.7.2009 
 

 
 Graf 16: Porovnanie hodnôt prietokov v druhej epizóde 

 

 
 Graf 17: Percentuálny zhoda prietokov simulovaných CA a zaznamenaných vo VS Hrádok v 2.epizóde 

 

Druhá epizóda poukázala na výrazne presnejšie výsledky simulácie prietokov celulárnym 

automatom ako tomu bolo v prvom prípade čo dosvedčuje aj Pearsonov index zhody 

s hodnotou - 0,775 a pre model Hron – 0,880. V tomto prípade teda oba modely simulovali 

prietok presnejšie a ostáva paradoxom maximálne nadhodnocovanie prietokov celulárnym 
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automatom v prvom prípade. Percentuálny rozdiel skutočných a simulovaných dát vykazuje 

maximálnu odchýlku približne 400% v porovnaní s vyše 2000% v prvej epizóde. 

           

                 a) 18.7.2009/18.hod                                                     b) 18.7.2009/19.hod 
 
 
 

  

                   c) 18.72009/20.hod                                                       d) 18.7.2009/22.hod 

 

Obr.34: Šírenie kvapaliny počas druhej epizódy 

  

Zobrazenie šírenia kvapaliny počas druhej epizódy demonštruje príklad zrážkového úhrnu 

prekračujúceho infiltračnú schopnosť koryta, no pod úrovňou infiltrácie svahov povodia. 

Infiltrácia pre oblasť koryta bola nastavená na 3mm/hod a svahov – 7 mm za hodinu. 

Zrážkový úhrn počas 18. hodiny dosahoval 3,4 mm čím sa prejavil len v polygóne 

vyčlenenom pre koryto.                
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7.4.4 Epizóda 4.8.2009 

 
 Graf 18: Porovnanie hodnôt prietokov počas tretej epizódy 

 

 
 Graf 19: Percentuálny zhoda prietokov simulovaných CA a zaznamenaných vo VS Hrádok v 3.epizóde 
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Posledná simulovaná epizóda v mesiaci august dopadla na základe Pearsonovho indexu 

najhoršie tak pre celulárny automat ako aj pre model Hron. Jeho hodnota pre model Hron je 

0,476 a pre celulárny automat 0,587! V tomto prípade teda celulárny automat dosiahol lepšiu 

zhodu simulácie ako model priamo vytvorený pre tento účel. 

  

               a) 4.8.2009/11.hod                                                             b) 4.8.2009/12.hod 
 

 

  

               c)4.8.2009/13.hod                                                              d) 4.8.2009/14.hod 

 

Obr.35: Šírenie kvapaliny počas prvej epizódy 
 

Princíp popísaný vyššie je zobrazený aj v tretej epizóde. V tomto prípade počas 11. hodiny 

bol úhrn zrážok 10,1 mm čo sa už prejavilo v momente vstupu do modelu v celom rozsahu 

povodia keďže tento úhrn prekračuje 7 mm infiltračnú schopnosť svahov a logicky aj koryta 

Hrádockého potoka s nižšou hodnotou infiltrácie v súlade s predchádzajúcimi epizódami. 

V nasledujúcich hodinách dochádza už len k dotekania spadnutých zrážok. 
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Záver 
 

Predmetom tejto práce bolo analyzovanie a porovnanie možností modelovania šírenia 

kvapaliny po povrchu s použitím celulárneho automatu vytvoreného v rámci dizertačnej 

práce Ing. Jurajom Cirbusom s v praxi reálne nasadeným - sofistikovaným modelovacím 

nástrojom simulujúcim zrážkovo - odtokový proces na reálnych dátach zozbieraných 

z vodomernej stanice - modelu Hron. Celulárny automat postavený na zjednodušených 

pravidlách mal zodpovedať otázky do akej miery dokáže poskytovať výsledky porovnateľné 

s modelom Hron a následne s reálne získanými dátami. 

Výsledkom bolo zistenie zložitosti princípov zrážkovo - odtokového modelu ako takého, 

ktorý nie je jednoduché nasimulovať ani s použitím nástrojov na tento účel priamo 

vytvorených. Pre takto stanovené ciele bolo nutné vybrať vhodné územie, pre ktoré by bolo 

možné získať všetky nevyhnutné dáta použiteľné v oboch simulačných nástrojoch. Výsledky 

sa verifikovali s použitím prietokových údajov, ktoré bolo možné získať, respektíve odvodiť 

pre všetky v práci použité nástroje. 

Kritickým momentom pre spustenie simulácii ako sa ukázalo v priebehu celého procesu bolo 

čo najpresnejšie nakalibrovanie modelov, ktoré by dávalo prvotný predpoklad pre získanie 

čo najvernejších výstupov. Výhodou modelu Hron z tohto pohľadu je možnosť kalibrácie 

v automatickom móde, no pre tento je nevyhnutné získať nie vždy dostupný dostatočne dlhý 

rad údajov na ktorých by sa model „naučil predvídať“ správanie sa zrážkovo – odtokového 

procesu, ktorého základom je šírenie kvapaliny vstupujúcej do územia formou prameňa 

a zrážok. Práca s modelom Hron, ktorý je špecializovaným nástrojom pre pracovníkov 

SHMÚ už zo svojej podstaty nie je intuitívne zvládnuteľná laickou verejnosťou nakoľko ani 

tak nebola zamýšľaná už pri navrhovaní modelu. Navyše prioritou modelu je generovanie 

prietočných stavov, ktoré v sebe implicitne definujú proces šírenia kvapaliny po povrchu, no 

bez explicitných výstupov, napríklad formou vizualizácie. Nedostatočná  či nesprávna 

kalibrácia tak aj s týmto nástrojom produkuje len uspokojivé výsledky. Ukázalo sa, že 

problémom pri výsledkoch nie je len predvídanie maximálnych stavov z ktorých sa následne 

odvodzuje stav povodňovej aktivity ak úroveň prietoku dosiahne hranicu pre ne definovanú, 

majúcu vplyv na protiopatrenia v snahe zabrániť materiálnym škodám, no najmä ujme na 

zdraví obyvateľov. Opakovane sa vyskytujúcim problémom je nepresný odhad nástupu 

zvýšených prietokov „nedokonalým“ simulovaním šírenia sa kvapaliny v území. 

Celulárny automat uchopuje problematiku z pohľadu zjednodušenia prístupu, výberom 

najpodstatnejších procesov dererminujúcich  šírenie kvapaliny spojených s dôležitým 

aspektom simulácie. Samotný princíp vizualizácie vytvára lepšiu predstavu o správaní sa 

kvapaliny v území, dávajúci predpoklad pre odvodenie empirických záverov pracovníkom 

ale aj laickej verejnosti miesto generovania výsledkov len v numerickej podobe. Presnosť 

správne navrhnutého celulárneho automatu zo skúseností v práci popísaných, na totožných 

epizódach ako v prípade modelu Hron dáva predpoklad pre kvalitné výstupy tak laickej 

verejnosti ako aj profesionálnym pracovníkom. Pre minimalizovanie nekonzistencie 

presnosti by bola dôležitá analýza procesov a možností ich modelovania so zachovaním 
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užívateľsky jednoduchého prístupu presahujúca rozsah tejto práce so zapojením odborníkov 

z viacerých oblastí hydrológie. 

Oba prístupy sa ukázali v praxi ako využiteľné, majúce svoje prednosti ako aj negatíva. 

Model Hron ako sofistikovaný, úzkoprofilový nástroj poskytujúci za istých, nutných 

predpokladov stabilné výsledky ako aj konkrétny model celulárneho automatu generujúci 

dostatočne kvalitné pre daný účel, no najmä rýchle výstupy, z ktorých práve rýchlosť 

a využiteľnosť širším spektrom užívateľom sa môže stať v praxi jeho kľúčovou výhodou. 
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