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ABSTRAKT 
 

Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu možností kontinuálních metod v 

srážko-odtokových modelech. Je zde popsán postup tvorby odvozených GIS vrstev a 

schematizací pro vybrané srážko-odtokové modely. V další části práce jsou popsány 

parametry, které jsou nutné pro výstavbu kontinuálního srážko-odtokového modelu. 

Výsledkem je srovnání hydrogramů z jednotlivých modelů. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This diploma thesis is focused on analysis of the possibilities of continual methods 

in the rainfall-runoff models. There is described procedure of generation derived GIS 

layers and schematization for choice rainfall-runoff models. In the next part of this thesis 

are the parameters described, they are required for creation of continual rainfall-runoff 

model. As results is comparison of hydrographs of particular models. 
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Úvod 
 

Účelem této práce bylo zanalyzovat možnosti kontinuálních metod v srážko-

odtokových modelech. V současné době je dostupná široká škála srážko-odtokových 

modelů ale pouze některé z nich jsou vhodné pro simulaci dlouhých časových období, ve 

kterých se vyskytují více i méně vydatné srážky. Takovéto modely nazýváme 

kontinuálními. Tyto nemají tendenci nadhodnocovat simulovaný průtok oproti průtoku 

měřenému hydrologickou stanicí. 

Literatura popisující problematiku kontinuálních metod v srážko-odtokových 

modelech je bohužel velmi málo dostupná, a to jak v cizích jazycích, tak i v češtině. Přitom 

jsou to právě kontinuální metody, na kterých jsou vystavěny významné srážko-odtokové 

modely napomáhající např. předpovídání povodní a tím zabraňující i zbytečným ztrátám na 

lidských životech, nebo k redukci povodňových škod. Kontinuálním je také model 

AQUALOG, využívaný Českým hydrometeorologickým ústavem. 
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1 Cíle práce  
 

Cílem diplomové práce je zanalyzovat možnosti kontinuálních metod v srážko-

odtokových modelech. K úspěšnému dosažení tohoto cíle je potřeba vytyčit několik 

základních úkolů, jenž na sebe budou systematicky navazovat. 

Prvními z nich jsou studium literatury a tvorba metodiky práce. Těmto úlohám je 

přikládán zvláštní význam, neboť nastíní další vývoj prováděných prací. 

Následně bude nutno nastudovat fyzicko-geografické charakteristiky pilotního 

povodí. Tím bude povodí řeky Olše. Neméně důležité bude získání informací o 

hydrologických a meteorologických stanicích v povodí a rovněž získání 

hydrometeorologických dat z těchto stanic. 

Dále bude navazovat studium metod používaných ve srážko-odtokových modelech. 

Oblastí zájmu budou především kontinuální metody, jejichž principy fungování bude nutno 

popsat. 

Praktická část práce započne vytvořením odvozených GIS vrstev a schematizací 

povodí, potřebných pro provedení výstavby srážko-odtokových modelů. 

Následně bude nutné popsat parametry vstupující do kontinuálních srážko-

odtokových modelů. 

Po vytvoření schematizací povodí bude již možné přistoupit k samotné výstavbě 

srážko-odtokových modelů. Po ukončení tohoto kroku dojde k provedení simulací srážko-

odtokového procesu. 

V poslední fázi dojde k  zhodnocení získaných výsledků. 
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2 Zhodnocení současného stavu 
 

V současnosti je dostupná celá řada srážko-odtokových modelů. Některé z nich jsou 

vystavěny na principu událostních metod, jiné na principu metod kontinuálních. 

Literatura dostupná k problematice kontinuálních metod je v současné době 

mnohem chudší než literatura zabývající se standardními metodami, jako jsou např. 

metoda SCS CN, metoda Horton, metoda Green-Ampt a jiné. 

V České republice se kontinuální metody v srážko-odtokových modelech téměř 

nepoužívají. Výjimkou je jen hydrologický modelovací systém AQUALOG, jenž je 

používán pobočkami ČHMÚ. Systém AQUALOG integruje srážko-odtokový model 

SACRAMENTO (SAC-SMA), patřící právě mezi kontinuální modely. 

Přestože je metoda SACRAMENTO poměrně známá, využívá se poměrně málo. 

Hlavním důvodem je to, že se nejedná o fyzikální metodu. Hodnoty jsou zde spíše 

odhadovány. 

Kontinuální metody srážko-odtokových modelů jsou prozatím zakotveny pouze u 

známějších modelů, jako jsou např. HEC-HMS, HSPF nebo GSSHA. Teprve další vývoj 

ukáže, v jaké míře jsou tyto metody využitelné. 
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3 Programové vybavení 
 

Hlavními programovými prostředky používanými při práci jsou program HEC-

HMS, GrassGIS, WMS a ArcView. 

 

3.1 HEC-HMS 3.3 
 

HEC-HMS je zkratkou Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modeling 

System. Tento hydrologický modelovací systém byl vyvinut inženýry Americké armády 

(HEC-USACE – Hydrologic Engineering Centre – U.S. Army Corps of Engineers). Slouží 

pro modelování srážko-odtokových procesů dendritických povodí. Tento program je 

použitelný pro řešení problémů v rozsáhlých geografických územích. Můžeme zde vytvořit 

hydrogramy, které mohou být použity např. pro studie dostupnosti vody, odvodňování 

měst, předvídání povodní, dopad urbanizace v budoucnosti, návrhy přepadových nádrží 

nebo k redukci povodňových škod. 

 

Obr. 1: Povodí Olše v prostředí HEC-HMS 
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Program je zdarma ke stažení na stránkách HEC-USACE: 

 http://www.hec.usace.army.mil

 

Na těchto stránkách je kromě programu k dispozici také: 

- dokumentace – v podobě uživatelského a technického manuálu, 

případové studie apod. 

- GIS preprocesor HEC-geoHMS – pro ArcView GIS 3.2 a Spatial 

Analyst 

- manažer hydrometeorologických dat a jiných časových řad HEC-

DSSVue. 

Základními prvky uživatelského rozhraní modelu jsou: 

- basin model – samostatná schematizace povodí 

- meteorologic model (meteorologický model) - rozmístění srážky na 

povodí 

- control specifications (parametry simulace) – časový krok výpočtu, 

start, konec. 

Z těchto komponent lze poté sestavit běh výpočtu, který obsahuje pouze odkazy na 

jednotlivé komponenty. Z toho vyplývá možnost libovolně kombinovat schematizaci, 

meteorologický model a kontrolní specifikace simulace. 

V současné době je tento program dostupný ve verzi 3.3, která disponuje 

přehledným uživatelským rozhraním.  

Výhody modelu HEC-HMS: 

- cena – program je k dispozici zdarma 

- použité metody hydrologické a hydraulické transformace 

- možnost výběru metod v rámci jediného projektu HEC-HMS 

- GIS preprocessing 

- správa časových řad 

- dokumentace 
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- verifikace a validace modelu z aplikací po celém světě 

- semidistribuované, popř. distribuované řešení 

- možnost poloautomatické kalibrace modelu 

- událostní a kontinuální metody 

 

V programu HEC-HMS můžeme vytvořit tyto typy modelů: 

- semidistribuovaný – pomocí metod Green-Ampt, Horton 

- distribuovaný – SCS CN, kinematická vlnová aproximace 

- kontinuální – SAC-SMA 

- fyzikální – energy-balance, Penman-Monteith 

- numerický – kinematická, dynamická vlnová aproximace 

 

3.2 GRASS GIS 6.3.0 
 

Geografický informační systém GRASS je schopen zpracovávat rastrová i 

vektorová data a provádět jejich vizualizaci. Je schopen také vytvářet mapy, zpracovávat 

multispektrální obrazová data a vytvářet data prostorová. 

GRASS můžeme ovládat nejen pomocí grafického uživatelského rozhraní, ale také 

pomocí textové příkazové konzole. Lze pomocí něj přistupovat k datům v externích 

databázích. Obsahuje mnoho nástrojů, díky nimž je plnohodnotným GIS. 
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Obr. 2: DEM povodí Olše zobrazený v Grass GIS 

 

Mezi nejznámější oblasti využití patří např.: 

- vektorové analýzy – automatická vektorizace linií a ploch, počítání 

vzdáleností, konstrukce vrstevnic z rastrových výškových modelů, 

interpolace, konverze mezi rastrovými a vektorovými daty, transformace 

souřadnic, reklasifikace apod. 

- rastrové analýzy – analýzy výškových modelů, výpočet osvětlení, expertní 

systémy, sklony svahů, geomorfologické analýzy, interpolace chybějících 

hodnot buněk, klasifikace, nákladové plochy, výpočet nejkratší cesty, 

počítání regrese, aj. 

- analýzy – geomorfologické analýzy, geostatistika, interpolace ploch 

z bodových dat, Thiessenovy polygony, interpolace křivkami, triangulace 

- zpracování obrazových dat – zlepšení rozlišení, Fourierova transformace, 

roztažení histogramu, klasifikace, syntéza obrazových dat, tvorba 

ortofotomap, detekce hran 
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- vizualizace – animace, povrchy ve 3D, zobrazení map na obrazovce, 

přiřazování barev, histogramy, překryv různých map, funkce zoom. 

 

Grass GIS je dostupný zdarma a lze jej stáhnout na těchto stránkách: 

 http://grass.itc.it/  

 

3.3 WMS 8.0 
 

Watershed Modeling System, zkratkou WMS, je hydrologický modelovací systém. 

Disponuje jak nástroji pro automatizované modelování, tak nástroji pro analýzy vybraných 

charakteristik povodí, výpočty geometrických parametrů, výpočty překryvů apod.  

WMS je schopen interpolovat a vizualizovat terénní data povodí. Vypočítává údaje 

o povodí, jako jsou rozloha, sklon, průměrná výška, maximální rozliv a mnoho dalších 

hydrologických parametrů [19]. 

Tento programový prostředek obsahuje také GIS moduly, které zahrnují kompletní 

sadu nástrojů pro import, vytváření a manipulaci s vektorovými a rastrovými daty. 

Můžeme zmínit např. tyto operace: 

- přímé propojení s ArcGIS a ArcView GIS od firmy ESRI 

- vytváření, slučování a manipulace s rastry, vrstevnicemi nebo TINy 

- připojování atributových tabulek, dotazování v tabulkách, editace tabulek 

- georeferencování, připojování a ořezávání obrazů jako jsou např. TIFF, 

JPEG, MrSID 

- konverze souřadnicového systému 

 

WMS dále zahrnuje modelování a mapování povodní. Nejistota v modelovaných 

parametrech může být eliminována použitím stochastických modelovacích nástrojů. Tyto 

usnadňují zpracování měnících se parametrů modelu, tvorbu vstupního souboru modelu a 

opakované spouštění simulací. 
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Povodí je zde modelováno pomocí modelu GSSHA (Gridded Surface Subsurface 

Hydrologic Analysis). Tento využívá k analyzování odtoku 2D grid. Může modelovat 

kvalitu vody a odnos sedimentů. Model je schopen simulovat dlouhodobé srážky – používá 

radarová data. Typickými jsou pro model tyto aplikace: 

- předpovídání povodní 

- analýzy infiltrace 

- modelování hladiny podzemní vody 

WMS podporuje často používané datové formáty, jako jsou např. ESRI Shapefiles, ArcGIS 

rastr ve formátu ASCII, dále formáty DWG, JPEG, TIFF, MrSID aj. 

 

 

Obr. 3: DEM povodí Olše zobrazený v prostředí programu WMS 8.0 
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3.4 ArcView GIS 3.2 
 

ArcView GIS je geografický informační systém určený pro koncové uživatele. 

Umožňuje práci se všemi informacemi vztahujícími se k mapě. 

Mezi hlavní funkce tohoto produktu podle [14] patří: 

- interaktivní tvorba map 

- návrh a tvorba map 

- dotazování na mapu a nástroje pro práci s mapou 

- přímé čtení datových formátů, integrace dat 

- prostředí pro zpracování prostorových dat 

- upravitelný aplikační rámec 

 

 

Obr. 4: Prostředí produktu ArcView GIS 3.2 

 

ArcView obsahuje mnoho funkcí pro prostorové analýzy, jako např. překryvy 

ploch, protínání ploch, vytváření ochranných pásem, vyhledání sousedících prvků aj. 
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Tento systém lze rozšířit o mnoho nadstaveb pro řešení geografických analýz. Mezi 

nejpoužívanější se řadí nadstavby Spatial Analyst, Network Analyst, 3D Analyst apod. Je 

také možné použít extenze HEC-GeoHMS a HEC-GeoHMS Add-In sloužící ke 

schematizaci srážko-odtokového modelu HEC-HMS, nebo extenzi WMS Hydro, sloužící 

ke schematizaci srážko-odtokového modelu HSPF vytvářeného v produktu WMS. 

 

3.4.1 HEC-GeoHMS 
 

Tato extenze vytváří schéma povodí hydrologického modelu HEC-HMS. 

Umožňuje především: 

- předzpracování modelu terénu 

- konstrukci rozvodnic a odtokové sítě 

- určení závěrového profilu povodí 

- určení podoby členění povodí a odtokové sítě 

- výpočet některých fyzickogeografických charakteristik povodí 

- výpočet klíčových parametrů subpovodí a úseků na tocích 

- sestavení a export hydrologického modelu pro HEC-HMS 

 

3.4.2 HEC-GeoHMS Add-In 
 

Doplňuje funkčnost extenze HEC-GeoHMS o tyto operace: 

- rozšíření výpočtu fyzickogeografických charakteristik povodí 

- výpočet průměrné hodnoty CN křivky a podílu nepropustné plochy 

- výpočet doby koncentrace podle různých metodik 

- export hydrologického modelu pro HEC-HMS 
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3.4.3 WMS Hydro 
 

Tato extenze pomáhá připravovat a přenášet GIS data z ArcView do WMS. Je 

určen pro práci s vektorovými daty a nevyžaduje extenzi Spatial Analyst pro ArcView. 

Tato extenze může napomoci zvládnout import a export gridu do WMS.  

 

 

3.5 BASINS 3.0 
 

BASINS (Better Assessment Science Integrating Poing and Nonpoint Sources) byl 

vyvinut v U.S. Environmental Protection Agency. Jedná se o víceúčelový environmentální 

systém, jenž je určen k provádění studií založených na povodí a kvalitě vody. Jeho 

hlavními cíli jsou: 

- usnadnění posuzování environmentálních informací 

- podpora analýz environmentálních systémů 

 

BASINS kombinuje šest komponenty poskytujících řadu nástrojů potřebných pro 

vykonání analýz týkajících se povodí a kvality vody [7]: 

- národní environmentální databáze 

- analytické nástroje 

- utility 

- charakteristiky povodí 

- modely kvality vody 

- modely povodí a postprocesor 

 

BASINS je řízen produkty ArcView 3.x a poskytuje funkce pro dotazování dat, 

prostorové analýzy nebo generování mapových výstupů.  
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3.6 WinHSPF 2.3 
 

Programový produkt WinHSPF byl vyvinut organizací AQUA TERRA. Je navržen 

jako interaktivní Windows rozhraní HSPF. Patří do systému BASINS 3.0 vytvořeného 

agenturou US Environmental Protection Agency [11].  

WinHSPF napomáhá uživatelům budovat z GIS dat UCI (User Control Imput) 

soubory potřebné pro výstavbu modelu HSPF. Po jejich vybudování je možné ve 

WinHSPF prohlížet a modifikovat model povodí. 

 

 

Obr. 5: Prostředí produktu WinHSPF 2.3 
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4 Hydrologie, hydrologické modelování 
 

4.1 Hydrologie 
 

Hydrologie je věda zabývající se zákonitostmi časového i prostorového rozdělení 

oběhu vody na Zemi včetně jeho fyzikálního, chemického a biologického režimu. 

Hydrologie patří mezi základní vědecké disciplíny vodního hospodářství a životního 

prostředí [1]. 

Předmětem zkoumání hydrologie je hydrosféra. Hydrosféra je soustava, jenž 

zahrnuje veškerou vodu na Zemi včetně vody v ovzduší ve všech skupenstvích a formách. 

Zahrnuje oceány, moře, povrchové toky, vodní nádrže, jezera, bažiny, vodu v atmosféře, 

sníh, led, ledovce a podpovrchové vody. 

 

 

Obr. 6: Schéma oběhu vody. Zdroj: http://ga.water.usgs.gov 
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4.1.1 Povodí 
 

Povodí je základní hydrologická oblast, ve které zkoumáme odtokový proces a 

zajišťujeme vzájemný vztah bilančních prvků. 

Po hydrologické stránce je povodí uzavřené území, nepřitéká do něj žádná voda po 

povrchu ani pod povrchem a je ohraničeno rozvodnicí. 

Srážky, které na povodí spadnou, vyvolávají odtok zjišťovaný v závěru profilu 

povodí. Do uzávěrového profilu povodí se voda dostává povrchovým, podpovrchovým a 

částečně podzemním (základním) odtokem. Rozlišujeme: 

- povodí povrchových vod – ohraničeno orografickou rozvodnicí 

- povodí podpovrchových vod – ohraničeno hydrogeologickou 

rozvodnicí 

Orografická rozvodnice je myšlená čára v terénu, která značí hranici mezi povodími 

a probíhá rozvodím, které je přirozeným rozhraním mezi povodími. 

Hydrogeologická rozvodnice ohraničuje povodí podpovrchových vod, její průběh je 

závislý na uložení nepropustných vrstev a také na geologické stavbě území [1]. 

 

4.1.2 Srážky 
 

Výsledkem kondenzace nebo desublimace vodní páry v ovzduší, na povrchu území, 

předmětů a rostlin jsou srážky. Kondenzace je změna skupenství vody v ovzduší 

z plynného na kapalné. Naopak desublimace je změna skupenství vody v ovzduší 

z plynného přímo na pevné. 

Podle místa vzniku dělíme atmosférické srážky na: 

- vertikální – vznikají ve volné atmosféře z oblaků, nebo v přízemní 

vrstvě vzduchu (mlhy) 

- horizontální – vznikají na povrchu území, předmětech a rostlinách 

Atmosférické a horizontální srážky mohou být v kapalném nebo pevném 

skupenství. Podmínkou kondenzace nebo desublimace vodní páry je existence 

kondenzačních nebo desublimačních jader, která jsou obklopena vzduchem nasyceným 
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vodní párou. K nasycení vzduchu může dojít buď zvýšením jeho vlhkosti, nebo při dané 

vlhkosti ochlazením styčného povrchu. Teplota styčného povrchu musí být menší nebo 

rovna teplotě rosného bodu. 

Atmosférické srážky padající z oblaků ve formě aerosolu, který je složen 

z drobných kapiček vody o průměru 0,01-0,03 mm nebo krystalků ledu. 

 

Mezi základní charakteristiky srážek patří: 

- objem srážek S – celkový objem vody ze srážek, spadlých za 

uvažované období na danou plochu, vyjadřuje se v m3 

- úhrn srážek HS – výška vrstvy ze spadlých srážek vody za uvažované 

období na daném místě, vyjadřuje se v mm 

- průměrná výška srážek na povodí SH  - průměrná tloušťka vrstvy 

vody ze spadlých srážek na povodí za uvažované časové období, 

vyjadřuje se v mm 

- doba trvání srážek td – doba od začátku do ukončení srážky, měří se a 

registruje obvykle jen u kapalných srážek a vyjadřuje se v minutách 

nebo hodinách 

- intenzita deště i  - úhrn deště za zvolenou časovou jednotku, obvykle 

se vyjadřuje v mm.min-1 

- vodní hodnota sněhu s – objem vody v objemové jednotce sněhu, 

vyjadřuje se v procentech 

- zásoba vody ve sněhové pokrývce Hs,sn – průměrná výška vrstvy vody, 

jenž by vznikla roztáním sněhové pokrývky na uvažovaném povodí 

- objemová hmotnost sněhu ρsn – hmotnost objemové jednotky sněhu, 

vyjadřuje se v kg.m-3 
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4.1.3 Infiltrace 
 

Infiltrace je proces pronikání vody do půdního prostředí, obvykle přes povrch půdy. 

Ovlivňuje významně podíl srážek na povrchovém odtoku, hypodermickém odtoku a 

odtoku podzemních vod. 

Proces infiltrace a rychlost infiltrace je ovlivňována různými faktory: 

- fyzikální vlastnosti a stav půdy 

- vegetační kryt půdního povrchu 

- vlhkost půdy 

- intenzita a trvání srážek 

- chemické látky přidané do půdy 

Půda je propustné médium, které poskytuje velké množství jemných pórovitých 

kanálků pro pohyb vody. Efektivnost půdy jako činitele pro transportování vody závisí na 

velikosti a množství těchto kanálků. Množství, velikost, geometrie a spojitost těchto 

kanálků určuje propustnost půdy, která se obyčejně zkoumá jako fyzikální vlastnost 

půdy[1]. Ta je závislá na: 

- velikosti půdních částic 

- stupni agregace mezi jednotlivými půdními částicemi 

- uspořádání půdních částic a agregátů 

Čím větší je velikost pórů v půdním profilu, tím je větší infiltrační rychlost. To 

ovšem platí za předpokladu, že si póry tuto velikost po dobu infiltrace zachovají. 

Průběh procesu infiltrace a s tím související přístupy k řešení rozlišují základní typy 

infiltrace podle: 

- tlakových poměrů na povrchu půdy – infiltrace tlaková, beztlaková 

- stability okrajových podmínek – infiltrace ustálená, neustálená 

Teoretické řešení ustálené infiltrace vychází z Darcyho zákona. K řešení neustálené 

infiltrace se nejčastěji využívají metody Philipa, Overtona, Green-Ampta, Hortona, 

Holtana a metoda CN křivek. 
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4.1.4 Povrchový odtok 
 

Voda ze spadlého deště se dostává do závěru profilu těmito způsoby: 

- povrchovým odtokem 

- odtokem prosakující gravitační vody 

- odtokem podzemní vody 

Odtok prosakující gravitační vody a odtok podzemní vody představují 

podpovrchový odtok. 

4.1.4.1 Povrchový odtok 
Povrchový odtok je gravitační pohyb vody po svahu nebo soustředěný odtok říční 

sítí k závěru profilu povodí. Můžeme rozlišit tři základní fáze v procesu povrchového 

odtoku: 

- fáze nasycování půdy – nevzniká zatím povrchový odtok, intenzita 

deště je většinou menší než intenzita infiltrace. Dochází k úplnému 

zadržení dešťové vody odtokovou plochou 

- fáze plošného odtoku – vzniká v případě, převyšuje-li intenzita deště 

intenzitu infiltrace. Tento odtok je ovlivňován velkým počtem 

spolupůsobících faktorů, z nichž jsou nejvlivnější geometrické 

charakteristiky povodí, hydrografická síť, charakter povrchu, půdní 

poměry a charakter deště 

- fáze soustředěného odtoku v říční síti – kromě povrchového odtoku se 

zde uplatňuje i odtok podpovrchový. Velikost podílu povrchového 

odtoku na celkovém odtoku závisí zejména na počátečním nasycení 

půdy, její propustnosti a na charakteru deště 

 

4.1.4.2 Odtok prosakující gravitační vody (hypodermický odtok) 
Odtok prosakující gravitační vody představuje část infiltrovaných srážek, jenž se 

nepodílí na zvýšení půdní vlhkosti. Prosakující gravitační voda nedosahuje hladiny 

podzemní vody. Tento odtok představuje podstatnou část přímého odtoku. 

2009  18



Bc. Pavlína Kiszová: Analýza možností kontinuálních metod v s-o modelech 

4.1.4.3 Odtok podzemní vody 
Odtok podzemní vody je proud podzemní vody, jenž se pohybuje ve směru sklonu 

nepropustného podloží. Rychlost proudění je závislá na charakteru půdního a horninového 

prostředí a na zdroji podzemní vody. Srážky, které infiltrují k hladině podzemní vody se 

dostávají podzemním přítokem do hlavního toku opožděně za povrchovým odtokem. 

 

4.1.5 Průtoková vlna 
 

Průtoková vlna je fáze odtoku, která se vyznačuje přechodným zvětšením a 

následujícím poklesem průtoků, vyvolaná dešti, táním sněhu nebo umělým zásahem. 

Znázorňuje se graficky jako hydrogram v určitém profilu toku nebo se vykresluje průběh 

průtoku v daném okamžiku v trati toku. 

 

4.1.5.1 Prvky hydrogramu průtokové vlny 
 

Část hydrogramu průtokové vlny, vymezená začátkem průtokové vlny a kulminací 

se nazývá vzestupná větev. Část od kulminace po konec průtokové vlny se nazývá 

poklesová větev. 

Začátek průtokové vlny je okamžik, ve kterém dochází k výraznému zvětšování 

průtoku. Průtok na začátku povodňové vlny se nazývá počáteční průtok. Konec průtokové 

vlny je okamžik, ve kterém průtok v sestupné větvi klesne na hodnotu počátečního nebo 

jiného setrvalého průtoku. 

Průtoková vlna může mít několik vrcholů. Nejvyššímu z nich říkáme kulminace. 

Trvání průtokové vlny je doba mezi začátkem a koncem průtokové vlny. Objem průtokové 

vlny je množství vody, které proteče daným profilem od začátku do konce průtokové vlny. 

Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny toku, které je způsobené náhlým 

zvětšením průtoků nebo dočasným zmenšením průtočnosti koryta. Podle příčiny vzniku 

můžeme rozlišovat povodně dešťové, sněhové a smíšené. Při povodních dochází 

k zaplavení území přilehlého k toku. Tento jev označujeme jako inundanci území. Území, 

jenž je zaplavované vodou při povodních se nazývá inundanční území [1]. 
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4.1.5.2 Odvozování charakteristik povodňové vlny při nedostatku 
hydrometrických pozorování 

 

V případech, kdy nemáme dostatečně dlouhou řadu pozorování srážek a jimi 

vyvolaných průtoků, využíváme nepřímé metody odvozování charakteristik povodňové 

vlny. Mezi nepřímé metody patří: 

- empirické vzorce 

- metoda čísel odtokových křivek (CN) 

- metoda jednotkového hydrogramu 

- hydrologické modely 

- regionální regresní analýza 

 

Empirické vzorce 
Při výběru vzorce je nutné zvážit omezující předpoklady jeho platnosti jako např. 

velikost povodí, charakter povodí a správně ohodnotit stupeň vlivu jednotlivých činitelů 

povrchového odtoku. 

Rozlišujeme tři základní typy empirických vzorců: 

- vzorce oblastní 

- vzorce objemové 

- vzorce intenzitního typu 

Empirické vzorce musíme chápat jako model, který popisuje vliv uvažovaných 

parametrů na hodnoty charakteristik povodňové vlny. Oblastní typy vzorců obvykle 

postrádají podrobnější vymezení oblastí s doporučenými hodnotami parametrů. Objemové 

vzorce umožňují vyjádřit spolehlivěji vliv nejvýznamnějších činitelů na hodnoty 

charakteristik povodňové vlny. 

Metoda čísel odtokových křivek - CN 
Metoda CN (Curve Number Method) umožňuje odvození objemu přímého odtoku a 

kulminačního průtoku na zemědělsky a lesnicky využívaných povodích a na povodích 

urbanizovaných do 5 km2 velikosti plochy povodí. 
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CN metoda zohledňuje závislost retence povodí na: 

- hydrologických vlastnostech půd 

- počátečním stavu nasycenosti půdy 

- způsobu využívání půdy 

- hydrologických podmínkách 

 

Metoda jednotkového hydrogramu 
Tato metoda je využitelná pro odvozování charakteristik povodňové vlny, pokud 

jsou k dispozici alespoň krátkodobá měření dešťů a jimi vyvolané hydrogramy. 

Metoda je založena na úvaze, že na daném povodí vyvolávají deště stejné doby 

trvání, ale různé intenzity hydrogramy, které jsou si svým tvarem podobné. Předpokládá 

se, že se fyzicko-geografické charakteristiky povodí nemění. Také se předpokládá, stejné 

časové a plošné rozložení deště a stejný stav předchozí nasycenosti povodí. 

Pro každou dobu trvání můžeme za těchto předpokladů odvodit jednotkový 

hydrogram přímého odtoku, který je vyvolán efektivním deštěm zvolené doby trvání a má 

jednotkový objem. 

 

 

Matematické modelování hydrologických procesů 
Hydrologické procesy jsou ovlivňovány řadou vzájemně spolupůsobících 

příčinných (deterministických) a nahodilých (stochastickýc) faktorů, proto jejich 

modelování předpokládá jisté zjednodušení celého procesu a zanedbání některých faktorů 

(tzn. aproximaci kvantitativních charakteristik), které na ně nemají podstatný vliv [1]. 

Cílem matematického modelování v hydrologii je vyjádření časové a prostorové 

závislosti veličin charakterizujících hydrologický režim modelovaného objektu. 

Matematické modely umožňují simulaci přírodního hydrologického procesu v různých 

situacích. Toho můžeme využít pro prognózní a návrhové účely. Matematický model 

představuje algoritmus řešení soustavy algebraických a diferenciálních rovnic, které 

popisují strukturu nebo chování modelovaného systému. 
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Regionální regresní analýza 
Regionální regresní analýza je jednou z metod odvozování maximálních průtoků 

v nepozorovaných profilech toku. Ve vodoměrných stanicích se vyhodnocují maximální 

průtoky z dlouhodobých pozorování. Regionální regresní analýza umožňuje jejich 

extrapolaci do nepozorovaných profilů. Přitom je využíváno vztahů mezi charakteristikami 

odtoku a fyzicko-geografickými charakteristikami povodí [1]. 

 

 

4.2 Hydrologické modelování 
 

Hydrologické modely, konkrétně srážko-odtokové modely tvoří základní jádro 

výpočtu srážko-odtokových vztahů a hydrologické bilance povodí. Jejich hlavní činností je 

transformace ovzdušné srážky na odtok v zájmových profilech či jiných objektech. Model 

je reprezentantem reálného světa a jeho vlastnosti jsou poplatné účelu, za kterým byl 

vybudován. 

Nejdůležitějším aspektem při tvorbě modelu je dostupnost dat. To znamená, že 

sebevíce sofistikovaný model není schopen poskytnout kvalitní výstupy, pokud nemá 

odpovídající informace na straně vstupních dat. S tím souvisí pojem robustnost modelu, 

kdy je model schopen vyprodukovat kvalitní informace i v případě nedostatků ve vstupních 

datech. 

Hydrologický model provádí simulaci chování hydrologického systému. Srážko-

odtokový model provádí simulaci transformace ovzdušné látky na odtok pomocí metod 

hydrologické a hydraulické transformace vodní masy v korytech a vybraných 

vodohospodářských objektech. Hydrologické modely lze rozdělit do dvou základních 

skupin: 

- srážko-odtokové modely 

- hydrodynamické modely 

Jestliže model simuluje pouze od minulosti ti-n do současného času ti, jedná se o 

simulaci z pohledu hydrologické prognózy. Jestliže model předpovídá budoucí chování 
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hydrologického systému až po čas ti+n, jedná se o predikci neboli prognózu. Základní úloha 

srážko-odtokových modelů spočívá právě v predikci budoucího vývoje odtokové simulace. 

Vstupní data modelů lze z pohledu časového úseku simulace dělit na data: 

- statická – schematizace povodí a říčních úseků 

- dynamická – hydrometeorologická data a jiné časové řady 

Statická data jsou základem pro výstavbu srážko-odtokového nebo 

hydrodynamického modelu a jejich základní parametry se v horizontu simulace nemění. 

Můžeme je tedy zahrnout do skupiny okrajových podmínek modelu. K proměnlivějším 

parametrům této skupiny patří např. nasycení povodí, parametry sněhové pokrývky. Na 

úrovni vstupů v čase t0 se jedná o soubor počátečních hodnot těchto vlastností a 

pokročilejší model je schopen tyto vlastnosti v průběhu simulace dynamicky upravovat 

pomocí fyzikálních nebo konceptuálních metod. 

Dynamická data jsou proměnlivá nejen v horizontu simulace několika dní nebo 

hodin, ale ve své podstatě i na úrovni časového kroku sběru těchto dat. 

Z pohledu prostorové složky lze data rozdělit na data prostorově konstantní a 

proměnlivá. Na úrovni schematizace povodí se jedná o modely: 

- celistvý 

- semidistribuovaný 

- distribuovaný 

Nejčastěji používaným typem je semidistribuovaný model. Vyskytuje se zde aspekt 

časové náročnosti výpočtu pro příliš velká povodí a jemné dělení rastrů hodnot stavových 

veličin povodí. Některé modely toto řeší víceměřítkovou simulací, přesto pro dlouhá 

časová období a povodí o velké rozloze, jemnou rastrovou reprezentaci čas výpočtu stoupá. 

Proto se povodí rozdělí na subpovodí o relativně homogenních vlastnostech a pro tato 

subpovodí se vyjádří stavové veličiny pouze jednou hodnotou. Toto řešení má také 

praktický důvod – pokud nepoužíváme distribuované datové vstupy jako jsou radarové 

odhady srážek či pokročilé geointerpolační techniky, degradujeme prostorovou distribuci 

již na úrovni datových vstupů. Semidistribuované řešení je flexibilní z hlediska úrovně 

detailu rozdělení povodí na subpovodí – velikost a počet těchto jednotek nižšího řádu 

určuje přesnost výsledného modelu. 
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4.3 Hydrologická prognóza 
 

Hydrologické předpovědi jsou významnou složkou hydrologie. Hydrologickou 

předpovědí rozumíme vědecky opodstatněné stanovení vzniku nebo vývoje 

hydrologického jevu dopředu na určitou dobu. Cílem předpovědi může být výskyt nebo 

kvantitativní změna veličiny, která zkoumaný proces charakterizuje. Může se jednat 

například o relativní výšku vodní hladiny, velikost průtoku apod. 

První způsob předpovídání vychází z toho, že předpovídanému jevu musí časově 

předcházet jedna nebo více příčin, v druhém případě se předpokládá i platnost toho, že 

stejné příčiny vyvolávají stejné následky. Jednoznačnost vazby mezi příčinou a následkem 

bývá narušována vnějšími vlivy, které s výsledným jevem kausálně nesouvisejí (vliv 

agrotechnických zásahů na odtok). Čím víc časový a prostorový interval mezi stavy dvou 

zkoumaných jevů roste, tím víc se zvětšuje rušivý účinek a možnost postihnout jejich 

vzájemný vztah. Z toho vyplývá, že: 

- s narůstáním topografické a časové vzdálenosti se přesnost předpovědí 

snižuje 

- každá předpověď v sobě vždy zahrnuje určitý prvek pravděpodobnosti 

Pokud na výsledný jev současně působí více vlivů, je nutné jednomu z nich 

přisoudit charakter základní příčiny [3]. 

 

4.3.1 Klasifikace hydrologických předpovědí 
 

V hydrologii se hydrologické prognózy rozdělují do dvou odlišných skupin a to 

podle jistoty výskytu předpovídané veličiny na: 

1) předpovědi pravděpodobnostní – není v daném místě stanoveno datum 

předpovídaného jevu. Někdy k jeho uskutečnění nemusí vůbec dojít. Tyto 

předpovědi se provádí na základě statistických metod. 

2) předpovědi pozitivní – obsahují konkrétní určení místa a doby výskytu 

předpovídaného jevu. Vycházejí ze známé příčiny, proto musí výskyt 

předpovídané veličiny pozitivně nastat. 
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Pozitivní předpovědi se člení podle délky doby jejich předstihu na: 

- krátkodobé – vydávají se od několika hodin až na 2 dny dopředu 

- středně dlouhé (sezónní) – vydávají se pro období tání sněhu nebo 

období výskytu minimálních průtoků 

- dlouhodobé – vydávají se s jednoletým až víceletým předstihem 

 

Dělení podle zákonitostí, jimiž se řídí hydrologické procesy: 

- hydrologické – jsou založeny na zákonitostech, jimiž se řídí proces 

odtoku, který probíhá v říční síti. Jako podklady pro vypracování 

slouží hydrometrické materiály 

- hydrometeorologické – jsou založeny na procesech probíhajících 

v povodí. Podklady jsou zde výsledky hydrologických a 

meteorologických pozorování 

- hydrosynoptické – založeny na zákonitostech cirkulace atmosféry nad 

rozsáhlými oblastmi. Cílem vydávání těchto předpovědí je stanovení 

budoucího oteplení, ochlazení nebo srážkové činnosti, případně jiných 

meteorologických jevů, majících podstatný vliv na další vývoj 

odtokového procesu v povodí. Podklady bývají výsledky pozorování 

na meteorologických stanicích a synoptické mapy. 

 

4.3.1.1 Hydrologické předpovědi 
 

Vycházejí ze zákonitostí, kterými se řídí pohyb vody v otevřených korytech. 

Umožňují takový předstih, jaký dovoluje postupová doba vody z horních a dolních profilů. 

Proto je výhodnější jejich používání na středních nebo větších tocích. 

Metodami tohoto druhu předpovědí jsou: 
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- metoda tendencí – zakládá se na extrapolaci změn vodního stavu nebo 

průtoku v daném profilu na určitou dobu dopředu. Nejlepší podmínky 

pro její použití jsou na velkých rovinných řekách 

- metoda odpovídajících si průtoků – princip spočívá v možnosti přiřadit 

průtoku z horní stanice sdružený, geneticky stejnorodý průtok ve 

stanici dolní. 

 

4.3.1.2 Hydrometeorologické předpovědi 
 

Tyto předpovědi umožňují tím, že berou v úvahu i spadlé srážky, delší časový 

předstih než předpovědi hydrometrické. Prodloužení spočívá v získání doby, která je 

zapotřebí k doběhu srážkové vody do koryt toků. Proto jsou hydrometeorologické 

předpovědi používány zejména na menších tocích a také tam, kde krátkodobé hospodaření 

s vodou vyžaduje znalost vodnosti toku na co nejdelší dobu dopředu. Celkově můžeme tuto 

problematiku rozdělit do dvou částí: 

1) stanovení vztahu mezi srážkou a odtokem 

2) předpověď hydrogramu 

 

Metody používané k zjišťování srážko-odtokových vztahů bývají nezbytným 

základem metod druhé skupiny a často mají podstatný vliv na jejich přesnost[3]. 

 

Odtokový proces 
 

Přechod deště v odtok je možné shrnout takto: 

1) déšť nasycuje po dopadu půdní povrch a zadržuje se na vegetačním pokryvu 

2) začíná infiltrace a pokračuje s proměnnou intenzitou po dobu dešťového přívalu 

3) když intenzita deště překročí infiltrační kapacitu, přebývající déšť se začíná 

hromadit a vyplňuje deprese na povrchu terénu 
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4) po vyplnění depresní akumulace se začíná další voda pohybovat směrem 

k tokům jako povrchový a podpovrchový odtok 

5) na povrchu povodí dochází ke zvyšování akumulace vody vlivem retenčního 

účinku terénu, retence v korytech stoupá až do okamžiku maxima odtoku 

6) odtok po dosažení vrcholu pokračuje z povrchové i korytové říční retence až do 

vyčerpání zásob. Dochází ke kulminaci podpovrchového odtoku 

7) Odtok podzemní vody stále pokračuje a jeho průběh je spojen s procesem 

infiltrace 

 

Výběr parametrů charakterizujících odtokový proces 
 

Činitele ovlivňující průběh odtoku můžeme rozdělit na: 

1) předběžné – charakterizují stav podmínek v povodí před výskytem 

příčinného deště (např. nasycenost půdy, teplota vzduchu, vlhkost 

ovzduší apod.) 

2) příčinné – jimi se rozumí srážky (velikost, trvání, intenzita) 

Na odtok působí také další činitelé, jako je např. plocha a tvar povodí, sklonitost 

terénu, zalesnění, druh půdy, geologický podklad aj. 

Pro sestavování srážko-odtokového vztahu se doporučuje brát v úvahu i tyto 

parametry: velikost, trvání, intenzita srážky, nasycenost půdy a vliv evapotranspiračního 

cyklu. 

 

4.3.1.3 Předpovědi hydrogramu 
 

Kromě informace o celkovém objemu odtoku ze spadlých srážek je nezbytná i 

znalost časového průběhu odtoku. Problém lze definovat takto: „Na základě známého 

časového a plošného rozdělení deště v daném povodí je potřeba v jeho závěrném profilu 

předpovědět na určitou dobu dopředu průběh čáry průtoků.“ [3]. Pro tyto účely se 
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předpokládá, že jsou známy průběhy alespoň několika povodňových vln a také příčinných 

srážek. 

V řešení tohoto problému můžeme rozeznávat dva odlišné směry: 

- geneticko-empirický 

- teoreticko-experimentální 

 

4.3.1.4 Sezónní předpovědi 
 

Sezónní předpovědi průtoků mají dosah několik týdnů až několik měsíců dopředu. 

Rozeznáváme tyto druhy: 

- předpovědi jarního odtoku ze sněhu 

- předpovědi průtoků v období sucha podle výtokových čar 

 

 

 

4.3.1.5 Dlouhodobé hydrologické předpovědi 
 

Dlouhodobé předpovídání hydrologických jevů využívá k předpovědi co nejdelších 

hydrologických řad známých z minulosti. Přitom jsou uvažovány i vlivy meteorologické, 

geofyzikální, případně astronomické, které jsou v kausálním vztahu ke změnám průtoků a 

poskytují potřebný časový předstih. 

Podle druhu, kvality a délky pozorované řady se používají různé předpovědní 

metody, jenž je možno podle charakteru roztřídit do tří skupin: 

a) metody statistické 

b) metody matematicko-fyzikální 

c) metody synoptické 
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5 Povodí Olše 
 

Jako pilotní území bylo vybráno povodí řeky Olše, jehož rozloha činí 1107 km2, 

z toho je 1068 km2 na území České republiky a sahá k profilu Věřňovice. 

Řeka Olše pramení ve Slezských Beskydech nedaleko obce Istebna na území 

Polska, v nadmořské výšce zhruba 860 m. n m. Její délka činí 99 km, z toho se 16 km 

nachází na území Polska. Olše patří mezi významné přítoky Odry, do které se vlévá u 

Věřňovic na Bohumínsku.  

 

Obr. 7: Povodí řeky Olše 
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Nejvýznamnějšími přítoky jsou Stonávka a Petrůvka, které se do Olše vlévají 

nedaleko Karviné. Mezi další významné přítoky patří Tyra, Kopytná, Hluchová, Lomná. 

Na povodí je rozmístěna poměrně hustá síť meteorologických stanic, jak 

srážkoměrných, tak klimatologických. 

Srážkoměrné stanice slouží k měření srážek, sněhové pokrývky, vodní hodnoty 

sněhové pokrývky a sledování výskytu meteorologických jevů. Patří mezi ně stanice 

Albrechtice, Havířov, Hnojník, Horní Lomná, Mosty u Jablunkova, Dolní Lutyně, Nýdek, 

Český Těšín, Třinec a Tyra. 

Klimatologické stanice slouží ke stejnému účelu jako srážkoměrné a jsou rozšířeny 

o měření teploty a vlhkosti vzduchu, směru a rychlosti větru, slunečního svitu, stavu 

počasí, půdy a oblačnosti. Patří mezi ně stanice Bohumín, Jablunkov, Karviná, Lučina, 

Lysá Hora a Ropice [13]. 

 

Hydrometeorologická data použitá v této práci pocházejí z meteorologických stanic 

ČHMÚ. Data pocházejí z období 1. 9. 2007 – 15. 9. 2007. 
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6 Metody používané v srážko-odtokových modelech 
 

Při modelování srážko-odtokových procesů rozeznáváme metody událostní a 

kontinuální. Kontinuální metody se vyznačují možností použití v modelech popisujících i 

delší časová období, ve kterých se mohou vyskytovat i méně vydatné srážky. 

 

6.1 Událostní metody 
 

Mezi nejpoužívanější událostní metody můžeme zařadit metodu CN křivek, Horton 

a Green-Ampt. 

 

6.1.1 Metoda CN křivek 
 

Metoda CN (Curve Number Method) byla vyvinuta v USA Službou pro ochranu 

půd (US – Soil Conservation Service – US SCN), byla publikována řadou autorů, např. US 

SCN(1972), Janeček a kol.(1992, 1998). Metoda umožňuje odvození objemu „přímého 

odtoku“ a kulminačního průtoku na zemědělsky a lesnicky využívaných povodích i na 

povodích urbanizovaných do velikosti plochy povodí cca 5 km2. [1] 

Přímý odtok je povrchový odtok a odtok prosakující gravitační vody, která 

nedosáhne hladiny podzemní vody. Objem odtoku se vyjadřuje výškou odtoku Ho 

vztahující se k výšce výpočtového deště Hd za pomoci čísel odtokových křivek CN = 20 až 

100. 

p

a

d

o

R
R

H
H

= , 

kde: Ho = výška přímého odtoku [mm], Hd = výška výpočtového deště [mm], Ra = 

aktuální retence povodí [mm], Rp = potenciální retence povodí [mm]. 

Pod pojmem aktuální retence povodí Ra rozumíme akumulaci intercepcí, infiltrací, 

akumulací v pokryvné vrstvě povrchu a v povrchových mikrodepresích. Potenciální 

retence Rp povodí je největší možná retence v daném povodí. 
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Výšku odtoku vypočteme ze vztahu: 

( )
1

2
1

RRH
RH

H
pd

d
o −+

−
= , 

kde R1 vyjadřuje retenci povodí v bezodtokové fázi v mm, R1 = 0,20 Rp [mm]. 

Potenciální retenci povodí získáme ze vztahu: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −⋅= 1010004,25

CN
Rp    [mm] 

Objem odtoku vypočteme ze vztahu: 

FHO o ⋅⋅= 1000    [mm], 

kde F vyjadřuje plochu povodí. 

K provedení výpočtu jsou dále potřeba informace o způsobu využívání pozemků 

v povodí a způsobu obdělávání půdy, hydrologické skupiny půd HSP, vztah mezi HSP a 

kategoriemi půd podle půdně-ekologických jednotek BPEJ, průměrná čísla odtokových 

křivek CN, normogram pro stanovení čísel odtokových křivek CN na lesních půdách a 1-

denní maximální srážkový úhrn [1]. 

 

6.1.2 Metoda Green-Ampt 
 

Metoda Green-Ampt je jednou z nejrozšířenějších metod pro stanovení odtokové 

ztráty a infiltrace. Vychází z Darcyho zákona a jedním z klíčových parametrů rovníce je 

hydraulická vodivost. 

Rovnice metody Green-Ampt: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+

ΔΨ
= 1

,

,,
,,

kj

kjkj
kjkcj F

Kf
θ

, 

kde: fcj,k – infiltrační kapacita segmentu povrchu, Kj,k – hydraulická vodivost 

[mm.h-1], ψj,k – sání povrchu smáčeného srážkami, Δθj,k – deficit filtrační kapacity, Fj,k – 

kumulovaná výška infiltrované vody. 
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Výzkum provedený Rawlsem a Brakensiekem v roce 1982 a Rawlsem, 

Brakensiekem a Sonim, taktéž v roce 1982, spojuje parametry celkové pórovitosti metody 

Green-Ampt s parametry Brooks-Corey do tříd podle zrnitosti půdy (Tab. 1).  

 

Tab. 1: Třídy zrnitosti půdy 

Půdní druh Pórovitost, φ Hydraulická 
vodivost, θi

Savost povrchu 

Písek 0,437 21,00 10,6 
Hlinitopísčitá půda 0,437 6,11 14,2 

Písčitohlinitá půda 0,453 2,59 22,2 

Hlína 0,463 1,32 31,5 

Prachovitá hlinitá půda 0,501 0,68 40,4 

Písčitojílovitá půda 0,398 0,43 44,9 

Jílovitá půda 0,464 0,23 44,6 

Prachovitá jílovitá půda 0,471 0,15 58,1 

Písčitý jíl 0,430 0,12 63,6 

Prachovitý jíl 0,479 0,09 64,7 

Jíl 0,475 0,06 71,4 

 

 

6.1.3 Metoda Horton 
 

Pomocí metody Horton lze vypočíst efektivní srážky a infiltraci. Vychází 

z hydraulických vlastností půdy a je velmi náročná na vstupní parametry. 

Základní rovnice této metody je: 

( ) kt
cc effff −−+= 0 , 

kde: f = rychlost infiltrace [mm.h-1], f0 = počáteční infiltrační kapacita [mm.h-1], fc 

= finální infiltrační kapacita [mm.h-1], k = empirický koeficient hydraulických vlastností 

půdy, t = čas od počátku příčinné srážky [h]. 
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6.2 Kontinuální metody 
 

Mezi nejznámější používané kontinuální metody se řadí metoda SAC-SMA 

(Sacramento Soil Moisture Accounting) a modifikace modelu MIKE SHE. 

 

6.2.1 SACRAMENTO 
 

V celosvětovém měřítku je nejpoužívanější kontinuální metodou metoda 

SACRAMENTO, často uváděná zkratkou SAC-SMA (Sacramento Soil Moisture 

Accounting). 

Sacramento - srážko-odtokový model Soil Moisture Accounting je založen na 

parametrizaci charakteristik půdní vlhkosti. Jeho vývoj zajišťuje národní meteorologická 

služba USA od poloviny 70. let. 

Povodí je zde rozděleno do několika zón, jenž jsou propojeny do systému nádrží. 

Tyto zóny tvoří evapotranspirace, vázaná voda, volná voda, povrchový odtok, vertikální 

odtok a horizontální odtok. 

 

Obr. 8: Schéma modelu Sacramento. Zdroj: http://www.chmi.cz 
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Základem půdního modelu jsou dvě hlavní zóny, horní a spodní. Obě dvě mohou 

obsahovat jak vodu vázanou, tak vodu volnou. Poté, co se v horní zóně naplní nádrž vody 

vázané, začne se nádrž s volnou vodou plnit a současně směřovat do spodní zóny. Po 

překročení kapacity horní nádrže začíná povrchový odtok. Voda, která proudí do spodní 

nádrže naplňuje nejprve její vázanou část a poté také volnou část. Odtok z těchto dvou zón 

nazýváme základním odtokem. Součtem odtoku ze všech dílčích zón vznikne celkový 

odtok [2] 

Vstupními daty jsou zde data, která vyjadřují hydrologické charakteristiky půdy, 

jako např. obsah pórů, polní kapacita, hydraulická vodivost apod. 

 

Tab. 2: Parametry a stavové proměnné modelu SACRAMENTO. Zdroj: http://www.chmi.cz 

Parametr Popis Jednotka

UZTWM Maximální kapacita horní zóny vázané vody mm 

UZFWM Maximální kapacita horní zóny volné vody mm 

LZTWM Maximální kapacita dolní zóny vázané vody mm 

LZFPM Maximální kapacita dolní zóny volné primární podzemní vody mm 

LZFSM Maximální kapacita dolní zóny volné suplementární podzemní 
vody 

mm 

UZTWC Aktuální obsah horní zóny vázané vody mm 

UZFWC Aktuální obsah horní zóny volné vody mm 

LZTWC Aktuální obsah dolní zóny vázané vody mm 

LZFPC Aktuální obsah dolní zóny volné primární podzemní vody mm 

LZFSC Aktuální obsah dolní zóny volné suplementární podzemní vody mm 

UZK Výtokový koeficient horní zóny  

LZPK Výtokový koeficient dolní primární zóny  

LZSK Výtokový koeficient dolní suplementární zóny  

ZPERC Koeficient maximální míry perkolace  

REXP Exponent tvaru infiltrační křivky  

RSERV Část vody v LZFPM nedostupná pro evapotranspirační ztrátu % 
PFREE Část vody převáděné do LZFPM i před nasycením LZTWM % 
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PCTIM Nepropustné plochy v povodí % 
ADIMP Dočasně (po nasycení) nepropustné plochy v povodí % 
RIVA Příbřežní vegetace % 
EFC Lesnatost % 
SIDE Část podzemního odtoku odtékající mimo povodí % 
PXADJ Faktor úpravy vstupních srážek  
PEADJ Faktor úpravy vstupní evapotranspirace  
IOPTET Varianta denního průběhu evapotranspirace 0/1 
ET demand Hodnoty potenciální evapotranspirace  
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7 Tvorba odvozených GIS vrstev a schematizací 
 

7.1 Odvozené GIS vrstvy a schematizace pro model HEC-HMS 
 

K vytvoření schematizace povodí bylo použito prostředí programu ArcView, 

extenze HEC-GeoHMS a HEC-GeoHMS Add-In. 

 

Obr. 9: Digitální model terénu povodí Olše 

 

Prvním krokem bylo vytvoření DMT zbaveného bezodtokových depresí (Obr. 9) za 

pomoci nástroje Fill Sinks z menu Terrain Preprocessing. 
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Obr. 10: DMT po použití nástroje Fill Sinks 

 

Následovalo vytvoření rastru směrů odtoků (Obr. 11), k čemuž je v menu Terrain 

Preprocessing určen nástroj Flow Direction Grid, a rastru akumulace odtoku (Obr. 12) za 

pomocí nástroje Flow Accumulation Grid.  

 

Obr. 11: Rastr směrů odtoku 
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Obr. 12: Rastr akumulace odtoku 

 

Dalším z použitých nástrojů byl Stream Definition, jenž vytvoří kvalifikovaný rastr 

s hodnotou 1 v každé buňce, která splňuje podmínku počtu přispívajících buněk. Poté bylo 

nutné rozdělit tok do jednotlivých orientovaných říčních sítí a určení soutoků. K tomuto 

účelu slouží nástroj s názvem Stream Segmentation, po jehož provedení vznikne 

klasifikovaný rastr, v němž každá buňka, která náleží k danému úseku, má stejnou 

hodnotu.  

V následujícím kroku došlo k určení povodí pro každý úsek hydrografické sítě 

s použitím nástroje Watershed Delineation (Obr. 13). Ve výsledném kvalifikovaném rastru 

má každá buňka, jenž náleží ke stejnému povodí, stejnou hodnotu. Tato hodnota je shodná 

s hodnotou příslušného říčního úseku. 
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Obr. 13: Rastr po použití nástroje Watershed Delineation 

Následně bylo použito nástroje Watershed Polygon Processing, kdy došlo 

k převedení rastru povodí na polygonovou vrstvu hranic povodí rozvodnic. Poté 

následovalo převedení rastru říčních úseků na liniovou vrstvu vodních toků. K tomuto 

účelu byl vyvinut nástroj Stream Segment Processing. Dalším z kroků bylo určení 

závěrového profilu a použití nástroje Generate Project. 

 

Obr. 14: Schematizace subpovodí (vyznačeny černými liniemi), říčních úseků (vyznačeny modrými liniemi) a 

závěrného profilu (červený bod) 
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Obr. 15: Rozhraní pro výpočet parametrů subpovodí a říčních úseků v HEC-GeoHMS 

 

Poté došlo k výpočtu fyzicko-geografických parametrů povodí a k přípravě dat pro 

soubor schematizace HEC-HMS. K tomuto účelu slouží nástroje v menu Basin 

Characteristics. V první řadě došlo k výpočtu délek říčních úseků pomocí příkazu River 

Length, následoval výpočet sklonů říčních úseků příkazem River Slope, určení těžiště 

povodí příkazem Basin Centroid, výpočet délky a sklonu maximální délky toku příkazem 

Longest Flow Path a výpočet délky toku z profilu průmětu těžiště povodí na hlavní tok 

k závěrovému profilu povodí. Vypočtené hodnoty byly automaticky zapsány do atributové 

tabulky polygonové vrstvy povodí. Zároveň s prováděním příkazů se vytvořily i tyto 

vrstvy: bodová vrstva těžiště, liniová vrstva maximální délky toku v povodí, liniová vrstva 

délky toku od těžiště povodí k závěrovému profilu povodí. 
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Obr. 16: Vytvořená bodová vrstva těžiště (červené terčíky)  

 

 

Obr. 17: Ukázka z atributové tabulky polygonové vrstvy povodí  

 

Následně bylo přistoupeno k použití nástrojů z menu HMS, pomocí nichž lze 

sestavit a exportovat vlastní schematický model povodí se zajištěním všech potřebných 

topografických vazeb. 

Došlo k použití těchto nástrojů: 

- Reach AutoName – přiřadil říčním úsekům automatická jména ve 

formátu Rxxx, kde každé x je vyjádřeno číselnou hodnotou od 0 do 9. 

- Basin AutoName – přiřadil každému subpovodí automatické jméno ve 

formátu RxxxWxxx, kde každé x je vyjádřeno číselnou hodnotou od 0 

do 9. 
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- Map to HMS Units – přiřazení jednotek, je možné vybrat z dvou 

možností (English Unit a SI Unit), byly vybrány jednotky 

- HMS Check Data – provedl kontrolu topologie a zapsal její výsledky 

do souboru 

- HMS Schematic – vytvořil schématický model povodí v podobě 

bodové a liniové vrstvy 

- HMS Legend – přiřadil speciální legendu schématu modelu 

- Add Coordinates – přiřadil souřadnice schématickému modelu pro 

topologickou kresbu v HEC-HMS 

- Background Map File – vytvořil exportní soubor obsahující geometrii 

rozvodnic a říční sítě pro HEC-HMS 

- Distributed Basin Model – vytvořil exportní soubor schematizovaného 

hydrologického modelu ve formátu HEC-HMS 

Výsledkem provedení těchto kroků je základní forma souboru schematizace povodí 

pro HEC-HMS v němž schází hydrologické parametry vycházející ze zvolených metodik 

výpočtu. K výpočtu těchto parametrů slouží extenze HEC-GeoHMS Add-In. 

 

Obr. 18: Vytvoření schematizace a legendy pro HEC-HMS 
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Pomocí nástroje Charakteristiky z DEM byly vypočteny tyto charakteristiky: 

- plocha subpovodí v km2 

- obvod subpovodí v metrech (délka rozvodnice povodí) 

- souřadnice X těžiště povodí 

- souřadnice Y těžiště povodí 

- průměrná nadmořská výška subpovodí v m n. m. 

- sklon subpovodí (poměrné číslo) 

- maximální délka toku v povodí v metrech 

- průměrný sklon povodí podél maximální délky toku (poměrné číslo) 

- délka toku z profilu průmětu těžiště subpovodí na hlavní tok 

k závěrovému profilu subpovodí v metrech 

- průměrný sklon subpovodí podél toku z profilu průmětu těžiště povodí 

na hlavní tok k závěrovému profilu subpovodí (poměrné číslo) 

Vypočtené charakteristiky a jejich hodnoty byly při výpočtu automaticky 

zapisovány do atributové tabulky polygonové vrstvy subpovodí. 

Následoval výpočet CN křivek sloužících pro výpočet efektivní srážky metodou 

SCS CN (Soil Conservation Service Curve Number). Teoreticky může hodnota CN 

nabývat hodnot v rozmezí od 0 do 100, přičemž se konkrétní hodnota odvozuje na základě 

kombinací dvou informací, kterými jsou informace land use v povodí a informace o 

hydrologických skupinách půdy. Hydrologické skupiny půdy jsou kategorizovány podle 

hydraulické vodivosti půdy. Výpočet průměrné hodnoty CN pro každé subpovodí se 

provádí pomocí nástroje s názvem Výpočet CN. Během výpočtu jsou do atributové tabulky 

povodí doplněny tyto informace: 

- průměrná hodnota CN 

- procento nepropustných ploch 

- počáteční ztráta na odtoku v mm 

Dalším krokem byla finalizace hydrologického modelu HEC-HMS s metodou 

SACRAMENTO v prostředí HEC-HMS. 
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7.2 Odvozené GIS vrstvy a schematizace pro model HSPF 
 

K přípravě odvozených GIS vrstev a schematizací potřebných pro tvorbu modelu 

HSPF v programovém produktu WMS slouží extenze určená pro práci v ArcView GIS 3.x 

s názvem WMS-Hydro. 

Prvním krokem přípravy požadovaných dat je specifikace tématu pomocí nástroje 

Specify Themes v menu WMSHydro. Zde se definuje povodí, vodní toky a odtok. 

Následně se přistupuje k tvorbě bodové vrstvy, jejímž obsahem jsou soutoky a 

odtok z povodí. K tomuto účelu slouží nástroj Create Outlet Coverage. 

Neméně důležitý je nástroj Stream Editing obsahující několik dalších užitečných 

editačních nástrojů, pomocí nichž je možné opravit linie vodních toků tak, aby souhlasily 

s topologickými pravidly (např. napojení linií na soutoku). 

Dále následuje výběr parametrů uplatnitelných v hydrologických modelech pomocí 

nástroje Attributes. Těmito parametry mohou být např. čísla CN, období, sklon, rozloha, 

srážky a další. 

Takto připravená data se exportují pomocí Save Shapefile. Poté již dochází 

k vytvoření hydrologického modelovacího schématu nástrojem Build Hydrologic Model. 

Toto se může uskutečnit automatizovaně pomocí nástroje Build Tree Model. V opačném 

případě lze přistoupit k manuální výstavbě pomocí sady tlačítek. 

Následuje výpočet CN křivek za pomoci nástroje Compute CN a export výsledných 

dat nástrojem Save Shapefile. 

Poté již může dojít k finalizaci výstavby hydrologického modelu HSPF v prostředí 

produktu WMS. 

 

7.3 Odvozené GIS vrstvy a schematizace modelu GSSHA 
 

Při odvozování GIS vrstev a schematizací pro model GSSHA v programovém 

prostředí WMS se vychází digitálního výškového modelu. Tento se přepočítává pomocí 

modulu, který zjišťuje směr toku a akumulaci odtoku. 
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Dále následuje vytvoření linií vodních toků a hranic povodí. K tomuto účelu slouží 

nástroj Delineate Basin Wizard nacházející se v menu DEM po zapnutí drenážního 

modulu. 

Nyní, když jsou k dispozici digitální výškový model a hranice povodí, se přistupuje 

k vytvoření 2D gridu, pro GSSHA charakteristického. Tato operace se uskutečňuje pomocí 

nástroje Create Grid, dostupného v menu Feature Objects po zapnutí mapovacího modulu. 

 

 

Obr. 19: Detail 2D gridu vytvořený v prostředí WMS 

 

Dále je nutné provést inicializaci parametrů pomocí nástroje Job Control 

nacházejícího se v menu GSSHA po zapnutí modulu 2D Grid. Nastavuje se zde časový 

krok, celková doba běhu a sklon odtoku. 

Následuje spuštění nástroje Maps, který se nachází v menu GSSHA po zapnutí 

modulu 2D Grid. Specifikuje se zde drsnost povrchu a intenzita a trvání srážek. 

Po provedení všech výše uvedených kroků následuje uložení modelu a je již možné 

přistoupit k finalizaci výstavby. 
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7.4 Odvozené GIS vrstvy a schematizace pro TOPMODEL 
 

Soubory potřebné k výstavbě modelu TOPMODEL se tvoří v prostředí produktu 

Grass GIS. Zde je velmi důležitý nástroj r.topmodel, který vyžaduje vytvoření těchto 

vstupů: 

- maska povodí, generovaná pomocí příkazu r.water.outlet 

- digitální výškový model (DEM) 

- topografický index 

- soubor se srážkovými daty 

- soubor s parametry 

 

Topografický index je vytvářen pomocí nástroje r.topidx. Algoritmus je založen na 

skutečnosti, že přijatá část povrchového odtoku ze sledovaného pixelu, v každém pixelu po 

svahu dolů, je dána procentuálním podílem vážené vzdálenosti dopadu srážky a 

geometrického váhového faktoru, který závisí na směru odtoku [17]. 
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Obr. 20: Topografický index 
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8 Finalizace srážko-odtokových modelů 
Cílem práce bylo vystavět tyto srážko-odtokové modely: 

- GSSHA (Gridded Surface Subsurface Hydrologic Analysis) 

- TOPMODEL (TOPography Based Runoff Prediction MODEL) 

- HSPF (Hydrological Simulation Program – FORTRAN) 

- HEC-HMS s metodou Sacramento (SAC-SMA) 

Fyzicky byl vystavěn pouze model HEC-HMS s metodou SAC-SMA. Model 

GSSHA nebyl vystavěn z důvodu nezískání licence společností EMS-I/AquaVeo.  

 

 

8.1 HEC-HMS se SAC-SMA 
 

Srážko-odtokový model HEC-HMS se skládá z několika základních komponent, ke 

kterým patří schematizace povodí, časové řady a meteorologický model. 

Metoda SACRAMENTO využívá pět vrstev k reprezentaci dynamiky pohybu vody 

v půdě. Tyto vrstvy zahrnují zachycení korunami vegetace, zadržení v povrchových 

depresích terénu, půdu, vrchní podzemní vodu a spodní podzemní vodu.  

V prvním kroku definování metody SACRAMENTO je nezbytné vybrat v menu 

Parameters záložku Subbasin Methods a zvolit Loss. Zde se v rolovacím menu vybírá 

položka Soil Moisture Accounting. 

Dále se v menu Tools vybere záložka Project options, kde se u položky s názvem 

Loss opět vybere z rolovacího menu položka Soil Moisture Accounting.  

Poté se přistoupí k zadání hodnot do tabulky s názvem Soil Moisture Accounting 

Loss dostupné z menu Parameters v záložce Loss pod položkou Soil Moisture Accounting. 
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Obr. 21: Ukázka části tabulky Soil Moisture Accounting Loss v HEC-HMS 

 

U této metody je nutné zadat hodnoty potřebné pro správnou funkčnost modelu 

(Obr. 21). Jedná se o tyto parametry: 

- množství srážek, které je schopna zachytit vegetace v % 

- množství srážek, které je schopen zachytit povrch v % 

- množství srážek, které je schopna zachytit půda v % 

- množství vody, které pojme nasycená zóna 1 podzemní vody v % 

- množství vody, které pojme nasycená zóna 2 podzemní vody v % 

- množství vody, zachycené vegetací v mm 

- množství vody, zachycené povrchem v mm 

- maximální rychlost infiltrace v mm za hodinu 

- procento nepropustných ploch 

- retenční kapacita půdy v mm 

- množství vody vázané kapilárním zdvihem v mm 
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- půdní perkolace v mm za hodinu 

- kapacita nasycení zóny 1 v mm 

- perkolace v zóně 1 v mm za hodinu 

- zpoždění v nasycené zóně 1 v hodinách 

- kapacita nasycení zóny 2 v mm 

- perkolace v zóně 2 v mm za hodinu 

- zpoždění v nasycené zóně 2 v hodinách 

 

 

Obr. 22: Parametry metody SAC-SMA pro model povodí Olše 

 

Množství vody zachycené vegetací znamená maximální množství vody, která může 

být zadržena listy dříve, než stačí spadnout na zem. Dříve, než se začnou plnit nádrže 
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ostatních vrstev, musí být naplněna nádrž obsahující vodu zachycenou vegetací. Pokud 

chceme tento parametr v simulaci eliminovat, můžeme jej nastavit na 0. 

Dalším parametrem je množství vody zachycené povrchem. Ten reprezentuje 

maximální množství vody, která může být zadržena na půdním povrchu předtím, než začne 

odtok do dalších zón. Infiltrace z povrchu do půdy nastane, pokud se voda nachází v 

povrchových nádržích, bez ohledu na to, jaké množství vody obsahují. Odtok z povrchu 

nastane v okamžiku naplnění nádrže a nadbytku srážek. Pokud chceme plošné deprese 

v simulaci eliminovat, může být jejich hodnota nastavena na 0. 

Maximální rychlost infiltrace upravuje horní hranici infiltrace z povrchu do půdy. 

Reálná rychlost infiltrace je lineární funkcí proudění na povrchu a proudění v půdě.  

Procento nepropustných ploch může být specifikováno. Neztrátové výpočty jsou 

uskutečněny na nepropustných plochách. 

Retenční kapacita půdy reprezentuje veškeré nádrže dostupné v půdních vrstvách. 

Hodnota tohoto parametru může být 0, pokud jej chceme z výpočtu eliminovat a přesunout 

infiltrovanou vodu přímo do podzemních vod.  

Množství vody vázané kapilárním zdvihem určuje množství vody v půdě, která není 

ovlivňována gravitací. To znamená, že neodtéká do dalších zón. Hodnota tohoto parametru 

musí být nižší, než hodnota parametru retenční kapacity půdy. 

Půdní perkolace nastavuje horní hranici perkolace z půdních nádrží do horní 

podzemní vody. Reálná rychlost perkolace je lineární funkcí proudění v půdě a proudění 

v horní vrstvě podzemních vod. 

Kapacita nasycení zóny 1 reprezentuje všechny nádrže v horní vrstvě podzemních 

vod. Také zde můžeme nastavit hodnotu parametru na 0. 

Rychlost pohybu (perkolace) v nasycené zóně 1 nastavuje horní hranici perkolace 

z horní podzemní vody do spodní podzemní vody. 

Zpoždění v nasycené zóně 1 je používáno jako časový interval transformace vody 

v nádrži do začínajícího vedlejšího odtoku.  

Kapacita nasycení zóny 2 reprezentuje všechny nádrže ve spodní vrstvě 

podzemních vod.  
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Rychlost pohybu v nasycené zóně 2 nastavuje horní hranici pohybu v nasycené 

zóny hlubších vrstev systému.  

Zpoždění v nasycené zóně 2 je používán jako časový interval transformace vody 

v nádrži do začínajícího vedlejšího odtoku. Zde se obvykle zadává vyšší hodnota než u 

zpoždění v nasycené zóně 1. 

Po zadání všech potřebných parametrů je možné přistoupit ke spuštění simulace 

srážko-odtokového procesu.  

 

 

8.2 HSPF 
 

Hydrologické modelování a modelování kvality vody pomocí HSPF (Hydrological 

Simulation Program-Fortran) vyžaduje velký objem dat. Mezi tato data patří parametry 

charakteristik povodí, jenž jsou často odvozovány z GIS vrstev, jako jsou hranice 

subpovodí a využití půdy. Ostatní parametry specifikují nastavení simulace v rámci HSPF. 

Všechny tyto parametry vstupují do HSPF prostřednictvím textového souboru, známého 

jako UCI soubor (User Control Input), obsahujícího sérii strukturovaných záznamů. 

Hodnoty těchto záznamů musí být naformátovány přesně, záznamy musí být uspořádány v 

předurčeném pořadí, pro HSPF srozumitelném 

Model HSPF je vybudován pouze pro hydrologické analýzy. Parametry se zde 

vkládají do modulů SNOW a PWAT.  

V modulu PWAT jsou charakteristické zejména skupiny parametrů PARM1 – 

PARM7. Všechny parametry, které mohou vstupovat nejen do modulu PWAT jsou 

podrobně popsány v [8]. 

 

Tab. 3: Přehled parametrů skupin PARM1 až PARM7 modulu PWAT 

Skupina PARM1 
VCSFG kapacita zachycovací nádrže 
VUZFG kapacita nádrže horní zóny 
VNNFG obsazení úrovně povrchového toku 
VIFWFG parametr přítoku 
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VIRCFG konstanta recese 
VLEFG parametr evapotranspirace spodní zóny 
Skupina PARM2 
FOREST část prostupné plochy, která je pokryta lesem 
LZSN kapacita nádrže spodní zóny 
INFILT index infiltrační kapacity půdy 
LSUR délka povrchového toku 
KVARY parametr ovlivňující pokles toku podzemní vody 
AGWRC rychlost recese podzemní vody 
Skupina PARM3 
PETMAX teplota vzduchu, při které nastává evapotranspirace 
INFEXP exponent infiltrační rovnice 
DEEPFR část přítoku podzemní vody 
BASETP část zbývající potenciální evapotranspirace, ke které může dojít ze 

základního odtoku 
AGWETP část zbývající potenciální evapotranspirace, ke které může dojít 

z nádrže aktivní podzemní vody 
Skupina PARM4 
CEPSC kapacita zachycovací nádrže 
UZSN kapacita nádrže horní zóny 
NSUR obsazení úrovně povrchového toku 
INTFW parametr přítoku 
IRC konstanta recese 
LZETP parametr evapotranspirace spodní zóny 
Skupina PARM5 
FZG parametr, který vyjadřuje vliv ledu na infiltraci 
FZGL spodní limit faktoru infiltrace 
Skupina PARM6 
MELEV průměrná výška v subpovodí 
BELV základní výška aktivní spodní vody 
GWDATM datum u výšky spodní vody 
PCW koheze vodní poréznosti 
PGW poréznost gravitační vody 
UPGW poréznost horní gravitační vodny 
Skupina PARM7 
STABNO identifikátor pro FTABLE, která obsahuje vlastnosti odtoku 

z povrchové nádrže 
SRRC konstanta recese povrchového odtoku 
SREXP exponent povrchového odtoku 
IFWSC maximální kapacita průtokové nádrže 
DELTA tolerance hladiny spodní vody 
UELFAC násobitel parametru UZSN používaný k výpočtu kapacity horní zóny 
LELFAC násobitel parametru LZSN používaný k výpočtu kapacity spodní zóny 
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Simulace v tomto modelu byla prováděna na výukových datech, dodávaných spolu 

s produktem WinHSPF. 

Pro usnadnění výstavby modelu HSPF byl pro rozhraní Windows existuje produkt 

WinHSPF. Mohou se v něm přesně specifikovat potřebné parametry pomocí editoru 

Output Manager.  

Dále je velmi důležitý Land Use Editor, který umožňuje editovat všechny dostupné 

informace o využití území.  

 

Obr. 23: Land Use Editor 

Nezanedbatelný je modul GenScn. Tento byl vytvořen pro zjednodušení definování 

simulací a pro srovnávání výsledků simulací. 
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Obr. 24: Modul GenScn 

 

Obr. 25: Definice simulace v GenScn 
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8.3 GSSHA 
 

GSSHA (Gridded Surface Subsurface Hydrologic Analysis) je fyzikálně založený, 

distribuovaný, hydrologický model, jenž je schopen simulovat hydrologické odezvy 

povodí na zadané hydrometeorologické vstupy. Povodí je v tomto modelu rozděleno na 

buňky stejné velikosti. Procesy, které nastávají před, během a po srážkové události se 

počítají pro každou buňku zvlášť, načež se integrují do celkové hydrologické odezvy 

povodí. Hlavními komponentami tohoto modelu je distribuce srážek, akumulace sněhu a 

jeho tání, zachycení srážek, infiltrace, evapotranspirace, retence povrchové vody, průběh 

povrchového odtoku, modelování nenasycených zón, transport, ukládání sedimentů apod 

[5]. 

 

Co se týče metod infiltrace, využívají se zde tyto: 

- Green-Ampt – zahrnuje hodnoty hydraulické vodivosti, savost povrchu 

smáčeného srážkami, poréznost a počáteční vlhkost 

- vícevrstvý Green-Ampt – vychází z klasického Green-Ampt, je však 

oproti němu rozšířen o tři půdní vrstvy – horní vrstvu, střední vrstvu a 

spodní vrstvu 

- Green-Ampt s přerozdělením – vyžaduje zadání parametrů klasického 

Green-Ampt s rozšířením o další dva parametry, kterými jsou zbytkové 

nasycení a index klasifikace pórovitosti 

- Richardsova rovnice – parametry jsou podrobně popsány v publikaci 

[5], jedná se např. o maximální přípustný objem vody změněný za 

časový krok, použitou metodu hydraulické vodivosti apod. 

 

Vybírá se pouze jedna z metod, pro kterou se dále specifikují potřebné parametry. 

Metody jsou označeny takto: 

- GREEN_AMPT – specifikuje výpočet Green-Ampt infiltrace 

- INF_REDIST – specifikuje výpočet infiltrace Green-Ampt 

s přerozdělením 
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- INF_LAYERED_SOIL – specifikuje tři vrstvy Green-Ampt infiltrace 

- INF_RICHARDS – specifikuje Richardsovu rovnici pro výpočet 

infiltrace 

 

Pokud se zvolí GREEN_AMPT, je nutno nadefinovat: 

- CONDUCTIVITY – mapa ve formátu GRASS ASCII obsahující 

prostorově se měnící hodnoty hydraulické vodivosti 

- CAPILLARY – mapa ve formátu GRASS ASCII obsahující 

prostorově se měnící hodnoty savosti povrchu smáčeného srážkami 

- POROSITY – mapa ve formátu GRASS ASCII obsahující hodnoty 

půdní poréznosti 

- MOISTURE – soubor ve formátu GRASS ASCII obsahující hodnoty 

půdní vlhkosti 

 

Zvolí-li se Green and Ampt s přerozdělením, je nutno nadefinovat parametry Green 

and Ampt a navíc ještě: 

- PORE_INDEX – mapa ve formátu GRASS ASCII obsahující 

prostorově se měnící hodnoty indexu distribuce poréznosti podle 

Brooks & Corey 

- RESIDUAL_SAT – mapa ve formátu GRASS ASCII obsahující 

prostorově se měnící hodnoty vodního obsahu v půdě při zbytkovém 

nasycení 

 

U vícevrstvého Green and Ampt se definují kromě parametrů Green and Ampt 

navíc: 

- SOIL_TYPE_MAP – mapa ve formátu GRASS ASCII obsahující čísla 

indexů souvisejících s půdními typy 

- SOIL_LAYER_IMPUT_FILE – ascii soubor obsahující hodnoty 

parametrů Green and Ampt ve třech půdních vrstvách 
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U Richardsovy rovnice se definují: 

- INF_RICHARDS – specifikuje Richardsovu rovnici pro výpočet půdní 

vlhkosti, infiltrace a evapotranspirace 

- RICHARDS_C_OPTION – typ křivky vodního obsahu a křivky 

hydraulické vodivosti 

- SOIL_TYPE_MAP – mapa půdních typů ve formátu GRASS ASCII  

- SOIL_LAYER_IMPUT_FILE – ascii soubor se vstupními parametry 

vrstev půdy 

 

Kontinuální simulace zde zahrnuje hlavní informace o umístění povodí, výběru 

metody výpočtu evapotranspirace, hydrometeorologická data a data z mapovací tabulky 

nebo mapy z Grass GIS ve formátu ascii. 

Je nutno určit: 

- LATITUDE – udává zeměpisnou šířku těžiště povodí 

- LONGITUDE – udává zeměpisnou délku těžiště povodí 

- GMT – rozdíl mezi časovým pásmem povodí a Greenwichským 

časem, udaný v hodinách 

- SOIL_MOIST_DEPTH – hloubka vrstvy aktivní půdní vlhkosti, z níž 

nastane evapotranspirace, udaná v metrech 

- EVENT_MIN_Q – prahová hodnota výtoku pro trvalé odtokové 

události, udávaná v m3s-1 

- SEASONAL_RS – určuje hodnoty odolnosti korun vegetace sezónně 

se měnící 

 

Dále je nezbytné vybrat jednu ze dvou metod výpočtu evapotranspirace: 

- ET_CALC_PENMAN – počítá evapotranspiraci metodou Penman-

Monteith 
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- ET_CALC_DEARDORFF – počítá evapotranspiraci metodou 

Deardorff 

 

Existují zde tyto tři formáty hydrometeorologických dat, ze kterých je nezbytné 

vybrat jeden, který bude použit: 

- HMET_SURFAWAYS 

- HMET_SAMSON 

- HMET_WES 

 

 

8.4 TOPMODEL 
 

TOPMODEL je svými tvůrci (Beven a spol.) charakterizován jako sada 

konceptuálních nástrojů, které mohou být použity k napodobení hydrologických reakcí 

povodí, především dynamiky povrchových nebo podpovrchových zón [12]. 

Topmodel byl vyvinut s cílem poskytnutí jednoduchého, avšak dostupného nástroje 

pro popis srážko-odtokových procesů, vyžadujícího minimum vstupních parametrů. Jeho 

charakteristickým rysem je to, že distribuce odezvy povodí je popsána použitím 

topografického indexu pro nasycení oblastí. 

Přestože byly v rámci prací připraveny všechny potřebné vstupní soubory, simulace 

v programu TOPMODEL neproběhla, program byl značně nestabilní. 
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9  Zhodnocení výsledků 
 

Můžeme porovnat hydrogram odtoku v modelu HEC-HMS s použitím metody 

SAC-SMA a hydrogram odtoku v modelu HEC-HMS s použitím CN křivek. 

Z hydrogramu metody SAC-SMA je patrné, že simulovaný odtok lépe vystihuje 

průběh pozorovaného průtoku, zatímco u metoda CN křivek má po poklesu kulminační 

vlny tendenci průtok nadhodnocovat. 

 

Obr. 26: Hydrogram odtoku z modelu HEC-HMS se SAC-SMA 

 

 

Obr. 27: Hydrogram odtoku z modelu HEC-HMS s CN 
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Modul GenScn, který je součástí WinHSPF, nabízí poměrně širokou škálu 

možností vizualizace výsledků simulací.  

Na obrázku č. 28 je znázorněn hydrogram simulovaného průtoku za období od 

1.1.1984 do 31.12.1987. Z hydrogramu lze vyčíst, že zhruba v první třetině roku 1984 byly 

srážky četnější než v dalších měsících a letech. Také je patrné, že koncem roku 1985 došlo 

náhle k vysokému nárůstu kulminační vlny. Příčinou by mohly být povodně. Dále je 

zřejmé, že v letních měsících docházelo spíše k vysychání. 

 

Obr. 28: Hydrogram simulovaného odtoku v GenScn 

 

Obrázek č. 29 znázorňuje percentuelní zastoupení hodnot simulovaného odtoku. Je 

zde vyjádřeno, jak vysoké hodnoty a s jakým procentním zastoupením simulovaný odtok 

nabude. Je zřejmé, že nejvíce percentuelně zastoupeny jsou hodnoty nižší než 0,001, 

zatímco nejméně percentuelně zastoupeny jsou hodnoty vyšší než 0,015. 
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Obr. 29: Percentuelní zastoupení hodnot  simulovaného odtoku v GenScn 

 

Na obrázku č. 30 je znázorněn hydrogram měřeného průtoku. Jsou zde 

porovnávány hodnoty ze tří hydrologických stanic. 

 

Obr. 30: Hydrogram měřeného průtoku v GenScn 
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Obr. 31: Percentuelní zastoupení hodnot simulovaného odtoku v GenScn pro 3 hydrologické stanice 

 

Na obrázku č. 31 je graf percentuelního zastoupení hodnot měřeného průtoku ze tří 

hydrologických stanic. Na první pohled je zřejmé, že nejvyšší hodnoty byly naměřeny na 

Lynnwood Flow, zatímco nejnižší na Region4 ATMP.  
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10 Závěr 
 

Hlavním cílem diplomové práce byla analýza možností kontinuálních metod 

v srážko-odtokových modelech. 

Došlo k podrobnému studiu dostupné literatury, zejména literatury týkající se 

použitých programových produktů a literatury zabývající se hydrologií. Dále byla 

nastudována literatura řešící problematiku metod užívaných v srážko-odtokových 

modelech. Byl zjištěn nedostatek dostupné literatury k problematice kontinuálních metod 

v srážko-odtokových modelech. 

Časově poměrně náročná byla etapa tvorby odvozených vrstev a schematizací pro 

jednotlivé modely. Vzniklé problémy byly většinou způsobeny nekompatibilitou software 

s operačním systémem, což bylo většinou vyřešeno zvolením jiné verze tohoto software. 

Další etapou prací byla finalizace srážko-odtokových modelů. Bohužel došlo 

k úplné výstavbě jen jednoho z modelů, a to HEC-HMS s metodou SAC-SMA.  

Nakonec došlo ke zhodnocení výsledků simulací provedených v srážko-odtokových 

modelech HEC-HMS s metodou SAC-SMA a v HSPF. 

Tato práce může posloužit například studentů jako stručný přehled kontinuálních 

modelů a jejich parametrů a přehled způsobů tvorby schematizací pro jednotlivé modely. 

Také zde mohou nalézt základní teorii z oblasti hydrologie. 
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