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ANOTÁCIA DIPLOMOVEJ PRÁCE 

 

    Diplomová práca sa zaoberá vplyvom zmeny pokryvu územia (odlesnenia) na 

zrážkovo-odtokové vzťahy v povodí Čierneho Hrona. Prvá časť obsahuje hydrologickú 

charakteristiku lesných ekosystémov,  teoretický popis princípov hydrologického modelovania a 

charakteristiku záujmového územia. V ďalšej časti je konkrétny postup zostavenia,  kalibrácie 

modelu a samotné modelovanie vybraných scenárov. V záverečnej časti sú prezentované 

výsledky modelovania, ich štatistická analýza a záverečné hodnotenie. 

 

Kľúčové slová: ťažba dreva, povodie, zrážkovo-odtokové vzťahy, Čierny Hron, 

hydrologický model, digitálny model terénu, HEC-HMS, SCS CN, Green Ampt. 

 

 

 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

 

 

    Graduation theses deals with the impact of territory surface changes (deforestation) on 

 rainfall-runoff relations in the basin of Čierny Hron. The first part contents hydrological 

characteristics of forest ecosystems, theoretical description of hydrological simulation principles 

and interest zone characteristics. In following part is described particular procedure of model 

compilation and calibration, and simulation of chosen scenarios alone.  Final part of the theses 

presents the simulation results, their statistical analyses and final evaluation.  

 

Key words: timber harvesting, river-basin, rainfall-runoff relations, Čierny Hron, 

hydrological model, terrain digital model, HEC-HMS, SCS SN, Green Ampt.  
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ÚVOD 

 

  Skutočnosť že v súčasnej dobe sme svedkami významných klimatických zmien 

v globálnom meradle sa stáva stále viac zrejmým a akceptovaným faktom. Dá sa povedať že 

názory odborných kruhov sa rozchádzajú len v miere ktorou sa na prebiehajúcich zmenách 

podieľa ľudská činnosť.  

  O globálnych zmenách je možné diskutovať, keďže  sú pre väčšinu ľudí niečím 

abstraktným.  Miestne dôsledky sa však môžu konkrétne dotýkať kohokoľvek z nás. Udalosti nedávnych 

rokov sú toho jasným dôkazom. Nadpriemerné zrážkové úhrny lokalizované na malých plochách, zvýšené 

prietoky na vodných tokoch spojené so záplavami či veterné smršte vyskytujúce sa v miestach kde takéto 

javy neboli obvyklé, priniesli okrem značných materiálnych škôd aj otázky. Otázky ako je možné týmto 

negatívnym javom predchádzať, prípadne aspoň minimalizovať ich následky. Tu sa dostávame aj 

k hodnoteniu ľudskej činnosti  a jej možným vplyvom na globálnu i miestnu klímu.  

  Keďže klíma vo svojej podstate predstavuje rozsiahly a komplikovaný systém , je mimoriadne 

ťažké vytvoriť modelový systém ktorý by dostatočne verne simuloval jeho správanie. Preto je v praxi 

účelné vybrať istú časť a pokúsiť sa vytvoriť čo najvernejší obraz skutočnosti pomocou rôznych 

matematických modelov. Rýchly rozvoj v oblasti výpočtovej techniky a v oblasti modelovacích systémov 

posledných rokov poskytuje nové a širšie možnosti v oblasti predpovedí, optimalizácie využitia krajiny 

a prírodných zdrojov a tiež v predchádzaní možným negatívnym javom.  

  Táto práca je zameraná na oblasť hydrologického modelovania zrážkovo-odtokových procesov  

v lesnatom povodí. Tento typ povodia bol zvolený preto, že v tejto oblasti dochádza k stretu dvoch 

protichodných záujmov. Na jednej strane les predstavuje dôležitý stabilizačný činiteľ lokálnej i globálnej 

klímy s vysokou schopnosťou regulácie zrážkového odtoku. Na druhej strane sú lesy zdrojom drevnej 

hmoty, po ktorej dopyt neustále rastie, čo má za následok zvyšovanie objemov ťažby aj s následnými 

negatívnymi javmi pre lesné ekosystémy.  Tieto javy so sebou prinášajú zmeny vo využívaní pôdneho 

a lesného fondu a následne v hydrologických režimoch povodí, preto je vhodné porozumieť prebiehajúcim 

procesom a v dostatočnom predstihu eliminovať ich prípadné negatívne  vplyvy. A práve toto je priestor 

pre využitie technológií GIS a matematických metód hydrologického modelovania, na simuláciu 

hydrologických situácií a javov.   
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1 Cieľ práce  

Cieľom práce je zhodnotenie vplyvu hospodárskej činnosti v lesných ekosystémoch na 

zrážkovo-odtokové vzťahy v lesných povodiach s využitím metód matematického modelovania. 

S ohľadom na kvalitu a dostupnosť potrebných dát, a tiež charakter posudzovaných vplyvov som 

sa rozhodol použiť metodiku scenárového modelovania, ktoré modeluje zrážkovo-odtokové 

vzťahy pri rôznom využití pôdy.  

Jednotlivé časti práce predstavujú v prípravnej fáze definovanie a popis záujmového 

územia, popis a porozumenie princípom hydrologických modelov všeobecne a modelu HEC-

HMS zvlášť, hydrologickú charakteristiku krajiny, prípravu dát. V hlavnej časti sa jedná o  

konštrukciu modelu, definovanie podmienok za ktorých bude modelovanie prebiehať, kalibráciu 

modelu  a samotné modelovanie pre rôzne scenáre. 

V záverečnej fáze pôjde o vyhodnotenie získaných údajov, ich analýzu a formulovanie 

záverov.   
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2 Metodika práce  

Spracovanie projektu tvorí niekoľko etáp, ktoré sa vzájomne časovo prelínajú. Po 

rozhodnutí o téme spracúvaného projektu bolo nevyhnutné naštudovať teóriu k riešenej 

problematike a oboznámiť sa s dielami, ktoré sa podobnou problematikou v minulosti zaoberali. 

Z týchto materiálov by som vyzdvihol hlavne súhrnnú štúdiu „Lesy a povodne“ vydanú 

Národným lesníckym inštitútom, autorov P.KANTORA, V.KREČMERA, F.ŠACHA, 

V.ŠVIHLU  V.ČERNOHOUSA  a publikáciu „Hydrologie“  F.HRÁDKA a P.KUŘÍKA z Českej 

poľnohospodárskej univerzity v Prahe. Tieto publikácie mi pomohli zorientovať sa v riešenej 

problematike a tiež poskytli teoretický základ mojej práce. 

V ďalšej fáze na základe získaných vedomostí a prostredníctvom konzultácií s vedúcim 

projektu RNDr. Jánom UNUCKOM Ph.D., nasledoval výber  metodiky vhodnej  pre konkrétne 

podmienky, výber vhodného povodia a tiež programového vybavenia zodpovedajúceho zvolenej 

metodike. Dôvodmi výberu modelovacieho systému HEC-HMS boli okrem dostupnosti (program 

je distribuovaný ako freeware) aj menšia citlivosť na presnosť vstupných dát, možnosť výberu 

viacerých metodík výpočtu v jednom projekte, dobre zdokumentované postupy, dostatočná 

stabilita konkrétnej verzie 3.1.0, v rámci preprocessingu overená  spolupráca s GIS aplikáciou 

ArcView 3.2, v ktorej je k dispozícii dostatok overených extenzií. Samotné prostredie HEC-HMS 

poskytuje výber z niekoľkých metód pre výpočet odtoku z povodia. Pre určenie straty na povodí 

bola vybraná metóda SCS CN a pre  výpočet podzemného (základného) odtoku metóda recesná. 

Z dôvodu zabezpečenie väčšej objektivity získaných výstupov, bola pre určenie straty na povodí 

pridaná ďalšia metóda, Green-Ampt. Časovo najnáročnejšiu etapu predstavovala etapa získania 

relevantných dát. Hlavne obstaranie údajov o charaktere krajinnej pokrývky či  digitálny model 

reliéfu bolo časovo  náročné. S touto etapou sa časovo prekrývala etapa predspracovania 

získaných dát, v ktorej došlo k úprave získaných dát do podoby použiteľnej v ďalšom postupe. 

Následne bol zostavený samotný model so zadefinovaním vstupných podmienok a jeho 

kalibráciou. Kalibrácia modelu bola verifikovaná na zrážkovej udalosti v júli 2001, následne 

prebiehalo zmenou vstupných podmienok samotné modelovanie rôznych scenárov. Záverečnú 

fázu predstavuje analýza získaných výsledkov, diskusia a záver. 
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3 Vymedzenie a charakteristika povodia.  

 

3.1 Všeobecná charakteristika 

Povodie Čierneho Hrona bolo vybrané z dôvodu  charakteru  územia, ktorého  povrch je 

z 80 % tvorený lesnými porastmi [1] a z dôvodu dobrého pokrytia územia sieťou meracích staníc. 

Vybrané územie je v správe lesného závodu Čierny Balog, a prebieha tu rozsiahla ťažobná 

činnosť v lesných porastoch. Podstatná časť povodia sa nachádza hlavne v okrese Brezno, 

čiastočne v okresoch Detva a Banská Bystrica.  

Povodie Čierneho Hrona je tvorené hlavným tokom Čierny Hron s najvýznamnejšími 

ľavostrannými prítokmi Kamenistý potok, Osrblianka, Vydrovo, Veľká dolina a Brôtovo. 

Z pravej strany priberá významnejšie prítoky iba v hornej časti toku, Šaling, Kýčerný potok 

a Čierny potok. 

Čierny Hron pramení pod Dlhým grúňom (1 061 m.n.m.) v nadmorskej výške 960 m, do 

Hrona ústi z ľavej strany v nadmorskej výške 467 m. Celková plocha povodia je 291,72 km2, 

dĺžka toku 25,3 km. Plocha povodia bez prítoku Osrblianka, ktoré nie je predmetom skúmania je 

244,86 km2. Povodie má asymetrický tvar, vyvinuté je len na ľavej strane. Charakteristika tvaru 

povodia A.L-2 je 0,44, hustota riečnej siete je 1,58 km.km-2. Najvyšším bodom povodia je 

Klenovský Vepor 1 338 m.n.m., najnižším ústie s nadmorskou výškou 467 m.n.m. a celkový 

výškový rozdiel je 871 m [1]. 

 

3.2 Geologická charakteristika 

Študované územie je budované hlavne kryštalinikom a mezozoikom geologického celku 

veporíd. V okrajových častiach pristupujú produkty neogénneho vulkanizmu mladého systému 

stredoslovenských neovulkanitov [1]. 

Balocké vrchy sú budované prevažne hlbinnými a metamorfovanými horninami. Bralnatý 

andezitový vrchol Klenovského Vepra  je zvyškom rozsiahleho vulkanického pokryvu. Severná 

časť Sihlianskej planiny patrí k zvyškom pôvodného treťohorného zarovnaného povrchu a tvoria 

ju granitoidné horniny veporského  kryštalinika. Prevažnú časť Veporských vrchov tvoria 

kryštalické horniny, najmä žuly, granodiority, diority a kryštalické bridlice. V severozápadnej 
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časti vystupujú druhohorné kremence, vápence a dolomity. Veľkú časť pohoria pokrývali 

pôvodne vulkanické horniny, hlavne andezity a andezitové tufy. Dnes z nich existujú len zvyšky 

s exponovaným bralnatým reliéfom [2]. 

 

3.3 Geomorfologická charakteristika  

Povodie Čierneho Hrona sa nachádza medzi Horehronským Podolím na severe, masívom 

Poľany na  juhozápade a Klenovským Veprom na východe. V povodí rozlišujeme dve 

geomorfologické oblasti. Oblasť Slovenského Rudohoria je reprezentovaná celkom Veporských 

vrchov s podcelkami Balocké vrchy, Sihlianska planina a Čierťaž. Oblasť Slovenského 

Stredohoria je zastúpená celkom Poľany [1].  

Balocké vrchy, ktoré zaberajú podstatnú časť povodia sú na juhozápade ohraničené 

ostrým hrebeňom nad hornou časťou Kamenistej doliny, severná strana je charakteristická 

sústavou dlhých úzkych zalesnených dolín. Vo východnej časti dominuje  asymetricky vyvinutý 

chrbát s najvyšším vrchom Klenovský Vepor (1 338 m.n.m.). Typické sú hlboko do masívu 

zabiehajúce doliny a početné prítoky. Geomorfologický podcelok Čierťaž  charakterizuje husto 

zalesnené a spleťou chrbtov a dolín silno rozčlenené územie. Sihliansku planinu tvorí pôvodne 

plošinaté územie rozrezané sústavou dolín [2]. 

 

3.4 Pedologická charakteristika 

Vlastnosti pôdneho profilu, hlavne hydrologické patria medzi najvýznamnejšie faktory 

ovplyvňujúce charakter odtokového režimu.  

Najrozsiahlejšie plochy v povodí Čierneho Hrona pokrývajú hnedé lesné pôdy. Na 

substrátoch vápencov a dolomitov sa vyskytujú rôzne subtypy rendzín. Na nivách väčších tokov 

sa vytvorili nivné pôdy [2]. 

 

3.5 Hydrologická charakteristika 

Územie Čierneho Hrona patrí do troch hydrogeologických rajónov, a to: 

-   Q-G 075 -   paleozoikum povodia horného Hrona 

-   MG 078  -   mezozoické a predmezozoické  tvary severozápadnej časti Veporských 

    vrchov 
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-   V-083     -   neovulkanity Poľany. 

Na základe geologickej stavby v skúmanom území vyčleňujeme podzemné vody 

kryštalinika, mezozoika a vulkanického neogénu. 

Hydrogeologické rajóny MG 078  a V 083 majú využiteľné zásoby podzemných vôd 0,5-

0,99  l.s-1.km-2, zatiaľ čo rajón Q-G 075, do ktorého je  zaradená prevažná časť študovaného 

územia má využiteľné zásoby podzemných vôd  0 - 0,49  l.s-1.km-2. V povodí Čierneho Hrona je 

registrovaných  okolo 140 prameňov, z ktorých je zachytených 15. Zachytené pramene majú len  

lokálny význam a slúžia pre zásobovanie obyvateľov Čierneho Balogu, Sihly a Lomu nad 

Rimavicou. Miestny význam  presahujú len pramene Anderlová 1  a 2, ktoré sú výdatnosťami 15 

– 25  l.s-1 významnými vodárenskými zdrojmi [1]. 

V povodí Čierneho Hrona sa nachádza päť zrážkomerných a šesť vodomerných staníc. 

 

 
Obrázok č.1: Rozmiestnenie vodomerných staníc (zdroj  SHMÚ) 
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3.6 Klimatologická charakteristika 

Podľa klasifikácie Končeka povodie Čierneho Hrona leží v troch klimatických oblastiach: 

mierne teplej, mierne chladnej a iba malé územie zasahuje do chladnej horskej [1]. 

 

3.7 Charakteristika vegeta čného pokryvu 

Vegetačný kryt zásadným spôsobom ovplyvňuje rýchlosť povrchového odtoku a rýchlosť 

infiltrácie. Je tiež významným faktorom procesu evapotranspirácie. 

Vegetačne patrí povodie Čierneho Hrona do oblasti západokarpatskej kveteny a do 

obvodu slovenskej predkarpatskej kveteny. Vegetačný kryt tvorí cca 80 % hospodársky zmiešaný 

les (smrek, buk, javor, jaseň, jedľa) a 20 % hospodársky využívaný trávny porast a striedavé 

poľnohospodárske kultúry [1]. 

Do oblasti povodia zasahuje prírodná rezervácia Poľana so zachovalými 

jedľovobukovými pralesmi, nachádza sa tu prírodná pamiatka Kamenistý potok so zachovalým 

systémom podhorského typu na meandrujúcom toku, národná prírodná rezervácia Dobročský 

prales s poslednými zvyškami pôvodných zmiešaných lesov, či  prírodná rezervácia Klenovské 

Blatá s komplexom mokradnej flóry a fauny a ďalšie.  

 

3.8 Teplotná charakteristika 

Priemerná ročná teplota sa v údolných častiach pohybuje v rozmedzí  4 až 6 °C. 

Najteplejším mesiacom je júl, v ktorom priemerná mesačná teplota dosahuje 14 až 16 °C, naopak 

najchladnejším mesiacom je január s priemernou mesačnou teplotou od - 4 do - 6 °C [3]. 
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4 Hydrologická charakteristika lesných ekosystémov  

 

4.1 Hydrologické procesy 

Voda je jednou z nevyhnutných zložiek prírodného prostredia a dôležitou a prakticky 

nenahraditeľnou podmienkou existencie a života lesných ekosystémov a života vôbec. Je 

dôležitou zložkou umožňujúcou kolobeh živín,  proces transpirácie lesných porastov a život 

vegetácie obecne. 

Základné zložky obehu vody v prírode - zrážky, fyzikálny a fyziologický výpar 

(evapotranspirácia), povrchový a podpovrchový odtok, voda akumulovaná v prirodzených a 

umelých nádržiach [13]. 

Voda v skupenstve plynnom, kvapalnom a tuhom je na Zemi vo večnom, nepretržitom, 

uzavretom obehu (kolobehu). Základňu pre globálny obeh vody tvorí plocha svetového oceánu, 

ktorá silne prevláda nad plochou pevniny.  

Veľký kolobeh vody (hydrologický cyklus v globálnom meradle Zem) - vyparený objem 

vody z oceánov je prenášaný vo forme vodnej  pary (ako oblaky, hmla) vzdušnými prúdmi nad 

kontinenty, kde kondenzuje alebo desublimuje, v podobe zrážok (dážď, sneh, krúpy, rosa, inoväť, 

námraza) spadne na pevninu, potom sa buď povrchovým odtokom dostáva priamo do vodných 

tokov, alebo infiltruje do podpovrchových vôd a do vodných tokov sa dostáva výronom a 

nakoniec sa vodnými tokmi vracia späť do morí [13]. 

Malé kolobehy vody (hydrologické cykly v lokálnom meradle) - pri ktorých buď voda 

vyparená zo svetového oceánu sa v podobe zrážok do nej vracia bez povrchového odtoku, alebo 

voda zo zemského povrchu resp. z povrchu rastlín sa vyparuje (výpar z pôdy, nádrží, jazier a 

vodných tokov, intercepcia, transpirácia) a vzdušnými prúdmi je prenesená na pevninu, či nad 

oceán [13] . 
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Obrázok č.2: Komponenty hydrologického cyklu [22] 

Procesy, ktoré sa podieľajú na hydrologickom cykle môžeme podľa CUDLÍNA (1999) 

rozdeliť na : 

• priamy výpar (vyparovanie zrážkovej vody okamžite po daždi) 

• intercepcia (zadržiavanie zrážkovej vody vegetáciou a terénnymi depresiami) 

• retardácia (spomaľovanie odtoku zrážkovej vody po povrchu) 

• infiltrácia (vsakovanie vody do pôdy) 

• retencia (dočasné zadržiavanie zrážkovej vody prostredím) 

• evapotranspirácia (transpirácia + evaporácia, čo je výpar z povrchu a dýchanie 

rastlín) 

• akumulácia (dlhodobé hromadenie vody) 

• drenácia (odvodňovacia schopnosť) 

• povrchový odtok  

• podpovrchový (hypodermický) odtok [4] 

Procesom, ktorý inicializuje väčšinu ostatných procesov hydrologického cyklu sú zrážky. 

Zrážky môžeme rozdeliť podľa miesta vzniku na atmosférické (vznikajú vo voľnej atmosfére) a 

horizontálne (vznikajú na povrchu územia – predmetoch, rastlinách) [13]. Atmosférické  zrážky 

môžeme považovať za základný vstupný činiteľ zrážkovo-odtokových vzťahov [5].  
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  Zrážky spadnuté v povodí sú zadržiavané najskôr na povrchu rastlín (interpcepcia) 

a vsakovaním do pôdy (infiltrácia). Infiltrácia je  proces  prenikania vody do pôdneho prostredia 

obvykle cez povrch pôdy. Významným spôsobom ovplyvňuje podiel zrážok na povrchovom 

odtoku, hypodermickom odtoku a odtoku podzemných vôd. Faktory, ktoré tento proces 

ovplyvňujú sú hlavne [13]  :  

- fyzikálne vlastnosti pôdy  

- vegetačný kryt pôdneho povrchu 

- vlhkosť pôdy 

- intenzita a trvanie zrážok 

- chemické látky pridané do pôdy 

V povodiach vzniká v dôsledku zrážok ďalšia zložka zrážkovo-odtokových vzťahov, 

odtok. Je to jav predstavujúci pritekanie povrchovej alebo podpovrchovej vody do recipientov 

[13].  

Podľa HRÁDEK KUŘÍK (2002) sa zrážková voda dostáva do záverového profilu povodia 

tromi spôsobmi. 

a) povrchovým odtokom, ktorý predstavuje gravitačný pohyb vody po svahu, alebo 

sústredený odtok riečnou sieťou k uzatvárajúcemu profilu povodia. V rámci 

povrchového odtoku rozlišujeme 3 fázy: 

• fázu nasycovania pôdy, v ktorej nedochádza k povrchovému odtoku, intenzita dažďa 

je menšia ako intenzita infiltrácie. Všetka zrážková voda je zadržaná odtokovou 

plochou (infiltrácia, intercepcia, akumulácia v lokálnych depresiách). 

• fázu plošného odtoku, ktorá nastáva ak intenzita dažďa prevyšuje intenzitu infiltrácie. 

Po saturácii strát intercepciou a akumuláciou v povodí steká voda v drobných 

pramienkoch v smere najväčšieho sklonu k záverovému profilu povodia. 

• fázu sústredeného odtoku v riečnej sieti, kde sa uplatňuje okrem povrchového odtoku 

aj odtok v korytách tokov. Veľkosť podielu povrchového odtoku na celkovom odtoku 

závisí hlavne na počiatočnom nasýtení pôdy, jej priepustnosti a na charaktere dažďa. 

b) odtokom presakujúcej dažďovej vody (hypodermickým), ktorý predstavuje časť 

infiltrovaných zrážok, ktorá sa nepodieľa na pôdnej vlhkosti, ani nedosahuje hladinu 

podzemnej vody, ale prúdi v pôdnom profile nekapilárnymi pórmi k záverovému 
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profilu povodia. Tvorí podstatnú časť povrchového odtoku  a väčšinou sa zahrňuje 

pod pojem priamy odtok (povrchový odtok  + odtok presakujúcej gravitačnej vody). 

c) odtok podzemnej vody je prúd podzemnej vody pohybujúci sa v smere sklonu 

nepriepustného podložia. Zrážky, ktoré infiltrujú k hladine podzemnej vody sa 

dostávajú podzemným prítokom do hlavného toku oneskorene za povrchovým 

odtokom. 

Celkovú bilanciu odtoku môžeme zjednodušene vyjadriť ako [13]: 

Oc = Op+ Oh+ Oz = Oph + Oz 

kde 

Oc – celkový odtok 

Op– povrchový odtok 

Oh– podpovrchový (hypodermický) odtok 

Oz– základný odtok 

Oph– priamy odtok 

 

4.2 Voda v lesných systémoch 

Z vodohospodárskeho hľadiska je pozitívny vplyv lesa na obeh vody v prírode zrejmý,  

avšak skúsenosti získané na množstve experimentálnych objektov na celom svete hovoria 

o veľkých rozdieloch pri tvorbe zrážkovo-odtokových procesov v lesných systémoch.  Reálna 

schopnosť lesných systémov ovplyvňovať zrážkovo-odtokové vzťahy závisí od množstva 

faktorov, či už klimatických, antropogénnych, fenologických, geologických, hydrologických, 

ďalej druhovej, vekovej, priestorovej skladby lesných porastov a iných [5]. 

 Zrážkovo-odtokové vzťahy v lesných systémoch ovplyvňujú hlavne pôda a vegetačný 

kryt. Pôda je priepustné médium, ktoré poskytuje pre pohyb vody veľké množstvo cestičiek – 

jemných pórovitých kanálikov. Efektívnosť pôdy ako činiteľa pre transport vody závisí na 

veľkosti a  množstve týchto kanálikov. Množstvo, veľkosť, geometria a spojitosť týchto 

kanálikov určuje priepustnosť pôdy. Čím je veľkosť pórov väčšia, tým je väčšia infiltračná 

rýchlosť. Zrážková činnosť môže mať za následok zníženie infiltračnej schopnosti pôdy 

(kinetickou energiou kvapiek, triediacou schopnosťou tečúcej vody dochádza k vytvoreniu 

hladkého a relatívne nepriepustného povrchu). Účinnú ochranu pred deštrukciou poskytuje 
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vegetačný kryt [13].  

Oproti poľnohospodárskym  pôdam majú lesné pôdy obecne niekoľkonásobne vyššiu 

infiltračnú kapacitu a intenzitu priesaku zrážkovej vody pôdou. Je to dané vyšším obsahom 

gravitačných pórov v lesnej pôde,  ktoré sú hlavnou vstupnou bránou pre prienik zrážkovej vody 

z malých, vodou naplnených preliačin na povrchu pôdy do pôdneho profilu. V pôdnom profile 

potom gravitačné póry predstavujú sieť preferenčných ciest pre pohyb vody v pôde vplyvom 

gravitačných síl. Dôsledkom je ľahšia  retencia zrážkovej vody  v lesnej pôde a tvorba plytkého 

odtoku vody v pôde aeračnou  vrstvou. Tento podpovrchový odtok tvorí u lesných pôd významnú 

zložku celkového odtoku z lesných povodí. Lesná pôda tak podľa Kantora (2003) významne 

transformuje zrážkovo-odtokový proces znížením povrchového odtoku premenou 10 – 40 % 

úhrnu zrážkovej vody v odtok podpovrchový,  ktorý kulminuje vo vodných tokoch s oneskorením 

za kulmináciou odtoku povrchového. V niektorých prípadoch to môže  byť aj 100 % vzdušnej 

zrážky [5]. 

Ďalším významným faktorom ovplyvňujúcim zrážkovo-odtokové vzťahy v lesných 

systémoch je vegetačný kryt. Jeho možnosti v oblasti ovplyvňovania zrážkovo-odtokových 

vzťahov sú podľa KANTORA (2003) limitované tromi hlavnými faktormi: 

• vplyvmi druhovej a priestorovej skladby lesných porastov. Z pohľadu druhovej 

skladby možno konštatovať podstatne vyššiu intercepciu u ihličnatých porastov 

v porovnaní s listnatými. Naopak výpar z povrchu pôdy a  prízemnej vegetácie nie sú 

podstatne ovplyvnené druhom drevín. Rovnako  vo fyziologickom výpare nie sú 

zásadné rozdiely  medzi ihličnatými a listnatými drevinami.  

• vplyvmi  obnovnej ťažby, kalamitných holín a odlesnenia. Tieto vplyvy nie je možné 

jednoznačne kvantifikovať, obecne však možno konštatovať, že holorubné ťažby majú 

za následok vždy zvýšenie ročného odtoku. Toto zvýšenie je spravidla najvýznamnejšie 

bezprostredne po ťažbe a v dôsledku zaburinenia a vývoja novej generácie po novej 

obnove lesných porastov sa efekt zvýšenej vodnatosti skôr, alebo neskôr stráca. 

• vplyvmi lesných komunikácií. Lesná dopravná sieť redukuje intercepciu 

a evapotranspiráciu v odlesnenom pásme cesty, mení množstvo a rýchlosť topenia 

snehu, znižuje infiltračnú kapacitu jednotlivých častí cesty, koncentruje povrchový 

odtok na plochách komunikácií. Približovacie plochy vytvárajú odvodňovacie kanály, 
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následkom rozrytia zvyšujú výpar z pôdy. Takto vytvorený systém dopravných ciest, 

zvážnic, približovacích komunikácií a skládok spravidla vytvára ďalšiu hydrografickú 

sieť a pravdepodobne sa výrazne podieľa na odtokovom režime vyťažených plôch [5]. 

Samostatné stratové položky vodnej bilancie lesa môžeme spravidla rozdeliť na 

intercepciu stromového poschodia, výpar z povrchu pôdy a prízemnej vegetácie a transpiráciu 

drevín. 

Intercepcia  predstavuje zadržiavanie atmosférických zrážok na povrchu lesných porastov 

povrchovými silami. Množstvo takto zachytenej vody sa líši podľa druhu vegetačného krytu, 

v podstate závisí na veľkosti plochy zmáčaného povrchu rastlín. Najväčšie hodnoty dosahuje les, 

hlavne smrekové porasty. Prirodzené alebo prírodné lesné porasty dosahujú vzhľadom 

k prítomnosti epifytických machov, lišajníkov a veľkej nadzemnej biomasy vyššie hodnoty 

intercepcie v porovnaní s umelou monokultúrou [6] . 

Fyzikálny výpar z pôdy môžeme rozdeliť na evaporáciu pôdnej vlahy po vzostupe 

z hlbších pôdnych vrstiev  k povrchu a evaporáciu atmosférických zrážok zadržaných vo vrchnej 

vrstve. Samotný výpar je priamo závislý na meteorologických činiteľoch, zrážkovom režime 

a vegetačnom kryte. Nedostatok vegetácie zvyšuje príjem slnečného žiarenia, ten má za následok 

zvýšenie povrchovej teploty a zvýšený výpar. Rovnako vyššia rýchlosť vetra vedie k vysušovaniu 

pôdneho krytu [5].  

Výpar z povrchu pôdy a prízemnej vegetácie (evapotranspirácia) závisí na klimatických 

podmienkach, ale aj  pokryvnosti, hustote, druhovej skladbe a biomase bylinného a trávneho 

poschodia. Intercepcia vegetačnej pokrývky pod lesným krytom je spravidla nižšia než 

intercepcia stromového poschodia. Transpirácia  prízemnej vegetácie sa zvyšuje v presvetlených 

lesných porastoch. Evaporácia pôdy s prízemnou vegetáciou v zapojených lesných porastoch je 

spravidla najmenšou výdajovou položkou vodnej bilancie lesa. Celkom iná situácia nastáva pri 

výpare  z povrchu pôdy a nízkej vegetačnej pokrývky v prípade zaburinených holorubov, kde je 

najvýznamnejšou výdajovou položkou vodného režimu.  

Proces transpirácie je nevyhnutnou podmienkou života rastlín. Vyššia intenzita 

transpirácie bola potvrdená pre listnaté dreviny v porovnaní s ihličnatými. Samotný režim 

fyziologického výparu ovplyvňuje meteorologická situácia, najmä slnečné žiarenie, teplota a 

vlhkosť vzduchu [5].  
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5 Vstupné dáta  

 

5.1 Digitálny výškový model 

Základnou vrstvou potrebnou pre tvorbu modelového povodia je vrstva DEM (Digital 

elevation model). Táto umožňuje na základe svojich vlastností vizualizovať terén, odvodzovať 

charakteristiky reliéfu ako napr. sklon svahov, orientácia svahov, hranice povodí a následne 

vykonávať rôzne analýzy. V praxi existuje viac druhov DEM, grid (raster), lattice (mriežka), TIN 

(trojuholníková sieť), vrstevnicový a plátový model [7]. Pre potreby hydrologického 

modelovania sa najčastejšie používa model GRID, ktorý je vďaka svojej jednoduchosti a 

nadväzujúcim automatickým výpočtovým procedúram viac využiteľný pre územia s väčšou  

rozlohou, napr. povodia [9]. 

 
Obrázok č.3: Digitálny výškový model (zdroj SAŽP) 
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Preto bola použitá rastrová vrstva DEM povodia Čierneho Hrona v mierke 1:50 000 

s rozlíšením  1 340 stĺpcov a 984 riadkov, ktorá bola poskytnutá SAŽP v Banskej Bystrici . 

 

5.2 Kategórie povrchu CORINE LANDCOVER. 

 

 
Obrázok č.4: Druhy krajinného pokryvu (zdroj SAŽP) 

 

Vrstva kategórií využitia pôdy CORINE LANDCOVER predstavuje vrstvu 

prostredníctvom, ktorej budú simulované zmeny pre jednotlivé scenáre. Veľkosť najmenšej 

zobrazovanej jednotky je 25  ha, v povodí Čierneho Hrona môžeme identifikovať 9 kategórií 

využitia pôdy. Vrstva CORINE LANDCOVER v mierke 1:50 000 bola georeferencovaná 

a poskytnutá SAŽP v Banskej Bystrici, vizuálnu interpretáciu vykonal Geografický ústav SAV v 

Bratislave. 
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Druh povrchu 
Kategória podľa 

Corine Landcover 

Plocha 

[km2] 

Percentuálny 

podiel [%] 

Hodnota CN 

Ihli čnatý les 312 96,70 39,49   61 

Zmiešaný les 313 73,13 29,87 55 

Pastvina 231 23,40 9,56 79 

Nevzrastlý les 324 21,62 8,83 66 

Listnatý les 311 18,86 7,70 60 

Poľnohospodárske plochy 243 5,33 2,18 75 

Nezavlažovaná orná pôda 211 2,76 1,13 75 

Mestská zástavba nesúvislá 112 2,75 1,12 82 

Kultivovaná plocha 242 0,31 0,13 59 

Tabuľka č.1: Podiely jednotlivých druhov povrchu a hodnoty CN 

 

5.3 Ťažba drevnej hmoty 

Údaje o ťažbe pochádzajú zo sumárnych výkazov  hospodárenia predmetných lesných 

správ v rokoch 2001 až 2007 a sú uvádzané v členení podľa terminológie lesného hospodárstva. 

Základným predpisom pre hospodárenie v lesných porastoch je „Lesný Hospodársky Plán“, ktorý 

je spracovaný pre vybrané územie na určené časové obdobie a je pre užívateľa lesa záväzný. 

Podľa druhu drevnej hmoty je ťažba evidovaná zvlášť pre ihličnaté a listnaté dreviny. Podľa 

druhu ťažby rozoznávame : 

• ťažbu obnovnú – pri tomto type ťažby sa jedná o vyťaženie drevnej hmoty na 

určenej ploche a hospodárske zhodnotenie predchádzajúcej starostlivosti. V tomto 

prípade spravidla dochádza k úplnému odlesneniu určenej plochy v pásoch určenej 

šírky. V minulosti bola používaná metóda holorubov na rozsiahlejších plochách. 

Najčastejšie sa používa traktorová ťažobná metóda. Po vyťažení drevnej hmoty 

dochádza k opätovnému zalesneniu  výsadbou mladých sadeníc. 

• ťažbu výchovnú – tento druh predstavuje fázu starostlivosti o vývoj lesa. V rámci 

obnovnej ťažby sú odstránené hlavne stromy, ktoré nie sú vhodné pre neskoršie 

spracovanie, náletové dreviny a tiež sú porasty prerieďované, tak aby zostávajúce 

stromy mali dostatok priestoru pre ďalší vývoj. Spravidla sa používa metóda 

clonnej ťažby, pri ktorej nedochádza k obnaženiu pôdneho krytu. Z pohľadu 
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lesohospodárskeho sa výchovná ťažba delí podľa porastov do 50 rokov a nad 50 

rokov. 

• náhodná predrubná ťažba – predstavuje ťažby, ktoré nie sú plánované, ale je 

nutné ich vykonať z rôznych dôvodov (veterná, kôrovcová kalamita, nariadenie 

orgánov štátnej správy..). Pri tomto druhy ťažby spravidla dochádza k úplnému 

vyťaženiu drevnej hmoty a k odkrytiu pôdneho krytu. 

 

 Objem drevnej hmoty Vyťažená plocha Plocha spolu 

 Druh ťažby/ lesná správa Ihličnatá 

[m3] 

Listnatá 

 [m3] 

Ihli čnatá  

[ha] 

Listnatá 

 [ha] [ha] 

Obnovná  Šaling 36 589,00 8 679,00 74,06 17,63 91,69 

Obnovná  Dobroč 106 115,00 14 338,00 156,27 21,13 177,40 

Obnovná  Krám 162 940,00 10 249,00 298,55 45,73 344,28 

Obnovná  Sihla 178 677,00 38 851,00 207,13 52,80 259,93 

Obnovná  Hronec 54 671,00 8 297,00 84,55 12,36 96,91 

Výchovná  do 50 r. Šaling 7 578,50 4 011,00 217,32 127,39 344,71 

Výchovná  do 50 r. Dobroč 27 430,00 4 691,00 789,64 138,32 927,96 

Výchovná  do 50 r. Krám 66 880,00 10 131,00 905,23 197,14 1 102,37 

Výchovná  do 50 r. Sihla 27 210,00 2 479,00 760,30 71,13 831,43 

Výchovná  do 50 r. Hronec 21 700,00 6 402,00 615,03 186,88 801,91 

Výchovná  nad 50 r. Šaling 12 333,00 332,00 164,16 6,92 171,09 

Výchovná  nad 50 r. Dobroč 14 676,00 747,00 151,95 8,48 160,43 

Výchovná  nad 50 r. Krám 36 551,00 1 826,00 340,47 20,70 361,17 

Výchovná  nad 50 r. Sihla 34 533,00 468,00 295,23 6,55 301,78 

Výchovná  nad 50 r .Hronec 9 432,00 2 057,00 56,29 19,43 75,72 

Náhodná predrubná  Šaling 1 291,00 23,00 4,88 0,05 4,93 

Náhodná predrubná  Dobroč 8 288,00 145,00 14,20 0,30 14,50 

Náhodná predrubná  Krám 19 253,00 207,00 32,95 0,34 33,29 

Náhodná predrubná  Sihla 18 778,00 3,00 61,59 0,01 61,60 

Náhodná predrubná  Hronec 4 130,00 1 895,00 9,53 1,95 8,48 

Spolu: 849 055,50 115 831,00 5 236,33 935,24 6 171,57 

 Tabuľka č.2: Sumáre druhov ťažieb od roku 2001 do 2007 za jednotlivé lesné správy    
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5.4  Meteorologické údaje 

Meteorologické dáta predstavujú údaje o prietokoch a zrážkach. Údaje o prietokoch 

z meracích staníc sú v hodinových intervaloch za mesiace jún 1995, júl 2001 a august 2002 

uložené vo formáte aplikácie Excel. Údaje o zrážkach sú z  rovnakých časových období pre 

stanice Lom nad Rimavicou a Hronec v hodinových intervaloch, pre ostatné zrážkomerné stanice  

v denných intervaloch a sú rovnako  uložené vo formáte aplikácie Excel. 

Vektorová vrstva riečnych tokov v mierke 1:50 000 pochádza zo Slovenského 

Hydrometeorologického Ústavu v Banskej Bystrici.   
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6 Použité programové prostriedky  

Vzhľadom na charakter riešenej problematiky, rozsah a kvalitu dostupných údajov bolo 

použité nasledovné programové vybavenie: 

 

6.1 ArcView GIS 3.2 

Aplikácia ArcView vo verzii 3.2 od firmy ESRI je jedným z najrozšírenejších 

programových riešení pre desktop a mapovanie GIS. Poskytuje výkonné nástroje pre geografické 

zobrazovanie, skúmanie, vykonávanie operácií a analýz [8]. V súčasnosti sú samozrejme 

k dispozícii novšie verzie tohto programového  balíka s podstatne rozšírenými možnosťami. 

Použitá verzia je však pre dané podmienky najvhodnejšia ako z hľadiska stability programu, tak 

z pohľadu bezproblémovej a overenej spolupráce hlavne s modelovacím nástrojom HEC-HMS. 

Nezanedbateľnou devízou je tiež široká paleta doplňujúcich jednoúčelových extenzií, ktoré 

podstatne rozširujú možnosti základného programového balíka. Dôležitou extenziou 

poskytujúcou podporu v práci s rastrovými súbormi a riešenie priestorových vzťahov je extenzia 

„Spatial Analyst“.  

Pre odvodzovanie fyzicko-geografických charakteristík povodí v  GIS a prípravu 

(preprocessing) vstupných dát pre zrážkovo-odtokový model HEC-HMS slúžia dve extenzie pre 

software ArcView 3.2, a to „HEC-GeoHMS“ a „HEC-GeoHMS Add-In“. 

 

HEC-GeoHMS 1.1 (Geospatial Hydrologic Modeling System) – umožňuje 

predspracovanie modelu terénu a generovanie rozvodníc, konštrukciu riečnej siete, určenie 

záverového profilu riešeného povodia, rozdelenie povodia na jednotlivé subpovodia, určenie 

finálneho modelu povodia a  riečnej siete, výpočet niektorých fyzicko-geografických 

charakteristík povodia, zostavenie a export schematizovaného  modelu pre aplikáciu HEC-HMS 

[9]. 

 

HEC-GeoHMS Add-In  - je extenzia vytvorená v ČHMÚ a rozširuje možnosti extenzie 

HEC-GeoHMS o výpočty ďalších fyzicko-geografických charakteristík povodia, výpočet 

a zmenu priemerných hodnôt CN kriviek, podiel nepriepustných plôch, zrážok na povodí, viacero 

prístupov pre výpočet doby koncentrácie a export takto doplneného modelu pre HEC-HMS. 
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6.2 HEC-DSSVue 1.2  

(Hydrologic Engineering Center – Data Storage System Visual Utility Engine) je 

databázový systém na platforme JAVA určený pre vkladanie, správu a prezentáciu dát 

s charakterom postupnosti, napr. časové rady, čoho typickým predstaviteľom sú práve zrážkové 

údaje a údaje o prietokoch podľa jednotlivých meracích staníc. Je možné zvoliť rôznu formu 

prezentácie údajov (tabelárnu, grafickú), ktorá spolu s prepojením na program HEC-HMS 

umožňuje efektívne riadiť a vyhodnocovať zmeny prevedené v nastaveniach modelov pre 

jednotlivé scenáre. 

 

6.3 HEC-HMS 3.1.0 

(Hydrologic Engineering Center - Hydrologic Modeling System)  - je modelovací nástroj pre 

tvorbu a modelovanie  zrážkovo-odtokových vzťahov v  povodiach. Produkt integruje nástroje 

pre vstup dát, vnútornú databázu, samotný výpočtový subsystém a nástroje pre prezentáciu 

výsledkov. Umožňuje tvorbu vlastných zrážkovo-odtokových modelov. Vstupné dáta môžu byť 

vo forme importovaných modelov z extenzie HEC-GeoHMS alebo meteorologických dát vo 

formáte „.dss“  z  aplikácie HEC-DSSVue [19]. 

Prostredníctvom aplikácie môžeme predpovedať veľkosť prietokov, čas kulminácie, 

modelovať správanie povodí v závislosti na zmenách krajiny, modelovať povodňové stavy 

a podobne. Správanie modelu zaraďuje HEC-HMS medzi deterministické modely, ktoré popisujú 

matematickými vzťahmi jednotlivé časti hydrologického cyklu. Z dôvodu minimalizácie 

požiadaviek na vstupné dáta a úspornosti riešenia sa tieto modely vyhýbajú priestorovým 

vzťahom a pracujú  s predpokladom, že k priestorovým zmenám stavových veličín dochádza iba 

v istých reprezentačných bodoch a spojitý dynamický systém v realite je schematizovaný na 

nespojitý v priestore [10]. 

 

6.4 STATGRAPHICS Plus  5.0  

Je štatistický software, ktorý umožňuje analýzu vybraných dát prostredníctvom metód 

exploratórnej štatistiky a štatistickej  indukcie.  
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7 Hydrologické modely  

 

7.1 Všeobecná charakteristika hydrologických modelo v 

Hydrologické procesy sú ovplyvňované množstvom vzájomne spolupôsobiacich 

príčinných (deterministických) a  náhodných (stochastických) faktorov, preto každé ich 

modelovanie predpokladá isté zjednodušenie celého procesu a zanedbanie niektorých faktorov, 

ktoré na ne nemajú podstatný vplyv.  

Pre rozdelenie hydrologických modelov existuje niekoľko hľadísk. V hydrológii sa 

zaužívalo triedenie podľa vzťahu medzi reálnym objektom a modelom na modely :  

 - laboratórne 

 - analógové 

 - matematické  

 V minulosti sa používali hlavne prvé dva druhy, v súčasnosti v súvislosti s rozvojom 

výpočtovej techniky  sú najviac používané  modely matematické [13]. 

Metódy matematického modelovania hydrologických procesov sa s rozvojom možností 

výpočtovej techniky čoraz viac rozširujú v prostredí  vodohospodárskej praxe. Matematický 

model zrážkovo-odtokového procesu predstavuje zjednodušený kvantitatívny vzťah medzi 

vstupnými a výstupnými veličinami hydrologického systému [11]. V podstate sa jedná o systém 

fyzikálnych procesov pôsobiacich na vstupné premenné, ktoré sú transformované na výstupné 

veličiny. Z matematického hľadiska sa jedná o riešenie sústavy diferenciálnych rovníc 

popisujúcich štruktúru a chovanie systému [12].  

Cieľom matematického modelovania je vyjadrenie časovej a priestorovej závislosti 

rôznych veličín, charakterizujúcich hydrologický režim vybraného objektu. Matematické modely 

všeobecne umožňujú simuláciu hydrologických procesov v reálnej krajine pre rôzne situácie 

a scenáre, čo je možné využiť pre rôzne predpovede a návrhy riešení [13]. 

Matematické  modely je možné rozdeliť podľa viacerých kritérií. Z praktického hľadiska 

je možné ich rozdeliť na zrážkovo-odtokové a hydrodynamické. Prvý typ rieši zrážkovo-

odtokové vzťahy v rámci jednotlivých epizód, kedy sa z príčinnej zrážky produkuje hydrogram 

pre zvolené profily. Zrážkovo-odtokový model prevádza transformáciu ovzdušných zrážok na 

odtok pomocou metód hydrologickej a hydraulickej transformácie [18].  
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Obrázok č.5: Obecná štruktúra zrážkovo-odtokového hydrologického modelu [14] 

 

Hydrodynamické modely riešia hydraulickú transformáciu vody v korytách tokov, 

inundáciách a objektoch vodohospodárskych sústav [15]. Podľa použitého princípu môžeme 

modely rozdeliť na modely: 

-  štatistické, ktoré popisujú vzťahy medzi náhodnými veličinami. Tieto podľa vzťahov 

medzi náhodnými veličinami môžu byť pravdepodobnostné (modely vzájomne nezávislých 

javov), stochastické (modely vzájomne závislých javov), korelačné (popisujú vzťahy medzi 

náhodnými premennými so združeným viacnásobným rozdelením pravdepodobnosti) alebo 

regresné (popisujú vzťahy medzi nezávislými deterministickými premennými) [13].  

 -  deterministické  sú založené na výstižnom popise hydrologického cyklu, alebo jeho 

častí. Môžu byť kybernetické (pomocou transformačnej funkcie transformujú vstupné hodnoty na 

výstupné), semikonceptuálne (obsahujú konceptuálne prvky napr. fiktívne kanály vo formálnej 

podobe), konceptuálne (popisujú deje v  povodí na fyzikálnom základe), hydrodynamické 

(fyzikálne najvernejší popis reality na princípoch prírodných zákonov zachovania hmotnosti, 

hybnosti a energie) a kombinované, ktoré predstavujú rôzne kombinácie predchádzajúcich 

prístupov [13].  



                                                                                                                                            

30  

                                                        

 

 -   zmiešané modely sú kombináciou deterministických a štatistických modelov [13]. 

Z rôznych hydrologických modelov môžeme menovať najrozšírenejšie, napríklad  HEC-

HMS (U.S. Army Corps Of Engineers), HEC-RAS (U.S. Army Corps Of Engineers), DHI/MIKE 

(Danish  Hydraulics Institute), GRASS modules, SAC-SMA (Riverside Technology Inc.,/NWS) 

a iné [16]. 

 

7.2 Charakteristika modelu HEC-HMS 

Model HEC-HMS pôvodne vyvinutý americkou ženijnou a inžinierskou službou (U.S. 

Army Corps of Engineers) pre potreby krízového riadenia v súvislosti s vodohospodárskou 

a ženijnou problematikou. Vďaka svojim vlastnostiam a dostupnosti ako freeware programu sa 

stal jedným z najrozšírenejších programov pre modelovanie zrážkovo-odtokových vzťahov 

vôbec.  

HEC-HMS predstavuje aplikáciu slúžiacu pre modelovanie zrážkovo-odtokových 

vzťahov na povodí. Pracuje zo zrážkovou epizódou reprezentovanou časovým radom úhrnov vo 

zvolenom časovom kroku. Tieto údaje je možné načítať priamo z databázy vytvorenej 

v programe HEC-DSSVue. Tieto sú následne spracované a transformované na jednotlivé 

subpovodia [17]. Medzi výhody programu okrem výhodných licenčných podmienok (program je 

distribuovaný ako freeware) patrí tiež bohatá dokumentácia, či už je to manuál alebo prípadové 

štúdie, dobre spracovaný preprocessing integrovaný formou prídavných modulov do prostredia 

ArcView, správa a manažment časových údajov (HEC-DSSVue), podpora rôznych riešení 

(distribuované, semidistribuované), možná poloautomatická kalibrácia modelu [18].  

Hlavné časti modelu sú : 

• basin model -  schematizovaný model povodia 

• meteorologic model - meteorologický model popisuje rozmiestnenie zrážok na povodí  

• control specification - časový interval s parametrami simulácie 

Z týchto komponentov sa zostaví samotná simulácia (simulation run) obsahujúca odkazy 

na jednotlivé komponenty. Tento princíp umožňuje kombinovať jednotlivé komponenty  modelu, 

čo umožňuje efektívne modelovať viacero scenárov [18]. 

Program HEC-HMS umožňuje výber z množstva metodík výpočtu optimalizovaných pre 

rôzne podmienky. Vo verzii 3.1.0 z novembra 2006 je pre jednotlivé subpovodia možnosť výberu 
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z nasledovných metód výpočtu strát na povodí a infiltrácie : 

• deficit and constant loss (konštantná hodnota efektívnej zrážky ) 

• exponential loss (exponenciálna krivka efektívnej zrážky) 

• Green Ampt (metóda využívajúca hydraulickú vodivosť pôdy) 

• gridded deficit constant (pre distribuované modely) 

• gridded SCS curve number (pre distribuované modely a metódu SCS CN) 

• gridded soil moisture accounting (algoritmus SAC-SMA pre distribuované 

modely) 

• initial and constant (špecifikácia množstva infiltrovaných zrážok do vzniku 

povrchového odtoku) 

• SCS curve number (využíva charakteristiky odtoku pomocou CN kriviek, SCS 

CN metóda) 

• Smith-Parlange (prispôsobenie Richardsovej stupnice pre infiltráciu) 

• Soil moisture accounting loss (využíva 5 vrstiev dynamiky pohybu vody v pôde, 

algoritmus SAC-SMA/Sacramento) 

Pre transformáciu zrážky na povrchový odtok sú k dispozícii  metódy: 

• Clark unit hydrograph  transform  (syntetická metóda jednotkového 

hydrogramu) 

• kinematic wawe transform (kinematická vlnová aproximácia, určená hlavne pre 

zastavané plochy) 

• ModClark Transform (lineárna metóda kvázi-distribuovanej transformačnej 

metódy) 

• SCS unit hydrograph transform (jednotkový hydrogram SCS, navrhnutá pre 

menšie poľnohospodárske povodia) 

• Snyder unit hydrograph  transform (jednotkový hydrogram podľa Snydera, 

určená pre výpočet vrcholov prietoku ako výsledku jednotkovej zrážky) 

• user-specified S-graph transform (S-krivka vzniknutá superpozíciou 

jednotkových hydrogramov, sumácie jednotkových hydrogramov) 

• user-specified unit hydrograph transform (samostatný hydrogram pre každé 

subpovodie) 
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Pre výpočet podzemného odtoku je možné vybrať z nasledovných metód: 

• bounded recesssion (podobná metóde recesnej, ale môžu byť špecifikované 

limity mesačného základného odtoku) 

• constant monthly (špecifikácia základného odtoku pre každý mesiac roku) 

• linear reservoir (použitie modelu lineárnej nádrže pred a po zrážkovej epizóde) 

• nonlinear Boussinesq (Boussinesqova rovnica pre nelineárne riešenie 

podzemného odtoku) 

• recession (exponenciálny nárast prietoku po zrážkovej epizóde) 

Pre výpočet riadenia odtoku v riečnom koryte sa používajú metódy: 

• kinematic wave routing (používa pre výpočet charakteristiky toku - sklon, 

dĺžku, tvar koryta, koeficient drsnosti) 

• lag routing (jednoduchá metóda vhodná pre krátke toky) 

• modified puls routing  (využíva vzťah medzi kapacitou a odtokom v koryte) 

• Muskingum routing (klasické pohybové rovnice, nevhodné pre prudko 

narastajúce hydrogramy napr. prívalové zrážky) 

• Muskingum-Cunge routing  (parametre riadenia sú prepočítavané v každom 

časovom kroku podľa vlastností koryta a výšky toku) [18] 

• straddle stagger routing (používa empirické vyjadrenie prechodu a útlmu 

procesu odtoku v koryte) 

Pre výpočet interakcií vodného toku s povrchom koryta a strát z neho môžeme využiť 

niektorú z nasledovných metód : 

• constant (pevný koeficient redukcie toku) 

• percolation (konštantný koeficient infiltrácie kombinovaný s plochou) [19]. 

Vkladanie údajov o nameraných zrážkach a prietokoch vo formáte „.dss“ do modelu je 

riešené prostredníctvom modulu „Time-series data“ . Prostredníctvom položiek „Trial 

manager“ a „ Analysis manager“  je možná poloautomatická kalibrácia modelu. Prezentácie 

a porovnávanie výstupných dát umožňuje  aplikácia HEC DSSVue. 
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7.3 Popis metódy SCS CN 

Metóda SCS CN (Curve Number Method) bola vyvinutá v USA „Službou pre ochranu 

pôd“ (US-Soil Conservation Service – US SCS) a upravená pre pomery Českej republiky 

JANEČKOM (2002). Umožňuje odvodenie objemu priameho odtoku a kulminačného prietoku na 

poľnohospodársky a lesnícky využívaných povodiach a na urbanizovaných povodiach do 

veľkosti 5 km2 [20]. Priamym odtokom sa rozumie povrchový odtok a odtok presakujúcej 

gravitačnej vody. CN krivka predstavuje závislosť hodnoty odtoku pre konkrétnu výšku zrážok  

vybraného povrchu [13].   

Výhodou metódy je možnosť rastrovej reprezentácie hodnôt CN pre plne distribuované 

riešenie modelu [18].  

Metóda vychádza z predpokladu: 

 
p
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d
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R

R

H

H
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kde: 

Ho..... výška priameho odtoku v mm 

Hd..... výška výpočtového dažďa v mm 

Ra...... aktuálna retencia povodia v mm  

Rp...... potenciálna retencia povodia v mm 

 

 
Obrázok č.6: CN krivky (zdroj UNUCKA 2008) 
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Aktuálna retencia povodia predstavuje akumuláciu v povrchových mikrodepresiách , v pokryvnej 

vrstve povrchu, intercepciu a infiltráciu. Potenciálna retencia predstavuje maximálnu možnú 

retenciu povodia. Za výšku výpočtového dažďa považujeme maximálnu jednodennú výšku dažďa 

H1d,N príslušnej periodicity (doby opakovania N) [13]. 

Vstupom metódy kriviek CN je zrážkový úhrn, ktorý je následne transformovaný na 

objem odtoku podľa hodnoty jednotlivých odtokových kriviek. Teoretická hodnota kriviek môže 

nadobúdať hodnoty v intervale 0 – 100, kde vyššie číslo krivky znamená nižšiu vodozádržnú 

schopnosť konkrétnej skupiny využívania pôdy. V podmienkach Českej republiky sa najčastejšie 

vyskytujú hodnoty v intervale 55-90, pre horské povodia je to oblasť hodnôt 60-75 [18].  

 Hodnota CN kriviek je závislá na nasledovných štyroch faktoroch :  

• počiatočnom stave nasýtenosti  pôdy 

• hydrologických vlastnostiach  pôd  (infiltračné schopnosti) 

• spôsobe využívania pôdy (druh porastu, druh poľnohospodárskych plodín, spôsobe obrábania 

pôdy...) 

• hydrologických podmienkach 

Počiatočný stav nasýtenosti pôdy je charakterizovaný tromi skupinami  predchádzajúcich 

vlahových podmienok (PVP) podľa úhrnu dažďov za predchádzajúcich 5 dní [13]. 

     

Celkový úhrn predchádzajúcich zrážok v mm za 5 dní v období Skupina 

PVP mimovegetačnom vegetačnom 

I <13 <36 

II 13-18 36-53 

III >28 >53 

Tabuľka č.3: Skupiny predchádzajúcich vlahových podmienok, prevzaté z HRÁDEK KUŘÍK (2003).  

 

Skupine PVP I  odpovedá pôda suchá, nedosahujúca bod vädnutia. Skupinu PVP II  

charakterizujú priemerné vlhkostné pomery s nízkou nasýtenosťou pôdy. Pre výpočet objemu 

odtoku pre návrhové účely sa doporučuje používať práve hodnoty CN odvodené z tejto skupiny. 

Skupina PVP III je charakterizovaná vysokou nasýtenosťou pôdy, ak sa za posledných 5 dní 

objavil prívalový dážď s nízkymi teplotami [13]. 
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Rozdelenie pôd do skupín podľa hydrologických vlastností je závislé na rýchlosti 

infiltrácie vody do pôdy bez pokryvu po dlhodobom nasýtení (viď tab. č.4) [13].  

Hydrologickú skupinu pôd, navrhnutú pôvodne pre americkú databázu pôd STATSGO, je 

možné odvodiť aj z máp BPEJ podľa 2. a 3. pozície kódu BPEJ [18] .  

 

Charakteristika hydrologických vlastností 
Skupina 

pôd 

Pôdy s vysokou rýchlosťou infiltrácie (>0,12 mm*min-1) aj pri úplnom nasýtení, zahŕňa 

prevažne hlboké, dobre až nadmerne odvodnené piesky a štrky. 
A 

Pôdy so strednou rýchlosťou infiltrácie (0,06-0,12 mm*min-1)  aj pri úplnom nasýtení, zahŕňa 

prevažne pôdy stredne hlboké až hlboké, stredne až dobre odvodnené, hlinitopiesčité až 

ílovitohlinité. 

B 

Pôdy s nízkou rýchlosťou infiltrácie (0,02-0,06 mm*min-1)  aj pri úplnom nasýtení, zahŕňa 

prevažne pôdy s málo priepustnou vrstvou v pôdnom profile a pôdy ílovitohlinité až ílovité. 
C 

Pôdy s veľmi nízkou rýchlosťou infiltrácie (<0,02 mm*min-1)  aj pri úplnom nasýtení, zahŕňa 

prevažne íly s vysokým napuchnutím, pôdy s trvale vysokou hladinou podzemnej vody, pôdy 

s vrstvou ílu na povrchu alebo tesne pod ním a plytké pôdy nad takmer nepriepustným 

podložím  

D 

Tabuľka č.4:  Hydrologické skupiny pôd, prevzaté z HRÁDEK KUŘÍK (2003) .  

Využitie pôdy je charakterizované druhom vegetačného pokryvu, spôsobom obrábania 

pôdy a uplatňovaním protieróznych opatrení. Priemerné čísla odtokových kriviek pre 

poľnohospodárske pozemky podľa TR-55,1986  je možné nájsť v tabuľkách [20]. 

Vplyv vegetačného krytu na infiltráciu sa prejavuje na celkových hydraulických 

podmienkach. Hydrologické podmienky lesa závisia okrem hydrologickej skupiny pôd tiež na 

druhu lesných porastov, hrúbke hrabanky (ihličie, lístie, zbytky vegetácie, vetvičky, kôra... ), 

hrúbke humusu a jeho uľahnutosti. Keďže pre lesné porasty nie sú k dispozícii dáta BPEJ, 

metodika SCS v závislosti na hĺbke humusu (HH) a triede uľahnutosti  humusu (TUH) odvodzuje 

triedu lesných hydrologických podmienok (TLHP) [13].   

Triedy uľahnutosti humusu :   

•  uľahnutý  humus 

•  humus mierne uľahnutý 

•  humus kyprý  alebo sypký 
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Trieda lesných hydrologických podmienok sa následne odvodzuje z nomogramu na 

obrázku č.7 . 

 

 
Obrázok č.7: Nomogram pre odvodenie hodnôt CN pre lesné pôdy [13]. 

 

 

7.4 Popis metódy Green-Ampt  

Metóda Green-Ampt vychádza z obecného zákona o hydraulickej vodivosti a rýchlosti 

prúdenia kvapalín (Darcyho zákon) v nenasýtenom priepustnom prostredí a pórovitosti pôdy. 

Bola rozpracovaná už roku 1911 v USA, je implementovaná do viacerých modelov a v zrážkovo-

odtokových modeloch patrí medzi najrozšírenejšie [18]. 

Green-Ampt zjednodušili skutočný vlhkostný profil pri infiltrácii na obdĺžnikový – 

piestový tok. Čelo zvlhčenia - náhly skokový vzrast vlhkosti, nízka vlhkosť pod čelom 

zvlhčenie, vyššia vlhkosť nad čelom zvlhčenia. 
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Green-Ampt model [21]. 

 
Obrázok č.8: Princíp metódy Green Ampt, zdroj HUTTEN (2001) 

 

 Green-Ampt Depth to Wetting Front 
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Rozhodujúcim parametrom je v prípade metódy Green-Ampt hydraulická vodivosť pôdy 

[18]. Hydraulická vodivosť „K“ vyjadruje vzťah medzi rýchlosťou infiltrácie a hydraulickým 

gradientom v Darcyho zákone [22]. Niektoré typické hodnoty hydraulickej vodivosti podľa 

RAWL, BRAKENSIECK, MILLER  (1983) sú pre jednotlivé pôdne typy uvedené v tabuľke č.5.   

 

Sací 

vztlak 

Hydraulická 

vodivosť Pôdny typ Pórovitosť 
Efektívna 

pórovitosť 
[mm] [mm/h] 

Piesčitá pôda 0,437 0,417 49,5 117,8 

Piesčito-hlinitá pôda 0,437 0,401 61,3 29,9 

Hlinito-piesčitá pôda 0,453 0,412 110,1 10,9 

Hlinitá pôda 0,463 0,434 88,9 3,4 

Ílovito-Hlinitá pôda 0,501 0,486 166,8 6,5 

Piesčito-ílovito-hlinitá pôda 0,398 0,330 218,5 1,5 

Ílovito-hlinitá pôda 0,464 0,309 208,8 1,0 

Hlinito-ílovitá pôda 0,471 0,432 273,0 1,0 

Piesčito-hlinitá pôda 0,430 0,321 239,0 0,6 

Ílovitá pôda 0,475 0,385 316,3 0,3 

Tabuľka č.5:  Hodnoty parametrov pre metódu Green Ampt podľa pôdnych druhov [23]. 
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8 Predspracovanie dát (preprocessing)  

Nakoľko skutočné vzťahy v krajine sú komplexné a prakticky vo všetkých svojich 

aspektoch nepostihnuteľné, zrážkovo-odtokové matematické modely pracujú s väčšou alebo 

menšou mierou abstrakcie reálneho sveta. Miera abstrakcie môže byť rôzna, podstatný je však 

fakt, že v procese abstrakcie dochádza k istému zjednodušeniu a zobecneniu procesov reálneho 

sveta tak, aby bolo možné tieto procesy a vzťahy popísať matematickým aparátom. Preto je 

v prípade zostavenia zrážkovo-odtokového modelu prvým krokom príprava vstupných dát tak, 

aby s nimi dokázali pracovať aplikácie pre matematické modelovanie zrážkovo-odtokových 

vzťahov. 

Základnou dátovou vrstvou pre modelovanie zrážkovo-odtokových vzťahov v modeloch 

HEC-HMS je digitálny výškový model (Digital Elevation Model), ktorý reprezentuje rozdelenie 

nadmorských výšok v teréne. Ten je spravidla vo forme, GRID (štvorcová sieť), alebo TIN (sieť 

trojuholníkov) [9]. 

    Samotný DEM spravidla nie je úplne vhodný pre  tvorbu schematizovaného povodia, 

preto je nevyhnutné ho upraviť  v prostredí ArcView s použitím extenzií HEC-GeoHMS a Spatial 

Analyst. Zmyslom prevádzaných úprav je tvorba „hydrologicky korektného modelu“ t.j. model 

musí byť prostý akýchkoľvek zníženín, z ktorých voda nemôže odtekať [9]. 

Vstupnou dátovou vrstvou bola vektorová vrstva digitálneho modelu reliéfu 

„Dtm_ciernyhr“. Prvým krokom je procedúra fill sinks, ktorá slúži na vyplnenie miestnych 

bezodtokových zníženín tak, aby voda z každej bunky povodia dotiekla do definovaného 

záverového profilu. Nasledovalo určenie vektoru stekania na základe najväčšieho lokálneho 

sklonu terénu procedúrou  flow direction, výsledkom bol raster s hodnotami orientácie vektoru 

ako mocniny 2. Pre každú bunku bolo nutné určiť tzv. „akumuláciu vody “ t.j. sumy všetkých 

buniek, z  ktorých priteká voda do danej bunky. Táto požiadavka bola realizovaná procedúrou 

flow accumulation [9].  
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Obrázok č.9: Výpočet smeru odtoku a akumulácie pre bunky rastra [24]. 

 

Definovanie toku s hodnotou akumulácie vody väčšou ako určitý prah procedúrou stream 

definition  určitým spôsobom generalizovalo riečnu sieť a neskôr slúžilo na rozdelenie povodia 

na jednotlivé subpovodia. 

Rozdelenie toku na jednotlivé orientované riečne úseky bolo realizované prostredníctvom 

procedúry  stream segmentation. Využitím výsledkov predchádzajúcich krokov prostredníctvom 

procedúry watershed delineation sa určilo povodie pre každý riečny úsek. Takto získaná vrstva 

bola prevedená na polygónovú vrstvu hraníc subpovodí t.j. rozvodníc prostredníctvom procedúry 

watershed polygon processing. Na prevedenie rastrovej vrstvy riečnych úsekov na vektorovú 

vrstvu bola použitá procedúra stream segment processing. Pre urýchlenie nasledovných 

výpočtov slúži procedúra watershed aggregation. Všetky uvedené procedúry je možné spustiť 

naraz prostredníctvom full processing setup, v praxi sa však použitie tejto funkcie neodporúča, 

nakoľko nie vždy vedie ku korektným výsledkom [9]. Úspešnou realizáciou vyššie uvedených 

krokov bola ukončená fáza predprípravy dát a bolo možné pokračovať zostavením samotného 

modelu. 
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9 Zostavenie zrážkovo-odtokového modelu  

  Po vytvorení hydrologicky korektného modelu bol v menu „HMS Project Setup“  

nástrojom „Add outlet“  určený záverový profil povodia a vygenerovaný projekt (prenesenie dát 

a vytvorenie nového zobrazenia). V prípade potreby je možné vytvorený návrh modelu 

zjednodušiť zlúčením povodí, alebo pridať ďalšie profily. Tieto voľby sú prístupné 

prostredníctvom menu „Basin Processing“.  

Prostredníctvom položiek menu „Basin Characteristics“ boli vypočítané niektoré 

fyzicko- geografické charakteristiky povodia : 

• River Length  - dĺžka riečnych úsekov 

• River Slope – výpočet sklonov riečnych úsekov 

• Basin Centroid – určenie ťažiska povodia podľa 3 rôznych metód 

• Longest Flow path – výpočet dĺžky a sklonu maximálnej dĺžky toku (najdlhšia 

údolnica), 

• Centroidal Flow Path – dĺžka toku z profilu priemetu ťažiska povodia na hlavný tok 

k záverovému profilu povodia. 

Výsledné hodnoty sú zapísané do atribútovej tabuľky polygónovej vrstvy 

„watershed.shp“.  Tiež je vytvorená bodová vektorová vrstva ťažiska a líniové vektorové vrstvy 

maximálnej dĺžky toku v povodí a dĺžky toku od ťažiska povodia k záverovému profilu. 

Na samotné zostavenie a export schematizovaného povodia sa používa menu  „HMS“ , 

kde postupným spúšťaním jednotlivých modulov je zostavený a následne  exportovaný 

schematizovaný model povodia do programu HEC-HMS. 

1. Reach AutoName – priradenie automatických mien riečnym úsekom 

2. Basin AutoName – priradenie automatických mien subpovodiam 

3. Map to HMS Units – zadanie jednotiek (doporučené SI) 

4. HMS Check Data – vykoná kontrolu topológie a zapíše jej výsledky do súboru 

5. HMS Schematic – vytvorí schematický model povodia (body - ťažiská povodí,   sútoky; línie 

- úseky tokov) v podobe bodovej a líniovej vrstvy 

6. HMS Legend – priradí špeciálnu legendu schéme modelu 

7. Add Coordinates – priradí súradnice schematickému modelu pre topologickú kresbu v HEC-

HMS 
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8. Background Map File – vytvorí exportný súbor s geometriou rozvodníc a riečnej siete pre 

HEC-HMS (súbor mapfile.map) 

9. Lumped (Distributed)Basin Model – vytvorí exportný súbor združeného schematizovaného 

hydrologického modelu vo formáte HEC-HMS. 

 
Obrázok č.10: Schematizované povodie Čierneho Hrona 

 

Výstupom predchádzajúcich procedúr bol súbor schematizovaného povodia 

„C_hron_3.basin“, v ktorom však chýbajú hydrologicko-hydraulické parametre pre vybrané 

metodiky výpočtu. Na výpočet týchto parametrov slúži práve extenzia HEC-GeoHMS AddIn 

[18]. 

Hlavná výhoda extenzie HEC-GeoHMS AddIn je vo výpočte hydraulických 

a hydrologických parametrov povodia. Keďže extenzia HEC-GeoHMS charakteristiky 

výpočtového prostredia prispôsobuje svojim potrebám, bolo nutné zadať rozsah analýzy 

a veľkosť bunky. Prostredníctvom položky „Charakteristiky z DEM“  (Dtm_ciernyhr) sa 

vypočítali a následne zapísali do atribútovej tabuľky vektorovej vrstvy (watershed.shp) fyzicko-

geografické charakteristiky jednotlivých subpovodí : BASINAREA – plocha subpovodia v km2, 

PERIMETER – obvod subpovodia v m, CENTROIDX – X - súradnica ťažiska subpovodia, 

CENTROIDY – Y - súradnica ťažiska subpovodia, MEANELEV – priemerná nadmorská výška 
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subpovodia v m.n.m., BASINSLOP – sklon subpovodia (pomerné číslo), MFDIST - maximálna 

dĺžka toku v subpovodí, MFDSLOPE – priemerný sklon subpovodí pozdĺž maximálnej dĺžky 

toku (pomerné číslo), CENTOUT – dĺžka toku z profilu priemetu ťažiska subpovodia na hlavný 

tok k záverovému profilu povodia, SCENTOUT – priemerný sklon subpovodia pozdĺž toku 

z profilu priemetu ťažiska subpovodia na hlavný tok k záverovému profilu (pomerné číslo) [9] . 

 

Element 

Plocha 

povodia 

[km 2] 

Priemerná 

nadmorská 

výška 

[m.nm.] 

Priemerný 

sklon 

povodia 

Maximálna 

dĺžka toku 

[m] 

Doba 

koncentrácie 

TC [hod.] 

Priemerná 

rýchlosť 

stekania 

vody [m/s] 

Hodnota 

CN 

R210W210 1,621 613,9 0,0302 1 739,00 0,57 0,85 66,50 

R220W220 27,136 749,4 0,3208 13 021,00 3,30 1,10 59,60 

R230W230 9,038 625,6 0,2468 6 756,00 1,77 1,06 68,40 

R290W290 5,162 661,6 0,2373 4 460,00 1,14 1,09 73,20 

R300W300 13,687 758,9 0,2561 8 750,00 2,43 1,00 63,50 

R330W330 4,842 671,5 0,2706 3 983,00 1,26 0,88 63,40 

R340W340 16,773 716,3 0,2267 7 667,00 1,89 1,13 71,30 

R370W370 26,757 840,0 0,3075 11 632,00 2,96 1,09 61,10 

R390W390 13,584 797,7 0,2661 9 461,00 2,62 1,00 62,30 

R400W400 0,650 644,8 0,2105 2 036,00 0,59 0,96 76,50 

R410W410 9,231 758,9 0,2873 5 858,00 1,78 0,91 60,90 

R420W420 6,478 749,5 0,2378 5 927,00 1,90 0,87 62,40 

R430W430 9,031 807,2 0,2641 6 535,00 2,11 0,86 59,30 

R440W440 6,941 821,6 0,2627 6 689,00 2,17 0,86 59,10 

R450W450 7,908 787,7 0,2317 5 668,00 2,03 0,78 58,80 

R460W460 8,909 951,1 0,3024 5 748,00 1,89 0,84 56,90 

R470W470 2,152 747,6 0,2920 2 839,00 0,94 0,84 62,70 

R480W480 9,755 898,0 0,3354 5 879,00 1,75 0,93 58,60 

R490W490 11,227 908,2 0,2956 7 152,00 2,18 0,91 58,70 

R500W500 8,001 930,7 0,2161 7 341,00 2,46 0,83 60,80 

R510W510 6,116 885,0 0,2893 5 354,00 1,79 0,83 57,70 

R520W520 11,718 923,4 0,3081 5 796,00 1,81 0,89 58,40 

R530W530 28,117 910,4 0,1483 12 819,00 4,37 0,81 63,20 

Tabuľka č.6: Vybrané fyzicko-geografické parametre pre  subpovodia Čierneho Hrona 
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Po aktualizácii charakteristík subpovodia nasleduje výpočet hodnoty CN kriviek pre 

výpočet efektívnej zrážky. Hodnota CN predstavuje parameter, ktorým sa bude riadiť výpočet 

odtokovej straty  v zrážkovo-odtokovom modely. Môže nadobudnúť hodnoty od 0 do 100, 

pričom pri hodnote 100 sú straty na odtoku nulové, naopak hodnota 0 znamená, že efektívne 

zrážky sú rovné 0, zo zrážok nič neodteká [9]. 

Do vektorovej vrstvy využitia pôdy a krajiny „Corine.shp“ bol  v atribútovej tabuľke 

pridaný stĺpec  CN s číslami CN kriviek pre jednotlivé triedy povrchu a táto bola následne 

prekonvertovaná na rastrovú vrstvu „Corinegr“. Prostredníctvom procedúry „Výpočet CN“, kde 

ako vstupný grid hodnôt CN bola zadaná práve vytvorená vrstva „Corinegr“ došlo k pridaniu 

a naplneniu položiek  CN (priemerná hodnota CN), RTIMP (percento nepriepustných plôch, 

implicitne 0, je možné neskôr doplniť) a I_LOSS (počiatočná strata na odtoku v mm) pre každé 

subpovodie. Hodnota I_LOSS je závislá na hodnote CN podľa vzťahu: 

 

( )( )
2.0

25425400
_ ∗∗−=

CN

CN
LOSSI  

 

Položka RTIMP (podiel nepriepustných plôch) nebola naplnená vzhľadom na podiel 

týchto plôch v celom povodí. Veľkosť nepriepustných plôch bola vypočítaná rádovo v desatinách 

percent a keďže jej vplyv sa v zrážkovo-odtokovom modeli prejavuje až pri rozlohe väčšej ako   

5 % plochy povodia, bola táto položka v ďalšom postupe zanedbaná. 

Procedúra „Výpočet doby koncentrace“ vytvorí v atribútovej vrstve povodia položky TC, 

TLAG a RC. Výpočet doby koncentrácie (TC - Time of Concentration) slúži na výpočet času, za 

ktorý sa čiastočka vody dostane z najvzdialenejšieho bodu povodia do záverového profilu 

povodia. Jedná sa o jednu z najdôležitejších charakteristík povodia, lebo významne určuje napr. 

tvar povodňovej vlny  a to priamo najmä rýchlosť nástupu povodňovej vlny a nepriamo veľkosť 

kulminácie [9].   

TLAG je čas ktorý uplynie od výskytu maximálnej intenzity zrážky do okamihu výskytu 

kulminačného prietoku v záverovom profile povodia a je dôležitým parametrom jednotkového  

hydrogramu. Pre výpočet môžeme vybrať vzorce podľa viacerých metód,  ich uplatnenie je 

závislé na charakteristikách povodia. Napríklad metóda „Colorado State“ je vhodná pre povodia 

s vyšším podielom nepriepustných plôch, metóda „Kirpich“ pre menšie poľnohospodárske 
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povodia do 50 km2, metóda „Denver“ pre malé urbanizované povodia do 5 km2 s miernym 

sklonom [9]. V našom prípade bol použitý vzorec SCS (Soil Conservation Service), ktorý je 

ponúknutý automaticky: 

 

( )
Y

S
LTLAG

∗
+∗=

1900

1 7.0
8.0  

 

kde  

L....... maximálna dĺžka toku  v m 

S........maximálna retencia povodia v mm 

Y........sklon povodia v % 

Následne  je zo vzťahu: 

 

TCTLAG ∗= 6.0  [hod] 

 

vypočítaná doba koncentrácie TC. 

Pre Clarkov jednotkový hydrogram je dôležitým parametrom RC (storage coefficient), 

ktorý vyjadruje retenciu, čiže dobu zadržania vody v povodí. Pre výpočet tohto parametra sa 

používa vzorec v tvare: 

CB SLAR 8510** −=  [hod], 

kde 

L   je maximálna dĺžka toku v povodia v m 

S  je priemerný sklon povodia pozdĺž maximálnej dĺžky toku v úseku medzi 10-85 % 

dĺžky v (ft/mi) 

A, B, C  sú parametre  rovnice odvodené pre štát Illinois upravené pre podmienky ČR na 

hodnoty A=80, B=0,342, C=-0,79 [9]. 

Záverečným krokom bola „Aktualizace souboru HEC-HMS“, kedy došlo k vytvoreniu 

súboru „hmsfile.basin“, čo je obdoba funkcie HMS „Lumped (Distributed) Basin Model“, avšak 

v tomto prípade boli do súboru doplnené parametre Clarkovho jednotkového hydrogramu 

a parametre CN kriviek. Pre vizuálnu kontrolu parametrov je možné využiť ponuku „Export 
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charakteristik povodí“, ktorá vytvorí textový súbor s parametrami  jednotlivých subpovodí [9].  

Po kontrole parametrov boli   súbory „mapfile.map“  a „hmsfile.basin “ naimportované do 

prostredia HEC-HMS. 

Týmto postupom bol vytvorený prvý komponent modelu HEC-HMS „basin model“. 

Ďalšia potrebná zložka „meteorologic model“ slúži na priradenie zrážok konkrétnym 

subpovodiam. Údaje zo zrážkomerných staníc spolu s údajmi vodomerných staníc sú vložené do 

zložky „Time Series Data“. Aby program HEC-HMS dokázal s vkladanými dátami pracovať, 

tieto musia byť uložené v špeciálnom formáte „.dss“ . 

Pôvodné meteorologické dáta zo zrážkomerných a vodomerných staníc boli uložené vo 

formáte „.xls“. Pre uloženie dát do potrebného formátu, ale aj ich ďalšie organizovanie 

a prezentáciu slúži aplikácia HEC-DSSVue.  

Údaje z vodomerných a dvoch zrážkomerných staníc (Hronec a Lom nad Rimavicou)  

boli v intervale 1 hodiny, údaje z ostatných 4 zrážkomerných staníc boli v intervale 24 hodín. 

Preto bolo najskôr nutné previesť interpoláciu 24 hodinových dát na hodinové intervaly. Tieto 

boli upravené priradením jednotlivých staníc s hodnotami zrážok v 24 hodinovom intervale 

staniciam s hodinovým intervalom podľa geografickej polohy. Následne bol sumárny priebeh 

zrážky v danom dni interpolovaný podľa priebehu zrážok na stanici s hodinovým intervalom 

meraní. 

Takto získané údaje v hodinových intervaloch boli v prostredí HEC-DSSVue upravené do 

požadovaného  formátu. Z položky „Menu – Utilities – Manual Data Entry“ v ponuke 

zadávacieho formulára je nutné zadať korektné a jednoznačné identifikátory. V poli označenom 

A je to názov povodia, v poli B názov meracej stanice, pole C slúži na rozlíšenie zrážok 

(PRECIP-INC, jednotky v mm) a odtoku (FLOW jednotky v m3.s), pole D označuje časový 

interval, z ktorého sú zadávané údaje, v poli E je charakterizovaný typ vkladaných údajov (v 

prípade zrážok je to PER-CUM, v prípade prietokov je to INST-VAL). V stĺpci F sa uvádza 

identifikácia pre neskoršie porovnanie údajov, v prípade údajov získaných meraním je to napr. 

hodnota OBS. V priebehu simulácie sú vytvorené ďalšie časové rady označené ako RUN „Názov 

simulácie“ Samotné údaje boli následne  skopírované z prostredia MS Excel. 
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Pre modelovanie jednotlivých scenárov boli použité dve metódy: 

 

Druh transformácie Použitá metóda 

Metóda infiltrácie a efektívnej zrážky SCS/CN 

Metóda  hydrologickej transformácie Clarkov jednotkový hydrogram 

Riadenie odtoku v korytách Kinematická vlnová aproximácia 

Základný odtok Recesná metóda 

Tabuľka č.7: Nastavenia  pre modelovanie metódou SCS CN 

 

Druh transformácie Použitá metóda 

Metóda infiltrácie a efektívnej zrážky Green-Ampt 

Metóda  hydrologickej transformácie Clarkov jednotkový hydrogram 

Riadenie odtoku v korytách Kinematická vlnová aproximácia 

Základný odtok Recesná metóda 

Tabuľka č.8: Nastavenia  pre modelovanie metódou Green Ampt 

   

9.1 Metóda SCS/SC a kinematickej vlnovej aproximáci e 

Parametre pre výpočet sú v prostredí HEC-HMS rozdelené do štyroch skupín. V časti  

„Basin model“ nastavujeme nasledovné položky: 

• riadenie odtoku v koryte metódou kinematickej vlnovej aproximácie vyžaduje zadanie 

parametrov pre položky „Length“ (dĺžka toku v m) a  „Slope“ (sklon toku v m/m), ktoré 

sú doplnené programom z vypočítaných  fyzicko-geografických charakteristík. Ďalšie 

položky je nutné vyplniť manuálne pre každé subpovodie. Položka „Shape“ (tvar 

koryta) bola určená ako trapezoid na základe skutočného tvaru koryta.  

 
Obrázok č.11: Parameter "Kinematic wave aproximation" pre tvar koryta trapezoid [25] , 
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V položke „Bottom Width“ (šírka koryta) boli zadávané parametre z intervalu 2-5  m. 

Sklon brehov udávaný ako pomer výšky a šírky „Side Slope“  (xH:1V)  bol zvolený 

v hodnote 1. Položka „Manning´s“ (koeficient drsnosti) bola podľa [26] fotografickou 

metódou určená ako 0,04. 

• infiltrácia a efektívna zrážka podľa metódy SCS/CN obsahuje položky „Initial 

abstraction“ (počiatočná strata), „Curve Number“ (hodnota CN krivky) a „Impervious“ 

(percento nepriepustných plôch). Prvé dve položky sú doplnené programom 

automaticky na základe predchádzajúcich výpočtov. Položka označujúca percento 

nepriepustných plôch vzhľadom na zanedbateľný podiel týchto plôch v povodí nebola 

vyplnená. 

• hydrologická transformácia metódou Clarkovho jednotkového hydrogramu používa 

ako vstupné parametre položky „Time of concentraction“ (čas koncentrácie) a „Storage 

coefficient“, ktoré boli opísané v predchádzajúcich kapitolách a sú automaticky 

doplnené programom podľa predchádzajúcich výpočtov. 

• základný odtok je riešený recesnou metódou  s položkami „Initial type“ nastavenou na 

„Discharge per Area“ (počiatočný odtok z územia), hodnota položky „Initial 

Discharge“ (m3/s/km2) je doplnená programom, položka „Threshold Type“ (prahový 

odtok) bola nastavená na „Ratio to peak“. Hodnota „Recession constant“ bola na 

základe praktických skúseností empiricky stanovená na 0,87 a položka „Ratio “ na 0,18. 

V časti  „Times series data“, boli do položky „Percipitation gages“ vložené jednotlivé 

zrážkomerné  stanice ako „Gages“ s údajmi o zrážkach a nastavený časový interval, do časti 

„Discharge gages“  boli ako „Gages“ vložené vodomerné stanice s údajmi o prietokoch a tiež  

bol nastavený požadovaný časový interval. 

V „Meteorologic model“ boli nastavené metódy pre jednotlivé položky. Pre 

„Percipitation“ (zrážky) bola zvolená metóda „Specified hyetograph“, v ktorej boli  jednotlivým  

subpovodiam priradené zrážkomerné stanice. Položka „Evapotranspiration“ nebola definovaná, 

nakoľko jej vplyv je v tomto prípade zanedbateľný a uplatňuje sa hlavne pri bilančných 

modeloch. Tiež nebola definovaná položka „Snowmelt“, keďže v sledovanom období sa snehové 

zrážky nevyskytujú. Položka „Unit system“  bola nastavená na hodnotu „Metric“. 
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Poslednou časťou modelu bola položka „Control specification“, v ktorej je zadaný 

časový interval (výpočtový krok) a časové obdobie simulácie. V tomto prípade bol zvolený 

interval od 15. júla 2001 do 20. júla 2001, v ktorom sa vyskytli extrémne zrážky (meracia stanica 

Čierny Potok 16.7.2001 - denný úhrn 110,6  mm, meracia stanica Hronec 16.7.2001 - 142  mm) 

a prietoky (meracia stanica Hronec 16.7.2001, čas  24,00 hod.,  hodnota 89,6 m3/s). 

 

9.2 Metóda Green Ampt 

Z dôvodu zabezpečenia väčšej objektivity výstupných údajov bola použitá ďalšia metóda 

modelovania vychádzajúca z iných predpokladov. Ako metóda infiltrácie a efektívnej zrážky bola 

namiesto metódy SCS CN použitá metóda Green Ampt. Táto vychádza z hydrologických 

a hydraulických vlastností pôdy.  

Hodnoty parametra „Initial loss“ (počiatočnej straty) boli prevzaté z parametrov pre 

metódu SCS CN. Prakticky na celej ploche povodia sa nachádzajú hlinito-piesčité pôdy. 

Z tabuľky č. 5. bol v závislosti na druhu pôdy odvodený parameter „Moisture defecit“  (deficit 

pôdnej vlhkosti) pre hlinito-piesčité pôdy v hodnote 0,453. Parameter „Suction“ (sací vztlak) bol 

odvodený z tab. č. 5. Parametrom reprezentujúcim zmeny povrchu je v tomto prípade „Hydraulic 

conductivity“ (hydraulická vodivosť pôdy). Hodnota parametra (KS) bola odvodená 

z nasledovných  vzťahov: 

499.15

100 CN
KS

−=  [mm.h-1], pre hodnoty  CN > 75     

 

CNKS 39,075,30 −=   [mm.h-1], pre hodnoty  CN <75     

 

 Parametre transformácie základného odtoku, riadenia odtoku v koryte a parametre 

hydrologickej transformácie zostali nezmenené. 
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10 Kalibrácia  

Dôležitou časťou modelovania je kalibrácia modelu. Nakoľko je spravidla výsledný 

hydrogram (napr. na záverovom profile ) odlišný od skutočne nameraných prietokov, je nutné 

úpravou niektorých vstupných parametrov priblížiť priebeh simulovaných prietokov realite. Pre 

porovnanie zhody jednotlivých simulácií so skutočne nameranými hodnotami bol zvolený 

záverový profil povodia „Outlet“  (meracia stanica Hronec). 

 
Obrázok č.12: Nekalibrovaný a kalibrovaný hydrogram pre SCS CN 

Na obrázku č. 12. môžeme porovnať priebeh pozorovaných prietokov, z ktorých je zrejmé 

nadhodnocovanie v prípade modelovaného prietoku (modrá krivka). Táto skutočnosť môže byť 

spôsobená použitou metodikou infiltrácie a stanovením počiatočnej straty. Pre dosiahnutie väčšej 

zhody v priebehu vypočítaných a simulovaných prietokov bola upravená hodnota počiatočnej 

straty pre jednotlivé subpovodia. 

  
Obrázok č.13: Nekalibrovaný a kalibrovaný hydrogram pre Green Ampt 
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Po viacerých pokusoch sa podarilo zmenou parametrov počiatočného odtoku „Initial 

abstraction“ priblížiť priebeh vypočítaného hydrogramu  na úroveň blízku  skutočne nameraným 

hodnotám. 
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11 Modelovanie  

Pre zhodnotenie vplyvu zmeny povrchového krytu na  zrážkovo-odtokové vzťahy bola 

použitá metóda scenárového modelovania so štyrmi scenármi v období od 14.7.2001 24.00 hod., 

do 19.7.2001 24.00 hod. Každý scenár bol modelovaný pre metódu SCS CN a metódu Green 

Ampt. Vstupnými údajmi pre zmeny v charaktere povrchu pre jednotlivé modelované scenáre 

boli údaje o ťažbe drevnej hmoty v povodí Čierneho Hrona. Oblasť skúmaného povodia je 

prakticky zhodná z plochou na ktorej hospodária LS Dobroč, Krám, Sihla, Hronec a Šaling, ktoré 

administratívne patria pod LZ Čierny Balog.  

 

11.1 Modelovanie metódou SCS CN  

Pre potrebu modelovania jednotlivých scenárov  bola z pohľadu zmeny charakteru 

povrchu uvažovaná výchovná ťažba do 50 rokov a výchovná ťažba nad 50 rokov ako jedna 

kategória, kde dochádza k  menším zmenám povrchového krytu. Hodnoty CN sa zvyšujú  

relatívne menej. Ťažba obnovná a náhodná predrubná  bola taktiež klasifikovaná spoločne ako 

jedna kategória, pri ktorej sa povrchový kryt mení vo väčšej miere, čo následne znamená 

relatívne väčšie zvýšenie hodnôt CN kriviek. Pre porovnanie rozloženia prietokov v čase 

a nábehu hydrogramu boli použité hydrogramy jednotlivých scenárov v záverovom profile. 

Porovnanie kvantitatívnych ukazovateľov sa realizuje prostredníctvom hodnôt maximálneho 

prietoku v dobe kulminácie (Qmax) a hodnôt celkového prietoku (Qsum) v záverovom profile 

„Outlet“ v Hronci. Modrá krivka reprezentuje v grafe hodnoty  pre pôvodný stav povrchu, 

červená krivka reprezentuje hodnoty pre jednotlivé scenáre . 
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. 

 Priemerné hodnoty CN pre jednotlivé subpovodia 

Subpovodie Scenár 1 Scenár 2 Scenár 3 Scenár 4 Pôvodné 

hodnoty 

R210W210 68,40 70,46 75,01 77,22 66,5 

R220W220 60,38 61,12 66,18 66,98 59,6 

R230W230 57,80 73,90 78,02 80,99 68,4 

R290W290 59,14 73,45 80,37 80,50 73,2 

R300W300 64,54 63,92 69,87 70,06 63,5 

R330W330 71,19 64,70 70,26 70,91 63,4 

R340W340 73,33 73,44 79,79 80,49 71,3 

R370W370 63,75 63,29 68,38 69,36 61,1 

R390W390 64,95 66,54 77,85 72,93 62,3 

R400W400 60,56 76,51 83,85 83,85 76,5 

R410W410 63,62 60,96 68,54 66,81 60,9 

R420W420 64,11 70,42 71,18 77,18 62,4 

R430W430 72,80 59,10 66,16 64,77 59,3 

R440W440 71,03 63,77 66,38 69,90 59,1 

R450W450 76,51 64,71 69,73 70,92 58,8 

R460W460 60,37 58,35 63,35 63,95 56,9 

R470W470 58,72 67,45 64,36 73,92 62,7 

R480W480 62,39 58,81 64,36 64,45 58,6 

R490W490 62,53 59,57 64,82 65,29 58,7 

R500W500 58,72 65,88 70,74 72,20 60,8 

R510W510 57,85 57,96 63,41 63,53 57,7 

R520W520 58,85 59,14 64,50 64,82 58,4 

R530W530 65,39 66,84 71,67 73,25 63,2 

Priemerná 

hodnota 

CN 

64,22 65,23 70,38 71,49 

 

62,75 

Tabuľka č.9: Priemerné hodnoty CN pre jednotlivé subpovodia 

 

Scenár č. 1. predpokladá minimálny vplyv ťažby na odtokové pomery a postupný návrat 

k pôvodným hodnotám, tak ako to uvádzajú niektoré práce napr. DELFS et al. (1958) [27], 

OLIJNYK a ČUBATÝ (1978) [28] in. KANTOR (2003). Plochy porastov, na ktorých bola 
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prevádzaná ťažba výchovná do 50 rokov a nad 50 rokov boli preklasifikované na kategóriu 

nevzrastlého lesa. Hodnoty CN kriviek boli zmenené z pôvodných hodnôt CN  60 pre listnatý les 

a 61 pre ihličnatý les na  hodnotu CN 66. Na plochách, na ktorých bola realizovaná ťažba 

obnovná a náhodná predrubná boli pôvodné hodnoty CN 60 pre listnatý a 61 pre ihličnatý les 

zmenené na hodnotu CN 69. 

 

 
Obrázok č.14: Výsledky simulácie scenára č. 1. 

 

V scenári č.1. sa zmeny plôch podľa objemov ťažby prejavili nárastom priemernej 

hodnoty CN za celé povodie o 2,33 %. Porovnaním prietoku v záverovom profile zisťujeme, že 

došlo k miernemu nárastu  pozorovaných hodnôt, ktorý však nie je výrazný. Vzostup hydrogramu 

ani čas kulminácie sa z časového hľadiska nezmenil, došlo však k zvýšeniu jej hodnoty z  90,62 

m3.s-1 na 95,88  m3.s-1.  

Scenár č. 2. predpokladá výraznejší vplyv odlesnenia na zrážkovo-odtokové vzťahy. Na 

rozdiel od predchádzajúcich výskumov, je  podľa prác  ROSÉNA (1984) [29] a BELENKA 

(1978) [30] in. KANTOR 2003  zaznamenaný v prvých rokoch po ťažbe výrazne zvýšený objem 

ročného odtoku.  V ďalšom období 1 až 3 rokov dochádza k stabilizácii odtoku a hodnoty sa 

približujú pôvodným hodnotám. Zmeny v scenári č.2. boli modelované v troch krokoch.  

Prvý krok predstavoval  zmenu hodnoty CN pre plochy obhospodarované v rokoch 2001 
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až 2002 výchovnou ťažbou do 50 a nad 50 rokov  z pôvodných hodnôt CN 60 a 61 na hodnotu 

81,51 podľa ROSÉNA (1984) [29] a BELENKA (1978) [30] in. KANTOR (2003). Pre plochy 

obhospodarované v rokoch 2001 až 2003 obnovnou a náhodnou predrubnou ťažbou boli pôvodné 

hodnoty CN zmenené na hodnotu 88,94 podľa ROSÉNA (1984) [29] a BELENKA (1978) [30] 

in. KANTOR (2003). 

V kroku č. 2. boli všetky plochy, na ktorých prebiehala akákoľvek ťažba v rokoch 2001 

až 2003 klasifikované ako nevzrastlý les a hodnota CN bola zmenená na hodnotu 66.  Pre plochy 

obhospodarované v rokoch 2003 až 2004 boli hodnoty CN zmenené rovnako ako v kroku č.2. 

Krok č.3. je obdobný ako krok č.2., s tým rozdielom, že  plochy vyťažené v rokoch 2003 

až 2004 boli klasifikované ako nevzrastlý les s hodnotou CN 66. Plochy vyťažené v rokoch 2005 

až 2007 sú klasifikované rovnako ako v predchádzajúcich dvoch krokoch.  

 

 
Obrázok č.15: Výsledky simulácie scenára č. 2. 

 

V scenári č.2. dochádza k zvýšeniu hodnoty CN o 3,8 %. Porovnaním grafického 

zobrazenia prietokov v záverovom profile pozorujeme ďalšie zvýšenie hodnôt prietokov oproti 

scenáru č.1. Vzostup hydrogramu ani časový priebeh kulminácie prietoku sa vzhľadom na 

pôvodný scenár nezmenil, ale došlo k výraznejšiemu nárastu hodnôt prietoku  z 90,62 m3.s-1 na 

99,34  m3.s-1. Obdobne ako v scenári č.1. nie sú hodnoty prietoku výrazne vyššie oproti 

pôvodnému scenáru. 
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Scenár č. 3. používa hodnoty zo scenára č.1., je však doplnený o vplyv faktoru lesných 

komunikácií, približovacích liniek a dočasných skládok. Vplyv týchto faktorov vychádza z práce 

ŠACHA (1990) [31] in. KANTOR 2003, podľa ktorých pri použití traktorového spôsobu ťažby 

v menej únosnom teréne dochádza po ťažbe vplyvom lesných komunikácií, približovacích liniek 

a dočasných skládok  nárastu odtoku od 11,3 % do 8,3 %. V nadväznosti na tieto skutočnosti boli 

v scenári č.3.  zvýšené hodnoty CN  zo scenára č.1. o  priemer , t.j. 9,8  %.  

 

 
Obrázok č.16: Výsledky simulácie scenára č. 3. 

 

Zvýšenie hodnoty CN o 9,8 % sa prejavilo značným zvýšením odtoku v záverovom 

profile. Rovnako ako v predchádzajúcich scenároch môžeme konštatovať, že ku kulminácii 

dochádza v rovnakom čase a aj vzostup hydrogramu je rovnaký. Absolútne hodnoty sú však 

značne vyššie ako v scenároch č.1. a č.2. Oproti pôvodnej hodnote  kulminácie prietoku   90,62 

m3.s-1 došlo k nárastu na 116,27  m3.s-1. 

Scenár č. 4. používa hodnoty zo scenára č. 2., je však doplnený o vplyv faktoru lesných 

komunikácií, približovacích liniek a dočasných skládok. Vplyv týchto faktorov vychádza z práce 

ŠACHA (1990) [31] in. KANTOR 2003 podľa, ktorých pri použití traktorového spôsobu ťažby 

v menej únosnom teréne dochádza po ťažbe k nárastu odtoku od 11,3 % do 8,3. Hodnoty CN zo 

scenára č.2. boli pre scenár č.4. zvýšené o 9,8 % .  



                                                                                                                                            

57  

                                                        

 

 
Obrázok č.17: Výsledky simulácie scenára č. 4. 

 

Zvýšenie hodnôt CN sa prejavilo opäť výraznejším zvýšením oproti pôvodným 

hodnotám. Hodnota kulminácie prietoku sa z pôvodnej hodnoty 90,62  m3.s-1 zvýšila až  na 

119,61 m3.s-1. Vo vzťahu k scenáru č. 3. došlo len k miernemu nárastu. Z časového hľadiska 

nedošlo k zmene vzostupu hydrogramu ani času kulminácie. 

 

11.2 Modelovanie metódou Green Ampt 

Pre modelovanie metodikou Green Ampt boli použité ako východisko scenáre z 

modelovania metódou SCS CN. Rozdiel bol v spôsobe modelovania zmien.  V metóde SCS CN 

bola zmena charakteru povrchu modelovaná prostredníctvom zmeny triedy povrchu na 

obhospodarovanej ploche, čo  znamená zmenu hodnôt CN kriviek podľa rozsahu a druhu ťažby. 

Oproti spôsobu SCS CN metóda Green Ampt  vychádza pri stanovovaní odtoku 

z hydraulických a hydrologických vlastností pôdy. Z jednotlivých charakteristík bola pre 

modelovanie zmien vybraná „nasýtená hydraulická vodivosť pôdy“.  

Scenár č. 5. predpokladá obdobne ako v prípade scenára č. 1. pre metódu SCS CN 

minimálny vplyv ťažby na odtokové pomery a postupný návrat k pôvodným hodnotám. Zmena 

hodnôt nasýtenej hydraulickej vodivosti pôdy bola pre konkrétne povodia percentuálne 

porovnateľná so zmenou hodnôt CN kriviek v predchádzajúcej použitej metóde, čo znamená 

zmenu o 2,33  %. 
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Obrázok č.18: Výsledky simulácie scenára č. 5 

  

Výsledky scenára č.5. vykazujú len minimálne rozdiely oproti pôvodným hodnotám. 

Rýchlosť vzostupu hydrogramu a čas kulminácie sú rovnaké, v prípade hodnoty kulminácie došlo 

k miernemu nárastu z hodnoty  90,62 m3.s-1 na 92,25 m3.s-1. 

Scenár č. 6. vychádzal z predpokladov a postupu scenára č. 2. pre metódu SCS CN, čo 

znamená zvýšený vplyv odlesnenia na zrážkovo-odtokové vzťahy. Pre tento scenár boli hodnoty 

nasýtenej hydraulickej vodivosti zmenené priemerne o 3,8 % . 

 
Obrázok č.19: Výsledky simulácie scenára č. 6. 

 

Oproti scenáru č. 5. došlo k miernemu zvýšeniu výsledných hodnôt prietoku v záverovom 
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profile. Vzostup hydrogramu a čas kulminácie je rovnaký ako v pôvodnom scenári. Hodnota 

kulminácie sa oproti scenáru č.5. zvýšila len minimálne na  93,91 m3.s-1. 

Scenár č. 7. rovnako ako v prípade metódy SCS CN pre scenár č. 3. modeloval stav 

miernych zmien s doplnením  vplyvu faktoru lesných komunikácií, približovacích liniek 

a dočasných skládok. Hodnoty nasýtenej hydraulickej vodivosti zo scenára č. 5. sa priemerne 

zmenili o 9,8 %. . 

 
Obrázok č.20: Výsledky simulácie scenára č. 7. 

Z grafického zobrazenia výsledkov scenára č. 7. je zrejmé že došlo k výraznejšiemu 

zvýšeniu hodnôt modelovaného prietoku. V prípade hodnoty kulminácie je to nárast z pôvodných 

90,62 m3.s-1 na 101,21 m3.s-1.Vzostup a čas kulminácie sa nezmenili. 

Scenár č. 8. predstavuje výraznejší vplyv odlesnenia na zrážkovo-odtokové vzťahy  

s vplyvom faktoru lesných komunikácií, približovacích liniek a dočasných skládok. Predstavuje 

to zvýšenie hodnôt nasýtenej hydraulickej vodivosti zo scenára č. 6. o 9,8 %. 
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Obrázok č.21: Výsledky simulácie scenára č. 8. 

 

Výsledky scenára č.8. predstavujú ďalšie zvýšenie hodnôt prietoku v záverovom profile. 

Nárast hodnoty kulminácie z pôvodných 90,62 m3.s-1 na 102,83 m3.s-1 je pomerne výrazný, ale 

oproti scenáru č.7. je minimálny. Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch sa čas kulminácie 

a vzostup hydrogramu nezmenil. 
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12 Analýza získaných výsledkov  

Výsledky modelovania sú prezentované v grafickej forme hydrogramov, ktoré zobrazujú 

časový priebeh prietokov v záverovom profile a tiež v tabuľkovej forme s prietokom 

v hodinovom intervale a hodnotami maximálneho prietoku (Qmax) a sumárneho odtoku (Qsum) 

meraného v záverovom profile. 

Porovnaním jednotkových hydrogramov je zrejmé že v žiadnom zo scenárov nedošlo 

k zmene času kulminácie prietoku. Rozdiel môžeme pozorovať v tvare hydrogramu pre metódu 

SCS CN a metódu Green Ampt. Metóda Green Ampt lepšie kopíruje priebeh hydrogramu 

skutočne nameraných hodnôt, metóda SCS CN vykazuje v časti po kulminácii výrazne vyššie 

hodnoty oproti pôvodnému stavu. V prípade celkového tvaru hydrogramu poskytuje lepšie 

výsledky metódy SCS CN, ktorá oproti metóde Green Ampt dokáže lepšie postihovať lokálne 

extrémy tvaru hydrogramu v prípade viacvrcholových hydrogramov.  Ku kulminácii dochádza 

17.07.2001 v čase  01.00 hod. vo všetkých modelovaných scenároch. V porovnaní so skutočne 

nameranými hodnotami, keď došlo ku kulminácii 16.07.2008 v čase 24.00 hod. je čas kulminácie 

pre všetky scenáre posunutý o hodinu neskôr. Môžeme teda konštatovať, že za daných 

podmienok následkom ťažby drevnej hmoty nedochádza k urýchleniu a k skoršej kulminácii 

odtoku. Rovnako ako v prípade časovej hodnoty kulminácie nedochádza ani v priebehu vzostupu 

hydrogramu k pozorovateľným zmenám. To znamená, že za daných podmienok ťažba drevnej 

hmoty neovplyvňuje vzostup hydrogramu. 

Kvantitatívne zmeny hodnôt simulovaných prietokov sú uvedené v tabuľke č. 10 

 Pôvodné 

hodnoty 

SCS CN 

Scenár  

1 

Scenár 

2 

Scenár 

3 

Scenár 

4 

Scenár 

5 

Scenár 

6 

Scenár 

7 

Scenár 

8 

Pôvodné 

hodnoty 

GA 

Qsum  

1000 m3 
8893,6 9328,0 9630,5 10927,6 11310,4 6464,9 6567,6 6970,2 7067,8 6305,7 

Qmax 

m3/s 
90,62 95,65 99,39 114,3 119,15 92,25 93,91 101,21 102,83 89,59 

Rozdiel 

Qsum  

1000 m3 

0 +434,4 +736,9 +2034 +2416,8 +159,2 +261,9 +664,5 +762,1 0 

Rozdiel 

Qmax m
3/s 

0 +5,02 +8,76 +23,69 +28,52 +2,65 +4,31 +11,61 +13,23 0 

 Tabuľka č.10: Sumárna tabuľka celkového odtoku a kulminačného prietoku na záverovom profile Hronec 
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Pre zhodnotenie významnosti vplyvu jednotlivých scenárov som použil metódy 

štatistickej indukcie prostredníctvom aplikácie Statgraphics Plus 5.0. Testoval som stredné 

hodnoty jednotlivých scenárov s pôvodným scenárom prostredníctvom testu hypotéz pre hladinu 

významnosti 0,05. Na základe vypočítanej hodnoty P-value som mohol s pravdepodobnosťou    

95  %  zhodnotiť, či medzi vybranými súbormi existuje štatisticky významný rozdiel.  

 

 
Pôvodný 

scenár SCS CN 
Scenár 1 Scenár 2 Scenár 3 Scenár 4 

Početnosť 121 121 121 121 121 

Priemer 20,52 21,52 22,93 25,21 26,09 

Št. odchýlka 18,13 19,09 19,77 22,69 23,54 

P-value  0,3382 0,1620 0,0385 0,0200 

Tabuľka č.11: Štatistické zhodnotenie scenárov podľa metódy SCS CN 

Vypočítané hodnoty P-value pre scenár č.1. a scenár č.2. sú vyššie ako 0,05, čo znamená 

že medzi týmito scenármi a pôvodným scenárom nie je štatisticky významný rozdiel. Pre scenár 

č.3. a scenár č.4. je hodnota P-value  nižšia ako 0,05 a rozdiel medzi týmito dvomi scenármi 

a pôvodným scenárom je štatisticky významný. 

Metóda SCS CN pri výpočte priameho odtoku zohľadňuje druh povrchu prostredníctvom 

hodnoty krivky CN. Pri pohľade na výsledky  simulácie pre scenár č.1. je zrejmé, že ani zmeny 

charakteru povrchu spôsobené hospodárskou činnosťou na pomerne rozsiahlej ploche (61 km2 

v období 7 rokov) zásadne neovplyvnia odtok z  tohto povodia. Aj keď pri scenári č.2. 

predpokladáme výraznejší vplyv ťažby na odtok, ani v tomto prípade vplyv samotnej zmeny 

povrchu nie je významný. Tento fakt je potvrdený aj štatisticky, hodnota P-value je v prípade 

obidvoch scenárov vyššia ako 0,05.   

Iná situácia nastane ak do faktorov ovplyvňujúcich odtok z povodia pridáme vplyv 

budovania potrebnej infraštruktúry (komunikácie, približovacie linky, skládky..). Aj keď 

v scenári č.3 predpokladáme relatívne menší vplyv zmeny povrchu na odtok, spolu s vplyvom 

výstavby lesných komunikácií dochádza k výraznému nárastu kulminačného i celkového odtoku 

z povodia, čo potvrdzuje aj štatistické posúdenie, keď hodnota P-value ja nižšia ako 0,05. Pre 

scenár č.4., kde predpokladáme výraznejší vplyv zmeny povrchu na odtok, spolu s vplyvom 

výstavby lesných komunikácií sú hodnoty odtoku ešte vyššie ako v scenári č.3. Na základe 
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vypočítanej hodnoty P-value, ktorá je nižšia ako 0,05 môžeme s  95 % pravdepodobnosťou 

tvrdiť, že rozdiel medzi pôvodným scenárom a scenárom č. 4. je významný, to znamená že vplyv 

výstavby ťažobnej infraštruktúry významne ovplyvňuje zrážkovo-odtokové vzťahy v povodí. 

Ak by sme uvažovali o ťažbe len v rozmere zmeny charakteru povrchu na vybranom 

území, podľa výsledkov simulácií môžeme konštatovať, že samotná zmena charakteru povrchu  

zásadne neovplyvňuje odtok a zrážkovo-odtokové vzťahy. Významnejší vplyv na výšku 

kulminácie i celkový odtok z povodia má výstavba komunikácií a skladovacích plôch. Oproti 

scenáru č.1. došlo v scenári č.3. k nárastu celkového odtoku o 14,6 % a kulminačného prietoku 

o 16,3 %. V scenári č.4. sa oproti scenáru č.2. zvýšili hodnoty celkového odtoku o 14,8 %  

a kulminačného prietoku o16,6 %. Ak by sme uvažovali o vplyve ťažby ako komplexe činností 

odlesnenia konkrétneho povrchu a súčasne vplyvu faktorov priamo súvisiacich s ťažobnou 

činnosťou, zo zistených výsledkov podľa metódy SCS CN vyplýva zásadný vplyv na zrážkovo-

odtokové vzťahy v povodí.  

 

 

Pôvodný 

scenár Green 

Ampt 

Scenár 5 Scenár 6 Scenár 7 Scenár 8 

Početnosť 121 121 121 121 121 

Priemer 14,55 14,91 15,15 16,08 16,30 

Št. odchýlka 14,54 14,95 15,22 16,32 16,58 

P-value  0,4227 0,3770 0,2210 0,1918 

Tabuľka č.12: Štatistické zhodnotenie scenárov podľa metódy Green Ampt 

Na rozdiel od metódy SCS CN, ktorá odvodzuje výpočet priameho odtoku 

prostredníctvom hodnôt CN priamo podľa druhu povrchu, metóda Green Ampt odvodzuje 

výpočet z charakteristík pôdnej vrstvy. Zmeny povrchu boli v scenároch pre metódu Green Ampt 

reprezentované zmenou parametra hydraulickej vodivosti pôdy. Z porovnania tabuľkových 

údajov  vidieť, že hodnoty celkového odtoku ako aj kulminačného prietoku pre scenáre Green 

Ampt sú nižšie ako pri modelovaní metódou SCS CN a to priemerne o  461,9  1000* m3 pre 

celkový odtok a 7,92 m3.s-1 pre kulminačný prietok. 

V prípade scenára č.5.  sú rozdiely v hodnotách kulminačného prietoku a  celkového 

odtoku  minimálne. Bez ohľadu na to, či uvažujeme o menšom alebo výraznejšom vplyve ťažby 

na odtok z povodia, je podľa štatistických metód rozdiel v scenároch č.5. a č.6. štatisticky 
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nevýznamný. Hodnoty P-value sú v obidvoch prípadoch vyššie ako 0,05. Hoci v scenároch č.7. 

a č.8. došlo k výraznejšiemu nárastu pozorovaných hodnôt, aj v týchto prípadoch je možné 

konštatovať, že rozdiely v týchto hodnotách sú zo štatistického hľadiska nevýznamné (hodnoty P-

value sú väčšie ako 0,05). Zo štatistického porovnania jednotlivých scenárov  vyplýva fakt, že pre 

dané podmienky podľa metódy Green Ampt samotná zmena charakteru povrchu nemá významný 

vplyv na celkový odtok ani na kulminačný prietok v skúmanom povodí. Ani pridanie faktoru 

lesných komunikácií, približovacích liniek a skládok nepredstavuje zmenu, ktorá by významne 

ovplyvnila hodnoty celkového odtoku a kulminačného prietoku  skúmaného povodia.  

Rozdiel v absolútnach hodnotách v záverovom profile je spôsobený použitím rozdielnej 

metodiky. Metóda Green Ampt pri výpočte priameho odtoku pracuje len s parametrami pôdnej 

vrstvy (hydraulická vodivosť, sací vztlak, deficit pôdnej vlhkosti). Oproti tomu metóda SCS CN 

využíva parametre pôdnej vrstvy (hydrologická skupina pôd, počiatočná nasýtenosť) pri výbere 

zodpovedajúcej krivky CN. Táto priamo zohľadňuje druh povrchu, ktorý je daný typom 

vegetačného krytu. Fakt že metóda Green Ampt nezohľadňuje priamo vplyv vegetácie, môže 

spôsobovať rozdiel v absolútnych hodnotách, nakoľko intercepčné straty v tejto metóde nie sú 

priamo zahrnuté. 
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Záver 

Cieľom práce bolo posúdenie vplyvu ťažby na zrážkovo-odtokové vzťahy v povodí 

Čierneho Hrona. V súčasnej dobe neexistuje jednoznačný názor na vplyv ťažby drevnej hmoty na 

zrážkovo-odtokové vzťahy. Spektrum názorov na danú problematiku a vedeckých prác je rôzne. 

Zanedbateľný vplyv ťažby uvádza  napr. ŠKOPEK, STRÁNSKÝ (1985) [32] pre oblasť 

Jizerských hôr in KANTOR (2003). Výrazné zvýšenie odtoku uvádza napr. HARR et al. (1979) 

[33] in KANTOR (2003) pre oblasť juhozápadného Oregonu v biotopoch obdobných ako 

v oblastiach strednej Európy. Rôznorodosť názorov má za následok skutočnosť, že neexistuje 

relevantná všeobecne akceptovaná metodika reprezentácie povrchových zmien spôsobných 

ťažbou drevnej hmoty pre zrážkovo-odtokové vzťahy.  Z tohto dôvodu som sa rozhodol použiť 

viac scenárov modelujúcich významné ako aj menej významné zmeny. Vzhľadom na charakter  

riešenej úlohy,  kvalitu a dostupnosť potrebných údajov bol vybraný hydrologický modelovací 

systém HEC-HMS a metóda SCS CN, ktorá umožňuje relatívne dobre modelovať povrchové 

zmeny práve zmenou hodnoty CN. V záujme získavania objektívnejších údajov bola pre 

porovnanie použitá aj metóda Green Ampt, ktorá viac zohľadňuje vlastnosti pôdneho krytu.  

Metóda Green Ampt vychádza z odlišných východísk, čo sa prejavilo na tvare 

hydrogramu, keď táto  vykazuje celkovo menšiu odchýlku od skutočne nameraných hodnôt 

prietoku, ale nedokáže postihovať lokálne extrémy. Naproti tomu pri metóde SCS CN dochádza 

postupne k nadhodnocovaniu vypočítaných hodnôt, ale metóda dokáže lepšie postihnúť lokálne 

extrémy. Skutočnosť, že hodnoty hydrogramu sú nadhodnocované vyplýva z použitých metód 

infiltrácie a stanovením hodnoty počiatočnej straty. 

Výsledky metódy SCS CN nie sú jednoznačné. Ak berieme do úvahy len samotný fakt 

zmeny povrchu (odlesnenia), aj v prípade predpokladaného výraznejšieho vplyvu sú zmeny 

hodnôt celkového odtoku a kulminačného prietoku relatívne málo významné. Zásadná zmena 

nastáva v prípade zakomponovania vplyvu sekundárnych procesov, ako budovanie lesných 

komunikácií, približovacích liniek, či dočasných skládok. V tomto prípade dochádza 

k výraznému nárastu hodnôt celkového odtoku a kulminačného prietoku. Z tejto zmeny je možné 

usudzovať na skutočnosť, že práve tieto „vedľajšie“ faktory majú  podstatne významnejší vplyv 

na náraste pozorovaných hodnôt. V prípade nasadenia ťažkej techniky dochádza k intenzívnemu 

poškodzovaniu pôdneho krytu, zvýšeniu výparu a zhoršeniu infiltračnej schopnosti pôdy. 
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Budovaním sietí lesných komunikácií sa narušuje proces podpovrchového (hypodermického) 

odtoku, dochádza k jeho vyvieraniu a koncentrácii na komunikáciách. Celý komplex procesov 

stavby lesných komunikácií a dočasných skládok môže viesť k zrýchleniu  celkového odtoku [5]. 

Zhodnotením výsledkov modelovanie metódou SCS CN môžeme konštatovať, že samotná zmena 

charakteru povrchu ťažbou nemusí významne zvyšovať odtok z konkrétneho povodia. Ale vplyv 

činností súvisiacich s ťažbou drevnej hmoty spolu so samotným odlesnením môže odtok 

z povodia výrazne zvýšiť. 

V prípade metódy Green Ampt sú absolútne hodnoty celkového odtoku a kulminačného 

prietoku zjavne nižšie ako v prípade metódy SCS CN. Zvýšenie pozorovaných hodnôt 

v scenároch modelujúcich samotné zmeny povrchu je zanedbateľné a menšie ako v prípade 

metódy SCS CN. Zakomponovanie vplyvu lesných komunikácií, približovacích liniek a skládok 

prinieslo výraznejšie zvýšenie celkového odtoku a kulminačného prietoku, ale ani tento nárast nie 

je významný. Výsledky použitia metódy Green Ampt sú jednoznačnejšie ako v prípade metódy 

SCS CN.  Podľa týchto výsledkov, po odlesnení sa celkový odtok aj kulminačný prietok zvýšia 

len minimálne a teda jeho vplyv je zanedbateľný. Ani vplyv výstavby lesných komunikácií, 

približovacích liniek a dočasných skládok nezvýšil významne hodnoty celkového odtoku 

a kulminačného prietoku a teda aj jeho vplyv môžeme považovať za nevýznamný. 

 Po zhodnotení získaných výstupov môžem konštatovať, že nie je možné jednoznačne 

určiť mieru, akou vplýva ťažba drevnej hmoty a následná zmena charakteru povrchu, 

(odlesnenie) na zrážkovo-odtokové vzťahy vo vybranom povodí. Z výsledkov jednotlivých 

scenárov vyplýva, že aj keď ťažba drevnej hmoty sa na kvalite zrážkovo-odtokových vzťahoch 

prejaví vždy, jednoznačný, všeobecne platný a kvantifikovateľný názor nie je možné vysloviť. Je 

to spôsobené hlavne komplexnosťou riešenej problematiky, ktorá vo svojej podstate predstavuje 

široký komplex vzťahov a vzájomne pôsobiacich faktorov, ktoré pri danej úrovni poznania 

a technickej vyspelosti nie je možné popísať. Dôležitým faktorom je tiež skutočnosť, že každé 

povodie či les je iné, a že v rôznych oblastiach pôsobia rôzne faktory, či už geologické,  

klimatické,  biologické,  antropogénne a iné. Okrem týchto faktorov tiež nezanedbateľným 

spôsobom ovplyvňuje pozorovania časový faktor, nakoľko následky vykonaných zásahov sa 

prejavujú v dlhých časových úsekoch. Ak chceme uvedené systémy skúmať pomocou 

matematických modelov, vnášame tým samozrejme do modelu chyby. To vyplýva z podstaty 
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modelu, ktorý je vždy istou mierou abstrakcie reality, čo na jednej strane umožňuje napodobovať 

s väčšou či menšou mierou pravdepodobnosti procesy a javy v prírode, ale na strane druhej 

neberie do úvahy niektoré faktory ktoré tieto procesy a javy ovplyvňujú. Z tohto dôvodu bol pre 

modelovanie zrážkovo-odtokových vzťahov použitý udalostný (event) model HEC-HMS, ktorý 

na rozdiel od bilančných modelov reprezentuje povodie formou parametrov a preto je vhodnejší 

pre modelovanie odtokov v krátkodobých zrážkových epizódach. Limitujúcim faktorom každého 

modelovania je presnosť vstupných údajov. Údaje, ktoré boli použité v tejto práci boli 

kompromisom medzi dostupnosťou a presnosťou. Vrstva kategórií povrchu CORINE 

LANDCOVER zobrazila najmenšiu plochu o rozlohe 25 ha, takže zjavne nebolo možné 

detailnejšie rozlišovať druhy povrchov.  Rozlíšenie vrstvy DEM v mierke 1:50 000 rovnako 

poskytovalo pomerne hrubý obraz tvaru povrchu. Aj keď skúmané územie je pomerne dobre 

pokryté meracími stanicami, len jedna  z nich meria zrážky v hodinovom intervale, údaje 

z ostatných staníc sú k dispozícii v denných úhrnoch a tieto bolo nutné interpolovať na hodinový 

krok. Pre interpoláciu boli použité aj údaje z meracej stanice Lom nad Rimavicou, ktorá meria 

údaje v hodinovom intervale a nachádza sa tesne za hranicou povodia. Ideálnym by v tomto 

prípade boli údaje z meteorologického radaru s dostatočným rozlíšením, na základe ktorých by 

bolo možné presné rozdelenie zrážok v celom povodí, čo je dôležitým predpokladom korektného 

správania modelu. Vzhľadom na fakt, že som nemal k dispozícii aktualizované údaje CORINE 

LANDCOVER z roku 2007, musel som zmenu povrchu generovať z údajov o ťažbe za vybrané 

lesné správy. Nakoľko v lesnom závode Čierny Balog nie sú používané geoinformačné 

technológie, mal som k dispozícii len sumárne tabuľkové údaje o ťažbe bez presnej lokalizácie 

(údaje boli lokalizované len ku konkrétnej lesnej správe). Najviac mi však v práci chýbala 

detailnejšia vrstva popisu pôdnych druhov. Celé záujmové územie bolo charakterizované jednou 

kategóriou, čo najmä v prípade metódy Green Ampt mohlo značne skresliť výsledky.   

Napriek uvedeným nedostatkom kvalite dostupných údajov si myslím, že získané údaje 

majú svoju vypovedaciu schopnosť. Viac by som sa pri hodnotení prikláňal k výsledkom podľa 

metódy SCS CN, ktorá pri svojich výpočtoch viac zohľadňuje charakter povrchu. Preto si 

myslím, že ťažba drevnej hmoty ako komplex vplyvov odlesnenia a súvisiacich činností môže 

významne ovplyvňovať retenčnú a retardačnú schopnosť lesnatých povodí. Miera vplyvu závisí 

od množstva faktorov, hlavne od geologických, pedologických, klimatických, biologických, či 
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použitej metodiky ťažby, preto je jej posudzovanie značne individuálne pre každé konkrétne 

povodie. Rozumné hospodárenie s využívaním voči lesu šetrných ťažobných technológií, 

rešpektovaním miestnych daností a skladby lesa, môže vytvoriť taký druh symbiózy, ktorá bude 

z zmysle trvalo udržateľného rozvoja poskytovať nielen dostatok drevnej hmoty, ale 

prostredníctvom zdravého lesa ako stabilizujúceho faktoru mikroklímy dokáže znižovať 

nebezpečenstvo erózie a  lokálnych povodní.     
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