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Anotace 

Tato práce se zaměřuje na analýzu pouţití semidistribuovaných a distribuovaných 

hydrologických modelů. V první části práce je popsán hydrologický cyklus a 

sráţkoodtokový proces, který je podstatou hydrologického modelování. Dále je zpracována 

charakteristika zájmové oblasti (povodí Bečvy) a nechybí ani popis jednotlivých 

sráţkoodtokových epizod a pouţitých programových prostředků; jedná se o modely HEC-

HMS, HYDROG, MIKE SHE, SIMWE. Další část je zaměřena na samotné hydrologické 

modelování vybraných epizod. Závěr je věnován prezentaci výstupů jednotlivých modelů a 

vyhodnocení výsledných simulací.  

 

Klíčová slova: sráţkoodtokový proces, hydrologické modelování, povodí Bečvy, HEC- 

 HMS, HYDROG, MIKE SHE, SIMWE 

 

 

Summary 

This thesis focuses on the analysis of semi-distributed and distributed models 

utilization. Hydrological cycle and rainfall-runoff process, which is the main part of 

rainfall modelling, are mentioned in the first part. Characteristics of the area of interest (the 

Bečva catchment) together with description of selected rainfall-runoff episodes and used 

models (HEC-HMS, HYDROG, MIKE SHE, SIMWE) are given further. Next part is 

devoted to the hydrological modelling of selected episodes. Results presentation and final 

evaluation are discussed in the last part of this thesis.    
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SEZNAM ZKRATEK 

České zkratky 

2D (3D)   dvou-(tří-)dimenzionální 

ČHMÚ   Český hydrometeorologický ústav 

DMT    Digitální model terénu 

DPZ    Dálkový průzkum Země 

GIS    Geografické informační systémy 
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PVP     Předchozí vláhové podmínky 

S-O    sráţkoodtokový 

SLT    Soubor lesních typů 

SPA    Stupeň povodňové aktivity 

VD    Vodní dílo 

VUT Brno   Vysoké učení technické Brno 

VÚV TGM   Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka 

 

Cizojazyčné zkratky 

AMC     Antencedent Moisture Conditions 

API    Antecedent Precipitation Index 

ASCII    American Standard Code for Information Interchange 

CLC    Corine Land Cover 

CORINE   Coordination of Information on the Environment 



 

 

DEM    Digital Elevation Model 

DHI    Danish Hydraulic Institute 

EEA     European Environment Agency 

EPSG    European Petroleum Survey Group 

ESRI    Environmental Systems Research Institute 

GRASS    Geographic Resources Analysis Support System 

HEC DSS-Vue  Hydrologic Engineering Center-Data Storage System-Visual 

Utility Engine 

HEC-GeoHMS Hydrologic Engineering Center- Geospatial Hydrologic 

Modeling System 

HEC-HMS Hydrologic Engineering Center- Hydrologic Modeling 

System 

HEC-USACE   Hydrologic Engineering Center-US Army Corps of Engineers 

IDW    Inverse Distance Weighting 

LAI    Leaf Area Index 

RC     Storage Coefficient 

RD    Root Depth 

RDF    Root distribution function 

SCS CN   Soil Conservation Service Curve Number 

SHE    Systéme Hydrologique Européen 

SHP    ESRI shapefile 

SIMWE   Simulated Water Erosion 

SOGREAH   Société Grenoblois d’ Études et d’Applications Hydrauliques 

TC    Time of Concentration 
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ÚVOD 

Příroda, která nás neustále obklopuje, je v nepřetrţitém vývoji a pohybu. Jak se 

v poslední době ukazuje čím dál častěji, není v lidských silách spoutat přírodní síly, vodní 

ţivel nevyjímaje. Díky pokroku v informačních technologiích je ale člověk schopen 

postoupit o krok kupředu a minimalizovat dopady přírodních katastrof nebo negativní 

dopady antropogenních zásahů.  

Díky dálkovému průzkumu Země (zejména leteckému a druţicovému snímkování) 

máme prostorové datové sady nejrůznějších jevů o vysoké kvalitě. Disponujeme vrstvami 

vegetačního pokryvu, geomorfologie, říčních sítí atd., kterých se vyuţívá nejen v GIS 

aplikacích.  Přesto ještě zůstávají některá data potřebná pro hydrologické modelování, 

která dálkovým průzkumem zjistit nelze. Jedná se např. o hydraulickou vodivost půdy. Pro 

zjištění těchto parametrů stále jedinou moţností zůstává terénní průzkum, který ovšem 

neposkytne prostorovou variaci jevu tak jako DPZ [43].   

Propojení GIS a hydrologických modelů je zásadní. Zejména co se týče 

předzpracování dat tzv. preprocesingu a následné vizualizace výstupů modelů tzv. 

postprocesingu. Nejsilnější stránkou modelů a také hlavní důvod jejich „úspěchu“, je 

predikce chování systému a daného jevu. Hydrologické modelování se tím přesouvá z čistě 

vědeckého uţívání do veřejné domény; hydrologické modely, zejména jejich výstupy, se 

tak stále více dostávají do povědomí laické veřejnosti, např. jako digitální povodňové 

plány.  

Modely jsou vhodným nástrojem usnadňujícím rozhodování při krajinném plánování, 

simulují a predikují šíření kontaminantů z plošného nebo bodového zdroje, simulují erozní 

procesy, transport a akumulaci sedimentů, velikost povrchového odtoku z povodí atd. 

Velký přínos je spatřován v predikci nástupů povodňových vln, jejich kulminace a 

následných rozlivů N-letých vod mimo inundační území, čímţ lze eliminovat povodňové 

škody na majetku i lidských ţivotech. 

Na našem trhu existuje řada hydrologických modelů, které jsou postaveny jednak na 

komerční bázi, ale je zde také mnoţství těch, které lze uţívat zdarma. Záleţí na 

modelované situaci, pro kterou se jaký model hodí lépe.  
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V praxi patří k nejpouţívanějším hydrologickým modelům semidistribuované 

modely. V této práci jsou analyzovány výstupy hydrologických modelů HEC-HMS a 

HYDROG jakoţto zástupců skupiny semidistribuovaných. Mezi hydrologické modely 

distribuované, které jsou v této práci rovněţ pouţity, spadají zástupci MIKE SHE a 

SIMWE. Charakteristiky jednotlivých skupin a zmíněných modelů jsou dále podrobněji 

popsány.  

Cílem této práce je analýza výstupů získaných ze všech pouţitých modelů. 

Závěrečné srovnání by mělo ukázat, jak se jednotlivé modely vypořádaly se simulacemi 

vybraných sráţkoodtokových epizod.   
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1 HYDROLOGICKÝ CYKLUS A SRÁŽKOODTOKOVÝ PROCES 

Voda, jakoţto strategická surovina, se na Zemi vyskytuje nejen na povrchu, ale také 

ve všech vrstvách zemské kůry, v atmosféře, je vázána v organismech či ledovcích. Voda 

je v neustálém koloběhu, jehoţ schéma je znázorněno na obr. 1. Hydrologický cyklus je 

cyklem uzavřeným a dochází v něm k neustálé cirkulaci vody mezi pevninou, oceány a 

atmosférou (malý a velký koloběh vody).  

Sráţka vzniklá kondenzací či sublimací vodní páry v atmosféře dopadající na povodí 

není prostorově konstantní. Rozdíl v intenzitě a mnoţství se můţe výrazně lišit v rámci 

krátkých vzdáleností; markantní rozdíly lze pozorovat např. při konvektivních sráţkách 

[3]. Část dopadající sráţky je zachycena vegetací (intercepce), část odtéká přímo po 

povrchu terénu nebo infiltruje do půdy, kde odtéká v rámci hypodermického odtoku do 

recipientu nebo se stává součástí základního odtoku v nasycené zóně. Zpátky do atmosféry 

se voda vrací jako výpar z organické a anorganické sloţky přírody prostřednictvím 

evapotranspirace a celý koloběh se znovu opakuje. Hlavním zdrojem energie 

hydrologického cyklu je Slunce. 

V rámci hydrologie má pro krajinu velký význam srážkoodtokový proces (s-o 

proces). Tento proces v sobě zahrnuje přenos energie, dochází při něm k přeměnám 

skupenství a k řadě chemických reakcí [19]. Určující sloţkou s-o procesu je sráţka, která 

se hydrologickou a hydraulickou transformací mění na odtok. Hydrologická transformace 

znamená přeměnu ovzdušné sráţky na vodní kontinuum, zatímco hydraulická transformace 

představuje pohyb vodní masy směrem k závěrovému profilu [36].  

Během hydrologické transformace jsou od sráţky, která dopadá na povodí, 

odečítány jednotlivé hydrologické ztráty. Jedná se o ztráty vody intercepcí, infiltrací do 

půdy a povrchovou retencí v krajině. Následnou separací jednotlivých ztrát od celkové 

sráţky získáme efektivní srážku tj. sráţku, která vyvolá plošný povrchový odtok [21]; 

v literatuře někdy označován také jako přímý odtok.  

Efektivní sráţkou je započata hydraulická transformace. Sráţka dopadající na 

povodí se dostává do recipientu třemi způsoby. Jedná se o odtok povrchový, hypodermický 

a podzemní. Povrchový odtok nastává tehdy, je-li půda jiţ dostatečně nasycená vodou a 

není tak schopna pojmout svými póry další mnoţství vody. Sráţka tedy odtéká po povrchu 

do recipientu. Dojde-li k vyplnění všech terénních depresí a nerovností, nastává plošný 
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povrchový odtok tzv. Hortonův odtok. Hypodermický odtok představuje odtok vody, která 

infiltrovala do nenasycené zóny, tj. zóny, jejíţ póry jsou vyplněny jak vodou, tak také 

vzduchem, a celá zóna se nachází nad hladinou podzemní vody. Základní neboli podzemní 

odtok představuje odtok vody v nasycené zóně. Čili v oblasti, kde jsou póry jiţ vyplněny 

pouze vodou, a celá zóna se tak nachází pod hladinou podzemní vody. Celková výška 

odtoku je součtem přímého (povrchový a hypodermický odtok) a základního odtoku 

(podzemní odtok). Sráţka, která dopadá na povodí v určitém čase, se k uzávěrovému 

profilu dostane s určitým časovým zpoţděním [21]. 

Obr. 1  Schematické znázornění hydrologického cyklu [35].  

S-o proces je ovlivňován mnoţstvím činitelů, které můţeme rozdělit na klimatické a 

geografické.  

Do první skupiny (klimatičtí činitelé) patří zejména časový průběh a prostorové 

rozmístění příčinné sráţky, její charakter, celkový úhrn a intenzita. Velký vliv na průběh s-

o procesu má roční období, protoţe odtok z povodí je zcela odlišný v průběhu vegetačního 

období a jiný v zimních měsících. Nelze opomenout předchozí nasycení povodí sráţkami, 

coţ se odráţí ve schopnosti půdy infiltrovat další sráţkovou vodu. Pro evapotranspiraci 

jakoţto fyzikální (výpar z anorganické sloţky přírody) a fyziologický výpar (z vegetace) je 

charakteristická výrazná sezónní proměnlivost [21, 36].  

Geografičtí činitelé popisují prostředí, ve kterém nastává s-o proces. Řadí se zde 

hydrologické a geologické charakteristiky povodí, geomorfologie zájmového území, tvar a 

hustota říční sítě, existence vodních nádrţí atd. Čím je povodí toku menší, tím je odtok 
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v průběhu roku nerovnoměrněji rozdělen. Důleţitým faktorem jsou půdní vlastnosti; 

jednotlivé půdní typy (dělení dle morfologických, fyzikálně-chemických vlastností) a 

druhy (dělení dle zrnitosti) se odlišují v infiltračních schopnostech a mírou, jakou odolávají 

dopadajícím kapkám. Infiltrační schopnost půd se stanovuje pomocí koeficientu filtrace. 

Land cover a land use rovněţ výrazně regulují mnoţství infiltrované vody, jelikoţ část 

dopadající sráţky je zachycena povrchem vegetace. Díky kořenovému systému, který 

prostupuje půdou i horninovým prostředím, se vytváří kanálky, kterými můţe voda 

infiltrovat do různých hloubek různou rychlostí. Tyto dynamické vlastnosti povodí 

ovlivňují časový průběh transformace sráţky na odtok [3, 21, 32, 36].    

2 SRÁŽKOODTOKOVÉ MODELOVÁNÍ 

Sráţkoodtokové modely jsou pouţívány k získání lepšího porozumění a predikce 

chování vodní masy na povodí. Hlavní oblastí zájmu je simulace odtoku z povodí, jeho 

velikosti a časového průběhu [43]. 

S-o modely jsou specifickým druhem softwaru, pro jehoţ obsluhu je třeba určitých 

odborných zkušeností uţivatele. Ovšem po zvládnutí práce s programem a nabytých 

znalostí z oblasti hydrologie, geologie atd. se hydrologické modely stávají neocenitelným 

pomocníkem. Pro úspěšnou práci s modely jsou třeba také specifické datové sady, ať uţ se 

jedná o přípravu digitálního modelu terénu či časové řady pro zmapování 

hydrometeorologické situace [36].  

Základním úkolem sráţkoodtokových modelů je simulace a predikce 

sráţkoodtokového procesu. Je třeba si předem jasně stanovit, co bude vstupem do modelu 

a jaké budou časoprostorové aspekty, z čehoţ se jasně odvíjí nároky na potřebná vstupní 

data [35]: 

- které povodí chceme modelovat  

- jak velké území povodí zabírá a v jakém detailu bude modelováno 

- které procesy mají být modelovány např. odtok, evapotranspirace, tání sněhu…  

- jak dlouhé období bude simulováno a v jakém časovém kroku 

Obecně pro hydrologické modelování platí, ţe ze všeho nejdříve je třeba si data 

předzpracovat. Jedná se o tzv. preprocesing, který spočívá v přípravě schematizace povodí, 
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anebo zpracování hydrometeorologických dat. Celý preprocesing se uskutečňuje v GIS 

nebo v případě některých modelů, jako např. MIKE SHE, je schematizace prováděna 

v rámci vlastního prostředí MIKE SHE.  Takto upravená data se dále postoupí 

hydrologickým modelům, které dle poţadavků uţivatele provedou výpočty simulací. 

Následuje vizualizace výstupů ve 2D či 3D tzv. postprocesing, ke kterému se opět vyuţívá 

prostředí GIS, např. softwary jako ArcMap, ArcScene, ArcView GIS, GRASS GIS atd.   

Proces sráţkoodtokového modelování lze rozepsat do sedmi kroků [35]: 

1. schematizace povodí- schematizace se neprovádí při kaţdé výstavbě modelu, 

pouze pokud se vytváří zcela nový model nebo je třeba původní model doplnit o 

nově zjištěné parametry např. vybudované vodní dílo 

2. sběr hydrometeorologických dat- jedná se o data, která většinou spravuje ČHMÚ 

a jedná se o velikosti sráţek, průtoky a dosaţené vodní stavy, naměřené teploty, 

charakteristiky sněhové pokrývky, data získaná z provozu vodních děl atd. 

3. analýza hydrosynoptické situace- z ní se odvozují parametry pro spuštění 

simulace v s-o modelech, jedná se o zadání délky simulace, předchozích vláhových 

podmínek, výška sněhové pokrývky, synoptická situace atd.  

4. import hydrometeorologických dat- v podobě časových řad 

5. verifikace- verifikaci dat ještě před samotnou simulací provádí např. MIKE SHE 

6. simulace s-o procesu 

7. zhodnocení a interpretace výstupů 

8. kalibrace- jedná se o systematické změny v nastavení parametrů modelu, čímţ lze 

dosáhnout větší shody simulovaného jevu s pozorovaným stavem  

9. verifikace a validace modelu 

Geografické a hydrologické podmínky České republiky vykazují vysokou sezónní 

variabilitu, tudíţ pro hydrologické modely neexistuje ţádný univerzální postup jak 

simulovat různé sráţkoodtokové epizody [19]. K tomuto účelu slouţí kalibrace klíčových 

parametrů, čímţ se docílí lepší korespondence s realitou.  

3 HYDROLOGICKÉ MODELY 

Modely všeobecně se v současné době staly nepostradatelným nástrojem vědeckých 

pracovníků ve všech oblastech výzkumu. Jsou pouţívány při prostorových analýzách 
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populace, infrastruktury, ţivotního prostředí, generují se geologické, geomorfologické 

mapy atd. Modely v nejširším smyslu slova představují zjednodušenou matematickou 

reprezentaci reálného světa. Toto zjednodušené abstraktní zobrazení mnohem 

komplexnějších přírodních systémů je základem kaţdého modelování. V některých 

případech je zjednodušení značné, ale i přesto jsou modely schopny produkovat adekvátní 

predikce [3, 43].  

Hydrologické modely zjednodušeně prezentují určitý hydrologický systém (např. 

povodí), ve kterém jsou schopny analyzovat jeho vnější projevy jako celku, ale také 

projevy jednotlivých dílčích komponent [36].  

Základem sráţkoodtokového modelu je změna sráţky na odtok v konkrétním povodí 

prostřednictvím hydrologické a hydraulické transformace. Model pracuje se vstupními 

daty, jako jsou charakteristiky povodí, meteorologická data a po sérii výpočtů jsou na 

straně výstupů k dispozici předpovědi průtoků v čase a prostoru. Úkolem 

sráţkoodtokového modelu je simulovat průtok, ale také predikovat další vývoj odtokové 

situace [19, 36].  

Dynamickou částí transformace sráţky na odtok, tj. pohybem masy vody v korytech 

vodních toků, inundačních územích, nádrţích atd., se zabývají modely hydrodynamické.  

Modely lze dělit do dvou velkých skupin: modely fyzikální a matematické. Další 

členění modelů se v současné době stává méně významným, poněvadţ jeden konkrétní 

model můţe spadat zároveň do více kategorií. Stále podstatným dělením ale zůstává dělení 

modelů dle prostorové diskretizace a to na modely celistvé (lumped), semidistribuované 

(semidistributed) a distribuované (distributed) [43]. Jednotlivé kategorie se výrazně liší 

náročností na vstupní data a rovněţ míra přesnosti výstupů  je rozdílná.  

1. celistvý model (obr. 2)- pro celé povodí pracuje s jednou hodnotou daného 

parametru pro celou doménu, neexistuje zde tedy ţádná prostorová variabilita 

hodnot, tyto modely jsou nenáročné na vstupní data, i doba výpočtu je krátká, ale 

vypovídací schopnost výstupních dat je velice nízká a díky absenci prostorového 

uspořádání také značně zkreslená [35, 43], tento typ modelu se jiţ téměř nepouţívá; 

např. model HEC-1 (předchůdce HEC-HMS)  

2. semidistribuovaný model (obr. 2)- model rozdělí doménu (povodí) na menší 

územní celky- jednotlivá subpovodí, kterým přiřazuje homogenní hodnoty 
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parametrů, zde se tedy jiţ projevuje jistá prostorová variabilita, přesnost modelu 

pak závisí na počtu subpovodí [36], tyto modely se vyuţívají hlavně pro operativní 

hydrologickou praxi zejména díky relativně krátké době výpočtu simulací; např. 

modely HEC-HMS, HYDROG 

3. distribuovaný model (obr. 2)- model rozdělí doménu (povodí) na pravidelnou síť 

buněk- rastr, kde kaţdé buňce přiřadí hodnotu parametru, opět se přesnost modelu 

odvíjí od zvolené velikosti buňky, na velikosti buňky rastru také závisí rychlost 

výpočtu, všeobecně je doba výpočtu delší neţ u semidistribuovaných modelů, 

distribuované modely jsou vhodnějším nástrojem pro podrobnější analýzy 

časoprostorových změn parametrů sráţkoodtokového procesu, aby tyto modely 

splnily svůj účel, je zapotřebí mnoţství kvalitních dat jak pro popis charakteristik 

povodí, tak také pro popis hydrosynoptické situace [36]; např. modely MIKE-SHE, 

SIMWE  

Obr. 2  Prostorová diskretizace modelu. 

4 CHARAKTERISTIKA POVODÍ BEČVY 

Povodí Bečvy (obr. 3) bylo vybráno jako pilotní území zejména z důvodu 

dostupnosti dat a také díky skutečnosti, ţe na řece Bečvě nejsou vybudována ţádná 

rozsáhlá vodohospodářská díla, která by výraznou měrou mohla ovlivnit výstupy modelu.  

Celistvý 

Semidistribuovaný 

Distribuovaný 
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4.1 Vymezení území 

Povodí Bečvy je povodím II. řádu tvořící výrazný východní výběţek povodí Moravy, 

jehoţ je součástí. Skládá se ze dvou dílčích povodí III. řádu. S číslem hydrologického 

pořadí 04-11-01 o ploše 988 km
2
 se jedná o povodí Bečvy pod soutokem Vsetínské a 

Roţnovské Bečvy a 04-11-02 s plochou 630 km
2
 je povodí Bečvy od soutoku Vsetínské a 

Roţnovské Bečvy [8]. Ze západu je povodí omezeno obcí Dluhonice, kde se také nachází 

nejniţší bod celého zájmového území. Z východní strany plochu povodí limituje státní 

hranice. Nejvyšším bodem území je vrchol Vysoká (1024 m. n. m.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

               
  
 

 

Obr. 3  Povodí Bečvy. 

Povodí zasahuje do Zlínského a Olomouckého kraje. Řeka Bečva protéká řadou 

významných měst jako Vsetín, Roţnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Hranice, 

Lipník nad Bečvou, Teplice nad Bečvou či Přerov. 
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4.2 Geologické poměry 

Celá Moravská část České republiky leţí na rozhraní dvou velkých geologických 

jednotek, Českého masivu a Západních Karpat, které od sebe odděluje pás Vněkarpatských 

sníţenin.  Český masiv je z obou jednotek tou jednotkou, která je geologicky starší. Je 

součástí Variscid, které jako pohoří vznikalo variským vrásněním jiţ na konci paleozoika. 

Vnější Západní Karpaty tvořící východní část území jsou součástí pohoří Alpid. Vznikaly 

alpínským vrásněním a to na konci mesozoika a hlavně v kenozoiku [16]. 

Pás Vněkarpatských sníţenin se táhne od údolí Dyje aţ na sever k Ostravě a 

představuje nejúrodnější část celé Moravy. Součástí pásu jsou Dolnomoravský, 

Hornomoravský a Dyjskosvratecký úval, Moravská a Vyškovská brána a Ostravská pánev 

[16]. 

Geologickou jednotku Vnějších Západních Karpat tvoří Moravskoslezské Beskydy, 

Chřiby, Ţdánický les, Vizovické a Vsetínské vrchy. Povodí Bečvy je součástí této 

geologické jednotky [16]. 

 Na našem území jsou Západní Karpaty tvořeny flyšovým pásmem, které se 

vyskytuje v horských oblastech a postorogenních pánvích budujících sníţeniny. Flyšové 

sedimenty jsou specifickou horninou. Představují střídání vrstev pískovců a jílovců o 

většinou velkých mocnostech případně střídání jílů, slínů a pískovců [16, 29]. Vyznačují se 

rychlou sedimentací při horotvorných pochodech za přispění turbiditních proudů. Pro flyš 

je typický nedostatek zkamenělin, výjimkou jsou mikrofosílie. Patrné jsou ale stopy po 

činnosti organismů tzv. bioglyfy nebo vodních proudů tzv. mechanoglyfy [16]. 

Z velké části se povodí Bečvy rozkládá na terciérních sedimentech zvrásněných 

alpínskou orogenezí. V severní části povodí jsou zastoupeny vrstvy alpínsky zvrásněných 

mezozoických hornin (pískovce, břidlice). Východní část tvoří terciérní horniny jako písky 

a jíly [16, 29]. Kvartérní sedimenty jsou rozšířeny především jako fluviální usazeniny 

v údolní nivě a náplavových kuţelech v podobě spraší a sprašových hlín. Vyskytují se zde 

také sedimenty glaciálního původu jako pozůstatek po činnosti pevninského ledovce [16].  

4.3 Geomorfologické poměry 

Reliéf povodí Bečvy je výsledkem sloţitého geomorfologického vývoje, který byl 

ovlivňován pohyby zemské kůry a změnami podnebí. V geologické minulosti se střídala 
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klidná období při relativně stálých tektonických a klimatických podmínkách s obdobími 

radikálních změn, jejichţ příčinou byly tektonické pohyby a změny klimatu. Vzájemným 

působením endogenních a exogenních pochodů byl zformován pestrý reliéf povodí [16].

 Vnější Západní Karpaty tvoří flyšové příkrovy, které jsou přesunuty přes sebe a 

v minulosti byly dotlačeny aţ k hranici předhlubně. Později došlo k rozlámání příkrovů na 

kry. Holešovský zlom ohraničuje Podbeskydskou pahorkatinu a Hostýnské vrchy. 

Temenický zlom vede údolím Bečvy v okolí Teplic nad Bečvou, kde se rozkládá krasová 

oblast s Hranickou propastí, Zbrašovskými aragonitovými jeskyněmi a podél zlomu 

dochází k vývěrům zemité termální kyselky [16]. 

 V povodí Bečvy jsou zastoupeny všechny typy reliéfu (roviny, pahorkatiny, 

vrchoviny a hornatiny). Do východní části území zasahují Moravskoslezské Beskydy. 

Nejvyšším vrcholem pohoří pro oblast povodí Bečvy je Radhošť (1129 m. n. m). Dalším 

pohořím zasahujícím do oblasti jsou Javorníky s nejvyšším vrcholem Javorník (1019 m. n. 

m), z malé části také Bílé Karpaty. Mezi nimi se rozprostírá Hostýnsko-vsetínská hornatina 

(Vysoká 1024 m. n. m). Z dalších geomorfologických celků tvoří povodí Roţnovská 

brázda (Poskla 576 m. n. m), Podbeskydská pahorkatina (Ondřejnická skalka 946 m. n. m) 

a částečně zasahuje pohoří Hrubého Jeseníku. Niva řeky Bečvy se rozkládá v Moravské 

bráně a Hornomoravském úvalu [16]. Jednotlivé geomorfologické celky znázorňuje obr. 4. 

Při kontinentálním zalednění v průběhu pleistocénu byl reliéf oblasti utvářen 

mrazovým zvětráváním. V této době docházelo také k dotváření reliéfu prostřednictvím 

usazování spraší [29].  

 V neposlední řadě je významným činitelem ovlivňujícím podobu georeliéfu člověk. 

Antropogenními zásahy dochází zejména ke zvýraznění a urychlení procesu eroze a 

vytváření antropogenních tvarů [29]. 

 V oblasti se nachází také zajímavé geomorfologické jevy, mezi které patří 

pseudokrasové jevy na Pustevnách- jeskyně Cyrilka a na Čertově mlýně. Jeskyně Cyrilka 

dosahuje délky 370 m a je označována jako nejdelší pseudokrasová jeskyně beskydska 

[31]. 
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Obr. 4  Mapa geomorfologických celků zájmové oblasti. 

4.4 Hydrologické poměry 

Řeka Bečva je největším levostranným přítokem řeky Moravy, do které se vlévá 

přibliţně kilometr za obcí Troubky v nadmořské výšce 195 m n. m.  Horská část toku je 

součástí horské-sněhové oblasti a dosahuje nejvyšších vodních stavů v dubnu, případně i 

v březnu, jejichţ důvodem je tající sníh. Bečva vniká soutokem Roţnovské (Dolní) Bečvy 

a Vsetínské (Horní) Bečvy u Valašského Meziříčí [29].  

Rožnovská Bečva pramení na severním svahu vrchu Vysoká v nadmořské výšce 910 

m. Tok je dlouhý 36 km a zaujímá plochu povodí 252,4 km
2
. Horní část toku má charakter 

bystřiny s kamenitým, místy štěrkovitým dnem. V dolní části toku se vytvářejí štěrkové 

lavice [25].  

Vsetínská Bečva pramení nedaleko hraničního přechodu Bumbálka na úpatí kopce 

Čarták v nadmořské výšce 952 m n. m. na česko-slovenské hranici. Tok svádí vodu 

z Javorníků i Vsetínských vrchů [29]. Dosahuje délky 59,4 km a plochy povodí 734,4 km
2
 

[16]. V horní části toku je koryto úzké a má značný spád. Jeho podélný sklon je sniţován 

mnoţstvím kamenných stupňů a v menším počtu také jezů [2].  

V tabulce 1 jsou uvedeny hydrologické charakteristiky obou vodních toků. 
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Tabulka 1  Hydrologické charakteristiky toků [9,16, 29]. 

 
Délka toku; 

km 

Plocha povodí; 

km
2
 

Průměrný roční 

průtok; m
3
s

-1
 

Q100; m
3
s

-1
 

Rožnovská Bečva 36 252,4 3,50 441 

Vsetínská Bečva 59,4 734,4 6,57 420 

  Obě zdrojnice Bečvy byly ve 30. letech 20. století upravovány. Řeka Bečva odvádí 

vodu z území, které je silně zalesněno. Navíc jsou zde oblasti bohaté na dešťové sráţky. 

Z tohoto důvodu řeka výrazně ovlivňuje vodní reţim nejen na středním toku Moravy, ale 

také na jejím dolním toku [29]. Povodí Bečvy jakoţto součást povodí Moravy patří k 

úmoří Černého moře. 

 V povodí jsou vybudována 3 vodohospodářsky významná vodní díla. Největší 

z nich, nádrţ Karolinka (obr. 5), byla vystavěna na toku Stanovice (přítok Vsetínské 

Bečvy). Do provozu byla uvedena roku 1985. Hlavním účelem nádrţe je zachycení a 

sníţení povodňového průtoku a zajištění minimálního průtoku. Dále slouţí k výrobě 

energie a jako zdroj pitné vody pro Vsetínsko a Vlársko. Celkový objem nádrţe činí 7,65 

mil. m
3 

[29].   

 

 

 

 

 

 

     Obr. 5  VD Karolinka [30].               Obr. 6  VD Bystřička [30]. 

Nejstarší vodní nádrţí oblasti je Bystřička (obr. 6), která byla postavena na 

stejnojmenném toku Bystřičce (opět je přítokem Vsetínské Bečvy). Do provozu byla 

uvedena jiţ roku 1912 a celkový objem nádrţe je 4,59 mil. m
3
. Nádrţ zadrţuje povodňové 

průtoky, akumuluje vodu pro zajištění minimálních průtoků a pro nadlepšení odtoku 

z důvodu vodárenského odběru, slouţí k výrobě energie, umoţňuje rekreaci a rybaření 

[29]. 
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Nejmenší z trojice vodních děl je nádrţ Horní Bečva (obr. 7), která byla uvedena do 

provozu na Roţnovské Bečvě roku 1944. Plní stejné funkce jako Bystřička, ale celkový 

objem je mnohem menší, konkrétně 0,66 mil. m
3 

[28].   

         

 

    

 

 

 

 

 

Obr.  7  VD Horní Bečva [30]. 

4.5 Klimatické poměry 

Zájmové území se rozkládá v mírném pásu a je vystaveno vlivům oceánského i 

kontinentálního podnebí. Hlavním činitelem, který ovlivňuje podnebí ČR, je výšková 

členitost. Povodí Bečvy je co do výškového rozpětí rozmanité, tudíţ se na tomto území 

vyskytují chladné, mírně teplé i teplé podnebné oblasti. Do těchto 3 skupin rozdělil 

klimatolog E. Quitt v roce 1971 celou Českou republiku [16].  Rozloţení teplotních oblastí 

je zobrazeno na obr. 8. Pro kaţdou oblast jsou v tabulce 2 a v tabulce 3 uvedeny jejich 

charakteristiky.  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Obr. 8  Klimatické oblasti povodí Bečvy dle Quittovy klasifikace. 
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Nejchladnějším měsícem roku je leden, ale není to pravidlem, můţe jím být také 

únor či prosinec. V Moravskoslezských Beskydech klesá teplota vzduchu (za období 1951-

1980) v zimních měsících průměrně na -6 °C. V oblasti Hostýnsko-vsetínských vrchů je 

průměrná teplota kolem -4 °C a kolem Hornomoravského úvalu -2 °C [16].  

Naopak nejteplejším měsícem bývá nejčastěji červenec. V horských polohách je 

průměrná teplota kolem 12 °C. V Hornomoravském úvalu vystoupá červencová teplota nad 

18 °C [16]. 

Tabulka 2 Charakteristiky chladných a mírně teplých klimatických oblastí povodí Bečvy [16]. 

  Chladná Mírně teplá 

 CH4 CH6 CH7 MT2 MT3 MT5 

Počet letních dnů 0-20 10-30 10-30 20-30 20-30 30-40 

Počet dnů s prům. teplotou 10°C a více 80-120 120-140 120-140 140-160 120-140 140-160 

Počet mrazových dnů (tmin < -0,1°C) 160-180 140-160 140-160 110-130 130-160 130-140 

Počet ledových dnů (tmax < -0,1°C) 60-70 60-70 50-60 40-50 40-50 40-50 

Průměrné teploty v lednu [°C] -6-7 -4-5 -3-4 -3-5 -2-3 -2-3 

Průměrné teploty v dubnu [°C] 2-4 2-4 4-6 6-7 6-7 6-7 

Průměrné teploty v červenci [°C] 12-14 14-15 15-16 16-17 16-17 16-17 

Průměrné teploty v říjnu [°C] 4-5 5-6 6-7 6-7 6-7 6-7 

Průměrný počet dnů se sráţkami 1mm a více 120-140 140-160 120-130 120-130 110-120 100-120 

Sráţkový úhrn ve vegetačním období [mm] 600-700 600-700 500-600 450-500 350-450 350-450 

Sráţkový úhrn v zimním období [mm] 400-500 400-500 350-400 250-300 250-300 250-300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 140-160 120-140 100-120 80-100 60-100 60-100 

Počet dnů zamračených 130-150 150-160 150-160 150-160 120-150 120-150 

Počet dnů jasných 30-40 40-50 40-50 40-50 40-50 50-60 

 

Tabulka 3  Charakteristiky mírně teplých a teplých klimatických oblastí povodí Bečvy [16]. 

 Mírně teplá Teplá 

 MT7 MT 9 MT 10 MT 11 T2 

Počet letních dnů 30-40 40-50 40-50 40-50 50-60 

Počet dnů s prům. teplotou 10°C a více 140-160 140-160 140-160 140-160 160-170 

Počet mrazových dnů (tmin < -0,1°C) 110-130 110-130 110-130 110-130 100-110 

Počet ledových dnů (tmax < -0,1°C) 40-50 30-40 30-40 30-40 30-40 

Průměrné teploty v lednu [°C] -2-4 -2-3 -2-3 -2-3 -2-3 

Průměrné teploty v dubnu [°C] 6-7 6-7 7-8 7-8 8-9 

Průměrné teploty v červenci [°C] 16-17 17-18 17-18 17-18 18-19 

Průměrné teploty v říjnu [°C] 7-8 7-8 7-8 7-8 8-9 

Průměrný počet dnů se sráţkami 1mm a více 100-120 100-120 100-120 90-100 90-100 

Sráţkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400-450 400-450 400-450 350-400 350-400 

Sráţkový úhrn v zimním období [mm] 250-300 250-300 200-250 200-250 200-300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 70-80 60-80 50-60 50-60 40-50 

Počet dnů zamračených 120-150 120-150 120-150 120-150 120-140 

Počet dnů jasných 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 

 



        Marie Vyleţíková: Analýza vyuţití semidistribuovaných a distribuovaných modelů 

_________________________________________________________________________ 

2011                                                                                                                                      16 

 

4.6 Pedologické poměry 

Půda je faktorem, který ovlivňuje skladbu vegetačního pokryvu, včetně fauny, i celý 

ráz krajiny. Nejrozšířenějším půdním typem povodí je kambizem. Jedná se o půdy hnědé 

(hnědé lesní půdy), které se vyznačují vysokou pórovitostí s dobrou vnitřní drenáţí. Při 

chemickém zvětrávání půdy nastává její hnědnutí tzv. brunifikace. Zároveň dochází 

k tvorbě a přeměně jílu. Tento typ půdy se vyskytuje hlavně ve svaţitých terénech, jako 

jsou pahorkatiny, vrchoviny či hornatiny [29]. 

 Druhým nejvíce zastoupeným půdním typem oblasti jsou fluvizem typická a 

glejová. Jsou to půdy mladé, vznikaly v kvartéru z povodňových sedimentů, a proto se 

nachází v nivě řeky. Je pro ně charakteristická hlinitopísčitá aţ jílovitohlinitá zrnitost. Pro 

vysoký obsah ţivin jsou vyuţívány hlavně k zemědělským účelům [27, 29]. V menším 

procentuálním zastoupení se vyskytují v oblasti také další půdní typy, viz obr. 9. 

Trofické řady společně s hydrickými řadami, z tabulky SLT, indikují hydrické 

poměry oblasti.  

Obr.  9  Mapa půdních typů oblasti dle členění MKSP. 
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4.7 Vegetační pokryv 

Původními společenstvy Beskyd jsou listnaté a smíšené lesy, v menší míře také lesy 

jehličnaté. Přirozeně byla v oblasti zastoupena z jedné třetiny jedle, z více neţ poloviny 

buk a smrk se v druhové skladbě vyskytoval nepatrně. V současné době je oblast tvořena 

z 80 % jehličnany, převáţně smrkem ztepilým (Picea abies), a zbylých 20 % zabírají 

bučiny. Na svazích Čertova mlýna a v okolí Radhoště jsou dochovány zbytky původních 

beskydských lesů tvořené jedlovými bučinami s občasným výskytem smrku [1, 23].  

Horské polohy povodí jsou charakterizovány smrkovou bučinou s největším 

zastoupením buku lesního (Fagus sylvatica) a smrku ztepilého (Picea abies) s příměsí 

javoru klenu (Acer pseudoplatanus). Bylinnému patru dominuje třtina chloupkatá 

(Calamagrostis villosa) s občasným výskytem brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus) [1].  

Významná ale plošně málo zastoupená jsou společenstva roklinových a suťových 

lesů. Zaujímají prostor na prudkých balvanitých svazích. Převáţně je zde zastoupen javor 

klen (Acer pseudoplatanus), jilm drsný (Ulmus glabra), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 

a buk lesní (Fagus sylvatica). Bylinné patro je druhově bohaté s výskytem např. měsíčnice 

vytrvalé (Lunaria rediviva) či netýkavky nedůtklivé (Impatienst noli-tangere) [1]. 

V povodí Vsetínské Bečvy je zastoupena ostřicová bučina. Převládající dřevinou je 

buk lesní (Fagus sylvatica). Bylinnému patru dominují ostřice např. ostřice chlupatá 

(Carex pilosa) [1].  

Kolorit valašské krajiny tvoří pastviny s hojným výskytem jalovce obecného 

(Juniperus communis). S úpadkem pastevectví ale byly a jsou tyto pastviny nahrazovány 

mezofilními ovsíkovými loukami. Pro oblast je typický výskyt různých druhů orchidejí 

jako např. prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), vemeník dvoulistý (Platanthera 

bifolia) nebo pětiprstka ţeţulník (Gymnadenia conopsea) [1].   

Hostýnsko-vsetínské vrchy a Javorníky se vyznačují výskytem jedlové a dubové 

bučiny. V niţších okrajových oblastech byly dříve na zemědělské půdě hojně vysazovány 

smrkové monokultury, které ovšem jsou náchylné na poškození větrem a hnilobou. 

V současné době je dřevinná skladba charakterizována tím, ţe je z části přirozená [23].   

V Podbeskydské pahorkatině jsou z větší poloviny zastoupeny hlavně jehličnany (57 

%), s převahou smrku, ale hojně se vyskytují také listnaté porosty [23]. 

http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=1&site=CHKO_beskydy_cz&site=CHKO_beskydy_cz&id=2708&p=flora
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Hornomoravský úval je z klimatického hlediska teplou a sušší oblastí, čemuţ 

odpovídá teplomilný charakter lesních vegetačních stupňů. Oblasti výrazně dominuje 

stupeň dubový nad bukodubovým. Základním společenstvem jsou luţní lesy jilmu a hlinitá 

buková doubrava. V menším mnoţství jsou zastoupeny smrky a borové porosty, převaţují 

duby a jasany. Jak ukázaly povodně v roce 1997 je z ekologického hlediska důleţité 

zvyšovat podíl dubu a omezovat výskyt javoru a jasanu, které se velice špatně vyrovnávají 

s dlouhodobějším zaplavením [23].   

V povodí Bečvy se vyskytují také invazivní druhy rostlin. Zejména se jedná o 

křídlatku japonskou (Reynoutria japonica) a bolševník velkolepý (Heracleum 

mantegazzianum) [31]. 

5 PŘÍPRAVA METEOROLOGICKÝCH DAT 

 Pro modelování jednotlivých s-o situací mi byly z ČHMÚ poskytnuty 2 epizody: 

červen 2004 (zvoleno období 19. - 22. 6. 2004) a srpen 2005 (zvoleno období 19. - 27. 8. 

2005).  

Data pro srpnovou epizodu jsem obdrţela ve formátu *.dss, tudíţ pro model HEC-

HMS jiţ nebyla nutná jejich další úprava. Červnová epizoda ale byla ve formátu *.xls a 

bylo nutné ji transportovat do modelem podporovaného formátu. K tomuto účelu slouţí 

program HEC-DSSVue (obr. 10), který je k dispozici zdarma ke staţení z webových 

stránek HEC-USACE [39].  Databázový systém HEC-DSSVue umoţňuje vkládat, 

spravovat a vizualizovat data, která charakterizuje určitá posloupnost, např. časové řady 

sráţek a průtoků [39]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10  Prostředí  programu HEC-DSSVue 2.0.1. 

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id38823/
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Prostřednictvím menu Data Entry-Manual Time Series se vyvolá nové okno (obr. 

11), které slouţí k vytvoření časové řady sráţkových úhrnů (případně průtoků) dané 

stanice. 

Do pole A se vepíše název povodí, pro které se data zpracovávají. Pole B je určeno 

pro název sráţkoměrné či vodoměrné stanice. Do pole C se zadává v případě sráţkových 

úhrnů parametr PRECIP-INC, při zpracovávání průtoků zase parametr FLOW. Pole D se 

vyplňuje automaticky a značí počáteční datum epizody a v poli E lze nastavit časový krok. 

Posledním polem je pole F, které informuje o způsobu získání dat; OBS znamená, ţe data 

byla získaná měřením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11  Formulář pro přípravu časových řad v prostředí HEC DSS-Vue 2.0.1. 

Dále je třeba vyplnit kolonky určené pro počáteční datum a hodinu měření, zadat 

adekvátní jednotky (sráţky- mm, průtoky- m3/s). U poloţky Type se v případě sráţek volí 

parametr PER-CUM, při tvorbě časových řad průtoků zase parametr INST-VAL.  

Data ze souboru *.xls se následně jednoduše překopírují do takto připraveného 

formuláře. Celý postup se opakuje podle počtu sráţkoměrných či vodoměrných stanic. 

Podrobný popis postupu o vytvoření nejen časových řad je uveden v manuálu programu 

[38]. 

Model HYDROG vyţaduje data o sráţkách a průtocích ve formátu *.csv (ASCII). 

Při jejich tvorbě je třeba dbát na to, aby jednotlivé hodnoty byly odděleny čárkou a 
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desetinná místa tečkou. Takto připravené časové řady musí být uloţeny pod názvem 

SRAZK.csv (sráţky) a MER.csv (průtoky) v adresáři import. Data o sráţkových úhrnech 

jiţ naimportována do prostředí modelu ukazuje obr. 12.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 12  Tabulka srážkových úhrnů po importu dat v prostředí HYDROG. 

Model MIKE SHE pracuje s časovými řadami sráţek ve formátu *.dsf0. Vytvoření 

poţadovaného binárního formátu souboru se provádí přímo v platformě MIKE Zero. 

Prostřednictvím menu File-New-File se zvolí z nabízených moţností Time-Series (.dfs0). 

V otevřeném okně se opět vyplní poţadované údaje jako název stanice, počáteční datum a 

čas, typ měření (sráţky, průtoky) a jeho jednotky. Vygeneruje se nový formulář, do které 

se nakopírují potřebná data (obr. 13).  

 

 

 

 

 

 

 

                   Obr. 13  Časové řady srážek stanice Horní Bečva v prostředí MIKE Zero. 
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Model SIMWE vyţaduje vstupní data o sráţkových úhrnech v rastrovém formátu. 

Ideálním řešením je pouţití radarového snímku dané sráţkové epizody, který jsem ovšem 

v případě této práce neměla k dispozici. Nejvhodnější variantou vytvoření rastrové vrstvy 

se tak jevilo pouţití některé interpolační metody.  

Nabízela se metoda IDW (Metoda váţené inverzní vzdálenosti), metoda krigování či 

metoda minimální křivosti (Spliny). Ani jednou z pouţitých interpolačních metod ale 

nebylo dosaţeno adekvátních výsledků, jelikoţ staniční síť obsahující data o sráţkových 

úhrnech nebyla dostatečně hustá.  

Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k tvorbě rastru pomocí Thiessenových polygonů 

(obr. 14). Tato metoda se nakonec ukázala jako nejvhodnější způsob pro porovnávání 

výstupů jednotlivých modelů, poněvadţ u všech modelů byly Thiessenovy polygony pro 

prostorou diskretizaci sráţek pouţity. 

 

 

    Obr.  14  Prostorová diskretizace srážek pomocí Thiessenových polygonů v prostředí GRASS GIS 6.4.1. 

6 POPIS SRÁŽKOODTOKOVÝCH EPIZOD 

6.1 Epizoda červen 2004 

Celkově lze rok 2004 označit, co se týče povodňových situací, jako rok „chudý“. 

Nedošlo totiţ k ţádným významným vzestupům hladin. Výraznější zvýšení bylo 

způsobeno většinou táním sněhové pokrývky v jarních měsících. Sráţkově se tento rok 



        Marie Vyleţíková: Analýza vyuţití semidistribuovaných a distribuovaných modelů 

_________________________________________________________________________ 

2011                                                                                                                                      22 

 

vyznačoval průměrnými hodnotami. Hladiny vodních toků se v průběhu června 

vyznačovaly rozkolísaností z důvodu proběhlých sráţkových epizod (obr. 15) [6]. 

První dekáda měsíce června byla ve znamení vyšších sráţkových úhrnů na západě 

ČR, kde také došlo k vzestupům hladin zejména v povodí Vltavy. Vzestup byl zaznamenán 

také v jihovýchodní části Moravy [6].   

Sráţkově významnější byla ovšem druhá dekáda měsíce. Nad střední Evropou se 

vytvořilo frontální rozhraní mezi teplým a studeným vzduchem, které podnítilo bouřkovou 

činnost s nebezpečnými doprovodnými jevy, zejména povětrnostními. Čechy zasáhly 

tropické teploty často překračující 30 °C, zatímco na Moravě vystupovaly teploty max. na 

25 °C [12].    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15  Srážková situace červen 2004; horní graf- průtok v závěrovém profilu Dluhonice, spodní graf- 

srážkové úhrny na jednotlivých srážkoměrných stanicích; HEC-DSSVue 2.0.1. 

Přesun zvlněné studené fronty přes východní část ČR na přelomu 19. a 20. 6. byl 

důvodem výraznějších sráţkových úhrnů, ke kterým došlo zejména na Moravě a ve 

Slezsku. Při četných bouřkách spadlo aţ 30 mm sráţek, zatímco v Čechách byly naměřeny 

hodnoty max. do 7 mm. Stanice Slezská Ostrava zaznamenala 36,8 mm a např. Petřvald aţ 

46 mm [12]. I přes výskyt přívalových sráţek nedošlo k vyhlášení povodňových stavů.  
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6.2 Epizoda srpen 2005 

 V první srpnové dekádě se na našem území projevovalo chladné a vlhké Z aţ SZ 

proudění, které s sebou přineslo teplotu s hodnotami pod dlouhodobým normálem (v 

průměru 2-4 °C pod normálem) a výskytem téměř kaţdodenních méně vydatných sráţek 

[13].    

 V průběhu srpna došlo ke třem obdobím spojených s výraznější sráţkovou činností. 

Jednalo se o období 2. - 7. 8., 14. - 16. 8. a 20. - 24. 8. K výraznému vzestupu hladin došlo 

aţ při třetí situaci, viz obr. 16. Roţnovská a Vsetínská Bečva patřily mezi nejvodnější toky 

měsíce srpna [7].    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16  Srážková situace srpen 2005; horní graf- průtok v závěrovém profilu Dluhonice, spodní graf- 

srážkové úhrny na jednotlivých srážkoměrných stanicích; HEC-DSSVue2.0.1. 

V druhé polovině dekády se do střední Evropy dostávala od JV brázda nízkého tlaku 

vzduchu, která výrazně ovlivňovala počasí v severovýchodní části republiky. Sráţkové 

úhrny za 24 hodin mnohdy překročily 65 mm. Vyšní Lhoty zaznamenaly 68 mm, Olešná 

na přehradě 88 mm a Ropice aţ 95,5 mm sráţek. V reakci na tyto sráţkové úhrny došlo 

k vzestupu hladin řek v povodí Ostravice na 1. SPA ve Sviadnově a Olše na 2. SPA 

v Českém Těšíně. Na Roţnovské Bečvě byl rovněţ zaznamenán 2. SPA [13].   

 Sráţkové epizody odehrávající se na Moravě a ve Slezsku v tomto období 

vyvrcholily v nejvýznamnější letní povodňovou událost roku 2005 [7].    
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7 CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH MODELŮ 

Pro účely této práce byly vybrány čtyři sráţkoodtokové modely. Dva ze skupiny 

semidistribuovaných- HEC-HMS, HYDROG a zbylé dva ze skupiny distribuovaných 

modelů- MIKE-SHE, SIMWE. 

7.1 HEC-HMS 

Hydrologický model HEC-HMS je zkratkou Hydrologic Engineering Center - 

Hydrologic Modeling System. Byl vytvořen v hydrologickém centru ţenijních inţenýrů 

Americké armády (HEC-USACE) a je zdarma ke staţení na webových stránkách USACE 

[41] včetně uţivatelských a technických manuálů ke všem vytvořeným verzím. Dále je na 

webových stránkách zdarma k dispozici správce časových řad HEC-DSSVue nebo HEC-

GeoHMS slouţící k předzpracování dat. HEC-HMS je předchůdcem programu HEC-1, 

který vznikl jiţ v roce 1967. V současné době je k dispozici nejnovější verze 3.5, ale při 

zpracovávání této práce byla vyuţita verze 3.4. Přes to, ţe program vznikl ve Spojených 

státech, je navrţen tak, aby jej bylo moţno pouţít pro různé oblasti [35, 41]. 

Model disponuje příznivým grafickým uţivatelským rozhraním (obr. 17), které 

umoţňuje snadný a plynulý přechod mezi jednotlivými komponenty modelu [36].  

Model se skládá ze 4 základních prvků. Nejdůleţitějším z nich je basin model, který 

prezentuje samotné schematizované povodí. Dalším prvkem je meteorologic model 

popisující rozmístění sráţky na povodí dle příslušných sráţkoměrných a vodoměrných 

stanic. Control specification obsahuje nastavení počátku a konce času simulace epizody a 

časového kroku výpočtu. Posledním komponentem jsou input data (time-series data, paired 

data, grid data). V této práci byly pouţity time-series data, čímţ byly do projektu vloţeny 

sráţkoměrné a vodoměrné stanice včetně údajů o sráţkových úhrnech a průtocích.  

HEC-HMS pouţívá k reprezentaci sráţkoodtokového procesu dílčích výpočetních 

modulů, které korespondují s jednotlivými komponenty s-o procesu. Jedná se o [19, 37]: 

 runoff volume model- počítá objem odtoku, jedná se o modul transformace sráţky 

na povodí, k výpočtu slouţí hned několik metod, v této práci byly vyuţity metody 

SCS CN a Green-Ampt, model stanoví velikost efektivní sráţky tj. sráţky, která 

vyvolá povrchový odtok z povodí 



        Marie Vyleţíková: Analýza vyuţití semidistribuovaných a distribuovaných modelů 

_________________________________________________________________________ 

2011                                                                                                                                      25 

 

 direct runoff model- představuje přímý odtok z povodí, ke kterému dochází při 

přesycení půdy vodou a vyplnění všech bezodtokých depresí, k výpočtu lze vyuţít 

různé metody, zde byla zvolena metoda Clarkova jednotkového hydrogramu, která 

je zároveň metodou nejpouţívanější 

 baseflow model- reprezentuje základní odtok z povodí odehrávající se v nasycené 

zóně, z nabízených metod výpočtu byla vyuţita recesní metoda, která je co do 

vyplnění hodnot parametrů nejjednodušší ze všech nabízených  

 routing model- představuje pohyb vody v korytě, nejpouţívanější výpočetní 

metodou je metoda kinematické vlnové aproximace, která vychází ze Saint-

Venantových rovnic (rovnice kontinuity a hybnosti) 

Obr. 17  Grafické uživatelské rozhraní modelu HEC-HMS 3.4. 

K výhodám modelu HEC-HMS patří zejména jeho cena, tedy ţe se šíří jako 

freeware. Umoţňuje snadnou schematizaci povodí, přímé napojení na GIS, vyuţívá řadu 

výpočetních metod pro stanovení hydrologické a hydraulické transformace sráţky na 

povodí [35]. Bohuţel model neumoţňuje automatickou úpravu parametrů kalibračními 

koeficienty; přepočet musí být proveden ručně.  

7.1.1 Metoda SCS CN 

Metoda byla odvozena Agenturou pro ochranu půd v USA Soil Conservation Service 

(SCS). Zkratka CN znamená curve number „číslo křivky“. Vychází z jednotkového 
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hydrogramu a primárně byla určena pro menší zemědělská povodí. Později došlo k její 

modifikaci pro povodí lesní a urbanizovaná [20]. Patří mezi metody, které dokáţou odvodit 

objem přímého povrchového odtoku na povodí. Hodnota CN vyjadřuje výšku povrchového 

odtoku v mm [19, 35]. 

Princip metody spočívá v tom, ţe se do jednoho čísla sdruţí hydrologické 

charakteristiky půd a parametry krajinného pokryvu, které vyjádří odtokovou ztrátu na 

povodí. Hodnota povrchového odtoku je odvozována ze vztahu [3, 37]:  

 
SIP

IP
Q

a

a






2

 

kde: Q ……. povrchový odtok; mm 

        P ……. sráţky; mm 

        Ia ……. počáteční ztráta na povodí; mm 

        S …….. parametr daný vztahem S= 25,4∙(1000/CN –10); [mm] 

Z analýz výsledků z mnoha experimentálních povodí byl odvozen vztah Ia= 0,2∙S 

[37].   

Teoreticky můţe číslo CN křivky nabývat hodnot 0-100, přičemţ hodnota 100 

znamená, ţe to co v podobě sráţek spadne, také odteče, aniţ by došlo k infiltraci a naopak 

nulová hodnota CN křivky signalizuje, ţe ze sráţek nic neodtéká, viz obr. 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18  Nomogram CN křivek [35]. 
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V praxi se hodnota CN křivek pohybuje v rozmezí 40-100. Hodnota 50 je typická pro 

rašeliniště, horská povodí nabývají hodnot v intervalu 60-75 [35]. 

Pro stanovení čísla CN křivek je nutné znát hydrologickou skupinu půd (rozlišují se 

4 kategorie A-D v závislosti na mocnosti půdního profilu a hydraulické vodivosti), vyuţití 

území, typ pokryvu a předchozí vláhové podmínky. Počáteční stav nasycenosti půdního 

profilu vychází z předchozích vláhových podmínek (angl. AMC- Antencedent Moisture 

Conditions). Tento koeficient ovlivňuje hodnotu povrchového odtoku na základě 

sráţkových úhrnů v předchozích 5 dnech. V tabulce 3 jsou znázorněny skupiny 

předchozích vláhových podmínek (PVP) [19]: 

Tabulka 4  Skupiny předchozích vláhových podmínek [35]. 

Skupina PVP 
Srážkový úhrn v mm v předchozích 5 dnech 

   mimovegetační období       vegetační období 

I      < 13      < 36 

II     13 - 18    36 - 53 

III      > 28      < 53 

Skupina PVP I je charakterizována nízkým nasycením půdy po předchozím dešti. 

Půda je suchá s takovým mnoţstvím vody, které umoţňuje optimální obdělávání půdy. Pro 

skupinu PVP II je typické průměrné nasycení půdy vodou. Pro stanovení objemu 

povrchového odtoku se doporučuje odvodit CN právě pro PVP II. Skupinu PVP III 

charakterizuje vysoká nasycenost půdy po předchozím dešti [20]. 

7.1.2 Metoda Green-Ampt 

Metoda Green-Ampt vznikla jiţ v roce 1911 jako jedna z metod počítající odtokovou 

ztrátu. Přes to, ţe po jejím vzniku byla vytvořena řada dalších metod, patří stále, zejména 

v USA, mezi nejpouţívanější metody v sráţkoodtokových modelech. Tato metoda je 

zjednodušením Darcyho zákona ve vertikále tzv. pístový tok (angl. piston flow). 

Zjednodušení spočívá v tom, ţe při výpočtu se zanedbává hydraulický gradient. Tudíţ tuto 

metodu není vhodné aplikovat na vysokohorská povodí, která se vyznačují výraznou 

sklonitostí (tím by se vnášela vysoká chyba do výpočtů infiltrace). Dále se při této metodě 

neuvaţují preferenční cesty proudění a předpokládá se, ţe nad zónou infiltrace je půda 

homogenně nasycena (obr. 19) [35].   
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Obr.  19  Grafické vyjádření metody Green-Ampt [36]. 

Metoda Green-Ampt vychází ze vztahu [3, 36]: 
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kde:   f- rychlost infiltrace; [mm/h] 

          KS- nasycená hydraulická vodivost; [mm/h] 

          Hf- sací vztlak 

          Md- deficit půdní vlhkosti; [mm] 

          F- celková infiltrační hloubka; [mm] 

Jednotlivé parametry lze stanovit pomocí hodnot CN křivek dosazením 

do následujících vztahů [36]: 
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Pro stanovení infiltrace metodou Green-Ampt je třeba znát tři základní parametry. 

Jedná se o pórovitost, hydraulickou vodivost a sací vztlak. 

Pórovitost představuje prostor v horninovém prostředí, který není vyplněn pevnými 

částicemi půdy [19]. Celková pórovitost nc je udávána jako podíl objemu pórů VP a 

celkového objemu horniny Vh [4]: 

 
h

p

c
v

v
n   

Po vynásobení hodnoty celkové pórovitosti 100, získáme vyjádření v procentech; 

jinak se udává jako bezrozměrná hodnota.  

Kromě celkové pórovitosti nc se v nasycené zóně pouţívá pórovitost efektivní 

(drenáţní). Efektivní (drenáţní) pórovitost ne je definována jako podíl objemu pórů 

𝑉𝑃𝑑𝑟
umoţňujících proudění vody gravitační silou a celkového objemu horniny Vh [4]: 

h

p

e
v

v
n dr  

Hydraulická vodivost v pedologii vyjadřuje schopnost, případně neschopnost, půdy 

a půdního prostředí vést vodu. Pro účely podzemní hydrauliky je hydraulická vodivost 

nově označována jako koeficient filtrace K (m/s). Hydraulická vodivost závisí na 

vlastnostech pórového prostředí a proudící kapaliny. Lze ji stanovit pomocí vzorce [4]: 



 g
kK


  

kde:  K- hydraulická vodivost; [m/s] 

k- koeficient propustnosti; [m
2
] 

ρ- měrná hmotnost kapaliny; [kg/m
3
] 

g- gravitační zrychlení; [m
2
/s] 

𝜇 - dynamická viskozita; [Pa.s] 

Sací vztlak je závislý na velikosti pórů a jejich rozloţení. Obvykle se vyjadřuje 

v záporných hodnotách jako výška sloupce vody např. v mm [19]. 
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V technickém manuálu HEC-HMS [37] je uvedena tabulka, viz tabulka 5, 

odhadovaných hodnot těchto parametrů pro jednotlivé půdní druhy. 

 Tabulka 5  Odhadované hodnoty vstupních parametrů metody Green-Ampt pro jednotlivé půdní druhy. 

Půdní druh Pórovitost 
Sací vztlak; 

[mm] 

Hydraulická vodivost;  

[mm/h] 

písčitá (sand)  0,437 49,5 117,8 

hlinito-písčitá (loamy sand)  0,437 61,3 29,9 

písčito-hlinitá (sandy loam) 0,453 110,1 10,9 

hlinitá (loam) 0,463 88,9 3,4 

prachovitá hlinitá (silt loam) 0,501 166,8 6,5 

písčito-jílovito-hlinitá (sandy clay loam) 0,398 218,5 1,5 

jílovito-hlinitá (clay loam) 0,464 208,8 1,0 

prachovitá jílovito-hlinitá (silty clay loam) 0,471 273,0 1,0 

písčitý jíl (sandy clay) 0,430 239,0 0,6 

prachovitý jíl (silty clay) 0,479 292,2 0,5 

jíl (clay) 0,475 316,3 0,3 

7.2 HYDROG 

Hydrologický model HYDROG, který je vyvíjen od roku 1991 a byl vytvořen 

profesorem Milošem Starým z VUT Brno, je programový systém určený zejména pro 

simulaci a predikci povrchového odtoku z povodí, který je vyvolán přívalovou nebo 

regionální sráţkou. V operativní hydrologické praxi se jiţ jako s-o model osvědčil a je 

pouţíván mnoha pracovišti ČHMÚ, zejména na regionálních pobočkách v Ostravě (pro 

povodí Odry, Bečvy a Horní Moravy) a na pobočce v Brně (pro povodí Moravy a Dyje). 

Model vyuţívají také podniky Povodí Odry, Labe a Ohře [14, 33]. 

Model pouţívá pro řešení hydrologické transformace metodu Hortona, kdy počáteční 

ztráta je respektována pouze infiltrací a její hodnota vychází ze sráţkového úhrnu 

v předešlém období.  Hydraulická transformace je počítána kinematickou vlnovou 

aproximací Saint Venantových rovnic. Toto matematické zjednodušení spočívá 

v nahrazení rovnice hybnosti Manningovou algebraickou rovnicí a rovnice kontinuity je 

řešena v diferenciálním tvaru [33]. 

Reálné povodí je pro účely modelu nahrazeno schematizovaným povodím (obr. 20) 

v podobě orientovaného ohodnoceného grafu G (N, H, P). Písmeno N značí mnoţinu 

vrcholů (uzlů) grafu představující bodové vodní zdroje. H je označení pro mnoţinu hran 
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grafu, které symbolizují vodní tok a P je mnoţinou všech ploch, které jsou zavěšeny na 

hrany grafu a znázorňují jednotlivá subpovodí [14, 33]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20  Nákres schematizace povodí modelem HYDROG [14]. 

Ohodnocení grafu spočívá v charakteristice fyzikálních vlastností pro všechny 

plochy a hrany grafu a popis geografických vlastností jeho uzlů. U zavěšených ploch se 

určuje vlastní velikost plochy, délka povrchového odtoku, sklon a drsnost povrchu. Pro 

hrany jakoţto koryta toku se určuje podélný sklon a drsnost koryta a tvar příčného profilu. 

Uzly představují bodové vodní zdroje např. nádrţe a pro ně se stanoví parametry přelivů a 

spodních výpustí, funkční objem nádrţe atd.  Všechny zadané hodnoty jsou pro danou 

mnoţinu prvků konstantní, tudíţ model HYDROG patří do skupiny semidistribuovaných 

modelů [19, 33]. 

Model není moţné volně šířit jako freeware. Jedná se o komerční produkt, který je 

navíc opatřen licencovaným hardwarovým klíčem. Největší výhoda modelu spočívá v 

úpravách kalibračních koeficientů.  

7.3 MIKE SHE 

Hydrologický model MIKE SHE patří do skupiny distribuovaných modelů. 

Umoţňuje simulovat všechny procesy odehrávající se v hydrologickém cyklu od 

evapotranspirace přes přímý povrchový odtok, odtok v saturované a nesaturované zóně aţ 

k pohybu vodní masy v korytech. Má široké uplatnění napříč různými organizacemi. Je 

vhodným nástrojem pro tvorbu analýz, plánování a management v oblasti vodních zdrojů, 

pro posuzování interakce mezi povrchovými a podzemními vodami atd. [24].   

 MIKE SHE (Systéme Hydrologique Européen) byl vytvořen v roce 1977 

konsorciem tří evropských organizací- the Institute of Hydrology (Velká Británie), 
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SOGREAH (Francie) a DHI Water & Environment (Dánsko). Hlavním důvodem k jeho 

vytvoření bylo zkoumání dopadů antropogenních činností na procesy probíhající 

na povodí. Právě institut DHI od poloviny 80. let model soustavně rozvíjí a v současné 

době je MIKE SHE součástí platformy MIKE Zero, která obsahuje další modely jako 

MIKE 11, MIKE 21c, MIKE FLOOD [24, 43]. 

 MIKE SHE je na straně vstupních dat modelem příliš komplexním, proto se pro 

operativní hydrologickou praxi většinou nepouţívá. Pro tyto účely se dává přednost 

modelům HEC-HMS nebo HYDROG. Na model MIKE SHE lze napojit i jiné modely 

z čehoţ vyplývá jeho komplexnost. Např. připojením hydrodynamického modelu MIKE 

11, je moţno v 1D vyjádření simulovat pohyb vodní masy v korytě nebo jezerech, 

simulovat jezy, propustky atd. Pro řešení proudění v nasycené zóně se vyuţívá napojení 

MODFLOW. V případě odtoku v urbanizovaném území se MIKE SHE propojí s modelem 

MOUSE [24, 36].    

Ke stanovení povrchového odtoku vyuţívá model difúzní vlnovou aproximaci Saint 

Venantových rovnic nebo semidistribuovaný přístup zaloţený na Manningově vztahu [24].  

Evapotranspirace je počítána metodou Kristensen-Jensen. Kromě této metody lze 

vyuţít také zjednodušený dvouvrstvý model, který rozděluje nenasycenou zónu na svrchní 

vrstvu (tzv. kořenovou zónu, kde se uplatňuje RDF faktor- voda je odčerpávána kořeny 

rostlin a dochází k evapotranspiraci) a spodní vrstvu (zóna pod kořenovou zónou, k 

procesu evapotranspirace zde nedochází). Při tomto řešení se musí modelu zadat parametry 

LAI a hloubka prokořenění (root depth). Hodnoty indexu LAI se v průběhu roku mění 

v závislosti na klimatických podmínkách [24].  

Model vyuţívá metody konečných rozdílů pro simulaci podzemního odtoku a 

nasycené zóny ve 3D. Při řešení nasycené zóny numerickou metodou lze zvolit buďto 

reprezentaci prostřednictvím geologických vrstev nebo čoček. V případě geologických 

vrstev dochází k parametrizaci vlastností kolektoru pro celou modelovanou oblast. 

Geologické čočky se pouţívají tam, kde je poţadována detailní analýza území. Jejich 

rozsah je limitován dostatkem hydrogeologických dat [24, 35].  

Proudění v nenasycené zóně je řešeno Richardsovými rovnicemi nebo jejich 

zjednodušenou metodou [19, 24].  
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 Výstupy MIKE SHE jsou generovány v grafech nebo v rastrech. Mezi hlavní patří 

rastr povrchového odtoku (ve směru x, y) a jeho výška, evapotranspirace, infiltrace do 

nesaturované zóny, hypodermického průtoku atd. Moţností výstupů je mnoho a jsou 

odvislé od komplexity modelu a schematizace. 

7.4 SIMWE 

Model SIMWE (SIMulated Water Erosion) je distribuovaným s-o modelem, který je 

součástí GRASS (Geographic Resources Analysis Support System). Jedná se o freeware a 

je moţné jej zdarma stáhnout z webových stránek [18]. Na jeho vývoji se podílí 

programátoři z celého světa. Do verze 6.3 bylo moţné s modelem pracovat pouze 

v operačním systému Linux. Nejnovější verze 6.4.1 umoţňuje vyuţití modelu také 

v systému Windows, čímţ se rozšířil okruh uţivatelů softwaru o ty, kteří nemají příliš 

praktických zkušeností s prací v linuxovém prostředí. 

SIMWE navazuje na rastrový modul r.sim.water, který byl v dřívějších verzích 

modelu GRASS pouze doplňkovým modulem. Teprve od verze 6.2.2 je modul implicitně 

zahrnut v rámci nástrojů hydrologických analýz pod názvem SIMWE [36].  

SIMWE je hydrologickým modelem řešícím povrchový odtok ve 2D pomocí Saint 

Venantových rovnic a difúzní vlnové aproximace. Jednou z jeho hlavních výhod je 

pouţívání víceměřítkové simulace, kdy v rámci malého rozlišení zájmového území je 

moţné zároveň řešení určité části území do větších detailů pomocí vzorkovacích bodů tzv. 

walkers. Úpravami rovnic vlnové aproximace a algoritmů dosahuje model vyšší stability 

v těch oblastech DMT, pro které je typický niţší sklon a hydraulický spád. Snadno si také 

poradí s výpočty v místech, ve kterých je obtíţné určit směr toku (např. terénní nerovnosti 

a deprese, výrazné změny ve spádu toku atd.), coţ je jeho další výhodou [17, 36]. 

SIMWE k výpočtu simulací vyţaduje tyto vstupní rastry [17, 36]: 

 DMT 

 rastr gradientu dx (ve směru V-Z) 

 rastr gradientu dy (ve směru S-J) 

 rastr koeficientu drsnosti dle Manninga 

 rastr sráţek  

 rastr infiltrace 
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8 MODELOVÁNÍ V HEC-HMS 

Samotnému modelování v sráţkoodtokovém modelu HEC-HMS předchází 

schematizace povodí neboli preprocesing dat (jejich předzpracování). Teprve po vytvoření 

hydrologicky korektních vrstev jak rastrových, tak i vektorových, jsou data naimportována 

do prostředí HEC-HMS. Kromě tohoto typu dat je třeba dále dodat časové řady (data ze 

sráţkoměrných a vodoměrných stanic). Následuje samotný výpočet simulace, její 

předběţné vyhodnocení a poslední krok představuje kalibrace.  

8.1 Preprocesing dat 

Nejdůleţitějším vstupem při schematizaci povodí je digitální model terénu DMT 

(nebo také digitální výškový model DEM- Digital Elevation Model). Digitální model 

terénu znázorňuje průběh nadmořských výšek v zájmovém povodí [19]. Pro účely 

modelování je DMT ve většině případů reprezentován rastrem. Od velikosti buňky rastru 

se odvíjí míra detailu. V této práci má hrana buňky rastru velikost 25 m, protoţe DMT, 

jehoţ rozlišení je větší neţ 25 m, se nedá pro další schematizace pouţít [35].  

DMT povodí Bečvy lze vytvořit např. v ESRI ArcMap 9.3 s pouţitím nástroje 

Spatial Analyst Tools- Interpolation-Topo to Raster interpolací vrstev vrstevnic, vodních 

toků, vodních ploch a rozvodnice (obr. 21). 

Obr. 21  DMT povodí Bečvy vytvořený interpolací vrstev v prostředí ArcMap 9.3. 

V prostředí ArcView GIS 3.2 je před zahájením schematizace nutno zapnout 

potřebné extenze. Jedná se o moduly HEC-GeoHMS a HEC-GeoHMS Add-In. Důleţitou 

extenzí je také Spatial Analyst, bez které by oba předchozí moduly nebylo moţné pouţít. 

Po navolení extenzí je třeba definovat jednotky zobrazení (metry) a projekt uloţit. Po 
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přidání DMT do prostředí ArcView GIS 3.2 lze přistoupit k samotné schematizaci dle 

jednotlivých modulů. 

8.1.1 Modul HEC-GeoHMS  

Prostřednictvím záloţky Terrain Preprocessing (obr. 22) se postupně spouští sled 

výpočtů, které ve finální fázi umoţní export dat reprezentujících schematizované povodí 

do prostředí HEC-HMS. Z vloţeného DMT vznikají tyto odvozené vrstvy (obr. 23) [34]: 

o Fill Sinks- rastr vyplněných bezodtokých depresí  

o Flow Direction- rastr určení směrů největšího sklonu pro kaţdou buňku 

terénu 

o Flow Acumulation- rastr akumulace odtoku, kdy je stanoven počet buněk, 

které dotují vodou konkrétní buňku 

o Stream Definition- rastr definice toku s hodnotou akumulace vody, která je 

větší neţ určitá uţivatelem stanovená hodnota (zpravidla se tato hodnota 

stanoví jako poměr celkové plochy k závěrovému profilu) 

o Stream Segmentation- rastr rozdělení toku na orientované říční úseky, pro 

které mají buňky stejnou hodnotu 

o Watershed Delineation- rastr rozdělení povodí na subpovodí podle 

jednotlivých říčních úseků; buňky daného subpovodí mají stejnou hodnotu 

o Watershed Polygon Processing- převedení rastru subpovodí na 

polygonovou vrstvu hranic (ESRI shapefile) 

o Stream Segment Processing- převedení rastru říčních úseků na liniovou 

vrstvu vodního toku (ESRI shapefile) 

o Watershed aggregation- automatická agregace povodí; nemá ţádný 

hydrologický význam, ale je nutná ke zrychlení další výpočtů  

 

 

 

 

 

Obr. 22  Obsah záložky Terrain Preprocessing v prostředí ArcView GIS 3.2. 
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Celý postup lze nahradit prostřednictvím Full Preprocessing Setup, ale tato moţnost 

se nedoporučuje, poněvadţ ve většině případů nevede ke správným výsledkům.  Po 

vytvoření všech odvozených vrstev je třeba začít nový projekt a to z menu poloţky HMS-

Project Setup-Start New Project. Následuje určení uzávěrového profilu tlačítkem Add 

Outlet Point   a finální vygenerování nového projektu pomocí HMS-Project Setup-

Generate Project.  Automaticky se otevře nové okno v náhledu Proj View a tím je první 

část předzpracování dat hotova.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23  DMT s vygenerovanými subpovodími, vodním tokem a určeným  

uzávěrovým profilem v prostředí ArcView GIS 3.2. 

V tomto novém rozhraní lze vygenerovaný model upravovat např. spojovat či 

rozdělovat subpovodí, editovat jednotlivé říční úseky, a to pomocí poloţky Basin 

Processing. Pro účely této práce byla ponechána implicitně vygenerovaná subpovodí i říční 

úseky. Pro výpočet charakteristik DMT je důleţitá poloţka Basin Characteristics. 

Jednotlivými příkazy dochází k výpočtu parametrů (obr. 24), které jsou zapisovány do 

atributové tabulky polygonové vrstvy povodí [34]: 

o River Length- stanovení délky říčních úseků 

o River Slope- stanovení sklonů jednotlivých říčních úseků; je nutné nastavit 

jednotky (metry) 

o Basin Centroid- stanovení těţiště pro kaţdé subpovodí prostřednictvím 

různých výpočetních metod; pro účely této práce byla ponechána výpočetní 

metoda Bounding Box Method 

o Longest Flow Path- stanovení nejdelší údolnice 
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o Centroidal Flow Path- stanovení délky toku z profilu průmětu povodí na 

hlavní tok k závěrovému profilu  

Obr. 24  Výřez z atributové tabulky WaterShd.shp; prostředí ArcView GIS 3.2. 

Další série výpočtů se spouští poloţkou HMS (obr. 25). Jedná se o tyto funkce [34]: 

o Reach Auto Name- přiřazení názvů jednotlivým říčním úsekům podle  

  konvence; např. R250 

o Basin Auto Name-  přiřazení názvů jednotlivým subpovodím podle 

konvence; např.    120W120 

o Map to HMS Units- nastavení jednotek; většinou se vybírá moţnost převodu 

na jednotky soustavy SI 

o HMS Check Data- příkaz, kterým se překontroluje topologie; v případě chyb 

dojde na jejich upozornění 

o HMS Schematic- dojde k vytvoření schematického modelu povodí; body 

znázorňují těţiště subpovodí a soutoky, linie ztvárňují úseky toků 

o HMS Legend- k vytvořené schematizaci přiřadí legendu 

o Add Coordinates- přiřazení souřadnic 

o Backround Map File- vznikne exportní soubor mapfile.map, který 

představuje mapový podklad projektu v prostředí HEC-HMS 

o Distributed Basin Model- vznikne exportní soubor hmsfile.basin 

schematizovaného povodí, který představuje základní vstupní soubor 

modelu HEC-HMS 

Podrobný popis extenze HEC-GeoHMS lze jako manuál stáhnout přímo z oficiálních 

stránek US Army Corps of Engineers [41].  
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Obr. 25 Funkce položky HMS společně se zobrazenou legendou schematizovaného povodí Bečvy; 

prostředí ArcView GIS 3.2. 

Modul HEC-GeoHMS Add-In se aktivuje tlačítkem   (Toggle View Interface), 

čímţ dojde k vypnutí extenze HEC-GeoHMS a zpřístupnění nabídky nové extenze. Modul 

HEC-GeoHMS Add-In byl upraven v OPV ČHMÚ (díky tomu je prostředí extenze jako 

jediné v  ArcView v českém jazyce) za účelem doplnění chybějících charakteristik, které 

byly vypočítány prostřednictvím extenze HEC-GeoHMS [5].   

8.1.2 HEC-GeoHMS Add-In 

Modul HEC-GeoHMS Add-In (obr. 26) umoţňuje sérií výpočtů, kde jednou z nich je 

výpočet Charakteristiky z DEM. Pro výpočet je nutné nastavit parametry prostředí 

(velikost buňky, rozsah analýzy). Ve většině případů se v rolovací liště Analysis Extent a 

Analysis Cell Size volí moţnost Same as fillgrid; tzn. velikost buňky i rozsah analýzy 

budou vypočteny podle rastru vytvořeného příkazem Fill Sinks. V atributové tabulce 

povodí budou po dokončení výpočtu vyplněny nové poloţky [34]: 

 BASINAREA- plocha subpovodí; km
2
 

 PERIMETER- obvod jednotlivých subpovodí tzn. délka rozvodnic; m 

 CENTROID X- souřadnice X pro těţšitě subpovodí; m 

 CENTROID Y- souřadnice Y pro těţšitě subpovodí; m 

 MEANELEV- průměrná nadmořská výška subpovodí; m n. m. 
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 BASINSLOP- skon subpovodí; bezrozměrná hodnota 

 MFDIST- max délka toku v subpovodí; m 

 MFDSLOPE- průměrný sklon povodí podél maximální délky toku; bezrozměrná 

hodnota 

 CENTOUT- délka toku z profilu průmětu těţiště povodí na hlavní tok k 

závěrovému profilu; m 

 SLCENTOUT-  průměrný sklon povodí podél toku z profilu průmětu těţiště 

povodí na hlavní tok k závěrovému profilu; m 

Obr. 26  Obsah modulu GeoHMS Add-In v prostředí ArcView GIS 3.2. 

Další výpočet se týká CN křivek. Nejprve je třeba načíst samotnou vrstvu CN křivek 

v rastrovém formátu a teprve poté je moţno spustit Výpočet CN. Uţivatel je vyzván 

k výběru rastru reprezentujícího CN. Po potvrzení volby se spouští výpočet. Jeho 

výsledkem jsou nově vyplněné poloţky v atributové tabulce povodí [34]: 

 CN- průměrná hodnota CN  

 RTIMP- procentuální část nepropustných ploch; obsahuje pouze 0, hodnoty mohou 

být dodatečně doplněny z rastru nepropustných ploch 

 I_LOSS- počáteční ztráta na odtoku vyjádřena v mm, závisí na hodnotě CN a 

počítá se ze vztahu [34]: 

 
2,0

)254(25400
_ 




CN

CN
LOSSI

 

Dále byl v této práci pouţit Výpočet doby koncentrace. V atributové tabulce povodí 

jsou poté nově vyplněny parametry [34]: 

 TC- Time of Concentration; doba, kterou potřebuje částečka vody, aby dosáhla 

závěrového profilu z nejvzdálenějšího místa povodí; důleţitý parametr, který 

ovlivňuje tvar povodňové vlny [36]. 
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 TLAG- čas od vypadnutí příčinné sráţky na povodí do doby vzniku kulminačního 

průtoku v závěrovém profilu [34]; mezi TLAG a TC existuje převodní vztah, který 

charakterizuje empirický vzorec [34]: 

   TLAG = 0.6∙TC 

 RC- Storage Coefficient; vyjádření doby, po kterou se voda zdrţí v povodí 

v hodinách [34]; opět existuje empirický vztah pro odvození tohoto koeficientu 

[34]:                                         

RC = 1,631578947⋅TC 

Následuje Export charakteristik povodí (obr. 27). Všechny vypočtené charakteristiky 

jsou zobrazeny v okně podle jednotlivých subpovodí a je moţné tyto charakteristiky 

následně zkopírovat do textového dokumentu [34]. 

Obr. 27  Vygenerovaný soubor vypočtených charakteristik pro povodí R10W10. 

Posledním krokem je Aktualizace souboru pro HEC-HMS. Tímto je exportní soubor 

hmsfile.basin doplněn o nově vypočtené charakteristiky z extenze HEC-GeoHMS Add In a 

je moţno jej s nově získanými daty naimportovat do prostředí HEC-HMS, čímţ je celá 

schematizace ukončena. 

8.2 Vytvoření základních prvků v modelu HEC-HMS 

Prvním úkolem v prostředí HEC-HMS je zaloţení nového projektu pomocí File-New 

nebo ikony v hlavním menu. Otevře se nové okno Create a New Project (obr. 28), do 

kterého je nutno vyplnit identifikační údaje projektu. Tlačítkem Create je projekt zaloţen.  
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Obr. 28  Okno pro založení nového projektu v HEC-HMS 3.4. 

Po úspěšné schematizaci povodí, je výsledný soubor naimportován do nově 

zaloţeného projektu v HEC-HMS prostřednictvím File-Import-Basin Model, kde se načte 

soubor hmsfile.basin. V modelu se po importu vytvoří jeden ze základních prvků 

uţivatelského rozhraní- Basin Models. Druhý vygenerovaný soubor, mapfile.map, se 

pomocí Backround Layers vloţí jako mapový podklad.  

Následuje vloţení sráţkoměrných a vodoměrných stanic- Time Series Data. Nový 

prvek se přidává prostřednictvím menu Components-Time Series Data Manager. Nejprve 

se vytvoří jednotlivé sráţkoměrné stanice (Precipitation Gages), které se propojí s daty o 

sráţkových úhrnech, případně s daty o průtocích, uloţených v binárním DSS souboru (lze 

také zvolit moţnost manuálního vkládání dat).  

Stejným způsobem se vkládají vodoměrné stanice a jejich údaje o průtocích, ale s tím 

rozdílem, ţe se v rolovací liště Data Type zvolí Discharge Gages. Pro kaţdou vloţenou 

stanici je nutné zadat přesné datum a časový interval (celá epizoda nebo její část), na který 

se budou výpočty simulace vztahovat. Pokud proběhl import časových řad úspěšně, je 

moţné zobrazit výstupy epizody jako např. hyetogram zobrazený na obr. 29. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29  Hyetogram srážkoměrné stanice Dluhonice po importu časových řad z binárního DSS 

souboru do prostředí HEC-HMS. 



        Marie Vyleţíková: Analýza vyuţití semidistribuovaných a distribuovaných modelů 

_________________________________________________________________________ 

2011                                                                                                                                      42 

 

Jako další prvek byl přidán Meteorologic Models skrze Components- Meteorologic 

Model Manager. Prostřednictvím Thiessenových polygonů jsou kaţdé sráţkoměrné stanici 

přiřazena jednotlivá subpovodí. 

Thiessenovy polygony byly vytvořeny v ArcView GIS 3.2 prostřednictvím extenze 

Create Thiessen Polygons.  Metoda Thiessenových polygonů vychází z předpokladu, ţe 

mnoţství sráţek v jakémkoli místě povodí je stejné jako mnoţství sráţek naměřené 

sráţkoměrnými stanicemi, které se nacházejí v povodí nebo v jeho blízkosti [37]. Kaţdému 

polygonu je přiřazena jedna sráţkoměrná stanice a všechna místa v rámci polygonu jsou 

blíţe sráţkoměrné stanici uvnitř tohoto polygonu neţ stanici jiné (obr. 30).  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30  Metoda Thiessenových polygonů [37]. 

Po rozkliknutí meteorologického modelu je třeba v záloţce Basin změnit Include 

Subbasin z No na Yes, čímţ se v  Specified hyetograph vytvoří všechna subpovodí, ke 

kterým se na základě Thiessenových polygonů přiřadí jednotlivé sráţkoměrné stanice.  

Posledním základním prvkem modelu jsou Control Specifications, které se vytvoří 

opět pomocí Components-Control Specifications Manager. V případě této práce se jednalo 

o nastavení kontrolních specifikací pro část epizody červen 2004 (konkrétně 19. - 22. 6. 

2004) a srpen 2005 (konkrétně 19. - 27. 8. 2005).    

8.3 Modelování metodou SCS CN 

Nyní se dostáváme k zadávání parametrů pro jednotlivé metody výpočtů. V této části 

jsou zmíněny parametry vztahující se k metodě SCS CN.  

Z hlavního menu volbou poloţky Parameters-Subbasin Methods se pro jednotlivé 

komponenty volí metody: 
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 Loss- ztráta sráţek na povodí; z rolovací lišty se vybere metoda SCS Curve 

Number 

 Transform- metoda hydrologické transformace; z rolovací lišty se vybere metoda 

Clark Unit Hydrograph (Clarkův jednotkový hydrogram) 

 Baseflow- základní odtok; z rolovací lišty se vybere metoda Recession (Recesní 

metoda)  

Z poloţky Parameters-Reach Methods: 

 Routing- řízení odtoku v korytě; z rolovací lišty se vybere metoda Kinematic Wave 

(Kinematická vlnová aproximace) 

V případě metody SCS CN jsou významné tři parametry (obr. 31). Jedná se o Initial 

Abstraction- počáteční ztráta [mm], Curve Number- hodnota CN, Impervious- procentuální 

vyjádření nepropustných ploch (bývá vyplněno 0, lze ji dodatečně editovat).  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31  Tabulka s již vyplněnými hodnoty počáteční ztráty a CN. 

Hodnoty počáteční ztráty a hodnoty CN jsou automaticky přednastaveny z výpočtů 

při schematizaci povodí.  

Metoda pouţitá pro hydrologickou transformaci, Clarkův jednotkový hydrogram, 

vyţaduje vyplnění hodnot Time of Concentration- doba koncentrace a Storage Coefficient- 

doba zdrţení vody v povodí (obr. 32). Opět jsou hodnoty vyplněny automaticky 

z předcházejících sérií výpočtů.  
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Obr. 32  Přednastavené parametry Clarkova jednotkového hydrogramu 

Základní odtok řešený recesní metodou jiţ vyţaduje manuální vyplnění hodnot. Pro 

Initial Type byla zvolena moţnost Discharge per Area, coţ znamená počáteční odtok 

z území. Pro poloţku Initial Discharge (m
3
/s/km

2
) byly hodnoty doplněny na základě dat 

poskytnutých z ČHMÚ.   

Hodnota Recession Constant byla zvolena vyšší, konkrétně 0,93, poněvadţ inundační 

oblasti Bečvy na kvartérním podloţí jsou dosti široké. Tato skutečnost způsobuje pomalý 

postup vlny a recesní konstanta tak dosahuje vyšších hodnot.  

Pro Threshold Type (prahový odtok) byla ponechána moţnost Ratio to Peak a její 

hodnota byla nastavena na 0,15. Pro povodí ČR se hodnota Ratio to Peak pohybuje 

v intervalu 0,12-0,20. Proto byla z tohoto intervalu zvolena střední hodnota. Všechny 

zadané hodnoty byly konzultovány s vedoucím práce a jsou zobrazeny na obr. 33. 

Obr. 33  Nastavení parametrů potřebných pro výpočet recesní metodou. 
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Poslední sérií parametrů, které je třeba doplnit, jsou parametry vztahující se k řízení 

odtoku v korytě (Routing). Do této skupiny spadají délka (Length; m) a sklon (Slope; m/m) 

toku, jejichţ hodnoty se manuálně doplní z atributové tabulky vrstvy vodního toku 

river.shp, která byla vytvořena při schematizaci.  

Manningův drsnostní koeficient (Manning’s n) byl nastaven na 0,040. Poloţce tvaru 

koryta (Shape) byla ponechány jiţ přednastavená moţnost Trapezoid, poněvadţ tento tvar 

se nejvíce přibliţuje tvaru skutečného koryta.  

Šířka koryta (Width; m) byla odměřena z vrstvy břehových linií, které jsou volně ke 

staţení z projektu DIBAVOD [42] a jejich hodnota byla následně zapsána do tabulky.  

Sklon břehů (Side Slope; xH:1V) se udává jako poměr výšky a šířky (x horizontál ku 

jedné vertikále). Pro nejvýše poloţené oblasti byla zvolena hodnota 1, přibliţně po oblast 

Valašského Meziříčí hodnota 1,6, pro střední část povodí hodnota 1,8 a spodní části byla 

přiřazena hodnota 2 (obr. 34). Jednotlivé hodnoty byly konzultovány s vedoucím práce. 

Obr. 34  Parametry metody kinematické vlnové aproximace. 

Po zadání všech parametrů je moţno přistoupit k výpočtu simulace. V menu 

Compute-Create Simulation Run se vytvoří soubor simulace, který obsahuje jiţ vytvořený 

meteorologický model společně s kontrolními specifikacemi pro vybranou epizodu. 

K zahájení výpočtu dojde po stisknutí tlačítka v menu  (Compute Current Run). 

8.3.1 Simulace epizody 19. - 22. 6. 2004 a její kalibrace 

Na obr. 35 je znázorněn hydrogram pro závěrový profil Dluhonice stanovený 

metodou SCS CN pro epizodu 19. - 22. 6. 2004. V nástupní větvi hydrogramu je průtok 

simulovaný modelem nadhodnocen (modrá křivka) oproti naměřenému stavu (černá 
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křivka). Nástup kulminace model stanovil o hodinu dříve a kulminační průtok je rovněţ 

nadhodnocen.  

I kdyţ pro červnovou epizodu platí rozkolísanost vodních stavů a pravděpodobně 

také nepřesnosti a výpadky v průběhu měření, coţ dosvědčují výkyvy v hydrogramu (černá 

křivka), vystihl model průběh křivky velice dobře.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35  Simulace epizody 19. - 22. 6. 2004; modrou křivkou je znázorněn simulovaný průtok,  

černou pak průtok naměřený. 

Ze sumarizační tabulky (obr. 36) lze vyčíst, ţe skutečný kulminační průtok dosáhl 

hodnoty 68,1 m
3
/s 21. 6. 2004 v 10:00, zatímco model stanovil vyšší hodnotu 

kulminačního průtoku a to 80,4 m
3
/s s dřívějším nástupem kulminace, konkrétně v 9:00 

téhoţ dne. Jedná se o nekalibrovaný model, tudíţ se porovnání skutečné a modelované 

kulminace liší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36  Sumarizační tabulka pro závěrový profil simulované epizody metodou SCS CN. 
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Kaţdý model, před prezentováním výstupů simulací, je třeba nakalibrovat, 

poněvadţ stejnou sadu parametrů nelze univerzálně pouţít pro kterékoli povodí a 

kteroukoli sráţkoodtokovou epizodu. Tato variabilita je způsobena sezónním charakterem 

fyzicko-geografických a hydrologických podmínek ČR [36].  

Kalibrace představuje hledání optimálních výpočetních parametrů pro konkrétní 

povodí a konkrétní epizodu. Model mění a porovnává hodnoty parametrů do té doby, neţ 

najde nejlepší shodu pozorovaného stavu se simulovaným [43]. Kalibraci lze provádět 

ručně, ale tento postup je náročnější a je určen primárně zkušenějším uţivatelům. Model 

HEC-HMS, stejně jako HYDROG, umoţňuje kalibraci poloautomatickou či automatickou. 

V této práci byla zvolena moţnost automatické kalibrace [19].  

Z menu nabídky Compute-Create Optimalization Trial se vytvoří nový soubor, 

kterému je třeba před zahájením výpočtu specifikovat výpočetní metodu a parametry. Pro 

Objective Function byla vybrána metoda Percent Error Peak, která vychází z rovnice [37]: 
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)()(
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0

0

peakq

peakqpeakq
Z S 

  

𝑞𝑠 𝑝𝑒𝑎𝑘 - modelovaný max. průtok 

𝑞0 𝑝𝑒𝑎𝑘 - pozorovaný max. průtok  

Pro Parameter 1 byla zvolena pro všechna subpovodí moţnost Curve Number 

Scale Factor, na základě které budou následně přepočítávány hodnoty CN křivek, aby bylo 

dosaţeno větší shody modelovaného a skutečného průtoku. Byl vytvořen také Parameter 2 

(není to vţdy podmínkou), u kterého byla vybrána moţnost Initial Abstraction Scale 

Factor, jehoţ hodnotou bude přepočtena počáteční ztráta. Následuje spuštění výpočtu 

optimalizace prostřednictvím Select Trial-Trial 1 nebo tlačítkem  (Compute Current 

Trial). 

Hodnotami optimalizačních parametrů (obr. 37) se vynásobí hodnoty CN křivek a 

počáteční ztráty pro jednotlivá subpovodí. Po opětovném spuštění výpočtu simulace (s jiţ 

novými hodnotami parametrů) pomocí Run, by měl hydrogram ukázat výraznější shodu 

simulovaného a skutečného stavu průtoku. 
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Obr. 37  Hodnoty optimalizačních parametrů pro CN křivky a počáteční ztrátu. 

Výsledky optimalizace lze vizualizovat v tabelární (sumarizační tabulka) nebo 

grafické podobě (hydrogram). Po kalibraci dosáhl modelovaný kulminační průtok 21. 6. 

2004 v 11:00 hodnoty 68,1 m
3
/s, čímţ se simulovaná kulminace naprosto shoduje s reálnou 

ovšem s hodinovým časovým zpoţděním. Na obr. 38 je patrný rozdíl mezi nekalibrovaným 

a kalibrovaným modelem.  

Obr. 38  Výsledky nekalibrovaného (vlevo) a kalibrovaného modelu (vpravo) pro simulovanou 

epizodu 19. - 22. 6. 2004 metodou SCS CN. 

Postprocesing proběhl v prostředí ArcMap 9.3, kdy byl zonální statistikou vytvořen 

rastr velikosti odtoku na povodí. Data pro jeho vytvoření byla získána při výpočtu simulace 

ze sumarizační tabulky Global Summary Results v HEC-HMS ve sloupci Volume.  

Do atributové tabulky watershd.shp byla přidána hodnota velikosti odtoku (Volume) 

pro všechna subpovodí a prostřednictvím Conversion Tools-To Raster-Feature to Raster 

byla hodnota odtoku převedena na rastr. Zonální statistikou Spatial Analyst Tools-Zonal-

Zonal Statistics byla následně vytvořena mapa povrchového odtoku, která je zobrazena na 

obr. 39. 
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Obr. 39  Mapa povrchového odtoku pro metodu SCS CN. 

8.3.2 Simulace epizody 19. - 27. 8. 2005 a její kalibrace 

Po nastavení kontrolních specifikací na poţadovanou epizodu byl zahájen výpočet 

simulace stejným způsobem jako u předcházející epizody (  Compute Current Run). 

Po skončení výpočtu byla spuštěna kalibrace; opět prostřednictvím tlačítka  (Compute 

Current Trial). Parametry kalibrace byly ponechány stejné jako u červnové epizody, tudíţ 

Curve Number Scale Factor a Initial Abstraction Scale Factor pro všechna subpovodí. 

Kalibrační metoda byla ponechána Percent Error Peak. Obr. 40 ukazuje výsledné 

hydrogramy pro nekalibrovaný a kalibrovaný model. 

Po kalibraci došlo ke srovnání hodnot kulminačních průtoků na 224 m
3
/s. 

Kalibrovaný model ovšem časově posunul nástup kulminace o 6 hodin dříve, neţ k němu 

došlo ve skutečnosti. Pro sestupnou větev jak u nekalibrovaného, tak i kalibrovaného 

modelu platí mírné rozkolísání a nadhodnocení průtoku, coţ je při pouţití metody SCS CN 

běţné. 
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Obr. 40  Výsledky nekalibrovaného (vlevo) a kalibrovaného modelu (vpravo) pro simulovanou 

epizodu 19.-27.8.2005 metodou SCS CN. 

8.4 Modelování metodou Green-Ampt 

Zadání parametrů pro modelování metodou Green-Ampt je obdobné jako u 

předcházející metody SCS CN. Z menu Parameters-Subbasin Methods-Loss je třeba zvolit 

moţnost Green-Ampt a změnu potvrdit tlačítkem Change. Ostatní parametry pro metodu 

hydrologické transformace (Transform), základního odtok (Baseflow) a řízení odtoku 

v korytě (Routing) zůstávají stejné jako u předešlé metody. 

Pro metodu Green-Ampt klíčovými parametry ztráty sráţek na povodí (Loss) jsou:  

 Initial Abstraction- počáteční ztráta [mm] 

 Moisture Deficit- deficit půdní vlhkosti 

 Suction- sací vztlak [mm] 

 Conductivity- hydraulická vodivost [mm/h] 

 Impervious- procentuální vyjádření nepropustných ploch 

Hodnoty počáteční ztráty byly opět převzaty z výpočtů při schematizaci povodí a 

procentuální vyjádření nepropustných ploch bylo vyplněno hodnotou 0 (lze dodatečně 

editovat).   

Hodnoty parametru hydraulické vodivosti KS byly stanoveny na základě empirických 

vzorců (viz kapitola 7.1.2).  Kromě výpočtů pomocí vzorců, lze hydraulickou vodivost 

odvodit z nomogramu zrnitostní frakce půd nebo z hydrologické skupiny půd [35].  

Dále je potřeba odvodit hodnoty pro pórovitost a sací vztlak. Hodnoty těchto parametrů 

byly pro tuto práci odhadovány z tabulky 4 a následně konzultovány s vedoucím práce.  



        Marie Vyleţíková: Analýza vyuţití semidistribuovaných a distribuovaných modelů 

_________________________________________________________________________ 

2011                                                                                                                                      51 

 

Výpočet se spouští stejným způsobem jako u metody SCS CN, čili po stisknutí 

tlačítka  (Compute Current Run).  

8.4.1 Simulace epizody 19. - 22. 6. 2004 a její kalibrace 

Hydrogram nekalibrovaného modelu simulované epizody je znázorněn na obr. 41. 

Model výrazně nadhodnotil průběh kulminačního průtoku a zároveň došlo také 

k časovému posunu. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke spuštění kalibrace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 41  Hydrogram průtoku vypočteného metodou Green-Ampt (modrá barva) a pozorovaného (černá 

barva); nekalibrovaný model. 

Jako kalibrační metoda byla opět zvolena moţnost Percent Error Peak, jelikoţ ze 

všech nabízených metod vykazovala nejlepších výsledků. Kalibrace byla spuštěna pro 

všechny čtyři parametry- počáteční ztrátu, deficit půdní vlhkosti, sací vztlak a 

hydraulickou vodivost. Na obr. 42 jsou uvedeny hodnoty optimalizačních parametrů. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 42  Hodnoty optimalizačních parametrů simulované epizody metodou Green-Ampt. 
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Jak je patrné z výsledných hydrogramů (obr. 43), po kalibraci došlo k  naprosté 

shodě, co do hodnoty kulminačního průtoku. Model ale časově opozdil nástup kulminace o 

4 hodiny a nadhodnotil průtok v nástupní větvi hydrogramu. Toto nadhodnocení je typické 

pro metodu Green-Ampt, zatímco metoda SCS CN se projevuje nadhodnocením v sestupné 

větvi.  

Zároveň pro červnovou epizodu byla charakteristická bouřková činnost doprovázena 

přívalovými sráţkami, na coţ metoda Green-Ampt velice citlivě reaguje. 19. 6. došlo 

k přívalové sráţce, která se projevila následující den právě výraznějším nadhodnocením 

simulovaného průtoku v nástupní větvi hydrogramu.  

Obr. 43  Hydrogramy nekalibrovaného (vlevo) a kalibrovaného modelu (vpravo) pro simulovanou 
epizodu 19. - 22. 6. 2004 metodou Green-Ampt. 

8.4.2 Simulace epizody 19. - 27. 8. 2005 a její kalibrace 

Při simulaci této epizody v nekalibrovaném modelu došlo k výraznému 

podhodnocení kulminačního průtoku oproti reálnému stavu. Model rovněţ posunul dobu 

kulminace v čase. Po kalibraci se jiţ hodnoty kulminací naprosto shodují, i kdyţ je mezi 

reálným a simulovaným nástupem kulminace rozdíl 6 hodin. Výsledné hydrogramy jsou 

zobrazeny na obr. 44. Nadhodnocení simulovaného průtoku v nástupní větvi hydrogramu 

kalibrovaného modelu je důsledkem pouţité výpočetní metody. 
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Obr. 44  Výsledky nekalibrovaného (vlevo) a kalibrovaného modelu (vpravo) pro simulovanou 

epizodu 19. - 27. 8. 2005 metodou Green-Ampt. 

Obr. 45 představuje mapu povrchového odtoku této simulované epizody vytvořenou 

v prostředí ArcMap prostřednictvím zonální statistiky. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 45  Mapa povrchového odtoku pro metodu Green-Ampt. 

9 MODELOVÁNÍ V HYDROG 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 7.2, model HYDROG je komerčním produktem, pro 

jehoţ pouţívání v plné verzi je třeba hardwarového klíče Pro účely práce mi byl klíč 

poskytnut vedoucím diplomové práce. 

Na rozdíl od HEC-HMS model HYDROG neumoţňuje napojení na GIS, tudíţ fáze 

schematizace modelu probíhá odlišně. Jedná se o značně sloţitý a časově náročný proces. 

Princip schematizace byl popsán jiţ v předcházející kapitole 7.2 a je velice podrobně 
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rozepsán v manuálu programu včetně všech výpočetních rovnic [33]. Vedoucím práce mi 

byla poskytnuta jiţ vytvořená schematizace povodí Bečvy ve formátu *.dbf (dBase IV), se 

kterou model primárně pracuje.  

9.1 Import vstupních dat 

Prvním krokem při modelování v programu HYDROG je import jiţ připravené 

schematizace povodí do prostředí modelu. K tomuto účelu se vyuţívá menu Povodí, ve 

kterém se nachází poloţka Seznam/Připojení. V adresáři Data se vybere příslušné povodí a 

po potvrzení výběru dojde k importu. 

Následuje vloţení hydrometeorologických dat (sráţky a měřené průtoky) skrze menu 

Data-Hydromet. Data [hod]-Srážky-Import. Data o sráţkových úhrnech musí být uloţena 

pod názvem SRAZK a formátu *.csv v adresáři import. To stejné platí také o datech 

naměřených průtoků, jejichţ import se provádí poloţkou Data-Hydromet. Data [hod]-

Měřené průtoky-Ano-Import. Data musí být opět uloţena v adresáři import jako MER.csv. 

Po importu lze data dodatečně upravovat prostřednictvím poloţky Editace, viz obr. 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 46  Cesta k importu a editaci hydrometeorologických dat. 
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Obdobou kontrolních specifikací modelu HEC-HMS je nastavení data, času a 

časového kroku z menu Data-Aktualizace-Datum a čas. Specifikem modelu je to, ţe za 

datum a čas se volí poslední den a hodina naměřených dat; nastavuje se čas t0. Výsledky se 

od tohoto času následně chápou jako predikce. Parametry simulace, jako časový krok, 

trvání simulace atd., se nastavují v menu Data-Aktualizace-Volby. 

Pro spuštění simulace je třeba nastavit tyto parametry (obr. 47) [19]:  

 Parametr Trvání doby simulace v minulém období [h] představuje počet hodin 

počítaných zpětně od času t0. Období simulace 22.8. - 27. 8. 2005 představuje 

144 hodin.  

 Parametr Trvání doby simulace v budoucím období [h] pro krátkodobou 

předpověď je vyplňován hodnotami 48 aţ 54 h, ale v této práci nebylo vyuţito 

moţnosti simulace předpovědi průtoku.  

 Parametr Časový krok výpočtu [min] se nedoporučuje měnit, poněvadţ změnou 

jeho přednastavené hodnoty (1 min) můţe dojít k nestabilitě programu.  

 Parametr Interval tabelace výsledků [min] určuje časový interval, ve kterém 

budou výsledky simulace exportovány do textových souborů. Opět bylo 

ponecháno původní nastavení tj. 60 min, které se rovněţ nejčastěji vyuţívá.  

 Parametr Průtok v uzávěrovém profilu [m3/s] se vyplňuje takovou hodnotou, 

aby simulovaný a měřený průtok začínaly v hydrogramu na stejné hodnotě.  

 Parametr Ustálené proudění na počátku simulace se nechává přednastaven na 

moţnosti „Ano“. V případě, ţe nejsou naměřená data k dispozici, zvolí se 

moţnost „Ne“.  

 Parametr Prům. srážkový úhrn v předchozím týdnu [mm] je ukazatelem 

předchozích sráţek tzv. hodnota API. 

 Parametr Rozložení srážek na povodí určuje způsob distribuce sráţkových 

úhrnů v rámci povodí. Ve většině případů se volí moţnost Thiessenových 

polygonů, případně alternativním způsobem řešení je nastavení konstantní 

hodnoty pro celé zájmové území.  
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Obr. 47  Hodnoty jednotlivých parametrů simulace v prostředí HYDROG. 

Nyní je moţné přistoupit ke spuštění simulace. V menu Výpočet volbou moţnosti 

Simulace dojde ke spuštění série výpočtů. Výsledky lze vizualizovat prostřednictvím menu 

Grafika-Průtoky. Grafickým zobrazením je opět hydrogram, kde je porovnáván naměřený 

a simulovaný průtok pro závěrový profil Dluhonice, který model označuje číslem 140. 

Obr. 48 zobrazuje importované hodnoty průtoku srpnové epizody pro závěrový profil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 48  Hodnoty průtoku pro závěrový profil Dluhonice v prostředí HYDROG. 

Jak jiţ bylo několikrát zmíněno, nelze interpretovat výstupy modelu, aniţ by došlo 

k jeho kalibraci. Kalibrace modelu HYDROG se uskutečňuje změnou kalibračních 

koeficientů přístupných z menu Data-Schematizace povodí-Kalibrace-Kalibrační 

koeficienty. Změnou koeficientů dojde k přepočtu výsledků bez nutnosti zásahu do 

schematizace [19].  
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Kalibračními koeficienty se násobí hodnoty drsnosti zavěšených ploch a jednotlivých 

úseků toku, hydraulické vodivosti zavěšených ploch a koeficienty K7 a K8, které se 

vztahují k podzemnímu odtoku [33]. Z důvodu takovéhoto řešení kalibrace je model 

nejvhodnějším nástrojem pro operativní hydrologickou praxi. Kromě úprav kalibračních 

koeficientů můţe uţivatel zvolit moţnost poloautomatické nebo automatické kalibrace, 

ovšem musí vzít v potaz i několik hodin trvající výpočet. 

9.2 Simulace epizody 18. - 22. 6. 2004  

Po importu potřebných vstupních dat (sráţky, průtok) následuje nastavení parametrů 

simulace z menu Data-Aktualizace-Volby. Parametr Trvání doby simulace v minulém 

období [h] pro tuto červnovou epizodu má celkem 120 h a parametr Průtok v uzávěrovém 

profilu [m3/s] byl nastaven na hodnotu 8.00. Nastavení zbývajících parametrů zůstalo 

stejné jako na obr. 47. 

Po spuštění simulace bylo přistoupeno ke kalibraci. Hodnoty jednotlivých 

kalibračních koeficientů jsou zobrazeny na obr. 49. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 49  Hodnoty kalibračních koeficientů simulované epizody 19. - 22. 6. 2004. 

Obr. 50 ukazuje výsledný hydrogram stanovený modelem po přepočtu dat 

kalibračními koeficienty. Nástup kulminace i vrcholová hodnota simulovaného 

kulminačního průtoku (černá křivka) neodpovídají úplně reálnému měření (červená 

křivka). Rozdíly mezi skutečným stavem a simulací jsou způsobeny manipulací na jezu 

v Přerově (nachází se v těsné blízkosti vlakového nádraţí v Přerově po levé straně ze 

směru Hranice n. Moravě), který vodu zadrţel na přibliţně předcházejících 24 hodin. 

Strmý nástup na kulminaci 21. 6. od 6:00 je projevem právě této manipulace, kterou model 

nezohledňuje. Co do objemu povodňové vlny je simulace modelu velmi blízká reálné 

situaci. 
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Obr. 50  Výsledný hydrogram simulované epizody 18. - 22. 6. 2004; černě- simulovaný průtok, 

červeně-  měřený průtok. 

9.3 Simulace epizody 22. - 27. 8. 2005  

Nastavení potřebných parametrů simulace této epizody odpovídá nastavení na obr. 

47. Po spuštění výpočtu simulace byla rovněţ zahájena kalibrace. Pouţité hodnoty 

kalibračních koeficientů ukazuje obr. 51.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 51  Hodnoty kalibračních koeficientů simulované epizody 22. - 27. 8. 2005. 

Z výsledného hydrogramu (obr. 52) je patrné, ţe simulovaný průtok (černá křivka) je 

v nástupní větvi poněkud nadhodnocen oproti skutečnému stavu (červená křivka). Hodnotu 

kulminace ale model stanovil téměř přesně, rozdíl činí 1,98 m
3
/s, ovšem s určitým 

časovým posunem. Simulovaná kulminace nastala 24. 8. ve 21:00, zatímco ve skutečnosti 

k ní došlo následující ráno ve 3:00.  
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Obr. 52  Výsledný hydrogram simulované epizody 22. - 27. 8. 2005; černě- simulovaný průtok,  

červeně-  měřený průtok. 

10 MODELOVÁNÍ V MIKE SHE 

MIKE SHE je hydrologickým semidistribuovaným modelem, který umoţňuje 

simulovat všechny procesy transformace ovzdušné sráţky na odtok [24].  

10.1 Schematizace povodí 

Schematizace povodí se provádí přímo v modelu MIKE SHE. Ze všeho nejdříve je 

nutné zaloţit nový projekt a to přes File-New-Project from Template, kde v nově 

otevřeném okně se volí v části Project Type Rivers & Basins a následně se v okně 

Templates označí Surface & Groundwater interactions (MIKE SHE) (obr. 53).  

Po pojmenování projektu a následném definování cílového adresáře je vytvořen nový 

soubor, který je řídícím souborem kaţdého projektu; získává příponu *.mzp. 

Dalším krokem je vytvoření souboru *.she a to z menu File-New-File. Z nabízeného 

okna Product Type je třeba vybrat moţnost MIKE SHE a v části Documents označit Flow 

Model (.she). Nově vzniklý soubor je definován ve formátu ASCII, který obsahuje všechny 

řídící parametry a odkazy na vstupní i výstupní soubory, které jsou v modelu pouţity [35]. 
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Obr. 53  Založení nového projektu v MIKE SHE. 

Po dokončení těchto dvou kroků jsou vygenerovány nové adresáře, do kterých se 

ukládají jak vstupní data (jedná se o adresář External Data), tak také výsledné simulace 

(adresář Results).  

Pro korektní výstupy je třeba modelu dodat adekvátní datové sady. Jedná se zejména 

o tyto vstupní vrstvy: 

 DMT 

 CORINE Land Cover 

 ET Vegetation Properties 

 půdní typy 

 Thiessenovy polygony 

 Manningův drsnostní koeficient M 

 koeficient odtoku 

 říční síť a rozvodnice povodí Bečvy 

Digitální model terénu (DMT): pro účely MIKE SHE je nutné, aby DMT byl z 

formátu ESRI shapefile převeden na formát *.dfs2, se kterým MIKE SHE dále pracuje. 

Tato transformace se provádí pomocí extenze Grid Plus v ArcView GIS 3.2, kdy je DMT 

převeden na textový soubor formátu XYZ, který se následně v MIKE SHE převádí na 

formát *.dfs2. 

CORINE Land Cover (CLC) (obr. 54): představuje soubor ve formátu SHP. CLC 

rozděluje krajinný pokryv do jednotlivých skupin, kterým také přiřazuje kódy CORINE. 

Povrch povodí Bečvy je rozdělen do těchto kategorií (v atributové tabulce vrstvy CORINE 
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sloupec GROUP): zemědělské plochy- agriculture, listnaté lesy- forest broadleaf, 

jehličnaté lesy- forest coniferous, smíšené lesy- forest mixed, keře- shrub, urbanizovaná 

území- urban, vodní plochy- water, humidní území- wetlands  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 54  Mapa krajinného pokryvu povodí Bečvy dle dělení CORINE Land Cover. 

ET Vegetation Properties: soubor s příponou *.etv, který obsahuje parametry 

týkající se evapotranspirace jednotlivých skupin povrchů. Jsou zde uloţeny informace o 

hloubce prokořenění, LAI a potenciální evapotranspiraci [19]. 

Půdní typy: vrstva ve formátu *.shp. Dle atributu HSP bylo povodí Bečvy rozděleno 

na skupiny B, C, D (obr. 55). Členění do jednotlivých skupin ovlivňuje retenční kapacita 

půdy a její infiltrační schopnosti.  

Thiessenovy polygony: jedná se o shapefile, který lze vytvořit např. v ArcView GIS 

3.2 pomocí extenze Create Thiessen Polygons. Prostřednictvím Thiessenových polygonů 

je zájmové území rozděleno sítí polygonů, kde celému polygonu odpovídá jednotný úhrn 

sráţek naměřený příslušnou sráţkoměrnou stanicí, která je přiřazena danému polygonu. 

Manningův drsnostní koeficient M: je třeba mít tuto vrstvu opět v ASCII formátu 

XYZ (stejný postup transformace jako u DMT). Koeficient M je převrácenou hodnotou 

Manningova koeficientu n a je definován z vrstvy CORINE Land Cover [19]. 

Koeficient odtoku: opět je nutný ASCII formát XYZ (stejný postup transformace 

jako u DMT). Koeficient je definován z vrstvy CORINE Land Cover [19]. 
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Říční síť a rozvodnice povodí Bečvy: vrstvy říční sítě a rozvodnice ve formátu 

ESRI shapefile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 55  Mapa půdních typů povodí Bečvy dle členění HSP. 

10.2 Vkládání vstupních dat 

Uţivatel vkládá jednotlivá vstupní data podle poloţek v datovém stromu modelu 

MIKE SHE (obr. 56).  

Obr. 56  Datový strom modelu MIKE SHE. 

 Položka „Display“ 

„Display“ umoţňuje vkládat vrstvy v různých formátech, které budou tvořit 

podkladovou mapu. V této práci se jednalo konkrétně o vsrtvy rozvodnice, vodního 

toku a vodních nádrţí ve formátu ESRI shapefile. Jako pozadí „Backround“ byl vloţen 

rastr DMT povodí Bečvy ve formátu *.dfs2. Obr. 57 zobrazuje jednotlivé vrstvy tvořící 

mapový podklad v uţivatelském rozhraní modelu.  
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 Obr. 57  Uživatelské rozhraní MIKE SHE s vloženými vstupními vrstvami; DMT, rozvodnice,  

vodní tok, vodní nádrže. 

 Položka „Simulation specification“ 

Specifikace simulace jsou klíčovou poloţkou programu, jelikoţ si zde lze nastavit, 

které procesy budou modelem simulovány včetně definování výpočetních metod. Pro tuto 

práci byl zvolen plošný odtok (Overland flow) s výpočetní metodou konečných rozdílů 

(Finite Difference),  odtok v nesaturované zóně (Unsaturated flow), pro který byla vybrána 

metoda výpočtu pomocí Richardsovy rovnice (Richards equitation), odtok v saturované 

zóně (Saturated flow) byl řešen opět metodou konečných rozdílů a evapotranspirace 

(Evapotranspiration), pro kterou model ţádnou výpočetní metodu nenabízí. Dále se 

specifikuje název simulace a simulované období (epizody červen 2004, srpen 2005). Další 

moţnosti jako časový krok a výpočetní kontrolní parametry zůstaly přednastaveny.  

 Položka „Precipitation“ 

Prostorové rozloţení sráţek na povodí bylo řešeno prostřednictvím Thiessenových 

polygonů, které byly importovány ve formátu ESRI shapefile. Pro jednotlivé sráţkoměrné 

stanice byly vytvořeny časové řady sráţkových úhrnů ve formátu *.dfs0, viz kapitola 5.  

 Položka „Land Use“ 

 Vrstva krajinného pokryvu (CORINE Land Cover) byla vloţena ve formátu SHP. 

Tímto došlo k vytvoření jednotlivých vrstev vegetace (v atributové tabulce vrstvy Land 

Use pod názvem GROUP).  Kaţdému typu vegetace byl přiřazen soubor *.etv (soubor byl 
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poskytnut vedoucím diplomové práce), který v sobě nese informace o indexu listové 

plochy (LAI; důleţitý pro stanovení míry intercepce) a hloubce prokořenění (RD) (obr. 58). 

 

 

 

 

 

Obr. 58  LAI a RD pro typ vegetace jehličnaté lesy. 

 Položka „Evapotranspiration“ 

Hodnota evapotranspirace byla nastavena jako prostorově konstantní hodnota 2 

mm/den pro celou oblast. 

 Položka „Overland flow“ 

Pro stanovení povrchového odtoku bylo třeba vloţit Manningův drsnostní koeficient 

M (Manning Number) v ASCII formátu XYZ. Dále bylo nutno specifikovat Detention 

Storage, coţ je limitní hodnota pro mnoţství vody, které můţe odtékat po povrchu [24]; 

byla nastavena prostorově konstantní hodnota 2 mm. Pro Initial Water Depth byla 

nastavena hodnota 0,2 m.  

 Položka „Unsaturated flow“ 

Odtok v nesaturované zóně se řeší vloţením vrstvy hydrologických skupin půd v 

SHP formátu. Na celém území povodí Bečvy se střídají skupiny B, C a D. Kaţdému typu 

je přiřazen soubor *.uzs, ve kterém jsou uloţeny parametry vztahující se k danému typu 

půdy (soubor byl poskytnut vedoucím diplomové práce).  

 Položka „Saturated flow“ 

Pro odtok v saturované zóně je třeba specifikovat geologické vrstvy. V tomto případě 

se jednalo o nastavení parametrů aquiferu.  

 Položka „Storing of results“ 

Umoţňuje zvolit výstupy, které budou modelem generovány, vybrat cílový adresář 

pro ukládání výstupů a nastavit časový krok ukládání jednotlivých rastrů. Mezi nejběţnější 



        Marie Vyleţíková: Analýza vyuţití semidistribuovaných a distribuovaných modelů 

_________________________________________________________________________ 

2011                                                                                                                                      65 

 

výstupy patří výška povrchového odtoku, evaporace a transpirace, celková 

evapotranspirace, či povrchový odtok ve směru osy x a y [19]. 

Po nastavení všech výše zmíněných poloţek lze přistoupit k preprocesingu dat 

tlačítkem  (Preprocesing). Pokud vše proběhlo bez problémů, je moţno 

zahájit výpočet simulace tlačítkem   (Water Movement). Výsledky simulace si lze 

prohlédnout v záloţce Results.  

10.3 Výsledky simulací epizod 

Po vyexportování a následném převedení výstupů modelu z formátu ASCII do 

rastrové podoby byla vytvořena mapa povrchového odtoku pro jednotlivé epizody (obr. 

59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 59  Mapa povrchového odtoku stanovená modelem MIKE SHE pro dobu kulminací 

epizod červen 2004 a srpen 2005. 

11 MODELOVÁNÍ V SIMWE 

Model GRASS, jehoţ součástí je modul SIMWE, patří mezi GIS software určený ke 

zpracování rastrových a vektorových dat. Veškerá geodata, se kterými model pracuje, jsou 

ukládána do interního adresáře označovaného jako databanka. Kaţdé oblasti zpracovávané 

v GRASSu je zaloţen podadresář location (ukládají se do něj všechna data vztahující se 

k dané oblasti), který se rozděluje na dílčí mapsety (mapové adresáře) (obr. 60) [15]. 
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      Obr. 60  Uvítací okno modelu GRASS 6.4.1. 

11.1 Vytvoření lokace a mapsetu 

Pro vytvoření nové oblasti (lokace) je nutné zadat souřadnicový systém, velikost 

zájmové oblasti a rozlišení rastru a to manuálně nebo prostřednictvím kódu EPSG či 

automaticky importem dat. V této práci byla zvolena moţnost vytvoření lokace manuálně, 

konkrétně- Zvolit parametry souřadného systému ze seznamu. Dále je třeba určit kód 

projekce (Křovák) a kód elipsoidu (Bessel 1841).  

Následující krok spočívá v zadání velikosti území na základě zeměpisných 

souřadnic; ty byly odečteny z DMT povodí Bečvy. Velikost buňky rastru byla stanovena 

na 25.  Mapový adresář je vygenerován prostřednictvím tlačítka Vytvořit mapset. Mapset 

PERMANENT je kaţdé oblasti přiřazen automaticky a jsou do něj ukládány informace o 

zájmovém území, jeho rozlišení a pouţité mapové projekci [15].  

Nyní je moţné přistoupit ke spuštění programu tlačítkem Spustit GRASS. Po spuštění 

modelu se objeví dvě okna- mapové okno, ve kterém jsou jednotlivé vrstvy zobrazovány a 

správce vrstev s nabídkou hlavního menu, ze kterého se provádí import a export dat, správa 

dat, analýzy atd.  
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11.2 Import a odvození vstupních vrstev 

Ze všeho nejdříve je třeba naimportovat DMT. Import této vrstvy se provádí skrze 

menu Soubor-Import rastrových dat-Import ESRI ASCII mřížku (grid). Soubor DMT 

povodí Bečvy musí být tedy ve formátu *.asc. Pokud import proběhl v pořádku, zobrazí se 

daná vrstva v mapovém okně. Stejným způsobem se importuje vrstva Manningova 

drsnostního koeficientu a rastr prostorového rozloţení sráţek. 

Pro účely modelování musí být z DMT odvozeny další rastrové mapy z menu Rastr-

Terénní analýza-Míra svahu a expozice. Jedná se konkrétně o tyto vrstvy (obr. 61): 

 mapa sklonu (slope)  

 mapa orientace (aspect) 

 mapa profilových a tangenciálních křivostí  

 mapa parciální derivace 1. řádu dx (sklon svahu V-Z) 

 mapa parciální derivace 1. řádu dy (sklon svahu S-J) 

Obr. 61  Pracovní prostředí modelu GRASS 6.4.1 s jednotlivými naimportovanými a odvozenými vrstvami; 

v mapovém okně je zobrazena rastrová vrstva sklonu terénu (slope). 

11.3 Modul SIMWE 

Modelování povrchového odtoku SIMWE se spouští z menu Rastr-Hydrologické 

modelování. Pro vlastní výpočet je třeba vloţit vrstvy DMT, Manningova drsnostního 

koeficientu, rastrových map derivací dx a dy a rastrovou vrstvu prostorové distribuce 

sráţek pro jednotlivé epizody. Aby mohl výpočet proběhnout korektně, vyţaduje model 

rastr infiltrace s nulovou hodnotou. Tato vrstva byla vytvořena pomocí 3D rastrového 

kalkulátoru z menu Rastr.  
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Po zadání poţadovaných vstupních vrstev, definování výstupů (rastrová mapa 

odtoku- disch a hloubky infiltrace- depth) byly zadány tyto parametry výpočtu: 

 počet chodců (walkers)- 200 000; počet vzorkovacích bodů 

 čas pouţitý pro opakování [min]- 1440 

 časový krok pro uloţení výstupních map [min]- 120 

Hodnoty ostatních parametrů zůstaly přednastaveny. Po spuštění výpočtu byly 

vytvořeny výsledné rastry povrchového odtoku, které jsou zobrazeny na obr. 62 a 63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                          

    

Obr. 62  Rastrová mapa povrchového odtoku pro epizodu červen 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                    Obr. 63  Rastrová mapa povrchového odtoku pro epizodu srpen 2005. 
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Všechny importované případně odvozené vrstvy lze perspektivně vizualizovat ve 3D 

prostřednictvím modulu NVIZ (obr. 64).  

Obr. 64  DMT povodí Bečvy zobrazený ve 3D v modulu NVIZ. 

12 VYHODNOCENÍ VÝSLEDNÝCH SIMULACÍ 

12.1 Grafické vyhodnocení 

Pro přehlednější porovnání výsledných simulací jednotlivých modelů byly vytvořeny 

grafy 1, 2, 3 a 4, které zachycují průběh skutečného a simulovaného průtoku pro danou 

sráţkoodtokovou epizodu. Tímto způsobem jsou porovnávány vţdy výstupy modelů HEC-

HMS (metoda SCS CN i Green-Ampt) a HYDROG.  

Výstupy z MIKE SHE a SIMWE pro červnovou a srpnovou epizodu jsou srovnávány 

v rastrové podobě na obr. 65 a 66. Zonální statistika byla vyuţita k porovnání prostorové 

distribuce povrchového odtoku simulovaného těmito modely pro obě epizody (obr. 67, 68).  

Hodnoty povrchového odtoku (obr. 65, 66) se u jednotlivých modelů liší. Je to 

způsobeno rozdílnou velikostí buňky rastru, se kterou modely pracují (MIKE SHE 270 m, 

SIMWE 25 m). Navíc oba modely pouţívají k výpočtu povrchového odtoku rozdílných 

metod. 
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Graf 1  Srovnání naměřeného průtoku se simulovanými průtoky modelů HEC-HMS (metoda SCS CN) 

a HYDROG pro epizodu 19. - 22. 6. 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2  Srovnání naměřeného průtoku se simulovanými průtoky modelů HEC-HMS (metoda Green-
Ampt) a HYDROG pro epizodu 19. - 22. 6. 2004. 
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Graf 3  Srovnání naměřeného průtoku se simulovanými průtoky modelů HEC-HMS (metoda SCS CN) 
a HYDROG pro epizodu 22. - 27. 8. 2005. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4  Srovnání naměřeného průtoku se simulovanými průtoky modelů HEC-HMS (metoda Green-

Ampt) a HYDROG pro epizodu 22. - 27. 8. 2005. 
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         Obr. 65  Výsledné rastry povrchového odtoku modelů MIKE SHE a SIMWE pro epizodu červen 2004. 

         

           Obr. 66  Výsledné rastry povrchového odtoku modelů MIKE SHE a SIMWE pro epizodu srpen 2005. 
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        Obr. 67  Rastry povrchového odtoku modelů MIKE SHE a SIMWE stanovené zonální statistikou  

pro epizodu červen 2004. 

 

       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obr. 68  Rastry povrchového odtoku modelů MIKE SHE a SIMWE stanovené zonální statistikou  

pro epizodu srpen 2005. 
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12.2 Statistické vyhodnocení 

Validace jednotlivých modelů proběhla pomocí koeficientu korelace (Coefficient of 

correlation) a koeficientu Nash-Sutcliffe (Nash-Sutcliffe coefficient).  

Korelační koeficient (R), známý také pod označením Pearson correlation 

coefficient, vyjadřuje míru korelace mezi naměřenými a simulovanými daty. Koeficient 

vychází z následujícího vzorce [22, 26]:  

   

    








22

predpredobsobs

predpredobsobs
R  

obs ………… měřený průtok 

obs      ………… průměrná hodnota měřeného průtoku 

pred ………..  simulovaný průtok 

pred       ……….. průměrná hodnota měřeného průtoku 

Korelační koeficient můţe nabývat hodnot od -1 do 1. Pokud je výsledná hodnota 

rovna 1, existuje mezi porovnávanými daty přímý lineární vztah. V případě hodnoty -1 se 

jedná o nepřímou lineární závislost. Pokud je výsledná hodnota rovna 0, neexistuje mezi 

porovnávanými daty ţádný lineární vztah zjistitelný statistickými metodami [26, 44]. 

Koeficient Nash-Sutcliffe (NSE) patří mezi nejpouţívanější statistické metody 

slouţící k vyhodnocení účinnosti hydrologických modelů jako prediktivního nástroje. 

Koeficient je odvozován ze vztahu [3, 22, 26]: 

 

 







2

2

1
obsobs

predobs
NSE  

obs ………… měřený průtok 

obs      ………… průměrná hodnota měřeného průtoku 

pred ………... simulovaný průtok 

Výsledné hodnoty koeficientu se mohou pohybovat v intervalu od -∞ do 1. Přičemţ 

hodnota 1 znamená perfektní shodu modelovaného stavu s naměřenými daty. Ve 

skutečnosti ale této hodnoty prakticky dosáhnout nelze [22, 35]. Pokud je koeficient roven 



        Marie Vyleţíková: Analýza vyuţití semidistribuovaných a distribuovaných modelů 

_________________________________________________________________________ 

2011                                                                                                                                      75 

 

0, pak má simulovaná veličina stejnou vypovídací schopnost jako průměrné hodnoty 

naměřených dat [22]. Pokud dosáhne hodnota nad 0,5, jsou výstupy modelu hodnoceny 

jako uspokojivé [35]. Hodnoty nad 0,7 jsou dokladem velmi dobrého chování modelu pro 

účely predikce [35]. V případě záporných hodnot koeficientu není moţné model pouţít 

jako prediktivní nástroj [22]. 

Tabulka 5 obsahuje výsledky obou pouţitých koeficientů pro modely HEC-HMS a 

HYDROG. 

Tabulka 6  Výsledky statistického zhodnocení použitých modelů. 

Model/metoda 

Červen 2004 Srpen 2005 

Korelační 

koeficient 
Nash-Sutcliffe 

Korelační 

koeficient 
Nash-Sutcliffe 

HEC-HMS/SCS CN 0,91 0,77 0,78 0,56 

HEC-HMS/Green-Amp 0,77 0,58 0,67 0,53 

HYDROG 0,75 0,56 0,65 0,51 

Důvodem relativně nízkých hodnot koeficientu Nash-Sutcliffe je časový posun 

simulovaných a naměřených kulminačních průtoků. Při výpočtu dochází totiţ 

k porovnávání hodnot ve stejných řádcích časových řad průtoků a z důvodu dřívějšího 

nástupu simulované kulminace dochází k většímu rozdílu mezi srovnávanými daty. 
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13 ZÁVĚR 

V této práci bylo jako pilotní území zvoleno povodí Bečvy, nad kterým 

prostřednictvím dvou sráţkoodtokových epizod byla hodnocena míra přesnosti pouţitých 

programových prostředků na stanovení odtokové situace. Srovnání proběhlo jak na úrovni 

grafických výstupů (grafy, rastrové mapy), tak na úrovni statistického zhodnocení.  

Všechny zvolené hydrologické modely se se simulacemi obou epizod vypořádaly 

velice dobře. Hodnotu kulminačního průtoku se podařilo téměř všem modelům stanovit 

naprosto stejně ve shodě se skutečně naměřenou hodnotou. Výjimkou je pouze model 

HYDROG, který u červnové epizody nezohlednil manipulaci na jezu v Přerově. Ale co do 

objemu celkové kulminace je simulace této epizody totoţná se skutečným stavem. 

Rovněţ z výsledků statistického zhodnocení přesností jednotlivých modelů vyplývá, 

ţe získané výsledky jsou uspokojivé. V případě červnové epizody simulované modelem 

HEC-HMS při pouţití metody SCS CN je chování modelu hodnoceno jako velmi dobré.   

Prostřednictvím zonální statistiky byla srovnávána prostorová distribuce 

povrchového odtoku. Odlišnosti, které lze vidět na výsledných rastrech, jsou důsledkem 

rozdílných výpočetních metod a poţadovaných parametrů ze strany modelů.    

Při zpracovávání této práce se potvrdila náročnost na poţadovaná vstupní data ze 

strany distribuovaných modelů. Výpočty simulací rovněţ trvaly mnohem déle neţ u 

semidistribuovaných modelů. Model HYDROG potvrdil svůj status modelu pouţívaného 

hlavně pro účely operativní praxe. Modelování v tomto programovém systému nebylo 

zdaleka tak náročné, jako např. výstavba modelu MIKE SHE, a kalibrace probíhala 

mnohem jednodušeji neţ např. u modelu HEC-HMS, kde bylo třeba manuálního vkládání 

přepočtených dat.               

Pozice hydrologických modelů je nejen ve vědeckých kruzích velice silná. Navíc 

kombinace modelů a GIS tuto pozici ještě posiluje. Dokladem toho je rostoucí zájem o 

výstupy modelů ze strany veřejnosti, či problematikou zasvěcenějších osob zabývajících se 

managementem povodí, revitalizačními opatřeními, komplexním studiem povodí atd. 

Vyuţívání hydrologických modelů pro řešení nejen sráţkoodtokových situací je více neţ 

ţádoucí, jelikoţ laboratorní či terénní měření (pomocí experimentálních povodí) různých 

jevů jsou finančně mnohem náročnější. 
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