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Anotácia
Táto  diplomová  práca  sa  zaoberá  skúmaním  vplyvu  zmeny  krajinnej 

pokrývky na zrážko-odtokové pomery. Spracované údaje sa týkajú konkrétneho 
prípadu,  a  to  kalamitného  odlesnenia  v roku  2004  na  území  Tatranského 
Národného  Parku.  Teoretická  časť  analyzuje  možnosti  hydrologického 
modelovania a ich napojenie na GIS a ďalej špecifikuje tvorbu metodiky,  rozbor 
kalamity  a jej  celkový  vplyv.  Praktická  časť  sa  venuje  preprocessingom, 
schematizáciou a tvorbou modelov povodí Slavkovský potok a Škaredý potok, 
ležiacich na kalamitou postihnutom území TANAPu. Zohľadneným kalamitného 
odlesnenia  v hodnotách  CN  kriviek  a následnom  modelovaní  z-o  epizód,  je 
samotný vplyv odlesnenia analyzovaný a interpretovaný.

Klíčová slova: zrážko-odtokové modelovanie, GIS, povodie, preprocessing, 
TANAP,

Summary
The  thesis  is  considered with  researching  land use  change effects  on 

precipitation-drainage  conditions.  Elaborated  data  are  related  to  specific 
incident  from  2004  when  disaster  disforestation  in  TANAP  area  happened. 
Theoretical part of thesis analyses possibilities of hydrologic modeling and their 
usability  in  GIS  and  also  specifies  a  creation  of  methodology,  gale-disaster 
analysis,  and  its  overall  effect.  Practical  part  attends  data  preprocessing, 
production of schemes and modeling of Slavkovsky potok and Skaredy potok 
watersheds,  which  lie  in  area  affected  by gale-disaster.  By consideration  of 
disaster  disforestation  in  CN  curve  values  and  subsequent  modeling  z-o 
sequences is the effect of disforestation analyzed and interpreted.

Keywords: precipitation-drainage conditions, GIS, watershed, preprocessing, 
TANAP,
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Zoznam skratiek

GIS Geografické Informačné Systémy 
z-o zrážko-odtokový
HD HydroDynamický
TANAP Tatranský Národný Park
SS Súradnicový systém
S-JTSK  Systém Jednotnej Trigonometrickej Siete Katastrálnej
SL TANAP  Štátne lesy Tatranského národného parku
DMT  Digitálny Model Terénu
SAV Slovenská Akadémia Vied
SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav

CLC Corine Land Cover
WGS84 World Geodetic System 84
HEC-HMS Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modeling 

System
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ÚVOD

Oblasť  Vysokých  Tatier,  spadajúca  do  správy  Tatranského  Národného 
Parku, sa od okolitej krajiny výrazne odlišuje nadmorskou výškou, vegetáciou 
a geologickou  stavbou  podložia.  Zmena  nadmorskej  výšky  dáva  predpoklad 
častým zmenám poveternostných a klimatických podmienok. Tieto zmeny často 
vyúsťujú do situácií, keď sa stávajú nebezpečnými a ohrozujú zdravie a majetok 
človeka.  Prejavmi takých to extrémov sú vysoké úhrny snehu a dažďa, veterné 
kalamity a v suchých obdobiach lesné požiare. Tieto extrémy zvyknú v menšom 
a mnohokrát aj vo väčšom rozsahu poškodiť krajinu, čo následne ma vplyv na 
rôzne oblasti záujmu. 

Jedným  z takýchto  extrémov  bola  aj  veterná  kalamita  nazvaná 
„Novembrová Bora“ ktorá sa na tomto území  odohrala 19.11.2004. Zanechala 
po  sebe  veľké  materiálne  škody,  ktoré  sa  prejavili  v najväčšou  mierou 
odlesnením  približne  4 000  ha  lesa.  Miestami  dosahoval  nárazový  vietor 
rýchlosť až 230 km.h-1. Takáto zmena dáva jasný predpoklad k tomu, že sa na 
tomto  území  v budúcnosti  výrazne  zmenia  zrážko-odtokové  pomery.  Tieto 
zmeny  je  možné  určiť  práve  sledovaním  zmien  krajinnej  pokrývky  a ich 
zohľadnením v zrážko-odtokových procesoch. Tento proces zahŕňa postupnú 
transformáciu atmosferických zrážok dopadajúcich na povodie, až k odtoku jeho 
záverovým profilom [1]. Na modelovanie týchto procesov slúžia z-o modely. 

V súčasnosti,  aj  vďaka  rozvoju  počítačových  technológii,  existuje 
množstvo programových prostriedkov, respektíve modelov, ktoré sa významne 
podieľajú  pri  riešení  tejto  problematiky.  Kombináciou  týchto  modelov  a GIS 
technológií  je  možné  implementovať  rôzne  prístupy  k problematike  a tým 
zvyšovať kvalitu a možnosť ďalšieho využitia týchto nástrojov. 

Ako už z názvu vyplýva, hlavným cieľom tejto práce je modelovanie vplyvu 
kalamitného odlesnenia na zrážko-odtokové pomery v  TANAP. Pre úspešné 
dosiahnutie tohto cieľa, bolo nutné definovať a splniť nasledujúce úlohy. 

V prvom rade  ide  o zoznámenie  sa  s problematikou  zrážko-odtokového 
modelovania, hydrologických procesov a faktorov, ktoré ich ovplyvňujú. Taktiež 
naštudovanie  metód,  ktoré  sa  pri  riešení  danej  problematiky  využívajú 
a zhodnotiť možnosti dostupných programových prostriedkov.  S tým súvisí aj 
tvorba vhodnej  metodiky.  V druhom rade je  nutné  vybrať  záujmové  povodia 
postihnuté  kalamitou,  charakterizovať  ich  a  vytvoriť  modely  týchto  povodí 
v prostredí  HEC-HMS.  Tomuto  predchádza  spracovanie  GIS  vrstiev,  tvorba 
sekundárnych vrstiev a schematizácia povodí. Ďalšou úlohou je určiť jednotlivé 
scenáre na základe zmien krajinnej pokrývky po odlesnení  a vhodne vyjadriť 
túto zmenu v parametroch modelu. Taktiež je potrebné vybrať vhodnú časovú 
epizódu,  a následné  previesť  jej  simuláciu  na  rôznych  scenároch.  Výsledky 
simulácii  je  treba  analyzovať, vhodným  spôsobom  ich  interpretovať  a 
vizualizovať. 

2009                                                                                                                   10
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POUŽITÉ DÁTA A TECHNOLÓGIE

1.1 Použité dáta

Tvorba  zrážko-odtokového  modelu,  si  vyžaduje  množstvo  rôznych  dát. 
Jednak  pre  samotnú  tvorbu  modelu  ako  aj  na  simulácie  zrážko-odtokových 
epizód. Jedná sa o rôzne klimatické dáta, dáta popisujúce reliéf krajiny,  dáta 
o pôde,  o krajinnej  pokrývke  a podobne.  Tieto  dáta  sa  mi  podarilo  získať 
z rôznych  zdrojov.  Pri  získavaný  týchto  dát  som  sa  stretol  z viacerymi 
problémami, ktoré nebudem bližšie zmieňovať. Bližší popis použitých dátových 
sád uvádzam nasledovne.

1.1.1 Digitálny model terénu

Je veľmi dôležitým prvkom pre predspracovanie, schematizáciu a samotnú 
tvorbu z-o modelu povodí. Digitálny model terénu (ďalej už len DMT), mi bol 
poskytnutý zo správy lesov TANAPu priamo vo formáte ESRI GRID. Poskytnutý 
DMT pokrýva  celú  oblasť  TANAP,  podhorie  ako  i časť  podtatranskej  kotliny 
s priestorovým rozlíšením 10 m (veľkosť bunky GRIDu v skutočnosti 10x10m) 
v SS WGS84.

1.1.2 Dáta krajinnej pokrývky

Táto  dátová  sada  popisuje  socio-ekonomické  využívanie  prírodných 
zdrojov  krajiny.  V tejto  vrstve  sú  obsiahnuté  informácie  o krajinnej  pokrývke, 
využívaní  krajiny  a charakterizuje  fyzický  stav  a priestorovú  organizáciu 
využívania krajiny. Tieto dáta sú často využívané ako základný dátový vstup pre 
celú radu aplikácií a modelovanie v rôznych rezortoch ako napríklad v životnom 
prostredí,  poľnohospodárstve,  hydrológii  a pod..  Dáta  krajinnej  pokrývky, 
respektíve  CORINE  LAND  Cover  (ďalej  len  CLC)  vznikli  interpretáciou 
(riadenou  klasifikáciou)  snímok  družice  LANDSAT  v projekte  mapovania 
povrchu krajiny Európy. Tato dátová sada je voľne prístupná na stiahnutie vo 
formáte  ESRI  Shapefile  po  registrácii  na  internetovej  stránke 
http://dataservice.eea.eu/dataservice.  K dispozícii  sú  v dvoch  priestorových 
rozlíšeniach 100 m a 250 m pre celé územie SR v SS S-JTSK. Keďže záujmové 
územie  tohto  projektu  je  svojou  rozlohou malé,  budú použité  dáta  s vyšším 
priestorovým rozlíšením teda 100 m. 

1.1.3 VSaM TANAP

Jedna sa o vrstvy popisujúcu krajinnú pokrývku v rozlíšený 10 m. Táto 
vrstva  mi  bola  poskytnutá  zo  správy  SL TANAP.  Dáta  sú  vo  formáte  ESRI 
Shapefile a slúžia ako doplnkové a spresňujúce informácie pre z-o modelovanie 
ako aj podkladové dáta pre tvorbu kartografických výstupov.

2009                                                                                                                   11
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1.1.4 Dáta pôdnych typov

Tieto dáta popisujú vyskytujúce sa pôdne druhy na sledovanej oblasti. Sú 
dôležitým  faktorom  pre  popis  charakteristík  modelovaného  územia  v z-o 
procese.  Sú  získané  z výskumného  Ústavu  pôdoznalectva  a ochrany  pôdy 
v Banskej Bystrici. Dáta sú vo formáte ESRI Shapefile v mierke 1: 400 000 v SS 
S-JTSK a pokrývajú celú SR. 

1.1.5 Klimatologické údaje

Klimatologické  údaje  mi  boli  poskytnuté  z geofyzikálneho  ústavu 
Slovenskej  Akadémie  Vied  (ďalej  len  SAV).  Údaje  boli  namerané  na 
meteorologických  observatóriách  Skalnaté  Pleso  a Stará  Lesná.  Tieto  dve 
observatóriá  patria  do  sieti  meracích  staníc  Slovenského 
hydrometeorologického  ústavu  (ďalej  len  SHMU).  Ide  o dlhodobé  klimatické 
dáta z obdobia január  2004 až december 2007,  ktoré obsahujú kumulované 
denné úhrny,  atmosferický tlak,  minimálne  a maximálne denné teploty  atd.. 
Tieto  dáta  sú  vo  formáte  Microsoft  Office  Excel  a slúžia  pre  tvorbu 
metodologickeho modelu.

1.2 Použité programové vybavenie

1.2.1 ArcGIS 9.2

Jedná  sa  o  sadu  integrovaných  programových  produktov  (ArcGIS 
Desktop, ArcGIS Engine, Server GIS,...) kanadskej firmy ESRI. Tento software 
umožňuje  realizáciu  celého  životného  cyklu  priestorových  dát,  od  zberu 
(ArcPad), cez vizualizáciu, tvorbu, správu, aktualizáciu a analýzu. Z tejto širokej 
ponuky produktov  bol  využitý  pre  spracovanie  tejto  DP programový  produkt 
ArcGIS Desktop. Ten v sebe zahŕňa aplikácie:

• ArcMap – táto aplikácia je využívaná predovšetkým na mapovanie, editáciu 
a na  mapové  kartografické  analýzy  rôzneho  druhu.  Umožňuje  pracovať 
s priestorovými  dátami  v dvoch  módoch,  a to  v geoúdajovom (geographic 
data view) a schematickom, ktorý slúži na tvorbu kartografických výstupov 
(page layout view) [18]. 

• ArcToolbox  –  Tato  aplikácia  bola  vytvorená  pre  spracovanie  a analýzu 
rôznych  priestorových  dát.  Je  zložena  z veľkého  množstva  nástrojov 
rôzneho typu uspôsobených pre rôzne odvetvia aplikácii.

• ArcCatalog – slúži pre tvorbu nových vrstiev, správu priestorových korekciií 
údajov a tiež na prezeranie, záznam a správu metadát.

Pri tvorbe tejto DP bol tento software využívaný hlavne pre prípravu dát 
vstupujúcich do z-o modelu a pre vizualizáciu výsledkov modelovania.

2009                                                                                                                   12
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1.2.2 ArcView GIS version 3.2

Podľa [7]  je ArcView GIS 3.2 programový produkt od spoločnosti  ESRI 
určený  pre  tvorbu,  úpravu,  správu,  analýzu  a prezentáciu  priestorových  dát. 
Patrí do triedy desktop GIS aplikácii. Ma priehľadné užívateľské rozhranie, ktoré 
nevyžaduje  odbornú  spôsobilosť  užívateľa.  Pracuje  s grafickou  aj  popisnou 
zložkou dát. 

Natívny  súborový  formát,  s ktorým  pracuje  sa  nazýva  ESRI  Shapefile 
a a skladá sa zo súborov *.shp, ktorý obsahuje priestorové dáta, ďalej  *.dbf, 
ktorý  obsahuje  atribútové  dáta  popisujúce  geoprvky.  Obe  tieto  zložky  sú 
previazane súborom *.shx. Samozrejme, za pomoci rozšírení, podporujú mnoho 
ďalších formátov ako vektorových (DWG, DXF) tak aj rastrových(TIFF, Erdas 
Imagine, JPEG). 

Funkcie  programu  je  možné  rozšíriť  po  pridaní  rôznych  programových 
nadstavieb  tzv.  extenzií.  Medzi  najpoužívanejšie  patria  natívne  extenzie 
ArcView Spatial  Analyst  a ArcVIew 3D Analyst.  Pri  tvorbe DP bolo potrebné 
použiť aj iné nadstavby a to HEC-geoHMS a HEC-GeoHMS Ad-in.(viď kap. 5 )

1.2.3 HEC-HMS

Model HEC–HMS (Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modeling 
System) je produktom vytvoreným hydrologicko-inžinierskym centrom americkej 
armády a je pokračovateľom známeho modelu HEC-1. Ten bol vytvorený už v 
roku 1967 na generovanie hydrogramov pre povodňové situácie. V tejto DP je 
model využitý na z-o modelovanie povodí. Tento software je bližšie popísaný 
v kap. 4.

2009                                                                                                                   13
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ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE 

Pre  modelovanie  vplyvu  kalamitného  odlesnenia  na  zrážko-odtokové 
pomery,  bolo  nutne  zvoliť  vhodne  záujmové  územie,  ktoré  bolo  postihnuté 
veternou  kalamitou.  Keďže  som rodákom z pod  Vysokých  Tatier,  ktoré  boli 
postihnuté v novembri roku 2004 veternou smršťou, rozhodol som sa túto tému 
spracovať  pre  územie  TANAP.  Respektíve  na  vybraných  povodiach 
nachádzajúcich sa na území  TANAP. 

1.3 Kalamita 19. 11. 2004

19.  novembra  2004  v poobedných   hodinách  medzi  16:30  –  18:00  sa 
odohrala  veterná  kalamita,  ktorá  zasiahla  južné  svahy  Vysokých  Tatier, 
Tatranské podhorie a priľahlú časť Podtatranskej kotliny. 

Novembrová bóra prenikla na slovenskú časť Tatier v dvoch vlnách - v 
prvej vlne cez nižšie hrebene Červených vrchov,  kde vylámala časť lesných 
porastov v Tichej doline, narazila na porasty v oblasti Podbanského a úpätia 
Kriváňa. V druhej, oveľa dramatickejšej vlne sa prúd borivého vetra prevalil cez 
vyššie  položené  sedlá  a  hrebeň  Vysokých  Tatier  od  Batizovskej  doliny  po 
Dolinu  Kežmarskej  Bielej  vody  a  v  neobyčajnej  miere  pretvoril  vzhľad 
Tatranského podhoria a Podtatranskej kotliny od Vyšných Hágov po Tatranskú 
Kotlinu.

Známa je všeobecná klimatická situácia spojená s prechodom studeného 
frontu, v dôsledku čoho začal k nám prúdiť studený arktický vzduch. Tlaková 
níž, ktorá ho sprevádzala, sa pri výraznom teplotnom rozhraní prehlbovala a 
rýchlo  postupovala  pozdĺž  50.  rovnobežky  na  východ.  Tatranskú  oblasť 
dosiahla  v  popoludňajších hodinách.  Prechod frontu bol  sprevádzaný silným 
vetrom,  zmenou  jeho  smeru  z  juhozápadného,  cez  západný  na  severný, 
poklesom teploty a následným prudkým vzostupom tlaku. Priemerné rýchlosti 
vetra dosahovali od 90 km.h-1 na Skalnatom Plese cez 70 km.h-1 v Starej Lesnej 
do  55  km.h-1 v  Poprade.  Meteorologické  stanice  Slovenského 
hydrometeorologického ústavu a Výskumnej stanice Štátnych lesov TANAP-u 
zaznamenali na výškovom tranzekte (Lomnický štít - Poprad) veľmi zaujímavé 
maximá rýchlosti  vetra:  Lomnický štít  (2635 m n.m.)  –  170 km.h-1,  Skalnaté 
pleso (1780 m n.m.)  –  200 km.h-1,  horná hranica lesa (1480 m n.m.)  -  230 
km.h-1, stanica lanovky Štart (1150 m n.m.) – 80 km.h-1, Stará Lesná (820 m 
n.m.) – 130 km.h-1 a Poprad (700 m n.m.) – 120 km.h-1. Nie sú to historicky 
najvyššie rýchlosti vetra v tejto oblasti. V januári 1949 napríklad na Skalnatom 
plese  zaznamenali  vietor  s  rýchlosťou  248  km.hod.-1 a  v  novembri  1965 
dokonca až 283 km.hod-1 [19] .
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Obr.: 1 Poveternostná mapa SHMÚ z 19. 11. 2004 o 18,00 hod.

1.3.1 Možné dôsledky kalamity.

Odlesnenie  ako  také,  ma  veľký  vplyv  na  negatívne  zmeny  všetkých 
krajinných zložiek. Aj po novembrovej kalamite je možné očakávať tieto zmeny 
na zasiahnutom území [19].

Pôdy 
o zvýšenou insoláciou  v  povrchovej  vrstve,  zvýšeným výparom a znížením 

pôdnej vlhkosti,
o zvýšenou  mineralizáciou  organických  zvyškov,  vyplavovaním  živín  a 

produktov  biochemického  rozkladu  neviazaných  v  pôdnom  sorpčnom 
komplexe - zmenou mikróbnych spoločenstiev a chemizmu pôd,

o zvýšenou eróziou.

Vody 
o zvýšeným povrchovým odtokom,

o zmenou  hydrického  režimu  smerom  k  častejšiemu  vzniku  extrémnych 
odtokových situácií,

o znečistením produktami  pôdnych biochemických procesov s dopadom na 
vodnú biotu. 
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Ovzdušie 
o zmenou prúdenia v prízemnej vrstve (vyššia veternosť),

o zmenou  teplotných  pomerov  smerom  k  vyššej  kontinentalite  (rast 
maximálnych i minimálnych teplôt),

o zmenou chemizmu, napr. zvýšením obsahu prízemného ozónu.

Vegetácia 
o priamym poškodením pri likvidácii následkov kalamity,

o druhotným  poškodením  okolitých,  relatívne  nepoškodených  lesných 
porastov (hmyz, vietor, sneh),

o inváziou nepôvodných druhov flóry na zaniknuté lesné biotopy.

Živočíšstvo 
o stratou pôvodných biotopov (imigrácia doterajších populácií)

o zmenou pôvodných biotopov (migrácia iných populácií),

o zvýšeným tlakom predátorov na vysokohorské druhy (kamzík, svišť). 

Krajina 
o dočasným  znížením  verejno-prospešných  funkcií  lesov  (protieróznych, 

vodohospodárskych, liečebných, rekreačno-športových, ...)
o vysušovaním a znížením množstva a kvality pitnej vody,

o vyššou pravdepodobnosťou vzniku lokálnych záplav a povodní,

o znížením kvality ovzdušia (vyššia prašnosť, znížená vlhkosť),

o celkovým  znížením  krajinného  potenciálu  pre  rozvoj  usmerneného 
cestovného ruchu,

o zvýšeným tlakom na zmenu doterajšieho využívania krajiny.

1.4 Vývoj a zmena krajinnej pokrývky

Dnes si už len veľmi ťažko dokážeme predstaviť stav a výzor tatranských 
lesov pred uzákonením Tatranského národného parku, a už vôbec nie predtým, 
než  ich  začal  pretvárať  človek.  Väčšinou  považujeme za  samozrejmosť,  že 
donedávna kompaktný veniec lesov v nadmorských výškach okolo 600 až 1 
500 metrov n. m. tu jestvoval nepretržite. Ťažko chápeme prirodzenú dynamiku 
vývoja tatranskej prírody, rytmus evolúcie i schopnosť človeka ostatných storočí 
zmeniť výzor Tatier [19].

Odpoveď na otázku ako to v tatranskej oblasti vyzeralo pred tisícročiami 
dala  dr.  Jankovská.  Vývoj  Podtatranskej  kotliny na základe peľových analýz 
opisuje takto:
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Atlantik (asi pred 7 500-4 500 rokmi)
Podtatranskú kotlinu pokrývali smrekové porasty a rozširujúce sa jelšiny. Rástol 
tu  aj  brest,  lipa,  lieska  a  dub,  ktoré  však  v  zložení  porastov  nemali  väčší 
význam. V Tatrách,  podobne ako v kotline bol  hlavnou zložkou lesa smrek. 
Kotlina  počas  tohto  obdobia  bola  najviac  zalesnená  a  v  dôsledku  veľkého 
rozšírenia  mokradí  bola  takmer  neprístupná.  Zvyšky  svetlomilnej  vegetácie 
prežívali  iba na rašeliniskách a na skalných biotopoch. Klimaticky nenáročné 
druhy terajšieho arktoalpínskeho rozšírenia mali svoje refúgia v Tatrách.

Subboreál (asi pred 4 500-2 800/2 500 rokmi)
Stále  prevládali  smrečiny.  Ojedinele  bola  do  nich  primiešaná  jedľa. 
Problematický  je  výskyt  buka,  ktorý  v  iných  oblastiach  Karpát  bol  bežnou 
drevinou.  Do  tohto  obdobia  sa  kladú  prvé  významnejšie  zmeny  pôvodných 
lesných porastov spôsobené človekom.

Starší subatlantik (asi pred 2 800/2 500-700 rokmi)
V Podtatranskej kotline prevažovali v lesných porastoch smrek a jedľa. Hojné 
boli spoločenstvá jelšín a brezových rašelinísk. Buk sa tu nevyskytoval. Rástol 
iba ako primiešaná drevina na svahoch priľahlých pohorí, najmä Belianskych a 
Nízkych Tatier.  Sporadicky sa vyskytoval  brest,  lipa a lieska. Prevažná časť 
územia bola pokrytá ešte lesmi.

Mladší subatlantik (pred asi 700 rokmi doteraz)
Nástup  rozsiahlej  kolonizácie  bol  spojený  s  veľkým  odlesňovaním.  Hlavné 
dreviny  predošlých  období,  smrek  a  jedľa  ustúpili,  stúpol  podiel  borovice. 
Pôvodne zapojené lesné porasty sa začali rozvoľňovať, čo má následky aj pre 
hydrické  a  pôdne  pomery  územia.  Odstránenie  lesa  na  mnohých  lokalitách 
viedlo  k  zamokreniu  a  rozširovaniu  jelšín.  Na pasienkoch pribudla  borievka. 
Odlesňovaním  a  intenzívnym  obrábaním  pôd  sa  krajina  stala  čoraz 
prístupnejšia, a to napriek tomu, že na viacerých miestach došlo k zabahneniu.

Vývoj  zastúpenia lesných drevín  v  porastoch Lesného hospodárskeho celku 
Vysoké Tatry v rokoch 1935 - 1997 (v %) uvádzam v nasledujúcej tabuľke.
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Tab.1 - Zalesnenie územia TANAPu v rokoch 1935,1987,1997.

Tento historický vývoj krajinnej pokrývky som uviedol len pre úplnosť. Pre 
tento  projekt  je  tento  vývoj  nevýznamný.  Význam  tu  však  zohráva  zmena 
krajinnej pokrývky po kalamite 19.11.2004. „ Krajinnú pokrývku definujeme ako 
materiálny  prejav  prírodných  a socio-ekonomických  procesov  na  zemskom 
povrchu“(Feranec, Oťaheľ,2001). 

Touto  zmenou  sa  zaoberal  RNDr.  Vladimir  Falťan,  PhD.  v projekte 
„  Výskum  a mapovanie  zmien  krajinnej  pokrývky  v oblasti  Štrbské  pleso  – 
Tatranská  Lesná  po  veternej  kalamite  v roku  2004.“  V tomto  projekte  sa 
charakterizovali  krajinné  pokrývky  z leteckých snimkov  (2003,2005)  metódou 
CORINE Land Cover. Následné sa analyzovali zmeny pokrývky. Výsledky sú 
uvedené v nasledujúcej tabuľke.
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Tab.2 -.Zmena pokrývky po kalamite 19.11.2004

Ako v tabuľke vidieť najväčšiu plochu postihnutej  oblasti  pred kalamitou 
zaberali  ihličnaté  lesy  4543,78  ha(80,75%).  Logicky  vyplýva,  že  veterná 
kalamita postihne najvýznamnejšie pravé zalesnene oblasti. Vplyvom kalamity 
bolo  odlesnených  3626,64  ha  ihličnatého  lesa,  317,31  ha  zmiešaného  lesa 
a 28,34 ha listnatého lesa. 

1.5 Výber pilotných povodí

Ako vidieť na mape pilotných povodí oblasť TANAPu postihnutá kalamitou 
19.11.2004 zasiahla jedno povodie 3. radu a to rieku „Poprad“ a  25 povodí 4. 
radu,  ktoré  sú  prítokmi  rieky  „Poprad“.  Keďže  by  bolo  náročné  vytvárať 
hydrologické  modely  pre  také  množstvo  povodí,  bolo  nutné  vybrať  niektoré 
z nich ako záujmové územia tohto projektu. 

Ako vhodné povodia boli  vybrané tieto  2.  povodia:  Slavkovský  potok a 
Škaredý potok. Dôvod výberu bol fakt, že tieto povodia slúžia Štátnym lesom 
TANAPu  ako  výskumne  plochy.  Tieto  povodia  sú  opatrene  zrážkomernými 
stanicami a pokryv tématickými dátami rôzneho druhu je najkvalitnejší. 
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Obr.2 -.Mapa záujmového územia  

Tieto dve povodia boli definované rozvodnicami, a ďalšie spracovanie ako 
aj samotné z-o modelovanie bude prevádzané na týchto povodiach.

1.5.1 Základne charakteristiky pilotných povodí

Kdeže nebol  dostatok  literatúry  ani  iných informácii,  popisujúcich  dané 
územie na úrovní daných povodí,  uvádzam nasledovne len informácie získané 
z mapy krajinnej pokrývky (Land use, CLC), DMT a mapy pôdnych typov . 

1.5.1.1 Slavkovský potok
Povodie  Slavkovského  potoka  sa  rozprestiera  na  území  TANAPU 

a priľahlej podtatranskej kotliny. Má pretiahlý tvar v smere od severozápadu na 
juhovýchod.  Spadá  do  katastrálnych  území  obcí  Veľký  Slavkov  a Starý 
Smokovec.   Potok  pramení  pod  vrcholmi  Slavkovský  štít  a Bradavica,  kde 
postupne zo silno exponovaných svahov prechádza do menej členitého reliéfu 
podtatranskej  kotliny,  kde sa vlieva do rieky Poprad. Jeho rozloha je 46 km 
štvorcových.
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Obr.3 -.Výškový profil povodia Slavkovský potok

Vegetačný stupeň,  s čím súvisí  aj  krajinný pokryv  je  ohraničený najmä 
nadmorskou  výškou.  Horná  časť  povodia  spadá  do  subnivalného  stupňa 
(podsnežný stupeň,  2 300 až 2482 m.n.m.).  V tomto pásme sa nenachádza 
žiadna vegetácia,  povrch je tvorený žulovitými  skalami  a suťou.  Pod ním sa 
nachádza  hôľny  stupeň  (alpínske  pásmo,  1  850  až  2 300  m.n.m.),  krajinný 
pokryv  je  tam  minimálny,  miestami  sa  vyskytujú  byliny  a trávnaté  rastliny. 
Povodie ďalej prechádza do podhôľného stupňa (subalpínske pásmo, 1 500 až 
1  850  m.n.m),  kde  hlavnú  vegetáciu  tvorí  borovica  kosodrevinová.  Horský 
stupeň (montánne pásmo, 900 až 1 500 m.n.m.),  pokríva  prevažne ihličnaté 
lesy (smrek obyčajný, borovica lesná), vyskytujú sa tu taktiež listnaté dreviny. 
Dolná časť povodia spadá do podhorského stupňa (submontánny, 500 až 900 
m.n.m.), kde vegetáciu tvoria lúky, pasienky a poľnohospodárske plochy, v okolí 
potoka sa nachádza lužný les. 

Z geologického  a geomorfologického  hľadiska  je  územie  veľmi  členité. 
V hornej časti sa nachádzajú litozeme modálne silikátové a rankre, sprievodné 
kambizeme  podzolové  a lokálne  podzoly.  Nižšie  v zalesnenej  časti  sa 
nachádzajú  podzoly  modálne   a humusovo-železité,  sprievodné  podzoly 
organozemne,  litozeme  a rankre  z ľahkých  zvetralín  kyslých  hornín. 
Juhovýchodne  od  nich  v spodnej  časti  povodia  pôdu  tvoria  pseudogleje 
modálne  kyslé  až  pseudogleje  stagnojové,  sprievodné  pseudogleje 
organozemné a gleje  zo svahovín  a proluviálných sedimentov.  Najspodnejšiu 
časť  povodia  tvoria  kambizeme  pseudoglejové  nasýtené,  sprievodné 
pseudogleje modálne a kultizeme, lokálne gleje zo zvetralín rôznych hornín.

1.5.1.2 Škaredý potok
Povodie  Škaredého  potoku  sa  nachádza  severovýchodne  od 

Slavkovského potoka. Taktiež v hornom toku je silno exponované a postupne 
prechádza do menej členitého terénu. Povodie spadá do katastrálnych území 
obcí Tatranská Lomnica a Stará lesná. Škaredý potok pramení pod masívom 
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Lomnického štítu a má pretiahlý tvar v smere od severozápadu na juhovýchod. 
Má rozlohu 38 km štvorcových.

Obr.4 -.Výškový profil povodia Škaredý  potok

Keďže toto povodie sa nachádza v blízkosti  Slavkovského potoka a má 
podobne  pretiahlý  tvar  a členenie  reliéfu,  dá  sa  o ňom  tvrdiť,  že  ma  veľmi 
podobne  geologické,  geomorfologicke  a vegetačné  členenie.  Preto  pre  toto 
povodie platí popis uvedený v predchádzajúcej kapitole. 
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ZRÁŽKO-ODTOKOVÉ MODELOVANIE

Je modelovanie zrážko-odtokového (ďalej  len z-o)  procesu.  Z-o proces 
môžeme charakterizovať ako postupnú transformáciu zrážok, ktoré dopadnú na 
sledované  územie  určitého  povodia,  postupne  až  na  odtok  jeho  záverovým 
profilom[1].   Modelovanie  z-o  epizód  znamená  určiť  množstvo  odtoku, 
respektíve  zvýšenie  či  zníženie  odtoku,  na  základe  množstva  dopadnutej 
zrážky.  Výsledkom takéhoto  modelovania  je  hydrogram,  ktorý  nám popisuje 
veľkosť prietoku na vodomernej stanici v priebehu času(časová epizóda). 

1.6 Vplyvy na z-o modelovanie

Z-o procesy a ich modelovanie je logicky závislé od mnohých prírodných 
vplyvov. V ideálnom prípade by prietokovým profilom malo prejsť 100 percent 
dopadnutých  zrážok.  Realita  je  však  iná.  Z-o  proces  sa  skladá  z dvoch 
čiastočných transformácii a to hydrologickej a hydraolickej. Pri z-o modelovaní 
je veľmi dôležite dbať na správny matematický popis týchto transformácii, ktoré 
sú  ovplyvňované  mnohými  faktormi.  Medzi  najvýznamnejšie  vplyvy  patria 
klimatické  podmienky,  infiltračná  schopnosť  pôdy,  krajinný  pokryv,  členitosť 
reliéfu a intenzita zrážok.

1.6.1 Klimatické faktory

Medzi  hlavné klimatické faktory patrí  priebeh zrážok,  vlhkosť  ovzdušia, 
teplota  vzduchu  evapotranspirácia,  tlak  v atmosfére  a  poveternostné 
podmienky. 

Z týchto faktorov je najdôležitejší  pre vznik  z-o procesu zrážka.  Zrážky 
vznikajú  procesom  kondenzácie(zmena  skupenstva  plynného  na  kvapalne) 
alebo procesom desublimácie (zmena skupenstva z plynného na pevné). Teda 
aj z tohto hľadiska môžeme zrážky rozdeliť na tekuté a pevné v závislosti na 
teplote ovzdušia. Ďalej môžeme zrážky rozdeliť na atmosferické, ktoré vznikajú 
v dolnej časti atmosféry z oblakov, a na horizontálne ktoré sa tvoria na povrchu 
územia,  rôznych  predmetoch,  rastlinách.   Z hľadiska  dĺžky  trvania  zrážok 
a plochy,  ktorú  tato  zrážka  zasiahne,  ich  delíme  na  regionálne  a prívalové 
dažde. Regionálne zasahujú veľké plochy a ich trvanie je dlhodobé, na rozdiel 
od prívalových dažďov ktoré trvajú nanajvýš pár hodín a zasahujú malé, lokálne 
územia. 

Ako ďalší významný klimatický faktor by som spomenul evapotranspiráciu, 
ktorá nám vracia časť dopadnutej zrážky v podobe výparu do ovzdušia. Zahŕňa 
pôdny  výpar  a výpar  rastlinstvom.  Ovplyvňujú  ju  teplota  vzduchu,  pôdna 
vlhkosť,  tvar  reliéfu,  rastlinstvo  a  iné.  „Transpirácia  rastlín  je  ovplyvnená 
fyziologickými  procesmi  v  rastlinách  a fyzikálno-chemickými  procesmi  mimo 
rastliny“ [12] .  
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1.6.2 Infiltračná schopnosť pôdy

Infiltrácia je proces prenikania vody do pôdneho prostredia, obvykle cez 
povrch  pôdy.  Ovplyvňuje  významne  podiel  zrážok  na  povrchovom  odtoku, 
hypodermickom odtoku a odtoku pod povrchom (podzemných vôd)[2].

1.6.2.1 Faktory ovplyvňujúce infiltráciu
V  prírodných  podmienkach  je  proces  infiltrácie,  a to  zvlášť  rýchlosť 

infiltrácie ovplyvňovaná predovšetkým týmito faktormi:

• fyzikálne vlastnosti a stav pôdy 

• vegetačný kryt pôdneho povrchu

• vlhkosť pôdy

• intenzita a trvanie zrážok

• chemické látky pridané do pôdy

1.6.2.2 Fyzikálne faktory ovplyvňujúce infiltráciu
Pôda  je  priepustné  médium,  ktoré  poskytuje  pre  pohyb  vody  veľké 

množstvo cestičiek- jemných pórovitých kanálikov. Efektívnosť pôdy ako činiteľa 
pre transportovanie vody závisí  predovšetkým na veľkosti  a množstve  týchto 
kanálikov.  Množstvo  ,  veľkosť,  geometria  a spojitosť  týchto  kanálikov  určuje 
priepustnosť  pôdy,  ktorá  sa  obyčajne  skúma  ako  fyzikálna  vlastnosť  pôdy, 
závislá predovšetkým na [2]:

• veľkosti pôdnych častíc 

• stupni agregácií medzi jednotlivými pôdnymi časticami

• chemické látky pridané do pôdy
Čim je  väčšia  veľkosť  pórov  v pôdnom profile,  tím je  väčšia  infiltračná 

rýchlosť, za predpokladu, že si póry túto veľkosť po dobu infiltrácie zachovajú.
Význam  vodostálosti  štruktúry  pôdy  pre  priebeh  infiltrácie,  hlavne  na 

pôdnom  povrchu,  dokazuje  rada  výskumov.  Pokles  rýchlosti  infiltrácie  vody 
pôdnym povrchom je previazaný vytvorením veľmi tenkej (hrúbky niekoľko mm) 
kompaktnej vrstvy na povrchu. Táto vrstva je čiastočne výsledkom rozrušenia 
pôdnej štruktúry kinetickou energiou dažďových kvapiek a čiastočne triediacou 
činnosťou  tečúcej  vody  po  povrchu,  ktorá  spôsobuje  ukladanie  jemných 
pôdnych  častíc  okolo  väčších,  pričom  sa  vytvára  relatívne  nepriepustný 
a hladký povrch.

Účinnou ochranou pred deštrukciou pôdneho povrchu poskytuje vegetační 
kryt, ktorý spevňuje pôdne častice, zabraňuje erózii a zvetrávaniu [2].

2009                                                                                                                   24



Branislav Devečka: Modelovanie vplyvu kalamitného odlesnenia

1.6.2.3 Teoretické a empirické riešenie infiltrácie
Priebeh procesu infiltrácie a s tým súvisiace prístupy k riešeniu rozlišujú 

základné typy infiltrácie podľa [12]. 

Podľa tlakových pomerov na povrchu pôdy:

• infiltrácia tlaková

• infiltrácia beztlaková

Podľa stability okrajových podmienok:

• infiltrácia  ustálená -  ustálená infiltrácia  sa  teoreticky rieši  z Darcyho 
zákona.

• infiltrácia  neustálená  -  Neustálená  infiltrácia  ma  teoretické  riešenie 
vychádzajúce z rovnice kontinuity  a upravenej  Darcy-Buckinghanovej 
rovnice.

Najvyužívanejšími metódami z veľkého množstva prístupov k neustálenej 
infiltrácií sú metódy:

• Philipa (1957)

• Overtona (1976)

• Green-Ampta

• Hortona (1939)

• CN Kriviek US SCS (1972)

1.6.2.4 Vsakovacia krivka pôdy
Pri teoretických riešeni neustálenej infiltrácie sa často obtiažne zohľadňujú 

veľmi  rôznorodé  charakteristiky  pôdy,  preto  sa  rovnako  využívajú  empirické 
riešenia  vyjadrujúce  priebeh  procesu  infiltrácie  v konkrétnych  prírodných 
podmienkach.  Pri  riešený  sa  vychádza  z výsledkov  infiltračných  pokusov, 
ktorých  cieľom je  určenie  parametrov  nazývaných  aj  ako  vsakovacia  krivka 
pôdy.
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Obr.5 -.Vsakovacia krivka pôdy

Vi,0   -  intenzita  infiltrácie  na  začiatku  infiltrácie  (maximálna  intenzita 
infiltrácie)

Vi,1 - intenzita infiltrácie v 1. minúte od začiatku infiltrácie
Vi,v - ustálená (minimálna) intenzita infiltrácie
Vi,t -  intenzita infiltrácie v čase t od začiatku infiltrácie

Vsakovacia  krivka  popisuje  ako klesá  intenzita  infiltrácie  vody do  pôdy 
v priebehu času infiltrácie.  Tato  krivka  je  jedinečná pre každý typ  pôdy a je 
ovplyvňovaná vyššie uvedenými faktormi.

Jej priebeh sa dá vyjadriť analytickými vzťahmi napr. podľa Kostjakova, 
Mezeceva, Hortona, atď. Pre priame meranie charakteristík infiltrácie v teréne 
sa používa metóda 2 sústredných valcov [12].
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1.6.2.5 Určenie efektivity zrážky
Pôda nie je nekonečná nádoba, do ktorej by sme mohli liať neobmedzené 

množstvo  vody.  Pri  dlhodobom  trvaní  intenzívnych  zrážok  sa  pôda  skôr  čí 
neskôr nasýti a tým začnú vznikať kaluže alebo povrchový odtok.  „Postupnou 
separáciou  hydrologických  strát  od  časového  priebehu  intenzity  zrážky, 
získame  efektívnu  intenzitu  zrážky“  [1].  Určením  efektivity  zrážok  môžeme 
získať aspoň teoretické hodnoty pri ktorých takáto situácia nastane.

Obr. 6 -.Určenie efektívnej zrážky 

Pri plošnom povrchovom odtoku voda steká v smere najväčšieho sklonu 
svahu. Sústredí sa v eróznych a ronových ryhách, neskôr v riečnej sieti až k 
odtoku  záverovým  profilom povodia.  Takýto  odtok  predstavuje  veľmi  zložitý 
proces,  ktorý  ovplyvňuje  množstvo  spolupôsobiacich  faktorov.  Z  nich  majú 
rozhodujúci  vplyv  geometrické  charakteristiky  povodia,  charakter  povrchu, 
riečna sieť, pôdne pomery a charakter dažďa. K celkovému odtoku záverovým 
profilom  prispieva  aj  podzemný  odtok.  Medzi  najpoužívanejšie  prístupy 
k určeniu efektívneho dažďa patria tieto:
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Obr. 7-.Prístupy k efektívnemu dažďu (x - čas, y - zrážka, modra -hranica povrchového odtoku)

a) Efektívny dážď stanovený z kriviek infiltrácie: graf na obrázku a popisuje ako 
a kedy vzniká povrchový odtok na základe CN kriviek, kde sa nasýti pôda 
vodou a vzniká ustálená infiltrácia.

b) Konštantná strata na povodí  (loss rate) podľa parametrov plôch: na tomto 
obrázku je  vidíme vznik  povrchového odtoku za predpokladu,  že spadne 
určité množstvo zrážok, ktoré dokáže pôda infiltrovať. Množstvo vody , ktoré 
nebude infiltrovane sa dostáva do povrchového odtoku

c) Pomerová  veľkosť  efektívneho  dažďa:  na  obrázku  c.  predpokladáme,  že 
pôda infiltruje určite percento zrážok, z celkového dopadu zrážok.

1.7 Klasifikácia z-o modelov

V dnešnej dobe existuje celá rada modelov. Tieto modely sa od seba líšia 
rôznym  prístupom  k jednotlivým  častiam  z-o  procesu  alebo  k štruktúre 
skúmaného povodia, často z dôsledku toho, za akým účelom a pre akú oblasť 
bol model vytvorený.[3]  Hydrologické modely môžeme z praktického hľadiska 
rozdeliť na hydrodynamické (ďalej len HD) a na z-o. Prvej skupine v tejto práci 
nebude venovaná pozornosť, ale tieto modely riešia hydraulickú transformáciu 
vody  v korytách  tokov,  inundanciu  a objektoch  vodohospodárskych  sústav 
(hate, nádrže a pod.). Modely z-o sa priamo dotýkajú môjho projektu a riešia z-o 
vzťahy  najčastejšie   v rámci  jednotlivých  epizód,  kde  sa  z priamej  zrážky 
produkuje hydrogram pre zvolene profily. Rozdelením hydrologických modelov 
sa zaoberá  veľké  množstvo  autorov  ako Maidment  (MAIDMENT SD. 1993), 
z Českých  autorov  je  najvýznamnejší  Kovář  (1996,  2000).  Ja  uvádzam 
klasifikáciu  modelov  podľa  WMO  (World  Meteorological  Organisation)  ktorá 
vychádza z niekoľkých princípov (BECKER, SERBAN, 1990):

1.7.1 Rozdelenie podľa účelu aplikácií

Z takéhoto hľadiska môžeme modely rozdeliť do 3 skupín:
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• Modely používané v operatívnej  hydrológii – v tomto prípade sa jedná 
o aplikácie  v operatívnej  hydrológii,  kde  vstupné  dáta  tvoria  okrem 
stavových veličín tiež údaje z automatických meteorologických staníc alebo 
radarov. Priorita je rýchle spracovanie

• Modely  aplikované  pre  navrhovanie  a projektovanie  vodného 
hospodárstva – tieto modely sa jednak zaoberajú dlhodobejšími riešeniami 
protipovodňovej ochrany (napr. stavba priehrad, hatí, regulácia korýt a pod.), 
ale  sú  tiež  užitočné  pri  iných  stavebných  projektoch  (stavba  mostov, 
plavebných kanálov, čističiek...)

• Modely využívané vo výskume – pod týmito modelmi sa skrývajú možnosti 
ďalšieho  vývoja  modelov.  Pre  tieto  účely  sú  často  stavané  tzv. 
experimentálne povodia s hustou sieťou meracích staníc. 

1.7.2 Rozdelenie z hľadiska typu systému

Klasifikovať  modely  podľa  typu  systému  môžeme  na  elementárne 
a komplexné.  Elementárny  systém  je  tvorený  jednotkou  s konštantnými 
charakteristikami,  tzv.  hydrotopom.  Medzi  takéto  modely  môžeme  zaradiť 
napríklad odtokovú plochu, zvodnatenú vrstvu alebo tiež vodnú nádrž a jazero. 
Modely  komplexného  systému  tvoria  veľké  odtokové  plochy,  povodia  alebo 
systém riečnych sietí nádržií a jazier (vid viac DAŇHELKA et al., 2002).

1.7.3 Rozdelenie podľa typu hydrologického procesu

Toto  rozdelenie  nám klasifikuje  modely podľa  procesu,  ktorý  modelujú. 
Z tohto hľadiska môžeme modely rozlíšiť či sa jedná o model výpočtu pôdnej 
vlhkosti,  evapotranspirácie,  prúdení  podzemnej  vody,  prúdenie  v korytách, 
postup povodňovej vlny, šírenia znečistenia alebo režim splavenín [3].

1.7.4 Rozdelenie podľa stupňa kauzality

V hydrológii toto delenie patrí medzi najpoužívanejšie. Kauzalita je v tomto 
prípade vyjadrená vzťahom príčina – dôsledok. Z tohto pohľadu poznáme dva 
druhy modelov a to deterministické a stochastické.

1.7.4.1 Deterministické modely
Modely  spadajúce  do  tejto  kategórie  sú  definované  vzťahom závislých 

premenných  (vstupné  veličiny)  a  nezávislých  premenných  (vstupné  stavové 
veličiny):

y = f(x, a)
a – sú koeficienty, respektíve parametre popisujúce chovanie systému.
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Poznáme  mnoho  deterministických  modelov,  odlišujúcich  sa  od  seba 
štruktúrou,  fyzikálnym  prístupom,  či  priestorovou  a časovou  diskretizáciou. 
Medzi hlavné skupiny týchto modelov môžeme zaradiť:

• DL  (Deterministic,  Hydrodynamic  Laws)  –  tieto  modely  sú  založené  na 
fyzikálnom popise z-o procesu a snažia sa rešpektovať zákony zachovania 
hmoty,  hybnosti  a energie  [4].  Môžu  využívať  teoretické  poznatky 
z hydrodynamiky,  termodynamiky,  chémie,  alebo biológie  [5].  Niekedy sú 
označované ako „white-box“ modely.

• DC  (Determinic,  Conceptual)  –  tento  prístup  reflektuje  fyzikálne  zákony 
v zjednodušenej forme, obsahuje aj  určitú dávku empirických odvodených 
vzťahov  [6].  Tieto  konceptuálne  modely  potláčajú  priestorovú  zložku 
a predpokladajú,  že  zmeny  prichádzajú  práve  v určitých  reprezentujúcich 
bodoch  [4].  Riešenie  týchto  modelov  sa  prevádza  pomocou  obyčajných 
diferenciačných rovníc. Taktiež niekedy označované ako „grey-box“ modely.

• DB  (Deterministic,  Black-box)  -   pre  modelovanie  procesov  používajú 
empiricky odvodené vzťahy medzi vstupom a výstupom. Neberú ohľad na 
riadiace zákony. Procesy prebiehajú vo vnútri systému. Typickým príkladom 
takýchto DB modelov sú neurónové siete. 

1.7.4.2 Stochastické modely
Na rozdiel od deterministických modelov, tieto modely neobsahujú väzbu 

medzi príčinou a dôsledkom. Delíme ich do dvoch základných skupín:

• SP (Stochastic Probabilistic) – pravdepodobnostné modely. V tomto prípade 
sú jednotlivé hydrologické parametre ako napríklad maximálny či minimálny 
prietok, vodné stavy a atď. charakterizované určitým pravdepodobnostným 
rozdelením [6].

• ST (Stochastic Time series generation) – modely generovania časových rád. 
Používajú  sa  pri  extrapolácií  časových  rad  pozorovaných  parametrov, 
pričom sa zachovávajú ich štatistické charakteristiky [6].

V praxi  našli  uplatnenie  oba  prístupy  jak  deterministický,  tak  aj 
stochastický.  Stochastická  zložku  je  prítomná  nielen  vo  väčšine  modelov 
z oblasti  plánovacej  a projekčnej  činnosti  vodohospodárskych  stavieb,  ale 
niekedy sa využíva aj v operatívnej hydrológii, hlavne pre dlhodobé predpovede 
[5]. Prevahu však v dnešnej dobe majú modely s deterministickým prístupom. 

Komplexný,  determistický  prístup  len  ťažko  dokáže  postihnúť  všetky 
vstupné parametre a premenné, ktoré ovplyvňujú výstupné veličiny. Každý taký 
model je zaťažený určitou chybou, ktorá sa skladá z dvoch chýb. Prvou z nich 
je vlastná chyba modelu a druhá chyba je zapríčinená nepresnosťou meraných 
veličín.  Tieto  chyby  je  možné  definovať  určitým  pravdepodobnostným 
rozdelením [6]
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1.7.5 Rozdelenie podľa miery časovej a priestorovej diskretizácie

1.7.5.1 Časová diskretizácia
Miera časovej diskretizácie je prevažne určovaná podľa spôsobu použitia 

modelu.  Hodinový  až  denní  krok  sa  používa  napríklad  pre  operatívne 
predpovede,  povodňové  štúdie,  modelovanie  šírenia  znečistením  alebo 
transportu  plavenín  či  splavenín.  Pri  bilančných  modeloch  môže  dĺžka 
výpočtového kroku byť vyššia (týždeň, mesiac). Je namieste zdôrazniť, že aj 
jednotlivé časové premenné môžu mať rôzny časový krok, taktiež nemusia byt 
rovnaké časové kroky vstupných a výstupných veličín [5]. 

Deliť  môžeme  aj  z hľadiska  časovej  kontinuity  výpočtu.  Delíme  ich  na 
kontinuálne,  ktoré  simulujú  dlhšie,  viacročné  obdobie,  a na  epizódne. 
U epizódnych  simulácia  prebieha  len  pre  určité  udalosti,  napríklad  povodne 
alebo hydrologické sucho.  Kontinuálne modely sú prevažne nasadzované na 
veľkých  územiach,  kde  sú  povodne  spôsobované  regionálnymi  zrážkami, 
naproti tomu epizódne modely majú väčšie uplatnenie pri simulácii prívalových 
dažďov, ktoré postihujú menšie povodia.

1.7.5.2 Priestorová diskretizácia
Priestorová diskretizácia modelov je už zložitejšia problematika. Užívateľ 

výberom  vhodného  modelu  v podstate  vytvára  jeho  topológiu.   V zásade 
môžeme  modely  rozdeliť  do  dvoch  základných  skupín  na  distribuované 
a celistvé.  V poslednej  dobe  sa  čoraz  častejšie  spomína  aj  tretia  kategória 
takzvane semi-distribuované modely.

• Distribuované  modely –  označujeme  ich  tiež  ako  modely  založené  na 
distribuovaných  parametroch.  Takýto  prístup  berie  k úvahe  priestorovú 
variabilitu  vstupných  parametrov,  ktoré  sú  transformované  na  výstupné 
parametre. Vykazujú taktiež variabilitu v priestore. V takýchto modeloch je 
povodie  pravidelne  rozdelené  na  bunky(štvorce,  trojuholníky),  ktoré 
reprezentujú  elementárne  odtokové  plochy.  Pre  každú  bunku  gridu  je 
stanovená charakteristická hodnota parametru. Veľkosť bunky býva rôzna, 
maximálne  spravidla  do  jedného  kilometra,  aby  sa  zachovala  platnosť 
výpočtových rovníc.

• Celistvé  modely –  označujeme  ich  tiež  ako  „lumped  modely“.  Stavové 
veličiny  a tiež  časové  rady  sú  vzťahované  k celému  povodiu  alebo  sub-
povodí.  Keďže sa  jedná prevažne  o bodové  merané hodnoty  (zrážky  na 
staniciach,  prietoky  na  záverových  profiloch),  používame  rôzne 
geostatistické (interpoláčne) metódy pre ich plošné vyjadrenie.

• Semi-distribuované  modely –  tieto  modely  sa  stále  častejšie  aplikujú, 
pretože  predstavujú  optimálnu  kombináciu  oboch  vyššie  spomínaných 
prístupov.  Princíp  modelu  spočíva  v rozdelení  povodia  na  elementárne 
odtokové  plochy  (hydrotopy),  ktoré  sa  vyznačujú  homogénnymi 
priestorovými  parametrami,  napríklad  rovnakým  pôdnym  druhom 
a vegetačnou pokrývkou. Pri  samotnom určení elementárnych odtokových 
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plôch  musíme  vziať  do  úvahy  jednak  priestorovú  distribúciu  jednotlivých 
parametrov  hydrologického  systému,  a tiež  aj  rešpektovať  rozdelenie 
územných  charakteristík  ovplyvňujúce  odtokový  režim  ako  napríklad 
topografiu, pôdne podmienky, vegetačnú pokrývku alebo hydrogeológiu [6].
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METODIKY HEC-HMS A NAPOJENIE GIS

V súčasnosti tento software predstavuje najrozšírenejší z-o model v USA 
a v rámci freeware pravdepodobne i na svete. Vyvinula ho americká ženijná a 
inžinierska služba (U. S. Army Corps of Engineers) a v súčasnosti je samotný z-
o  model  k dispozícii  vo  verzií  3.3.0,  ktorá  ponúka  pokročilé  užívateľské 
rozhranie a veľkú flexibilitu v parametrizácií z-o modelu. Čo sa týka priestorovej 
diskretizácie povodí, software umožňuje vytvorenie a beh združeného (lumped), 
semidistribuovaného i distribuovaného modelu. Z praktického hľadiska, ktoré je 
i potvrdené predpovednou praxou s týmto i inými modelmi, je najrozšírenejším 
typom schematizácie semidistribuovaný model povodia [13].

HEC-HMS  umožňuje  riešiť  z-o  vzťahy  v  rámci  distribuovaných, 
semidistribuovaných  a  celistvých  modelov.  Najčastejšie  sa  používa 
semidistribuovaný model. Umožňuje rozdeliť povodie na viacero sub-povodí s 
homogénnymi parametrami a znížiť tak časovú náročnosť samotného výpočtu. 

Jeho nativnými doplnkami sú HEC-GeoHMS, čo je extenzia pre ArcView 
GIS 3.2 (nutný Spatial  Analyst),  ktorá slúži  k  preprocesingu a schematizácií 
povodí  z digitálneho  modelu  terénu  a  software  pre  správu  časových  rád 
meteorologických dát a výsledkov simulácií HEC-DSSVue [13]. 

Projekt z-o modelu je zložený z modelu povodí (vlastná schematizácia), 
meteorologického  modelu  (distribúcia  hydrometeorologických  dát  na 
schematizovanom povodí) a kontrolných špecifikácií simulácie [13]. 

Ako  už  bolo  spomenuté,  software  ponuka  široký  výber  metodík  pre 
stanovenie straty  na povodí  a efektívne zrážky (SCS CN, Green and Ampt, 
SMA,  modifikácia  UH),  hydrologickú  transformáciu  (jednotkové  hydrogramy 
rôznych  typov,  kinematická  vlnová  aproximácia  2D),  pohyb  v korytách  (lag 
metóda, Muskingum-Cunge, kinematická vlnová aproximácia) a základný odtok 
(recesná  metóda,  metóda  lineárnej  nádrže,  sezónne  konštanty).  Model 
umožňuje  zahrnutie  evapotranspirácie  (Preistley-Taylor)  a topenie  snehu 
(najrozšírenejšia  metóda  stupeň/deň).  Nespornou  výhodou  je  možnosť 
kombinácie týchto metodík v rámci jediného schematizovaného povodia [13]. 

Pre podrobný popis metodík môžeme odkázať na technický manuál HEC-
HMS.http://www.hec.usace.army.mil/software/

2009                                                                                                                   33

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


Branislav Devečka: Modelovanie vplyvu kalamitného odlesnenia

PREDSPRACOVANIE, SCHEMATIZÁCIA POVODÍ 
(TVORBA MODELU)

Skupinu tematických geodát, respektíve priestorových dát (spatial data), 
majúcich vzťah k hydrologickým modelom je možné rozdeliť do troch skupín. 
Na dáta, ktoré sa používajú pre tvorbu schematizácie hydrologického modelu, 
dáta ktoré vzniknú pri tvorbe hydrologického modelu a na dáta, ktoré vzniknú 
ako výsledok simulácie  z-o  epizód nad vytvoreným hydrologickým modelom 
[14]. 

1.8 Reliéf preprocessing

Pre schematizáciu hydrologického modelu, a teda aj pri samotnej tvorbe 
modelu sa v dnešnej dobe používa ako základná komponenta reliéf. Pre účel 
tohto  projektu  bol  použitý  model  získaný  zo  správy  TANAP.  Tento  reliéf 
,reprezentovaný  rastrom  o veľkosti  bunky  10m  x  10m  a v súradnicovom 
systéme WGS84, bol vytvorený interpoláciou z vrstevníc. Pre predspracovanie, 
alebo  ako  sa  z angličtiny  prevzalo  preprocessing,  som  použil  ArcView  3.2 
a natívnu nadstavbu Special Analyst Tools a modul HEC-GeoHMS (U. S. Army 
Corps of Engineers) 

V prvom rade bolo nutné z reliéfu odstrániť depresie, tieto drobné chyby 
vznikli pri interpolácii. Depresie sú   akési jamky, ktoré nám zapríčiňujú to, že 
odtok sa nám skončí napríklad v strede svahu v depresii a za ňou začne nový 
odtok.  Tieto  chyby  sa  zvyčajne  prejavia  až  pri  modelovaní  odtoku.  Pre 
odstránenie  týchto  chýb  bola  použitá  funkcia  „Fill  sinks“,  ktorá  vyhladzuje 
depresie v DMR. 

Po  odstránení  depresií  som  pristúpil  k modelovaniu  odtoku  respektíve 
k akumulácii  vody  v danom  vyhladenom  DMR.  Predtým  bolo  však  nutné 
vygenerovať  raster smeru odtoku,  čo som previedol  pomocou funkcie „Flow 
directen“.  Následne  z tohto  rastru  pomocou  funkcie „Flow  accumulation“  bol 
vytvorený raster akumulácie vody. Táto funkcia spočíta, pre každú bunku rastru 
množstvo buniek, cez ktoré preteká voda až kým sa nedostane do tejto bunky. 
Teda  do  každej  bunky  vloží  hodnotu,  ktorá  odpovedá  počtu  buniek,  ktoré 
v smere spádnice do tejto bunky smerujú. Tým sme získali raster veľkosti tzv. 
príspevkovej plochy – integrovanej plochy v každej bunke rastru. 
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Obr.8 -.Ukážka medzi krokov predspracovania územia

Ďalší nástroj,  ktorý bol použitý, ma názov „Stream definition“.  Pomocou 
neho z posledne vytvoreného rastru akumulácie vody vygeneruje raster, ktorý 
nám  definuje  tok  reprezentovaný  bunkami,  ktoré  majú  hodnotu  akumulácie 
väčšiu ako stanovená prahová hodnota. Funkcia „Stream Segmentation“  nám 
do jednotlivých orientovaných riečnych úsekov zaradí bunky, ktoré na základe 
smeru  odtoku  patria  do  príspevkovej  plochy.  Výsledný  raster  je  tvorený 
bunkami,  ktoré  nesú hodnotu  prislúchajúcu danému povodí. Použitím ďalšej 
funkcie  „Watershed  Delineation“  sa  výtvory  raster,  kde  jednotlivé  bunky 
prislúchajú. Z takéhoto rastru už bolo možne pristúpiť k tvorbe vektorovej vrstvy, 
ktorá nám definuje rozvodnite respektíve hranice daných povodí. K tomu nám 
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slúži nástroj „Wathershed Polygon Processing“. Taktiež je potrebné pomocou 
nastroja  „Stream  Segment  Processing „vytvoriť  aj  vektorovú  líniovú  vrstvu 
vodných tokov  z  rastra  riečnych  úsekov.  Pre  urýchlenie  procedúry  je  nutné 
previesť  automatickú  agregáciu  povodí.  K tomu  slúži  nástroj  „Wathershed 
Aggregation“. 

Týmto spôsobom bol prevedený preprocessing pre obe povodia.

1.9  Schematizácia povodí

V predchádzajúcej  kapitole  bol  popísaný  postup  preprocessingu,  ktorý 
nám z DMR definoval jednotlivé povodia prostredníctvom rozvodníc, sub-povodí 
a jednotlivých  riečnych  tokov.  Týmto  povodiam  je  nutné  vypočítať  fyzicko-
geografické charakteristiky. 

Po definovaní záverového profilu sa vytvoril nový projekt pomocou funkcie 
„Generate  Project“  z ponuky HMS Project  Setup.  Tým sa preniesli  potrebné 
údaje  vytvorené  preprocessingom.  Pre  výpočet  charakteristík  povodia  slúži 
v HEC-geoHMS  ponuka  Basin  Characteristics,  ktorá  nám  tieto  údaje 
automaticky  zapisuje  do  atribútovej  tabuľky  príslušných  vrstiev.  Taktiež  je 
vytvorená bodová vrstva ťažísk jednotlivých sub-povodí (Basin Centroid). Medzi 
vypočítané charakteristiky patrí dĺžka tokov (River Lenght), sklon tokov (River 
Slope),  najdlhšia vzdialenosť rozvodnice k záverovému profilu (Longest Flow 
Path), vzdialenosť ťažiska povodia na hlavní tok (Centroidal Flow Path). 

Pred exportom vypočítaných údajov, popisujúcich jednotlivé povodia,  do 
prostredia  HEC-HMS  je  nutné  zabezpečiť  potrebné  väzby.  K tomu  slúžia 
nástroje z ponuky HMS (Hydrologic Modeling System). Tieto väzby sú:

• Pomenovanie riečnych segmentov (Reach AutoName)

• Pomenovanie sub-povodí (Basin AutoName)

• Nastavenie konverzných jednotiek do prostredia HEC-HMS (Map to HMS 
Units)

• Kontrola topológie (HMS Check Data)

• Tvorba schematického modelu povodia (HMS Schematic)

• Priradenie legendy schematizovanému povodiu (HMS Legend)

• Priradenie SS modelu povodia (Add Coordinates)

• Tvorba súboru s podkladovými  mapami (Backgound Map File)
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Obr. 9 -.Ukážka Schematizácie povodia Škaredý potok v HEC-geoHMS

Po  prevedení  predchádzajúcich  krokov  bola  vytvorená  schematizácia 
pilotných  povodí  a následne  vyexportovaná  s potrebnými  parametrami  do 
modelu  HEC-HMS.  Podrobná  charakteristika  jednotlivých  sub-povodí  je 
uvedená na CD tejto práce.

Obr.10 -.Povodia v prostredí HEC-HMS (v ľavo Slavkovský potok, v pravo Škaredý potok)
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1.10Zrážkové dáta a tvorba meteorologického modelu

Údaje  o  zrážkach  boli  poskytnuté  vo  formáte  .xls  programu  Microsoft 
Excel. Dáta v tomto formáte model HEC-HMS nepodporuje. Preto bolo nutné 
tieto dáta previesť  pomocou programu HEC-DSSVue do formátu .dss. Tento 
software  umožňuje  spracovanie  rôznych  hydrometerologických  dát  a vytvoriť 
z nich  ucelenú  časovú  radu.  Obsahuje  aj  rôzne  nástroje  a metódy  pre 
interpoláciu chýbajúcich dát. 

V tomto  prípade  bola  vytvorená  kompletná  4.  ročná  časová  rada 
(2004-2007) denných zrážkových úhrnov pre zrážkomerné stanice Stará Lesná 
(810 m n. m.) a Skalnaté Pleso (1778 m n. m.). 

Obr.11 - Zrážková rada 2004-2007, Skalnaté pleso 

Výsledný DSS súbor je možné priamo importovať do HEC-HMS.  Slúži 
nato nástroj Time-Series Data Manager v menu Components. Po otvorení okna 
zadáme  názov  stanice  a príslušnú  cestu  k danému  DSS  súboru.  Zvolíme 
časový krok a časový rozsah nameraných zrážok. 

Z týchto dát sa následne pomocou nástroja Meteorologic Model Manager 
z ponuky Components vytvorí meteorologický model. Z tohto modelu je nutné 
priradiť  zrážkomerné  stanice  jednotlivým  sub-povodiam.  Ako  rozhodovacie 
kritérium  priradenia  staníc  k sub-povodiam  som  zvolil  najbližšiu  vzdialenosť 
stanice  k centroidu.  Pre  urýchlenie  práce  som využil  metódu  thiessenových 
polygónov, kde som z bodovej vrstvy staníc získal vymedzenie ich územia. Pre 
tento krok bol použitý nastroj Create Thiessen Polygon z programu ArcMap 9.2.

1.11Strata na povodí

Metodikou popísanou v predchádzajúcej kapitole bol vytvorený model pre 
každé z pilotných povodí.  V ďalšom kroku bolo nutné definovať scenáre, pre 
ktoré sa bude simulovať z-o proces. Pre každé povodie boli určene 4 scenáre. 
Sú to tieto:

• Slavkovský potok pred odlesnením, reálny krajinný pokryv z roku 2004
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• Slavkovský potok po odlesnení, reálna zmena  2005

• Slavkovský potok po zatrávnení horským rastlinstvom, reálna zmena  2006

• Slavkovský potok po simulácii mladým lesom  2007

• Škaredý potok pred odlesnením, reálny krajinný pokryv z roku 2004

• Škaredý potok po odlesnení, reálna zmena  2005

• Škaredý potok po zatrávnení horským rastlinstvom, reálna zmena  2005

• Škaredý potok po simulácii mladým lesom  2007

Zmena  v jednotlivých  modeloch  nastáva  až  v tomto  kroku,  kde  bude 
pridaná ďalšia  charakteristika  ovplyvňujúca z-o proces a to  strata  zrážky  na 
povodí. Prečo práve tu? Úlohou tohto projektu je určenie vplyvu kalamitného 
odlesnenia  na  z-o  proces.  Pravé  tento  vplyv  sa  prejaví  v parametroch 
popisujúcich  stratu  na  povodí.  Tato  strata  sa  dá  vysvetliť  ako  množstvo 
dopadnutých  zrážok,  ktoré  nepretečú  záverovým profilom modelu.  V modely 
bude vyjadrená metódou odtokových kriviek (CN number).

1.11.1 Metóda odtokových kriviek 

Metóda  odtokových  kriviek  umožňuje  výpočet  množstva  povrchovo 
odtekajúcej vody z konkrétnej dažďa [8]. Bola odvodená pre malé povodia, so 
zväčšujúcou  sa  veľkosťou  povodia  sa  znižuje  presnosť  výpočtu.  Za  malé 
povodia  môžeme  považovať  povodia  o  veľkosti  približne  do  30  km2  [9]. 
Spočiatku  bola  vytvorená pre  poľnohospodársky  využívané  povodia.  Neskôr 
bola modifikovaná aj pre lesné a urbanizované povodia. Hodnota CN sa určuje 
na základe údajov :

• O vsakovacích a drenážnych vlastností pôdy hodnoteného územia, pôdy sú 
zatriedené do štyroch skupín od najviac po najmenej priepustné [10].

• o spôsobe a intenzite využívania zeme – orná pôda so širokoriadkovými či 
úzko riadkovými plodinami, krmovinami, terasované alebo nie, s orbou po 
vrstevnici,  lúky a pasienky,  s  akou pokryvnosťou plochy porastom a akej 
kvality,  lesy  dobré,  zlé,  priemerné  v  závislosti  od  zápoja,  veku,  hrúbky 
povrchového humusu, zemné cesty, spevnené cesty a pod [10]. 

• O stave vlhkostného nasýtenia   pôdy v čase výskytu hodnotenej zrážky, na 
základe indexu predchádzajúcich zrážok odvodeného zo zrážkového úhrnu 
za posledných 5 dní [10].

Povrchový odtok je touto metódou určený vzťahom uvedeným v [2]: 

)(
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Q – povrchový odtok [mm] 
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P – zrážky v [mm] 
Ia – počiatočná strata na povodí [mm] 
S – potenciálna  maximálna  retencia  –  parameter  daný  vzťahom  

S = 25,4*(1000/CN–10) [mm] 

1.11.2 Určenie CN kriviek 

 Pre modelovane územie neboli k dispozícii vrstvy s hodnotami CN kriviek, 
preto bolo nutné tieto hodnoty stanoviť. Teoreticky  hodnoty CN kriviek môžu 
nadobudnúť hodnoty v rozmedzí 10 až 100. Avšak hodnoty nižšie ako 50 sa 
vyskytujú len výnimočne.

Obr.12 -.Graf odtoku na základe hodnoty CN kriviek (zdroj CN_chapter2.pdf)

 
 Čísla  CN  kriviek  som  určoval  pre  jednotlivé  sub-povodia  na  základe 

hydrologickej  skupiny  pôd  (A-D)  a  prevažujúceho  krajinnej  pokrývky  (CLC). 
Z týchto  dvoch  vrstiev,  pomocou  prekryvnej  funkcie  Union,  bola  vytvorená 
vrstva,  kde  jednotlivým polygónom  boli  priradené  hodnoty  CN kriviek  podľa 
pravidla uvedeného v nasledujúcej tabuľke.
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Tab.3.- Hodnoty CN kriviek pre jednotlivé kategórie krajinnej pokrývky

Krajinný pokryv kód 
CORINE

hydrologická skupina pôd
A B C D

nesúvislá zástavba 112 77 85 90 92
priemysel alebo komercia 121 85 90 93 94
areály letísk 124 85 90 93 94
ťažba nerastných surovín 131 85 90 93 94
areály športu a voľného času 142 77 85 90 92
nezavlažovaná orná pôda 211 64 73 83 87
ovocné sady a plantáže 222 45 66 77 83
lúky a pasienky 231 49 69 79 84
mozaika polí, lúk a trvalých trávnatých 
kultúr 242 54 72 82 87

prevažne poľnohosp. krajina s výrazným 
zastúp. prir. veg. 243 71 82 87 90

listnaté lesy 311 45 61 74 80
ihličnaté lesy 312 45 61 74 80
zmiešané lesy 313 45 61 74 80
prechodné lesokroviny 324 45 58 72 78
Močiare 411 85 90 93 94
vodné plochy 512 100 100 100 100

Hydrologická skupina pôd:
• A – pôdy hlboké, dobre až nadmerne odvodnené piesky alebo štrky. Vysoká 

rýchlosť pri minimálnej infiltrácii: > 0,12 [mm/min]

• B – pôdy stredne hlboké až hlboké a dobre odvodnené, hlinito-piesočné až 
ílovito-hlinité.  Stredná   rýchlosť  pri  minimálnej  infiltrácii:  0,06  –  0,12 
[mm/min]

• C –  pôdy  s málo  priepustnou  vrstvou  v pôvodnom profile  a pôdy  ílovito-
hlinité až íľové. Nízka rýchlosť pri minimálnej infiltrácii: 0,02 – 0,06 [mm/min]

• D – Íly s vysokou bobtnatosťou, pôdy s trvalo vysokou hladinou podzemnej 
vody, pôdy s vrstvou ílu na povrchu alebo tesne pod ním a plytké pôdy nad 
takmer  nepriepustným  podložím.  Veľmi  nízka  rýchlosť  pri  minimálnej 
infiltrácii: < 0,02 [mm/min]

Na sub-povodiach postihnutých kalamitou boli následne vytvorené aj CN 
Krivky,  po  odlesnení,  zatrávnení  horským  rastlinstvom  a nasimulovanom 
zalesnení  nízkymi  lesokrovinami  a nízkym  lesným  porastom.  Sub-povodia 
spadajúce do tohto výberu, museli byť postihnuté minimálne z 50% kalamitou. 
Výsledné hodnoty CN kriviek pre jednotlivé sub-povodia a epizódy sú uvedené 
v nasledujúcej tabuľke. 

Tab.4 -.CN krivky pre jednotlivé scenáre
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Sub-
povodie

Land 
use HSP pôdy CN2004 kalamita CN2005 CN2006 CN2009

Slavkovský potok
R360W360 les B podzol 61 áno 73 68 67
R190W110 les A podzol 45 nie 45 45 45
R220W220 les A podzol 45 nie 45 45 45
R170W170 les A podzol 45 nie 45 45 45
R330W330 luky B planosol 69 nie 69 69 69
R420W420 luky B planosol 69 nie 69 69 69
R460W460 orná p. C cambisol 83 nie 83 83 83
R260W260 les C podzol 74 áno 83 79 77
R280W280 les B podzol 61 áno 73 68 67
R380W380 luky B planosol 69 nie 69 69 69
R470W470 orná p. C cambisol 83 nie 83 83 83
R480W480 orná p. C cambisol 83 nie 83 83 83
R500W500 orná p. C cambisol 83 nie 83 83 83
R490W490 orná p. C fluvysol00 83 nie 83 83 83

Škaredý potok
R70W70 les B podzol 61 áno 73 68 67
R10W10 les A podzol 45 nie 45 45 45
R20W20 les A podzol 45 nie 45 45 45

R160W160 luky C planosol 71 nie 71 71 71
R120W120 luky B planosol 58 áno 58 58 58
R100W100 zástavba B podzol 85 áno 85 85 85
R210W210 luky C planosol 79 nie 79 79 79
R90W90 les B podzol 61 áno 73 68 67

R130W130 les B planosol 61 áno 73 68 67
R80W80 les B podzol 61 áno 73 68 67

R140W140 les B planosol 61 áno 73 68 67
R270W270 Orná p. C cambisol 71 nie 71 71 71
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MODELOVANIE A SIMULÁCIA Z-O EPIZÓD HEC-HMS

1.12Použite metódy

Prostredie  modelu  HEC-HMS  umožňuje  použitie  rôznych  metód  pre 
vyjadrenie  odtoku.  Možnosti  tohto  modelu  sú  popísané  v kap.  4. 
V nasledujúcom podkapitolách uvádzam podrobnejší popis použitých metód.

1.12.1 Clarkov jednotkový hydrogram

Metoda slúži k transformácii priameho odtoku. Vytvoril ju Leroy Sherman 
v roku 1932 a neskôr bola rozvinutá a použitá v mnohých podobách. „Metóda 
jednotkového hydrogramu (MJH) je založená na úvahe, že na danom povodí 
vyvolávajú dažde rovnakej doby trvania, ale rôznej intenzity hydrogramy, ktoré 
sú  svojím  tvarom  podobné“  [1].  Aby  spôsobil  odtok  z celej  plochy  povodia, 
predpokladáme  rovnaké  fyzicko-geografické  vlastnosti  povodia,  rovnaké 
rozloženie zrážok v čase a priestore, rovnaký stav nasýtenia pôdy a dostatočne 
dlhé  trvanie  zrážky  so  zhodnou  intenzitou.  Pre  výpočet  jednotkového 
hydrogramu je nutné stanoviť dobu koncentrácie a dobu zdržania sa vody na 
povodí  (storage coefficient).  Doba koncentrácie je čas, za ktorý prejde voda 
z hydraulicky najvzdialenejšieho miesta do záverového profilu. Má vplyv na tvar 
a vrchol hydrogramu [11].

Podobnosť  hydrogramov,  vyvolaných  zrážkou  dostatočnej  doby  trvania 
a intenzity môžeme matematicky vyjadriť pomocou vzťahov [1]:
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Qt  poradie hydrogramu priameho odtoku v čase t 
Qt,JH  poradie jednotkového hydrogramu v čase t 
W objem hydrogramu [m3] 
WJH  objem jednotkového hydrogramu [m3] 
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H0  celková výška odtoku [mm] 
H0,JH jednotková výška odtoku [10 mm]
 ie intenzita efektívneho dažďa [napr. mm.min-1] 
td doba trvania dažďa [min] 

Hydrogram zrážky  s ľubovoľnou dobou trvania  je  možné určiť  sčítaním 
príslušných jednotkových hydrogramov, ktoré odpovedajú jednotkovej zrážke. 
Platí tu princíp tzv. superpozície. 

1.12.2 Recesná metóda

Kvôli jednoduchosti sa na riešenie príspevkov základného - podzemného 
odtoku   využíva  najčastejšie  recesná  metóda.  Ide  o metódu  separácie 
hydrogramu, kde sa hydrogram rozdelí  na časť priameho odtoku (povrchový 
a podpovrchový) a odtok podzemný – základný (ang. baseflow). Pre riešenie sa 
využíva vzťah uvedený v [16]:

kt
t eQQ −= 0

Qt  prietok v čase t
Q0  počiatočný prietok 
k recesná konštanta 

1.12.3 Kinematická vlnová aproximácia

Tato metóda bola využitá pre modelovanie odtoku v korytách. Koryto toku 
metóda  popisuje  pomocou  rovnice  kontinuity.  Pre  tento  prípad  je  rovnica 
uvedená v diferencionálnom tvare v [17]:

Hhtxpztxq
x
txQ

t
txA

jijiji
jiji ∈∀+=

∂
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A  prietoková plocha
x vzdialenosť v smere toku 
t čas 
qi,j (x,t) špecifický bočný prítok napr. zo zrážok alebo bočných zdrojov 
pzi,j (x,t) podzemný prítok 

Rovnicu hybnosti odvodil  Manning ma taký tvar [17]:
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Sk,l sklon plochy 
n hodnota Manningovho koeficientu drsnosti 
yk,l(x,t) výška odtoku na ploche 

1.12.4 SCS CN

Tato  metóda  bola  využitá  pre  hydrologickú  transformáciu.  Jedná  sa  o 
metódu odtokových kriviek. Bližší popis je uvedený v kap. 5.4.1.

1.13Simulácia

Pred  spustením  samotnej  simulácie  sa  musí  nastaviť  počiatočný  a 
koncový  bod  a  časový  krok  celej  simulácie.  K tomuto  slúži  nástroj  Control  
Specifications Manager v ponuke Components. Ako časová epizóda bol vybratý 
mesiac  vo  vegetačnom  období  s najvyšším  úhrnom  zrážok  (júl  2004)  a za 
časový krok bol zvolený 1 deň. 
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Obr.13 - Úhrn zrážok za mesiac júl 2004, Skalnaté pleso a Stará Lesná 

Nastavenie  simulácie,  respektíve  priradenie  komponentov,  nad  ktorými 
simulácia  pobeží,  sa  nastaví  pomocou  nástroja  Create  Simulation  Run.  
Použitím  nástroja  Compute  Run prebehne  nastavená  simulácia,  ktorej 
výsledkom  je  prietok  vody  záverovým  profilom  (aj  na  jednotlivých  sub-
povodiach) buď v tabuľkovej forme alebo vo forme grafu tzv. hydrogram. 
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Obr.14 – Hydrogram, Scenár 1., Slavkovský potok

Aby  bolo  možné  zhodnotiť  vplyv  kalamitného  odlesnenia  tak  aby  mal 
vypovedaciu  kvalitu,  museli  sa  previesť  simulácie  jednotlivých  scenárov 
s rovnakými  vstupnými  údajmi.  Jediná  zmena  nastala  už  v spomínanom 
vyjadrení  odlesnenia  v hodnotách  CN  kriviek,  ktorý  bol  pozmenený  podľa 
potreby pri simulácii scenárov.

1.13.1 Výsledky simulácie 

Pre vizuálne porovnávanie  výsledkov simulácie  bol  zvolený hydrogram, 
ktorý zobrazuje časové  rozloženie prietoku v záverovom profile.  Hydrogramy 
jednotlivých scenárov boli umiestnené do jedného grafu. 
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Obr.15 - Hydrogram Slavkovský potok, všetky scenáre, časová epizóda júl 2004

ZROVNANIE ODTOKU

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

01
júl

20
04

03
júl

20
04

05
júl

20
04

07
júl

20
04

09
júl

20
04

11
júl

20
04

13
júl

20
04

15
júl

20
04

17
júl

20
04

19
júl

20
04

21
júl

20
04

23
júl

20
04

25
júl

20
04

27
júl

20
04

29
júl

20
04

31
júl

20
04

Dátum

Pr
ie

to
k 

[m
3/

s]

pred odlesnením 2004

po odlesnení 2005

rastlinstvo 2006

simulacia lesa

Škaredý potok, 25 - 31 júl 2004

Obr.16 - Hydrogram Škaredý potok, všetky scenáre, časová epizóda júl 2004

Z hydrogramov  oboch  povodí  je  zjavné,  že  krivky  popisujúce  prietok 
záverovým profilom u všetkých štyroch scenárov využitia pôdy majú podobný 
priebeh. Líšia sa veľkosťou prietoku. Najzjavnejšie rozdiely môžeme badať pri 
zvýšenej  intenzite  dažďa  (18-20  júl,  25-30  júl).  Pri  týchto  podmienkach  má 
pôda  zvýšenú  tendenciu   nasýtenia  vodou  a tým  vznikajú  extrémnejšie 
podmienky. U oboch povodí je vidieť, že na najnižší prietok je pri zalesnenom 
území, po odlesnení stúpa, pri zatrávnení horským rastlinstvom je odtok tlmený 
a ma  veľmi  podobné  hodnoty  ako  nasimulovaný  mladý  les,  ktorý  však  má 
o niečo nižší odtok. 
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Viditeľnejšie rozdiely môžeme sledovať na ďalšom grafe. V tomto prípade 
bol  zvolený časový krok 1 hod. Graf  zobrazuje epizódu s najvyšším úhrnom 
zrážok v sledovanom mesiaci.
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Obr.17 - Hydrogram detail Slavkovský potok, všetky scenáre, časová epizóda 25-30 júl 2004

Významný  vplyv  na  zmenu  odtoku  v záverovom  profile  ma  aj  fakt,  že 
kalamitné  odlesnenie  sa  neprejavilo  na  celkovej  ploche  povodí.  Kým 
u Slavkovského potoka cca 28 % (4 sub-povodia) z celkovej plochy povodia, 
u Škaredého potoka je to cca 35 % ( 7 sub-povodí) z celkovej plochy povodia. 
Jednotkový  hydrogram  pre  záverový  profil  je  potom  skladaný  zo  všetkých 
hydrogramov, aj tých kde sa kalamitné odlesnenie neprejavilo. Tým pádom sa 
rozdiely jednotlivých scenárov neprejavujú tak markantne. 

Viditeľne väčší  rozdiel  môžeme sledovať už na konkrétnom sub-povodí 
R80W80, ktoré bolo zasiahnuté kalamitou viac ako z 90 %. Vizuálne to môžeme 
porovnať na nasledujúcom grafe. 

2009                                                                                                                   48



Branislav Devečka: Modelovanie vplyvu kalamitného odlesnenia

Obr.18 - Strata na povodí Škaredý potok R80W80 (zhora: pred odlesnením, po odlesnení, 
zatrávnenie a simulácia lesa), časová epizóda júl 2004

V grafe sú znázornené jednotlivé scenáre (zhora - dole) pred odlesnením, 
po  odlesnení,  zatrávnené  horským  rastlinstvom  a simulovaný  les.  Modrou 
farbou  v stĺpcových  grafoch  je  znázornené  množstvo  zrážok  v sledovanom 
povodí,  a červenou farbou strata  na  povodí,  respektíve  časť  zrážkovej  vody 
ktorá nepretečie záverovým profilom. 

V grafe  je  rozdiel  jednotlivých  scenárov  zjavnejší.  V počiatočnej  fáze 
mesiaca (1-9.7.2004), keď úhrn zrážok je nízky, je odtok pri všetkých scenárov 
minimálny,  dá  sa  povedať  že  prevažná  väčšina  zrážok  je  infiltrovaná. 
Najzjavnejšie rozdiely sa prejavujú opäť pri konci mesiaca (25-30.7.2004), kde 
je intenzita zrážok najvyššia. Rozdiely v odtoku u jednotlivých scenárov sú až 
0,5m3/s. Postupne je vidieť ako po odlesnení prudko klesne strata na povodí, 
respektíve stúpne odtok v záverovom profile. Naopak odtok sa začne ustaľovať 
postupne v nasledujúcich scenároch. 
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Tab.5 - Absolútne zrovnanie mesačnej straty jednotlivých scenárov na sub-povodiach 
postihnutých kalamitou, Škaredý potok, časová epizóda júl 2004

Scenár Zrážka júl 
[mm]

Celková strata na sub-povodí júl [mm]
R140W140 R130W130 R90W90 R80W80 R70W70

Pred odlesnením 302,2 124,15 133,52 133,60 133,86 158,14
Po odlesnení 302,2 97,45 101,80 101,30 102,18 128,70
Zatrávnenie 302,2 108,73 114,96 115,05 115,32 141,01
Simulovaný les 302,2 110,95 117,60 117,69 117,96 143,47

Tab.6 - Relatívne zrovnanie mesačnej straty jednotlivých scenárov na sub-povodiach 
postihnutých kalamitou, Škaredý potok, časová epizóda júl 2004

Scenár Zrážka júl 
[mm]

Celková strata na sub-povodí júl [%]
R140W140 R130W130 R90W90 R80W80 R70W70

Pred odlesnením 302,2 41,08 44,18 44,21 44,30 52,33
Po odlesnení 302,2 32,25 33,69 33,52 33,81 42,59
Zatrávnenie 302,2 35,98 38,04 38,07 38,16 46,66
Simulovaný les 302,2 36,71 38,91 38,94 39,03 47,48

Uvedené  tabuľky  absolútne  a relatívne  znázorňujú  stratu  na  sub-
povodiach, z celkového súčtu úhrnu zrážok za mesiac júl 2004. Konkrétne sa 
jedná o sub-povodia Škaredého potoka postihnuté kalamitným odlesnením.  Ak 
stratu  vyjadríme  na  jednotlivých  povodiach  percentuálne,  a spočítame  ich 
priemer,  zistíme že na zasiahnutých povodiach sa po odlesnení zvýši  odtok 
v priemere  o 10,2  %  v sledovanom  mesiaci.  V prípade  druhého  scenára  je 
rozdiel od pôvodného odtoku už len 5,84 %, a v poslednom scenári je to už len 
5,00%.  Ak  podobne  zohľadníme  do  výpočtu  aj  sub-povodia,  ktoré  neboli 
zasiahnuté kalamitným odlesnením, odtok sa už nezvyšuje tak výrazne. Je to 
medzi  prvým  a druhým   scenárom  už  len  4,37  %, prvým  a tretím  2,54  % 
a medzi  prvým  a štvrtým  2,17  %.   Výpočet  pre  celé  povodie  je  uvedený 
v prílohách. 

Taktiež bola spracovaná mapa mesačnej straty zrážky z povodia. Mapy 
pre oba povodia sú taktiež uvedené v prílohách.
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ZÁVER

Cieľom diplomovej práce bolo modelovanie vplyvu kalamitného odlesnenia 
na zrážko-odtokové pomery na území Tatranského národného parku. Môžem 
zhrnúť,  že  v rámci  dátových  možností  bola  daná  problematika  spracovaná 
vyčerpávajúco. Nedostatočná kvalita, priestorová presnosť, ako aj   rozlíšenie 
dát znížili hodnotu modelu a niektorých výstupov. Naplnenie cieľov tejto práce 
som  sa  snažil  splniť  štúdiom  literatúry  a konzultovaním  s vedúcim  práce 
a pracovníkmi SL TANAP. 

Pri analýze problematiky z-o modelovania a faktorov ktoré ho ovplyvňujú, 
som  mal  k dispozícii  množstvo  literatúry  a internetových  zdrojov. 
Z nadobudnutých znalosti som si stanovil metodiku a postup spracovania pre 
konkrétny prípad. 

Pilotné povodia boli vybrané, po konzultácii s vedúcim práce, na základe 
postihnutia  veternou  kalamitou.  Pri  charakterizovaní  týchto  povodí  som 
vychádzal  z dostupných  mapových  podkladov  a literatúry.  V niektorých 
prípadoch som sa stretol s neaktuálnymi   a málo podrobnými informáciami. Pre 
popis pilotných povodí však bolo dostačujúce.

S  prvými  problémami  som  sa  stretol  pri  tvorbe  modelov  jednotlivých 
povodí.  Tie  boli  spôsobené  tvarom  reliéfu,  respektíve  vysokým  sklonom 
v horných  častiach  povodí,  ktorý  sa  prejavil  tvarom  jednotlivých  sub-povodí 
v hornej  časti  povodia.  V tomto  prípade  bol  problém  riešený  zjednotením 
niektorých sub-povodí. Boli vytvorené modely dvoch povodí Slavkovský potok 
a Škaredý potok, čím bola splnená ďalšia úloha.

Pri  výbere  scenárov  som  sa  snažil  reálne  zachytiť  zmenu  krajinnej 
pokrývky  na  sub-povodiach  postihnutých  kalamitou,  a vyčísliť  túto  zmenu 
v hodnotách odtokových kriviek. K tomu boli vytvorené tri rôzne scenáre pred 
odlesnením, po odlesnení, zatrávnené horským rastlinstvom, ktoré reprezentujú 
postupný  vývoj  krajinnej  pokrývky  v čase  2004-2006.  Štvrtý  scenár  bol 
vytvorený  ako  simulácia  mladého  lesa.  Táto  zmena  krajinnej  pokrývky  bola 
zohľadnená len na sub-povodiach postihnutých kalamitou minimálne z 50%. 
Pre vyššie uvedené scenáre bola prevedená simulácia z-o procesu, a výsledky 
boli  interpretované  pomocou  grafov,  tabuliek,  máp  a textov.  Modelovanie 
potvrdilo  predpoklad,  že  po  odlesnení  sa  znížila  infiltračná  schopnosť  pôdy 
a tým  sa  zvýšil  povrchový  odtok.  V ďalších  scenároch  sa  odtok  postupne 
utlmuje. 

Využitie  práce  by  som videl  ako  podklad  pre  rozhodovanie  o spôsobe 
využívania  pôdy  po  kalamitnom  odlesnení  v konfliktných  oblastiach.  Po 
odlesnení vznikajú nové možnosti využívania pôdy a tým aj konfliktne situácie. 
Nove  možnosti  sú  napr.  na   komerciu  (lyžiarske  strediska,  golfové  ihriská 
a pod.), zasídlenie, znovu zalesnenie a pod..  Tato práca poukazuje na to, že 
po  zmene  krajinnej  pokrývky  sa  zmenia  aj  z-o  pomery,  čo  v niektorých 
extrémnych  prípadoch  môže  vyústiť  k povodniam.  Práca  by  mohla  byť 
z hľadiska  rozhodovacieho  procesu  dostačujúca  pre  organy  rozhodujúce, 
respektíve orgány majúce s týmto procesom dočinenie. 
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 Hoci z  práce je vplyv kalamitného odlesnenia na z-o pomery zjavný, pre 
lepšiu  vypovedaciu  schopnosť  by  bolo  nutné  sledovať  tento  vplyv  v dlhšom 
časovom  horizonte.  Nehovoriac  o kvalite  vstupných  dát,  lebo  cele  z-o 
modelovanie ako aj iné GIS analýzy stoja a padajú na kvalite dát.
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[mm] Percenta

povodie Pred odlesnením Po odlesnení Zatrávnenie Simulovaný les Zražky [mm] Pred odlesnením Po odlesnení Zatrávnenie Simulovaný les

R140W140 124,15 97,45 108,73 110,95 242,90 51,11 40,12 44,76 45,68

R130W130 133,52 101,80 114,96 117,60 302,2 44,18 33,69 38,04 38,91

R90W90 133,60 101,30 115,05 117,69 302,2 44,21 33,52 38,07 38,94

R80W80 133,86 102,18 115,32 117,96 302,2 44,30 33,81 38,16 39,03

R70W70 158,14 128,70 141,01 143,47 302,2 52,33 42,59 46,66 47,48

R100W100 48,27 48,27 48,27 48,27 302,2 15,97 15,97 15,97 15,97

R10W10 197,49 197,49 197,49 197,49 302,2 65,35 65,35 65,35 65,35

R120W120 144,02 144,02 144,02 144,02 302,2 47,66 47,66 47,66 47,66

R160W160 91,51 91,51 91,51 91,51 242,90 37,67 37,67 37,67 37,67

R210W210 65,76 65,76 65,76 65,76 242,90 27,07 27,07 27,07 27,07

R270W270 91,42 91,42 91,42 91,42 242,90 37,64 37,64 37,64 37,64

R20W20 197,15 197,15 197,15 197,15 302,2 65,24 65,24 65,24 65,24

Priemer      44,39 40,03 41,86 42,22

Zmena odtoku medzi epizódami [%] 4,37 -1,83 -0,36
Zmena odtoku po odlesnený [%] 4,37 2,54 2,17
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