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ANOTACE  

Předloţená práce se zabývá vytvořením programové aplikace, která umoţňuje 

matematicky modelovat hydrologický sráţko-odtokový proces. Pro tento účel je vyuţit 

nástroj známý jako celulární automat. V první části jsou vysvětleny relevantní pojmy  

a souvislosti z oblasti hydrologie, geoinformatiky, celulárních automatů a uţitého 

programovacího jazyka. Další část popisuje přípravné práce a proces vývoje programové 

aplikace. Následuje popis vytvořené aplikace, nazvané HC-Model. Vysvětleny jsou její 

moţnosti práce se vstupními daty, nastavení simulace a způsoby vizualizace a exportu 

výsledků. V další části je vytvořená aplikace otestována na dvou praktických úlohách. 

V závěru práce jsou zhodnoceny dosaţené výsledky a moţnosti jejich dalšího vyuţití. 

Klíčová slova: sráţko-odtokový model, celulární automat, digitální výškový model, C# 

 

SUMMARY  

This thesis deals with the process of creation of a software application enabling 

mathematical modeling of the hydrological rainfall-runoff process. In this respect, a tool 

called cellular automaton was used. The first part explains the relevant concepts in the field 

of hydrology, geoinformatics, cellular automata and applied programming language. The 

next part describes the preparatory work and the process of software application 

development. The following part includes description of the created application called the 

HC-Model. There are explained the possibilities of work with input data, simulation 

settings, visualization methods and export of the results. In the next part, the application is 

tested in two practical cases. Finally, the achieved results and their further possible use are 

evaluated. 

Keywords: rainfall-runoff model, cellular automaton, digital elevation model, C# 
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1 ÚVOD 

Hydrologické modelování je problematika velice obsáhlá. Lidstvo se jiţ od svého 

počátku snaţí pochopit děje, které jej obklopují. Vodní ţivel jistě patří k jednomu  

ze základních faktorů našeho ţivotního prostředí. Proto při současném rozvoji vědy, v éře 

počítačů, bylo vyvinuto jiţ mnoho metod zkoumajících chování vody při svém koloběhu 

na Zemi. Právě rozvoj počítačů přinesl do výzkumu nové moţnosti simulace rozsáhlých 

systémů. Hydrologie se však zabývá ději natolik komplexními, ţe jejich modelování 

přináší mnohá úskalí a vyţaduje velké zkušenosti. Dobře fungují modely řešící konkrétní 

problém v konkrétní oblasti. Základním nedostatkem bývají vstupní data, jejichţ kvalita 

degraduje výsledky obecnějšího modelu. Postup modelování obvykle zahrnuje proces 

schematizace, jistého účelného zjednodušení problému. Takovýmto absolutním schématem 

ve dvourozměrném prostoru můţe být síť pravidelných buněk, čímţ se takto pojatý model 

blíţí celulárnímu automatu (CA). Pro modelování sráţko-odtokových (s-o) procesů, jemuţ 

se tato práce blíţe věnuje, přináší takovýto přístup své výhody i nevýhody. Z pohledu 

geoinformatiky se jedná o zajímavý způsob práce s mnohdy velice dynamickým 

prostorovým procesem. 

Z jiné perspektivy je moţno říci, ţe se práce zabývá aplikací informačních 

technologií do oblasti, která často jen pomáhá řešit následky nezodpovědných zásahů 

lidské společnosti do rovnováhy chodu přírodních dějů. Extrémní meteorologické jevy  

a následná výrazná reakce v podobě povrchového odtoku jsou v mnoha případech 

výsledkem našeho dlouhodobého hospodaření s krajinou. Při současném stavu poznání  

se ukazuje, ţe postoj k vodě, zastávaný ve 20. století, měl přinejmenším závaţné 

nedostatky. K zamyšlení nad těmito otázkami nechť poslouţí kniha [1], která popisuje 

osudy a objevy výrazné osobnosti Viktora Schaubergera. 

2 CÍLE PRÁCE 

Tato bakalářská práce si klade za cíl vytvořit programovou aplikaci  

pro hydrologické modelování, zaloţenou na bázi CA. K tomu je zapotřebí nastudovat teorii 

CA a seznámit se s problematikou hydrologického modelování. Následně navrhnout 

datový model malého povodí pro testování při vývoji aplikace. Na závěr pak porovnat 

aplikaci se srovnatelným existujícím modelovacím systémem a modelovat reálnou událost. 

  

Rovnice 1 
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3 TEORETICKÉ ZÁKLADY 

Následující kapitola je souhrnem poznatků z několika oblastí. Nejprve je věnována 

pozornost hydrologickému modelování (především sráţko-odtokovému). S tím souvisí 

objasnění některých pojmů z hydrologie a meteorologie. Další dvě části se pak zabývají 

moţnostmi digitální reprezentace reliéfu terénu a celulárními automaty. Na závěr je stručně 

popsána platforma .NET Framework a programovací jazyk C#, coţ jsou prostředky dále 

vyuţité pro vytvoření programové aplikace. 

3.1 Hydrologické modelování 

Poznatky o hydrologickém modelování byly získány v [2]. Některé uváděné pojmy 

jsou pak vysvětleny na základě [3]. 

Hydrologické modelování se zabývá simulací chování hydrologického systému, 

kterým můţe být např. povodí nebo říční koryto. Hydrologický model je zjednodušenou 

funkční reprezentací takového systému. V současnosti existuje pro tyto účely široké 

spektrum metod a jejich aplikací v ještě širší nabídce nástrojů pro matematické 

modelování. Je nutno podotknout, ţe existuje také fyzikální modelování, pro které je 

v laboratorních podmínkách vybudován reálně fungující zjednodušený hydrologický 

systém. Tímto se však práce nezabývá.  

Zcela obecně je moţno rozdělit metody modelování na:  

 Stochastické – předpoklad, ţe faktory přispívající k výsledku jsou nejisté. 

Tyto metody statisticky vyhodnocují, s jakou pravděpodobností na dané 

hladině významnosti bude výsledkem vypočtená hodnota. 

 Deterministické – předpoklad, ţe přispívající faktory vedou k jednoznačně 

definovatelnému výsledku. Řídící rovnice přesně určují vztahy mezi 

příčinou a důsledkem. 

Z jiného úhlu pohledu pak rozlišujeme modely: 

 Konceptuální – pro simulace vyuţívány empirické vztahy (odvozené 

z pozorovaných závislostí) mezi hydrologickými komponentami. Ustálené 

jsou tyto metody např. při stanovování infiltrace a ztrát na povodí. 

 Fyzikálně odvozené – vztahy odvozené ze základních fyzikálních zákonů, 

např. rovnice kontinuity nebo stavové rovnice. 

 Typ „black box“ – model sloţen z tzv. „černých skříněk“ reprezentujících 

jednotlivé fyzikální domény. Ty jsou propojeny soustavou přenosových 

funkcí. 

V hydrologii se dále osvědčilo rozdělení modelů podle jejich zaměření  

na srážkoodtokové (kapitola 3.1.1) a hydrodynamické (kapitola 3.1.3). 



PETR BROTÁNEK: HYDROLOGICKÝ MODEL ZALOŢENÝ NA CA 

2010 3 

 

3.1.1 Srážko-odtokové modely 

S-o modely řeší především přeměnu atmosférických sráţek různého skupenství  

na vodní kontinuum stékající po zemském povrchu.  

Atmosférické (ovzdušné) srážky jsou pojmem z oblasti meteorologie,  

který zahrnuje jak sráţky padající (např. déšť, sníh), tak sráţky vzniklé kondenzací vodní 

páry na zemském povrchu (např. rosa, jinovatka). 

Povodí je oblast ohraničená rozvodnicí. Místo, kam veškerý povrchový odtok  

z jednoho povodí směřuje, se označuje jako závěrný profil. 

Celý s-o proces zahrnuje řadu dílčích procesů (obr. 1). Proto i modely musí tyto 

dílčí procesy určitými metodami řešit. Jedná se často o poměrně jednoduché konceptuální 

metody. Důvodem můţe být někdy jen to, ţe pro komplexní fyzikálně odvozené řešení 

nejsou dostupná data potřebné kvality a kvantity.  

 

Obr. 1  Schéma s-o procesu [2] 

Příklad s-o procesu: Voda do systému vstupuje jako atmosférická dešťová sráţka. 

Ještě před dopadem na zemský povrch se částečně zachytí na vegetaci, dojde k intercepci. 

Ze zemského povrchu, ale i z vegetace, se voda částečně vypaří zpět do atmosféry. 

Souhrnně se tento proces nazývá evapotranspirace. Jedná se o jev v čase velice proměnlivý 

a v modelech často vědomě zanedbaný, zahrnutý do ztrát na povodí. Dále se voda  

na povrchu vsakuje do půdního profilu, dochází k infiltraci. Pokročilejší modely řeší její 

následný pohyb v nenasycené zóně (hypodermický odtok), případně přechod do podzemní 

vody (základní odtok). Jednodušší řešení vyuţívají konceptuálních metod. Voda,  
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která i přes činnost předchozích procesů zůstane na povrchu, se dává do pohybu dle 

geomorfologických charakteristik oblasti (sklonitost a orientace svahů). Dochází tím 

k povrchovému odtoku. Voda postupně putuje k závěrnému profilu oblasti, ve kterém je 

účelné zaznamenávat průtok. Chronologický záznam průtoků je moţné vykreslit jako 

hydrogram, ale také pouţít jako vstup pro hydrodynamický model. 

Dílčí procesy lze rozdělit do následujících dvou kategorií: 

 Hydrologická transformace zahrnuje procesy při přeměně atmosférické 

sráţky na vodní kontinuum v jednotlivých hydrologických zónách 

(nenasycená a nasycená zóna, vegetace). 

 Hydraulická transformace řeší pohyb vodního kontinua směrem 

k závěrnému profilu.  

Faktory ovlivňující s-o proces lze dle [2] rozdělit do dvou skupin: 

 Parametry povodí 

o Geologická a hydrogeologická charakteristika 

o Geomorfologické parametry (nadmořské výšky, sklony svahů) 

o Hydrologická charakteristika (tvar a hustota hydrografické sítě) 

o Půdní poměry (půdní druhy a typy, mocnost) 

o Krajinný pokryv a vyuţití půdy (vegetace, urbanizace) 

o Vodohospodářská a průmyslová činnost (vodní díla, čerpání vod) 

 Hydrometeorologické podmínky 

o Charakter hydrosynoptické situace 

o Roční období (vegetační sezóna, sněhová pokrývka) 

o Předchozí nasycení povodí 

o Sráţky (úhrn, intenzita, skupenství) 

o Evapotranspirace (fyzikální a fyziologický výpar) 

Uvedené faktory popisují převáţně jevy, které mají ve své podstatě kontinuální 

charakter. Nabízí se proto moţnost řešit modelování analyticky. Realizace takového 

modelu však nakonec vyţaduje pouţít mnohá zjednodušení. V praxi se proto většinou 

osvědčuje vyuţití numerických metod, které sice výsledné hodnoty pouze aproximují  

a jsou náročné na vstupní data, ale jejich pouţitelnost a celková variabilita je lepší. Prostor 

i čas je v numerických modelech diskretizován. Podle způsobu diskretizace prostoru  

se rozlišují numerické modely: 

 Distribuované – oblast je rozdělena obvykle na pravidelnou síť buněk. 

Kaţdé buňce přísluší maximálně jedna hodnota daného parametru. 

 Semidistribuované – oblast je rozdělena na prostorové jednotky (např. dílčí 

povodí – subpovodí) podle fyzickogeografických kritérií. Kaţdé prostorové 

jednotce přísluší maximálně jedna hodnota daného parametru. 

 Sdružené – celá oblast je povaţována za zdánlivě homogenní celek. 
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3.1.2 Vybrané metody při s-o modelování 

Uvedené metody jsou jen výběrem z široké škály metod umoţňujících řešit 

jednotlivé dílčí s-o procesy. Problémem sloţitějších a komplexnějších metod jsou 

poţadavky na vstupní data, coţ můţe bránit jejich praktickému vyuţití. Zde vybrané 

metody patří k těm jednodušším a v praxi hojně vyuţívaným. 

 Metoda Green-Ampt pro hydrologickou transformaci na povodí – metoda 

řeší infiltraci v nenasycené zóně (pouze vertikální migraci).  

Je zjednodušením Darcyho zákona. Rozpracována byla jiţ v roce 1911.  

Pro rychlost infiltrace f (mmh
-1

) platí:  

 

𝑓 = 𝐾𝑠  1 +
𝐻𝑓𝑀𝑑

𝐹
  

 

𝐾𝑠   hydraulická vodivost (mmh
-1

) 

𝐻𝑓   sací vztlak (mm) 

𝑀𝑑   deficit půdní vlhkosti (mm) 

F    celková infiltrační hloubka (mm) 

 

Alternativami jsou metoda SCS-CN, Hortonova metoda nebo metoda 

Clarkova jednotkového hydrogramu (UH). 

 

 Manningova rovnice – empirický vztah pro výpočet rychlosti proudění 

v (ms
-1

) v otevřeném korytě. 

 

𝑣 =
𝑅

2
3 ∗ 𝑆

1
2

𝑛
 

 

𝑅  hydraulický poloměr (m) 

𝑆  sklon (bezrozměrný) 

𝑛  Manningův koeficient drsnosti (sm
-1/3

) 

 

𝑅 =
𝑃

𝑂
 

 

𝑃  průtočná plocha (m
2
) 

𝑂  omočený obvod (m) 

 

𝑆 =
𝑑𝐻

𝑑𝐿
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𝑑𝐻  výškový rozdíl (m) 

𝑑𝐿   vodorovná vzdálenost (m) 

 

Při s-o modelování bývá Manningova rovnice často vyuţívána v rámci 

komplexnější metody kinematické vlnové aproximace. Nahrazuje zde 

diferenciální rovnici hybnosti. Metoda kinematické vlnové aproximace  

pro hydraulickou transformaci vychází z rovnic Saint Venanta, které 

respektují zákony zachování hmoty a hybnosti.  

 

 Recesní metoda pro řešení základního (podzemního) odtoku představuje 

jednoduchou konceptuální metodu. Jejím pouţitím lze upravit hydrogram  

na sledovaném profilu tak, aby respektoval předpokládaný základní odtok. 

Celkový hydrogram je sloţen z přímého a základního odtoku. Průtok  

Q (m
3
s

-1
) způsobený základním odtokem v čase t (den) od počátku 

simulace je vyjádřen jako:  

 

𝑄𝑡 = 𝑄0𝑘
𝑡  

 

𝑄0  počáteční průtok způsobený základním odtokem (m
3
s

-1
) 

k    recesní konstanta 

 

V období bez atmosférických sráţek lze veškerý odtok v korytech řek 

zjednodušeně povaţovat za projev základního odtoku. Počátečním průtokem 

Q0 je moţno rozumět průtok sledovaným profilem před s-o událostí. 

Recesní konstantu k  je podle [4] moţné chápat jako podíl základních 

odtoků, které byly zaznamenány v časovém rozestupu 1 den. Obvykle se 

uţívá hodnota k v intervalu 0,75 – 0,95. Sloţka základního odtoku má 

na hydrogramu exponenciální průběh (obr. 2). 

 

Obr. 2  Křivka řešení základního odtoku (upraveno podle [4]) 
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 Metoda stupeň/den pro modelování tání sněhu – konceptuální metoda. 

Denní úhrn tání vyjádřený vodním ekvivalentem M (mmden
-1

) je stanoven 

vztahem: 

 

𝑀 = 𝐷𝑓 𝑇𝑖 − 𝑇𝑏  

 

𝐷𝑓   faktor tání sněhu (mmden
-1

) – závisí na hustotě sněhu, v praxi často 

pouţita hodnota 4,2 mmden
-1

 

𝑇𝑖     aktuální teplota vzduchu v dané iteraci (°C) 

𝑇𝑏    hraniční teplota tání sněhu (°C) – nejčastěji 0 °C 

3.1.3 Hydrodynamické modely 

Modely hydrodynamické slouţí k určování vodních stavů v tocích, případně také 

rozlivů mimo ně. Na vstupu je nutné znát parametry koryta a vodních staveb (jezů, 

propustí, nádrţí atd.). Další data v podobě hydrogramů mohou vstupovat ze s-o modelů 

nebo z měření hydrologických stanic. Výsledkem vyhodnocené situace můţe být varování 

příslušných orgánů před rizikem povodně a údaje o očekávaném průběhu a kulminaci 

vodního stavu. 

3.1.4 Úloha GIS při hydrologickém modelování 

Nástrojů pro hydrologické modelování je v současnosti celá řada. Liší se mimo jiné 

metodami, které vyuţívají. S tím souvisí podoba vstupních a výstupních dat těchto modelů. 

Vývoj spěje k integraci nástrojů pro hydrologické modelování s geografickými 

informačními systémy (GIS), které jsou schopny prostorová data zobrazovat, upravovat  

a analyzovat. Pojem preprocesing v hydrologickém modelování znamená přípravu dat 

prostřednictvím nástrojů GIS před vstupem do hydrologického modelu. Postprocesing  je 

pak závěrečné zpracování výstupních dat do podoby, která umoţní a usnadní rozhodování 

a krizové řízení. 

3.2 Digitální reprezentace povrchu terénu 

Moţností digitálně reprezentovat terén se zabývá geoinformatika. Konkrétněji se jí 

věnuje geoinformační technologie nazývaná digitální modely reliéfu (DMR). Zpracování 

této kapitoly čerpá z [5] a veřejně dostupných přednáškových materiálů [6]. 

Definice podle [5] zní: „DMR je digitální reprezentací povrchu terénu, složenou 

z dat a interpolačního algoritmu, umožňujícího odvozovat nadmořské výšky v libovolných 

bodech nacházejících se uvnitř modelované oblasti.“ 
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Reprezentace terénu je obvykle realizována v 2,5D modelech. To vyjadřuje,  

ţe kaţdému známému bodu v rovině je přiřazena pouze jedna hodnota výšky. Nejedná se 

tím o plně trojrozměrnou reprezentaci. Důvodem je především zjednodušení datového 

modelu a operací na něm prováděných. Skutečný terén je z převáţné míry tímto způsobem 

vyjádřitelný, zanedbatelnou výjimkou je např. výskyt skalních převisů v krajině. 

3.2.1 Digitální výškový model 

Specifickým případem DMR je digitální výškový model (obvykle označován 

zkratkou DEM – angl. Digital Elevation Model). Model tvoří pole bodů s nadmořskými 

výškami, které jsou obvykle rozmístěny pravidelně ve čtvercové síti. Typickou vlastností 

DEM je, ţe nereprezentuje objekty (budovy, stromy apod.), pouze myšlený průběh 

povrchu pod nimi. 

3.2.2 Datové modely využívané pro DMR 

Nejčastěji pouţívanými datovými modely pro DMR jsou grid a TIN. Mezi další 

patří lattice, plátový a vrstevnicový model. 

 Grid – model je tvořen maticí pravidelně rozmístěných buněk s výškovou 

hodnotou. Jeho nevýhodou je často vysoká redundance dat. Zvolíme-li 

rozměr buňky tak, aby zachytil potřebný detail, bude toto rozlišení v méně 

členité části oblasti redundantní. Proto je tento model vhodný  

pro stejnoměrně členité území. Dobrých výsledků je dosaţeno především 

v rovinaté oblasti, kde je model typu grid pouţitelnější neţ model typu TIN. 

 TIN – topologická struktura tvořená nepravidelnou trojúhelníkovou sítí 

(zkratka z angl. triangular irregular network). Má široké uplatnění nejen  

pro tvorbu DMR. Terénní útvary dokáţe reprezentovat lépe neţ grid. 

Všeobecně je tento datový model praktičtější. Na velice plochém reliéfu  

se však neţádoucím způsobem projevují hrany trojúhelníků. 

3.2.3 Analýza orientace a sklonu nad DMR typu grid 

Analýzy umoţňují z DMR získat informace, které nejsou v modelu transparentně 

viditelné. Orientace a velikost sklonu svahu se v DMR typu grid určuje průchodem všech 

buněk v oblasti. Kaţdá buňka se pak vyhodnocuje v návaznosti na své okolí. Za okolí jsou 

nejčastěji povaţovány 4 nebo 8 nejbliţších sousedních buněk (analogie s typy okolí 

v kapitole 3.3.2). Je pouţito tzv. klouzavé okno. 

Sklon svahu v konkrétním bodě na povrchu reliéfu terénu najdeme přiloţením 

tečné roviny v tomto bodě, nalezením její spádnice a určením úhlu sevřeného 

s vodorovnou rovinou. Matematicky lze sklon vyjádřit následovně: 
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tg 𝑠𝑘𝑙𝑜𝑛 =   
∂𝑓

∂𝑥
 

2

+  
∂𝑓

∂𝑦
 

2

 

 
∂𝑓

∂𝑥
,
∂𝑓

∂𝑦
  parciální derivace funkce dvou proměnných f(x, y) 

 

Orientace svahu α je vodorovný úhel měřený po směru hodinových ručiček 

mezi nulovým směrem na severu a směrem spádu. Pomocí parciálních derivací lze vyjádřit 

rovnicí: 

 

tg 𝛼 =

∂𝑓
∂𝑥
∂𝑓
∂𝑦

  

 

Pro přibliţné určení parciálních derivací v DMR typu grid je pouţito klouzavé okno 

o rozměru 3x3 buňky: 

 

h1,1  h1,2  h1,3   

h2,1  h2,2  h2,3   

h3,1  h3,2  h3,3   

 

Pro výpočet na základě 4 sousedních buněk (sousedství přes hranu) platí: 

 

∂𝑓

∂𝑥
=

ℎ2,3 − ℎ2,1

2𝑑
 

∂𝑓

∂𝑦
=

ℎ3,2 − ℎ1,2

2𝑑
 

 

Pro výpočet na základě 8 sousedních buněk platí: 

 

∂𝑓

∂𝑥
=

ℎ1,3 + ℎ2,3 + ℎ3,3 − ℎ1,1 − ℎ2,1 − ℎ3,1

6𝑑
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∂𝑓

∂𝑦
=

ℎ3,1 + ℎ3,2 + ℎ3,3 − ℎ1,1 − ℎ1,2 − ℎ1,3

6𝑑
 

 

3.3 Celulární automaty 

Celulární automaty (CA) jsou nástrojem pro numerické modelování. Přinášejí 

přístup, který nachází uplatnění především díky výkonnosti současných počítačů. Jejich 

potenciál spočívá ve schopnosti reprezentovat komplexní procesy na základě poměrně 

jednoduchých pravidel. 

3.3.1 Historie 

 Za jeden z prvních CA lze zpětně povaţovat Pascalův trojúhelník. V něm jsou,  

jak známo z matematiky, seskupeny binomické koeficienty polynomů (podobný 

trojúhelník byl znám v Číně jiţ roku 1303 [7]). Koeficienty polynomů jsou v kaţdém 

vrcholu Pascalova trojúhelníku sestavovány jako součet dvou nejbliţších hodnot o patro 

výše. Kaţdé patro trojúhelníka je tak jednou generací jednoduchého 1D CA, jak je popsáno 

dále. 

Skutečný počátek rozvoje CA se pak datuje do 40. let 20. století [8]. V té době  

se John von Neumann
1
 zabýval moţností vytvořit výpočetní systém, který by byl schopen 

sebereprodukce (vytvářet své vlastní kopie). Čerpal přitom z prácí o umělých neuronových 

sítích vědců W. McCullocha a W. Pittse. Své myšlenky pak zveřejnil roku 1948  

na přednášce „Obecná teorie automatů“. Jím vytvořený automat obsahoval 200 000 buněk, 

kde kaţdá měla jeden z 29 stavů. Na výzkumu se podílel také Stanislaw Ulam, s jehoţ 

pomocí dospěl John von Neumann k efektivnějšímu řešení. Spolu tak poloţili základy  

pro studium CA [9]. Zájem o tuto teorii však brzy spíše klesal. Tehdejší výpočetní technika 

nebyla schopna moţnosti CA plně prakticky vyuţít. Navíc se jednalo o téma, které dosti 

vybočovalo z klasické vědy. 

Zvýšený zájem vyvolal aţ CA nazvaný „Game of Life“, který vytvořil  

v 60. letech 20. století John Horton Conway, jemuţ byla von Neumannova práce v této 

oblasti známa. Jak uţ z názvu vyplývá, jedná se skutečně o hru, která dobře demonstruje 

myšlenku, ţe i velice jednoduchá pravidla mohou být příčinou sloţitého chování. Automat 

je tvořen 2D pravidelnou sítí čtvercových buněk s binárními stavy (ţivá/mrtvá buňka). 

Pravidla pro přechod mezi oběma stavy jsou koncipována tak, aby vznikající struktury 

rychle nezanikly a zároveň se příliš rychle neomezeně nešířily. V základní podobě hry platí 

tato tři pravidla: 

                                                

1 Významný matematik. Narozen v Budapešti. Ţil v letech 1903 – 1957. 
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 Jestliţe má ţivá buňka ve svém přímém sousedství méně neţ dvě ţivé 

buňky, pak sama umírá na osamělost. 

 Jestliţe má ţivá buňka kolem sebe více neţ tři ţivé buňky, umírá  

na přesycení. 

 Jestliţe má mrtvá buňka ve svém okolí právě tři ţivé buňky, pak dojde 

k jejímu oţivení (tzv. trojpohlavní rozmnoţování). 

Vývoj pak jiţ závisí pouze na výchozím rozmístění ţivých a mrtvých buněk. 

Uvedená pravidla je moţné symbolicky zapsat jako 23/3 (angl. Survival/Birth).  

To naznačuje skutečnost, ţe podobných CA existuje celá řada. Tato varianta se však stala 

nejznámější. 

Další významnou osobností v oblasti CA je Stephen Wolfram
2
, který se od roku 

1981 zabývá komplexitou (sloţitostí). Během svého výzkumu zavedl rozdělení CA do čtyř 

tříd: 

I. Vývoj struktury dospěje do konečného stavu (angl. Still Lifes). 

II. Vývoj vede k jednoduchým strukturám, které se opakují (oscilátory). 

III. Chaotické chování, neopakující se struktury. 

IV. Vzory vykazující nejkomplexnější chování. 

3.3.2 Vymezení a vlastnosti CA 

V [10] je vymezení CA uvedeno v návaznosti na konečné automaty. Automatem je 

nástroj, který automatizovaně vyhodnocuje vstupní informace. Konečný automat A  

můţe být reprezentován konečnou mnoţinou stavů S = {S1,S2,S3,…,SN} a mnoţinou 

přechodových funkcí T. 

𝐴 ~  𝑆,𝑇  

CA je sloţen z prostorově určených a propojených konečných automatů. Vstup je  

u CA definován v prostorovém kontextu. Je stanoveno okolí R, na které je aplikována 

přechodová funkce T. Definice CA A vychází z definice konečného automatu a můţe být 

zapsána takto: 

𝐴 ~  𝑆,𝑇,𝑅  

Základní vlastnosti CA: 

 Lokalita – stav buňky závisí pouze na jejím předchozím stavu, stavu 

okolních buněk a přechodové funkci. Závislostí buňky na okolí se modely 

zaloţené na CA odlišují od rastrových modelů, kde tato závislost neexistuje.  

                                                

2 Fyzik a matematik. Narozen v roce 1959 v Londýně. 
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 Stacionarita sítě buněk – prostorové určení kaţdé buňky je v čase 

neměnné. Tímto jsou CA vymezeny vůči multiagentním systémům (MAS). 

MAS jsou tvořeny agenty a prostředím, ve kterém se agenty pohybují. 

 Diskretizace času – výpočet stavu buněk probíhá v časových krocích 

(iteracích). V kaţdém časovém kroku vznikne nová generace buněk. 

 Paralelismus – touto vlastností je myšlen souběţný výpočet hodnot  

ve všech buňkách. Současné běţně uţívané počítače a především jejich 

procesory neumoţňují skutečně paralelní výpočty. Instrukce pro procesor 

jsou řazeny do fronty. Přesto lze výpočet synchronizovat tak, aby všechny 

nové hodnoty buněk závisely na hodnotách předchozí generace. Z toho 

plyne rozdělení CA na synchronní (obvyklejší varianta) a asynchronní .  

Dělení CA podle rozměrnosti prostoru: 

 1D CA – buňky jsou uspořádány v přímce. V rovině je pak moţné zobrazit 

časovou řadu, kde kaţdý řádek reprezentuje jednu generaci. Okolí je 

definováno tzv. poloměrem, který vyjadřuje počet sousedních buněk  

po obou stranách. 

 2D CA – rovina je vyplněna sítí buněk, obvykle pravidelné mozaikovité 

struktury, nejčastěji čtvercového tvaru. Okolí je závislé na tvaru buněk, 

přičemţ nejčastější příklady jsou uvedeny na následujícím obrázku (obr. 3). 

Příkladem 2D CA s Moorovým okolím je „Game of Life“  

J. H. Conwaye. 

 

 

Obr. 3  Okolí 2D CA - zleva Neumannovo, Moorovo  

a šestiúhelníkové okolí [9] 

 3D CA – buňky vyplňují třírozměrný prostor. S vyšší rozměrností prostoru 

roste výpočetní náročnost, která je omezujícím faktorem. 

  



PETR BROTÁNEK: HYDROLOGICKÝ MODEL ZALOŢENÝ NA CA 

2010 13 

 

3.4 Platforma .NET Framework a programovací jazyk C# 

Platforma .NET Framework je počítačová platforma navrţená pro zjednodušení 

vývoje aplikací společností Microsoft (MS). Programovací jazyk C# je s touto platformou 

silně spjatý. Tato kapitola čerpá především z přednáškových materiálů [11], [12] a [13]. 

Podrobně je problematika rozpracována např. v [14]. 

Jádro .NET Framework je zaloţeno na principech objektově orientovaného 

programování a všechny základní sluţby zpřístupňuje široké škále programovacích jazyků. 

Obsahuje sadu knihoven, interpretr a překladač. Platforma je dostupná na téměř všech 

operačních systémech (OS) MS Windows a omezeně i na dalších. Architektura platformy 

je zobrazena níţe (obr. 4). 

 

Obr. 4  Schéma architektury .NET Framework [12] 

Nad OS se nachází vrstva Common Language Runtime, která realizuje základní 

infrastrukturu platformy. Následují ve třech vrstvách knihovny. Nejvýše z nich je vrstva 

usnadňující práci s uţivatelským rozhraním. V horní části diagramu je výčet 

programovacích jazyků podporovaných společností MS. Pro samotný vývoj aplikací 

společnost MS nabízí vývojové prostředí Visual Studio (v současnosti ve verzi 2010). 

Alternativním open-source vývojovým prostředím je produkt Sharp Develop. 

Další diagram (obr. 5) popisuje úlohu vrstvy Common Language Runtime. 

Zdrojový kód je kompilován do jazyka Microsoft Intermediate Language (MSIL). Teprve 

při spuštění aplikace dojde ke zkompilování do nativního kódu. Proto je nutné, aby byla 

platforma .NET Framework přítomna v kaţdém uţivatelském počítači, který má s aplikací 

pracovat. Verze OS MS Windows Vista a vyšší tuto platformu jiţ implicitně obsahují. 
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Obr. 5  Úloha vrstvy Common Language Runtime [12] 

Jazyk C# je čistě objektově orientovaný jazyk vyvinutý společností MS společně 

s platformou .NET. Vychází z jazyka C/C++, v mnoha ohledech se ale blíţí spíše jazyku 

Java. Mezi jeho vlastnosti patří mimo jiné podpora komponentového programování, 

automatická správa paměti, zpracování chyb pomocí výjimek, rozlišování velkých  

a malých písmen v programovém kódu. Podrobnější popis jazyka je zdokumentován mimo 

jiné v literatuře uvedené na začátku kapitoly. 
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4 POSTUP PRACÍ 

První konzultace a úvahy o tématu bakalářské práce proběhly v květnu 2008. 

V následujících měsících byla věnována pozornost rešeršní práci a hledání vhodných 

metod a prostředků k vývoji aplikace. Zároveň začalo studium problematiky 

matematického modelování. Vývoj aplikace, studium a řešení teoretických problémů 

pokračovalo aţ do února 2010. V období od února do dubna 2010 pak proběhlo závěrečné 

testování aplikace (kapitola 6).  

Nezbytnou pomocí byly konzultace s RNDr. Janem Unuckou, Ph.D. 

4.1 Rešeršní práce 

Nabídka v oblasti hydrologických modelů je poměrně široká. Nemusí však být 

snadné se v ní zorientovat. V tomto směru byl velice nápomocný zdroj [2]. Tab. 1 vychází 

právě z něj. 

Tab. 1  Přehled s-o modelů (podle [2]) 

S-o model HEC-HMS 3.1.0 HYDROG 9.0 GSSHA 

Distribuovanost C/S/D C/S S/D 

Výrobce USACE HySoft USACE 

Licence freeware komerční freeware/komerční 

Platforma OS Windows, Solaris Windows, MS-DOS Windows, UNIX / Linux 

Infiltrace F/K (1D) F (1D) F/K (1D) 

Evapotranspirace F (1D) - F (1D) 

Povrchový odtok F/K (2D) K (2D) K (2D) 

Odtok v korytech F/K (1D) K (1D) K (1D) 

Základní odtok F/K (1D) F (1D) F/K (2D) 

Tání sněhu F/K (1D) F (1D) F (1D) 

    
S-o model SIMWE MIKE SHE 

 
Distribuovanost D S/D Distribuovanost: 

Výrobce MEAS/ITC DHI   C - model celistvý 

Licence freeware komerční   S - semidistribuovaný 

Platforma OS UNIX / Linux Windows   D - distribuovaný 

Infiltrace F (1D) F/K (1D) 
 

Evapotranspirace - F (1D) Metoda řešení: 

Povrchový odtok K (2D) K (2D)   K - konceptuální 

Odtok v korytech - K (1D)   F - fyzikálně odvozená 

Základní odtok - F/K (1D/3D) 
 

Tání sněhu - K (1D) 
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Z uvedené tabulky byl vybrán pro bliţší zkoumání model SIMWE. Důvodem je 

jeho podobnost se zamýšleným vlastním modelem. Nabízí se tím moţnost porovnat 

výsledky simulace v modelu SIMWE s výsledky vlastními.  

Dalším, z pohledu této práce relevantním, modelem je model CAESAR, který byl 

nalezen jako produkt výzkumu na University of Hull ve Velké Británii. I kdyţ se nejedná  

o klasický s-o model, seznámení se s ním bylo jedním z prvních impulsů vedoucích k této 

práci. 

4.1.1 Model SIMWE 

SIMWE je distribuovaný s-o model realizovaný jako modul pro GRASS GIS,  

coţ je aplikace dostupná pod licencí GNU General Public License (GNU GPL). Aplikace 

GRASS je původně vyvíjena pro platformu OS UNIX/Linux. V současnosti jsou dostupné 

také verze pro OS řady MS Windows. Jako spolehlivější však lze doporučit původní 

platformu. Od verze GRASS 6.2.2 je SIMWE implicitně obsaţen v instalaci. V angl. verzi 

GRASS 6.4.0 se SIMWE nalézá v nabídce „Raster / Hydrologic modeling“. Skládá se  

ze dvou dílčích modulů: 

 r.sim.water – řešení infiltrace a povrchového odtoku 

 r.sim.sediment – modelování transportu sedimentů 

Zajímavou vlastností modelu je tzv. víceměřítková simulace, která umoţňuje 

v základním modelu celého území s menším rozlišením detailně řešit vybrané oblasti. 

Princip spočívá ve vícenásobném výpočtu simulací s různým rozlišením [2]. 

Modul r.sim.water na vstupu vyţaduje rastrová data a parametry: 

 rastr DEM 

 rastr dx gradientu ve směru východ-západ 

 rastr dy gradientu ve směru sever-jih 

 jednotná hodnota / rastr Manningova koeficientu drsnosti 

 jednotná hodnota / rastr sráţek 

 jednotná hodnota / rastr infiltrace 

Moţnost vypočítat rastr dx a dy je v GRASS ukryta v rámci analýzy sklonu  

a orientace svahu (na kartě s pokročilými nastaveními analýzy). Analýzu lze nalézt  

v nabídce „Raster / Terrain analysis / Slope and aspect“.  

Výsledkem modelování pomocí r.sim.water jsou: 

 rastr výšky povrchového odtoku 

 rastr průtoků 

 chybový rastr 
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Pro výpočet hydrologické transformace model vyuţívá metodu Green-Ampt,  

pro hydraulickou transformaci upravenou metodu kinematické vlnové aproximace [2]. 

4.1.2 Model CAESAR 

CAESAR (angl. Cellular automaton evolutionary slope and river model) je podle 

[15] 2D model proudění a transportu sedimentů, který modeluje události v časovém 

rozsahu od běţných časových měřítek (např. povodeň) po vývoj území v řádu několika 

tisíc let (změny říčního toku vlivem klimatických změn). Původně byl navrţen tak,  

aby simuloval geomorfologické odezvy povodí na změny klimatu a krajinného pokryvu. 

Na vývoji modelu pracuje od roku 1995 Tom J. Coulthard, Ph.D. z University of Hull  

ve Velké Británii, který se na tamější Katedře geografie zabývá numerickým a fyzikálním 

modelováním. Důleţitým aspektem pro vyuţití modelu je, ţe je poskytován zdarma  

pod licencí GNU GPL, a to se zdrojovým kódem v programovacím jazyku C#. 

Model CAESAR je celulárním automatem, který jako přechodových funkcí pouţívá 

účelně zjednodušených fyzikálních rovnic. Pouţívá variabilní časový krok, jehoţ velikost 

se mění v závislosti na mnoţství přenášeného sedimentu. Oblast je členěna na síť 

čtvercových buněk. Kaţdá buňka nese informaci o výšce povrchu (z rastru DEM), 

krajinném pokryvu, podloţí, mnoţství sedimentů v 9 skupinách velikosti zrn a výšce 

povrchového odtoku. Je vyţadováno, aby byla oblast orientována způsobem, kdy odtok 

vyúsťuje u pravého okraje oblasti. To v některých případech znamená otočit oblastí  

o 90° nebo 180°. Sráţky vstupují do modelu v podobě záznamů v hodinových intervalech 

z prostého textového souboru. Model CAESAR nabízí moţnost simulace ve dvou 

reţimech: 

 Reţim povodí (angl. catchment mode) – jediným vstupem vody do modelu 

jsou sráţky a sediment je uvolňován pouze z buněk uvnitř oblasti. 

 Reţim úseku (angl. reach mode) – lze definovat několik jednotlivých buněk, 

ve kterých voda a sediment do modelu vstupuje. 

Výsledkem simulace je textový soubor se záznamem o výšce povrchového odtoku  

a mnoţství sedimentu o různé velikosti zrna opouštějící pravý okraj oblasti. Dále lze uloţit 

rastrová data aktuální podoby DEM, výšky povrchového odtoku, rychlosti proudění apod. 

Model CAESAR byl jiţ vyzkoušen na řadě povodí o rozloze od 4 do 40 km
2
  

a rozměru buňky od 2×2 m do 50×50 m. Nejdelší simulace modelovaly vývoj říčního toku 

v období holocénu, které je přibliţně 10 000 let dlouhé. 

4.2 Použité metody, software a data 

Vývoj aplikace a související práce probíhaly převáţně na OS MS Windows 

(zpočátku verze XP Professional, později verze 7 Professional). OS Linux (distribuce 
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Ubuntu) byl pouţíván pouze pro specifické účely na virtuálním stroji aplikace VirtualBox 

společnosti Sun Microsystems.  

Pro programování byl vybrán jazyk C# na platformě .NET Framework  

(kapitola 3.4) a vývojové prostředí MS Visual Studio 2008. Jedná se o moderní, dobře 

propracované prostředky pro efektivní vývoj aplikace. Aplikace byla vytvořena jako 

projekt z kategorie Windows Forms Application. Grafické prvky programu byly 

upravovány v grafickém editoru. 

Pro předzpracování dat modelovaných oblastí byla pouţita GIS aplikace ArcGIS 

Desktop (verze 9.2 a 9.3) společnosti ESRI. Pouţitá data z vektorové databáze DMÚ-25, 

pocházející od VGHMU, poskytl Institut geoinformatiky VŠB-TUO. Jedná se o vektorové 

vrstvy Moravskoslezského kraje (výškopis a vodstvo ve formátu ESRI shapefile). 

V aplikaci ArcGIS Desktop byla tato data nejprve převedena do rastrové podoby pomocí 

nástroje „Topo to Raster“. Tento nástroj umoţňuje vytvořit hydrologicky korektní DEM. 

Toho se docílí přidáním liniové vrstvy vodních toků mezi vstupní data na formuláři 

nástroje „Topo To Raster“. Důleţitou roli přitom hraje orientace linií vodstva. Je 

vyţadováno, aby byly orientovány směrem ze svahu dolů. Vytvořený rastr byl následně 

exportován nástrojem „Raster To ASCII“ do textového souboru, jehoţ formát je 

zdokumentován v kapitole 5.1.3.  

Editace textových souborů byla prováděna volně šiřitelným (freeware) editorem 

PSPad verze 4.5, jehoţ autorem je český programátor Jan Fiala. V pozdější etapě vývoje 

jiţ bylo moţné editaci rastrových dat provádět přímo v prostředí vyvíjené aplikace, která 

umoţňuje některé specifické úpravy (kapitola 5.4) a export do textového formátu. 

V rámci rešeršní práce byly pouţívány aplikace CAESAR a GRASS GIS. Práce 

s aplikací GRASS GIS se lépe osvědčila na OS Linux. 

4.3 Vývoj aplikace 

Při prvních rešeršních pracích, které se věnovaly hledání spojitosti mezi 

hydrologickými modely a celulárními automaty, byl nalezen model CAESAR  

(kapitola 4.1.2). Z internetových stránek se podařilo získat jak samotnou aplikaci  

se vzorovými daty, tak i zdrojový kód v programovacím jazyku C#. Po vyzkoušení 

funkcionality aplikace na vzorových datech se zájem obrátil ke zdrojovému kódu. Jeho 

struktura byla vcelku snadno pochopitelná, porozumět některým pro simulaci klíčovým 

procedurám se však nedařilo. Tento zdrojový kód byl však vodítkem a motivací pro další 

práci. 

Následně došlo k rozhodnutí, ţe bude vyvinuta vlastní aplikace, která v první etapě 

vývoje zvládne načítání dat a jednoduché modelování přesunu povrchového odtoku  

po povrchu. Pro tento účel byla vytvořena testovací oblast. Byla vybrána taková část 

reálného území (Bystrý potok pod horou Čertův mlýn v Moravskoslezských Beskydech – 
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popsáno také v kapitole 6.1), na které je moţné sledovat odtok vody všemi směry. 

Zpočátku docházelo při modelování k chybám způsobeným např. nedostatečným ošetřením 

podmínek při matematických operacích. Pro kontrolu výsledků se osvědčilo v průběhu 

simulace vykreslovat rastr výšky povrchového odtoku. Chyba vzniklá v určité buňce  

se obvykle začala řetězově šířit do ostatních buněk. Grafické zobrazení pomáhalo odhalit 

povahu chyby. Algoritmus byl postupně vylepšován, aţ se začal chovat stabilně. 

V další etapě došlo po konzultacích k úpravám algoritmu tak, aby výpočty rychlosti 

přesunu povrchového odtoku odpovídaly Manningově rovnici. Proto bylo potřeba  

do modelu na vstupu zahrnout data o hodnotě Manningova drsnostního součinitele, 

případně krajinném pokryvu. Také bylo potřeba začít podrobněji studovat literaturu, 

věnující se metodám hydrologického modelování [2]. 

Na základě nových poznatků byl model dále rozšiřován. Bylo potřeba do modelu 

zavést metodu výpočtu infiltrace a uvaţovat o řešení základního podzemního odtoku. Dále 

byl model rozšířen o moţnost propojit mezi sebou oblasti hranou a spojit tak několik 

separátně modelovaných úseků povodí (dílčích oblastí) do jednoho celku. Pracovalo  

se rovněţ na uţivatelském rozhranní. Zpočátku hlavní formulář aplikace umoţňoval pouze 

přepínat mezi statickým zobrazením rastu DEM, pokryvu a výšky povrchového odtoku. 

Později postupně přibyl pravý informační panel, kombinované zobrazení, moţnost 

přibliţování zobrazení (zoomování), panoramatický pohled a další. Finální vzhled hlavního 

formuláře ukazuje obr. 7 v následující kapitole. Nastavování simulace bylo realizováno na 

zvláštním formuláři. Během vývoje byl tento formulář rozčleněn na karty tematicky 

sdruţující různé parametry simulace (příloha 1 – příloha 11). 

V únoru roku 2010 byla aplikace připravena pro finální otestování. Další její 

úpravy se týkaly pouze uţivatelského prostředí a odstraňování chyb. Praktickému testování 

aplikace se věnuje kapitola 6. 

Následující graf (obr. 6) zachycuje průběh vývoje aplikace. Pro jeho sestavení 

poslouţily zálohy programového kódu jednotlivých vývojových verzí aplikace. Osa x je 

časovou osou. Na osu y je vynesena velikost kompilovaného souboru HC_Model.exe (kB).  

Kaţdá verze je na spojitém grafu zdůrazněna bodovou značkou. Graf má informativní 

hodnotu v tom směru, ţe z něj lze podle četnosti značek vyčíst intenzitu práce v různých 

časových obdobích. Změna velikosti souboru pak můţe značit výraznější změnu v aplikaci 

nebo přidání grafického prvku. Vysoká četnost teček bez výrazné změny velikosti souboru 

pak znamená vylaďování kódu nebo řešení problému. 
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Obr. 6  Historie verzí aplikace HC-Model 

 

Zdrojový kód vyvinuté aplikace je k této práci přiloţen na digitálním nosiči DVD. 

Velkou část kódu tvoří metody, které obsluhují události uţivatelského prostředí a pomáhají 

toto prostředí dotvářet. Na hlavní metody, nacházející se v souboru Form1.cs,  

je poukázáno na vhodných místech v kapitole 5. 
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5 POPIS APLIKACE HC-MODEL 

Hlavní náplní práce byl vývoj aplikace finálně nazvané HC-Model (hydrologický 

celulární model). Jedná se o s-o distribuovaný hydrologický model, který je zaloţen  

na principech CA. 

5.1 Základy práce s aplikací a daty 

Aplikace HC-Model pracuje na vstupu a výstupu převáţně s daty v prostém 

textovém formátu. Výjimku tvoří grafické výstupy ukládané ve formátu PNG  

(kapitola 5.3.3).  

Po spuštění aplikace se zobrazí hlavní formulář (obr. 7). V horní části formuláře je 

podle obvyklých zvyklostí umístěna hlavní nabídka a nástrojová lišta. Oblast vyplňující 

převáţnou část formuláře je hlavním oknem pro zobrazování. V jeho horní části je 

nástrojová lišta pro nastavení zobrazení, pod ní oblast šedivé barvy pro vykreslování  

a ve spodní části prostor pro legendu a měřítko. U pravého okraje formuláře se nachází 

pravý panel s informacemi různého druhu (podle uţivatelského nastavení). Informace 

doplňuje stavová lišta u dolního okraje formuláře (výpis čísla iterace, času atd.). 

 

Obr. 7  Hlavní formulář aplikace HC-Model 
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Přes nabídku „Soubor / Otevřít projekt“ je moţné otevírat uloţené projekty. 

Otevřením projektu dojde nejprve k načtení parametrů ze souboru nastavení projektu  

a poté k načtení a zobrazení samotných dat.  

Pomocí nabídky „Soubor / Uloţit projekt“ je moţné ukládat změny v otevřeném 

projektu, případně ukládat projekty nové. 

5.1.1 Adresář projektu 

Data týkající se jedné modelované oblasti se ukládají do adresáře projektu. V tomto 

adresáři se nachází: 

 soubor nastavení projektu 

 vstupní soubory 

 podadresář „report“ (automatické ukládání textových souborů se záznamem 

o průběhu simulace – kapitola 5.2.7) 

 podadresář „image“ (ukládání grafických souborů za běhu simulace – 

kapitola 5.3.3) 

5.1.2 Soubor nastavení projektu 

Jedná se o textový soubor se strukturou XML. Obsahuje nastavení prostředí 

aplikace, informace o vstupních a výstupních datech a tabulky pro konverzi vstupních dat. 

Jeho součástí je dále seznam bodů profilů a seznam regulačních bodů. Soubor však 

neobsahuje rastrová vstupní data. Ta jsou načtena během otevírání projektu ze vstupních 

souborů. Zápis a načtení XML souboru je ve zdrojovém kódu realizováno metodami 

ukladani_projektu  a  otevreni_projektu. 

5.1.3 Vstupní a výstupní rastry 

Rastrová data tvoří velkou část vstupů i výstupů modelu. Jsou uloţena v prostém 

textovém formátu se strukturou ESRI ASCII Grid. Před začátkem struktury ESRI ASCII 

Grid můţe být vloţen libovolný počet řádků začínajících znaky „//“. Aplikace HC-Model 

do těchto řádků generuje informace o projektu a čase. Jedná se o komentáře nemající vliv 

na simulaci. Následuje hlavička rastru, kde m a n jsou počet sloupců a řádků, x0 a y0 jsou 

pravoúhlé souřadnice levého dolního rohu levé dolní buňky [m], d je rozměr (délka hrany) 

buňky [m] a nodata je hodnota vyjadřující prázdnou buňku, v níţ neprobíhá simulace.  

Za hlavičkou následuje samotná matice buněk, kde ai,j je hodnota buňky v i-tém sloupci  

j-tého řádku. 

 

// nepovinný popis souboru 

... 

// další nepovinný popis 
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ncols         m 

nrows         n 

xllcorner     x0 

yllcorner     y0 

cellsize      d 

NODATA_value  nodata 

a1,1 a2,1 a3,1 a4,1 ... am,1 

a1,2 a2,2 a3,2 a4,2 ... am,2 

a1,3 a2,3 a3,3 a4,3 ... am,3 

a1,4 a2,4 a3,4 a4,4 ... am,4 

... 

a1,n a2,n a3,n a4,n ... am,n 

 

 

V souborech s touto strukturou mohou být tedy uloţena následující data: 

 DEM (m) – digitální výškový model (kapitola 3.2). Hodnotou je obvykle 

nadmořská výška nebo jiná výška vztaţená k horizontální rovině. Data 

DEM představují nutný základ pro výstavbu modelu. Na jejich základě je 

definována oblast modelování. Další data jsou pak kontrolována, zda svým 

rozlišením a polohou odpovídají rastru DEM. O DEM je uvaţováno jako  

o statických datech, která jsou na začátku načtena a během simulace 

nedochází k jejich změně. Zanedbávají se tímto erozní vlivy. Datovým 

typem hodnot jsou reálná čísla. 

 Pokryv – vyjadřuje způsob krajinného pokrytí povrchu, který má vliv  

na rychlost stékání vody. Do výpočtů při simulaci pak vstupuje jako 

Manningův drsnostní součinitel v kontinuálním oboru hodnot od 0 do 1. 

Vstup můţe být realizován třemi způsoby: 

o Rastr obsahuje nominální hodnoty tříd dle CORINE Land Cover, 

coţ je metodika stanovování pokryvu území platná pro celou 

Evropu. Manningův drsnostní součinitel je v tomto případě určen  

při importu na základě konverzní tabulky, kterou je moţno přímo 

v prostředí aplikace HC-Model upravovat. 

o Rastr na vstupu obsahuje přímo hodnoty Manningova drsnostního 

součinitele. 

o Konstantní hodnota pro celé území. Rastr není potřeba. 

Hodnoty pokryvu jsou uvaţovány jako statické, konstantní po celou dobu 

simulace. 

 Výška povrchového odtoku (mm) – povrchový odtok je jev tvořící základ 

modelu. Vstup vyjadřuje výšku povrchového odtoku na počátku simulace. 

Jedná se o dynamická data, do kterých se během kaţdé iterace promítají 

změny vlivem hydrologické a hydraulické transformace. Aktuální výšku 

povrchového odtoku lze kdykoliv během simulace exportovat do textového 
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souboru. Jestliţe má simulace proběhnout s nulovým počátečním 

povrchovým odtokem, nemusí být rastr načten. 

 Půdní druhy – poskytují vstupní parametry pro výpočet infiltrace metodou 

Green-Ampt. Na základě konverzní tabulky jsou při vstupu nominální 

hodnoty půdních druhů konvertovány na parametry hydraulické vodivosti  

a sacího vztlaku. 

 Půdní (relativní) vlhkost – další vstupní data pro výpočet infiltrace. 

Hodnoty vyjadřují míru nasycení půdního profilu vodou (0 – 100%)  

a při simulaci jsou přepočteny na deficit půdní vlhkosti. S rostoucí mírou 

nasycení klesá rychlost infiltrace. 

 Sněhová pokrývka (mm) – hodnota výšky vodního sloupce. Reálná výška 

a hustota sněhové pokrývky do modelu nevstupuje. Tání sněhové pokrývky 

závisí na nastavení teplotního modelu (kapitola 5.2.2). 

 Teplota povrchu (°C) – pouţita pouze při experimentálním výpočtu tání 

sněhu. V jiných výpočtech nefiguruje. Vstupní rastr představuje počáteční 

hodnoty teploty povrchu terénu, které se v čase dynamicky mění.  

5.1.4 Časové řady rastrů 

Časové řady rastrů obsahují vstupní data, která jsou proměnlivá jak v čase, tak  

v prostoru. Model samotný nepočítá změny veličin, které do s-o procesu zasahují 

z vnějšku. Proto je potřeba explicitně dodat tato data. Struktura souboru vychází  

ze struktury rastrového souboru. Na začátku můţe být nepovinný popis. Následuje 

hlavička společná pro všechny rastrové záznamy v souboru. Dále jsou zde jiţ matice buněk 

jednotlivých rastrů, uvedené vţdy časovým údajem. Proto nemusí být časový interval mezi 

záznamy konstantní. Časový údaj je sloţen z roku RRRR, měsíce MM, dne DD, hodiny hh, 

minuty mm, sekundy ss a oddělovacích znaků, jak je patrné z následujícího zápisu. 

V celém souboru je k záznamů. Počet záznamů k není v souboru pevně stanoven. 

 

// nepovinný popis souboru 

... 

// další nepovinný popis 

ncols         m 

nrows         n 

xllcorner     x0 

yllcorner     y0 

cellsize      d 

NODATA_value  nodata 

RRRR1-MM1-DD1Thh1:mm1:ss1 

a1,1,1 a1,2,1 a1,3,1 a1,4,1 ... a1,m,1 

a1,1,2 a1,2,2 a1,3,2 a1,4,2 ... a1,m,2 

a1,1,3 a1,2,3 a1,3,3 a1,4,3 ... a1,m,3 

a1,1,4 a1,2,4 a1,3,4 a1,4,4 ... a1,m,4 
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... 

a1,1,n a1,2,n a1,3,n a1,4,n ... a1,m,n 

RRRR2-MM2-DD2Thh2:mm2:ss2 

a2,1,1 a2,2,1 a2,3,1 a2,4,1 ... a2,m,1 

a2,1,2 a2,2,2 a2,3,2 a2,4,2 ... a2,m,2 

a2,1,3 a2,2,3 a2,3,3 a2,4,3 ... a2,m,3 

a2,1,4 a2,2,4 a2,3,4 a2,4,4 ... a2,m,4 

... 

a2,1,n a2,2,n a2,3,n a2,4,n ... a2,m,n 

... 

... 

RRRRk-MMk-DDkThhk:mmk:ssk 

ak,1,1 ak,2,1 ak,3,1 ak,4,1 ... ak,m,1 

ak,1,2 ak,2,2 ak,3,2 ak,4,2 ... ak,m,2 

ak,1,3 ak,2,3 ak,3,3 ak,4,3 ... ak,m,3 

ak,1,4 ak,2,4 ak,3,4 ak,4,4 ... ak,m,4 

... 

ak,1,n ak,2,n ak,3,n ak,4,n ... ak,m,n 

 

Časové řady rastrů se týkají následujících dvou procesů:  

 Srážky (mmh
-1

) – aktuální intenzita sráţek v daném okamţiku. Podle 

nastavení simulace (kapitola 5.2.2) se můţe jednat o sráţky dešťové, 

smíšené nebo sněhové.  

 Teplota vzduchu (°C) – aktuální teplota vzduchu rozšiřuje moţnosti 

modelu o řešení přeměny skupenství vody (kapitola 5.2.2). 

Evapotranspirace není uvaţována. 

Lze předpokládat, ţe podrobnost dostupných dat pro tyto časové řady bude výrazně 

niţší neţ podrobnost rastru DEM nebo rastru pokryvu. Jejich rozlišení je proto moţno 

zvolit jedním z těchto způsobů:  

 Rozlišení se shoduje s rozlišením rastru DEM. Hlavička souboru zůstane 

stejná jako hlavička rastru DEM. 

 Rozlišení je s krát menší neţ rozlišení rastru DEM. Pro pouţití zvoleného 

s však musí platit, ţe vypočtené m a n (počet řádků a sloupců) jsou celá 

čísla: 

 

𝑚 =
𝑚𝐷𝐸𝑀

𝑠
, 𝑛 =

𝑛𝐷𝐸𝑀

𝑠
, 𝑑 = 𝑑𝐷𝐸𝑀 ∗ 𝑠 

 

𝑠  celé kladné číslo 

𝑚𝐷𝐸𝑀 ,𝑛𝐷𝐸𝑀 , 𝑑𝐷𝐸𝑀   příslušné hodnoty rastru DEM 
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 Pro celou oblast platí jedna hodnota v daném čase. V hlavičce souboru  

se uvedou hodnoty m=1, n=1. Rozměr buňky d není třeba nastavovat. 

 Konstantní hodnota v prostoru i čase nastavená v prostředí aplikace HC-

Model. Soubor časové řady rastrů není potřeba. 

5.1.5 Hydrogramy 

Hydrogram je důleţitým výstupem sráţko-odtokového modelu. Podává informaci  

o vývoji průtoku daným profilem. V teoretické části je zmíněn tzv. závěrný profil oblasti. 

Data o průtocích z profilů jsou základními vstupními daty do hydrodynamických modelů 

nebo slouţí přímo pro rozhodování při krizovém řízení. Aplikace HC-Model umoţňuje 

v modelované oblasti vytvořit 9 profilů, ve kterých je počítán průtok. Kaţdému profilu je 

potřeba nejprve přiřadit buňky. Průtokem profilu je pak povrchový odtok vody ven 

z takovéto skupiny buněk za čas (m
3
s

-1
). Průtok profilem je moţno vykreslovat do grafu 

(hydrogramu) ve zvoleném časovém intervalu nebo zaznamenávat do souboru. 

Chronologický záznam průtoků v souboru pak vypadá následovně: 

 

RRRR1-MM1-DD1Thh1:mm1:ss1 Q1 

RRRR2-MM2-DD2Thh2:mm2:ss2 Q2 

RRRR3-MM3-DD3Thh3:mm3:ss3 Q3 

... 

RRRRk-MMk-DDkThhk:mmk:ssk Qk 

 

Formát časového údaje je zde stejný jako v souborech časových řad rastrů. 

Následuje mezerou oddělený průtok Qi (m
3
s

-1
). V souboru je uloţeno k záznamů. 

5.1.6 Propojení sousedících oblastí 

V aplikaci HC-Model je zakomponována myšlenka propojení více prostorově  

na sebe navazujících dílčích oblastí. Ve skutečnosti se zde nejedná o zcela triviální 

problém a aplikované řešení má svá omezení. V současné verzi aplikace se nepředpokládá 

obousměrné propojení dvojice oblastí. Doporučeno je, aby simulace v jednotlivých 

oblastech probíhaly s dostatečným časovým rozestupem. Cílová oblast tak obdrţí data  

od zdrojové včas. O propojení oblastí se dále zmiňuje kapitola 6.2.5 při praktickém 

testování modelu. 

Do simulované dílčí oblasti můţe z libovolné její strany vstupovat přítok a na jinou 

její stranu vystupovat odtok. V příslušném nastavení je moţno navazující oblasti číselně 

označit (příloha 10). Zde znázorněná prostřední oblast představuje právě simulovanou 

oblast, po krajích jsou oblasti navazující. Sousedství přes roh oblasti se neuvaţuje.  

Propojení se realizuje ukládáním souborů se záznamy výšek povrchového odtoku  
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na okrajích oblastí. Soubor má následující strukturu (značení je analogické se značením 

v předchozích kapitolách):  

 

RRRR1-MM1-DD1Thh1:mm1:ss1 

o1,1,1 o1,2,1 o1,3,1 o1,4,1 ... o1,xmax,1 

RRRR2-MM2-DD2Thh2:mm2:ss2 

o2,1,1 o2,2,1 o2,3,1 o2,4,1 ... o2,xmax,1 

RRRR3-MM3-DD3Thh3:mm3:ss3 

o3,1,1 o3,2,1 o3,3,1 o3,4,1 ... o3,xmax,1 

... 

RRRRk-MMk-DDkThhk:mmk:ssk 

ok,1,1 ok,2,1 ok,3,1 ok,4,1 ... ok,xmax,1 

 

5.2 Simulace 

Za počítačovou simulaci lze označit automatizovaný proces modelování. Část 

simulace sahající v čase do budoucnosti se nazývá predikce (předpověď). HC-Model je 

zaloţen na CA. Při simulaci jsou v časových krocích vypočítávány lokální vlivy a změny 

působících faktorů. 

Pro první seznámení s modelem simulace v aplikaci HC-Model, ale i pro běţnou 

kontrolu nastavení, slouţí formulář s diagramem (obr. 8). 

 

Obr. 8  Diagram simulačního modelu 
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Pro podrobné nastavení simulace je pak v aplikaci HC-Model vyhrazen formulář 

(nazván Nastavení simulace), který je organizovaný do tematicky uspořádaných karet 

(příloha 1 – příloha 11). Po pravé straně kaţdé karty je nápověda popisující nastavované 

parametry. 

Běh simulace se v aplikaci HC-Model ovládá třemi ovládacími prvky na hlavním 

formuláři: 

 Start – spustí novou simulaci, případně simulaci přerušenou (při spuštění  

od začátku je volána metoda uvod_simulace, následně pak cyklicky 

metoda simulace) 

 Pauza – přeruší spuštěnou simulaci a zachová všechny její parametry 

 Stop – ukončí simulaci a čas nastaví na hodnotu před jejím spuštěním 

5.2.1 Nastavení času 

Na první kartě pro nastavení simulace (příloha 1) lze určit časový údaj startu  

a konce simulace, dále pak časový krok, ve kterém se bude simulace provádět. Při dosaţení 

konce se simulace přeruší, coţ znamená, ţe lze dodatečně čas konce upravit a v přerušené 

simulaci pokračovat. 

Pro sledování simulace po jednotlivých krocích je moţné nastavit začátek i konec 

simulace na stejný čas. Po kaţdém kroku nastane přerušení, protoţe byl překročen čas 

konce. 

5.2.2 Srážky a teplotní model 

Atmosférické sráţky vstupují do modelu ze souboru s časovou řadou rastrů  

nebo můţe být zadána konstantní hodnota (příloha 3). Aktuální intenzita sráţek v dané 

iteraci je počítána lineární interpolací mezi dvěma známými časovými okamţiky. 

Pojem teplotní model označuje v aplikaci HC-Model část celkového modelu,  

která pracuje s teplotami a skupenstvím vody. Nabízí se tyto moţnosti: 

 Teplotní model je vypnut – veškeré sráţky se přičítají k hodnotě výšky 

povrchového odtoku vody. Změny skupenství nejsou uvaţovány. 

 Teplotní model je zapnut – tato varianta vyţaduje soubor s časovou řadou 

teplot vzduchu nebo konstantní hodnotu teploty vzduchu (konstantní v čase 

a prostoru). V nastavení teplotního modelu je pak potřeba určit:  

1. skupenství srážek: 

o Déšť – veškeré sráţky se přičítají k hodnotě výšky povrchového 

odtoku vody. 

o Sníh – veškeré sráţky se přičítají k hodnotě sněhové pokrývky 

o Mix – skupenství sráţek závisí na teplotě vzduchu 



PETR BROTÁNEK: HYDROLOGICKÝ MODEL ZALOŢENÝ NA CA 

2010 29 

 

2. metoda výpočtu tání sněhu: 

o Stupeň/den – konceptuální metoda, která je blíţe popsána v kapitole 

3.1.2. Za hraniční teplotu tání sněhu je povaţována hodnota 0°C. 

Faktor tání sněhu je nastaven dle doporučení na 4,2 mmden
-1

. 

o Experimentální – do výpočtu vstupuje teplota povrchu. Její výchozí 

hodnota je nastavena ze vstupních dat (rastr nebo prostorově 

konstantní hodnota), dále se pak během simulace mění v závislosti 

na teplotě vzduchu. Metoda proces výměny tepla silně zjednodušuje, 

proto jí nelze doporučit pro vyvozování závěrů. V reálných 

podmínkách má na teplotu povrchu silný vliv např. sluneční svit, 

orientace povrchu vůči poloze slunce nebo krajinný pokryv. 

Nastavení teplotního modelu nabízí karta Teplota (příloha 8). 

5.2.3 Model vsakování 

Model vsakování je podobně jako teplotní model částí celkového modelu, kterou je 

moţno vypnout, nebo zapnout. Pouţitá metoda řeší pouze vertikální migraci vody 

v půdním profilu. Není uvaţován hypodermický odtok. Základní odtok je řešen pouze 

konceptuálně na úrovni hydrogramů (kapitola 5.2.4). 

 Model vsakování je vypnut – nedochází k intercepci ani ztrátám vody 

v půdním profilu. Veškeré dopadající sráţky se mění v povrchový odtok 

(případně ve sněhovou pokrývku). 

 Model vsakování je zapnut – intercepce je řešena metodou Green-Ampt 

(kapitola 3.1.2). Růst půdní vlhkosti lze regulovat nastavením hodnoty ztrát 

vody v půdním profilu (mmhod
-1

). 

Vstupní data metody Green-Ampt tvoří:  

 rastr půdních druhů nebo prostorově konstantní hodnoty hydraulické 

vodivosti a sacího vztlaku půdy 

 rastr aktuální půdní vlhkosti 

 rastr aktuální výšky povrchového odtoku 

 pevně stanovená efektivní pórovitost půdy 0,46 

 pevně stanovená infiltrační hloubka (mocnost půdního profilu) 1500 mm 

Půdní vodní deficit Md (mm) pro potřeby metody Green-Ampt je vypočten: 

 

𝑀𝑑 = 𝑝 ∗ ℎ ∗ (1 − 𝑣)  

 

𝑝   efektivní pórovitost půdy (bezrozměrná) 
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ℎ   infiltrační hloubka (mm) 

𝑣   relativní půdní vlhkost (bezrozměrná) 

 

Nastavení modelu vsakování je řešeno na kartě Půda (příloha 9). 

5.2.4 Řešení základního odtoku 

Základní odtok je řešen recesní metodou na úrovni sledovaných profilů. Kaţdému 

profilu lze určit parametry počátečního průtoku a recesní konstanty (kapitola 3.1.2). Výška 

povrchového odtoku v jednotlivých buňkách není tímto ovlivněna. Výsledkem je 

hydrogram, který je navýšený o hodnoty základního odtoku. Příslušná nastavení se provádí 

na kartách Profily (příloha 5) a Hydrogramy (příloha 6). 

5.2.5 Regulační body 

Během vývoje aplikace vznikla potřeba pokročilejší manipulace s povrchovým 

odtokem. Příkladem je převedení vody z nádrţe do říčního koryta pod její hrází. Tento 

poţadavek sice spadá mimo obvyklou působnost s-o modelů, je však na úrovni 

distribuovaného modelu poměrně snadno realizovatelný. Do aplikace byla proto zařazena 

moţnost vkládat tzv. regulační body, tedy předurčené buňky, ve kterých bude výška 

odtoku během simulace měněna o poţadovanou hodnotu (m
3
s

-1
). Nastavení regulačních 

bodů se prování na kartě Regulace (příloha 7). Regulační body byly vyuţity také v rámci 

druhého testování aplikace (kapitola 6.2). 

5.2.6 Princip algoritmu pro distribuci vody při povrchovém 

odtoku 

Povrchový odtok je v modelu jediným procesem, při kterém dochází k hydraulické 

transformaci (zaloţené na principu CA). Algoritmus přesunu je proto stěţejní částí modelu 

a bude zde v několika krocích popsán. Průběh přesunu povrchového odtoku lze dále 

ovlivnit nastavením na kartě Voda (příloha 3). Ve zdrojovém kódu aplikace je moţno 

vyhledat metodou vypocet_presunu, ve které je tato úloha řešena. 

1. Proběhne hydrologická transformace sráţek, ze které získáme aktuální hodnoty 

výšky povrchového odtoku oi,j,t v celé oblasti. 

2. Vypočte se aktuální nadmořská výška hladiny povrchového odtoku Hi,j,t (m). 

 

𝐻𝑖 ,𝑗 ,𝑡 = ℎ𝑖,𝑗 + 𝑜𝑖 ,𝑗 ,𝑡  

 

ℎ𝑖,𝑗    nadmořská výška povrchu terénu (m) 
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𝑜𝑖,𝑗 ,𝑡   aktuální výška povrchového odtoku (m) 

𝑖  sloupcový index buňky 

𝑗  řádkový index buňky 

𝑡  čas dané iterace 

 

3. Na základě hodnot H je pro všechny buňky spočítán aktuální sklon s a orientace 

α hladiny povrchového odtoku (kapitola 3.2.3).  

 

tg 𝑠𝑖,𝑗 ,𝑡 =   
∂𝑓

∂𝑥
 
𝑖,𝑗 ,𝑡

2

+  
∂𝑓

∂𝑦
 
𝑖,𝑗 ,𝑡

2

;       tg 𝛼𝑖,𝑗 ,𝑡 =

 
∂𝑓
∂𝑥 

𝑖,𝑗 ,𝑡

 
∂𝑓
∂𝑦

 
𝑖,𝑗 ,𝑡

 

 

 
∂𝑓

∂𝑥
 
𝑖,𝑗 ,𝑡

   odhad parciální derivace podle proměnné x  

 

 
∂𝑓

∂𝑦
 
𝑖,𝑗 ,𝑡

   odhad parciální derivace podle proměnné y  

 

 

Hodnoty parciálních derivací v buňce ve sloupci i na řádku j v čase t jsou 

odhadovány z 8 sousedních buněk: 

 

 
∂𝑓

∂𝑥
 
𝑖,𝑗 ,𝑡

=
𝐻𝑖−1,𝑗−1,𝑡 + 𝐻𝑖−1,𝑗 ,𝑡 + 𝐻𝑖−1,𝑗+1,𝑡 −𝐻𝑖+1,𝑗−1,𝑡 − 𝐻𝑖+1,𝑗 ,𝑡 −𝐻𝑖+1,𝑗+1,𝑡

6𝑑
 

 

 
∂𝑓

∂𝑦
 
𝑖,𝑗 ,𝑡

=
𝐻𝑖−1,𝑗+1,𝑡 + 𝐻𝑖 ,𝑗+1,𝑡 + 𝐻𝑖+1,𝑗+1,𝑡 −𝐻𝑖−1,𝑗−1,𝑡 − 𝐻𝑖 ,𝑗−1,𝑡 −𝐻𝑖+1,𝑗−1,𝑡

6𝑑
 

 

  𝑑      rozměr buňky rastru (m) 

 

4. Nad kaţdou buňkou v oblasti je proveden cyklus s neznámým počtem 

opakování. Během něj se distribuuje povrchový odtok ze zdrojové buňky mezi 

buňky okolní. V závislosti na sklonitosti, drsnosti povrchu, výšce povrchového 

odtoku, rozlišení rastu a časovém kroku se voda můţe dostat i do buněk 

vzdálenějších. Následující pravidla popisují způsob přesunu: 

a. Rychlost přesunu vi,j,t (ms
-1

) vychází z Manningovy rovnice  

pro proudění v otevřeném korytě (kapitola 3.1.2). 

 

(výsledek kladný – spád na východ, záporný – spád na západ) 

(výsledek kladný – spád na sever, záporný – spád na jih) 
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𝑣𝑖,𝑗 ,𝑡 =
1

𝑛𝑖,𝑗
∗ 𝑅𝑖 ,𝑗 ,𝑡

2
3 ∗ 𝑠𝑖,𝑗 ,𝑡

1
2 

 

𝑅𝑖,𝑗 ,𝑡   hydraulický poloměr (m) 

𝑛𝑖,𝑗   Manningův koeficient drsnosti (sm
-1/3

) 

 

𝑅𝑖,𝑗 ,𝑡 =
𝑜𝑖,𝑗 ,𝑡

, ∗ 𝑑

2𝑜𝑖,𝑗 ,𝑡
, + 𝑑

 

 

𝑜𝑖 ,𝑗 ,𝑡
,

  výška povrchového odtoku zdrojové buňky (při prvním průchodu 

cyklem je rovna  𝑜𝑖,𝑗 ,𝑡  ) 

 

b. Distribuce vody ze zdrojové buňky probíhá na počátku do osmi 

okolních buněk. Pokud urazí voda při dané rychlosti a časovém kroku 

vzdálenost menší neţ je rozlišení d, proběhne distribuce mezi těchto 

osm buněk a cyklus končí. V opačném případě se z cílových buněk 

stávají zdrojové, cyklus je rozšířen a distribuce zbývající vody  

se opakuje. 

 

c. Určujícími faktory distribuce vody mezi osm okolních buněk jsou 

orientace hladiny povrchového odtoku α a vzájemné převýšení mezi 

buňkami. Vyšší odklon od směru α znevýhodňuje cílovou buňku. 

Výraznější převýšení naopak přispívá k přesunu do cílové buňky (pokud 

je cílová buňka níţe neţ zdrojová). 

5.2.7 Záznam průběhu simulace 

Aplikace HC-Model nabízí moţnost zpětné kontroly průběhu simulace. 

V podadresáři „report“ adresáře projektu je při kaţdém spuštění simulace vytvořen textový 

soubor pojmenovaný podle skutečného aktuálního času. V něm jsou zaznamenány základní 

parametry simulace, změny nastavení v jejím průběhu a souhrn výsledků. Kaţdý záznam 

v souboru je opatřen skutečným i simulovaným aktuálním časem. 

5.3 Vizualizace 

Vizualizace dat je důleţitá pro jejich interpretaci. Aplikace HC-Model umoţňuje 

pouţít dva níţe popsané způsoby vykreslení dat. Uţivatelské prostředí nabízí zároveň 

moţnost nastavit, jak často bude zobrazení obnovováno.  

Pro správnou interpretaci je nezbytnou součástí vizualizace legenda. Legenda 

podává výklad pouţitých znaků a dalších vyjadřovacích prostředků. Její sestavování se řídí 
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kartografickými pravidly [16]. Legenda v aplikaci HC-Model popisuje především pouţité 

barevné stupnice. 

Výsledky dosaţené při vizualizaci v prostředí aplikace HC-Model nelze označovat 

za mapu, která by respektovala všechny kartografické zásady. Grafické výstupy (kapitola 

5.3.3), které lze z aplikace exportovat, proto nejsou výstupy mapovými. 

5.3.1 Základní vizualizace 

Základní vizualizace je přirozený a jednoduchý způsob zobrazení dat uloţených 

v pravidelné 2D čtvercové síti buněk. Území je vykresleno z půdorysného pohledu. Kaţdý 

obrazový pixel představuje jednu buňku. Ve výsledku je území roztaţeno přes celou oblast 

formuláře, která je určena pro vykreslení. Hlavní formulář se zapnutým základním 

zobrazením představuje obr. 9. 

 

Obr. 9  Základní zobrazení oblasti 

Vykresleny mohou být hodnoty těchto jevů: výška povrchového odtoku, sklon  

a orientace svahů, sráţky, maximální výška povrchového odtoku, sněhová pokrývka, 

teplota vzduchu, teplota povrchu a vlhkost půdy. Dále lze do výsledku zobrazit měřené 

profily a regulační body. 

Speciálním případem zobrazení je tzv. sloţené zobrazení, které umoţňuje sestavit 

zobrazení kombinací pěti následujících vrstev. Jejich seznam je uveden v pořadí, ve kterém 

jsou vrstvy vykreslovány: 
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 Barevná hypsometrie – hodnoty DEM jsou vykresleny dle barevné stupnice. 

 Rastrový podklad – umoţňuje zobrazit libovolný rastrový soubor  

v grafickém formátu BMP, který nemá vliv na simulaci (moţno nastavit 

průhlednost vrstvy). 

 Výška povrchového odtoku – vykresleno světlým odstínem modré barvy 

s průhledností, která je lineárně závislá na hodnotě (vyšší povrchový odtok 

znamená niţší průhlednost, od hodnoty 500 mm je průhlednost 0%) . 

 Výška sněhové pokrývky – vykresleno bílou barvou, průhlednost je řešena 

analogicky jako u výšky povrchového odtoku (od hodnoty 85 mm je 

průhlednost 0%). 

 Stínovaný reliéf (moţno nastavit průhlednost vrstvy). 

Základní vizualizace nabízí následující interaktivní funkce při práci s myší. 

Všechny jsou dostupné i při spuštěné simulaci, pouze je nutné počítat s prodlouţenou 

časovou odezvou: 

 Funkce přiblíţení (vykreslí se část území vybraná obdélníkovou ohradou)  

a návrat na zobrazení celku. 

 Funkce posunu pohledu (je aktivní při přiblíţeném zobrazení). 

 Funkce výpisu informací o vybrané buňce v pravém panelu. Výpis uvádí 

souřadnice buňky, její nadmořskou výšku, aktuální výšku povrchového 

odtoku atd. 

5.3.2 Panoramatická vizualizace 

Panoramatické zobrazení vychází z určení místa pozorování (tzv. stanoviště)  

a několika dalších parametrů. Samotné zobrazení se pak podobá reálnému pohledu. 

Koncept panoramatického zobrazení vychází ze zkušenosti s prací s geodetickými přístroji, 

které jsou často zaloţeny na zaznamenávání horizontálních a vertikálních úhlů. 

Panoramatickou vizualizaci řeší ve zdrojovém kódu především metoda 

vykreslit_panorama. 

Seznam parametrů panoramatického zobrazení: 

 Poloha stanoviště – poloha v síti buněk počítána od severozápadního rohu 

 Výška stanoviště – nadmořská výška (m) 

 Horizontální vymezení pohledu – azimutální úhly Hz1 a Hz2 

 Vertikální vymezení pohledu – svislý úhel V1 (výškový) a V2 (hloubkový) 

 Dohled – poloměr oblasti, která bude vykreslena 

 Kvalita – ovlivňuje celkový rozměr vykresleného obrázku 

Hlavní formulář se zapnutou panoramatickou vizualizací představuje obr. 10. 
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Obr. 10  Panoramatická vizualizace 

Následující postup dokládá způsob vykreslování území: 

1. Vykreslování území probíhá po jednotlivých buňkách. Území je pro potřeby 

vykreslování rozděleno na čtyři kvadranty. Kaţdý kvadrant je vykreslován 

od nejvzdálenější buňky k nejbliţší. Tím jsou odkloněné svahy postupně 

překryty bliţšími buňkami.  

2. Buňku představuje polygon tvořený osmi body (4 v rozích a 4 v polovině 

hran). Střed buňky vykreslen není, coţ zjednodušuje vykreslování. Mohou 

sice nastat situace, kdy se střed buňky vymyká z vykresleného polygonu, 

jen výjimečně to však graficky znehodnocuje kvalitu zobrazení  

(při extrémním lokálním převýšení).  

3. Před výpočty nad buňkou je zjištěno, zda její vodorovná vzdálenost  

od stanoviště není vyšší neţ stanovený dohled (pokud ano, buňka  

se nevykresluje). 

4. Polohu bodů polygonu buňky lze určit jednoduše přičtením, nebo odečtením 

poloviny rozlišení d k příslušným souřadnicím středu buňky. Výška 

rohových bodů musí být určena jako aritmetický průměr výšek čtyř 

sousedních buněk, výška bodů v polovině hrany pak jako průměr dvou 

sousedních buněk.  
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5. Dále je potřeba vypočteným osmi bodům kaţdé buňky určit polohu  

pro vykreslení. Pro tento účel je vypočítán horizontální (azimutální)  

a vertikální úhel mezi stanovištěm a cílovým bodem. Prakticky se jedná  

o uţití goniometrických funkcí.  

6. Následuje porovnání horizontálních úhlů buňky s horizontálním vymezením 

pohledu. Pokud se polygon buňky alespoň zčásti nachází uvnitř pohledu, je 

potřeba jej vykreslit.  

7. Číselná hodnota parametru kvality určuje kolik obrazových bodů (pixelů) 

představuje jeden úhlový stupeň. Horizontální poloha bodu na obrazovce 

pak přímo vychází z horizontálního úhlu a vertikální poloha z úhlu 

vertikálního. 

V rámci panoramatické vizualizace lze zobrazovat všechny jevy jako při vizualizaci 

základní. Navíc je moţné vykreslit: 

 Mříţ ohraničující buňky (se vzdáleností roste průhlednost mříţe) 

 Sráţky v podobě svislých pruhů nad buňkami – pouze při sloţeném 

zobrazení (průhlednost je závislá na intenzitě sráţek) 

Počítačovou myší lze interaktivně plnit funkci otáčení pohledu. Ostatní parametry 

je nutné měnit číselným zadáním v pravém panelu. 

 

5.3.3 Grafický výstup 

Aplikace HC-Model nabízí moţnost exportovat vykreslené výsledky simulace  

do grafického formátu PNG. Grafický výstup je sestaven z názvu, vykresleného území, 

legendy a tiráţe. Do tiráţe jsou vypisována metadata ze základní karty ve formuláři 

nastavení simulace (příloha 1). Takto lze exportovat následující data: výška povrchového 

odtoku, sklonitost, maximální výšku povrchového odtoku a půdní vlhkost.  

Úlohu grafického výstupu lze provádět i automatizovaně v průběhu simulace 

vybráním příslušné volby na kartě zobrazení (příloha 2). Nabízí se tím moţnost dodatečně 

(pomocí externího programu) z obrázků sestavit video. Takto získané výstupy obsahují 

pouze vykreslené území a ukládají se do podadresáře projektu „image“. 

Ukázkou grafického výstupu je příloha 15, která zobrazuje výsledek simulace 

z kapitoly 6.2. 

5.4 Editace rastrových dat 

Editace rastrových dat je při hydrologickém distribuovaném modelování častým 

úkonem. Potřeba editovat jednotlivé buňky můţe nastat jiţ u rastru DEM. Chyba v rastru 

snadno způsobí nekorektní chování při povrchovém odtoku. Tomu je potřeba zabránit. 
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Úprava reliéfu můţe být pouţita i pro testování vlivu změn v krajině na chování povodí. 

Stejně tak úprava sráţkových dat, rastru krajinného pokryvu nebo výšky povrchového 

odtoku můţe být nezbytná pro modelování. Výhodné je mít moţnost takto upravovat data 

operativně v aplikaci pro modelování, protoţe to přináší značné časové úspory. 

Aplikace HC-Model zahrnuje nástroj nazvaný editor rastrů. S jeho pomocí je 

moţné vytvářet a editovat rastry, jejichţ hodnoty představují jevy, se kterými model 

pracuje.  

Spuštěním editoru rastru se v pravém panelu zobrazí nabídka operací pro práci 

s rastrem. Hlavní formulář se zapnutým editorem ukazuje obr. 11.  

 

Obr. 11  Editor rastrů 

Výběrem jevu v horní části nabídky editoru se načte jiţ připojený rastr, nebo je 

nabídnuta moţnost k vytvoření rastru nového. Uprostřed se v nabídce editoru nachází 

oblast, která obsahuje hodnotu aktuálně editované buňky a hodnoty buněk okolních. Níţe 

je pak oblast pro hromadné operace s buňkami.  

Po výběru jevu je moţno myší interaktivně zadat buňku k editaci. Dále je moţné 

postupovat dvěma způsoby: 

 Je provedena přímá editace hodnoty vybrané buňky.  

 Nastaví se tři parametry a provede poţadovaná hromadná operace. 



PETR BROTÁNEK: HYDROLOGICKÝ MODEL ZALOŢENÝ NA CA 

2010 38 

 

Parametry: 

o hodnota středu (vybraná buňka) 

o poloměr okolí – kruhové okolí (m), kterého se změny dotknou 

o hodnota na obvodu (mezi obvodem a středem jsou hodnoty lineárně 

interpolovány) 

Operace se symbolickým označením: 

o x = přiřazení zadaných hodnot 

o x = (+) přiřazení zadaných hodnot, pokud jsou vyšší neţ původní 

o x = (–)      přiřazení zadaných hodnot, pokud jsou niţší neţ původní 

o x = x +    zadané hodnoty přičteny k původním 

o x = x .     zadané hodnoty násobeny s původními 

o NoData   přiřazení hodnoty rezervované pro neznámá data 

S editorem rastrů je moţné pracovat při přípravě simulace, ale také za jejího běhu. 

Jako příklad lze uvést editaci výšky povrchového odtoku, kdy je moţné testovat chování 

odtoku na vytvořeném rastru DEM bez dalších vstupních dat. 
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6 TESTOVÁNÍ APLIKACE HC-MODEL 

Tato část práce se zabývá ozkoušením aplikace na dvou úlohách. V první úloze jsou 

stručně porovnány výsledky vytvořené aplikace HC-Model s modelem SIMWE. Druhá 

úloha podrobněji demonstruje uţití aplikace HC-Model na datech reálné s-o epizody  

v povodí Olše. 

6.1 Porovnání výsledků simulací v aplikaci HC-Model a 

v modelu SIMWE 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 4.1, aplikace HC-Model a model SIMWE mají 

několik společných rysů. Především jsou to plně distribuované modely a v podstatě je lze 

testovat na shodné sadě dat (pouze formální rozdíly). Modelu SIMWE se podrobněji 

věnuje kapitola 4.1.1. Aplikace HC-Model je předmětem celé kapitoly 5. 

6.1.1 Testovací oblast 

Pro testování byla vybrána oblast označená jako Kněhyně. Jedná se o údolí 

Bystrého potoka na severním svahu Čertova mlýna v Moravskoslezských Beskydech. 

Rastr DEM tohoto území o rozloze 7.8 km
2
 byl vytvořen s rozlišením 20 m. Rozměry 

rastru jsou 166×206 buněk. Tato oblast slouţila pro testování po celou dobu vývoje 

aplikace. Rastr krajinného pokryvu byl vytvořen editorem rastrů a nemá vazbu na realitu. 

Stejně tak sráţková data byla připravena uměle, pouze pro účely testování. 

6.1.2 Nastavení simulace 

Oba modely (HC-Model a SIMWE) byly nastaveny tak, aby simulovaly pouze 

povrchový odtok. Na vstupu modely obdrţely shodná sráţková data, data DEM  

a krajinného pokryvu (Manningův koeficient).  Nastavení modelů shrnuje následující  

tab. 2. 

Tab. 2  Nastavení testovaných modelů (HC-Model a SIMWE) 

Model HC-Model SIMWE 

Časové období 10:00 – 12:00 120 minut 

Časový krok 1; 10; 60 s  (3 simulace) 1,62 s (nastaven automaticky) 

Infiltrace model vsakování vypnut hodnota infiltrace = 0 

Další teplotní model vypnut 
parametr hbeta = 0,50; 0,85  

(2 simulace) 
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Simulace v aplikaci HC-Model byla provedena třikrát – kaţdá s jiným časovým 

krokem. Tímto byla prověřena stabilita výpočtu přesunu povrchového odtoku. 

Simulace v modelu SIMWE byla uskutečněna dvakrát – kaţdá s jiným parametrem 

hbeta (bezrozměrný), který je v [2] popsán jako „váhový koeficient pro vektor rychlosti 

toku vody v 2D“. Podrobněji o nastavení simulace vypovídá následující úplný zápis v 

aplikaci GRASS (první simulace): 

r.sim.water -t elevin=dem@mapset1 dxin=dx@mapset1 

dyin=dy@mapset1 rain=srazky_final@mapset1 infil_val=0.0 

manin=pokryv_final@mapset1 depth=depth005 disch=discharge005 

err=error005 niter=120 outiter=10 diffc=0.8 hmax=0.3 

halpha=4.0 hbeta=0.5 –overwrite 

 

6.1.3 Porovnání dosažených výsledků 

Výsledky simulací jsou vykresleny v přílohách (příloha 12 pro HC-Model,  

příloha 13 pro SIMWE). Jsou zde znázorněny výšky povrchového odtoku v oblasti 

Kněhyně v půlhodinových intervalech. Na těchto přílohách je dobře patrný postup 

zvýšeného povrchového odtoku korytem (v přílohách označeno šipkou). Hodnoty výšky 

povrchového odtoku v obou modelech si řádově odpovídají. To bylo zjištěno předchozím 

bliţším zkoumáním hodnot v jednotlivých buňkách. Pouţitý způsob zobrazení a barevná 

stupnice v uváděných výstupech takové porovnání neumoţňují. Z postupu zvýšeného 

povrchového odtoku však vyplývají tyto dvě informace: 

1) Výsledky simulací v aplikaci HC-Model, uskutečněné s časovým krokem  

1 s a 10 s, jsou si velice podobné. Při simulaci s časovým krokem  

60 s dochází k pomalejšímu přesunu povrchového odtoku. Tato skutečnost 

vyjadřuje jistou nestabilitu chování modelu při nastaveném delším časovém 

kroku, coţ pravděpodobně souvisí s prostorovým rozlišením buňky rastru. 

Proto je moţno označit pouţitý poměr délky časového kroku 

k prostorovému rozlišení buňky (60 s : 20 m) za nevhodný. 

2) Výsledky simulací v modelu SIMWE lze dobře řídit nastavením parametru 

hbeta (váhový koeficient pro vektor rychlosti). Jeho vyšší hodnota urychluje 

přesun povrchového odtoku k závěrnému profilu. Implicitně model SIMWE 

nabízí pro tento parametr hodnotu 0,50. Při nastavení hodnoty na 0,85  

se výsledky simulace v modelu SIMWE blíţí výsledkům dosaţeným 

v aplikaci HC-Model. 
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6.2 Simulace s reálnými daty povodí Olše 

Pro druhou úlohu testování byla vybrána oblast rozsáhlejší neţ v úloze předchozí. 

Také délka simulovaného období je v tomto případě delší. Hlavním rozdílem však je 

vyuţití reálných hydrometeorologických dat. 

6.2.1 Vymezení a schematizace oblasti 

Modelovaná oblast se nachází v Moravskoslezském kraji v povodí Olše (číslo 

povodí 2-03-03). Z většiny je modelovaná oblast částí povodí řeky Stonávky, která je 

významným levostranným přítokem řeky Olše. Řeka Stonávka oblastí protéká z jihu  

na sever. Pramení na severních svazích Moravskoslezských Beskyd a modelovanou oblast 

opouští u obce Albrechtice. V oblasti se na řece Stonávce nachází vodní nádrţ Těrlicko. 

Podle původních plánů měla oblast zahrnovat celé povodí řeky Stonávky a českou 

část povodí Olše od Českého Těšína po soutok se Stonávkou. Ve finále byla oblast však 

omezena. Vyloučen je horní tok Stonávky, potok Ráztoka a oblast na sever od obce 

Albrechtice. Důvodem je omezení rozsahu práce. 

Celá oblast byla pro potřeby modelování rozdělena na tři dílčí oblasti (příloha 14). 

Tímto bylo dosaţeno urychlení simulace a zároveň mohlo být prověřeno propojování 

oblastí, které aplikace HC-Model nabízí. 

Pro model bylo zvoleno základní rozlišení 30 m. Kaţdá dílčí oblast má 400×200 

buněk. Nejprve byl pro kaţdou dílčí oblast vytvořen rastr DEM. Následně rastry 

krajinného pokryvu a půdních druhů. 

6.2.2 S-o epizoda 18.-19.7.2002 

V oblasti Stonávky došlo odpoledne dne 18.7.2002 k významné s-o události. Tato 

událost se stala předmětem modelování. V literatuře [17] je uváděn následující popis: 

„…povodeň typu flash-flood, kdy extrémní srážkové úhrny územně omezeného rozsahu 

indukovaly rychlý povrchový odtok v postiženém povodí. S ohledem na podmínky 

zájmového území došlo k orograficky podmíněnému zesílení srážek v povodí Stonávky 

v odpoledních hodinách dne 18.7. Střední Evropu v té době ovlivnila středomořská tlaková 

níže s přílivem teplého a vlhkého vzduchu od jihu.“ Dále pak je uvedeno: „Srážkové úhrny, 

které epizodu provázely, se pohybovaly na postiženém území mezi 20-70 mm, hodinové 

úhrny srážek dosáhly lokálně až 30 mm.“ 

6.2.3 Zpracování vstupních hydrometeorologických dat 

Hlavním vstupem do s-o modelu jsou sráţky. Pro účely práce byly poskytnuty 

radarové odhady sráţkových úhrnů (tzv. radarové sumace). Data jsou bodového charakteru 
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pro vybrané hydrometeorologické stanice. Jedná se o záznamy s hodinovým intervalem. 

Moţnostmi zpracování těchto dat se zabývala práce [18].  

Pro interpolaci dat byla pouţita metoda inverzních vzdáleností (IDW) v aplikaci 

ArcGIS Desktop. Jedná se o jednoduchou a rychlou metodu, která se pro daný účel jeví 

jako dostatečná. Výsledné rastry (pro kaţdý hodinový záznam od 18.7. 14:00 do 19.7. 

7:00) byly exportovány do formátu ESRI ASCII Grid s rozlišením 1200 m. Následně byly 

rozděleny pro tři dílčí oblasti. Vznikly tím rastry o rozměru 10×5 buněk.  

Kaţdý tento rastr nyní obsahuje informace o úhrnu sráţek v dané hodině.  

HC-Model však na vstupu vyţaduje soubor s časovou řadou rastrů s intenzitou sráţek. 

Reálná intenzita sráţek v kaţdém okamţiku není známa, reprezentovat ji však lze 

zjednodušeně tzv. náhradní intenzitou. Zjednodušujícím předpokladem je, ţe pro kaţdý 

hodinový časový úsek je intenzita sráţek konstantní. Do souboru s časovou řadou rastrů se 

proto kaţdý rastr vloţí duplicitně (poprvé s časovým údajem začátku hodiny o známém 

úhrnu sráţek, podruhé s časovým údajem konce hodiny). Ve výsledku se intenzita sráţek 

bude měnit skokově v kaţdou celou hodinu. 

6.2.4 Příprava modelu vsakování 

Na oblasti Stonávka byl vyzkoušen výpočet infiltrace metodou Green-Ampt, 

zahrnutý v aplikaci HC-Model v modelu vsakování. Je zde nutné upozornit, ţe vstupní data 

pro tento výpočet jsou omezujícím faktorem kvality výsledků celé simulace. Hydraulická 

vodivost a sací vztlak půdy byly určeny na základě půdních druhů. Problémem bylo určení 

počáteční relativní půdní vlhkosti bez dalších vstupních dat. Přitom právě půdní vlhkost 

má výrazný vliv na výsledky simulace. Následující text popisuje přípravu rastru počáteční 

půdní vlhkosti. Výsledek získaný tímto postupem se můţe výrazně lišit od reality. 

Skutečná půdní vlhkost je velice proměnlivým faktorem. Kvalitativně lepší výsledky by 

umoţnila podrobná terénní měření. Pro demonstrační účely však je tento postup relevantní 

(konzultováno s RNDr. Janem Unuckou, Ph.D dne 28.4.2010). 

V literatuře [19] jsou uvedeny výsledky měření vlhkosti půdy v lokalitě poblíţ 

říčního toku Svratky. Hodnoty jsou získávány dlouhodobým opakovaným měřením 

z různých hloubek půdního profilu na kukuřičném poli, v lese a na holině (vykácený les). 

Z výsledků je patrný rozsah naměřených hodnot objemové půdní vlhkosti, která lze  

při známé efektivní pórovitosti půdy přepočítat na vlhkost relativní. Nejčastěji se pak 

hodnoty pohybují v rozsahu 40 – 70% relativní půdní vlhkosti. Průměrná relativní půdní 

vlhkost je přibliţně 54%. 

Tyto kvantitativní údaje přispěly k hrubému odhadu, ţe relativní půdní vlhkost 

v oblasti Stonávka by se mohla pohybovat mezi 40 – 100%. Hodnoty u horní hranice 100% 

se pak vyskytují v bezprostřední  blízkosti říčních koryt, kde je hladina podzemní vody 
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těsně pod povrchem. Pro získání prostorového rozloţení hodnot v rastru byla provedena 

následující pomocná simulace v aplikaci HC-Model.  

Data DEM a krajinného pokryvu byla načtena do aplikace HC-Model. Model 

vsakování zůstal vypnutý. Simulace byla spuštěna s konstantní intenzitou sráţek. Ve chvíli, 

kdy v celé oblasti výška povrchového odtoku přestala stoupat, byla simulace přerušena.  

Následně byly pomocí editoru rastrů ořezány hodnoty povrchového odtoku vyšší  

neţ stanovená mez (buňky s takto omezenou hodnotou budou mít vlhkost půdy 100%). 

Rozloţení hodnot relativní půdní vlhkosti bylo stanoveno v přímé úměře k hodnotám 

tohoto povrchového otoku, a to v rozsahu 40 – 100%. 

6.2.5 Nastavení a průběh simulace 

Pro kaţdou ze tří dílčích oblastí byl připraven adresář projektu. Čtvrtý adresář byl 

připraven pro společná data, propojující tyto tři oblasti. O způsobu propojení dílčích oblastí 

se zmiňuje kapitola 5.1.6. 

První dílčí oblastí, na které byla provedena simulace, byla oblast č. 5, ze které 

povrchový odtok směřuje na sever do oblasti č. 4. Do projektu byla připojena rastrová data 

a soubor sráţek. Dále byly vytvořeny 2 regulační body, které suplovaly zdroj odtoku 

v korytech před s-o epizodou. Tento postup byl zvolen i přes moţnost pouţít recesní 

metodu na úrovni hydrogramů. Důvodem je vliv výšky povrchového odtoku na rychlost 

vypočtenou z Manningova vztahu (souvislosti v kapitolách 3.1.2, 5.2.4 a 5.2.5). Během 

simulace byly sledovány profily vytvořené na několika místech toku (příloha 14). Také 

bylo zapnuto vytváření výstupu dat pro propojení s oblastí č. 4. Následující body shrnují 

podstatné body nastavení simulace: 

 časové období nastaveno na 18.7. 14:55 – 19.7. 23:55 (přesah tohoto období 

za časový úsek s nejvydatnějšími sráţkami je důleţitý pro zaznamenání 

kulminace v dolních částech povodí)  

 časový krok simulace 60 s 

 model vsakování zapnut, ztráty v půdě nulové 

 teplotní model vypnut  

 recesní metoda na sledovaných profilech nebyla pouţita (vyuţití 

regulačních bodů) 

Obdobně byla provedena simulace na oblastech č. 4 a č. 3.  

Komplikací v oblasti č. 4 byl přítok z oblasti č. 3 u východní části severního okraje 

(částečná orientace svahů na jih i na sever na rozmezí těchto dvou oblastí). Simulace  

na oblasti č. 3 musela být proto provedena dvakrát. Nejprve kvůli vstupním datům  

pro oblast č. 4, později finálně se vstupními daty z oblasti č. 4. Z této praktické zkušenosti 

vyplývá obecnější závěr, ţe pokud by na rozhraní dvou oblastí odtok směřoval střídavě 

z jedné oblasti do druhé (např. meandrující tok řeky), je takovéto propojení prakticky 
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nepouţitelné. Rozmístění oblastí před simulací je proto potřeba dobře zváţit. Do budoucna 

jsou tato zjištění podnětem pro vylepšení funkcionality aplikace. 

Oblast č. 3 je výjimečná přítomností Těrlické přehrady, jejíţ odtok byl řešen dvojicí 

regulačních bodů. Uvnitř nádrţe byla v regulačním bodě nastavena záporná hodnota  

1,32 m
3
s

-1
, vně nádrţe pak kladná hodnota stejné velikosti. Tato hodnota je mírně 

nadhodnocena oproti hodnotě průtoku 1,27 m
3
s

-1
, kterou uvádí podnik Povodí Odry  

pro Těrlickou přehradu jako dlouhodobě průměrnou (veřejně dostupný zdroj na internetu 

[20]). 

Pro orientaci lze zmínit časovou náročnost provedených simulací (tab. 3). 

Simulováno bylo období dlouhé 33 hodin s časovým krokem 60 sekund. Dílčí oblasti  

se liší počtem vyuţitých buněk rastru. Simulace proběhla na stolní počítačové sestavě 

s procesorem AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ 2,3 GHz, operační pamětí 2 GB  

na 32 bitovém operačním systému Windows 7 Professional. 

 

Tab. 3  Délka simulace dílčích oblastí Stonávky 

Dílčí simulovaná 

oblast 

Počet buněk rastru 

(vyuţito / celkem) 

Délka simulace 

(čas) 

Počet iterací za 

sekundu 

Stonávka – oblast č.3 53339 / 80000 00:10:05 3,27 

Stonávka – oblast č.4 37968 / 80000 00:06:45 4,89 

Stonávka – oblast č.5 16362 / 80000 00:05:13 6,33 

 

6.2.6 Výsledky simulace 

Prvním výstupem z této úlohy, která byla zaměřena na vyzkoušení vytvořené 

aplikace při práci s reálnými daty, je grafické znázornění průtoků sledovanými profily 

pomocí hydrogramu (obr. 12). Tento poskytnutý výsledek není porovnatelný s reálným 

vývojem při sledované s-o epizodě. K takovému porovnání by bylo potřeba znát data o 

reálných průtocích, která nejsou ve sledované oblasti k dispozici. Také by bylo vhodné 

zvolit drobnější časový krok simulace, jak naznačil test popsaný v kapitole 6.1. Výsledek 

nechť je brán pouze jako demonstrativní ukázka výstupu simulace. 



PETR BROTÁNEK: HYDROLOGICKÝ MODEL ZALOŢENÝ NA CA 

2010 45 

 

 

Obr. 12  Hydrogram sledovaných profilů v oblasti Stonávka 

 

Uvedený hydrogram (obr. 12) se vztahuje ke sledovaným profilům, které jsou 

znázorněny na přehledu oblasti Stonávka (příloha 14). Profil 1 a 2 se nachází v dílčí oblasti 

č. 5. Na profilech 3, 4 a 5 (dílčí oblast č. 4) je nejlépe patrný postup zvýšeného 

povrchového odtoku. Profil 5 se nachází na řece Stonávce před jejím přítokem do Těrlické 

přehrady a ke kulminaci na něm dochází dle provedené simulace v půl páté ráno dne 19.7. 

Poslední dva profily 6 a 7 se nachází v dílčí oblasti č. 3. Průtok profilem 6 je ovlivněn 

přítomností Těrlické přehrady, jejíţ odtok je nastaven na konstantní hodnotu. 

Druhou ukázkou výstupu z provedené simulace je příloha 15, která znázorňuje 

maximální výšku povrchového odtoku za sledované období v dílčí oblasti č. 3. Takto 

sestavený grafický výstup vytvořila aplikace HC-Model pomocí exportu (kapitola 5.3.3). 
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7 ZÁVĚR 

Vytvořená programová aplikace, její testování, ale také zde uvedené teoretické 

pozadí, poskytují náhled na problematiku s-o hydrologického modelování. Práce přináší 

také částečně nový přístup s vyuţitím celulárních automatů. 

Zdrojový kód vytvořené aplikace a získané zkušenosti jsou vyuţitelné při dalším 

vývoji. Vhodným prostředím pro další uplatnění je univerzitní půda. V současné době 

se předpokládá vyuţití práce v rámci projektu Floreon [21], jehoţ náplní je vývoj nástrojů 

pro řešení krizových situací. Aplikace také můţe v budoucnu fungovat jako pomocný 

výukový prostředek. Nezbytné je však další ověření a testování uplatněných postupů 

(ověření implementace metody Green-Ampt pro výpočet infiltrace, výpočtu tání sněhu 

metodou stupeň/den, ale také algoritmu pro přesun povrchového odtoku). 

Přímé vyuţití vytvořené aplikace v hydrologické praxi je nepravděpodobné. 

Existuje řada modelovacích nástrojů, jejichţ vývoj trvá jiţ dlouhá léta a jeţ mají své pevné 

pozice. 

Tato práce přináší transparentnost pouţitých metod. Mohla by poukázat na to,  

ţe mnohé dnes rozšířené modelovací nástroje ve své dokumentaci sice uvádějí výchozí 

pouţité vztahy, přesný způsob jejich implementace však není znám.  

Zadané téma bylo zpracováno se snahou alespoň drobným způsobem přispět vědě  

a pomoci studentům, kteří se zajímají o dotčenou problematiku. 
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