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Zoznam použitých skratiek 

 

HEC – HMS – Hydrologic Engineering Centre – Hydrologic Modelling System 

ČHMÚ –  Český hydrometeorologický ústav 

SCS CN –  Soil Conservation Service Curve Number 

UH – Unified hydrogram 

MAP – Mean Areal Preciptation 

DEM –  Digital Elevation Model 

ET – Evapotranspirácia 

   



 

  

Anotácia 
 

Hlavnou úlohou tejto diplomovej práce je konštrukcia hydrologického modelu povodia 

Bečvy a jeho následná kalibrácia a verifikácia. Výstavba modelu prebehla v prostredí 

HEC – HMS (freeware), preprocessing prebehol v extenzii pre Arc View 3.2. Kalibrácia 

a verifikácia modelu prebehla nad vybranými epizódami z hydrometeorologických dát 

poskytnutých ČHMÚ. Následne boli rovnaké epizódy nasimulované v prostredí Hydrog 

9.0 používaným ČHMÚ a prebehlo porovnanie dosiahnutých výsledkov. 

Klúčové slová – hydrologický model, zrážky, odtok, HEC – HMS, HYDROG 

 

Anotation 
 

The main focus of this diploma thesis is a construction hydrologic model on the Bečva 

river. For building model was used the HEC – HMS enviroment (freeware), for 

preprocessing were used extensions for Arc View 3.2. For model’s calibration and 

verification were used calibration periods, containing hydrometeorogical data from 

ČHMÚ. Same periodes were used for simulations in Hydrog 9.0, used by ČHMÚ office. 

Last step was results comparison reached by both models. 

Key words – hydrologic model, preciptation, runoff, HEC – HMS, HYDROG
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Úvod  

 

Zrážkovo – odtokové modelovanie sa v poslednom období stalo silným nástrojom 

v rukách vodohospodárov. Súvisí to najmä s rozvojom informačných technológií 

a v oblasti modelovania so skvalitňovaním samotných programových nástrojov, ktoré sú 

používané na simuláciu. Čoraz väčší dôraz sa kladie aj na kvalitu vstupných údajov, 

ktorá takisto výrazne ovplyvňuje výsledky modelovania.  

 

Diplomová práca sa zaoberá zrážkovo – odtokovým modelovaním, konštrukciou a  

následnou kalibráciou a verifikáciou modelu. V závere porovnáva použité metodiky a  

výsledky dosiahnuté v jednotlivých modeloch.  

 

Diplomová práca je členená do 6 kapitol. Prvú kapitolu obstaráva teoretický úvod, kde 

sú popísané zložky zrážkovo – odtokového procesu a taktiež stučná charakteristika 

matematických modelov a ich rozdelenie.  

Druhá kapitola sa venuje stručnej charakteristike prvého použitého modelu a to modelu 

HEC – HMS. Nasleduje popis reprezentácie zrážkovo – odtokového procesu v HEC – 

HMS a popis komponent modelu. V závere tejto kapitoly sa venujem spracovaniu 

vstupných dát pre tento model. 

Samostatná kapitola je venovaná preprocessingu pre HEC – HMS.  

Štvrtá kapitola sa venuje priebehu simulácií a ich výsledkom v HEC – HMS. Najskôr je 

popísaný obecný postup simulácie a kalibrácie v HEC – HMS a popis vstupných 

parametrov modelu. V podkapitole simulácie sú popísané výsledky pre vybrané 

zrážkovo – odtokové epizódy, ktoré boli vybrané pre roky 2004 a 2005. 

Piata kapitola sa venuje charakteristike druhého použitého modelu a to modelu 

HYDROG 9.0. Obsahuje reprezentáciu zrážkovo – odtokového procesu, použité 

komponenty modelu a popis užívateľského prostredia. 

Šiesta kapitola sa venuje simuláciam a ich kalibrácii v HYDROG-u. Výber epizód bol 

rovnako ako pri HEC – HMS za obdobie rokov 2004 a 2005. 

Záverečná kapitola sa venuje porovnaniu dosiahnutých výsledkov a porovnaniu 

možností a použitých metód medzi troma zrážkovo – odtokovými modelmi – HEC – 

HMS, MIKE SHE 2005 a HYDROG 9.0 
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Vymedzenie skúmaného územia 
 

Skúmané územie sa nachádza v Českej republike, v jej východnej časti v kraji 

Moravsko – Slezkom a Olomouckom a je povodím rieky Bečva. 

 

Celková plocha celého povodia zaberá 1598.79 km2 . Tok je na tomto území rozdelený 

na tri časti 

1. Rožnovská Bečva s dĺžkou 32,17 km 

2. Vsetínska Bečva s dĺžkou 53,97 km 

3. Bečva s dĺžkou 59,19 km 

 

Rožnovská a aj Vsetínska Bečva pramenia v juhozápadnej časti Moravsko – slezkých 

Beskýd. Ich sútokom začína Bečva. Tento sútok sa nachádza v meste Valašské Meziříčí. 

Bečva sa vlieva do toku vyššieho rádu – rieky Moravy v meste Lipník na Bečvou. 

 

 
Obr.č. 1 Vymedzenie skúmaného územia 
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Merným profilom pre celého skúmané povodie je stanica v Dluhoniach. Táto sa 

nachádza 9,3 km od ústia do Moravy. Priemerný ročný stav je 149 cm a priemerný 

ročný prietok je 17,3 m3/s.  

 

 

 Stav (cm) Prietok (m3/s) 
Bdelosť 370 224 
Pohotovosť 450 315 
Ohrozenie 530 422 
 Tab. č. 1 Stupne povodňovej aktivity pre Bečvu (zdroj: ČHMÚ) 
 
 
 

 Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 
Hodnota(m3/s) 239  466 564 792 892 
Tab. č. 2 N- ročné prietoky pre Bečvu (zdroj: ČHMÚ) 
 

 

 

 
Obr.č. 2 Umiestnenie merného profilu Dluhonice (zdroj: ČHMÚ) 
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Kolobeh vody v prírode 
 

Voda v plynnom, pevnom a kvapalnom skupenstve je na Zemi v neustálom pohybe, 

ktorý je vyvolávaný slnečnou energiou.  

Týmto pohybom vzniká uzatvorený hydrologický cyklus, ktorý prebieha buď medzi 

svetovým oceánom a pevninou – veľký kolobeh vody alebo prebieha iba výhradne nad 

oceánmi alebo iba výhradne nad pevninou – malý kolobeh vody. [5] 

 

Zrážka spadnutá zrážka do povodia, buď vsiakne infiltráciou do pôdy alebo sa vyparí 

späť do atmosféry buď priamo alebo ako výsledok transpirácie rastlín a odtiaľ je 

vzdušnými prúdmi prenášaná späť nad svetový oceán alebo odtečie povrchový odtokom 

do toku, ktorý odvádza vodu z daného územia späť do toku vyššieho rádu, kde sa tok 

toho najvyššieho rádu vlieva do svetového oceánu.  

 
Obr.č. 3 Kolobeh vody v prírode 
 
Zrážka, ktorá vsiakne do pôdy sa môže ako podzemná voda dostať do späť do 

svetového oceánu, alebo vyvrieť na povrch do toku nižšieho rádu alebo jazera a odtiaľ 
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sa dostať späť do svetového oceánu buď odtokom alebo výparom (evaporáciou). Voda 

v oceánoch ako súčasť malého obehu nad oceánom sa z neho vyparuje a vracia sa do 

ňho naspäť vo forme zrážok alebo je po výpare odnášaná na pevninu ako súčasť 

veľkého obehu, kde následne skondenzuje a padá na pevninu vo forme zrážok. 

či niečo nechýba  

 

Celkový objem vody v hydrosfére sa odhaduje 1,34. 109 km3 vo všetkých skupenstvách 

a formách. Prevažnú časť hydrosféry tvorí slaná voda v oceánoch a moriach (97%), 

ostatný objem tvorí sladká voda na pevnine. [5] 

 

oceány
voda pevninská

97%

3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Rozloženie vody na Zemi

 
Obr.č. 4 Rozloženie vody na Zemi  (podľa [5]) 
 

Táto sa takmer z 2/3 vyskytuje vo forme ľadu (28.106 km3). Využiteľné zásoby sladkej 

vody na pevnine teda predstavujú teda menej ako 1% celkového objemu vody 

v hydrosfére. [5] 

Voda na pevnine Obsah v hydrosfére (%) 

Ľadovce a pevná snehová pokrývka 1,74 
Podzemné vody 0,75 
Jazerá 0,0066 
Rieky 0,0002 
Atmosféra 0,0009 
Biosféra 0,0001 

Tab. č. 3 Rozloženie vody na pevnine a jej obsah v hydrosfére (rôzne zdroje) 
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Matematické modelovanie hydrologických procesov 
 

Model je zjednodušeným obrazom reality, v hydrológii je to zvodnené prostredie, v  

ktorom prebiehajú rôzne fyzikálne a chemické deje. Prvotným účelom modelu je 

pomocou neho študovať  reálny systém, ale pre prax sú zaujímavejšie možnosti 

simulácie a prognóz simulovaného procesu. [5] 

 

Hydrologické procesy sú ovplyvňované veľkým počtom vzájomne pôsobiacich 

príčinných deterministických a náhodných stochaistických faktorov, preto každé 

modelovanie predpokladá určité zjednodušenie celého modelovaného procesu 

a zanedbanie niektorých faktorov, ktoré na samotný konštruovaný model nemajú 

podstatný vplyv. [5] 

 

Tieto procesy sa dajú vyjadriť pomocou sústav algebraických a diferenciálnych rovníc. 

Vzniká tak matematický model v hydrológii. 

 

Cieľom matematického modelovania v hydrológii je vyjadrenie časovej a priestorovej 

závislosti určitých veličín, ktoré charakterizujú hydrologický režim modelovaného 

objektu (napr. povodia). Umožňuje tak simuláciu prírodného hydrologického procesu 

pri rôznych situáciách, čo je následne využiteľné pre simulácie a prognózu. [5] 

 

Najrozšírenejšou skupinou modelov sú práve matematické modely založené na 

deterministických prístupoch a prevláda u nich konceptuálny prístup k modelovaniu. 

Konceptuálne modelovanie sa snaží modelovať komplexný hydrologický systém 

vrátane interakciami medzi jednotlivými procesmi. Predstavuje integráciu dielčich  

komponentných modelov, t.j. takých, ktoré simulujú jeden hydrologický komponent bez 

väzby na celý systém. (napr. modelu zrážkovo – odtokového procesu, modelu infiltrácie 

a tvorby podzemného odtoku atď). 

Konceptuálne modely matematicky popisujú hlavné procesy hydrologického cyklu –  

1. povrchové procesy – intercepcia, evaporácia, transpirácia, povrchová retencia 

a akumulácia v mikro a makro depresiách povrchu, erózne procesy, formovanie 

povrchového odtoku topenie snehu 
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2. podpovrchové procesy – infiltrácia, pôdny odtok, nasycovanie a vyčerpávanie 

aktívnej zóny pôdneho profilu, tvorba základného odtoku 

3. korytové procesy – vytváranie sústredeného odtoku, transformácia odtoku[5] 

 

Rozdelenie modelov z h ľadiska  delenia v čase a priestore  
 

Časová diskretizácia  
 

Podľa dĺžky obdobia, pre ktoré je simulovaný hydrologický proces sa rozlišujú modely 

diskrétne (epizódne) a modely kontinuálne.  

Kontinuálne modely simulujú hydrologický proces nepretržite počas dlhého obdobia 

[5].  

Často sú používané na veľkých povodiach, kde sú záplavy spôsobené často 

regionálnymi dažďami.  

Naopak modely diskrétne simulujú hydrologický proces iba počas relatívne krátkej 

doby (napr. vytváranie povodňovej vlny počas niekoľkých hodín či dní) [5] 

Často sú používané pri simulácii prívalových zrážok na povodiach menšieho rozsahu. 

 

Podľa časového kroku riešenia – Tu sa modely delia jednoznačne podľa spôsobu 

použitia. Modely kontinuálne používajú spravidla dĺžku časového kroku väčšiu ako 1 

deň, modely epizódne majú túto dobu výrazne kratšiu (1 hodina až 1 minúta).  [5] 

 

Priestorová diskretizácia  
 

Povodie je obecne nehomogénny systém spojito rozložený v priestore popísaný 

súradnicami polohy a to isté platí aj z hľadiska hodnôt vstupných a stavových veličín. 

Z hľadiska jeho priestorovej diskretizácie rozlišujeme 2 základné kategórie a to celistvé 

(lumped) a distribuované modely. [5] 

Pri distribuovaných modeloch je povodie rozdelené do sietí gridom – trojuholníkovou 

alebo štvorcovou sieťou a pre každú bunku existuje vlastná hodnota parametru. Tento 
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prístup lepšie vystihuje chovanie systému, berie do úvahy priestorovú variabilitu, no 

nemusí byť vždy najlepším prístupom.  

Pre celistvé (lumped) modely sú parametre charakterizujúce povodie pre celé skúmané 

povodie rovnaké. Často sú interpolované pomocou rôznych interpolačných metód 

z jedného alebo viacerých bodových meraní na hodnoty plošné. 

Akým si medzikrokom medzi vyššie uvedenými kategóriami sa nachádza semi – 

distribuovaný model. Celé povodie je rozdelené na určitý počet subpovodí, pre ktoré sú 

parametre charakterizujúce povodie rovnaké.[5] 
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Model HEC HMS 
 

Prvým vybraným produktom pre konštrukciu modelu je produkt hydrologického centra 

ženijných inžinierov americkej armády (HEC-USACE Hydrologic Engineering Centre- 

U.S. Army Corps of Engineers). Samotný program je zdarma na stiahnutie na stránkach 

hydrologického centra americkej armády: http://www.hec.usace.army.mil/software/ 

 

História samotného programu HEC - HMS začala v 60.rokoch, konkrétne v roku 1964, 

keď sa sformovalo hydrologické inžinierske centrum americkej armády, ktoré 

vyprodukovalo prvé balíčky z „softvérovej rodiny“ HEC a to konkrétne HEC-1 

(zaoberajúci sa hydrológiou povodí), HEC-2 (zaoberajúci sa hydraulikou rieky), HEC-3 

(algoritmus pre riešenie vodných nádrží), and HEC-4 (stochastický model pre riečne 

prúdenie).  

Práve HEC -1 bol základom pre svojho nástupcu HEC – HMS, ktorý oproti svojmu 

predchodcovi obsahuje grafické užívateľské rozhranie a je v ňom na implementovaných 

veľké množstvo pokročilých metód pre hydrologickú a hydraulickú transformáciu 

zrážkovo- odtokového procesu.  

 

V súčasnosti je dostupný vo verzii 3.1.0, ktorá umožňuje veľkú flexibilitu pri 

parametrizácii zrážkovo – odtokového modelu. Model ako taký umožňuje, čo sa týka 

priestorového rozdelenia povodia, vytvorenie a prevádzku distribuovaného (grid), 

semidistribuovaného a združeného (lumped) modelu. Najpoužívanejším typom 

schématizácie je z praktického hľadiska, potvrdeného aj praxou semidistribuovaný 

model povodia.  

 

Medzi hlavné klady tohto programového riešenia patrí jeho cena (freeware) a bohatá 

programová dokumentácia. Práve cenová dostupnosť z neho urobila najrozšírenejší 

zrážkovo - odtokový model najmä v USA, v ostatnom svete zaujíma jedno 

z popredných miest, avšak medzi freeware dostupnými riešeniami zrážkovo -

odtokových modelov taktiež kraľuje. Čo sa týka dostupnej programovej dokumentácie 

tak sú k dispozícii technický a užívateľský manuál a takisto aj prípadové štúdie. Medzi 

jeho ďalšie nesporné výhody okrem priaznivej ceny a bohatej dokumentácie patrí 
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možnosť validácie a verifikácie už skonštruovaného modelu na aplikáciách z celého 

sveta, použité metódy pre hydrologické a hydraulické transformácie   a najmä GIS 

preprocessing- GeoHMS pre ArcView 3.x a nástroj na správu hydrometeorologických 

dát HEC DSSVue. 

 

Užívateľské rozhranie modelu HEC- HMS 
 

 
Obr.č. 5 Užívateľské rozhranie programu 

 
 

Projekt zrážkovo- odtokového modelu pozostáva z nasledovných komponent 

1. basin model – obsahuje samotnú schématizáciu povodia 

2. meteorologic model – rozmiestnenie zrážok na povodí 

3. control specifications – kontrolné špecifikácie (parametre) simulácie, začiatok 

a koniec, časový krok výpočtu 
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Zrážkovo – odtokový proces v HEC HMS 
 

Reprezentácia zrážkovo – odtokového procesu v HEC HMS je možné si do určitej 

miery prispôsobiť na základe informácii, ktoré potrebujem z modelu získať. Pre 

niektoré prípady je nutné zaznamenať pohyb a ukladanie sa vody v celom systéme 

veľmi podrobne, napríklad pri zisťovaní zmien land use na území povodia. Tu je 

potrebné mať záznam o zrážkach na danom území pre veľmi dlhú časovú jednotku 

a takisto aj odtok na danom povodí, aby mohli byť tieto zmeny vôbec badateľné. 

V tomto prípade je takisto potrebné sledovať hodnoty infiltrácie, evapotranspirácie 

a percolácie počas dlhého obdobia. 

Na druhú stranu takéto detailné zaznamenávanie nie je potrebné pri úlohách typu 

zisťovania rozlohy zaplaveného územia pri povodni určitého rozsahu. Tu je potrebné 

najmä namodelovať veľkosť vlny, popr. hodnotu jej kulminácie a čas jej príchodu, to 

znamená vygenerovať hydrogram odtoku z daného územia, ktorý je schopný všetky 

tieto aspekty zachytiť.  

V tomto a v podobných prípadoch môže byť pohľad na zrážkovo – odtokový proces 

značne zjednodušený. Určité jeho zložky môžu byť zlúčené s ostatnými zložkami, iné 

môžu byť zanedbané  či  pre potreby daného modelu vynechané. Napríklad v bežných 

aplikáciách sa zanedbáva pohyb vody v pôdach, alebo sa kombinuje hodnota 

povrchového odtoku s odtokom v pôdach a v modely je reprezentovaná ako priamy 

odtok. Takisto neobsahuje detailný model odtoku v pôdach alebo toku podzemnej vody 

ale reprezentuje len kombinovaný odtok – základný odtok.  



 

 18 

 
Obr.č. 6 Zrážkovo – odtokový proces v HEC – HMS (podľa [9]) 
 

Komponenty modelu HEC – HMS  
 

Zrážkovo – odtokový model sa skladá zo 4 hlavných komponent a to  

 

1. runoff – volume model – je to komponenta počítajúca objem odtoku alebo 

metóda stanovenia straty zrážky na povodí formou stanovenia efektívnej zrážky, kde 

efektívna zrážka je taká zrážka, ktorá vyvolá odtok z povodia za daných podmienok. 

Tento model môže byť reprezentovaný rôznymi metódami ako napr. metódou Green 

Ampt, metódou SCS CN kriviek, metódou konštantnej efektívnej zrážky (konštatná 

počas celej simulovanej epizódy), metódou exponenciálnej krivky efektívnej zrážky etc. 

Metóda SCS CN stanovuje efektívnu zrážku ako funkciu úhrnu zrážok, pôdnych 

vlastností, vegetačného krytu a predchádzajúceho nasýtenia 
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Kde Pe kumulatívna efektívna zrážka v čase t, P je kumulatívna zrážka v čase t, Ia je 

počiatočná strata (Initial Abstraction) a S je maximálna retencia, (maximálna 
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hydrokapacita) ktorá je vypočítaná z CN krivky. Hodnota CN krivky bola určená na 

základe príslušnosti k hydrologickej skupine pôdy a krajinného pokryvu. (Viz [9]) 

 

2. direct runoff model – je to komponenta reprezentujúca priamy odtok z 

povodia. Môže byť reprezentovaná v HEC HMS rôznymi metódami najmä metódami 

jednotkového hydrogramu (UH – unified hydrogram) – Clarkov UH, Snyderov UH, 

SCS UH. 

Clarkov jednotkový hydrogram – Pre výpočet je nutné stanoviť hodnoty parametrov Tc 

(doba koncentrácie) a Rc (storage coefficient – doba, ktorú sa zrážka zdrží v povodí). 

Koeficient Tc bol určený podľa charakteristiky Tlag – doba dobehu. (Viz [9]) 

 

3. baseflow model – je to komponenta reprezentujúca základný odtok v povodí. 

V HEC HMS sú dostupné tri metódy riešenia základného odtoku a to metóda lineárnej 

nádrže, metóda konštantného odtoku a recesná metóda. Tá definuje veľkosť 

podzemného odtoku v danom čase pomocou hodnoty počiatočného podzemného odtoku 

a hodnoty konštanty poklesu – recesnej konštanty a zadanie prahovej hodnoty, 

vyjadrenej buď ako hodnota prietoku alebo ako podiel prietoku vzhľadom k veľkosti 

kulminácie, pri ktorej sa začne podzemný odtok opäť zvyšovať. (Viz [9]) 

 

 

 
Obr.č. 7 Znázornenie použitej metódy základného odtoku – recesná metóda (podľa [9]) 
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4. routing model – komponenta reprezentujúca pohyb zrážok v otvorených 

korytách. HEC HMS poskytuje pre riešenie niekoľko metód – Lag metóda, metóda 

kinematickej vlnovej aproximácie, Muskingum, Muskingum – Cunge  

Kinematická vlnová aproximácia – Táto metóda, podobne ako ostatné metódy, ktoré 

riešia odtok v otvorených korytách, je založená na riešení základných rovníc pre 

prúdenie v otvorených korytách – rovnice kontinuity a momentovej rovnice, 

označovaných aj ako St. Venantove rovnice. (Viz [9]) 
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Spracovanie vstupných dát 
 

Výsledky a samotná kvalita modelu je do veľkej miery závislá na kvalite vstupných dát. 

Dôležitá je aj samotná interpretácia týchto dát, keďže ide väčšinou o dáta bodové,  

merané pre určité miesta a tieto sú následne prevádzané na hodnoty plošné, kde v semi – 

distribuovanom prístupe ku schématizácií reprezentujú dielčie subpovodia skúmaného 

územia. 

Samotné vstupné dáta možno rozdeliť na dve kategórie –  

1. Fyzicko – geografické charakteristiky povodia  

2. Časové rady údajov 

Fyzickogeografické charakteristiky povodia 

 

kde patrí digitálny model terénu, z ktorého je vytvorená schématizácia celého povodia a 

vrstva CN kriviek.  

 

Digitálny model terénu 
 

Digitálny model terénu bol použitý ako základ pre preprocessing zrážkovo – 

odtokového modelu. 

Samotný digitálny model terénu mi bol poskytnutý ČHMÚ (rozlíšenie 25m) pochádza 

z databázy ZABAGED, ktorá vznikla digitalizáciou základných máp 1 : 10 000.  
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Obr.č. 8 Digitálny model terénu skúmaného územia spolu s vrstvou riek 
 

CN krivky 

 

Vrstva CN kriviek bola použitá pri preprocessingu na určenie efektívnej zrážky. Bola 

mi poskytnutá ČHMÚ spolu s digitálnym modelom terénu. 

 

Časové rady údajov 

Časové rady údajov obsahujú hodinové úhrny zrážok na sledovanom území zo 6 

zrážkomerných staníc ČHMÚ (Dluhonice, Horní Bečva, Valašské Meziříčí, Huslenky, 

Vsetín a Rožnov pod Radhoštem) a hodinové prietoky zo záverového profilu celého 

skúmaného povodia v Dluhoniciach.  

Zrážky 
 

Údaje o zrážkach som mal k dispozícii za roky 2003 – 2006 v hodinových intervaloch 

vo formáte Microsoft Excel (.xls), tieto boli následne upravené a pre konkrétne vybrané 

epizódy naimportované do správcu časových rad pre HEC HMS – HEC DSSVue. 
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Dôležitým krokom bolo stanovenie priemernej zrážky (MAP – Mean Areal 

Preciptacion) pre jednotlivé subpovodia podľa vzorca 
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kde PMAP= priemerná zrážka na povodí, pi(t) sú zrážky namerané v čase t na stanici i, wi 

je váha priradená stanici i 

Táto úloha sa dá riešiť tromi spôsobmi –  

1. Aritmetický priemer – táto metóda priradí váhu každej zrážkomernej stanici 

podľa celkového počtu zrážkomerných staníc, ktoré sú použité na výpočet MAP. 

 

2. Thiessenove polygóny – táto metóda je založená na princípe, že množstvo 

zrážok je v akomkoľvek bode povodia rovnaké ako množstvo zrážok namerané na 

zrážkomernej stanici, ktorá sa nachádza na území daného povodia alebo v jeho 

bezprostrednej blízkosti. Váha, ktorá je priradená jednotlivej zrážkomernej stanici je 

závislá na veľkosti územia, ktoré tej ktorej zrážkomernej stanici náleží.  

Veľkosť územia priradeného jednotlivým zrážkomerným staniciach sa dá graficky určiť 

podľa priesečníkov kolmíc nad stredmi spojníc jednotlivých zrážkomerných staníc.( viz 

obr.č.9). Tieto kolmice teda tvoria hranicu územia okolo každej zrážkomernej stanice. 

Plocha každého tohto polygónu v pomere k celkovej ploche územia reprezentuje teda 

váhu zrážkomernej stanice.  

 

3. metóda isohyet – izohyety (hraničné čiary) ohraničujúce územie s rovnakou 

zrážkou sú odhadované z bodových údajov (napr. zrážkomerné stanice). Priemerná 

zrážka je odhadovaná z veľkosti priemernej zrážky medzi každým párom izohyet a je jej 

priradená váha na základe veľkosti územia, ktoré dané dve izohyety odhraničujú. 

(obr.č.9). 
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             Thiessenove polygóny                                                  Izohyety 
Obr.č. 9 Metódy určenia priemernej zrážky (MAP)  [9] 
                                

 

 

Prietoky 
 

Časové rady prietokov sú dôležité najmä pri kalibrácii samotného modelu. Tieto boli vo 

formáte Microsoft Excel (.xls) za roky 2003 – 2006 v hodinových intervaloch pre 

záverový profil celého povodia v Dluhoniciach.  

 

Problémom pri prietokoch mohli byť náhle zmeny v prietoku, rádovo desiatky m3 za 

sekundu. To bolo spôsobené najmä umiestnením stanice v profile Dluhonice. Táto sa 

totiž nachádza až za jezom v smere toku, čo spôsobuje pri akejkoľvek regulácii prietoku 

zo strany správcu toku značné výkyvy v hodnotách prietoku a tie model bez 

dodatočných vstupných dát (napr. čas a dĺžka samotnej regulácie)  nie je schopný 

zachytiť a namodelovať. 

 

 

Preprocessing pre HEC – HMS  
 

Preprocessing sa uskutočňuje v dvoch extenziách pre Arc View 3.x a to GeoHMS 

a GeoHMS add – in. V extenzii GeoHMS ( k dispozícii som mal verziu 1.0) sa deje 
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samotná schématizácia povodia. Extenzia GeoHMS add – in potom rozširuje jej 

základné funkcie o možnosť výpočtu priemernej hodnoty CN a podielu nepriepustných 

plôch, výpočtu doby koncentrácie a následný export hydrologického modelu povodia do 

HEC HMS. 

Schématizácia začína aktivovaným si obidvoch extenzíí v menu Arc View, treba 

poznamenať, že obidve tieto extenzie potrebujú k svojmu fungovaniu Spatial Analyst. 

Po nastavení pracovných jednotiek a uložení si projektu môžme pristúpiť ku samotnej 

schématizácii. Potom položkou menu Start new Project začína samotný preprocessing.  

Začíname „úpravou terénu“ –  menu Terrain processing (obr.č.10) 

 

 
Obr.č. 10  GeoHMS – Terrain processing 
 

Prvým úlohou je zbaviť vstupný DEM grid všetkých znížením z ktorých by nemohol 

nastať odtok do záverového profilu daného povodia, t. j. vyhladenie všetkých 

bezodtokových nerovností a tak vytvorenie hydrologicky korektného DEM pomocou 

položky Fill Sinks. Ďalej nasledujú procedúry Flow Direction a Flow Accumulation, 

ktorých úlohou je vytvorenie rastru smeru odtoku (Flow direction) a vytvorenie rastru 



 

 26 

akumulácie vody v každej bunke rastru (Flow accumulation), ktorej výsledkom je 

raster, ktorého hodnoty reprezentujú počet prispievajúcich buniek. 

Ďalšími položkami sa aktivujú procedúry pre vytvorenie segmentov riečnych tokov 

a rozvodníc jednotlivých subpovodí.  

Prvou procedúrou v poradí bola Stream Definition,  je to definícia toku s hodnotou 

akumulácie vody väčšou ako určitá prahová hodnota (táto hodnota je väčšinou určná 

ako podiel plochy povodia k záverovému profilu).  Jej výsledkom je raster s hodnotou 1 

v každej bunke, ktorá splnila  danú podmienku. 

Ďalšou v poradí je procedúra Stream Segmentation, ktorá určí sútoky na danom povodí 

a rozdelí tok rieky do jednotlivých orientovaných úsekov rieky. Výsledkom je raster, 

kde všetky bunky patriace danému úseku rieky majú rovnaké hodnoty. Ďalším krokom 

bolo určenie povodia pre každý úsek rieky v procedúre Watershed Delineation. Jej 

výsledkom je raster, kde každá bunka patriaca do daného povodia má rovnakú hodnotu. 

Táto hodnota je rovnaká z hodnotou príslušného riečneho úseku. Následným krokom 

bolo prevedenie vytvoreného rastra povodia na polygónovú vrstvu rozvodníc pomocou 

procedúry Watershed Polygon Processing a prevedenie rastra riečnych úsekov na vrstvu 

vodných tokov ( líniovú vrstvu).  

 
Obr.č. 11 Vytvorenie polygónovej vrstvy povodí a vodných tokov 
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Následným určením záverového profilu dokončíme prvú časť preprocessingu pomocou 

položky v menu Generate project. Následne môžeme prikročiť k ďalšej časti 

preprocessingu a to k výpočtu ďalších parametrov úsekov rieky a subpovodí. 

 

V tomto kroku môžeme zjednodušiť schématizáciu – zlúčiť jednotlivé úseky toky alebo 

jednotlivé subpovodia (Basin Merge, River Merge) a takto sfinalizovať schému riečnej 

siete a povodí a pristúpiť k ďalšiemu kroku, pomocou ktorého vypočítame fyzicko – 

geografické parametre povodí a následne vygeneruje súbor schématizácie pre HEC 

HMS (.basin).  

 

K tomuto účelu nám slúži menu Basin Charakteristics, ktoré zahŕňa nasledujúce 

procedúry. Všetky vypočítané charakteristiky sú po výpočte zapísané do atribútovej 

tabuľky polygónovej vrstvy povodia. 

1. River Length – slúži pre výpočet dĺžky úsekov rieky 

2. River Slope – slúži pre výpočet sklonov úsekov rieky 

3. Basin Centroid – slúži na určenie ťažisiek jednotlivých subpovodí 

4. Longest Flow Path – slúži k výpočtu dĺžky a sklonu najdlhšej údolnice povodia 

5. Centroidal Flow Path – slúži k výpočtu dĺžky toku z profilu priemetu ťažiska 

povodia na hlavný tok k záverovému profilu povodia 

 

Menu HMS  slúži na dokončenie schématizácie a export samotného modelu povodia. 

Menu obsahuje nasledujúce procedúry 

1. Reach Autoname – slúži na priradenie automatických názvov úsekom rieky (napr. 

R90, R100) 

2. Basin Autoname – slúži na priradenie automatických názvov jednotlivým 

subpovodiam ( napr. R100W100) 

3. Map to HMS units – prekonvertovanie mapových jednotiek ( nastavených 

v ArcView, typicky metre) na jednotky používané v HMS 

4. HMS Check Data – slúži na kontrolu topólogie a ostatných komponentov 

(unikátne názvy riečnych úsekov, subpovodí atď) 
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5. HMS Schematic – procedúra vytvorí bodovú vrstvu, ktorá bude obsahovať ťažiská 

povodia, sútoky jednotlivých úsekov rieky a líniovú vrstvu, ktorá bude obsahovať úseky 

tokov 

6. HMS Legend – priradí špeciálnu legendu vrstvám vytvoreným v procedúre HMS 

Schematic 

7. Add Coordinates – priradí geografické koordináty hydrologickým elementom 

vytvoreným v procedúrach HMS Schematic a HMS Legend 

8. Background Map File – slúži na vytvorenie podkladovej mapy, ktorá obsahuje 

rozvodnice a riečnu sieť, táto sa následne dá použiť ako podkladová mapa v HEC – 

HMS 

9. Distributed Basin Model – slúži na vyexportovanie schématizovaného 

hydrologického modelu do HEC – HMS  

 
Obr.č. 12  Schématizácia povodia vytvorená v GeoHMS 
 
  
Takto vytvorený súbor schématizácie je ešte len v základnej forme, keďže ešte 

neobsahuje výpočet hydraulicko – hydrologických parametrov. Pre výpočet týchto 

parametrov bola vytvorená extenzia HEC – GeoHMS Add in. 
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Po spustení extenzie HEC – GeoHMS add in sa vypnú všetky menu extenzie GeoHMS 

a pribudne nové. 

Výpočet fyzicko – geografických charakteristík z DEM 

Procedúra vypočíta a následne zapíše do atribútovej tabuľky vrstvy povodia nasledovné 

údaje:  

BasinArea – plocha povodia v km2 

Perimeter – obvod povodia v m 

CentroidX – súradnice X ťažiska povodia 

CentroidY – souřadnice Y ťažiska povodia  

MeanElev – priemerná nadmorská výška povodia  

BasinSlop – pomerné číslo sklonu povodia 

MFDist – maximálna dĺžka toku v povodí  

MFDSlope – pomerné číslo priemerného sklonu povodí pozdĺž maximálnej dĺžky toku  

CENTOUT - slúži k výpočtu dĺžky toku z profilu priemetu ťažiska povodia na hlavný 

tok k záverovému profilu povodia (hodnota sa prevezme z výsledku procedúry 

Centroidal Flow Path z extenzie GeoHMS 

SLCENTOUT – pomerné číslo priemerného sklonu povodia pozdĺž toku z profilu 

priemetu ťažiska povodia na hlavný tok k záverovému profilu povodia  

Následnou procedúrou je výpočet CN kriviek pre určenie efektívnej zrážky (podľa 

zvolenej metódy SCS CN). Aplikácia si následne vyžiada na vstup vrstvu CN kriviek 

pre skúmané povodie a následne dôjde k výpočtu priemernej hodnoty CN pre každé 

subpovodie vytváraného modelu. Do atribútovej tabuľky sú doplnené informácie  

o priemernej hodnote CN kriviek, percenta nepriepustných plôch (defaultne naplnených 

hodnotou 0) a počiatočná strata v odtoku z každého subpovodia. Poslednou procedúrou 

pred exportom do HEC – HMS je procedúra na výpočet času koncentrácie. Doba 

koncentrácie je čas, ktorý uplynie od momentu kedy zrážka spadne v najvzdialenejšom 

mieste povodia a dotečie do záverového profilu celého povodia. Táto hodnota má vplyv 

najmä na čas príchodu simulovanej povodňovej vlny a čiastočne aj na výšku samotnej 

kulminácie. Po dokončení výpočtu doby koncentrácie je posledným krokom 

aktualizácia exportného súboru pre HEC – HMS, kde sa novo vypočítané, prípadne 

upravené hodnoty zapíšu do súboru hmsfile. basin, ktorý je následne pripravený na 

import do HEC – HMS.  
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Priebeh simulácií a výsledky 
 

V tejto kapitole sa pokúsim priblížiť priebeh modelovania. Popis krokov, ako napríklad 

zostavenie projektu, nastavenie parametrov simulácie, samotná simulácia a jej následná 

kalibrácia na vybraných zrážkovo – odtokových epizódach a neposlednom rade 

interpretácia výsledkov. Výber epizód pre kalibráciu modelu sa riadil hlavne 

dostupnosťou dát, kde som vyberal také epizódy, pri ktorých bola hustota dát, čo 

najväčšia (keďže dáta boli zbierané v hodinových intervaloch, stávalo sa, že merania pre 

tú konkrétnu hodinu chýbajú, no niekedy ak vznikol väčší výpadok tak chýbajúce dáta 

boli niekedy aj pre časové obdobie dlhšie ako 12 hodín ) a ďalším kritériom bolo aby 

v danej epizóde padlo určité množstvo zrážok a vytvorili tak sledovateľnú vlnu 

v prietoku na danom povodí. Merná stanica na profile Dluhonice sa takisto nachádza za 

jezom v smere toku, ktorý je používaný na reguláciu prietoku v koryte Bečvy. Keďže 

neexistujú, alebo aspoň mne sa nepodarilo dostať k dostupným dátam o časoch 

a predovšetkým o dĺžke samotnej regulácie tak sa medzi vybranými epizódami mohli 

vyskytnúť aj také, ktoré práve zachycujú čas tejto regulácie prietoku a vykazujú vysokú 

chybu modelu hlavne čo sa týka veľkosti prietoku.  

Obecný postup simulácie v HEC HMS 
 

Po založení nového projektu a naimportovaní vytvorenej schématizácie sa následná 

konštrukcia modelu skladá z dvoch častí.  

Prvou je import alebo konštrukcia meteorologického modelu. Je to vlastne rozdelenie 

distribúcie zrážok na povodí, t. j. ktorá merná stanica reprezentuje jednotlivé 

subpovodie. A tou druhou je definovanie kontrolných špecifikácií pre jednotlivé 

simulované epizódy ako je definovanie začiatku aj konca danej epizódy, časový krok 

výpočtu (pre zrážkovo – odtokové modely sa volí väčšinou časový krok 1 hodiny, ktorý 

je postačujúci pre zachytenie zmien v prietokoch).  

Po naplnení modelu dátami som pomocou položky v menu Compute – Create 

Simulation Run vytvoril simulácie pre jednotlivé epizódy (do výpočtu som zadal 

meteorologický model a kontrolnú špecifikáciu pre danú epizódu) a tým pádom boli pre 



 

 31 

všetky subpovodia spočítané všetky bilančné pomery na základe vstupných zrážok 

a parametrov. 

 

Zadanie vstupných podmienok a parametrov simulácie 
 

Následne som do modelu nastavil metódy, ktoré budú reprezentovať jednotlivé časti 

zrážkovo – odtokového procesu 

 

1. strata zrážok v povodí – metóda SCS CN kriviek 

2. priamy odtok z povodia – metóda Clarkovho jednotkového hydrogramu 

3. podzemný odtok – recesná metóda 

4. odtok v korytách – kinematická vlnová aproximácia 

 

Čo sa týka počiatočných nastavení parametrov počas simulácie, tieto boli ponechané na 

pôvodných hodnotách, teda tak ako boli naimportované z atribútovej tabuľky vzniknutej 

pri preprocessingu.  

Ostatné chýbajúce hodnoty boli doplnené manuálne. 

Pri metóde zisťovania straty zrážky na povodí boli parametre automaticky doplnené po 

importe schématizácie (číslo CN krivky) tieto boli vypočítané v extenzii GeoHMS add 

– in. Ďalšie parametre môžu byť doplnené manuálne podľa podmienok aktuálnej 

epizódy a sú to hodnoty počiatočnej straty na povodí a percenta nepriepustných plôch 

v danom povodí. 

Pri metóde Clarkovho jednotkového hydrogramu sú dva parametre a  je to doba 

koncentrácie (time of concetration) a retenčná schopnosť (Storage coefficient). Doba 

koncentrácie je čas, ktorý sa zrážka zdrží na povodí než odtečie a retenčná schopnosť je 

čas za ktorý sa zrážka pretransformuje na určitú formu odtoku. 

Pri recesnej metóde sú parametrami Initial Discharge (počiatočný odtok) a recesná 

konštanta. Táto bola nastavená na hodnotu 0.93.(podľa tab.č.4) 
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komponent odtoku hodnoty recesnej konštanty 

podzemná voda 0,95 

hypodermický odtok 0,8 - 0,9 

povrchový odtok 0,3 - 0,8 

Tab. č. 4 Hodnoty recesnej konštanty v závislosti na zložke odtoku(podľa[9]) 

 

Pri editácii parametrov riečnych korýt som manuálne zadával tvar profilu koryta 

(Trapezoidal - lichobežník ), šírka koryta – táto bola nastavená podľa toho ako ďaleko 

je daný riečny úsek od záverového profilu, pre tie najvzdialenejšie to bola hodnota 4 m 

a pre najbližšie hodnota 21 m. Sklon v celom povodí bol nastavený na 2 %. Manningov 

koeficient drsnosti n bol nastavený na hodnotu 0.040, čo je hodnota pre prírodné korytá. 

 

Kalibrácia 
 

Kalibrácia modelu je hľadanie optimálnych parametrov použitých pri výpočte s cieľom 

zistiť skutočné chovanie systému (celého povodia) a pripraviť tým zrážkovo – odtokový 

model pre použitie v praxi.[7] 

 

Samotná kalibrácia sa deje na historických epizódach, kde si možno výsledky výpočtov 

overiť. Kalibrácia má pre presnosť modelu zásadný význam. Nekalibrovaný model, t.j. 

model, kde boli ponechané vstupné parametre je veľmi nepresný a na účely predikcie 

nepoužiteľný.  Cieľom kalibrácie je dosiahnuť čo najväčšiu presnosť modelovanej 

a pozorovanej odtokovej krivky v danom systéme (povodí).  

 

Postup pri kalibrácii parametrov 
 

Celý postup kalibrácie začína kontrolou dát. Pre zrážkovo – odtokový model sú to dáta 

o zrážkach a prietokoch na skúmanom území. Prvý dôležitým krokom pri kalibrácii je 

správny odhad počiatočných parametrov systému. Obecne platí, čím lepšie odhadneme 

počiatočné parametre simulácie tým skôr sa dopracujeme ku ich konečnému tvaru. Keď 

máme model naplnený dátami o zrážkach a  prietokoch a sú nám známe počiatočné 
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parametre simulácie, môžme pristúpiť k vypočítaniu hydrogramu odtoku v povodí. 

V tomto bode následne dôjde k porovnaniu vypočítaného hydrogramu s pozorovaným 

hydrogramom. Hlavnou úlohou je zistiť nakoľko model sedí s reálnym hydrologickým 

systémom. Ak model nesedí dostatočne je potrebné tento postup opakovať až kým nie 

sú výsledky uspokojivé.  

 

 
Obr.č. 13  Schéma kalibrácie zrážkovo – odtokového modelu( podľa[9]) 
 

Kritéria správnosti kalibra čných parametrov a interpretácia 
výsledkov 
 

Kalibrácia je pomerne zdĺhavý proces, najmä ak ide o čisto manuálnu kalibráciu. Často 

sú jej výsledky nejednoznačné a môže sa stať, že má kalibrácia viac riešení, to znamená, 

že zvýšenie jedného z parametrov sa dá vykompenzovať znížením iného parametra. 

A takisto je problémom fakt, že vplyv parametrov na výsledný prietok nie je vždy 

lineárny.  

Pri samotnej kalibrácii sa sledujú rôzne kritéria, ktoré určujú mieru presnosti 

jednotlivých kombinácií parametrov, ktoré sú popisované hodnotou  tzv. objektívnej 

funkcie. Čím menšia je jej hodnota, tým je chyba alebo rozdiel medzi hydrogramom 

namodelovaným a pozorovaným menšia. 
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1. Suma absolútnych chýb – hodnota objektívnej funkcie sa vypočíta ako rozdiel 

medzi hydrogramom modelovaným a hydrogramom pozorovaným. Keďže tento 

rozdiel môže byť aj číslo záporné do hodnoty objektívnej funkcie sa berie 

absolútna hodnota tohto rozdielu. Ak je táto hodnota rovná nule, hydrogramy 

sedia perfektne, to znamená všetky vypočítané hodnoty hydrogramu sa presne 

rovnajú hodnotám pozorovaným.[9] 

2. suma kvadratických odchýlok – veľmi často používaná metóda. Na porovnanie 

rozdielu medzi namodelovaným a pozorovaným hydrogramom porovnáva druhé 

mocniny ich rozdielu. [9] 

3. percentuálny rozdiel v hodnotách kulminačného prietoku – ako už z názvu 

metódy vyplýva metóda sa zameriava na rozdiel v hodnotách namodelovaného 

kulminačného prietoku a pozorovaného kulminačného prietoku vyjadreného 

v percentách, neodráža chyby v množstve alebo v čase kulminácie. [9] 

4. RMS chyba s váhami podľa kulminačného prietoku – porovnáva hodnoty 

rozdielov na druhú a váh týchto rozdielov. Váha je priradená každej hodnote 

pomerne k veľkosti hodnoty. Hodnotám väčším ako priemer pozorovaného 

hydrogramu sú priradené hodnoty väčšie ako 1, a naopak hodnotám menším sú 

priradené hodnoty menšie ako 1. Hodnote kulminačného prietoku je priradená 

najväčšia váha. Suma vážených rozdielov na druhú je potom delená počtom 

hodnôt počítaných pre modelovaný hydrogram. [9]  

 

Na vizuálne porovnanie rozdielu medzi hodnotami namodelovaného a hodnotami 

vypočítaného hydrogramu generuje aplikácia HEC HMS scatter plot a residual plot, kde 

scatter plot zobrazuje namodelované hodnoty voči pozorovaným hodnotám v rovnakom 

časovom kroku. Hodnoty pred kulmináciou sú zobrazené červeným krúžkom, hodnoty 

po kulminácii sú zobrazené modrým trojuholníčkom. Pomyselná čiara rovnosti medzi 

namodelovaným a pozorovaným prietokom je tvorená hodnotami kedy je hodnota 

medzi prietokmi rovnaká. Ak sa bod nachádza nad touto čiarou tak je hodnota 

namodelovaného prietoku nadhodnotená  a ak sa nachádza pod touto čiarou tak je 

hodnota prietoku naopak podhodnotená. Residual plot vyjadruje časové rozmiestnenie 

reziduálov (rozdielov) medzi namodelovaným a pozorovaným prietokom. Takisto 

ukazuje ako sú chyby rozmiestnené v dĺžke trvania simulácie. Toto rozmiestnenie môže 
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napríklad ukazovať  chybu v odhade určitého parametru. Napríklad ak sú hodnoty 

najväčších reziduálov zoskupené na začiatku simulovanej epizódy, indikuje to, že 

parameter počiatočnej straty nebol práve najlepšie zvolený. 

(obr. scatter plot pre epizódu XXXX,obr. obr. residual plot pre epizódu XXXX viz. 

príloha) 
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Simulácie 
 

Všetky simulácie boli uskutočňované na historických epizódach z rokov 2004 a 2005.  

Simulácia epizódy 22. – 27. augusta 2005 
 

V tejto epizóde simulujem letnú povodeň z augusta 2005. Namerané úhrny zrážok boli 

v tomto čase miestami až okolo 8 milimetrov za hodinu. Priemerný úhrn zrážok na 

celom povodí bol počas celej epizódy bol 2 milimetre. Kulminačný prietok mal hodnotu 

224 m3 za sekundu a bol dosiahnutý dňa 25.augusta o 3 hodine ráno.  

Hydrogram sa vyznačuje pomerne prudkým nástupom kulminačného prietoku, jeho 

zostupná vetva je len o niečo málo prudká. 

 

 
Obr.č. 14  Hodinové úhrny zrážok a hodnoty prietoku pre epizódu 22. - 27. 8. 2005 

 
 

Následne bola spustená simulácia s nezmenenými parametrami od pôvodného 

nastavenia. Priebeh hydrogramu simulovaného prietoku a jeho porovnanie s prietokom 

meraným  je znázornené na obr. č. 15. 
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Obr.č. 15 Porovnanie nekalibrovaného prietoku s meraným pre epizódu 22. - 27. 8. 2005 
 

Už na prvý pohľad je zrejmá chyba, ktorou je modelovaný prietok zaťažený. Hodnota 

kulminácie simulovaného prietoku dosahuje hodnotu 178,98 m3 za sekundu, to je 

rozdiel 45,02 m3/s, čo predstavuje chybu v hodnote kulminácie 20,1%. Takisto aj čas 

kulminácie modelu je značne odlišný od nameraného. Čas kulminácie bol nasimulovaný 

24.augusta 2005 o 19. hodine, čo predstavuje rozdiel 8 hodín. 

Následne som pristúpil ku kalibrácii epizódy, kde som sa snažil dosiahnuť najmä 

spresnenie času a hodnoty kulminácie modelu. Spresnenie hodnoty kulminácie som sa 

snažil dosiahnuť úpravou recesnej konštanty a zvýšením počiatočného odtoku, takže 

som zaistil, že menej zrážok skončí ako základný odtok a prispejú tak k zvýšeniu 

povrchového odtoku. Ďalšou úpravou bola úprava manningovho drsnostného 

koeficientu pri metóde kinematickej vlnovej aproximácie, pomocou ktorého som 

dosiahol ,že voda rýchlejšie odtečie z korýt do záverového profilu.  

Po úprave týchto parametrov vyzeralo porovnanie pozorovaného a modelovaného 

prietoku nasledovne 
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Obr.č. 16 Porovnanie kalibrovaného prietoku s meraným pre epizódu 22. - 27. 8. 2005 
 

Po nakalibrovaní tejto epizódy sa modelovaný prietok značne spresnil najmä z hľadiska 

hodnoty výšky kulminácie. Tu som dosiahol hodnotu 219,81 m3/s, čo predstavuje 

rozdiel voči nameranej hodnote prietoku -4,19 m3/s, čo predstavuje percentuálnu chybu  

1.9%, čo sa dá považovať za dobrú zhodu. Čo sa týka času kulminácie tu sa výsledný 

namodelovaný hydrogram prietoku spresnil o polovicu z pôvodných 8 hodín na 4 

hodiny. Pri kalibrácii som vyskúšal rôzne hodnoty parametrov a ich vplyv najmä na 

časový aspekt nástupu kulminácie, ktorý sa mi dlho nedarilo dostať do, čo najlepšej 

zhody. Výšku hodnoty kulminácie sa mi dokonca podarilo nakalibrovať skoro dokonale 

presne (s absolútnym rozdielom kulminačného prietoku len 0,1 m3/s), ale práve kvôli 

vyššiemu rozdielu v čase kulminácie (5 hodín) som pokračoval v kalibrácii ďalšej 

epizódy s úpravami pôvodných parametrov podľa tab. č. 5 

 

zvýšenie počiatočnej straty z každého povodia o 50% 

úprava recesnej konštanty na hodnotu 0,8 

úprava maningovho koeficientu drsnosti na 0,0275 

Tab. č. 5 úprava parametrov pri kalibrácii epizódy 22. - 27. 8. 2005 
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Simulácia epizódy 2. – 7. mája 2005 
 
V tejto epizóde simulujem májovú povodňovú udalosť z roku 2005. Počas nej siahali 

maximálne hodinové úhrny zrážok od 6 do 8 mm. Počas menej ako 24 hodín spadlo na 

celom území povodia 126 mm zrážok, čo spôsobilo zvýšený odtok v povodí.  

Kulminačný prietok bol zaznamenaný na hodnote 83,2 m3/s a bol zaznamenaný 5. mája 

2005 o 4 hodine ráno.  

Priebeh zrážok a prietoku za celú epizódu je znázornený na obr. č 17. 

Hydrogram prietoku sa vyznačuje rýchlym nástupom, zhruba 12 hodín po spadnutí 

zrážky do povodia. Samotný prietok však stúpol počas jednej hodiny skoro dvojnásobne 

z hodnoty 37,9 m3/s na hodnotu 79,5 m3/s. To bolo spôsobené pravdepodobne 

manipuláciou na jeze v Dluhoniciach. 

 

 
Obr.č. 17 Hodinové úhrny zrážok a hodnoty prietoku pre epizódu 2. - 7. 5. 2005 
 

Následne som pristúpil k simulácii tejto epizódy. Ako vstupné parametre som použil 

parametre, ktoré som použil na kalibráciu predchádzajúcej epizódy. 

Priebeh hydrogramu simulovaného prietoku a jeho porovnanie s prietokom meraným  je 

znázornené na obr.č.18. 
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Obr.č. 18 Porovnanie modelovaného prietoku s meraným pre epizódu 22. - 27. 8. 2005 
 

Z priebehu porovnania hydrogramu modelovaného a hydrogramu pozorovaného 

prietoku  je vidno, že model časovo zaostáva za realitou, v hodnote výšky kulminácie až 

také viditeľné rozdiely nie sú. V nástupnej vetve simulovaného hydrogramu je badať 

drobný rozdiel v počiatočnom odtoku, ktorý je pri meranom hydrograme nižší. Túto 

nepresnosť je možné ošetriť úpravou počiatočného odtoku, čo ale spôsobilo zvýšenie 

hodnoty kulminácie. Nástup vlny zachytil model pomerne presne, čo sa týka jej 

priebehu, horšie to už bolo s časom jej nástupu. Poklesová vetva modelovaného 

hydrogramu sa vyznačuje prudším poklesom ako je tomu u meraného hydrogramu. 

Modelovaný hydrogram tak zachytil aj druhú menšiu vlnu okolo hodnoty kulminácie, 

ktorá sa v nameraných prietokoch neprejavila. Takže pri následnej kalibrácii som sa 

pokúsil najmä o spresnenie času kulminácie, samozrejme pri zachovaní podobnej výšky 

kulminácie alebo jej zlepšenie. 

Počas kalibrácie tejto epizódy som skúšal rôzne hodnoty parametrov, najmä smerom 

k úprave času kulminácie. Najmä po ďalšej úprave mannigovho koeficientu drsnosti 

a času koncentrácie vody v každom subpovodí som očakával zpresnenie času 

kulminácie.  No nepodarilo sa mi dosiahnuť lepších výsledkov, čo mohlo byť spôsobené 

manipuláciou na jeze v Dluhoniciach, ktorú model síce pomerne presne zachytil 

a namodeloval, ale na druhú stranu práve kvôli nej nie je schopný spresnenia času 

kulminácie.  
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Modelom simulovaný kulminačný prietok bol na hodnote 82,102 m3/s, čo je absolútny 

rozdiel oproti pozorovanému prietoku na hodnote 1,098 m3/s, čo predstavuje chybu 

1,3%. Táto hodnota sa dá opäť považovať za dobrú zhodu. Simulovaný čas kulminácie 

bol zaznamenaný 4. mája o 16.hodine, čo predstavuje rozdiel 12 hodín, čo sa dá 

považovať za veľmi nepresnú hodnotu. Čas kulminácie je však výrazne ovplyvnený 

úpravou prietoku a tým, že po tejto úprave sa prietok držal pomerne na rovnakej 

vysokej (blízko kulminačnej) hodnote, čo takisto spôsobilo zväčšenie rozdielu v čase 

kulminácie. Ďalej som kalibračné parametre v tejto epizóde neupravoval, keďže som sa 

snažil zachovať fyzikálny základ modelu a nedegradovať ho tak na model typu „black – 

box“, kde nie je kladený dôraz na fyzikálne podstaty jednotlivých dejov ale určujúcim 

faktorom je iba pomer medzi vstupným a výstupným parametrom. 

 

Úprava času koncentrácie o 10% 

úprava maningovho koeficientu drsnosti na 0,015 

Tab. č. 6 úprava parametrov pri kalibrácii epizódy 2. - 7. 5. 2005 
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Simulácia epizódy 19. – 22. júna 2004 
 

Táto epizóda začala veľmi intenzívnou zrážkou, kde počas 5 hodín napadlo 146 mm 

zrážok, čo vyvolalo rýchle nasýtenie povodia. Následné dlhodobejšie trvanie zrážky, už 

síce nie tak výraznej, stačilo na vyvolanie vysokého povrchového odtoku. Kulminačný 

prietok bol nameraný na hodnote 61,2 m3/s v čase 21.4.2004 o 8.00 ráno. 

Priebeh zrážok a prietoku za celú epizódu je znázornený na obr. č 19. 

 

 
Obr.č. 19 Hodinové úhrny zrážok a hodnoty prietoku pre epizódu 19. - 22. 4. 2004 
 
Túto epizódu som  použil na verifikáciu modelu. To znamená na tejto epizóde som 

otestoval presnosť predchádzajúcich kalibrácii. Parametre, ktoré sa počas kalibrácie 

nemenili alebo sa menili len pre prvú epizódu a potom som s nimi už nepracoval, som 

ponechal na pôvodných nastaveniach. Parametre, ktorých hodnotu som menil aj v prvej 

aj v druhej kalibračnej epizóde som  použil pre nastavenie daného parametru použitého 

pre  verifikáciu, tak že som tento parameter vyberal z intervalu hodnôt použitých pri 

prvej a druhej kalibrácii.  

 

Po nasimulovaní verifikačnej epizódy som dostal hydrogramy zobrazené na č. 20. 

Nástupná vetva vykazuje  rozdiel v prietoku okolo 10 m3/s, tento rozdiel som sa snažil 
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v predchádzajúcich kalibráciách upraviť pomocou zmeny počiatočného odtoku, malo to 

však za následok aj výrazné zvyšovanie hodnoty kulminačného prietoku. Nástup vlny 

zachytil model vcelku slušne, meraný prietok je značne ovplyvnený manipuláciami na 

jeze v Dluhoniach, takže sa tam vyskytli hodinové zmeny v prietoku od 10 po 30 m3/s, 

čo model zachytiť nemohol. Kulminačný prietok bol namodelovaný na hodnotu 56,359 

m3/s, čo predstavuje oproti nameranému kulminačnému prietoku rozdiel 4.841 m3/s, čo 

predstavuje percentuálny rozdiel 7,9%. Kvôli manipuláciám sa nedá hodnota 

kulminačného a jej rozdiel považovať za úplne reprezentujúcu a smerodajnú. A preto 

posudzovať presnosť podľa jej hodnoty za viac ako problematické. Na základe 

vizuálneho porovnania dvoch hydrogramov a uvažovaní prietoku bez manipulácií na 

jeze je výsledný modelovaný  prietok o niečo málo nadhodnotený, podľa  odhadu 

zhruba 5 – 7 m3/s. Čo sa týka časovej presnosti nástupu kulminačného prietoku, tak 

podľa modelu došlo k jeho nástupu 21. júna o 12.hodine, kdežto nameraný čas 

kulminácie bol o 4 hodiny skôr, t.j. 21. júna o 8.00. Tento rozdiel je však opäť zaťažený 

chybou súvisiacou s manipuláciou na jeze, teda pri uvažovaní rovnakej situácie bez 

manipulácie by prišlo ku posunutiu času kulminácie v smere k modelu, takže sa dá 

považovať za presný. Zostupná vetva modelovaného hydrogramu prietoku je už na 

porovnateľnej úrovni zostupu s meraným hydrogramom prietoku.  

 

 
Obr.č. 20 Porovnanie modelovaného prietoku s meraným pre verifikáciu modelu 
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HYDROG 9.0 
 

HYDROG 9.0 je zrážkovo – odtokovým modelom primárne určený pre operatívnu 

prevádzku. V súčasnosti je používaný na podnikoch povodia Odry a Moravy a na 

ČHMÚ. Pri napojení na sieť zrážkových staníc a na predpovedné modely (napr. Aladin) 

slúži na predpoveď prietoku v sledovaných profiloch. 

 

Program bol pôvodne písaný pre systém MS – DOS prof. Milošom Starým, v súčasnosti 

funguje verzia pre Windows napísaná v programovacom jazyku Delphi 7.  

 

Zrážkovo – odtokový proces a schématizácia povodia 
v HYDROG 9.0   
 

Program rieši 2 základné skupiny transformácii a to hydrologické ( hydrologická 

bilancia, infiltrácia, efektívna zrážka ) a hydraulické (pohyb vody po povrchu povodia, 

odtok v korytách a vodných nádržiach ).[14] 

 

Schématizácia povodia je tvorená orientovaným grafom (N,H,P) kde N značí množinu 

vrcholov grafu, H množinu hrán a P množinu zavesených plôch na hrany grafu. Vrcholy 

grafu potom predstavujú uzly riečnej siete alebo miesta vodohospodárskych zariadení, 

hrany grafu predstavujú korytá toku a plochy zodpovedajú jednotlivým 

subpovodiam.[14]  

 

Model reprezentuje stratu na povodí infiltráciou podľa Hortona s možnosťou úpravy 

krivky poklesu infiltrácie. Ostatné zrážky potom tvoria plošný odtok, ktorý je 

transformovaný za použitia jednotkového hydrogramu do koryta toku. Povrchový odtok 

z povodia sa skladá z plošného odtoku zo zavesených plôch a odtoku v riečnej sieti. 

Numericky je odtok riešený kinematickou vlnovou aproximáciou Saint – Venantových 

rovníc pre neustálené prúdenie. 

Základný odtok je riešený regresným vzťahom, kde sa v celom povodí nachádza jedna 

podzemná nádrž. 
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Užívateľské prostredie HYDROG 9.0 
 

Užívateľské prostredie je v porovnaní s HEC – HMS značne „non user – friendly“. 

O prehľadnosti a určitej logickosti menu a jeho ponúk si môžeme nechať iba zdať. Je to 

určite spôsobené vysokou účelnosťou samotného programu, ktorý bol primárne 

programovaný pre nasadenie do praxe. To však v žiadnom prípade neobmedzuje jeho 

funkčnosť. 

 

Keďže samotný softvér nie je voľne dostupný a to ani vo forme obmedzenej verzie 

(napr. časovo alebo počtom spustení) jediná možná práca s ním bola možná na počítači,  

na ktorom bol nainštalovaný hardvérový kľúč. Ďalšou komplikáciou ( spôsobenou asi 

práve tým, že softvér je používaný práve len na tak málo pracoviskách – ČHMÚ 

Ostrava – pre povodia Odry, Bečvy a Hornej Moravy a na ČHMÚ Brno pre povodie 

Dyje ) tak takmer neexistujú dostupné nástroje či už pre schématizáciu povodia 

alebo samotný preprocessing povodia. (napr. podobne ako extenzie pre Arc view 3.x 

Geo HMS a Geo HMS add – in ). Hydrog síce podporuje na vstupe súbor typu dbf, čo je 

zároveň aj formát atribútovej tabuľky firmy ESRI, ale programová platforma ESRI nie 

je schopná generovať tzv. polopovodia, ktoré schématizácia vyžaduje. Tento problém 

čiastočne rieši program GRASS GIS.Ale tento spôsob vytvárania je omnoho časovo 

náročnejší ako pri použití extenzií GeoHMS a GeoHMS add – in. Súbor schématizácie 

mi bol poskytnutý z ostravskej pobočky ČHMÚ. 

  

Samotný Hydrog poskytuje veľmi obmedzené možnosti úpravy vstupných 

hydrometeorologických dát. Jedným z možných riešení a zároveň aj mnou použitým je 

import dát vo forme ASCII súboru typu .csv, podporovaný bežne používanými 

tabuľkovými a textovými editormi. Iným spôsobom prípravy hydrometeorologickým 

dát je možnosť použiť program Aquabase, ktorý slúži okrem iného aj pre správu 

vstupnej databázy údajov pre model Aqualog na niektorých pracoviskách ČHMÚ. 
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Obr.č. 21 Grafické rozhranie programu HYDROG 9.0 s editáciou parametrov 
 

 

V grafickom rozhraní programu (obr.č. 21) sa užívateľovi zobrazí základná schéma 

pripojeného povodia, popr. má možnosť zvoliť jej podrobnú verziu (obr.č. 22) a má 

možnosť kontroly (zobrazenia) a taktiež obmedzenej editácie hydrometeorologických 

dát, ďalej má možnosť upravovať čas a dátum simulovanej epizódy, upravovať 

kalibračné koeficienty, alebo len naimportovať aktuálne dáta a simulovať konkrétnu 

epizódu. 
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Obr.č. 22 Podrobná schématizácia povodia Bečvy 
 

Výpočet v Hydrogu môžeme rozdeliť na dve časti[14] –  

 

1. simuláciu 

2. predikciu 

 

Pre samotnú predikciu sú nutné ako vstupné dáta predpovede zrážok a teploty. Po 

prebehnutí výpočtu sa vo výstupnom hydrograme zobrazia simulovaný a nemeraný 

hydrogram pre daný záverový profil povodia. Následne je možné podľa vizuálneho 

porovnania obdivoch vygenerovaných hydrogramov zhodnotiť ich zhodu a prípadne 

model ručne dokalibrovať úpravou kalibračných koeficientov alebo použiť automatickú 

kalibráciu, ktorú model takisto ponúka. Táto sa deje jednotlivo pre povrchový odtok, 

kde sa porovnáva najlepšia zhoda simulovaného a modelovaného hydrogramu pri 125 

priechodoch a jednotlivo pre podzemný odtok, kde sa porovnáva zhoda pri 25 

priechodoch. 
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Simulácie v HYDROG 9.0 
 

Pre porovnanie výsledkov modelov HEC – HMS a HYDROG 9.0 som použil pre 

simulácie v  modely Hydrog rovnaké epizódy ako boli použité pri simuláciách v HEC – 

HMS. Teda na epizódach z rokov 2004 a 2005.  

     
Obr.č. 23 Vstupné pametre modelu a simulácie 
 

Epizóda 22. – 25. augusta 2005 
 

V tejto epizóde simulujem letnú povodeň z augusta 2005. Namerané úhrny zrážok boli 

v tomto čase miestami až okolo 8 milimetrov za hodinu. Priemerný úhrn zrážok na 

celom povodí bol počas celej epizódy bol 2 milimetre. Kulminačný prietok mal hodnotu 

224 m3 za sekundu a bol dosiahnutý dňa 25.augusta o 3 hodine ráno.  

 

Po naimportovaní vstupného súboru zo zrážkami a prietokmi som spustil simuláciu.  



 

 49 

 
Obr.č. 24 Porovnanie modelovaného prietoku s meraným pre epizódu 22. - 25. 8. 2005 
 

Z porovnania prietokov na obr. č. 24 je vidno, že modelovaný hydrogram vo svojej 

vzostupnej vetve nadhodnocuje prietok, to sa časom trvania simulácie čiastočne upraví 

a nástup vlny zachytáva s hodnotou kulminácie 191 m3/s, čo je oproti nameranej 

hodnote chyba 4 m3/s (14,7%). A časom kulminácie 25. 8 2005 o 1.hodine, čo 

predstavuje rozdiel 2 hodiny voči nameranému času nástupu kulminácie. 

Následne som pristúpil ku kalibrácii tejto epizódy. Tá sa v Hydrog-u deje buď 

poloautomaticky alebo manuálne. Použil som poloautomatickú kalibráciu pre 

dokalibrovanie podpovrchového odtoku a následnú manuálnu úpravu koeficientov. 

 



 

 50 

 
Obr.č. 25 Porovnanie kalibrovaného prietoku s meraným pre epizódu 22. - 25. 8. 2005 
 

 

 
Obr.č. 26 Nastavenie kalibračných koeficientov 
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Po kalibrácii parametrov, predovšetkým po použití poloautomatickej kalibrácie na 

podpovchový odtok, sa výrazne upravila nástupná vetva hydrogramu. Tá výrazne lepšie 

kopíruje nástup kulminačného prietoku aj čo sa týka hodnoty prietoku a aj z časového 

hľadiska. Samotný kulminačný prietok je trochu podhodnotený (o 4 m3/s),čo 

predstavuje chybu , zostupná vetva má rovnaký tvar aj pri modelovanom aj pri 

meranom prietoku, model v tejto časti hydrogramu mierne nadhodnocuje prietok. 

Simulácia epizódy 2. – 7. mája 2005 
 

V tejto epizóde simulujem májovú povodňovú udalosť z roku 2005. Počas nej siahali 

maximálne hodinové úhrny zrážok od 6 do 8 mm. Počas menej ako 24 hodín spadlo na 

celom území povodia 126 mm zrážok, čo spôsobilo zvýšený odtok v povodí.  

Kulminačný prietok bol zaznamenaný na hodnote 83,2 m3/s a bol zaznamenaný 5. mája 

2005 o 4 hodine ráno.  

Po nasimulovaní a zobrazení hydrogramov je zreteľný rozdiel medzi modelovaným 

a pozorovaným hydrogramom. Rozdiel v hodnote kulminačného prietoku sa pohybuje 

okolo 20 m3/s a takisto aj čas kulminácie v modeli nastúpil oveľa skôr ako v reále, takže 

model predbieha realitu a kulminačný prietok nadhodnocuje. 

 

 
Obr.č. 27 Porovnanie nekalibrovaných prietokov epizódu 2. - 7. 5. 2005 



 

 52 

 
 

 
Obr.č. 28 Porovnanie kalibrovaného prietoku s meraným pre epizódu 2. - 7. 5. 2005 
 

Po kalibrácii a úprave kalibračných koeficientov vyzerá daná epizóda podľa obr. č. 28. 

Hodnoty upravených parametrov sa nachádzajú na obr. č. 29. Rozdiel hodnote 

kulminácie prietoku sa upravil po kalibrácii na hodnotu 76 m3/s, čo predstavuje rozdiel 

oproti pozorovanému prietoku 7,2 m3/s, v percentách 8,6%. Čas kulminácie nastal 

podľa modelu 5.5 o 2.hodine, čo predstavuje rozdiel oproti pozorovanému času 

kulminácie rozdiel 2. hodiny. 

 

 
Obr.č. 29 Nastavenie kalibračných koeficientov 
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Simulácia epizódy 19. – 22. júna 2004 
 

Táto epizóda začala veľmi intenzívnou zrážkou, kde počas 5 hodín napadlo 146 mm 

zrážok, čo vyvolalo rýchle nasýtenie povodia. Následné dlhodobejšie trvanie zrážky, už 

síce nie tak výraznej, stačilo na vyvolanie vysokého povrchového odtoku. Kulminačný 

prietok bol nameraný na hodnote 61,2 m3/s v čase 21.4.2004 o 8.00 ráno.  

Táto epizóda bola použitá na verifikáciu modelu v HEC – HMS.  

 

Po spustení simulácie a zobrazení hydrogramov je badateľný rozdiel medzi oboma 

hydrogramami. Veľkým rozdiel je najmä v hodnote výšky kulminácie, z hľadiska času 

nástupu vlny a času kulminácie je modelovaný hydrogram pomerne presný. 

 

 
Obr.č. 30 Porovnanie kalibrovaného prietoku s meraným pre epizódu 19. - 22. 6. 2004 
 

Následne som túto epizódu kalibroval úpravou koeficientu infiltrácie v jednotlivých 

zavesených plochách na hodnotu 0,310 (obr. č. 31) a následne po zhliadnutí výsledného 

hydrogramu a výrazného zlepšenia  hodnoty výšky kulminácie,som tento koeficient 

upravil na hodnoty 0,470 (obr. č 32). 
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Obr.č. 31 Kalibrácia epizódy 19. – 22. 6. 2004, koeficient infiltrácie 0,310 
 

 
Obr.č. 32 Kalibrácia epizódy 19. – 22. 6. 2004, koeficient infiltrácie 0,470 

 

Presnejší odhad kulminačného prietok a čiastočne aj presný čas kulminácie je opäť 

ovplyvnený manipuláciami na jeze v Dluhoniciach. Hodnota kulminácie bola 

namodelovaná na hodnote 62 m3/s, čo predstavuje absolútny rozdiel 0,8 m3/s.
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Porovnanie možností modelu HEC – HMS s inými 

zrážkovo – odtokovými modelmi  

 

 V tejto kapitole by som chcel porovnať model HEC – HMS a jeho možnosti s inými 

zrážkovo – odtokovými modelmi a to konkrétne s modelom HYDROG 9.0 a MIKE 

SHE 2005.  

 

Zdrojom týchto údajov boli prevažne manuály k jednotlivým programom. 

Porovnať by som chcel tieto modely z hľadiska použitých metód hydrologickej 

a hydraulickej transformácie, použitých prístupov pri konštrukcii modelu. Ďalej 

z hľadiska druhu kalibrácie, prítomnosť polo alebo automatickej kalibrácie, ich 

napojenie na GIS (preprocessing, postprocessing), riešenie topenia snehu. 

 

 HEC HMS 3.0.1 MIKE SHE 2005 HYDROG 9.0 

Hydrologická 
transformácia 

SCS CN,  
SAC - SMA, Green 

Ampt, UH 

LAI, ET(Kristensen 
& Jensen), 

Richardsova rovnica, 
gravitačný odtok 

Horton 

Hydraulická 
transformácia 

Kinematická vlnová 
aproximácia, metóda 
Lag, Muskingum - 

Cunge 

Manningova rovnica, 
difúzna vlnová 
aproximácia, 

Kinematická vlnová 
aproximácia 

Kinematická vlnová 
aproximácia 

Konštrukcia 
modelu 

Semistribuovaný 
Združený 

distribuovaný 

Semistribuovaný 
Združený 

distribuovaný 
Semidistribuovaný 

Kalibrácia 
Priama úprava 

parametrov 
Priama úprava 

parametrov 
Kalibračné 
koeficienty 

Automatizovaná 
kalibrácia � � � 

GIS preprocessing � � � 

GIS postprocessing � � � 
Topenie snehu day/degree day/degree day/degree 

Tab. č. 7 porovnanie zrážkovo – odtokových modelov
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Porovnanie modelu HEC – HMS s modelom HYDROG  

 

Pre simulácie a kalibrácie obidvoch modelov boli použité rovnaké epizódy takže obidva 

modely simulovali približne rovnaké obdobia s rovnakými zrážkami a prietokmi.  

HEC – HMS na rozdiel od HYDROG-u priamo vo svojom výstupe určuje objektívnu 

funkciu (teda funkciu, ktorá určuje mieru presnosti modelovaného hydrogramu voči 

pozorovanému) a je tak možné hodnotiť presnosť modelu. Väčšinou je ako objektívna 

funkcia používaná metóda RMS chyby s váhami podľa hodnoty kulminačného prietoku. 

Takže toto objektívne kritérium hodnotenia nie je možné použiť kvôli jeho 

neprítomnosti v jednom z programov.  

Následne bola ako metóda hodnotenia presnosti vybraná metóda percentuálneho 

rozdielu v hodnotách kulminačného prietoku (KP), keďže hlavnou úlohu modelu je 

hlavne čo najlepšie namodelovať práve túto hodnotu. A aj pri samotnej kalibrácii som 

sa presvedčil, že nakalibrovať hodnotu výšky kulminačného prietoku je omnoho 

jednoduchšie ako nakalibrovať čas kulminácie. A asi najťažšie je nájsť správny pomer 

medzi týmito dvoma hodnotami. 

 

Epizóda 
Pozorovaný 

KP 
(m3/s) 

KP modelu 
HEC – HMS 

(m3/s) 

Rozdiel KP 
modelu 

HEC – HMS 
(%) 

KP modelu 
HYDROG 

(m3/s) 

Rozdiel KP 
modelu 

HYDR (%) 

22-27.8.2005 224 219,81 1.9 220 1.78 

2-7.5.2005 83.2 82,102 1.3 76 8.6 

19-22.6.2004 61.2 56,359 7.9 62 1.3 

Tab. č. 8 Porovnanie hodnôt kulminačného prietoku dosiahnutých v obidvoch modeloch 

 

Z tab. č. 8 je zrejmé, že hodnota kulminačného prietoku sa pre epizódu 22.-27.8.2005 

podarila obidvom modelom nasimulovať skoro rovnako presne s chybami 1.9 a 1.78 %. 

Pri epizóde 2-7.5 2005 bol presnejší model konštruovaný v HEC – HMS (presnosť 

1.3%) oproti rozdielu 8.6% dosiahnutému v HYDROG-u. No a pri verifikačnej epizóde 

19.-22.6.2004 bol presnejší model HYDROG, keď chyba v odhade hodnoty 

kulminačného prietoku predstavovala 1.3% oproti rozdielu 7.9% dosiahnutému v HEC 

– HMS.   
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Z hľadiska presnosti odhadu času kulminačného prietoku sú výsledky obidvoch 

modelov uvedené v tab. č. 9. 

 

epizóda Rozdiel v HEC- 
HMS (h) 

Rozdiel 
v HYDROG (h) 

22-27.8.2005 4 2 

2-7.5.2005 12 2 

19-22.6.2004 4 4 
Tab. č. 9 Porovnanie presnosti času kulm. prietoku 

 

Model v HEC – HMS dosahoval presnosť od 4 do 12 hodín. Rozdiel 12 hodín je 

spôsobený manipuláciou na jeze, ktorý sa nachádza pred miesto merania prietoku. Práve 

táto manipulácia na jeze spôsobila to, že sa prietok držal dlhšiu dobu na úrovni blízkej 

hodnote kulminačného prietoku (obr. č. 18) a preto môže byť táto hodnota značne 

skreslená.  

Model HYDROG dosahoval presnosť okolo 2 hodín. Raz bola dosiahnutá hodnota 4 

hodiny, ale podľa priebehu hydrogramu (obr. č. 32) je zrejmé, že pri náznaku zvýšenia 

prietoku zasiahli opäť vodohospodári a manipulácie opäť mohli ovplyvniť časový 

rozdiel. 

Dá sa teda konštatovať, že HYDROG bol o niečo presnejší pri porovnaní presnosti 

odhadu času kulminácie, pri odhade hodnoty kulminačného prietoku boli výsledky 

oboch modelov porovnateľné. Napriek tomuto nemožno považovať toto porovnanie za 

smerodajné, keďže veľkú časť presnosti odhadu tvorí kalibrácia modelu. Takže samotná 

presnosť výrazne závisí práve na kalibrácii, teda hlavne na skúsenostiach osoby, ktorá 

túto kalibráciu uskutočňuje, hlavne pri manuálnej kalibrácii. Takisto určitý rozdiel 

mohol byť spôsobený rozdielnym pojatím samotnej kalibrácie, kde pri manuálnej 

kalibrácii sa v modely HEC – HMS používa priama úprava parametrov jednotlivých 

komponentov modelu, kdežto v modely HYDROG sa používajú prepočetné kalibračné 

koeficienty.  
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Záver 

 

Hlavnou úlohou tejto práce bolo zostrojiť zrážkovo – odtokový model v HEC – HMS 

pre povodie Bečvy. Následne tento model pomocou vybraných zrážkovo – odtokových 

epizód nakalibrovať a porovnať jeho výsledky s druhým modelom. Ako druhý model 

bol vybraný Hydrog 9.0, keďže je používaný na ČHMÚ pre operatívne predpovede na 

povodí Bečvy.  

Prvým krokom pre konštrukciu modelu je preprocessing a vytvorenie schématizácie 

povodia Bečvy v extenziách pre Arc View 3.x GeoHMS a GeoHMS add – in. Tu sa 

pracovalo s DEM, aplikácia občas vykazovala pri týchto operáciách nestabilitu. 

Po získaní modelu schématizácie som pristúpil k úprave časových rád dát. Pri úprave 

dát pre HEC – HMS som použil aplikáciu HEC – DSSVue, pre vstup 

hydrometeorologických dát pre HYDROG bol použitý import dát z textového súboru 

.csv. Pri textovom vstupe som sa najviac stretával s chybami v štruktúre textové súboru, 

ktoré proces úpravy vstupných dát značne komplikovali. 

Ďalším krokom po konštrukcii modelu a naplnení modelu dátami samotné simulácie 

a kalibrácia modelu. Tu sa vyskytli problémy s rozdielmi metodikami použitými 

v oboch modeloch pre kalibráciu. Ďalším problémom bolo nájsť vhodné epizódy pre 

kalibráciu. Snažil som sa vybrať epizódy s určitými extrémami, či už zrážok alebo 

prietokov. Tesne pred záverovým profilom sa však nachádzal jez, ktorý bol pri každej 

extrémnejšej situácii použitý na reguláciu toku a to značne sťažovalo kalibráciu.  

V poslednej úlohou bolo porovnanie výsledkov oboch modelov. Tu som zistil, že 

výsledky porovnania nie je možné brať ako úplne smerodajné. Najmä z dôvodu použitia 

rozdielnych metodík pre kalibráciu v modeloch, t. z. nebolo možné kalibrovať oba 

modely podľa rovnakých kritérií. Nakoniec boli ako kritériá kvality modelu zvolené 

presnosť namodelovania času kulminačného prietoku a jeho hodnota. 

Všetky určené ciele je možno považovať za splnené.   
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