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Abstrakt 

Cieľom tejto dizertačnej práce je overiť vhodnosť modelov a metód, ktorými disponujú k 

modelovaniu odtoku vody zo snehovej pokrývky pre operatívne účely. V tejto štúdii bol 

hodnotený jednak model HYDROG, ktorý sa využíva v operatívnej praxi v ČR a model 

HEC-HMS poskytujúci sofistikovanejšie riešenie danej problematiky. Pre porovnanie 

prístupu k modelovaniu odtoku vody zo snehu bol využitý aj model SWAT. Vyššie 

spomenuté modely využívajú k stanoveniu množstva vody uvoľnenej zo snehu metódu 

teplotného indexu, resp. ju rozširujú o ďalšie parametre, s cieľom lepšie napodobniť 

skúmaný proces. Ako záujmová oblasť bola vybraná horná časť povodia rieky Ostravice 

po profil Staré Hamry.   

Na základe výsledkov modelovania bolo zistené, že pomocou modelov HEC-HMS 

a HYDROG je možné pri kvalitných vstupných dátach a vhodnej parametrizácii dosiahnuť 

vo väčšine prípadoch vyhovujúce výsledky, čo sa týka simulácie prietoku k záverovému 

profilu povodia. Sofistikovanejšie prevedenie metódy teplotného indexu v modeli       

HEC-HMS sa prejavilo aj na celkových výsledkoch. Takmer vo všetkých epizódach sa 

prostredníctvom tohto modelu na danom území podarilo dosiahnuť väčšiu presnosť v 

zhode medzi simulovaným a meraným prietokom ako v modeli HYDROG. Využitie 

modelu SWAT, pri simulácii v dennom časovom kroku, sa na danom povodí a pri 

dostupných vstupných údajoch neosvedčilo.  

Samotná práca je rozdelená do štyroch častí. Prvá časť sa venuje súčasnému stavu danej 

problematiky so zameraním sa na modelovanie odtoku vody zo snehovej pokrývky pre 

potreby operatívnej hydrológie. V ďalšej časti sú definované ciele práce spoločne 

s vymedzením skúmaného územia a špecifikovaním použitých vstupných údajov. V tretej 

časti je priestor venovaný aplikácii vybraných modelov k modelovaniu odtoku vody zo 

snehovej pokrývky. Poslednú časť práce tvorí záver, v ktorom sú uvedené jednotlivé 

poznatky a prínosy dizertačnej práce a možnosti jej ďalšieho smerovania.     

Kľúčové slová: metóda teplotného indexu, HYDROG, HEC-HMS, SWAT, topenie snehu, 

hydrologické modelovanie      
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Abstract 

The aim of this dissertation is to verify the suitability of models and its methods, which are 

used to simulate runoff from snowmelt for operational purposes. Three models have been 

investigated, first HYDROG used within the application sphere in the Czech Republic, 

then HEC-HMS providing more sophisticated solution of the problem and finally SWAT 

model for a better result comparison. All mentioned models utilise temperature index 

method or a modification of it to compute the amount of water released from snow. 

Method modification differs in parameters which can be added in the equation. Ostravice 

upper river-basin (upstream the profile Staré Hamry) was selected as the research area. 

According to HEC-HMS and HYDROG results it is possible to model suitable stream flow 

outputs by using precise input data and appropriate values of parameters in most cases. The 

more sophisticated implementation of temperature index method in HEC – HMS is also 

significant in model results, where better results were achieved in comparing simulated and 

observed discharge values in HEC – HMS compared to HYDROG. The result of SWAT 

model did not fit the nature of the process at all.  

The dissertation is divided into four parts. First part deals with theoretical background of 

the problem with emphasis on runoff from snowmelt for operational purposes. Second part 

includes dissertation objectives, research area allocation, and input data specification. 

Third part contains application of models for runoff from snowmelt modelling. The last 

part is a summary, which is made of knowledge, conclusions, results and contribution of 

the dissertation to solving the problem. A part of it is a possibility of next extension of the 

research. 

Keywords: temperature index method, HYDROG, HEC-HMS, SWAT, snowmelt, 

hydrologic modeling 

 

 

 

 

 



Peter Bobáľ: Matematické modelovanie dynamiky snehovej pokrývky v horskom povodí 

 

2011  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Prohlašuji, že jsem celou disertační práci vypracoval samostatně, podle pokynů školitele, 

s použitím uvedené literatury, v souladu se směrnicí děkana č. 01/2010 disertační práce a 

autoreferát a v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium v doktorských 

studijních programech Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.  

V souladu s §47a zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů souhlasím s publikováním textu své práce na webové stránce HGF VŠB-TU 

Ostrava“.  

 

V Ostravě 31. augusta 2011                 Ing. Peter Bobáľ 



Peter Bobáľ: Matematické modelovanie dynamiky snehovej pokrývky v horskom povodí 

 

2011  5 

 

Motivácia 

Predovšetkým v horských povodiach bývajú odtokové pomery územia značne ovplyvnené 

odtokom vody zo snehovej pokrývky. V prípade výskytu väčších zásob snehu v povodí, 

môže dochádzať pri ich náhlom topení k zvýšeniu prietokov vo vodnom toku a k vzniku 

povodní. Tie často spôsobujú výrazné škody na majetku obyvateľstva a v horšom prípade 

aj straty na ľudských životoch. Z tohto dôvodu vzniklo množstvo modelovacích nástrojov 

využiteľných pre predikciu týchto procesov v povodí, ktoré sú založené na rôznych 

metódach. Ich výber a aj samotný spôsob použitia môže značne ovplyvniť presnosť 

predpovede prietokov vo vodnom toku. Predmetom výskumu tejto dizertačnej práce je teda 

modelovanie odtoku vody zo snehovej pokrývky pre operatívne účely. 

Hlavným cieľom tejto práce bolo overiť vhodnosť modelov a metód, ktorými tieto modely 

disponujú pre výpočet odtoku vody zo snehovej pokrývky pre potreby operatívy a zistiť to, 

či sofistikovanejšie metódy pre riešenie danej problematiky dokážu poskytnúť presnejšie 

výsledky modelovania odtoku vody zo snehu. 

Dôvodom pre prevedenie tohto výskumu je najmä potreba riešenia problematiky 

modelovania odtoku vody zo snehovej pokrývky v súvislosti zo zavádzaním snehového 

modelu v rámci projektu FLOREON+. Ide o projekt, ktorý sa mimo iného zaoberá 

modelovaním a simuláciou povodňových situácií s ohľadom na využitie týchto výsledkov 

v procese krízového riadenia. Ďalším dôvodom je aj možnosť zefektívniť a spresniť proces 

modelovania odtoku vody zo snehovej pokrývky v rámci operatívy ČR. V neposlednom 

rade je dôvodom aj záujem autora o problematiku zrážkoodtokového modelovania.   

Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli pri vypracovaní tejto 

dizertačnej práce. Predovšetkým ďakujem doc. RNDr. Janovi Unuckovi, Ph.D. za odborné 

a teoretické vedenie. Rovnako by som chcel poďakovať aj RNDr. Ladislavovi Holkovi, 

Ph.D. z Ústavu hydrológie SAV za cenné rady a odborné postrehy.     
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1 Úvod 

Sneh predstavuje druh pevných atmosférických zrážok, ktoré dopadajú na zemský povrch z 

oblakov väčšinou vo forme rozvetvených ľadových kryštálikov. Pri teplote povrchu nižšej 

ako 0 °C vytvára snehovú pokrývku. V horských polohách má snehová pokrývka 

významný vplyv na tepelnú bilanciu, vlhkostný režim pôd, vodnú bilanciu krajiny a tiež 

sa vyznačuje svojím nerovnomerným rozložením. Sneh sa počas zimného obdobia 

akumuluje v povodí, neskôr dochádza k jeho topeniu a následnému odtoku vody. Je 

významným zdrojom povrchovej i podpovrchovej vody v rôznych častiach sveta, napr. 

pre: zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, poľnohospodárstvo, priemysel, energetiku, 

atď. (Hrádek, Kuřík, 2004)  

Z hydrologického, ale aj vodohospodárskeho hľadiska je najdôležitejšou charakteristikou 

snehu jeho vodná hodnota určujúca množstvo vody v snehovej pokrývke, ktoré je možné 

získať jej úplným roztopením. V prípade výskytu snehovej pokrývky s vysokým obsahom 

vody, môže dôjsť pri jej náhlom topení k výraznému zvýšeniu prietoku vo vodných 

tokoch. To sa prejavuje hlavne príchodom jarného obdobia, pričom s rastúcou nadmorskou 

výškou sa tento proces oneskoruje.  

V Beskydských povodiach predstavuje odtok vody v jarných mesiacoch 30 – 40 % 

z celkového ročného odtoku. Preto je potrebné pri modelovaní odtokových pomerov 

v týchto oblastiach brať do úvahy aj odtok vody zo snehovej pokrývky. Výsledky potom 

môžu byť využité napríklad pri predpovediach povodní z jarného topenia snehu, a taktiež 

sú dôležité aj pre správnu manipuláciu s vodou na priehradných nádržiach. 

Modelovanie odtoku vody zo snehovej pokrývky si vyžaduje porozumenie 

charakteristikám povodia, a zároveň aj ďalším procesom. Sú to hlavne procesy spojené 

s akumuláciou snehu, vlastnosťami snehovej pokrývky, rozložením snehovej pokrývky 

v povodí, zadržiavaním a pohybom vody cez snehovú pokrývku, interakciou medzi pôdou 

a snehom atď. Je to teda pomerne zložitý proces, čiže aj jeho modelovanie bude značne 

náročné. Z tohto dôvodu sa pri výpočte topenia snehu v rôznych zrážkoodtokových 

modeloch využívajú metódy, ktoré zjednodušujú celkový proces topenia snehovej 

pokrývky, čím klesá aj náročnosť týchto modelov na vstupné dáta a na čas výpočtu. 
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Modely, v súčasnosti používané pre tento účel v operatívnej praxi v Českej republike, 

disponujú jednoduchými metódami pre akumuláciu a odtok vody zo snehovej pokrývky, čo 

však môže ovplyvniť aj presnosť samotného modelovania. Hlavným cieľom tejto 

dizertačnej práce je teda overiť vhodnosť modelu, ktorý je používaný v operatíve (model 

HYDROG) a jeho metód pre výpočet odtoku vody zo snehovej pokrývky a zároveň 

ďalších vybraných modelov, ktoré poskytujú sofistikovanejší prístup k modelovaniu 

akumulácie a odtoku vody zo snehu. Ide o modely rozširujúce metódu teplotného indexu 

o ďalšie parametre ovplyvňujúce skúmaný proces. 
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2 Súčasný stav problematiky 

Ako bolo spomenuté už v úvode tejto práce, problematika modelovania akumulácie 

a odtoku vody zo snehovej pokrývky je pomerne obsiahla a zaoberalo sa s ňou množstvo 

autorov (domácich aj zahraničných). V operatívnej praxi súvisí predovšetkým s predikciou 

prietokov počas udalostí topenia snehovej pokrývky. Nasledujúca kapitola poskytuje 

prehľad o poznatkoch v danej oblasti vzťahujúcich sa k samotnej práci. 

2.1 Hydrologické modelovanie 

Hydrologické procesy sú ovplyvňované veľkým množstvom príčinných a náhodných 

faktorov, ktoré navzájom na seba pôsobia. Z tohto dôvodu je potrebné pri ich reprezentácii 

pristúpiť do istej miery k určitému zjednodušeniu a zanedbaniu menej významných 

faktorov. K tomuto účelu je možné využiť hydrologické modely. Tie poskytujú 

zjednodušenú reprezentáciu reálneho hydrologického systému, ktorá slúži k analýze 

samotného systému ako celku, spoločne s jeho čiastkovými prvkami (Unucka, 2010).  

Matematické modely v hydrológii dokážu simulovať hydrologický proces za rôznych 

podmienok, a preto poskytujú vodohospodárom a hydrológom významný nástroj pre 

návrhové a predpovedné účely. Stávajú sa stále čoraz častejšie používaným a efektívnejším 

prostriedkom pre štúdium hydrologických procesov v povodí. Spoľahlivosť týchto 

modelov pri modelovaní hydrologických procesov je výrazne ovplyvnená hlavne 

rôznorodosťou zložiek prírodného prostredia.  

Hydrologické modely môžu byť zvyčajne klasifikované buď ako deterministické, alebo 

ako stochastické. Deterministické modely predpokladajú to, že určitá séria udalostí bude 

viesť k jednoznačnému výsledku. Naproti tomu stochastické modely sú založené na 

predpoklade toho, že faktory, ktoré prispievajú k výsledku, majú určitú úroveň neistoty. 

Tieto modely umožňujú predikovať určitý rozsah možných výstupov v závislosti na 

štatistickej distribúcii vstupných premenných. Je možné ich rozdeliť na pravdepodobnostné 

modely a modely generovania časových rád (Hrádek, Kuřík, 2004).  

Takmer všetky dostupné modely, ktoré sa využívajú aj k modelovaniu odtoku vody zo 

snehovej pokrývky, sú modely deterministické. Deterministické modely môžu byť ďalej 

členené podľa zložitosti vnútorných vzťahov a podľa väzby príčina – dôsledok na: 

konceptuálne, fyzikálne a modely typu „black-box“.  
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 Konceptuálne modely sú založené na konceptuálnej reprezentácii hydrologického 

procesu. Pri jeho simulácii vychádzajú zo vzťahov odvodených na 

základe pozorovaní závislosti hydrologických prvkov na krajinnej pokrývke, 

topografii, pôdneho povrchu, a pod. Fyzikálne zákony sú v týchto modeloch 

reprezentované v zjednodušenej podobe, tak aby došlo ku kompromisu medzi 

verným popisom štruktúry systému a jeho vhodným zjednodušením (Hrádek, 

Kuřík, 2004; Unucka, 2010). 

 Fyzikálne modely predstavujú fyzikálne najvernejší popis reality založený na 

zákonoch zachovania hmoty, hybnosti a energie. Existuje veľké množstvo modelov 

spadajúcich pod túto skupinu, avšak tieto modely môžu zahŕňať určitú úroveň 

generalizácie, s cieľom umožniť ich jednoduchšie používanie alebo s cieľom 

vyplnenia medzier v oblastiach, ktoré sú fyzikálne menej známe. Modely popisujú 

buď len niektoré vybrané čiastkové hydrologické procesy odohrávajúce sa v povodí 

(komponentné modely), alebo môžu popisovať všetky hydrologické procesy 

v rámci povodia (komplexné modely). Obvykle bývajú buď v distribuovanej, alebo 

semidistribuovanej podobe. Ich nevýhodou je to, že sú značne náročné na množstvo 

vstupných údajov, ktoré nie sú vždy dostupné. Táto skutočnosť môže výrazne 

limitovať ich použitie. (Hrádek, Kuřík, 2004; Singh, Singh, 2001).  

 Modely typu „black box“ aproxymujú systém ako sieť vzájomne prepojených 

„čiernych skriniek“, pričom procesy prebiehajúce vo vnútri systému sú skryté. 

V týchto modeloch sú známe vstupné a výstupné údaje, avšak podrobnosti 

o procesoch premieňajúcich vstupy na výstupy nie sú špecifikované. Nezaujíma sa 

o podobu štruktúry systému, ale sústreďuje sa len na transformačný účinok. 

Stanovenie hodnôt parametrov transformačných funkcií, ktoré nemajú žiadny 

fyzikálny význam vyžaduje ich kalibráciu (Wainwright, Mulligan, 2004).   

Z hľadiska využitia hydrologických modelov možno povedať, že fyzikálne modely sú 

najčastejšie využívané predovšetkým k výskumným účelom, s cieľom lepšieho 

porozumenia priebehu hydrologických procesov v povodí a pri hodnotení vplyvu 

rôznorodých zmien v povodí na hydrologický proces. Konceptuálne modely spoločne 

s modelmi typu „black box“ sa uplatňujú hlavne v operatíve k predpovedným účelom. 
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Významným je aj členenie modelov z hľadiska počtu dimenzií modelovanej domény. 

Z tohto pohľadu je možné rozdeliť modely na: 

 0D modely – charakterizujú modely bez priestorovej závislosti. Do úvahy sa berie 

len časový atribút. 

 1D modely – sú modely zahrňujúce jeden priestorový atribút. Príkladom týchto 

modelov môžu byť hydrodynamické modely, ako napr. model HEC-RAS. 

 2D modely – ide o modely zahŕňajúce 2 priestorové premenné. Príkladom môžu 

byť modely riešiace odtok vody po svahu (HEC-HMS) alebo 2D prúdenie v koryte 

toku (MIKE 21c). 

 3D modely – tieto modely sa v hydrológii rozširujú hlavne v poslednom období. 

Charakterizujú modely s troma priestorovými premennými (napr. model MIKE 

SHE).    

Pri zrážkoodtokovom procese dochádza k transformácii ovzdušnej zrážky dopadajúcej na 

dané územie, postupne až na odtok záverovým profilom povodia. Túto transformáciu 

možno rozdeliť na hydrologickú a hydraulickú. Z tohto pohľadu možno hydrologické 

modely rozdeliť na dve základné skupiny: 

 Zrážkoodtokové modely – riešia transformáciu ovzdušnej zrážky na odtok využitím 

metód hydrologickej a hydraulickej transformácie. 

 Hydrodynamické modely – riešia transformáciu vodnej masy v koryte toku, 

inundačnom území a vodohospodárskych objektoch. 

Modely môžu byť ďalej klasifikované na základe priestorovej diskretizácie. Z tohto 

hľadiska je možné vyčleniť tri typy modelov a to: 

 celistvé (lumped) – považujú celé povodie za homogénnu jednotku, ku ktorej sa 

vzťahujú samotné parametre modelovaného povodia. To znamená, že hodnota 

každého parametru (napr. drsnosti plôch) je uniformná pre celé povodie. Príkladom 

modelu tohto typu je model HEC-1, ktorý je predchodcom modelu HEC-HMS. 

 semidistribuované (semi-distributed) – rozdeľujú modelované povodie do 

niekoľkých menších elementárnych odtokových plôch (subpovodí), ktoré sa 

vyznačujú homogénnou sadou parametrov. Presnosť výsledného modelu závisí od 

množstva vygenerovaných subpovodí. S ich rastúcim množstvom sa zvyšuje 
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presnosť samotného modelu (v prípade dostatočnej kvality vstupných údajov) ale 

stúpa aj časová náročnosť výpočtu.   

 distribuované (distributed) – rozdeľujú územie na diskrétne jednotky väčšinou 

odpovedajúce pravidelnej sieti buniek, kde každá bunka nesie určitú 

charakteristickú hodnotu daného parametru. Veľkosť týchto buniek je dôležitá 

z hľadiska presnosti vstupných parametrov, ale aj z hľadiska rýchlosti výpočtu. 

Na základe praktického prístupu k modelovaniu je ďalej možné vyčleniť modely udalostné 

a kontinuálne. V prípade, že je model schopný pokryť dlhšie časové úseky alebo viacročné 

obdobia, hovoríme o kontinuálnych modeloch. Tieto modely sa využívajú 

k nepretržitej simulácii dlhodobých scenárov. Pri modelovaní využívajú spravidla časový 

krok väčší ako 1 deň. Udalostné alebo epizódne modely pokrývajú kratšie epizódy alebo 

udalosti a sú častejšie aplikované na menších povodiach. Používajú sa napríklad pri 

vytváraní povodňovej vlny počas niekoľkých hodín alebo dní. Časový krok výpočtu je 

zvyčajne kratší ako pri kontinuálnych modeloch (minúta, hodina). 

Dôležitou časťou hydrologického modelovania je aj kalibrácia modelu, pri ktorej dochádza 

k úprave vybraných parametrov modelu tak, aby bola dosiahnutá čo najlepšia zhoda medzi 

simulovanými hodnotami a hodnotami meranými. Počas procesu kalibrácie modelu je 

potrebné odhadnúť hlavne hodnoty tých parametrov, ktoré nie je možné určiť priamo 

z dostupných dát. Najčastejším spôsobom kalibrácie hydrologickým modelov je ich 

manuálna kalibrácia (trial and error), ktorá je vykonávaná na základe skúseností 

samotného používateľa s modelom. Vyžaduje si komplexné porozumenie odtokovým 

pomerom v povodí a štruktúre modelu. Výsledok manuálnej kalibrácie je závislý na 

subjektívnom rozhodnutí hydrológa. Tento spôsob kalibrácie je najdoporučovanejším 

hlavne pri využití komplikovanejších modelov. Hodnoty parametrov sú odhadované počas 

množstva simulácií.  Okrem manuálnej kalibrácie je možné využiť aj metódy automatickej, 

resp. poloautomatickej kalibrácie modelu. K zavedeniu automatickej kalibrácie do 

modelovania viedla hlavne chýbajúca rýchlosť a objektívnosť pri manuálnej kalibrácii. 

Výber kalibračných parametrov a techník je závislý od účelu, ku ktorému bude daný model 

využitý.  

Pri kalibrácii je častým problémom to, že rôzne sady hodnôt vstupných parametrov modelu 

môžu poskytnúť výsledky, pri ktorých budú odchýlky medzi meranými a simulovanými 
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hodnotami značne podobné. Čím je model náročnejší na vstupné parametre, tým je 

zložitejšie stanoviť unikátnu sadu vstupných parametrov. Rôzne sady týchto premenných 

môžu pri neskorších predpovediach prietokov poskytnúť výsledky, ktoré budú výrazne 

odlišné. V mnohých modeloch sú parametre značne vzájomne závislé, čo vedie aj 

k problémom pri ich optimálnej parametrizácii. 

K tomu, aby mohol byť model použitý v praxi, je potrebné overiť samotný model na inej 

dátovej sade, ako bola využitá pri jeho kalibrácii. Tento proces sa označuje ako validácia 

hydrologického modelu. Niekedy je v tejto súvislosti možné stretnúť sa v literatúre aj s 

pojmom verifikácia modelu, ktorá je obecne chápaná ako kontrola toho, či bol daný 

produkt vytvorený správne a či sú v ňom jednotlivé algoritmy vhodne implementované.  

Problematikou validácie modelov sa zaoberá vo svojej publikácii napr. Klemeš (1986), 

ktorý navrhol dôkladnú hierarchickú schému validácie modelov. Zahrňuje štyri stupne 

testovania hydrologických modelov: 

 split sample test – kedy dochádza ku kalibrácii modelu na jednom časovom období 

a validácii na inom časovom období. Vstupné dáta sú rozdelené na dve časti. Je to 

veľmi často používaný spôsob overenia vhodnosti modelu. 

 proxy-basin test – kedy sa testujú schopnosti modelu na hydrologicky podobných 

povodiach. 

 differential split sampling test – kedy vybrané dátové sady pre kalibráciu 

a validáciu majú odlišné hydrologické charakteristiky. 

 proxy-basin differential split sampling test, ktorý je v podstate kombináciou dvoch 

predchádzajúcich metód. Model je kalibrovaný na dátach z jedného alebo viacerých 

povodí a validovaný na inom hydrologicky odlišnom povodí.  

Rykiel (1995) poskytuje prehľad toho, ako môže byť validácia aplikovaná v modelovaní 

a rozlišuje validáciu samotného modelu, konceptuálnu validáciu, ktorá hodnotí základné 

teórie a predpoklady modelu a validáciu vstupných údajov. Naznačuje, že existuje 

minimálne 13 rôznych druhov validačných procedúr, ktoré sú obyčajne používané buď 

implicitne, alebo explicitne. 

Problematike modelovania hydrologických procesov sa v súčasnosti venuje viacero 

publikácií. Ako príklad možno uviesť monografiu Wagener et al. (2004) zameranú 

predovšetkým na zrážkoodtokové modelovanie. Z ďalších je to napríklad Bedient et al. 
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(2008), Canham et al. (2003), Wainwright, Mulligan (2004) atď. Kalibráciu a validáciu 

modelov podrobnejšie popisujú napríklad publikácie ako: Wagener et al. (2004), 

Anderson, Bates (2002), a iné. 

2.2 Snehová pokrývka a jej vývoj - časové a priestorové hľadisko 

Snehová pokrývka prechádza mnohými zmenami, od obdobia kedy sneh dopadá na 

zemský povrch, až po jeho topenie a následný odtok vody. Počas zimných mesiacov sa 

snehové zrážky postupne akumulujú v povodí a neskôr sa predovšetkým vplyvom 

rastúcich teplôt vzduchu uvoľňujú. Následne voda z topiaceho snehu, po odčítaní 

odtokových strát, odteká po teréne až do vodného toku.  Na základe časového vývoja 

snehu možno preto vyčleniť obdobie akumulácie, kedy sa postupne zvyšuje výška a vodná 

hodnota snehu a obdobie topenia snehovej pokrývky. 

Samotný priebeh akumulácie a topenia snehu je rozdielny pre kontinentálny a oceánický 

charakter priebehu zimy. Počas kontinentálneho charakteru zimy, kedy sa nad oblasťou 

strednej Európy rozširuje výbežok vyššieho tlaku vzduchu, dochádza v dôsledku nízkych 

teplôt k akumulácii snehu bez prerušovania odmäkom. V prípade oceánickeho charakteru 

priebehu zimného obdobia, je akumulácia snehu častejšie prerušovaná odmäkom. To sa 

prejavuje aj na zmenšovaní výšky a vodnej hodnoty snehovej pokrývky (Hríbik, 

Škvarenina, 2006). 

V horských oblastiach sa pri akumulácii snehovej pokrývky významne prejavuje hlavne 

vplyv nadmorskej výšky územia. S rastúcou nadmorskou výškou rastie aj množstvo snehu 

vyskytujúce sa v danom území. Priemer sezónnych maxím výšky snehu na našom území 

(Česká a Slovenská republika) stúpa približne o 15 cm na 100 metrov nadmorskej výšky. 

Tento fakt platí hlavne pre oblasti, kde je snehová pokrývka chránená pred vetrom 

prostredníctvom lesného porastu. Vo vyšších nadmorských výškach (približne nad 1500 m 

n. m.), kde sa už les väčšinou nevyskytuje, klesá aj množstvo snehu. Ovplyvňuje to hlavne 

činnosť vetra, ktorý spôsobuje transport snehu do nižších polôh. Vietor môže niekedy 

spôsobiť transport snehu aj na niekoľko kilometrové vzdialenosti. Tým môže dochádzať k 

značne nepravidelnej distribúcii snehu v povodí a aj k problémom pri meraní charakteristík 

snehu. Množstvo previateho snehu je ovplyvnené rýchlosťou vetra, dĺžkou trvania 

prúdenia vetra, smerom vetra a tvarom reliéfu. Činnosťou vetra sú výraznou mierou 

ovplyvnené hlavne náveterné svahy. Na týchto miestach dochádza k prenosu snehových 
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kryštálov počas sneženia alebo krátko po snežení. Tie sa neskôr akumulujú na záveternej 

časti svahu, kde sa môže vytvoriť až 4x vyššia snehová pokrývka ako na svahoch 

náveterných. Toto konštatovanie platí pre svahy s vertikálnym rozmerom niekoľkých 

desiatok metrov a horizontálnym v stovkách metrov. V prípade väčších prekážok 

s vertikálnym rozmerom stovky metrov a horizontálnym až tisícky metrov, je bohatšia na 

sneh práve náveterná strana svahu. Spôsobuje to prevládajúci vplyv výstupného pohybu 

vzduchu, čo zapríčiňuje výskyt väčšieho množstva zrážok. Výstupom po svahu sa vzduch 

adiabaticky ochladzuje podľa vlhkoadiabatického gradientu približne o 0.65 °C na 100 m 

a zbavuje sa prebytočnej vlhkosti. Na záveternej strane naopak vzduch klesá smerom nadol 

po odvrátených svahoch pohoria a otepľuje sa podľa suchoadiabatického gradiendu 

(približne o 0.98 °C na 100 m) a nesie so sebou už len málo vlahy. Preto sa na týchto 

miestach vyskytujú zrážky v menšej miere ako je to na náveterných svahoch a dochádza 

k vzniku tzv. zrážkových tieňov (Netopil et al., 1984; Hrádek, Kuřík 2004; Tolasz et al., 

2007). 

Problematikou vplyvu nadmorskej výšky na rozloženie snehovej pokrývky sa zaoberalo 

množstvo publikácii. Príkladom môže byť práca od Hríbik et al. (2008), v ktorej autori 

hodnotili priebeh vodnej hodnoty snehu v rôznych výškových zónach v oblasti Západných 

Tatier. Podobne zameraná je aj práca Pecušová, Holko (2002), ktorá hodnotí zmenu 

gradientu vodnej hodnoty snehu s nadmorskou výškou v oblasti Nízkych a Západných 

Tatier. Najvyšší gradient bol v oblasti Nízkych Tatier zaznamenaný v lesnom poraste (32 

mm/100 m). Na otvorenej ploche jeho hodnota dosahovala 15 mm na 100 m nadmorskej 

výšky. V oblasti Západných Tatier boli u lesného porastu zistené hodnoty gradientu 27 mm 

na 100 m nadmorskej výšky a u otvorenej plochy 58 mm/100 m. Výsledky v oboch 

prípadoch ukázali aj pokles gradientu vodnej hodnoty snehu nad určitou nadmorskou 

výškou. Vplyvom vetra na rozloženie snehu na našom území sa zaoberá napríklad 

publikácia od Dvořák et al. (2006), ktorá hodnotí vplyv naviateho snehu na vodnú bilanciu 

v oblasti Krkonôš. 

Počas obdobia akumulácie snehovej pokrývky zohráva významnú úlohu aj vegetácia, resp. 

lesný porast, ktorý spôsobuje zachytávanie určitej časti snehu v korunách stromov. Tento 

proces sa označuje ako intercepcia. Sneh zadržaný v korunách stromov môže neskôr 

podliehať procesom sublimácie a evaporácie.  
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Priebeh intercepcie je u snehových zrážok značne odlišný, na rozdiel od zrážok 

v kvapalnom skupenstve. V období výskytu snehových zrážok dochádza k tzv. okamžitej 

intercepcii. Tá v dôsledku neskoršieho vplyvu vetra, ktorý spôsobuje sfúkavanie snehu a 

vplyvom topenia snehu dosahuje omnoho vyššie hodnoty, ako sú hodnoty celkovej 

intercepcie (Hríbik, Škvarenina, 2006). Satterrlund, Haupt (1970) vo svojej štúdii 

uvádzajú, že až 80% zo snehovej pokrývky, počiatočne zadržanej v korunách stromov, 

spadne na povrch v pevnom alebo kvapalnom skupenstve.  

Veľkosť intercepcie závisí predovšetkým od meteorologickej situácie v zimnom období a 

od vlastností lesného porastu, ako je drevinové zloženie, vek, elasticita, zápoj a pod. 

Intercepcia sa prejavuje hlavne v smrekových porastoch v nižších nadmorských výškach, 

kde straty spôsobené týmto procesom môžu za určitých podmienok dosahovať až 45 % 

z celkového množstva zrážok. V stredohorských až horských polohách vyznačujúcich sa 

snehovo-dažďovým režimom odtoku, sú straty spôsobené vplyvom intercepcie výrazne 

nižšie v dôsledku tzv. kladnej alebo pozitívnej intercepcie, ku ktorej dochádza vplyvom 

horizontálnych zrážok. Ovplyvňuje to aj rozdielny klimatický režim samotných zrážok, 

kvalita snehu a jeho hustota. V týchto oblastiach môžu straty v dôsledku intercepcie 

dosahovať približne 10 % zo zrážok vyskytujúcich sa na otvorených plochách. Nejde však 

o okamžitú intercepciu ale o jej celkové hodnoty (Gregor, 2010).  

  

Obrázok 1 Zachytávanie snehových zrážok v korunách stromov (Zdroj: archív SLP) 
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Závislosť medzi množstvom snehovej pokrývky v lesnom poraste a na otvorenej ploche je 

daná aj podmienkami samotného stanovišťa. Otvorenou plochou môže byť myslená 

napríklad čistina nachádzajúca sa v lese, nezalesnené územie v okrajovej časti lesného 

porastu, rúbanisko atď. V každom z týchto stanovíšť prebieha akumulácia a aj topenie 

snehu odlišne (Gregor, 2010).  

Hodnotením intercepcie snehových zrážok sa zaoberalo množstvo autorov. Ako príklad 

možno uviesť prácu Hríbik et al. (2011), v ktorej boli hodnotené rozdiely v 

charakteristikách snehovej pokrývky medzi otvorenou plochou a lesným porastom 

v oblasti Západných Tatier. Z výsledkov bolo zistené, že mladé ihličnaté porasty dokážu 

vplyvom intercepcie zachytiť pomerne veľké množstvo zrážok, a preto sa tieto porasty 

vyznačujú aj menším obsahom vody nachádzajúcej sa v snehu ako je to v prípade 

otvorených plôch. Práca taktiež poskytuje prehľad hodnôt intercepcie, ktoré boli zistené na 

našom území pre rôzne druhy drevín. Z ďalších prác zaoberajúcich sa danou 

problematikou je možné spomenúť, napr. (Jeniček, Taufmannová, 2010; Kantor et al., 

2007 atď.) Okrem intercepcie sa vplyv lesa na akumuláciu snehu prejavuje aj jeho 

ochranným účinkom pred pôsobením veterných pomerov. Tým dochádza k zníženiu 

množstva preneseného snehu prostredníctvom vetra v porovnaní s otvorenými plochami. 

Na rozmiestnenie snehovej pokrývky v horských oblastiach majú vplyv aj snehové lavíny. 

Jedná sa o pohyb snehovej masy po horskom svahu a jej ukladanie v akumulačnej oblasti 

lavíny. Ich vznik ovplyvňujú topografické vlastnosti reliéfu (sklon, orientácia a tvar 

reliéfu) a aktuálne meteorologické podmienky. 

Príchodom jarného obdobia nesúceho so sebou oteplenie, dochádza k topeniu snehovej 

pokrývky. To je spojené s procesom dozrievania snehu, pri ktorom nastáva postupný rast 

priemernej teploty snehu až k 0 °C a následné nasýtenie snehu gravitačnou vodou. Ďalšia 

prichádzajúca energia už spôsobuje uvoľňovanie vody zo snehu (Holko et al., 2001). 

Topenie snehu nastupuje v horských oblastiach v dôsledku nižších teplôt vzduchu s 

určitým oneskorením oproti nižšie položeným územiam. V najlepšom prípade dôjde 

k topeniu snehu v horských oblastiach až potom, čo tento proces prebehol v nižšie 

položených oblastiach. V niektorých prípadoch sa však stáva, že teploty vzduchu 

s rastúcou nadmorskou výškou neklesajú, ale naopak stúpajú. Takýto jav, pri ktorom sa 

teplý vzduch vyskytuje vyššie od zemského povrchu (v dôsledku nižšej hustoty) ako 
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studený, je možné označiť teplotnou inverziou. Tieto procesy, ktoré sú často sprevádzané 

výskytom hmly, môžu spôsobiť spomalenie procesu topenia snehu v nižšie položených 

oblastiach (Netopil et al., 1984). Nežiaduci vplyv spôsobuje výskyt dažďových zrážok, 

ktoré môžu zapríčiniť roztopenie snehovej pokrývky v pomerne krátkom čase. Tým môže 

dôjsť k prudkému nárastu prietoku vo vodných tokoch a k vzniku povodní.    

Na topenie snehovej pokrývky významne pôsobí aj orientácia reliéfu voči svetovým 

stranám. Ovplyvňuje množstvo dopadajúceho žiarenia na povrch terénu. Jej význam 

zväčša stúpa s rastúcim sklonom (čím strmší svah, tým je väčší efekt slnečného žiarenia) 

a tiež závisí aj na polohe Slnka na oblohe. Severne orientované svahy sú počas zimného 

obdobia menej vystavované slnečnému žiareniu, a preto prijímajú aj menej tepla, na 

rozdiel od južne orientovaných svahov. Z tohto dôvodu sa snehová pokrývka na južných 

svahoch topí rýchlejšie, ako je to na severných. Dané konštatovanie platí pre oblasti 

vyskytujúce sa na severnej pologuli pričom na južnej pologuli je situácia na južne 

a severne orientovaných svahoch opačná (Brooks et al., 2003). Východne orientované 

svahy sa vyznačujú tým, že prijímajú teplo v ranných hodinách, kedy sú najnižšie denné 

teploty. Vďaka tomu je proces topenia snehu na takto orientovaných svahoch pomalší, ako 

na západných svahoch. Tie prijímajú teplo popoludní v dobe najvyšších denných teplôt. Pri 

dlhších obdobiach bez slnečného žiarenia (napríklad v dôsledku oblačnosti) je však vplyv 

orientácie na proces topenia zanedbateľný.   

Významný vplyv pri topení snehu zohráva aj vegetačný kryt, ktorý spôsobuje spomalenie 

tohto procesu oproti otvoreným plochám. Ovplyvňuje to vo veľkej miere zoslabenie 

slnečného žiarenia korunami stromov a menšia intenzita výmeny tepla v poraste medzi 

snehom a ovzduším. V niektorých prípadoch dochádza k tomu, že snehová pokrývka sa na 

otvorených plochách roztopí skôr ako v lesnom poraste (viď obrázok 2). Intenzita a dĺžka 

trvania topenia snehovej pokrývky v lesnom poraste je závislá hlavne od vlastností lesného 

porastu, ako je jeho drevinové zloženie, vek a zápoj. Čo sa týka drevinového zloženia lesa, 

u ihličnatých lesov dochádza k znižovaniu intenzity topenia a k zvýšeniu dĺžky topenia 

oproti lesom listnatým. Avšak, v dôsledku menšej intercepcii, sa v listnatých lesoch 

vyskytuje viac snehu ako v ihličnatých, a preto v nich nemusí dôjsť k roztopeniu snehu 

skôr ako v lesoch ihličnatých. Vek lesných porastov sa na zvýšení dĺžky trvania topenia 

snehu prejavuje hlavne v žrďovinách a dospievajúcich lesoch, ktoré sú typické svojim 

hustým zápojom (Hríbik, Škvarenina, 2006).  
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Obrázok 2 Vplyv lesného porastu na topenie snehovej pokrývky (oblasť Slovenského raja) 

Problematikou vplyvu lesného porastu na topenie snehovej pokrývky sa zaoberali vo svojej 

štúdii, napr. Pobedinskij, Kremčer (1984), ktorí zistili že v moskovskej oblasti je rýchlosť 

topenia v lese 2 až 9 krát menšia ako na otvorenej ploche. Zároveň uvádzajú, že dĺžka 

trvania topenia snehovej pokrývky je v lesnom poraste o 20 až 30 dní dlhšia ako na 

otvorených plochách. V podmienkach nášho územia sú však vyššie spomenuté rozdiely 

značne menšie. Z ďalších prác venujúcich sa danej problematike možno spomenúť, 

napríklad (Hríbik, Škvarenina, 2007; Koivusalo, Kokkonen, 2002 a iné)  

K topeniu snehovej pokrývky prispieva v menšej miere aj topenie nad aktívnym povrchom. 

Jedná sa o pomerne malý zdroj energie, ktorý sa môže podieľať na postupnom dozrievaní 

a pomalom topení snehovej pokrývky. V čase keď snehová pokrývka klesne na úroveň 

umožňujúcu prechod krátkovlnného žiarenia k povrchu, jeho príspevok k topeniu snehu sa 

stáva výraznejším (DeWalle, 2008). 

2.3 Modelovanie akumulácie a topenia snehu 

Existujú dva základné prístupy k stanoveniu množstva vody z topiaceho sa snehu. Prvou je 

zložitejšia, ale fyzikálne korektnejšia metóda energetickej bilancie. Táto metóda spočíva 

vo výpočte prichádzajúcej energie, uvoľnenej energie a v zmene energetických zásob 

v snehovej pokrývke v určitom čase. Možno ju vyjadriť pomocou vzťahu (1) (napr. podľa 

Singh, Singh, 2001) ako:  

 

                      (1) 
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kde 

   - vyjadruje energiu dostupnú pre topenie snehovej pokrývky [W.m
-2

]  

    - vyjadruje radiačnú bilanciu [W.m
-2

] 

   - konvektívny tok tepla zo vzduchu do snehovej pokrývky [W.m
-2

] 

   - latentné teplo evaporácie, kondenzácie alebo sublimácie [W.m
-2

] 

   - energia dodaná prostredníctvom dažďa [W.m
-2

] 

  - teplo prenesené z podložia [W.m
-2

] 

  - zmena vnútornej energie v snehovej pokrývke [W.m
-2

] 

 

Na základe tohto vzťahu je potom možné priamo vyjadriť množstvo rozpustenej vody zo 

snehovej pokrývky M [mm.d
-1] (napr. podľa Singh, Singh, 2001) ako:  

 

            (2) 

 

 

Obrázok 3 Schematické znázornenie energetickej bilancie snehovej pokrývky (upravené podľa: 

http://www4.ncsu.edu/~nwsfo/storage/cases/20080213/energy.diagram.snowmelt.png) 
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Tento prístup riešenia danej problematiky je aplikovaný v mnohých modeloch a bol 

využitý v rôznych štúdiách na našom území a aj v zahraničí. Ako príklad aplikácie tejto 

metódy na našom území, je možné uviesť prácu Holko et al. (2001), ktorí využili 

energeticky založený model UEB (Utah Energy Balance Snow Accumulation and Melt 

Model) na povodí Jaloveckého potoka v Západných Tatrách.  

Využitím metódy energetickej bilancie pre výpočet odtoku vody zo snehovej pokrývky na 

našom území sa zaoberá aj štúdia Zeinivand, Smedt (2010), v ktorej bol využitý 

priestorovo distribuovaný hydrologický model WetSpa (Water and Energy Transfer 

between Soil, Plants and Atmosphere) na povodí rieky Hornád.  

V zahraničí bolo tiež publikovaných množstvo prác, v ktorých boli využité modely 

založené na metóde energetickej bilancie. Ako príklad možno uviesť prácu Debeer, 

Pomeroy (2009), ktorí hodnotili odtok vody zo snehu pomocou modelu CRHM (Cold 

Regions Hydrological Model) na malom horskom povodí v Kanade. Prístup energetickej 

bilancie využil aj Herrero et al. (2009) na horskom povodí v Španielsku. Z ďalších prác je 

možné spomenúť, napríklad (Garen, 2005; Mazurkiewicz, 2007 a pod.). 

Keďže využitie tejto metódy je značne náročné na vstupné parametre, často sa nahrádza 

v operatívnej hydrológii jednoduchšou a rozšírenejšou metódou teplotného indexu. Tá sa 

uplatnila v rôznych prevedeniach aj v mnohých zrážkoodtokových modeloch. Jej základný 

tvar podľa DeWalle, Rango (2008) je nasledovný:  

 

M = DDF (Ti – TB) 

 

(3) 

kde 

M - denný úhrn topenia [mm.d
-1

] 

DDF - (degree-day factor) teplotný faktor [mm.°C
-1

.d
-1

]  

Ti - indexová teplota vzduchu [°C] 

TB - kritická teplota topenia snehu [°C] 

 

Pre metódu teplotného indexu je veľmi dôležité vhodné stanovenie teplotného faktoru - 

DDF. Ovplyvňuje ho množstvo parametrov, preto je potrebné pri jeho stanovení vziať do 
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úvahy viacero kritérií. Prehľad najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich DDF zobrazuje 

nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka 1 Faktory ovplyvňujúce DDF(upravené podľa: DeWalle, Rango, 2008) 

Faktor ovplyvňujúci 

DDF 
Príčina Odozva DDF 

Sezónny vplyv 

postupné znižovanie teplotného 

deficitu a albeda, nárast 

krátkovlnnej radiácie a hustoty 

snehovej pokrývky 

postupný nárast DDF počas obdobia 

akumulácie a topenia  

Vplyv lesného porastu 
tienenie a ochrana snehu pred 

vplyvom vetra 

nižšie hodnoty a menšia variabilita 

DDF v lese ako na otvorenej ploche 

Vplyv reliéfu 

zmeny v prichádzajúcom 

krátkovlnnom žiarení v závislosti 

od orientácii reliéfu (význam 

stúpa so zväčšujúcim sa sklonom 

reliéfu) a expozícia svahov voči 

vetru 

vyššie hodnoty DDF na južne 

orientovaných a náveterných svahoch  

Pokrytie územia snehom 
variabilita časti povodia 

podieľajúca sa na topení 

pokles DDF s pokrytím povodia 

snehovou pokrývkou 

Povrchové znečistenie 

snehu 

zníženie albeda v dôsledku 

rôznych nečistôt  

zvyšovanie DDF so zvýšením 

povrchového znečistenia 

Zrážky 

redukcia slnečnej radiácie 

oblačnosťou, zvýšenie teploty 

snehovej pokrývky 

zvyčajne je DDF nižší počas 

daždivých dní s prevládajúcou 

oblačnosťou (závislosť od úhrnu 

zrážok), zvýšenie DDF so 

zvyšujúcim sa úhrnom zrážok viď 

tabuľka 3 

Ľad- snehová pokrývka 
ľadovcový ľad má nižšie albedo 

ako sneh 

vyššie hodnoty DDF v povodiach kde 

prevláda ľad (zvyčajne prevyšuje 

hodnotu 6 mm.°C.d
-1

) 

Ostatné meteorologické 

podmienky pre danú 

teplotu vzduchu 

väčšie topenie počas zvýšenej 

rýchlosti vetra, krátkovlnnej 

radiácie alebo vlhkosti pri danej 

teplote vzduchu 

zvyšovanie DDF pri zvýšení rýchlosti 

vetra, krátkovlnnej radiácie alebo 

vlhkosti 

V dôsledku rozsiahleho množstva činiteľov vplývajúcich na DDF bol rôznymi autormi 

odvodený široký rozsah hodnôt tohto faktoru pohybujúcich sa približne v rozmedzí od       

1 mm.°C
-1

.d
-1 

až po 8 mm.°C
-1

.d
-1

. Počas obdobia bez zrážok tieto hodnoty kolíšu približne 

v rozmedzí 1.8 až 3.7 mm.°C
-1

.d
-1

. V extrémnych prípadoch môžu dosahovať aj vyššie 

hodnoty  (U.S. Army Corps of Engineers, 2005; DeWalle, Rango, 2008). 
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Tabuľka 2 Hodnoty DDF odvodené prostredníctvom rôznych autorov (upravené podľa: Singh, Singh, 2001) 

Zdroj DDF [mm.°C
-1

.d
-1

] 

Yoshida (1962) 4.0 – 8.0 

Borovikova et al. (1972) 3.0 – 5.0 

Anderson (1973) 1.3 – 3.6 

Lang et al. (1977) 5.4 

Jóhannensson et al. (1993) 4.4 – 5.7 

Laumann and Reeh (1993) 3.5 – 4.5 

Singh and Kumar (1996) 5.94 

Singh and Kumar (2000) 5.4 – 6.5 

Martinec (1960) vytvoril metódu pre stanovenie hodnoty DDF na základe sezónnych 

zmien v hustote snehovej pokrývky. Vychádzal pri tom z priemerných hodnôt kladných 

teplôt vzduchu vyskytujúcich sa počas dňa, čo môže poskytnúť nižšie hodnoty DDF ako 

s využitím priemerných denných teplôt. V tejto metóde je sezónny nárast hustoty snehu 

použitý ako index nárastu DDF. Túto metódu stanovenia hodnoty DDF vychádzajúcu zo 

vzťahu (4) dodnes používa vo svojich prácach množstvo autorov.  

 

         
  

  
  

                                                                   (4) 

 

kde 

ρs - hustota snehovej pokrývky [kg.m
-3

] 

ρw - hustota vody v tekutom skupenstve = 10
3
 [kg.m

-3
] 

 

Dôležitú úlohu pri topení snehovej pokrývky zohráva lesný porast. Predovšetkým 

v povodiach s výrazným zastúpením lesa je potrebné tento faktor pri stanovení hodnoty 

DDF zohľadniť. Lesný porast, vplyvom tienenia a ochranou snehu pred vplyvom vetra, 

všeobecne znižuje jeho hodnotu a variabilitu. Preto je stanovenie hodnoty DDF 

v zalesnených povodiach jednoduchšie ako na menej zalesnených povodiach, kde rýchlosť 

vetra alebo krátkovlnné žiarenie zohráva väčšiu dôležitosť v procese topenia. Zvýšenie 
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krátkovlnného žiarenia o 20% môže mať za následok zvýšenie hodnoty DDF približne 

o 1 mm. °C-1
.d

-1
.  

Federer at al. (1972) na základe svojej štúdii v severovýchodnej časti USA odvodil 

nasledujúce hodnoty teplotného faktoru: 1.4 až 2.7 mm.°C-1
.d

-1
 pre ihličnaté lesy, 2.7 až 

4.5 mm.°C-1
.d

-1
 pre listnaté lesy a 4.5 až 7.5 mm.°C-1

.d
-1 

pre otvorenú plochu. Z jeho štúdie 

vyplynulo, že hodnoty DDF sa pohybujú približne v pomere 3:2:1 (otvorené plochy : 

listnatý les : ihličnatý les). Kuusisto (1980) pre stanovenie hodnoty DDF na zalesnenom 

povodí vo Fínsku odvodil vzťah: 

 

                                                                                      (5) 

 

kde 

Cc - percento plochy pokrytej lesom [%] 

 

Vo svojej štúdii sa taktiež zaoberal vplyvom zrážok na hodnotu DDF. Podľa intenzity 

zrážkovej činnosti vymedzil hodnoty DDF pre otvorené a zalesnené plochy do troch skupín 

podľa nasledujúcej tabuľky: 

Tabuľka 3 Hodnoty DDF na otvorených a zalesnených plochách počas výskytu kvapalných zrážok (upravené 

podľa: Kuusisto,1980) 

Zrážky [mm] 
DDF pre otvorené plochy 

[mm.°C
-1

.d
-1

] 

DDF pre lesný porast 

[mm.°C
-1

.d
-1

] 

0 – 1 3.21 2.16 

1 – 10 3.33 2.33 

10 a viac 3.38 2.79 

Pri stanovení vhodnej hodnoty DDF je teda potrebné vziať do úvahy množstvo kritérií. 

V operatívnej praxi sa hodnoty DDF verifikujú počas procesu kalibrácie hydrologického 

modelu. Hlavne v menej zalesnených povodiach však môžu byť jeho hodnoty značne 

variabilné. 

Metóda teplotného indexu našla uplatnenie v mnohých modeloch využívaných k simulácii 

odtoku vody zo snehovej pokrývky. V nasledujúcom texte uvádzam príklad aplikácií tejto 

metódy na našom území a v zahraničí.  
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Jedným z najznámejších modelov využívajúcim metódu teplotného indexu je model SRM 

(Snowmelt Runoff Model). Tento model je široko používaný po celom svete, takže aj 

publikácií, ktoré sa ním zaoberajú je dostatok (Baumgartner et al.,2001; Gomes-Landesa, 

Rango, 2002; Tekeli, 2005). Prehľad aplikovania tohto modelu v rôznych krajinách 

uvádzajú monografie (Seidel, Martinec, 2004; DeWalle, Rango, 2008). Testovaním tohto 

modelu pre potreby operatívnej praxe sa na našom území zaoberal Parajka (2001), ktorý ho 

aplikoval na povodí horného Hrona a snažil sa otestovať možnosti stanovenia a výberu 

vstupných parametrov pre skúmané územie.  

Na povodí Horného Hrona bol testovaný aj model HBV využívajúci metódu teplotného 

indexu. Jeho využitím v tejto oblasti sa zaoberali práce Hrušková (2006), Hrušková, 

Kyselová (2007).  

Hančárová (2006) vo svojej publikácii uvádza využitie hydrologického modelu 

AQUALOG k operatívnym predpovediam prietokov z topenia snehu na regionálnom 

predpovednom pracovisku pobočky ČHMÚ v Hradci Králové (tento systém je využívaný 

aj na ČHMÚ v Prahe, Českých Budejoviciach, Plzni a Ustí nad Labem). K simulácii 

akumulácie a topenia snehu AQUALOG využíva indexový model SNOW 17. Tento model 

používa teplotu vzduchu ako index k determinácii výmeny energie medzi snehom a 

vzduchom.    

Jeníček (2009) vo svojej štúdii využil model HEC-HMS na povodí Bystřice v centrálnej 

časti Krušných hôr k modelovaniu odtoku vody zo snehovej pokrývky. Vo svojej práci sa 

snažil zhodnotiť vplyv krajinnej pokrývky na akumuláciu a topenie snehu. Na základe 

zastúpenia jednotlivých kategórií krajinnej pokrývky prepočítal hodnotu teplotného 

faktoru.  

Kyselová et al. (2006) vo svojej štúdii využíva model WaSIM disponujúci metódou 

teplotného indexu. Tento model aplikovala na povodí rieky Poprad k predpovedi prietokov 

k skúmanému profilu. 

Mnohé modely používajú upravený tvar metódy teplotného indexu tým, že ju rozširujú 

zavádzaním ďalších vstupných premenných s cieľom lepšie napodobniť samotný proces 

topenia. Medzi tieto vstupné premenné najčastejšie patria veterné charakteristiky, 

charakteristiky žiarenia, atď. Prehľad metódy teplotného indexu a jej rôznych rozšírení 

o ďalšie parametre ponúka napríklad publikácia Hock (2003).  
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Aj keď je metóda teplotného indexu určená pre výpočet v dennom časovom kroku, môže 

byť použitá aj k predikcii topenia počas dlhšieho časového obdobia. Pre časové obdobia 

kratšie ako jeden deň je jej použitie obtiažnejšie, pretože nemusí uspokojivo napodobniť 

jednotlivé zmeny topenia v tomto časovom kroku. V týchto prípadoch sa pri predikcii 

topenia snehovej pokrývky väčšinou doporučuje použitie upravenej formy tejto rovnice 

rozšírenej o ďalšie parametre (čo vedie k lepšiemu napodobneniu podmienok topenia), 

alebo prechod z metódy teplotného indexu na metódu energetickej bilancie.  

Množstvo autorov u nás a v zahraničí sa zaoberalo aj porovnaním dvoch základných metód 

(metódy teplotného indexu a energetickej bilancie) pre výpočet odtoku vody zo snehovej 

pokrývky. Príkladom môže byť práca Holko et al. (2003), ktorá porovnáva dva 

distribuované modely akumulácie a topenia snehu UEB-EHZ (založeného na metóde 

energetickej bilancie) a WaSiM (založený na metóde teplotného indexu). Výsledky 

ukázali, že parametrizácia modelu má na výsledok simulácie väčší vplyv ako to, či model 

využíva metódu teplotného indexu alebo energetickej bilancie. 

Porovnaním dvoch indexových modelov a troch energeticky založených modelov sa vo 

svojej práci zaoberali Holko, Kostka, (2009). Cieľom práce bolo porovnať výsledky 

simulácie týchto matematických modelov rôznej zložitosti.     

Podobne bola zameraná aj štúdia Debele et al. (2010), ktorá porovnávala metódu 

teplotného indexu implementovanú v modeli SWAT s metódou energetickej bilancie, ktorá 

bola aplikovaná ako nadstavba tohto modelu. Výsledky ukázali, že metóda teplotného 

indexu lepšie napodobnila namerané prietoky.  

V mnohých ďalších publikáciách sú uvedené komplexné porovnania viacerých modelov 

využiteľných pre potreby operatívnej hydrológie. Modely sú založené na rôznych 

metódach. Jednou z nich je aj monografia Runoff from Snowmelt (U.S. Army Corps of 

Engineers, 2005), ktorá poskytuje porovnanie šiestich modelov určených pre výpočet 

odtoku vody zo snehovej pokrývky z hľadiska využitých metód, požadovaných vstupných 

dát a výstupov, ktoré modely poskytujú. Podobné porovnanie uvádza aj monografia Snow 

and glacier hydrology (Sing, Sing, 2001), kde bolo porovnaných 5 modelov pre výpočet 

odtoku vody zo snehu (SSARR, SRM, UBC, PRMS, HBV). Porovnanie modelov 

z hľadiska presnosti predikcie prietokov na troch povodiach v Spojených štátoch 
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Amerických, ktoré bolo vykonané prostredníctvom WMO (World Meterological 

Organization) uvádza monografia Principles of snow hydrology (DeWalle, Rango, 2008).     

Akumulácia snehovej pokrývky je obyčajne pri oboch základných metódach riešená 

rovnakým spôsobom. Významnú úlohu pre všetky snehové modely zohráva to, či zrážky 

dopadajú na územie vo forme dažďa alebo vo forme snehu. Predovšetkým v zimnom 

období s vysokými zásobami snehu, môže výskyt dažďa spôsobiť vznik povodí. Preto je 

potrebné čo najpresnejšie klasifikovať formu zrážok vyskytujúcich sa v sledovanom území. 

Dažďové zrážky sa podieľajú na odtoku iným spôsobom ako sneh. Príspevok dažďa 

k odtoku je rýchlejší ako je to v prípade snehu, pretože sneh je zadržaný v povodí, kým 

nedôjde k jeho topeniu, pričom dážď je okamžite transformovaný na odtok. Informácie 

o tom, či sa zrážky vyskytujú vo forme dažďa alebo snehu vo väčšine prípadoch chýbajú. 

Z tohto dôvodu sa k určeniu formy zrážok na povodí používa v rôznych modeloch kritická 

teplota vzduchu (Tc), ktorá sa zvyčajne pohybuje tesne nad bodom mrazu. V prípade, že sa 

teplota vzduchu v sledovanom území pohybuje nad touto kritickou teplotou, všetky zrážky 

sú považované za dažďové. Naopak, ak teplota vzduchu dosahuje hodnoty pod kritickou 

teplotou, predpokladá sa, že všetky zrážky dopadajú na územie vo forme snehu (Singh, 

Singh, 2001).  

USACE (U.S. Army Corp of Engineers) na základe viacerých pozorovaní odporučilo 

použiť ako kritickú teplotu vzduchu hodnotu 1.67 °C pomocou ktorej sa im až v 90 % 

prípadoch podarilo správne klasifikovať formu zrážok (U.S. Army Corps of Engineers, 

2005).  

Vhodné určenie formy zrážok môže závisieť aj od časového kroku vstupných teplotných 

údajov. Použitie priemerných denných teplôt vzduchu môže, oproti hodinovým teplotám, 

zvýšiť pravdepodobnosť nesprávneho určenia toho, či sa zrážky vyskytujú vo forme dažďa 

alebo vo forme snehu. Pri modelovaní sa zvyčajne používa ako kritická teplota vzduchu 

hodnota v rozmedzí 0 – 2 °C. V mnohých prípadoch je však potrebné túto hodnotu ešte 

kalibrovať.  

2.3.1 Výber modelu pre výpočet odtoku vody zo snehu 

Na základe predchádzajúceho textu je zrejmé, že v súčasnosti je k dispozícii veľké 

množstvo modelovacích nástrojov k riešeniu danej problematiky, z ktorých je možné si 

vybrať. Výber vhodného modelu pre výpočet odtoku vody zo snehovej pokrývky závisí na 
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mnohých faktoroch zahrnujúcich predovšetkým ciele samotného modelovania, dostupnosť 

a povahu vstupných dát, charakteristiky skúmaného povodia a časové a priestorové 

merítko modelovania (Dewalle, Rango, 2008). Použitie modelov odtoku vody zo snehu 

v operatívnej praxi vyžaduje jednoduchšie modely s menšou náročnosťou na vstupné dáta 

a s jednoduchou štruktúrou. Z tohto dôvodu sa v praxi častejšie používa semidistribuované 

riešenie rozdeľujúce územie na niekoľko subpovodí s homogénnymi parametrami. Tento 

prístup je oproti plne distribuovanému riešeniu rozdeľujúcemu povodie na sieť buniek aj 

menej náročný na celkovú dobu výpočtu. Ciele modelov odtoku vody zo snehovej 

pokrývky sú zamerané predovšetkým na predpoveď prietoku počas jarného obdobia 

k určitému profilu. V týchto prípadoch nie je plne distribuované riešenie potrebné 

(Bedient, 2008; Holko et al., 2001).  

 

Obrázok 4 Ukážka výstupu simulácie povrchového odtoku vody počas jarného topenia snehovej pokrývky 

v plne distribuovanom modeli MIKE SHE (ukážka z GUI modelu) 

Dôležitým faktorom výberu modelu je povaha a dostupnosť vstupných dát o snehovej 

pokrývke. Množstvo modelov využívaných v súčasnosti vyžaduje vstupné dáta týkajúce sa 

charakteristík snehovej pokrývky získaných pomocou metód DPZ. Umožňujú zber 

veľkého množstva informácii v pomerne krátkych časových intervaloch. Ďalším dôležitým 

kritériom je časový krok výpočtu. Závisí značne na dostupnosti vstupných dát. V prípade 
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potreby modelovania v časovom kroku menšom ako jeden deň, je vhodnejšie voliť modely 

disponujúce rozšíreným tvarom metódy teplotného indexu, alebo modely založené na 

metóde energetickej bilancie, ktorá je však veľmi náročná na vstupné dáta. Voľba 

časového kroku však závisí hlavne od cieľov samotného modelovania a dostupnosti 

vstupných údajov (Dewalle, Rango, 2008; Brooks, 2003). 

2.4 Získavanie informácii o charakteristikách snehovej pokrývky  

Pri modelovaní odtoku vody zo snehovej pokrývky je dôležité mať k dispozícii čo 

najpresnejšie informácie o rozložení snehu na území. Ide hlavne o vodnú hodnotu (SWE) 

a výšku snehu (SCE). Pre potreby operatívnej hydrológie sa využívajú predovšetkým údaje 

získané z bodových meraní klimatologických a zrážkomerných staníc ČHMÚ, ktoré môžu 

byť doplnené aj ďalšími údajmi.  

2.4.1 Pozemné merania  

V prípade výskytu súvislej snehovej pokrývky sa celková výška snehovej pokrývky meria 

v staničnej sieti ČHMÚ každý deň v čase o 07:00 a je udávaná v centimetroch. Ide 

o snehovú alebo ľadovú vrstvu, ktorej vznik spôsobujú tuhé zrážky. Meria sa pomocou 

snehomerných latí alebo tyčí, ktoré bývajú umiestnené na pozemku danej stanice tak, aby 

čo najlepšie charakterizovali okolité snehové podmienky a boli čo najmenej ovplyvnené 

pôsobením vetra. V oblastiach s väčšími zásobami snehu sa používajú tyče, resp. late 

o veľkosti 2-3 metre, na ostatných miesta majú zväčša dĺžku 1 meter. V prípade, že 

snehová pokrývka s minimálnou výškou 1 cm nepokrýva prinajmenšom polovicu pozemku 

stanice a jej blízkeho okolia, je možné považovať ju za nesúvislú. Nesúvislá snehová 

pokrývka nie je predmetom merania. V prípade, že pozemok stanice a jej priľahlé okolie 

pokrýva sneh s výškou menšou ako 0.5 cm, hovoríme o poprašku (Židek, Lipina, 2003). 

Okrem celkovej výšky snehovej pokrývky sa v rovnakom čase zaznamenáva aj výška novo 

napadnutého snehu (ak sa za posledných 24 hodín vyskytli tuhé zrážky). 

Vodná hodnota snehu sa v staničnej sieti ČHMÚ zaznamenáva jeden krát za týždeň, a to 

vždy v pondelok o 07:00. Udáva sa v mm vodného stĺpca s presnosťou na desatiny mm a 

meria sa za podmienky výskytu snehovej pokrývky s minimálnou výškou 4 cm. Ak je 

snehová pokrývka nesúvislá, vodná hodnota snehu sa nemeria. Pri jej meraní sa využíva 

nádoba zrážkomera spoločne so sklenenou odmerkou. Pomocou nádoby zrážkomera sa 

odoberie stĺpec snehu v mieste neporušenej snehovej vrstvy a následne sa nechá roztopiť. 
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Objem vody, ktorá vznikla roztopením snehu sa prevedie na mm. V miestach s väčšími 

zásobami snehu sa k meraniu vodnej hodnoty využíva váhový snehomer. S pomocou valca 

so známou odbernou plochou sa odoberie v mieste s neporušenou snehovou pokrývkou 

vzorka snehu, ktorá sa zváži a následne sa určí jej vodná hodnota (Tolasz et al., 2007; 

Židek, Lipina, 2003).  

Merania vodnej hodnoty a výšky snehovej pokrývky bývajú niekedy doplnené aj 

profilovými meraniami v klimatologických a zrážkomerných staniciach a údajmi 

z expedičných profilových meraní. Ich účelom je hlavne zvýšenie presnosti stanovenia 

výšky a vodnej hodnoty snehu v povodí. Expedičné merania sú vykonávané 1-2 krát počas 

roka v období výskytu maximálnych zásob snehu hlavne pred predpokladaným nástupom 

obdobia topenia snehu. Vykonávajú sa predovšetkým na miestach s nízkou hustotou 

staničných meraní ako je aj horná časť povodia rieky Ostravice. (Bercha, Řičicová, 2009).  

Ďalšími údajmi, ktoré dopĺňajú merania vodnej hodnoty a výšky snehovej pokrývky, sú 

údaje z automatických snehomerných staníc (snehových vankúšov), umožňujúcich 

získavať informácie o snehovej pokrývke on-line. Kontinuálnym stanovovaním nárastu 

a poklesu vodnej hodnoty a výšky snehu dovoľujú sprístupniť tieto údaje aj v kratšom ako 

týždennom, resp. dennom časovom kroku (Jirák, Bercha, 2010). 

Namerané hodnoty charakteristík snehovej pokrývky je potrebné neskôr interpolovať. 

Interpolácia snehu je vhodná hlavne v období maximálnych zásob snehu. V prípade, že 

dochádza k topeniu snehovej pokrývky, je vhodnejšie vodnú hodnotu a výšku snehu 

modelovať. Dôvodom sú nulové hodnoty, ktoré môžu vstupovať do výpočtu a vnášať tak 

chyby do samotnej interpolácie. Vo výsledkoch sa tak môže sneh vyskytovať aj 

na miestach, kde sa už reálne nenachádza. Tento problém je možné riešiť použitím tzv. 

nulovej izochiony, ktorá definuje hranicu medzi územím, na ktorom sa snehová pokrývka 

vyskytuje a oblasťou bez výskytu snehu. Interpolačná metóda sa potom aplikuje len na 

oblasť s výskytom snehovej pokrývky.  

Problematikou rozloženia a interpolácie charakteristík snehovej pokrývky sa zaoberalo 

u nás množstvo autorov (Juroš, 2008; Průšová, 2010; Pecušová et al., 2002; Kantor et al., 

2007), ktorí sa snažili zohľadniť rôzne faktory ovplyvňujúce rozloženie snehu, ako sú 

nadmorská výška, sklon a orientácia reliéfu, vplyv vetra, a pod. V týchto prácach boli 
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testované interpolačné metódy rôznej zložitosti, ako napr. krígovanie, metóda inverzných 

vzdialeností, metóda Thiessenových polygónov, atď.  

V operatívnej praxi sa pri interpolácii snehu pre potreby hydrologických modelov 

v minulosti využívala predovšetkým metóda Thiessenových polygónov. Územie bolo 

rozdelené do sieti polygónov, kde každý z týchto polygónov definuje sféru vplyvu 

jednotlivých staníc. V rámci polygónu sa potom uvažuje jednotná hodnota charakteristiky 

snehu vzťahujúca sa k príslušnej stanici. 

V súčasnosti sa však v praxi uplatňuje hlavne metóda založená na predpoklade lineárnej 

závislosti nadmorskej výšky a vodnej hodnoty, resp. výšky snehovej pokrývky. Takouto 

metódou je aj metóda CLIDATA-DEM, ktorá sa využíva v súčasnosti na pobočkách 

ČHMÚ a jej výsledky sú používané aj na podnikoch povodí v Českej republike, Ústavom 

hospodárení a úpravy lesu (ÚHUL) a rovnako sú poskytované aj pre poľskú 

hydrometeorologickú službu v rámci medzinárodnej spolupráce. Vhodnosť využitia tejto 

interpolačnej metódy pri interpolácii vodnej hodnoty a výšky snehu dokumentuje aj 

publikácia Jonov et al. (2010) zaoberajúca sa porovnaním metód využívaných 

v operatívnej praxi ČHMU v minulosti a aj v súčasnosti. Taktiež je táto metóda 

doporučovaná aj Ústavom hospodárení a úpravy lesu na základe ich dlhodobých skúseností 

s monitorovaní snehu v teréne.  

2.4.2 Možnosti využitia metód diaľkového prieskume Zeme  

Ďalším spôsobom získavania údajov o charakteristikách snehu je využitie metód DPZ 

(diaľkového prieskumu Zeme), čo je výhodné hlavne v odľahlých a často ťažko 

prístupných horských oblastiach. Prostredníctvom metód DPZ je možné získavať 

množstvo informácií o snehovej pokrývke, a to v pomerne krátkom čase. Umožňujú 

poskytnúť efektívny spôsob k určeniu časových a priestorových zmien snehu na globálnej 

a aj lokálnej úrovni.  

Viaceré hydrologické modely, ktoré boli vytvorené pre krátkodobé, ale aj sezónne 

predpovede odtoku vody zo snehovej pokrývky, sú kompatibilné s údajmi z DPZ. Jedným 

z modelov, ktorý vyžaduje priamy vstup údajov tohto charakteru, je aj model SRM.  

Pri využití metód DPZ k získavaniu údajov o snehovej pokrývke zohráva významnú úlohu 

výber správneho snímača (senzoru) slúžiaceho pre získavanie dát, ktorý bude pracovať 
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v príslušnej časti elektromagnetického spektra. Vďaka tomu, že fyzikálne vlastnosti snehu 

sú oproti ostatným povrchom značne rozdielne, je možné v rôznych častiach 

elektromagnetického spektra získavať rôznorodé informácie o snehovej pokrývke. Na 

množstvo žiarenia odrazeného od snehu vplýva v značnej miere hlavne vodná hodnota 

snehu, výskyt prachových častíc v snehu, veľkosť snehových zrniečok a takisto stupeň 

dozrievania snehu (Singh, Singh, 2001; DeWalle, Rango, 2008). Pri výbere vhodného 

senzoru zohrávajú významnú úlohu aj ďalšie faktory, ako je napr. veľkosť skúmaného 

územia, požadované časové a priestorové rozlíšenie atď. 

Najväčšie využitie pre získavanie informácií o snehovej pokrývke prostredníctvom metód 

DPZ má hlavne viditeľná a blízka infračervená časť elektromagnetického spektra, v ktorej 

má sneh, na rozdiel od vody v kvapalnom skupenstve, vysokú odrazivosť. S postupným 

dozrievaním snehu táto odrazivosť neskôr klesá. Viditeľná časť elektromagnetického 

spektra je využívaná najmä pre mapovanie percenta povrchu povodia pokrytého snehom 

v dôsledku dobrej rozdielnosti v odrazivosti medzi snehom pokrytým povrchom 

a povrchom bez snehu. K týmto účelom sa používa, napríklad červené pásmo družice 

LANDSAT alebo NOAA. Využitie blízkeho infračerveného pásma elektromagnetického 

spektra je taktiež vhodné pre mapovanie percenta povrchu pokrytého snehom, a to hlavne 

v období výskytu čiastočnej oblačnosti, pretože v tomto pásme majú oblaky zvyčajne 

väčšiu odrazivosť ako sneh. Z tohto dôvodu často dochádza aj ku kombinácii údajov 

z týchto dvoch pásiem. Výhoda údajov z viditeľnej a blízkej infračervenej časti spektra je 

to, že sú relatívne ľahko interpretovateľné a umožňujú pomerne jednoducho odlíšiť sneh 

od ostatných povrchov. Nevýhodou je hlavne to, že nedovoľujú priamo určiť vodnú 

hodnotu snehovej pokrývky, dochádza k obmedzeniam spôsobeným v dôsledku oblačnosti 

a pri potrebe kombinácii údajov z viacerých zdrojov sú finančne náročné (DeWalle, 

Rango, 2008).  

Termálne infračervené pásmo elektromagnetického spektra je využívané k mapovaniu 

snehovej pokrývky len veľmi málo, pretože povrchová teplota snehu nie je vždy rozdielna 

od ostatných povrchov. Využíva sa pri vymedzení oblastí, v ktorých dochádza k topeniu 

snehovej pokrývky. Jeho výhoda spočíva v tom, že môže byť využité počas noci.  

V mikrovlnnej časti spektra majú k získavaniu informácií o snehovej pokrývke využitie 

hlavne pasívne mikrovlnné systémy. Tie môžu byť použité k zisťovaniu údajov o vodnej 
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hodnote, výške, stave a rozložení snehovej pokrývky na základe zmenšovania radiácie 

snehom. K tomuto účelu môže byť použitý, napríklad senzor SMMR družice NIMBUS-7. 

Mikrovlnné žiarenie vyžarované z podložia je odrážané rôznymi smermi prostredníctvom 

snehových zrniečok. Výsledkom toho sú nižšie hodnoty vyžarovania na povrchu snehu ako 

na povrchu terénu. Vlastnosti snehu, ktoré ovplyvňujú mikrovlnné žiarenie sú 

predovšetkým výška snehu, vodná hodnota, hustota snehu, veľkosť a tvar snehových 

zrniečok, teplota a vrstvovitosť snehu (Rees, 2006).  

Podobným spôsobom, ako mikrovlnné žiarenie, môže byť použité k získavaniu informácií 

o snehovej pokrývke aj gama žiarenie. Využitie gama žiarenia je založené na zoslabovaní 

prirodzeného zemského žiarenia prostredníctvom vody nachádzajúcej sa v snehovej 

pokrývke. To umožňuje získať informácie o vodnej hodnote snehu v povodí. Intenzita 

tohto žiarenia je zaznamenávaná gamma spektrometrom zvyčajne umiestnenom na lietadle. 

Využitie leteckých gamma meraní k získavaniu údajov o vodnej hodnote snehu je 

osvedčenou metódou pre operatívnu hydrológiu v mnohých krajinách (DeWalle, Rango, 

2008).  

K hodnoteniu výšky snehovej pokrývky je možné využiť aj údaje získané prostredníctvom 

LIDAR-u, ktorý pracuje na podobnom princípe ako radar. Namiesto rádiových vĺn však 

využíva svetelné žiarenie. Opakovaným snímaním rovnakej oblasti je možné 

prostredníctvom diferenčných meraní hodnotiť úbytok alebo prírastok snehovej pokrývky 

v sledovanom území. Výhodné môže byť jeho aplikovanie aj v zalesnených oblastiach, kde 

vďaka úzkej stope lúča môže LIDAR s určitou pravdepodobnosťou prechádzať korunami 

stromov a získavať tak informácie o snehovej pokrývke v lese.  

V súčasnosti dochádza k veľkému rozvoju metód DPZ pri hodnotení snehovej pokrývky. 

Materiály z DPZ sú čoraz častejšie využívaným prostriedkom pre získavanie rôznorodých 

informácií o snehu a ich využitie má veľký potenciál do budúcnosti. Často sa používajú 

v kombinácii s údajmi získanými prostredníctvom terénnych meraní. Stále však existuje 

množstvo obmedzení využitia týchto dát pre modelovanie odtoku vody zo snehovej 

pokrývky, napríklad zámena snehu a oblačnosti, dostupnosť dát, geometria povrchu,... 

Použitím týchto metód v hydrológii snehu sa zaoberajú, napríklad monografie Seidel, 

Martinec (2004), Rees (2006) a pod. 
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3 Cieľ práce 

Ciele tejto dizertačnej práce je možné zhrnúť do niekoľkých bodov. Hlavným cieľom je 

overiť vhodnosť modelov a metód, ktorými disponujú pre výpočet odtoku vody z topiacej 

sa snehovej pokrývky pre potreby operatívnej hydrológie v horských podmienkach 

Moravskosliezskych Beskýd. K tomuto účelu budú testované rôzne modely. Jedným z nich 

je model využívaný v operatívnej praxi na území Českej Republiky. Konkrétne sa jedná 

o semidistribuovaný model HYDROG, aplikovaný na pobočkách ČHMÚ v Ostrave a 

v Brne a na podnikoch povodia Odry, Labe a Ohrě. Zároveň na základe rôznych faktorov 

(ciele modelovania, dostupnosť a povaha vstupných údajov, časové a priestorové merítko 

modelovania, a pod.) bol vybraný aj ďalší model pre tento účel, poskytujúci možnosť 

sofistikovanejšieho riešenia odtoku vody zo snehovej pokrývky. Jedná sa o model HEC-

HMS, ktorý doplňuje metódu teplotného indexu o ďalšie parametre s cieľom lepšie 

napodobniť skúmaný proces.  

Za účelom porovnania prístupu k modelovaniu odtoku vody zo snehovej pokrývky bude 

využitý aj model SWAT. Aj keď tento model nie je určený pre operatívne účely, disponuje 

komplexnejším snehovým modelom umožňujúcim nejednotné pokrytie územia snehom 

v dôsledku tienenia reliéfu, vplyvu vetra, topografie a krajinnej pokrývky.  

V práci bude ďalej overená vhodnosť využitia vybraných modelov pri akumulácii a topení 

snehovej pokrývky v horských podmienkach Moravskosliezskych Beskýd pre potreby 

operatívnej hydrológie. Jedná sa o modely, ktoré využívajú k modelovaniu odtoku vody zo 

snehovej pokrývky metódu teplotného indexu (z dôvodu dostupnosti vstupných dát), resp. 

ju rozširujú o ďalšie parametre ovplyvňujúce proces akumulácie a topenia snehovej 

pokrývky. Tým umožňujú spresniť celkový výpočet tohto procesu. Cieľom je overiť to, či 

sofistikovanejšie prevedenie metódy teplotného indexu môže poskytnúť presnejšie 

výsledky odtoku vody zo snehovej pokrývky, na rozdiel od jej jednoduchšieho prevedenia, 

ktorým disponuje model HYDROG. 

Keďže samotná metóda teplotného indexu nie je doporučovaná pre výpočet v kratších 

časových krokoch ako jeden deň, cieľom je zhodnotiť aj to, či dané modely pri dostupných 

vstupných údajoch poskytnú dostatočne presné výsledky pri simulácii prietoku 

v hodinovom kroku.   
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V práci budú navrhnuté možnosti pre zefektívnenie modelovania tohto procesu v operatíve. 

Bude zhodnotené, či sú dané modely a ich metódy vyhovujúce k modelovaniu akumulácie 

a topenia sa snehovej pokrývky na sledovanom území. Zároveň sa bude zhodnocovať ich 

použiteľnosť z hľadiska dostupnosti vstupných dát (a možností ich spracovania) a  

náročnosti  a presnosti výpočtu.  
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4 Záujmové územie 

Ako sledované územie bola vybraná horná časť povodia rieky Ostravice rozprestierajúca sa 

nad vodnou nádržou Šance po záverový profil Staré Hamry. Jedná sa o povodie 

nachádzajúce sa v severovýchodnej časti Českej republiky, ktoré je z administratívneho 

hľadiska súčasťou Moravskosliezskeho kraja. Celková plocha povodia po záverový profil 

Staré Hamry je približne 73 km
2
.  

 

Obrázok 5 Vymedzenie záujmového územia 

V skúmanom území má tok horský charakter. Odvodňuje centrálnu časť 

Moravskosliezskych Beskýd a z hľadiska výskytu maximálneho odtoku vody z povodia je 

možné ho zaradiť medzi toky so snehovým režimom. Odtok v jarných mesiacoch tu 

predstavuje až 30-40 % z celkového ročného odtoku. Okrem samotného charakteru tohto 

územia zohrala významnú úlohu pri výbere danej oblasti aj dostupnosť vstupných údajov 

týkajúcich sa predovšetkým charakteristík snehovej pokrývky (viac v kapitole 5). 
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Rieka Ostravica je pravostranným prítokom rieky Odry, ide teda o tok druhého rádu. Jej 

názov bol odvodený z jej prudkého - ostrého toku. Vzniká sútokom Bielej Ostravice, ktorá 

sa považuje za jej hlavný prameň a Čiernej Ostravice. Po približne 10 km sa oba toky 

zbiehajú neďaleko obce Staré Hamry v nadmorskej výške 521 m n. m.   

Tabuľka 4 Hydrologické údaje Ostravice pre stanicu Staré Hamry – obdobie 1931-1980 (upravené podľa: 

Brosch,2005) 

Stanica 

Plocha 

povodia 

[km2] 

Priemerný 

prietok 

[m3.s-1] 

Prietoky prekročené priemerne po dobu 

N dní v roku [m3.s-1] 

Prietoky opakujúce sa priemerne 1x za N 

rokov [m3.s-1] 

30 90 180 270 330 355 364 1 2 5 10 20 50 100 

Staré 

Hamry 
73 1.5 3.71 1.75 0.87 0.44 0.23 0.13 0.07 29 44 66 86 107 139 165 

Biela Ostravica pramení v južnej časti Moravskosliezskych Beskýd, v nadmorskej výške 

približne 710 m n. m., pri severovýchodnom úpätí hory Vysoká. Neskôr prechádza 

severovýchodným smerom horským údolím cez osady Hlavatá, Mezivodí a obec Bilá. 

Približne po 9.8 km svojej dĺžky sa spája medzi obcou Bíla a Staré Hamry s Čiernou 

Ostravicou a vzniká tak rieka Ostravica. Biela Ostravica je tokom tretieho rádu a celková 

plocha jej povodia je 42.5 km
2
. Priemerný prietok v ústí dosahuje hodnotu 0.64 m

3.
s

-1
. 

Biela Ostravica má niekoľko menších prítokov. Najvýznamnejším prítokom je 

pravostranný prítok Velká Smradlavá vlievajúci sa do Bielej Ostravice v jej dolnej časti 

toku. Z ďalších pravostranných prítokov je to, napríklad Bumbalský potok, Vítková, 

Salajský potok a iné. Najväčším ľavostranný prítokom je Lučovec vlievajúci sa do Bielej 

Ostravice v jej hornej časti toku. Okrem neho má aj niekoľko menších ľavostranných 

prítokov, ako napr. Slaná a Klučkový potok.  

Čierna Ostravica je podobne ako Biela Ostravica tokom tretieho rádu. Jej prameň sa 

nachádza v južnej časti Moravskosliezskych Beskýd, v nadmorskej výške približne 850 m 

n. m., juhozápadne od osady Bílý Kříž, neďaleko vrchu Suľov. Neskôr rieka prechádza 

juhozápadným smerom a po 9.6 km sa zlieva s Bielou Ostravicou. Celková plocha jej 

povodia je 28,9 km
2
 s priemerným prietokom v ústí 0.55 m

3
.s

-1
. Rovnako ako Biela 

Ostravica, aj Čierna Ostravica priberá niekoľko pravostranných a ľavostranných prítokov. 

Najvýznamnejší z nich je pravostranný prítok Lučný potok, ktorý sa do nej vlieva 

v strednej časti toku. Z ďalších pravostranných prítokov možno spomenúť, napr. 
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Škorňanský potok, Medvědí potok, Cirošok a iné. Po svojej ľavej strane priberá Čierna 

Ostravica prítoky, ako je napr. Baraní potok, Borsučí, Stupný potok a ďalšie.   

Z geomorfologického hľadiska je väčšina územia súčasťou Moravskosliezskych Beskýd. 

Jedná sa o geomorfologický celok s rozlohou 623 km
2
, ktorý je tvorený troma podcelkami 

a to: Radhošťskou hornatinou, Lysohorskou hornatinou a Klokočovskou hornatinou. 

Najväčšiu časť skúmanej oblasti zaberá Klokočovská hornatina vyskytujúca sa južnej až 

v juhovýchodnej časti povodia. Je tvorená flyšovým súvrstvím pieskovcov, ílovcov 

a zlepencov. Severovýchodnú časť povodia tvorí členitá Lysohorská hornatina. Je tvorená 

z flyšoidného súvrstvia godulských a istebňanských vrstiev budovaných prevažne 

pieskovcami a zlepecnami. Radhošťská hornatina vyznačujúca sa štruktúrne a erózne 

denudačným reliéfom sa rozprestiera v severozápadnej časti povodia. Do juhovýchodnej 

časti povodia čiastočne zasahuje aj geomorfologický celok Hostýnsko-vsetínskej hornatiny 

(Buzek, 1997).   

Nadmorská výška skúmanej oblasti sa pohybuje približne v rozmedzí 500 až 1000 metrov 

nad morom a stúpa smerom k okrajovým častiam územia. Najvyšším miestom povodia je 

vrch Trojačka vyskytujúci sa v západnej časti povodia a nachádzajúci sa v nadmorskej 

výške 987 m n. m. Naopak najnižším bodom povodia je záverový profil Staré Hamry 

s nadmorskou výškou 512 m n. m. Čo sa týka sklonitostných pomerov v území, prevládajú 

svahy zo sklonom od 5 do 15 stupňov. V niektorých oblastiach presahuje sklon svahov 25 

stupňov. Jedná sa prevažne o územie Klokočovskej a Lysohorskej hornatiny. Z hľadiska 

expozície svahov voči svetovým stranám prevládajú severne a južne, až juhovýchodne 

orientované svahy. Sklonitostné pomery a orientáciu svahov v skúmanej oblasti zobrazuje 

príloha A. 

Krajinná pokrývka v sledovanom území je pomerne homogénna. Tvoria ju predovšetkým 

ihličnaté lesy. Tie zaberajú až 88 % plochy sledovaného územia. Z hľadiska lesných typov 

prevládajú v skúmanej oblasti hlavne jedľové bučiny. V menšej miere sú zastúpené 

zmiešané lesy, ktoré sa rozprestierajú na 5 % plochy územia a poľnohospodárske oblasti 

s prirodzenou vegetáciou zaberajúce necelé 3 % skúmanej oblasti. Ostatné prvky krajinnej 

pokrývky sú zastúpené len minimálne (viď obrázok 6). 



Peter Bobáľ: Matematické modelovanie dynamiky snehovej pokrývky v horskom povodí 

 

2011  45 

 

 

Obrázok 6 Krajinná pokrývka v záujmovom území (podľa CORINE Land Cover 2006). Kód CORINE: 112- 

nesúvislá zástavba, 142- areály športu a voľného času, 231- lúky a pasienky, 243- prevažne 

poľnohospodárska krajina s výrazným zastúpením prirodzenej vegetácie, 311- listnaté lesy, 312- ihličnaté 

lesy, 313- zmiešané lesy, 324- prechodné lesokroviny 

Z klimatického hľadiska možno územie zaradiť medzi chladné klimatické oblasti, pre ktoré 

je typická dlhá zima s dlhým trvaním snehovej pokrývky. Podľa Quitta (1970) možno 

v skúmanom území vyčleniť 3 chladné podoblasti, a to: CH4, CH6, do ktorej patrí 

prevažná časť územia a CH7. Priemerná ročná teplota vzduchu sa tu pohybuje približne 

v rozmedzí 5-6 ˚C. Najchladnejším mesiacom je mesiac január, kedy priemerné teploty 

vzduchu dosahujú hodnoty -3 až -7 ˚C. Počet mrazových dní, teda dní kedy je minimálna 

teplota nižšia ako 0 ˚C, sa pohybuje od 140 až po 180. Najteplejším mesiacom v roku je 

mesiac júl s priemernou teplotou vzduchu 14-15 ˚C. Oblasť je taktiež charakteristická 

pomerne vysokým úhrnom zrážok, ktoré dosahujú hodnoty okolo 1000-1200 mm za rok, 

z toho zrážky v zimnom období tvoria takmer polovicu (400-500 mm). Počet dní so 

snehovou pokrývkou je v týchto oblastiach 100 – 160, pričom najväčšia snehová pokrývka 

sa tu vyskytuje behom mesiaca marec (Brosch, 2005).  



Peter Bobáľ: Matematické modelovanie dynamiky snehovej pokrývky v horskom povodí 

 

2011  46 

 

Podobne ako pri krajinnej pokrývke, tak aj z pedologického hľadiska je územie značne 

homogénne. Najrozšírenejším pôdnym typom je kambizem dystrická, ktorá sa vyskytuje až 

na 83 % plochy povodia. Menej rozšíreným pôdnym typom je podzol kambizemný 

vyskytujúci sa hlavne v severnej časti územia (viď obrázok 7). Z pôdnych druhov 

prevládajú na území hlinitopiesočnaté pôdy a piesočnatohlinité pôdy s obsahom skeletu 

10-50 %. 

 

Obrázok 7 Pôdne typy vyskytujúce sa v sledovanej oblasti 

 

 

 

 

 



Peter Bobáľ: Matematické modelovanie dynamiky snehovej pokrývky v horskom povodí 

 

2011  47 

 

5 Vstupné dáta a ich spracovanie 

Modelovanie odtoku vody zo snehovej pokrývky je pomerne náročné na vstupné údaje 

a ich spracovanie. Ide predovšetkým o klimatické údaje, hydrologické dáta, a ďalšie údaje, 

ako sú napr. informácie o krajinnej pokrývke, pôdnych pomeroch v sledovanom území, 

digitálny model reliéfu atď. Tieto údaje je v podstate možné rozdeliť na údaje statické, 

ktoré sa v čase nemenia a údaje dynamické. Kvalita vstupných dát a ich následné 

spracovanie výrazne ovplyvňuje presnosť výstupov samotného modelovania, preto je aj ich 

získavanie a spracovanie z hľadiska času značne náročné. Vypracovanie tejto dizertačnej 

práce si vyžadovalo množstvo vstupných dát, ktoré boli získané z rôznych zdrojov. Týka 

sa to predovšetkým nasledujúcich údajov: 

výška a vodná hodnota snehu – pri modelovaní odtoku vody zo snehu je potrebné mať 

k dispozícii čo najkvalitnejšie údaje o charakteristikách snehovej pokrývky (vodná hodnota 

a výška snehu). Tieto údaje boli poskytnuté z ČHMU. Vzťahujú sa k jednotlivým 

staniciam nachádzajúcim sa v sledovanom území a jeho blízkom okolí. K dispozícii boli 

informácie o vodnej hodnote a výške snehu z 5 staníc (Bílá Hlavatá, Šance, Staré Hamry, 

Horní Bečva, Bílá pod Konečnou). Vodná hodnota snehu sa na týchto staniciach 

zaznamenáva jeden krát za týždeň a to vždy v pondelok ráno. Celková výška snehovej 

pokrývky sa meria každý deň ráno v prípade výskytu súvislej snehovej pokrývky. (viď 

kapitola 2.4.1).  

Keďže snehová pokrývka je v priestore nadmieru variabilná, predovšetkým vo vyšších 

nadmorských výškach je pokrytie územia prostredníctvom staničnej siete ČHMU 

nedostatočné. Väčšina staníc nachádzajúcich sa na území ČR sa vyskytuje v nadmorskej 

výške do 600 m n. m. Preto je dôležité, aby v oblastiach slabo pokrytých staničnou sieťou 

došlo k rozšíreniu tejto staničnej siete a aby boli vykonávané častejšie expedičné merania 

výšky a vodnej hodnoty snehu na vhodne vytipovaných lokalitách. Naviac je výhodné 

nadviazať spoluprácu aj s ďalšími inštitúciami, ktoré sa zaoberajú meraním charakteristík 

snehovej pokrývky, ako napríklad ÚHUL, Horská služba a podobne. To umožní lepšie 

postihnúť priestorové rozloženie snehu v území. 

Aby bolo možné lepšie charakterizovať snehové pomery daného územia, boli údaje 

získané z ČHMÚ doplnené meraniami, ktoré sú niekoľkokrát počas zimného obdobia 

vykonávané Ústavom pre vodohospodářsku úpravu lesů (ÚHUL) v povodí údolnej 
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vodárenskej nádrže Šance. Celé územie je v rámci vykonávania týchto meraní preložené 

pravidelnou štvorcovou sieťou o veľkosti 2x2 km orientovanou pozdĺž osí súradnicového 

systému S-JTSK (viď obrázok 8). V jednotlivých územiach vymedzených touto sieťou sa 

najprv prevedie meranie na voľnej ploche (podplocha 1) v minimálnej vzdialenosti ½ 

výšky priľahlého porastu v takom smere, aby ovplyvnenie merania susedným porastom 

bolo čo najmenšie. Ďalšie meranie sa vykonáva na ploche zalesnenej (podplocha 2) v 

najbližšom priľahlom poraste, vo vzdialenosti cca ½ výšky až 1 násobku výšky stromu od 

okraju porastu.  

 

Obrázok 8 Inventarizačná sieť ÚHUL v povodí vodnej nádrže Šance 

Výška snehovej pokrývky s presnosťou na 1 cm sa meria 20x, pričom minimálna 

vzdialenosť merania medzi dvoma bodmi je 1 m. Priemerná výška snehovej pokrývky na 

danej ploche sa potom určí ako aritmetický priemer zo 16 meraní (2 najvyššie a 2 najnižšie 
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hodnoty sa do výpočtu nezapočítavajú). Meranie vodnej hodnoty snehu sa vykonáva 

odberom vzorky uceleného profilu snehu pomocou odmerného (odberného) valca. 

Následne sa vodná hodnota stanoví pomocou vzťahu (6) alebo (7). Podrobnejšie 

informácie týkajúce sa metodiky meraní charakteristík snehovej pokrývky vykonávaných 

prostredníctvom ÚHUL poskytuje, napríklad publikácia (Štěpán et al., 2009) 

 

    
     

   
                                                                       (6) 

 

    
        

   
                                                                       (7) 

 

kde 

SWE - vodná hodnota snehu [mm] 

hSn - (priemerná) výška snehovej pokrývky [cm] 

m - hmotnosť odobraného snehu [kg] 

    - objem odobraného snehu [l] 

     - objem vody získanej rozpustením snehu [l] 

 

Bodové merania vodnej hodnoty a výšky snehovej pokrývky, ktoré boli získané 

z expedičných meraní charakteristík snehu vykonávaných prostredníctvom ÚHUL a údaje 

namerané v staničnej sieti ČHMU boli neskôr interpolované, s cieľom získať čo 

najpresnejšiu informáciu o priestorovom rozložení vodnej hodnoty a výšky snehu 

v sledovanom území. Ako primárne údaje boli k tomuto účelu využité údaje z expedičných 

meraní ÚHUL, ktoré boli doplnené dátami z ČHMU získanými v rovnakom časovom 

období. Menšiu nepresnosť môže spôsobovať fakt, že kým údaje získané z ČHMÚ sa 

vzťahujú k času 07:00 daného dňa, merania charakteristík snehovej pokrývky prevádzané 

prostredníctvom ÚHUL sú vykonávané v priebehu celého dňa. Medzi týmto obdobím 

môže dôjsť k určitým zmenám vo výške a vodnej hodnote snehu.    

Na základe skutočností uvedených v kapitole 2.4.1 bola k interpolácii využitá metóda 

CLIDATA-DEM, založená na predpoklade lineárnej závislosti nadmorskej výšky a vodnej 

hodnoty (výšky) snehu. Ako nezávislá premenná vstupuje do výpočtu nadmorská výška 
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danej oblasti a ako závislá premenná vodná hodnota (výška) snehu. Koeficient 

determinácie R
2
 sa v jednotlivých obdobiach u vodnej hodnoty snehu pohyboval 

v rozmedzí od 0.59 do 0.74 a pri výške snehovej pokrývky v rozmedzí 0.62 až 0.79. Zo 

vstupných dát boli vypočítané regresné koeficienty a a b a taktiež reziduá (parameter delta) 

pre jednotlivé snehomerné profily. Tie boli neskôr interpolované použitím metódy 

inverzných vzdialeností. Výsledný raster rozloženia vodnej hodnoty (výšky) snehovej 

pokrývky bol stanovený využitím nástroja Single output Map Algebra programu ArcGIS 

Desktop 9.3 pomocou vzťahu (8) podľa (Stříž, 2008). Výšku a vodnú hodnotu snehovej 

pokrývky stanovenú interpoláciou zobrazuje príloha B a C. 

 

                                                                                            (8) 

 

kde 

SWE/SCE -  výsledná vrstva vodnej hodnoty snehu/výšky snehu 

a - regresný koeficient a 

b - regresný koeficient b 

DMR - digitálny model reliéfu 

Delta - rastrová vrstva reziduí 

 

V dôsledku toho, že pre potreby tejto práce boli využité semidistribuované modely, 

z výsledných hodnôt výšky a vodnej hodnoty snehovej pokrývky boli neskôr určené ich 

priemerné hodnoty vzťahujúce sa k daným subpovodiam a výškovým pásmam 

jednotlivých subpovodí. K tomuto účelu bola využitá funkcia zonal statistics programu 

ArcGIS Desktop 9.3.  

Využitie metódy interpolácie založenej na lineárnej závislosti vodnej hodnoty (výšky) 

snehu nemusí byť vždy vhodné. Závisí to predovšetkým od charakteru povodia. Vodná 

hodnota a výška snehu nemusí pribúdať lineárne s rastúcou nadmorskou výškou. 

V oblastiach nad hranicou lesa vodná hodnota a výška snehu s nadmorskou výškou klesá 

hlavne v dôsledku vetra, ktorý spôsobuje premiestňovanie snehu do nižších nadmorských 

výšok (viac v kapitole 2.2). 
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Keďže sa v hustom lesnom poraste vplyvom intercepcie vo všeobecnosti vyskytuje menej 

snehu ako na otvorených plochách a skúmané územie je z veľkej časti zalesnené (88 % 

tvoria ihličnaté lesy), bolo potrebné túto skutočnosť zohľadniť aj pri spracovaní vstupných 

údajov o snehovej pokrývke. Ako bolo vyššie spomenuté, merania charakteristík snehu 

vykonávané prostredníctvom ÚHUL sú prevádzané aj v zalesnených plochách. Tieto 

merania sú však vykonávané predovšetkým v období tesne po výskyte zrážkovej udalosti, 

kedy dosahuje intercepcia značne vysoké hodnoty. Ide o okamžitú intercepciu, ktorá môže 

byť oproti intercepcii celkovej výrazne vyššia. Hlavne neskorším vplyvom vetra a 

tiež topením snehu sa veľká časť zrážok zachytených v korunách stromov dostáva na 

povrch buď v pevnom, alebo kvapalnom skupenstve. Z tohto dôvodu neboli tieto údaje 

využité pri interpolácii charakteristík snehovej pokrývky. Interpolácia bola prevedená 

využitím údajov nameraných len na otvorených plochách. Na základe rôznych štúdií 

bližšie špecifikovaných v kapitole 2.2 bolo stanovené percento (20 %), ktoré bolo neskôr 

odpočítane od celkovej vodnej hodnoty (výšky) snehu v oblastiach s výskytom ihličnatých 

lesov. V miestach s výskytom zmiešaných lesov bolo toto percento stanovené na hodnotu 

10 %. 

teplota vzduchu a zrážky - údaje o teplote vzduchu a úhrne zrážok boli poskytnuté 

podnikom povodia Odry pre tri stanice nachádzajúce sa v záujmovom území a jeho 

blízkom okolí. Boli to stanice Bilý Kříž, Bumbálka a Šance (viď obrázok 8). Aby bolo 

možné vhodne zachytiť priebeh odtoku vody zo snehu počas dňa, bolo potrebné mať 

k dispozícii tieto údaje v hodinovom časovom kroku. Problém nastal pri stanici Bilá Kříž, 

kedy v období od 24.03.2009 do 29.03.2009, v dôsledku poruchy, chýbali údaje o úhrne 

zrážok. K doplneniu chýbajúcich dát boli využité údaje získané prostredníctvom 

meteorologického radaru vzťahujúce sa k danej stanici.  

meraný prietok - pre potreby kalibrácie modelu a vyhodnotenia presnosti modelovania je 

potrebné mať k dispozícii pozorované údaje prietoku k záverovému profilu povodia. 

K tomuto účelu boli k dispozícii dáta z vodomernej stanice Staré Hamry poskytnuté 

podnikom povodia Odry v hodinovom časovom kroku.   

digitálny model reliéfu - k reprezentácii priebehu reliéfu terénu bol využitý digitálny 

model reliéfu (DMR). Je jedným z najdôležitejších vstupných údajov pri zrážkoodtokovom 

modelovaní. Pre potreby tejto dizertačnej práce bol k dispozícii DMR s 
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priestorovým rozlíšením 10 m, ktorý bol poskytnutý prostredníctvom VŠB-TUO v rámci 

riešenia projektu FLOREON+. DMR bol použitý hlavne pre potreby interpolácie 

charakteristík snehu, schematizácie povodia, ale aj pre odvodenie ďalších charakteristík, 

ako sú napr. sklonitostné pomery v záujmovom území. 

údaje o krajinnej pokrývke – k získaniu informácií o krajinnej pokrývke boli využité 

údaje z projektu CORINE Land Cover 2006. Je to projekt mapujúci povrch Európy 

interpretáciou družicových snímok LANDSAT a ďalších podporných dát. K dispozícii bola 

vektorová vrstva s priestorovým rozlíšením 100 m. Tieto údaje je možné získať 

z internetových stránok European Environmental Agency. Boli využité, napr. pri procese 

interpolácie k vymedzeniu územia pokrytého lesným porastom, ako vstup do modelu 

ArcSWAT (k vymedzeniu jednotiek hydrologickej odozvy) atď.    

údaje o pôdnych pomeroch – sú to predovšetkým informácie o pôdnych typoch 

vyskytujúcich sa v sledovanom území. K dispozícii bola vektorová vrstva v mierke 

1:100 000, ktorá bola poskytnutá prostredníctvom VŠB-TUO v rámci projektu 

FLOREON+. Pôvodným zdrojom týchto údajov je VÚMOP. Údaje sú vyžadované ako 

jeden zo základných vstupov do modelu ArcSWAT k stanoveniu parametrov metódy 

Green-Ampt, a pod. 

ďalšie doplnkové údaje – medzi tieto údaje možno zaradiť vektorové  vrstvy, ako je: 

líniová vrstva vodných tokov, líniová vrstva brehových línií, polygónová vrstva vodných 

plôch, bodová vrstva staničnej siete ČHMU atď. Tieto údaje boli získané z Digitálnej bázy 

vodohospodárskych dát (DIBAVOD).  

Predovšetkým pre potreby modelu ArcSWAT, ale aj pre iné účely bolo potrebné získať aj 

dlhodobé údaje týkajúce sa teplôt vzduchu, zrážok, slnečnej radiácie, teploty rosného bodu, 

evapotranspirácie a rýchlosti vetra. Dáta boli poskytnuté prostredníctvom ČHMÚ, 

poprípade odvodené z atlasu podnebí Česka pre stanice Bílá pod Konečnou, Lysá hora a 

Horní Bečva. 

Okrem vyššie spomenutých vstupných údajov boli vykonané aj doplnkové merania 

v teréne, ktoré slúžili predovšetkým k zameraniu priečnych profilov v skúmanom povodí. 

Tieto údaje boli využité k spresneniu parametrov vstupujúcich do korytového modelu. 

Merania boli vykonávané pomocou nivelačnej late, meračských pásiem a GPS prístroja 

TOPCON GMS-2. 



Peter Bobáľ: Matematické modelovanie dynamiky snehovej pokrývky v horskom povodí 

 

2011  53 

 

6 Výber epizód pre kalibráciu a validáciu modelov  

Aby bolo možné dosiahnuť čo najlepšiu zhodu medzi nameranými hodnotami a hodnotami 

simulovanými, je potrebné systematicky upraviť určité parametre modelu. Tento proces sa 

označuje ako kalibrácia modelu. V prípade modelovania odtoku vody zo snehovej 

pokrývky pre potreby operatívnej prevádzky ide najčastejšie o zhodu medzi simulovaným 

a meraným prietokom. Avšak pri týchto modeloch je dôležité aj to, či dokážu vhodne 

simulovať priestorovú distribúciu charakteristík snehovej pokrývky v danom povodí. 

Následne je potrebné overiť samotný kalibrovaný model využitím inej sady údajov, ako 

bola použitá pri procese kalibrácii. Tento proces sa označuje ako validácia modelu. 

Úspešnosť procesu kalibrácie a validácie výrazne závisí od výberu kalibračných 

a validačných epizód. Klemeš (1986) vo svojej štúdii uvádza, že pri testovaní 

hydrologických modelov je vhodné rozdeliť dostupné vstupné údaje na dve časti. Jedna 

časť by mala byť využitá na kalibráciu modelu a ďalšia na validáciu samotného 

hydrologického modelu. Veľkosť jednotlivých častí závisí od množstva vstupných dát. 

Najčastejšie sa však tieto údaje rozdeľujú na polovicu. Model môže byť považovaný za 

akceptovateľný vtedy, keď sú aj výsledky kalibrácie a validácie na akceptovateľnej úrovni. 

Úspešnosť validácie môže byť väčšia v prípade, že sa kalibračné a validačné obdobie 

nachádza bližšie pri sebe (Singh, Singh, 2001). 

Pri modelovaní odtoku vody zo snehovej pokrývky počas epizód trvajúcich len niekoľko 

dní, je výber kalibračného a validačného obdobia pomerne zložitý. Je to spôsobené hlavne 

faktom, že počas zimnej sezóny a v rámci viacerých zimných sezón, sa v záujmovom 

povodí môžu podmienky ovplyvňujúce akumuláciu, topenie a následný odtok vody zo 

snehovej pokrývky výrazne meniť. Preto je veľmi obtiažne v procese kalibrácie odvodiť 

jednotlivé parametre modelu tak, aby boli vyhovujúce aj pre ďalšie epizódy určené na 

validáciu tohto modelu. Často je potrebné okrem nastavenia počiatočných podmienok 

modelu pristupovať aj k úprave niektorých jeho parametrov ovplyvňujúcich proces 

akumulácie a odtoku vody zo snehovej pokrývky.  

Pre kalibráciu a validáciu modelov boli na základe dostupnosti údajov o charakteristikách 

snehovej pokrývky, zrážkach, teplotách vzduchu a meraných prietokoch vybrané epizódy 

z rokov 2006 a 2009. V tejto dobe boli pozorované vyššie zásoby snehovej pokrývky 

v skúmanom povodí, čo spôsobilo aj väčší odtok vody zo snehu.  
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Aj keď modely použité v tejto dizertačnej práci (HEC-HMS, HYDROG) sú určené hlavne 

pre epizódne udalosti, z dôvodu snahy čo najlepšieho zachytenia podmienok akumulácie, 

topenia a odtoku vody zo snehovej pokrývky v povodí a taktiež pre čo najlepšie nastavenie 

samotných modelov, bolo ako kalibračné obdobie vybrané mesačné obdobie trvajúce od 

24.02.2009 do 24.03.2009. Výber tohto obdobia ovplyvnila aj dostupnosť vstupných 

údajov o charakteristikách snehovej pokrývky na začiatku a na konci kalibračného 

obdobia. To umožnilo hodnotiť správnosť simulácie priestorovej distribúcie vodnej 

hodnoty snehovej pokrývky v modeli HEC-HMS. 

Pre validáciu vyššie spomenutých modelov bolo vybraných 5 epizód. Dve z týchto epizód 

boli z roku 2009 a nasledovali po kalibračnom období (24.03.2009 – 01.04.2009, 

01.04.2009 – 10.04.2009) a tri epizódy boli vybrané z roku 2006 (26.03.2006 – 

05.04.2006, 08.04.2006 – 14.04.2006, 14.04.2006 – 23.04.2006).   

Pre porovnanie prístupu k riešeniu odtoku vody zo snehu pomocou modelu SWAT bola 

využitá epizóda trvajúca od 24.02.2009 do 24.03.2009. 

6.1 Popis vybraných epizód 

6.1.1 Hydrologický rok 2009 

Snehová pokrývka sa v sledovanej oblasti začala vyskytovať v menšom množstve už 

v druhej polovici novembra v roku 2008. Avšak vplyvom zvýšenia teploty vzduchu sa 

pomerne rýchlo roztopila. Na začiatku januára v roku 2009 sa sneh na území Českej 

republiky vyskytoval pomerne zriedkavo, a to predovšetkým v horských a podhorských 

oblastiach. V sledovanom území dosahovala výška snehu, čo sa týka maximálnych hodnôt, 

len približne do 20 cm. V neskoršom období v dôsledku väčšieho množstva snehových 

zrážok zásoby snehu narastali, čo sa začalo prejavovať približne v polovici mesiaca 

február. Koncom februára už boli zaznamenané maximálne hodnoty výšky snehu v povodí. 

Začiatok marca priniesol mierne oteplenie, čo spôsobilo aj topenie snehovej pokrývky 

a nárast prietoku vo vodných tokoch. V druhej polovici marca došlo opäť k miernemu 

nárastu snehových zásob. V tomto období boli zaznamenané aj najvyššie hodnoty vodnej 

hodnoty snehu v záujmovom povodí. V dôsledku vysokých teplôt počas mesiaca apríl, 

kedy priemerná teplota vzduchu na území ČR bola o 4.7 °C vyššia ako je dlhodobý normál, 
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nastalo rýchle topenie snehovej pokrývky. V druhej dekáde mesiaca apríl sa sneh na území 

Česka vyskytoval už len na hrebeňoch hôr (ČHMÚ, 2010). 

 

Obrázok 9 Vývoj vodnej hodnoty snehovej pokrývky v hydrologickom roku 2009 na vybraných staniciach 

v skúmanom území. 

 

Obrázok 10 Vývoj výšky snehovej pokrývky v hydrologickom roku 2009 na vybraných staniciach v skúmanom 

území 

Čo sa týka odtokovej situácie na území Českej republiky boli mesiace január a február na 

väčšine vodných tokov podpriemerné. K zvýšeniu prietokov došlo až v období mesiaca 

marec, čo bolo zapríčinené v značnej miere topením snehovej pokrývky. Nadpriemerné 

hodnoty v tomto mesiaci boli pozorované na všetkých tokoch v povodí rieky Odry. Tento 

nárast sa prejavil hlavne v prvej polovici tohto mesiaca. K danej situácii prispelo aj 

zvýšené množstvo zrážok v povodí. Mesiac marec bol z hľadiska zrážok výrazne 

nadnormálny. Počas mesiaca apríl, ktorý bol z hľadiska zrážok podpriemerný došlo 
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u väčšiny vodných tokov v Českej republike k poklesu vodnosti. To však neplatilo pre 

vodné toky, ktoré boli ešte zásobované vodou z topiacej sa snehovej pokrývky, ako je aj 

rieka Ostravice. Výrazný nárast prietoku bol zaznamenaný začiatkom druhej polovice 

mesiaca apríl (ČHMÚ, 2010).   

6.1.2 Hydrologický rok 2006 

Zima roku 2006 bola, čo sa týka zásob snehu v Českej republike, výrazne nadpriemerná. 

Na začiatku roka 2006 sa snehová pokrývka vyskytovala na celom území ČR a počas 

zimného obdobia jej mocnosť postupne narastala. V skúmanej oblasti sa snehová pokrývka 

začala formovať už od novembra roku 2005. Maximálne hodnoty výšky a vodnej hodnoty 

snehu boli v sledovanej oblasti pozorované počas mesiaca február, resp. marec roku 2006, 

podobne ako tomu bolo aj na väčšine územia ČR. Koncom marca sa začala snehová 

pokrývka rýchlo topiť, čo súviselo predovšetkým z nárastom teploty vzduchu a výskytom 

dažďových zrážok. Vo vyšších polohách sledovanej oblasti sneh pretrval až do polovice 

apríla (ČHMÚ, 2007).  

 

Obrázok 11 Vývoj vodnej hodnoty snehovej pokrývky v hydrologickom roku 2006 na vybraných staniciach 

v sledovanom povodí 
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Obrázok 12 Vývoj výšky snehovej pokrývky v hydrologickom roku 2006 na vybraných staniciach 

v sledovanom povodí 

Priebeh odtoku mal u väčšiny vodných tokov v ČR podobný charakter. Prvé dva mesiace 

v roku sa vyznačovali nízkym výskytom prietokov na vodných tokoch zapríčineným 

nedostatkom zrážok a výskytom ľadových javov. Zmenu prinieslo až topenie snehovej 

pokrývky a výskyt dažďových zrážok koncom mesiaca marec, následkom čoho došlo 

k prudkému nárastu prietoku vo vodných tokoch a až koncom mesiaca apríl nastalo 

postupné klesanie hladín tokov (ČHMÚ, 2007).  

6.2 Hodnotenie presnosti kalibrácie a validácie  

Dôležitou časťou modelovania je aj vyhodnotenie výsledkov. K hodnoteniu presnosti 

medzi meraným a simulovaným prietokom je možné využiť viacero kritérií. Je ich možné 

rozdeliť na grafické a numerické, poprípade geografické (mapa, kartogram, kartodiagram). 

Presnosť modelovania by mala byť hodnotená osobitne pre kalibračné a validačné obdobie.  

Z grafických metód bolo využité vyhodnotenie prostredníctvom hydrogramu, ktorý je 

základným výstupom zrážkoodtokových modelov. Je to v podstate graf časového priebehu 

prietoku. K hodnoteniu výsledkov bol použitý kombinovaný hydrogram simulovaných 

a meraných prietokov. 

Z numerických metód bol využitý Nash-Sutcliffov koeficient úspešnosti modelu. Ide 

o jeden z najčastejšie používaných ukazovateľov hodnotenia presnosti modelu. Je ho 

možné vyjadriť vzťahom (viď. napr. Krause et al., 2005): 
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                                                                    (9) 

 

kde 

  - Nash-Sutcliffov koeficient 

  
  - pozorovaný prietok v čase t [m

3
.s

-1
] 

  
  - simulovaný prietok v čase t [m

3
.s

-1
] 

   - priemerný pozorovaný prietok [m
3
.s

-1
] 

 

Hodnoty Nash-Sutcliffovho koeficientu môžu kolísať v rozmedzí od -∞ až po 1. Hodnota 1 

charakterizuje úplnú zhodu medzi simulovaným a meraným prietokom. Hodnota 0 

znamená, že simulované hodnoty poskytnuté modelom sú rovnako presné ako priemerná 

hodnota pozorovaného prietoku. Hodnoty nižšie ako 0 znamenajú, že priemerná hodnota 

pozorovaného prietoku lepšie simuluje prietok ako samotný model. Celkovo je možné 

povedať, že čím je výsledná hodnota bližšie k hodnote 1, tým je simulácia modelu 

presnejšia. V rôznych štúdiách sa uvádza, že hodnoty vyššie ako 0.5 je možné hodnotiť ako 

uspokojivé a hodnoty nad 0.7 charakterizujú výborné chovanie modelu. Záporné hodnoty 

charakterizujú nedostatočný výkon použitého modelu. V rámci projektu vyhodnotenia 

jarnej povodne 2006 na území ČR (kde bolo využité upravené kritérium Nash-Sutcliffa) 

bolo zistené, že hodnoty kritéria väčšie ako 0.6 charakterizujú veľmi úspešné chovanie 

modelu, hodnoty v rozmedzí od 0.3 do 0.6 uspokojivé chovanie modelu a hodnoty menšie 

ako 0.3 hovoria o neúspešnom výsledku simulácie (Singh, Singh, 2001; Dawson, 2010; 

ČHMÚ, 2006).  

Pri hodnotení presnosti modelovania bola braná v úvahu aj percentuálna chyba 

v kulminácii (PEP - percent error in peak). Toto kritérium môže nadobúdať buď kladné, 

alebo záporné hodnoty, pričom hodnota 0 vyjadruje úplnú zhodu v kulminácii medzi 

simulovaným a meraným prietokom (Dawson, 2010). Je vyjadrená vzťahom (10) ako: 
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kde 

max(Qo) - hodnota kulminácie pozorovaného prietoku [m
3
.s

-1
] 

max(Qm) - hodnota kulminácie simulovaného prietoku [m
3
.s

-1
] 

 

Ďalším kritériom použitým pre zhodnotenie presnosti simulácie bola relatívna objemová 

chyba (RVE - relative volume error). Je často používaná v prípadoch, kedy je celkový 

objem odtoku dôležitejší ako kulminácia, napr. pre správnu manipuláciu s vodou na 

priehradných nádržiach. Stanovuje sa pomocou nasledovného vzťahu: 

 

    
    

    
   

   

   
  

   

                                                                  (11) 

 

Výsledky stanovené pomocou tohto kritéria môžu nadobúdať neobmedzené hodnoty, 

pričom hodnota 0 charakterizuje absolútnu zhodu v objeme odtoku medzi simulovanými 

a meranými hodnotami. Vynásobením výslednej hodnoty tohto kritéria hodnotou 100 

možno získať rozdiel v celkovom objeme odtoku simulovaného a meraného hydrogramu 

v percentách (Dawson, 2010). 

Pri vyhodnotení výsledkov je potrebné brať ohľad na citlivosť jednotlivých kritérií 

k rôznym aspektom daného modelu. Parametrizácia modelu za účelom dosiahnutia čo 

najlepšej hodnoty jedného z kritérií môže spôsobiť nevhodné výsledky u iného kritéria. 

Z tohto dôvodu sa pri modelovaní v tejto dizertačnej práci snažilo rovnomerne prihliadať 

na všetky vyššie spomenuté kritériá a súčasne sa prihliadalo aj na vizuálne porovnanie 

priebehu simulovaného a meraného hydrogramu. 
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7 Model HEC-HMS 

HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modeling System) je 

softwarový produkt hydrologického centra ženijných inžinierov Americkej armády. Je 

vytvorený tak, aby mohol byť aplikovateľný v rôznych geografických oblastiach za účelom 

riešenia širokého rozsahu problémov. Tento model je pokračovateľom svojho predchodcu - 

modelu HEC-1 vytvoreného v roku 1967 pre potreby generovania hydrogramov počas 

povodňových udalostí. Množstvo algoritmov z modelu HEC-1bolo modernizovaných 

a kombinovaných s novými algoritmami, ktoré môžu byť použité v rôznych oblastiach a za 

rôznych podmienok. Najvýznamnejšou zmenou v modeli HEC-HMS oproti svojmu 

predchodcovi je to, že poskytuje grafické užívateľské rozhranie, ktoré zabezpečuje 

jednoduchú manipuláciu so základnými hydrologickými prvkami. Umožňuje jednoduchý 

pohyb medzi rôznymi časťami programu. Taktiež poskytuje možnosť rýchleho zobrazenia 

výsledkov k ľubovoľnému objektu schematizácie modelu. Ďalšia výhoda spočíva v tom, že 

model HEC-HMS zahŕňa pokročilé metódy hydrologickej a hydraulickej transformácie 

zrážkoodtokového procesu.  

 

Obrázok 13 Ukážka užívateľského rozhrania modelu HEC-HMS 

Model umožňuje riešiť zrážkoodtokové vzťahy v povodí prostredníctvom distribuovaného, 

semidistribuovaného a celistvého prístupu. Najviac používaným je semidistribuovaný 

prístup rozdeľujúci povodie na viacero subpovodí s homogénnymi parametrami.    
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V súčasnosti je možné tento program voľne stiahnuť z internetových stránok HEC-USACE 

http://www.hec.usace.army.mil/, kde je k dispozícii jeho aktuálna verzia 3.5. Okrem tohto 

programu sa na tejto stránke nachádza aj bohatá dokumentácia k modelu HEC-HMS, GIS 

preprocesor HEC-GeoHMS (HEC-GeoHMS Add-In) a manažér pre hydrometeorologické 

údaje a iné časové rady HEC-DSSVue. Model prechádza neustálym vývojom a nové verzie 

prinášajú modernizáciu samotných algoritmov programu a nové možnosti pre riešenie 

zrážkoodtokových vzťahov v povodí. 

Extenzia HEC-GeoHMS slúžiaca na predspracovanie údajov umožňuje vytvárať radu 

vstupných dát určených pre model HEC-HMS. Slúži hlavne k predspracovaniu digitálneho 

modelu terénu, na konštrukciu rozvodníc a odtokovej siete, stanoveniu záverového profilu 

povodia, odvodeniu fyzickogeografických charakteristík, výpočet kľúčových parametrov 

subpovodí a tokov a export hydrologického modelu pre HEC-HMS.   

HEC-DSSVue je programom pre spracovanie časových rád, ktorý umožňuje užívateľovi 

tabelovať, vizualizovať, editovať a manipulovať s údajmi v databáze HEC-DSS. Taktiež 

umožňuje exportovať tieto údaje do rozličných formátov.    

 

Obrázok 14 Ukážka užívateľského rozhrania HEC-DSSVue 
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Pre uľahčenie a zefektívnenie práce s týmto modelom bola využitá aj aplikácia pre HEC-

HMS, ktorá vznikla v rámci hydrologickej sekcie projektu FLOREON+. Medzi jej hlavné 

výhody možno zaradiť predovšetkým rýchlu kalibráciu modelu využitím kalibračných 

koeficientov. Umožňuje to prenásobenie jednotlivých parametrov modelu určitou 

stanovenou hodnotou tak, aby odpovedali aktuálnym podmienkam v povodí. Aplikácia tiež 

umožňuje zhodnotenie presnosti simulácie využitím Nash-Sutcliffovho kritéria a relatívnej 

objemovej chyby, úpravu schematizácie podľa indexu predchádzajúcich zrážok (IPZ), 

export tabuliek schematizácie do MS Excel, a pod.  

 

Obrázok 15 Aplikácia pre HEC-HMS 

Model HEC-HMS pozostáva z troch základných komponentov:  

basin model - fyzická reprezentácia povodia – hydrologické prvky sú spojené do stromovej 

siete simulujúcej odtokový proces. Týmito prvkami sú: subpovodia, úseky tokov, sútoky, 

vodné nádrže, rozdeľovacie objekty, prítoky a prepady.  

meteorologic model - meteorologický model. Definuje distribúciu zrážky na povodí. 

Zahŕňa zrážky, evapotranspiráciu a topenie snehovej pokrývky.  
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control specifications - parametre simulácie. Zahŕňajú dátum a čas začiatku a konca 

simulácie a časový interval simulácie. 

Samotný beh výpočtu (simulation run) je potom vytvorený kombináciou vyššie 

spomenutých komponentov modelu. 

7.1 Schematizácia povodia 

Prvým krokom tvorby tohto modelu je schematizácia povodia. K tomuto účelu bola 

využitá vyššie spomenutá extenzia programu ArcView GIS s názvom HEC-GeoHMS 

(resp. HEC-GeoHMS Add-In). 

Základnou vstupnou vrstvou je DMR, z ktorého je najprv potrebné odstrániť bezodtokové 

depresie, ktoré by mohli spôsobiť zadržiavanie vody v teréne. Je to možné vykonať 

použitím nástroja Fill Sinks a získať tak tzv. hydrologicky korektný DMR. Jeho hlavnou 

charakteristikou je to, že všetka voda, ktorá dopadne na ľubovoľnú časť povodia, odtečie 

jeho záverovým profilom. Princíp odstránenia zníženín v teréne zobrazuje nasledovný 

obrázok. 

 

Obrázok 16 Odstránenie zníženín v teréne prostredníctvom nástroja Fill Sinks 

Po odstránení terénnych depresií nasleduje vytvorenie rastra smeru odtoku vody po teréne 

(Flow Direction) a to tak, že každej bunke je priradený smer odtoku na základe ich okolia. 

Cieľom je nájsť bunku s najnižšou hodnotou nadmorskej výšky (teda v smere najväčšieho 

spádu) a tým zistiť smer odtoku vody z jednej bunky do druhej. Princíp tohto procesu je 

možné vidieť na nasledovnom obrázku.   
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Obrázok 17 Schematické znázornenie tvorby rastra smeru odtoku. Z ľavej strany: DMR, okolie bunky 

vyjadrené číselným kódom, znázornenie smeru stekania vody po teréne pomocou číselného kódu. 

Ďalším krokom je vytvorenie rastra akumulácie odtoku (Flow Accumulation). Pre každú 

bunku gridu sa určuje (využitím rastra smeru odtoku) suma všetkých buniek, z ktorých 

voda priteká do danej bunky (viď. obrázok 18). 

 

Obrázok 18 Schematické znázornenie tvorby rastra akumulácie odtoku. Z ľavej strany: DMR, smer odtoku 

vody po teréne, akumulácia vody určená z rastra smeru odtoku. 

Z rastra akumulácie odtoku sa pomocou nástroja Stream Definition odvodí drenážna sieť 

povodia, a to tak, že sa stanoví prahová hodnota minimálneho počtu buniek, ktoré vtekajú 

do danej bunky. Táto prahová hodnota môže byť stanovená buď ako počet buniek, alebo 

ako plocha, z ktorej voda priteká do danej bunky. Využitím tejto prahovej hodnoty sa 

reklasifikáciou určia bunky reprezentujúce drenážnu sieť. Čím je táto medzná hodnota 

nižšia, tým väčší počet subpovodí bude neskôr vygenerovaných. Ďalej je potrebné rozdeliť 

tok na jednotlivé orientované segmenty, kde bude každá z buniek rastra prislúchať 

určitému riečnemu úseku. K tomuto účelu sa používa nástroj Stream Segmentation. 

Pomocou nástroja Watershed Delineation sa pre každý riečny úsek vytvorí povodie 

a výsledkom je raster, kde každá z buniek prislúcha určitému povodiu. Následne sa 

z jednotlivých povodí vytvorí vektorová polygónová vrstva ich hraníc (Watershed Polygon 
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Processing) a z rastra riečnych úsekov vektorová líniová vrstva vodných tokov (Stream 

segment Precessing). K urýchleniu nasledovných výpočtov je potrebné vykonať 

automatickú agregáciu povodia pomocou funkcie Watershed Aggregation (funkcia nemá 

žiadny hydrologický význam – slúži len k urýchleniu samotných výpočtov). Vyššie 

spomenuté kroky schematizácie možno previesť aj súčasne použitím nástroja Full 

Preprocessing Setup. 

Na základe vektorovej vrstvy vodných tokov sa v ďalšom kroku stanoví záverový profil 

povodia (Add Outlet), čím sa vymedzí záujmová oblasť výpočtu. Následne sa zvolením 

možnosti Generate Project vytvorí nový projekt (nové zobrazenie). Sprístupní sa tým 

ponuka nástrojov Basin Characteristics umožňujúca výpočet ďalších parametrov 

týkajúcich sa subpovodí a riečnych úsekov. Postupne je možné stanoviť nasledovné 

parametre:  

 dĺžka tokov (River Length) 

 sklon tokov (River Slope) 

 ťažisko subpovodí (Basin Centroid) 

 dĺžka a sklon maximálnej dĺžky toku (Longest Flow Path) 

 vzdialenosť od priemetu ťažiska povodia na hlavný tok až k záverovému profilu 

(Centroidal Flow Path)  

Neskôr použitím ponuky nástrojov HMS je možné zostaviť a exportovať samotnú 

schematizáciu do prostredia modelu HEC-HMS. Zaistia sa tak všetky potrebné topologické 

väzby. Je potrebné vykonať nasledovné operácie:  

 priradiť názov jednotlivým riečnym úsekom (Reach AutoName) 

 priradiť názov jednotlivým subpovodiam (Basin AutoName) 

 vybrať jednotky pre konverziu mapových jednotiek na jednotky používané v HMS 

(Map to HMS Units)   

 vykonať kontrolu topológie (HMS Check Data) 

 vytvoriť schematický model povodia (HMS Schematic) 

 priradiť schematizácii legendu (HMS Legend) 

 prideliť súradnice schematickému modelu povodia (Add Coordinates) 
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 vytvoriť exportný súbor pre HEC-HMS nesúci informácie o geometrii rozvodníc 

a riečnej sieti (Background Map File) 

Pomocou extenzie Hec-GeoHMS Add-In ktorá doplňuje HEC-GeoHMS o ďalšie funkcie 

je ďalej možné: stanoviť hodnoty CN pre jednotlivé subpovodia, vypočítať fyzicko-

geografické charakteristiky povodia z DMR (ako napr. plocha povodia, priemerná 

nadmorská výška a sklon povodia atď.), vypočítať dobu koncentrácie spoločne s dobou 

zdržania vody na povodí, vytvoriť súbor typu *.basin, ktorý je vstupom do modelu HEC-

HMS atď. 

Výsledná schematizácia povodia sa neskôr importuje do modelu HEC-HMS. Ukážku 

výslednej schematizácie v HEC-GeoHMS a v HEC-HMS je možné vidieť na 

nasledujúcom obrázku:  

  

Obrázok 19 Výsledná schematizácia povodia vytvorená pomocou extenzie HEC-GeoHMS (vľavo), 

naimportovaná schematizácia v modeli HEC-HMS (vpravo) 

7.2 Použité metódy 

Ako už bolo uvedené vyššie, tento model disponuje širokou paletou metodík na riešenie 

zrážkoodtokových vzťahov v povodí. Z tohto dôvodu je pri jeho použití potrebné dbať aj 

na vhodnosť vybraných metód pre potreby odtoku vody zo snehovej pokrývky. Niektoré 

z týchto metód nie sú pre tento účel doporučované. 

Pre stanovenie infiltrácie a straty na povodí je možné si vybrať z niekoľkých metód: 

konštantná hodnota straty na povodí (možnosť voľby aj pre distribuované riešenie), 

exponenciálna strata, SCS CN - metóda CN kriviek (aj distribuované riešenie), metóda 
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Green-Ampt (aj distribuované riešenie), a iné. Jednou z najpoužívanejších z týchto metód 

je metóda odtokových kriviek CN. Táto metóda sa však nedoporučuje využívať pre 

stanovenie straty na povodí počas udalostí odtoku vody zo snehovej pokrývky. Pre tento 

účel je vhodnejšie použitie metódy Green-Ampt vytvorenej v roku 1911 pre zjednodušené 

vyjadrenie infiltračného procesu (Van Mullem, Garen, 2004).  

Metóda vychádza zo zjednodušenia Darcyho zákona, kde sa rieši len vertikálny tok 

infiltrovanej vody ako kolmý piestový tok. Pri jej použití sa predpokladá homogénnosť 

pôdneho profilu a uniformná distribúcia počiatočného obsahu vody v pôde. Pôdny profil je 

rozdelený na dve časti: vrchná nasýtená zóna s úplnou nasýtenosťou pôdy a spodná 

nenasýtená zóna, kde je obsah vody v pôde stále na počiatočnej hodnote. Hranicu medzi 

týmito dvoma zónami vytvára tzv. hranica (čelo) zvlhčenia, ktoré je rovnobežné 

s povrchom. So zvyšujúcou sa infiltráciou prechádza hranica zvlhčenia hlbšie do pôdneho 

profilu. Schematické znázornenie tohto procesu charakterizuje obrázok 20. Samotná 

metóda potom vychádza zo vzťahu (12) (viď. napr. Bedient et al., 2008). 

 

Obrázok 20 Schematické znázornenie metódy Green-Ampt (upravené podľa: Walter, 2011) 
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                                                                   (12) 

 

kde 

f - rýchlosť infiltrácie [mm.h
-1

] 

Ks - nasýtená hydraulická vodivosť [mm.h
-1

] 

Hf - hranica zvlhčenia [mm]  

Md - deficit pôdnej vlhkosti [mm] 

F - celková infiltračná hĺbka [mm] 

 

Parametre tejto metódy je možné odvodiť, napr. na základe pôdnych druhov vyskytujúcich 

sa v danom území podľa nasledovnej tabuľky: 

Tabuľka 5 Odhad hodnôt parametrov Green-Ampt podľa pôdnych druhov (Bedient et al., 2008) 

pôdny druh 
efektívna 

pórovitosť 

hranica 

zvlhčenia 

[mm] 

hydraulická 

vodivosť [mm.h
-1

] 

piesčitá 0.417 49.5 117.8 

hlinito-piesčitá 0.401 61.3 29.9 

piesčito-hlinitá 0.412 110.1 10.9 

hlinitá 0.434 88.9 3.4 

ílovito-hlinitá 0.309 208.8 1.0 

ílovitá 0.385 316.3 0.3 

Pórovitosť charakterizuje celkové množstvo pórovitého priestoru v pôde, ktorý nie je 

zaberaný pevnými pôdnymi časticami. Hranica zvlhčenia je potom funkciou distribúcie 

a veľkosti týchto pórov. Hlavným determinujúcim parametrom pre metódu Green-Ampt je 

hydraulická vodivosť pôdy, definujúca schopnosť pôdy viesť vodu. Jej hodnoty závisia od 

pôdnych charakteristík, ako sú textúra pôdy, štruktúra pôdy, pórovitosť a vlhkosť pôdy. Je 

možné ju stanoviť aj prepočtom z hodnôt CN kriviek pomocou nasledovných vzťahov (viď 

Bedient et al., 2008): 

 

   
      

      
                                    platí pre CN ≥ 75                                 (13) 

 

                                 platí pre CN < 75                                 (14) 
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Pre transformáciu priameho odtoku model taktiež poskytuje na výber niekoľko metód: 

metódy jednotkového hydrogramu (Clark, Snyder, SCS), užívateľom špecifikovaný 

jednotkový hydrogram, metóda kinematickej vlny, a pod. Pre potreby tejto dizertačnej 

práce bola využitá metóda Clarkovho jednotkového hydrogramu, ktorá je jednou 

z najpoužívanejších metód a bežne sa používa aj pri modelovaní odtoku vody zo snehovej 

pokrývky. Pri jej aplikovaní je potrebné určiť dva základné parametre. Prvým je doba 

koncentrácie (time of concentration) definujúca čas potrebný pre odtok vody 

z najvzdialenejšieho miesta v povodí až po jeho záverový profil. Pri jej stanovení sa najprv 

určuje parameter TLAG definujúci dobu (v hodinách) od výskytu maximálnej intenzity 

zrážky až po výskyt kulminácie. Je ho možné určiť na základe vzťahu: 

 

          
        

       
                                                                  (15) 

 

kde 

L - maximálna dĺžka toku v povodí [ft] 

S - maximálna potenciálna retencia [in] 

Y - priemerný sklon povodia [%]                             

 

Následne je možné určiť dobu koncentrácie TC (v hodinách) prepočtom zo vzťahu: 

 

                                                                             (16) 

 

Druhým parametrom potrebným pre túto metódu je doba zdržania vody v povodí (storage 

coeficient). Je možné ju určiť na základe vzťahu: 

 

            
                                                                   (17) 

 

kde 

R - doba zdržania vody v povodí [h] 

L - maximálna dĺžka toku v povodí [mi] 

S1085 - priemerný sklon povodia pozdĺž max. dĺžky toku - v úseku 10-85 % dĺžky [ft.mi
-1

] 
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A,B,C - koeficienty rovnice upravené prostredníctvom ČHMÚ pre podmienky ČR 

nasledovne: A = 80, B = 0.342,  C = -0.79  

 

Stanovenie doby koncentrácie a doby zdržania v povodí pomocou vyššie spomenutých 

vzťahov je vhodné pre srážkoodtokové udalosti bez výskytu topenia snehu. Počas výskytu 

snehovej pokrývky dochádza k určitému oneskoreniu vzniku odtoku, jednak v závislosti na 

čase potrebnom k „nasýteniu“ teplotného deficitu a k naplneniu retenčnej objemovej 

kapacity vody v snehovej pokrývke, ale aj k vertikálnemu prechodu vody cez snehovú 

pokrývku.  

Keďže k topeniu snehu dochádza vo vrchných vrstvách snehovej pokrývky, voda ktorá 

vznikne pri topení postupne infiltruje do snehu a preniká až k povrchu terénu. Rýchlosť 

tohto prúdenia vody závisí od vnútornej štruktúry snehu, stave snehovej pokrývky 

a množstve vody dostupnej na povrchu terénu. Jej hodnoty sa môžu pohybovať v rozmedzí 

od 8 cm/hod. až po 90 cm/hod. Preto je pri väčších zásobách snehu v povodí potrebný 

dodatočný čas na to, aby voda uvoľnená zo snehovej pokrývky dosiahla koryto toku. Tento 

čas sa mení počas obdobia s výskytom snehovej pokrývky a je ho potrebné pridať k dobe 

koncentrácie alebo dobe zdržania vody v povodí. Podľa rôznych štúdií u menších povodí 

môže tento čas dosahovať od 1.5 až po 4 hodiny na každý meter výšky snehovej pokrývky 

(Singh, Singh, 2001;  Van Mullem, Garen, 2004). 

Akonáhle voda dosiahne povrch terénu, rýchlosť odtoku tejto vody je takmer rovnaká ako 

pri odtoku vody zo zrážok počas obdobia bez výskytu snehovej pokrývky. Z tohto dôvodu 

nie je potrebné pridávať dodatočný čas k dobe koncentrácie pre povrchový odtok pod 

snehovou pokrývkou. (Van Mullem, Garen, 2004) 

Pre príspevok základného odtoku k celkovému odtoku sú k dispozícii metódy, ako napr.: 

recesná metóda, metóda lineárnej nádrže a ďalšie. V dôsledku svojej jednoduchosti je 

jednou z najpožívanejších recesná metóda. Táto metóda rozdeľuje hydrogram na časť 

priameho odtoku zahrňujúci povrchový a podpovrchový odtok a časť základného odtoku. 

Vychádza zo vzťahu: 

 

                                                                          (18) 
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kde 

Qt - základný odtok v čase t [m
3
.s

-1
] 

Q0 - počiatočný základný odtok [m
3
.s

-1
] 

k - recesná konštanta  

 

Počiatočný základný odtok sa udáva buď ako celková hodnota pre dané povodie, alebo ako 

hodnota prepočítaná na oblasť o veľkosti km
2
. Taktiež je potrebné stanoviť hraničný 

prietok určujúci hranicu, od ktorej recesný model definuje celkový odtok. Môže byť 

vyjadrený buď ako pomer k celkovému kulminačnému prietoku, alebo ako absolútna 

hodnota. Recesný model definuje celkový odtok až do vtedy, kým časť priameho odtoku 

spoločne so základným odtokom znovu neprekročí túto hranicu. 

K modelovaniu odtoku v korytách je k dispozícii tiež niekoľko metód, ako napr.: metóda 

Muskingum, Muskingum-Cunge, Kinematická vlnová aproximácia atď. V tejto práci bola 

využitá metóda kinematickej vlnovej aproximácie, ktorá je celosvetovo najpoužívanejšou 

metódou pre tento účel. Tok vody v korytách je vyjadrený rovnicou kontinuity (viď, napr. 

Bedient et al., 2008, Starý, 1998) v tvare: 

 

          

  
 

          

  
                                                                         (19) 

 

kde 

A - prietočná plocha [m
2
] 

Q – prietok [m
3
.s

-1
] 

x - vzdialenosť v smere toku [m] 

t - čas [s] 

qi,j(x,t) - špecifický bočný prítok (zo zrážok, bočných zdrojov) [m
3
.s

-1
] 

pzi,j(x,t) - podzemný prítok [m
3
.s

-1
] 

 

Rovnica hybnosti je nahradená vzťahom podľa Manninga v tvare: 

 

          
              

             
   

 
                                                                 (20) 
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kde 

Ri,j - hydraulický polomer [m] 

Si,j - sklon hrany  

N - Manningov koeficient drsnosti 

 

Ďalším krokom je tvorba meteorologického modelu zahrňujúceho zrážky, evapotraspiráciu 

a akumuláciu a topenie snehovej pokrývky. Pri definovaní zrážok je možné využiť metódu 

Thiessenových polygónov, metódu inverzných vzdialeností, vstup zrážok v podobe gridu 

atď. Pre potreby tejto dizertačnej práce boli k dispozícii údaje z troch zrážkomerných 

staníc v hodinovom kroku nachádzajúcich sa v sledovanom území a jeho blízkom okolí. 

Každému subpovodiu bola vybraná prislúchajúca stanica použitím metódy Thiessenových 

polygónov. Časové rady zrážok boli najprv spracované pomocou programu HEC-DSSVue 

a neskôr importované do samotného modelu HEC-HMS.  

Ďalším vstupujúcim údajom boli údaje o evapotranspirácii. Model umožňuje využiť pre 

tento účel buď metódu Presley-Taylor (aj v gridovej podobe), alebo je možné vkladať 

dlhodobé priemerné mesačné hodnoty evapotraspirácie pre jednotlivé subpovodia. 

Z dôvodu dostupnosti týchto údajov boli použité priemerné mesačné hodnoty 

evapotraspirácie. Na základe prevládajúceho výškového pásma v subpovodí boli priemerné 

mesačné hodnoty evapotranspirácie stanovené podľa (Tolasz et al., 2007). 

Súčasťou meteorologického modelu je aj snehový model. Model využíva pre tento účel 

metódu teplotného indexu a ako základné vstupné údaje vyžaduje zrážky a teplotu 

vzduchu. Na rozdiel od klasickej metódy teplotného indexu pre výpočet odtoku vody zo 

snehovej pokrývky, ktorá predpokladá stále množstvo roztopeného snehu pre každý stupeň 

nad bodom mrazu, v modeli HEC-HMS sa zmenou interných podmienok a atmosférických 

podmienok mení aj koeficient (faktor) samotného topenia. V prípade výskytu vyšších 

úhrnov zrážok vo forme dažďa model umožňuje použiť odlišnú hodnotu teplotného 

faktoru. Taktiež tento model zahŕňa do výpočtu aj teplotný deficit snehovej pokrývky, 

ktorý je funkciou predchádzajúcich teplôt. Jedná sa o množstvo vody, ktoré musí byť 

dodané snehovej pokrývke k tomu, aby jej teplota dosiahla 0 °C. Akonáhle sneh dosiahne 

0 °C, teplotný deficit snehovej pokrývky nadobúda hodnotu 0. Po „nasýtení“ teplotného 

deficitu snehovej pokrývky musí byť naplnená retenčná objemová kapacita vody v snehu 
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predtým, ako dôjde k infiltrácii alebo povrchovému odtoku. K celkovému topeniu snehu 

prispieva aj topenie nad aktívnym povrchom, ku ktorému dochádza počas celého obdobia 

výskytu snehovej pokrývky v povodí.  

Výstupom tejto metódy je teda množstvo vody v tekutom skupenstve dostupné na povrchu 

pôdy ktorá môže byť ďalej infiltrovaná do pôdy alebo sa podieľať na povrchovom odtoku. 

(U.S. Army Corps of Engineers, 2010a).  

Schematické znázornenie procesu akumulácie a topenia snehovej pokrývky pomocou 

modelu HEC-HMS je možné vidieť na nasledovnom obrázku. 

 

Obrázok 21 Schematické znázornenie procesu akumulácie a topenia snehu v modeli HEC-HMS.  

Upravené podľa: (U. S. Army Corps of Engineers, 2010b)  
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Metóda teplotného indexu v modeli HEC-HMS môže byť aplikovaná v troch základných 

formách. Najjednoduchším spôsobom je jej aplikovanie na celé subpovodie, čim sa však 

nemusí dosiahnuť dostatočná presnosť výsledkov. Ďalším spôsobom využitia metódy 

teplotného indexu v tomto modeli je jeho aplikovanie na úrovni gridu. Daný spôsob sa 

využíva hlavne v prípade simulácie procesu v priestore.  

Najvhodnejším spôsobom pre modelovanie v horských oblastiach je rozdelenie samotných 

naschematizovaných subpovodí na viacero výškových pásiem (výškových zón). To je 

vhodné hlavne pri subpovodiach s väčšími rozdielmi v nadmorskej výške. Počet týchto 

výškových pásiem závisí od priebehu reliéfu daného povodia. Rozsah nadmorskej výšky 

týchto výškových zón alebo pásiem nie je presne špecifikovaný. Vysokohorské povodia 

s veľkým rozdielom v nadmorskej výške môžu mať rozsah výškových zón stanovený aj na 

500 metrov. V povodiach s menšími rozdielmi v nadmorskej výške sa považuje za 

dostatočné ich rozdelenie do výškových pásiem s rozmedzím 100 až 200 m. Každá 

z týchto výškových zón je považovaná za samostatné povodie s vlastnými 

charakteristikami a počiatočnými podmienkami. Odtok z jednotlivých subpovodí je potom 

určený ako suma príspevkov jednotlivých výškových pásiem. Pre lepšie vyjadrenie 

procesu akumulácie a odtoku vody zo snehovej pokrývky má rozdelenie povodia do 

primeraného počtu výškových zón veľký význam. (Singh, Singh, 2001) 

Keďže sledované územie sa nachádza v nadmorskej výške v rozmedzí približne 500 až 

1000 metrov, bolo rozdelené na výškové zóny po 100 metroch do piatich výškových zón. 

Zastúpenie jednotlivých výškových zón v povodí je vidieť na obrázku 22. Zastúpenie 

jednotlivých výškových zón v subpovodiach zobrazuje príloha D. 

Kombináciou vrstvy reprezentujúcej výškové zóny v povodí a vrstvy s hranicami 

subpovodí bolo vytvorených 118 samostatných jednotiek, pre ktoré bolo potrebné neskôr 

definovať príslušné vstupné parametre. 
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Obrázok 22 Rozdelenie záujmového územia na výškové zóny 

Vyššie popísaný proces akumulácie a topenia snehovej pokrývky, ktorým disponuje model 

HEC-HMS vyžaduje množstvo vstupných parametrov. Pri ich stanovovaní sa vychádzalo 

predovšetkým z použitej literatúry a skúsenosti autora s modelovaním tohto procesu.  

Niektoré z požadovaných parametrov sú zhodné pre všetky subpovodia a niektoré je 

potrebné zadať osobitne pre každé subpovodie a výškové pásmo nachádzajúce sa 

v subpovodí. Prehľad vstupných parametrov vyžadovaných týmto modelom zobrazuje 

nasledujúca tabuľka: 
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Tabuľka 6 Vstupné parametre snehového modelu pre model HEC-HMS 

Vstupné parametre spoločné pre 

všetky subpovodia 

Vstupné parametre pre 

jednotlivé subpovodia 

Vstupné parametre pre jednotlivé 

výškové pásma v danom subpovodí 

PX Temperature [°C] Temperature Gage Percent [%] 

Base Temperature [°C] Lapse Rate [°C.km
-1

] Elevation [m] 

Wet Meltrate [mm.°C-1
.d

-1
] 

 
Initial SWE [mm] 

Rain Rate Limit [mm.d
-1

] 
 

Initial Cold Content [mm] 

ATI-Meltrate Coeficient 
 

Initial Liquid Water [mm] 

ATI-Meltrate Function 
 

Initial Cold Content ATI [°C] 

Cold Limit [mm.d
-1

] 
 

Initial Melt ATI [°C.d
-1

] 

ATI-Coldrate Coeficient 
  

ATI-Coldrate Function 
  

Water Capacity [%] 
  

Groundmelt [mm.d
-1

] 
  

Základné vstupné parametre snehového modelu v HEC-HMS 

PX Temperature vyjadruje hraničnú teplotu potrebnú pre odlíšenie formy zrážok. Ak je 

teplota vzduchu vyššia ako špecifikovaná teplota, všetky zrážky sú uvažované ako 

dažďové. V prípade, že je teplota vzduchu nižšia ako špecifikovaná teplota, zrážky 

dopadajú na povodie vo forme snehu (viac v kapitole 2.3).   

Parameter Base Temperature charakterizuje základnú teplotu, nad ktorou dochádza 

k topeniu snehovej pokrývky. Typicky táto hodnota dosahuje 0 °C.  

Wet Meltrate sa používa k stanoveniu rýchlosti topenia snehu počas obdobia s dažďovými 

zrážkami, ktorých intenzita presahuje Rain rate limit (viac v kapitole 2.3). 

Rain Rate Limit je hraničná hodnota denného zrážkového úhrnu, ktorá sa využíva 

k rozlíšeniu medzi topením snehu počas obdobia bez zrážok a obdobia so zrážkami. Ak je 

úhrn zrážok v kvapalnom skupenstve nižší ako stanovená hodnota, topenie snehu je 

počítané ako by sa zrážky v povodí nevyskytovali. 

ATI-Meltrate Coefficient je používaný k aktualizácii indexu topenia z jedného časového 

intervalu do ďalšieho.  
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ATI-Meltrate Function využíva sa na výpočet topenia snehu. Vyjadruje závislosť 

teplotného faktoru k indexu predchádzajúcich teplôt. Umožňuje zohľadniť sezónne zmeny 

teplotného faktoru (viac v kapitole 2.3). 

Parameter Cold Limit sa využíva k vysvetleniu rapídnych zmien v teplote, ktorým je 

vystavovaná snehová pokrývka počas vysokých úhrnov zrážok (pri výpočte teplotného 

deficitu).  

ATI-Coldrate Coefficient sa využíva k aktualizácii teplotného deficitu snehu z jedného 

časového intervalu do ďalšieho. 

ATI-Coldrate Function je funkcia využívaná pri výpočte teplotného deficitu snehovej 

pokrývky. Vyjadruje závislosť teplotného deficitu snehovej pokrývky na indexe 

predchádzajúcich teplôt. Umožňuje zohľadniť sezónne zmeny teplotného deficitu snehu. 

Water Capacity určuje množstvo roztopenej vody, ktorá musí byť akumulovaná v snehu 

predtým, než je voda v tekutom skupenstve dostupná na povrchu pôdy k následnému 

odtoku a infiltrácii. Maximálne množstvo vody, ktoré dokáže zadržať snehová pokrývka, 

dosahuje približne 3-5% z celkovej vodnej hodnoty snehu. 

Parameter Groundmelt charakterizuje topenie snehu nad aktívnym povrchom, ku ktorému 

dochádza počas celého obdobia výskytu snehovej pokrývky v povodí. Dochádza k nemu 

hlavne v prípadoch, kedy je sneh akumulovaný na povrchu, ktorý je len čiastočne 

zamrznutý resp. nezamrznutý. 

Vstupné parametre pre jednotlivé subpovodia: 

Pre každé subpovodie je potrebné zadať údaje o priebehu teploty vzduchu. K dispozícii 

boli, podobne ako v prípade zrážok, údaje v hodinovom kroku z troch klimatologických 

staníc nachádzajúcich sa v záujmovom území a jeho blízkom okolí. Každému subpovodiu 

bola priradená prislúchajúca klimatologická stanica pomocou metódy Thiessenových 

polygónov. Model tiež umožňuje zadať pre každé subpovodie hodnotu teplotného 

grandientu, ktorá charakterizuje zmenu teploty s nadmorskou výškou v tomto subpovodí v 

°C.km
-1

. Podmienkou je, že jednotlivé klimatologické stanice musia mať definovanú 

nadmorskú výšku, v ktorej sa nachádzajú. Na základe tejto nadmorskej výšky model 

prepočíta teplotu vzduchu pre jednotlivé výškové pásma nachádzajúce sa v povodí. Tým 

umožňuje lepšie postihnúť rozloženie teploty vzduchu v danej oblasti.  
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Vstupné parametre vzťahujúce sa k výškovým pásmam daného subpovodia:  

Ďalej je potrebné zadať do modelu nasledovné parametre vzťahujúce sa k samotným 

výškovým pásmam nachádzajúcim sa v subpovodí: 

Percent definuje percento plochy subpovodia, ktoré zaberá dané výškové pásmo. 

V prípade, že sa v subpovodí nachádza len jedno výškové pásmo, nadobúda tento 

parameter hodnotu 100. V prípade výskytu viacerých výškových zón musí byť ich súčet 

rovný hodnote 100. 

Elevation definuje priemernú nadmorskú výšky daného výškového pásma. Tá je použitá 

k prepočtu teploty vzduchu podľa teplotného gradientu.  

Initial SWE vyjadruje priemernú počiatočnú vodnú hodnotu snehovej pokrývky 

vyskytujúcu sa vo výškovom pásme daného subpovodia na začiatku simulácie.   

Initial Cold Contend stanovuje počiatočnú hodnotu teplotného deficitu snehovej pokrývky 

vzťahujúcu sa k samotnému výškovému pásmu daného subpovodia na začiatku simulácie. 

Pre praktické účely je možné jeho hodnotu stanoviť podľa (U.S. Army Corps of Engineers, 

2005) ako: 

 

   
             

 

  
                                                                  (21) 

 

kde 

Wc - teplotný deficit snehovej pokrývky [in] 

0.5 - merné teplo ľadu [cal.g
-1

] 

ρs - priemerná hustota snehu [g.cm
-3

] 

SCE - výška snehu [in] 

  
  - priemerná teplota snehovej pokrývky [°C] 

80 – skupenské teplo fúzie vody [cal.cm
-3

] 

 

Initial liqiud water definuje počiatočný obsah vody zadržaný v snehovej pokrývke na 

začiatku simulácie. Voda sa môže v snehu vyskytovať v prípade, že teplota snehu je 0 °C. 
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Initial cold contend ATI sa používa k stanoveniu teplotného deficitu snehovej pokrývky. 

Može byť nastavená približne na teplotu snehovej pokrývky na začiatku simulácie. 

Initial Melt ATI vyjadruje počiatočnú hodnotu indexu predchádzajúcich teplôt.   

7.3 Kalibrácia modelu 

Ako už bolo spomenuté v kapitole 6, pre kalibráciu modelu bola vybraná mesačná epizóda 

trvajúca od 24.02.2009 do 24.03.2009. Podľa toho boli nastavené aj parametre simulácie 

modelu. Začiatok simulácie bol stanovený na 24.02.2009 o 07:00, koniec simulácie bol 

24.03.2009 o 07.00 a časový interval simulácie bol stanovený na 1 hodinu. Pri kalibrácii 

modelu sa prihliadalo hlavne na presnosť simulácie prietokov k záverovému profilu 

povodia. Zároveň sa prihliadalo aj no to, či model vhodne simuluje vodnú hodnotu 

snehovej pokrývky, čo je v prípade modelovania odtoku zo snehu veľmi dôležité. Využitá 

bola hlavne manuálna kalibrácia na základe skúsenosti autora pri práci s týmto modelom. 

Kalibrované boli predovšetkým základné parametre snehového modelu. Prehľad 

parametrov modelu stanovených kalibráciou je uvedený v nasledujúcej tabuľke:  

Tabuľka 7 Parametre snehového modelu stanovené kalibráciou 

Parameter Jednotka Hodnota 

PX Temperature °C 1.67 

Base Temperature °C 0 

Wet Meltrate mm.°C-1
.d

-1
 3 

Rain Rate Limit mm.d
-1

 1 

ATI-Meltrate Coefficient - 0.98 

ATI-Meltrate Function mm.°C-1
.d

-1
 2.4 (konštantné) 

Cold Limit mm.d
-1

 20 

ATI-Coldrate Coeficient - 0.84 

ATI-Coldrate Function mm.°C-1
.d

-1
 0.4-0.8 

Water Capacity % 4 

Groundmelt mm.d
-1

 0.5 

Lapse Rate °C.km
-1

 -6.5 

Súčasne bolo potrebné pristúpiť aj ku kalibrácii doby koncentrácie a doby zdržania vody 

v povodí, ktoré bolo oproti pôvodne stanoveným hodnotám potrebné zvýšiť v dôsledku 
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odlišného priebehu odtoku vody počas udalostí topenia snehovej pokrývky. Kalibrované 

bolo aj percento nepriepustných plôch v jednotlivých subpovodiach v dôsledku 

premrznutia pôdy v sledovanom území. Pri úprave týchto parametrov bola využitá 

aplikácia pre HEC-HMS popísaná v úvode tejto kapitoly. 

Porovnanie meraného a simulovaného hydrogramu po kalibrácii modelu je vidieť na 

obrázku 23. Porovnanie simulovanej a meranej vodnej hodnoty snehu je uvedené na 

obrázku 24. 

 

Obrázok 23 Výsledný hydrogram simulácie pre epizódu 24.02.2009 – 24.03.2009 v modeli HEC-HMS 

 

Obrázok 24 Porovnanie meranej a simulovanej vodnej hodnoty snehovej pokrývky z 24.03.2009 

-20.0 

-15.0 

-10.0 

-5.0 

0.0 

5.0 

10.0 

0.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

14.0 

16.0 

18.0 

20.0 

24feb2009 28feb2009 05mar2009 10mar2009 14mar2009 19mar2009 23mar2009 

te
p

lo
ta

[⁰
C

] 

p
ri

e
to

k 
[m

3 .
s-1

],
 z

rá
žk

y 
[m

m
] 

Zrážky Teploty Meraný Q Simulovaný Q 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

R
4

5
0

W
4

5
0

 
R

5
6

0
W

5
6

0
 

R
4

4
0

W
4

4
0

 
R

4
6

0
W

4
6

0
 

R
3

1
0

W
3

1
0

 
R

5
4

0
W

5
4

0
 

R
5

5
0

W
5

5
0

 
R

6
0

0
W

6
0

0
 

R
5

8
0

W
5

8
0

 
R

5
9

0
W

5
9

0
 

R
6

4
0

W
6

4
0

 
R

6
5

0
W

6
5

0
 

R
7

1
0

W
7

1
0

 
R

6
1

0
W

6
1

0
 

R
7

5
0

W
7

5
0

 
R

5
7

0
W

5
7

0
 

R
7

2
0

W
7

2
0

 
R

6
9

0
W

6
9

0
 

R
6

6
0

W
6

6
0

 
R

7
0

0
W

7
0

0
 

R
7

4
0

W
7

4
0

 
R

7
3

0
W

7
3

0
 

R
7

6
0

W
7

6
0

 
R

7
7

0
W

7
7

0
 

R
8

1
0

W
8

1
0

 
R

7
8

0
W

7
8

0
 

R
8

0
0

W
8

0
0

 
R

8
2

0
W

8
2

0
 

R
8

5
0

W
8

5
0

 
R

7
9

0
W

7
9

0
 

R
9

1
0

W
9

1
0

 
R

9
2

0
W

9
2

0
 

R
8

6
0

W
8

6
0

 
R

8
9

0
W

8
9

0
 

R
8

8
0

W
8

8
0

 
R

8
7

0
W

8
7

0
 

R
8

3
0

W
8

3
0

 
R

8
4

0
W

8
4

0
 

R
9

4
0

W
9

4
0

 
R

9
0

0
W

9
0

0
 

R
9

3
0

W
9

3
0

 

vo
d

n
á 

h
o

d
n

o
ta

 s
n

e
h

u
 [

m
m

] 

názov subpovodia 

Meraná vodná hodnota Simulovaná vodná hodnota 



Peter Bobáľ: Matematické modelovanie dynamiky snehovej pokrývky v horskom povodí 

 

2011  81 

 

Z výsledku kalibrácie je zrejmé, že modelu sa podarilo simulovať prietok k záverovému 

profilu povodia so značnou presnosťou. Celkový tvar modelovaného hydrogramu možno 

považovať za veľmi uspokojivý. Hodnota Nash-Sutcliffovho koeficientu dosiahla 0.93. 

Presnosť simulácie sa prejavila aj na výške a čase kulminácie, kde možno pozorovať len 

malý rozdiel s nameranými hodnotami. Percentuálna chyba v kulminácii dosiahla hodnotu 

-5.92 %. Modelu sa podarilo zachytiť aj menšie lokálne kulminácie vyskytujúce sa 

v druhej časti kalibračnej epizódy. Celkový objem modelovaného odtoku model simuluje 

veľmi presne. Relatívna objemová chyba dosiahla hodnotu -0.02.  

Pri simulácii vodnej hodnoty snehovej pokrývky v jednotlivých subpovodiach sa, podobne 

ako u prietoku, podarilo pomocou modelu HEC-HMS dosiahnuť pomerne dobrú zhodu 

s hodnotami stanovenými interpoláciou (viď obrázok 24). Celkovo možno povedať, že vo 

väčšine subpovodí došlo k miernemu nadhodnoteniu vodnej hodnoty snehu. Opačný prípad 

je možné pozorovať len v niekoľkých subpovodiach vyskytujúcich sa v severnej časti 

záujmového územia (rozdelenie územia na subpovodia zobrazuje príloha D). Tieto 

rozdiely mohli vzniknúť nielen nepresnosťou vo výpočte vodnej hodnoty snehu modelom, 

ale aj nepresnosťami pri získavaní a následnom spracovaní (interpolácii) vstupných údajov.   

7.4 Validácia modelu 

Pri validácii modelu boli najprv využité dve epizódy nasledujúce ihneď po kalibračnej 

epizóde. Parametre simulácie pri prvej epizóde boli nastavené nasledovne: začiatok 

simulácie na 24.03.2009 o 07:00, koniec simulácie na 01.04.2009 o 07:00. Pri druhej 

epizóde bol začiatok simulácie nastavený na 01.04.2009 o 07:00 a koniec epizódy na 

10.04.2009 o 07:00. Pri obidvoch epizódach bol časový krok výpočtu 1 hodina. Okrem 

nastavenia počiatočných podmienok bola potrebná pri týchto epizódach aj mierna úprava 

niektorých parametrov modelu. Ide hlavne o dobu koncentrácie a dobu zdržania vody 

v povodí. Tieto hodnoty sa počas zimného obdobia značne menia (viac v predchádzajúcej 

kapitole). Taktiež u epizódy trvajúcej od 01.04.2009 do 10.04.2009 bolo nutné upraviť aj 

parametre vzťahujúce sa k infiltrácii a intenzite topenia nad aktívnym povrchom, pretože 

počas tohto obdobia sa na niektorých miestach už sneh nevyskytoval.   

Celkovo možno povedať, že počas epizódy trvajúcej od 24.03.2009 do 01.04.2009 model 

HEC-HMS poskytol vhodné výsledky, čo sa týka simulácie prietoku. Tvar modelovaného 

hydrogramu je voči pozorovanému uspokojivý. Hodnota Nash-Sutcliffovho koeficientu 
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úspešnosti modelu je v tomto prípade 0.84, čo možno považovať za výborný výsledok. 

Nástupná vetva modelovaného hydrogramu vhodne simuluje pozorovaný prietok, naopak 

zostupná vetva ho mierne podhodnocuje oproti realite. To sa prejavilo aj na relatívnej 

objemovej chybe, ktorá nadobúda hodnotu 0.12. Výška kulminácie modelovaného 

hydrogramu je oproti simulovanému mierne podhodnotená. Vypovedá o tom aj 

percentuálna chyba v kulminácii dosahujúca hodnotu 5.19 %. Čas kulminácie 

u modelovaného hydrogramu predbieha realitu o 6 hodín čo nie je veľmi uspokojivý 

výsledok. 

 

Obrázok 25 Výsledný hydrogram simulácie pre epizódu 24.03.2009 – 01.04.2009 v modeli HEC-HMS 

 

Obrázok 26 Výsledný hydrogram simulácie pre epizódu 01.04.2009 – 10.04.2009 v modeli HEC-HMS 
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model HEC-HMS počas tejto epizódy simuluje prietok záverovým profilom povodia 
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voči realite. Percentuálna chyba v kulminácii dosahuje až 31,6 %. Aj keď chyba 

v kulminácii je pomerne vysoká, celkový tvar modelovaného hydrogramu vhodne 

napodobňuje pozorovaný prietok, pri ktorom je možné vidieť menšie výkyvy spôsobené 

rozdielmi v topení medzi dňom a nocou. Hodnota Nash-Sutcliffovho koeficientu dosahuje 

0.62. Celkový objem odtoku je rovnako ako hodnota Nash-Sutcliffovho koeficientu, 

mierne ovplyvnený rozdielom v kulminácii. Hodnota relatívnej objemovej chyby je však 

uspokojujúca a dosahuje hodnotu 0.06   

K validácii modelu boli využité aj epizódy z roku 2006 (26.03.2006 - 05.04.2006, 

08.04.2006 - 14.04.2006, 14.04.2006 - 23.04.2006). Čas začiatku a konca epizód bol o 

07:00. Časový krok výpočtu bola 1 hodina. Podobne ako u ostatných validačných epizód 

bolo najprv potrebné nastaviť počiatočné podmienky simulácie. Taktiež muselo dôjsť 

k úprave niektorých parametrov modelu, predovšetkým k úprave doby koncentrácie a doby 

zdržania vody v povodí a v dôsledku odlišných podmienok premrznutia pôdy v tomto 

období aj k úprave percenta nepriepustných plôch a intenzity topenia nad aktívnym 

povrchom. Výsledné hydrogramy je vidieť na obrázkoch 27-29. 

Už z prvého pohľadu na hydrogram uvedený na obrázku 27 je vidieť, že model nevhodne 

simuluje prietok predovšetkým v prvej časti danej epizódy. Model zareagoval na vysoký 

úhrn zrážok a na pomerne vysoké teploty vzduchu v tomto období a kulminácia 

modelovaného hydrogramu predbieha realitu až o niekoľko desiatok hodín. V druhej časti 

epizódy už model napodobňuje realitu značne presnejšie. Hodnota Nash-Sutcliffovho 

kritéria nadobúda hodnotu -1.31, čo hovorí aj o neschopnosti modelu pri simulácii prietoku 

v tomto období. Percentuálna chyba v kulminácii dosahuje hodnotu -20 %, čo naznačuje, 

že model výrazne nadhodnotil jej hodnotu oproti kulminácii pozorovaného hydrogramu. 

Na objeme odtoku sa neschopnosť modelu pri simulácii prietoku počas tejto epizódy 

neprejavila až v takej miere. Hodnota relatívnej objemovej chyby je len -0.13.   

Počas nasledujúcej epizódy už model simuluje prietok omnoho presnejšie, o čom svedčí aj 

hydrogram uvedený na obrázku 28. Simulovaný prietok vykazuje tesnú zhodu s meraným 

prietokom. Hodnota Nash-Sutcliffovho koeficientu je v tomto prípade 0.73, čo možno 

považovať za výborný výsledok. Rovnako presne model simuluje aj výšku kulminácie, 

ktorá nastala 11.04.2006 o 04:00. Percentuálna chyba kulminácie je len -3.17 %. Celkový 

objem odtoku je simulovaný veľmi vhodne. Relatívna objemová chyba dosahuje hodnotu   

-0.01. 
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Obrázok 27 Výsledný hydrogram simulácie pre epizódu 26.03.2006 – 05.04.2006 v modeli HEC-HMS 

 

Obrázok 28 Výsledný hydrogram simulácie pre epizódu 08.04.2006 – 14.04.2006 v modeli HEC-HMS 

 

Obrázok 29 Výsledný hydrogram simulácie pre epizódu 14.04.2006 – 23.04.2006 v modeli HEC-HMS 
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Vo výslednom hydrograme uvedenom na obrázku 29 sa prejavila zmena teplôt vzduchu 

počas dňa a noci kolísaním hodnôt prietoku, ale aj vplyv zrážok na nárast prietoku vo 

vodnom toku. Pomocou modelovaného hydrogramu sa podarilo uspokojivo simulovať tvar 

pozorovaného hydrogramu. Hodnota Nash-Sutcliffovho koeficientu dosiahla v tomto 

prípade 0.68. Vhodne bol modelovaný aj celkový objem odtoku, kedy relatívna objemová 

chyba dosiahla hodnotu 0.06. Výšku kulminácie však model podhodnotil. Jej hodnota je 

oproti reálnemu meranému prietoku o takmer 2 m
3
.s

-1
 nižšia. Percentuálna chyba 

v kulminácii dosiahla 10.98 %. Čas kulminácie u modelovaného hydrogramu predbieha 

realitu o 7 hodín. 

Súhrnné výsledky simulácie v modeli HEC-HMS pre kalibračné a validačné obdobie 

zobrazuje nasledujúca tabuľka.  

Tabuľka 8 Zhodnotenie výsledkov simulácie v modeli HEC-HMS 

HEC-HMS Nash-Sutcliffe RVE PEP 

24.02.2009 – 24.03.2009 0.934 0.015 -5.916 

24.03.2009 – 01.04.2009 0.835 0.119 5.188 

01.04.2009 – 10.04.2009 0.621 0.060 31.599 

26.03.2006 - 05.04.2006 -1.314 -0.129 -20.000 

08.04.2006 - 14.04.2006 0.728 -0.012 -3.175 

14.04.2006 - 23.04.2006 0.683 0.063 10.976 

7.5 Čiastkové závery 

Model HEC-HMS je jedným z najpoužívanejších modelov pre potreby operatívy. Aj preto 

bol vybraný k simulácii odtoku vody zo snehovej pokrývky v tejto dizertačnej práci. 

K výpočtu topenia snehovej pokrývky využíva metódu teplotného indexu, ktorú rozširuje 

o ďalšie parametre, s cieľom lepšie napodobniť skúmaný proces. Pre presnejšie vyjadrenie 

procesu akumulácie a topenia snehu umožňuje rozdeliť samotné subpovodia do viacerých 

výškových pásiem.  

Model bol kalibrovaný na mesačnej epizóde, pri ktorej došlo k úprave parametrov modelu 

na základe porovnania pozorovaného a simulovaného prietoku. Rovnako bolo prihliadané 

aj na vhodnosť simulácie priestorového rozloženia snehovej pokrývky v území. Kalibrácia 

tohto modelu je pomerne náročná v dôsledku veľkého počtu parametrov vstupujúcich do 
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výpočtu, pričom množstvo z nich tvoria parametre vzťahujúce sa k akumulácii a topeniu 

snehovej pokrývky. To môže viesť k možnosti stanovenia niekoľkých sád parametrov, 

ktoré dokážu poskytnúť požadovaný výsledok, avšak nie všetky z nich sa môžu osvedčiť aj 

pri modelovaní na ďalších epizódach. Pre zefektívnenie práce z modelom bola v rámci 

hydrologickej sekcie týmu FLOREON+ vytvorená aplikácia pre HEC-HMS, ktorá okrem 

iného umožňuje prepočet parametrov modelu prostredníctvom kalibračných koeficientov. 

Tým je možné značne urýchliť samotný proces kalibrácie modelu. Parametre stanovené 

kalibráciou boli neskôr overené na ďalších sadách vstupných údajov. Pri validácii modelu 

bolo potrebné mierne upravovať niektoré parametre modelu v dôsledku zmien 

v podmienkach ovplyvňujúcich akumuláciu, topenie a odtok vody zo snehu.  

Samotné modelovanie ukázalo, že model poskytol vo väčšine prípadov vhodné výsledky, 

čo naznačuje aj porovnanie meraných a simulovaných hydrogramov a hodnoty kritérií 

využité k určeniu úspešnosti simulácie (viď tabuľka 8). Výnimkou je epizóda trvajúca od 

26.03.2006 do 05.04.2006, kedy sa modelu nepodarilo vhodne simulovať prietok k 

záverovému profilu Staré Hamry. Bolo to spôsobené zrejme faktom, že na odtoku vody zo 

snehovej pokrývky zohrali úlohu iné vplyvy, ktoré tento model neumožňuje zahrnúť do 

výpočtu. Naopak najlepšie výsledky, čo sa týka validačných epizód, boli dosiahnuté 

u epizódy trvajúcej od 24.03.2009 do 01.04.2009. Súvisí to s tým, že sa jedná o epizódu 

ktorá nasleduje hneď po kalibračnej epizóde, preto sa podmienky v povodí výraznejšie 

nezmenili. 

Takmer vo všetkých prípadoch dosahuje Nash-Sutliffovo kritérium hodnoty väčšie ako 0.5, 

čo hovorí o vhodnosti využitia tohto modelu pre potreby operatívy v skúmanej oblasti. 

Hodnoty vyššie ako 0.7 charakterizujúce výborné chovanie modelu boli dosiahnuté v troch 

prípadoch (vrátane kalibračnej epizódy). Podobne aj pri simulácii celkového objemu 

odtoku bol model značne úspešný, o čom vypovedajú aj hodnoty relatívnej objemovej 

chyby. Výška kulminácie bola simulovaná pomocou modelu taktiež pomerne presne. 

Hodnoty percentuálnej chyby v kulminácii sa pohybujú v rozmedzí približne od -6 % do 

32 %.  

Výsledky modelovania tiež ukázali, že využitím metódy teplotného indexu v modeli HEC-

HMS je pri vhodných vstupných údajoch možné simulovať odtok vody zo snehu aj 

v menšom ako dennom časovom kroku. Prejavilo sa to hlavne v epizódach, kde došlo ku 
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kolísaniu prietoku v dôsledku rozdielnych teplôt medzi dňom a nocou. Modelovaný 

hydrogram svojím tvarom vhodne napodobnil tvar pozorovaného hydrogramu. 
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8 Model HYDROG 

Model HYDROG je primárne navrhnutý pre potreby operatívnej praxe. Bol vytvorený za 

účelom simulácie, operatívnej predpovede a operatívneho riadenia odtoku vody z povodia 

z príčinnej prívalovej alebo regionálnej zrážky, resp. odtoku spôsobeného topením 

snehovej pokrývky (Starý, 1998). Prvý krát bol aplikovaný na povodí rieky Ostravice 

počas povodní v roku 1997 v štátnom podniku Povodí Odry, kde sa jeho činnosť výrazne 

osvedčila. Z tohto dôvodu došlo neskôr k jeho rozšíreniu takmer na celé povodie Odry.  

V súčasnosti je model HYDROG využívaný na pobočkách ČHMÚ v Brne (pre povodie 

Dyje) a v Ostrave (povodie Odry, Hornej Moravy a Bečvy) a taktiež na podnikoch povodia 

Odry, Labe a Ohrě. Jeho tvorcom je profesor Miloš Starý z VUT v Brne a v súčasnosti je 

k dispozícii vo verzii 9.1. Model nie je voľne dostupný. Je možné ho použiť len 

s licencovaným hardwarovým kľúčom.  

 

Obrázok 30 Grafické užívateľské rozhranie modelu HYDROG 
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8.1 Schematizácia povodia 

V modeli HYDROG je samotné povodie schematizované do orientovaného ohodnoteného 

grafu G (N, H, P), kde N označuje uzly (vrcholy) grafu, H množinu hrán grafu - vodných 

tokov a P množinu závesných plôch na hrany grafu. Vrcholy grafu reprezentujú bodové 

zdroje vody (prítoky do systému, odbery vody, uzly s akumuláciou, ako napr. vodné 

nádrže). Riečna sieť je rozdelená na úseky s prislúchajúcimi závesnými plochami 

(subpovodiami). Plochy majú obdĺžnikový tvar a charakterizujú oblasť v povodí odkiaľ 

steká voda do príslušnej hrany. Princíp samotnej schematizácie je možné vidieť na 

nasledujúcom obrázku (Starý, 1998). 

 

Obrázok 31 Princíp schematizácie povodia v modeli HYDROG (zdroj: http://www.hysoft.cz) 

Topologické, hydrologické, hydraulické a geometrické parametre sú pre jednotlivé prvky 

množiny konštantné a priradenie týchto atribútov k samotným prvkom grafu sa označuje 

ako ohodnotenie orientovaného grafu. Tieto atribúty je možné rozdeliť na základe 

príslušnosti k danému prvku grafu. 

 pre závesné plochy grafu sa stanovuje ich vlastná plocha, dĺžka povrchového 

odtoku, drsnosť povrchu a hydraulická vodivosť.  

 pre hrany grafu sa definuje pozdĺžny sklon, drsnosť a tvar priečneho profilu. 

 uzly grafu s riadením a akumuláciou (nádrže) majú atribúty parametrov 

prelivových zariadení, parametre spodných výpustí, čiaru zatopených objemov 

a funkčné objemy nádrží.  
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Vyššie spomenutá schematizácia povodia predstavuje veľkú výhodu pre operatívnu 

prevádzku (vďaka veľkej rýchlosti výpočtu) pretože umožňuje riešiť danú úlohu ako 

jednorozmernú (Unucka, 2010). Pre potreby tejto dizertačnej práce bola využitá 

schematizácia pre povodie Ostravice získaná od ČHMU. Neskôr došlo k jej úprave priamo 

v modeli HYDROG. 

8.2 Použité metódy 

Pri riešení zrážkoodtokového procesu sú brané v úvahu dva druhy transformácií: 

hydrologická a hydraulická. Pri hydrologickej transformácii sa od zrážok dopadajúcich na 

povrch povodia odpočítajú tzv. hydrologické straty. Model HYDROG uvažuje len stratu 

spôsobenú infiltráciou podľa Hortona, ktorá konceptuálne rieši infiltráciu ovzdušnej zrážky 

a výšku efektívnej zrážky - teda zrážky vyvolávajúcej povrchový odtok (Unucka, 2010). 

Ide o metódu, ktorá nie je náročná na vstupné parametre a vychádza z hydraulických 

vlastností pôdneho povrchu. Je možné vyjadriť ju pomocou vzťahu (viď Starý, 1998): 

 

                                                                                   (22) 

 

kde 

f - rýchlosť infiltrácie [mm.h
-1

] 

fc - výsledná infiltračná kapacita [mm.h
-1

] 

f0 - počiatočná infiltračná kapacita [mm.h
-1

] 

k - empirický koeficient hydraulických vlastností pôdy 

t - čas od počiatku príčinnej zrážky [h] 

 

Počas hydraulickej transformácie dochádza k postupnej simulácii plošného odtoku (plochy 

grafu) a koncentrovaného odtoku (korytá tokov), transformácii vodnými nádržami až 

k záverovému profilu sledovaného povodia (Starý, 1998). 

Pohyb vody závesnými plochami a korytami toku je riešený pomocou kinematickej 

vlnovej aproximácie Saint-Venantových rovníc pre neustálené prúdenie. Tok vody 

závesnými plochami je vyjadrený pomocou vzťahu (viď napr. Bedient et al., 2008; Starý, 

1998): 
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                                                                                   (23) 

 

kde 

A - prietočná plocha [m
2
] 

Q - prietok [m
3
.s

-1
] 

x - vzdialenosť v smere toku [m] 

t - čas [s] 

ik,l (t) - efektívna intenzita dažďa v čase t [mm] 

pi,j,s - súčet veľkostí plôch zavesených na danej hrane 

k,l - súradnica elementu 

 

Rovnica hybnosti je nahradená vzťahom podľa Manninga v tvare: 

 

          
            

   
     

        

 
                                                       (24) 

 

kde 

Bk,l(x) - šírka plochy [m] 

Sk,l - sklon plochy [%] 

n - Manningov koeficient drsnosti 

yk,l (x,t) - výška odtoku na ploche [m] 

 

Tok vody v korytách tokov je vyjadrený obdobne ako pri metóde kinematickej vlnovej 

aproximácie použitej v modeli HEC-HMS (viď kapitola 7.2).  

K riešeniu podzemného odtoku model HYDROG používa metódu lineárnej nádrže, pri 

ktorej sa predpokladá, že nasýtená zóna sa do určitej miery chová ako lineárna nádrž. 

Odtok z tejto nádrže je stanovovaný počas simulácie v každom časovom kroku v pomere 

veľkosti závesnej plochy na veľkosť podzemného odtoku z tejto plochy. Metódu je možné 

vyjadriť vzťahom (viď Starý, 1998):  
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                                                                  (25) 

 

kde 

Qin - prítok do nádrže [m
3
.s

-1
] 

Qout - odtok z nádrže [m
3
.s

-1
] 

V - objem [m
3
] 

 

Keďže je táto metóda v podstate nezávislá na údajoch o hydrogeologických pomeroch, je 

potrebné ju kalibrovať s ohľadom na aktuálne podmienky v povodí a reálne odtokové 

situácie, čo bolo potrebné aj pri modelovaní odtoku vody zo snehovej pokrývky v tejto 

dizertačnej práci. Rovnako ako podzemná nádrž je bilančne riešená aj nádrž povrchová. 

Tok vody nádržami je popísaný pomocou metódy Runge-Kutta IV. rádu (viac v Bedient et 

al., 2008; Starý, 1998) 

Pri výpočte topenia snehovej pokrývky model využíva metódu teplotného indexu. Ide 

v podstate o základnú implementáciu tejto metódy, ktorá je uvedená v kapitole 2.3. 

Rýchlosť topenia snehovej pokrývky je vyjadrená prostredníctvom koeficientu K. Ten sa 

stanovuje na základe geografických činiteľov povodia v okolí jednotlivých zrážkomerných 

staníc. Jeho priemerná hodnota na našom území dosahuje hodnotu 0.07. Táto hodnota bola 

využitá aj pri simulácii na záujmovom povodí. 

Taktiež pri výpočte topenia snehovej pokrývky model vyžaduje údaje o výške snehu 

a údaje o percente vody v snehu, ktoré je možné určiť ako pomer medzi vodnou hodnotou 

snehovej pokrývky a výškou snehovej pokrývky. Tieto dáta je nutné zadať minimálne pre 

počiatok simulácie. Program neskôr znižuje hodnotu výšky snehu na základe priebehu 

teplôt v danom období. Zadaním údajov z nového merania je možné upraviť hodnoty 

vypočítané modelom. 

Pre odlíšenie formy zrážok model umožňuje nastaviť typ zrážky dopadajúcej na povodie. 

Na základe toho ich možno klasifikovať buď na snehové, dažďové alebo zmiešané, kedy sa 

forma zrážky určí v závislosti od teploty vzduchu. 

Pri zadávaní vstupných dát týkajúcich sa snehovej pokrývky, zrážok a teplôt vzduchu je 

povodie zvyčajne rozdelené na sieť Thiessenových polygónov (ako bolo vidieť aj na 
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obrázku 30), ktoré sa vzťahujú k príslušnej stanici v povodí. Pre tieto polygóny sú potom 

dané hodnoty konštantné. Takéto členenie územia sa využíva aj v operatívnej praxi. 

Z plošných údajov získaných prostredníctvom interpolácie sú vypočítané priemerné 

hodnoty pre jednotlivé Thiessenove polygóny a následne sú využité ako vstupné údaje do 

modelu.  

Predovšetkým v horských polohách je však priestorová distribúcia snehovej pokrývky 

značne variabilná v dôsledku rôznych činiteľov, ktoré ju ovplyvňujú. Preto je pri 

modelovaní odtoku vody zo snehu využitie Thiessenových polygónov pri plošnom 

rozdelení charakteristík snehovej pokrývky nedostatočné (v závislosti od nízkej hustoty 

staničnej siete v týchto oblastiach). Z tohto dôvodu bola pre potreby tejto dizertačnej práce 

upravená schematizácia povodia, tak aby sa vstupné údaje nevzťahovali k jednotlivým 

Thiessenovým polygónom, ale aby ich bolo možné zadať k jednotlivým závesným 

plochám v povodí. Rozdelenie záujmového územia na závesné plochy (subpovodia) je 

možné vidieť na nasledovnom obrázku. 

 

Obrázok 32 Rozdelenie záujmového územia na závesné plochy (subpovodia) 

Keďže tento model neumožňuje spoluprácu s prostredím GIS, bolo potrebné previesť 

hranice závesných plôch do vektorovej podoby. Každej závesnej ploche (resp. subpovodiu) 
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nachádzajúcej sa v sledovanom území bola v modeli HYDROG priradená „virtuálna“ 

stanica. Keďže skúmaná oblasť pozostáva zo 47 závesných plôch (subpovodí), bol 

vytvorený aj rovnaký počet virtuálnych staníc. Pre jednotlivé závesné plochy boli neskôr 

z údajov o charakteristikách snehu získaných interpoláciou prepočítané priemerné hodnoty 

výšky snehu a percentuálneho zastúpenia vody v snehovej pokrývke. K tomuto účelu bola 

využitá funkcia zonal statistics programu ArcGIS Dekstop 9.3. Výsledky boli použité ako 

vstupné dáta vzťahujúce sa k jednotlivým „virtuálnym staniciam“.  

Častým problémom pri výpočte odtoku vody zo snehu v operatíve pomocou modelu 

HYDROG je to, že stanice merajúce teplotu vzduchu v povodí sú umiestnené na miestach, 

ktoré nie sú reprezentatívne pre celú oblasť spadajúcu do daného Thiessenovho polygónu. 

Z tohto dôvodu sa pri kalibrácii modelu niekedy pristupuje k manuálnej úprave meraných 

teplôt vzduchu.  

Aby bolo možné lepšie zachytiť priebeh teploty vzduchu v sledovanom území a spresniť 

tak výpočet topenia snehu metódou teplotného indexu, boli hodnoty teplôt vzduchu 

v hodinovom kroku (ktoré boli k dispozícii z 3 staníc) prepočítane na jednotlivé závesné 

plochy. Tento prepočet bol prevedený pomocou teplotného gradientu (6.5 °C.km
-1

) na 

základe nadmorskej výšky klimatologickej stanice a priemernej nadmorskej výšky 

závesnej plochy (subpovodia) modifikáciou vzťahu podľa: (DeWalle, Rango, 2008): 

 

      
         

   
 

                                                                 (26) 

 

kde 

T - teplota vzduchu pre danú závesnú plochu [°C] 

Tst - teplota nameraná na klimatologickej stanici [°C]  

γ - teplotný gradient, [°C/100 m] 

hst - nadmorská výška klimatologickej stanice, [m] 

h - priemerná nadmorská výška závesnej plochy, [m] 

 

Pri zadávaní údajov týkajúcich sa úhrnu zrážok bola v dôsledku dostupnosti vstupných dát 

využitá metóda Thiessenových polygónov. Vstupné údaje o zrážkach v hodinovom kroku, 
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ako už bolo spomenuté, boli k dispozícii z troch staníc nachádzajúcich sa v sledovanom 

území a jeho blízkom okolí. K hodnoteniu presnosti simulácie a pre potreby kalibrácie 

modelu vstupovali do modelu aj údaje o prietoku k záverovému profilu povodia 

v hodinovom kroku. 

Vstupné údaje vo forme časový radov (zrážky, prietoky, riadené odtoky z nádrží, prítoky 

do systému, teploty, výška snehu, percentuálne zastúpenie vody v snehu, hodnoty 

koeficientu K) sa importujú do modelu HYDROG v podobe ASCII CSV súborov, ktoré 

majú presne určený názov a ktoré je potrebné uložiť do preddefinovaného adresára.   

Pred samotným spustením modelu je potrebné nastaviť parametre simulácie a to konkrétne 

trvanie simulácie v minulom období, trvanie predikcie v budúcom období, časový krok 

výpočtu, interval tabulácie výsledkov, počiatočné podmienky riešenia (index 

predchádzajúcich zrážok, počiatočný prietok) a spôsob rozloženia zrážok na povodí. 

Princíp samotného výpočtu je možné vyjadriť na nasledovnom obrázku:  

 

 

Obrázok 33 Princíp výpočtu v modeli HYDROG (zdroj: http://www.hysoft.cz) 

8.3 Kalibrácia modelu 

Veľkou výhodou modelu HYDROG, čo sa týka operatívnej prevádzky, je využitie 

kalibračných koeficientov, ktoré umožňujú upraviť výsledky modelovania bez toho, aby 

bolo potrebné priamo zasahovať do schematizácie povodia. Ich úpravou je možné 

dosiahnuť čo najväčšiu zhodu medzi simulovaným a pozorovaným prietokom.  

Model disponuje piatimi kalibračnými koeficientmi. Dva kalibračné koeficienty sa 

vzťahujú k drsnosti povrchu (jeden pre úseky tokov, jeden pre závesné plochy), jeden 

koeficient slúži k úprave hodnôt hydraulickej vodivosti a dva koeficienty sú určené 

k úprave podzemného odtoku. Pri kalibrácii v operatívnej prevádzke sa najčastejšie 

pristupuje k úprave koeficientu reprezentujúceho hydraulickú vodivosť v povodí, ktorý sa 

počas roka výrazne mení. Najvyššie hodnoty dosahuje v letných mesiacoch. Počas jesene 
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tieto hodnoty klesajú a v zimnom období sú minimálne, kedy sa v dôsledku premrznutia 

pôdy blížia až k hodnote 0. Začiatkom jarného obdobia tieto hodnoty opäť narastajú.  

Okrem manuálnej kalibrácie je možné využiť aj automatickú a poloautomatickú kalibráciu 

modelu, ktoré sú však pomerne časovo náročné. Pri kalibrácii modelu na skúmanom území 

bola využitá predovšetkým manuálna kalibrácia. Výsledok kalibrácie pre epizódu 

24.02.2009 – 24.03.2009 zobrazuje nasledujúci obrázok. 

 

Obrázok 34 Výsledný hydrogram simulácie pre epizódu 24.02.2009 – 24.03.2009 v modeli HYDROG 

Z obrázku 34 je zrejmé že model HYDROG nie je príliš vhodný k simulácii dlhodobých 

epizód. To sa prejavilo aj na výsledkoch, kedy s narastajúcim časom klesá aj presnosť 

simulácie prietokov. Celkový tvar pozorovaného hydrogramu sa však pomocou tohto 

modelu podarilo zachytiť so značnou presnosťou. Nash-Sutcliffovov koeficient dosiahol 

v tomto prípade hodnotu 0.88. Rovnako bol model úspešný aj pri simulácii výšky 

kulminácie. Ukazovateľ percentuálnej chyby v kulminácii dosahuje hodnotu -4.96 %. Čo 

sa týka času kulminácie model predbehol realitu o 6 hodín. Celkový objem odtoku je 

taktiež simulovaný pomerne presne. Relatívna objemová chyba dosahuje hodnotu 0.10.   

8.4 Validácia modelu 

Po kalibrácii modelu nasledovala jeho validácia na odlišnej dátovej sade ako tej, ktorá bola 

využitá pri procese kalibrácie. Podobne ako v prípade modelu HEC-HMS bolo najprv 

potrebné nastaviť počiatočné podmienky modelu. Zároveň bolo nutné aj mierne upraviť 
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jednotlivé kalibračné koeficienty v dôsledku odlišných podmienok topenia a odtoku vody 

zo snehu v danej epizóde. Ide predovšetkým o koeficient vzťahujúci sa k hydraulickej 

vodivosti, ktorý sa mení hlavne vplyvom rozdielov v premrznutí pôdneho profilu, ale aj 

k úprave koeficientov drsnosti povrchu.  

Prvé dve validačné epizódy boli z roku 2009. Jednou je epizóda trvajúca od 24.03.2009 do 

01.04.2009 a druhov epizóda trvajúca od 01.04.2009 do 10.04.2009. Výsledky 

modelovania je vidieť na nasledujúcich obrázkoch. 

 

Obrázok 35 Výsledný hydrogram simulácie pre epizódu 24.03.2009 – 01.04.2009 v modeli HYDROG 

 

Obrázok 36 Výsledný hydrogram simulácie pre epizódu 01.04.2009 – 10.04.2009 v modeli HYDROG 

Výsledky modelovanie uvedené na obrázku 35 naznačujú, že pomocou modelu HYDROG 

sa počas tejto epizódy podarilo uspokojivo simulovať prietok záverovým profilom 

povodia. Tvar modelovaného hydrogramu vhodne popisuje hydrogram pozorovaný. 
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Hodnota Nash-Sucliffovho koeficientu je 0.87, čo možno považovať za výborný výsledok. 

Podobne aj celkový objem odtoku je zachytený veľmi presne. Relatívna objemová chyba 

dosahuje hodnotu 0.07. Menšiu nepresnosť možno pozorovať v čase a výške kulminácie. 

Čo sa týka času kulminácie, model predbieha realitu približne o 11 hodín, čo nie je možné 

považovať za dobrý výsledok. Rozdiel vo výške kulminácie medzi pozorovaným 

a modelovaným hydrogramom je približne 1,4 m
3
.s

-1
. Percentuálna chyba kulminácie 

nadobúda hodnotu 8.22 %.    

Hydrogram uvedený na obrázku 36 naznačuje, že model simuluje prietok pomerne 

uspokojivo. Čo sa však týka kulminácie, dochádza k značnému podhodnoteniu meraného 

prietoku voči realite. Percentuálna chyba v kulminácii dosahuje hodnotu 27.02 %, čo 

z tohto pohľadu nie je možné hodnotiť ako dobrý výsledok. Tvar modelovaného 

hydrogramu je rovnako ovplyvnený neschopnosťou modelu zachytiť kulmináciu. Model 

svojim tvarom zachytil len slabo lokálne kulminácie, ktoré sa vyskytli na začiatku a konci 

epizódy, kde došlo k rozdielom v topení vplyvom zmien teplôt medzi dňom a nocou. 

Hodnota Nash-Sutcliffovho koeficientu je 0.51. Čo sa týka objemu odtoku, relatívna 

objemový chyba dosiahla hodnotu -0.13. 

Ďalej boli k validácii tohto modelu použité epizódy, ku ktorým došlo v danom území 

v roku 2006. Prvou z nich je epizóda trvajúca od 26.03.2006 do 05.04.2006, ďalšou je 

epizóda trvajúca od 08.04.2006 do 14.04.2006 a poslednou je epizóda, ku ktorej došlo 

v období od 14.04.2006 do 23.04.2006. Výsledky modelovania zobrazujú obrázky 37 - 39.  

Podobne ako pri modeli HEC-HMS, ani modelu HYDROG sa nepodarilo vhodne 

simulovať prietok počas epizódy trvajúcej od 26.03.2006 do 05.04.2006. Model výrazným 

spôsobom predbieha realitu, čo sa prejavilo hlavne v úvodnej časti tejto epizódy. Čas 

kulminácie je posunutý až o niekoľko desiatok hodín. V druhej časti epizódy už 

modelovaný hydrogram simuluje realitu uspokojivejšie. Hodnota Nash-Sutcliffovho 

koeficientu je -1.47, čo možno označiť ako nevhodný výsledok. Aj celkový objem odtoku 

je simulovaný s veľkou nepresnosťou. Relatívna objemová chyba dosahuje hodnotu -0.39. 

Na celkovej výške kulminácie sa nepresné výsledky neprejavili až v takej miere. 

Percentuálna chyba v kulminácii dosahuje -6.29 %.  
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Obrázok 37 Výsledný hydrogram simulácie pre epizódu 26.03.2006 – 05.04.2006 v modeli HYDROG 

 

Obrázok 38 Výsledný hydrogram simulácie pre epizódu 08.04.2006 – 14.04.2006 v modeli HYDROG 

 

Obrázok 39 Výsledný hydrogram simulácie pre epizódu 14.04.2006 – 22.04.2006 v modeli HYDROG 
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Z výsledku uvedenom na obrázku 38 je vidieť, že počas tejto epizódy sa podarilo modelu 

vhodne napodobniť meraný prietok. Predovšetkým nástupná vetva simulovaného 

hydrogramu zachycuje pozorovaný hydrogram veľmi presne. Na zostupnej vetve model 

mierne podhodnocuje reálny prietok. Hodnota Nash-Sutcliffovho koeficientu je v tomto 

prípade 0.60. Výška kulminácie je taktiež simulovaná pomerne vhodne. Percentuálna 

chyba v kulminácii dosahuje hodnotu -8.89 %. Na celkovom objeme odtoku sa prejavilo 

hlavne podhodnotenie prietoku na zostupnej vetve hydrogramu. Relatívna objemová chyba 

preto dosahuje hodnotu 0.11.  

Tvar pozorovaného hydrogramu počas epizódy 14.04.2006 - 22.04.2006  sa podarilo 

modelu zachytiť celkom uspokojivo, čo je vidieť pri porovnaní priebehu meraného 

a pozorovaného hydrogramu. Hodnota Nash-Sutcliffovho koeficientu dosahuje veľkosť 

0.58. Na zostupnej vetve simulovaného hydrogramu je vidieť mierne nadhodnotenie 

reálneho prietoku, napriek tomu však model napodobňuje tvar pozorovaného hydrogramu 

uspokojivo. Lokálne kulminácie na vzostupnej vetve, na rozdiel od vetvy zostupnej, model 

zachytil o niečo slabšie. Čo sa týka celkového objemu odtoku, relatívna objemová chyba 

dosahuje hodnotu -0.12. Rozdiel medzi výškou kulminácie modelovaného prietoku 

a pozorovaného prietoku je len približne 0.3 m
3
.s

-1
, avšak rozdiel v čase kulminácie je až 

10 hodín. Percentuálna chyba v kulminácii dosahuje hodnotu 1.70 %.  

Súhrnné zhodnotenie výsledkov modelovania pomocou modelu HYDROG uvádza 

nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka 9 Zhodnotenie výsledkov simulácie v modeli HYDROG 

HYDROG Nash-Sutcliffe RVE PEP 

24.02.2009 – 24.03.2009 0.876 0.103 -4.962 

24.03.2009 – 01.04.2009 0.874 0.071 8.220 

01.04.2009 – 10.04.2009 0.509 -0.125 27.019 

26.03.2006 - 05.04.2006 -1.473 -0.393 -6.289 

08.04.2006 - 14.04.2006 0.604 0.113 -8.889 

14.04.2006 - 23.04.2006 0.576 -0.123 1.695 
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8.5 Čiastkové závery 

K modelovaniu odtoku vody zo snehu bol v tejto dizertačnej práci využitý aj modelovací 

nástroj HYDROG, ktorý sa využíva v operatívnej praxi v Českej republike. Pri výpočte 

topenia snehu využíva v podstate základnú podobu metódy teplotného indexu.  

Za účelom spresnenia simulácie odtoku vody zo snehu v modeli HYDROG (naproti 

spôsobu jeho využitia v operatíve) došlo k úprave schematizácie povodia tak, aby bolo 

možné zadať do modelu presnejšie údaje týkajúce sa priestorovej distribúcie charakteristík 

snehovej pokrývky v povodí. Tie sa nevzťahovali k Thissenovým polygónom 

vygenerovaným nad daným povodím, ale boli prepočítané na jednotlivé závesné plochy 

v sledovanej oblasti. Taktiež s cieľom lepšieho postihnutia priebehu teplôt je možné 

upraviť hodnoty teploty vzduchu v danom území. Tá bola v každom časovom kroku 

prepočítaná na jednotlivé závesné plochy podľa teplotného gradientu 0.65 °C/100 m. 

Využité boli pri tom informácie o teplote vzduchu nameranej na danej stanici, nadmorskej 

výške stanice a priemernej nadmorskej výške daného subpovodia (závesnej plochy).    

Výber kalibračnej a validačných epizód bol pri tomto modeli rovnaký, ako to bolo 

v prípade modelu HEC-HMS. Kalibrácia bola vykonaná prostredníctvom kalibračných 

koeficientov, ktorým model HYDROG disponuje. 

Výsledky modelovania a hodnoty jednotlivých kritérií použitých k hodnoteniu presnosti 

simulácie modelu dokazujú, že takmer vo všetkých prípadoch model pomerne presne 

simuloval odtok vody zo snehu. Vo väčšine prípadov uspokojivo simuloval aj priebeh 

topenia a následný odtok vody počas dňa. Nash-Sutcliffove kritérium, ktoré hovorí 

o úspešnosti modelu dosiahlo vo väčšine prípadov hodnotu vyššiu ako 0.5, čo hovorí 

o uspokojivom chovaní modelu pri simulácii prietoku. Rovnako aj ďalšie kritéria použité 

k hodnoteniu úspešnosti modelu naznačujú vhodnosť využitia tohto modelu pre dané 

účely. 

Výnimkou je epizóda z roku 2006 (26.03.2006-05.04.2006), pri ktorej model HYDROG 

nevhodne simuloval prietok záverovým profilom povodia. Model zareagoval na vysoký 

úhrn zrážok a pomerne vysoké teploty, čo však v realite nebolo kľúčovým faktorom 

podieľajúcim sa na topení snehu a následnom odtoku vody z povodia v tomto období.  
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Slabšie výsledky model dosiahol aj u epizódy 01.04.2009 – 10.04.2009 a u epizódy 

08.04.2006 – 14.04.2006. Bolo to ovplyvnené tým, že sa jednalo o epizódy, pri ktorých 

došlo k topeniu posledných zásob snehu v danom hydrologickom roku a na mnohých 

miestach sa už sneh nevyskytoval. Z tohto dôvodu sa na odtoku začali výraznejšie podieľať 

aj iné faktory, a preto bolo potrebné výraznejšie upravovať určité parametre modelu. 

Napriek tomu dosiahla hodnota Nash-Sutcliffovho kritéria v týchto obdobiach hodnotu 

vyššiu ako 0.5.  

Neberúc do úvahy výsledky kalibrácie, najlepšie hodnoty kritérií využitých k hodnoteniu 

presnosti simulácie a tiež najlepšia zhoda simulovaného a meraného prietoku bola 

dosiahnutá u epizódy 24.03.2009-01.04.2009. Túto skutočnosť je možné vysvetliť tým, že 

táto validačná epizóda sa nachádzala tesne za epizódou použitou pre kalibráciu, a preto 

v sledovanom povodí nedošlo k výraznejším zmenám. 
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9 Model SWAT 

Ide o nástroj pre ohodnotenie pôdy a vodných zdrojov, ktorý bol primárne vytvorený pre 

hydrologické analýzy veľkých poľnohospodársky využívaných území za účelom 

hodnotenia dopadov hospodárskej činnosti na vodu, sedimenty a poľnohospodársku 

krajinu. Základný proces, ktorý umožňuje tento model simulovať, je pohyb vody v povodí, 

na ktorý sa potom viažu aj ďalšie fyzikálne procesy. Ide o komplexný hydrologický model, 

použiteľný k modelovaniu mnohých procesov týkajúcich sa hydrológie, využitia pôdy 

a pod. Model SWAT (Soil and Water Assessment Tool) sa vyznačuje vysokou náročnosťou 

na vstupné údaje. Sú to hlavne o údaje o priebehu reliéfu terénu, o pôdnych pomeroch, 

vegetácii, klimatických pomeroch atď. Model pracuje s jednotkami hydrologickej odozvy 

(HRU), ktoré sú charakteristické homogénnou krajinnou pokrývkou a pôdnymi 

a sklonitostnými pomermi. Každá z týchto jednotiek potom špecificky vplýva na výsledný 

modelovaný odtok v skúmanom povodí.  

Model SWAT je možné využiť ako extenziu programu ArcGIS Desktop (ArcSWAT), ale 

je ho možné využiť aj ako extenziu programu ArcView GIS, ktorá má názov AVSWAT. 

Podobne ako model HEC-HMS je aj tento model voľne dostupný. Je možné si ho stiahnuť 

spoločne s dokumentáciou a ďalšími aplikáciami, ktoré zjednodušujú prácu s týmto 

modelom z internetovej stránky http://swatmodel.tamu.edu/software/arcswat.  

Aj keď nie je veľmi vhodný pre použitie v operatíve, pretože sa využíva hlavne k simulácii 

dlhodobých scenárov vo väčších časových krokoch (mesiac, rok), bol vybraný 

predovšetkým za účelom porovnania jeho prístupu k riešeniu odtoku vody zo snehovej 

pokrývky v povodí. Pri aplikácii metódy teplotného indexu, model uvažuje premenlivosť 

teplotného faktoru v závislosti na ročnej sezónnosti a konfigurácii terénu v sledovanom 

území. Súčasne umožňuje nejednotné pokrytie sledovaného územia snehovou pokrývkou 

v dôsledku tienenia reliéfu, vplyvu vetra, topografie a krajinnej pokrývky.  

9.1 Schematizácia povodia a spracovanie vstupných dát 

K schematizácii povodia v tomto modeli slúži nástroj „Watershed Delineator“. Umožňuje 

vymedziť subpovodia na základe automatických procedúr použitím digitálneho modelu 

reliéfu. Využívajú sa pritom obdobné procedúry ako pri schematizácii povodia v modely 

HEC-HMS (stanovenie smeru stekania vody po teréne, akumulácie odtoku, odvodenie 
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drenážnej siete, stanovenie záverového profilu povodia a podobne) Využitím špecifických 

parametrov je potom možné ovplyvniť počet a veľkosť vygenerovaných subpovodí.  

Vyššie spomenutý nástroj umožňuje taktiež importovať preddefinované hranice subpovodí 

spoločne s riečnou sieťou. Tento postup bol využitý aj v tejto dizertačnej práci. Do modelu 

SWAT bola importovaná schematizácia povodia, ktorá bola vytvorená v modeli          

HEC-HMS a rozdeľovala povodie na 41 subpovodí. Pred samotným importovaním ju bolo 

najprv potrebné upraviť tak, aby vyhovovala formátu, s ktorým pracuje model SWAT (viac 

v Neitsch et al., 2009).  

Import schematizácie z modelu HEC-HMS umožnil to, že pri neskoršej práci s modelom 

nebolo potrebné znovu prepočítavať zastúpenie výškových zón v jednotlivých 

subpovodiach (keďže tento krok bol už vykonaný pri práci s modelom HEC-HMS). 

Taktiež nebolo nutné znovu stanovovať počiatočné hodnoty vodnej hodnoty snehu 

vzťahujúce sa k týmto výškovým pásmam jednotlivých subpovodí. Tým došlo k značnej 

úspore času.  

V ďalšom kroku výstavby modelu bolo potrebné zadať údaje o krajinnej pokrývke, pôdach 

a sklonitostných pomeroch sledovanej oblasti.  

Ako už bolo uvedené v kapitole 5, pri modelovaní boli využité údaje o krajinnej pokrývke 

podľa Corine Land Cover 2006. Kategórie krajinnej pokrývky podľa CLC však 

nekorešpondujú s kategóriami, s ktorými pracuje model SWAT. Z tohto dôvodu bolo 

potrebné tieto údaje klasifikovať tak, aby vedel s nimi model SWAT pracovať. Spôsob 

prevodu kategórií krajinnej pokrývky podľa CLC 2006 na kategórie využívané modelom 

SWAT je vidieť v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 10 Klasifikácie CORINE na kategórie SWAT 

Kód 

CORINE 
Kategória povrchu krajiny 

Kategória 

SWAT 

112 Nesúvislá zástavba URML 

142 Areály športu a voľného času URMD 

231 Lúky a pasienky PAST 

243 Prevažne poľ. krajina s výrazným zastúpením prir. vegetácie AGRL 

311 Listnaté lesy FRSD 

312 Ihličnaté lesy FRSE 

313 Zmiešané lesy FRST 

324 Prechodné lesokroviny PINE 
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Podobný postup sa využíva aj pri vkladaní údajov o pôdnych pomeroch záujmového 

územia. Po načítaní vrstvy pôdnych typov vyskytujúcich sa v záujmovom území je 

potrebné jednotlivé pôdne typy klasifikovať na kategórie, s ktorým pracuje model SWAT. 

Databáza pôd, ktorú obsahuje tento model, však zahŕňa len americkú klasifikáciu pôdy 

STATSGO (State Soil Geographic Database). Z tohto dôvodu je potrebné vytvoriť vlastné 

kategórie pôdy editáciou databáz modelu SWAT. V tejto databáze sú evidované informácie 

o hĺbke pôdy, hydrologickej skupine pôd, podiely prachových, ílových  a piesčitých častíc, 

obsahu humusu a mnohých ďalších charakteristikách vzťahujúcich sa k danému pôdnemu 

typu. Naplnenie tejto databázy údajmi je značne náročné. Vychádzalo sa pri tom z údajov 

o pôdnych pomeroch poskytnutých z projektu FLOREON+ a taktiež z použitej literatúry. 

Kvalita týchto vstupných údajov výrazne ovplyvňuje aj presnosť samotných výstupov. 

Údaje o sklonitostných pomeroch je možné vkladať do modelu dvoma spôsobmi. Buď ako 

jednotná hodnota sklonu vzťahujúca sa na celé povodie, alebo ako viacero kategórií 

vymedzených hranicami definovanými užívateľom. V prípade tejto dizertačnej práce bola 

zvolená druhá možnosť, kedy bolo územie rozdelené rovnomerne do piatich kategórií. 

Po zadaní údajov o krajinnej pokrývke, pôdach a sklonitostných pomeroch dochádza 

k vymedzeniu jednotiek hydrologickej odozvy (HRU) v povodí. Pre každé subpovodie 

môže byť vytvorená jedna alebo viacero kombinácií krajinnej pokrývky, pôd a sklonov. 

Samotný odtok vody je potom počítaný pre každú z týchto jednotiek osobitne. 

V záujmovom povodí bolo celkovo vytvorených 229 jednotiek hydrologickej odozvy. 

Ako posledné vstupujú do modelu SWAT údaje týkajúce sa klimatických pomerov 

v sledovanom území. Jednalo sa jednak o hodinové dáta týkajúce sa úhrnu zrážok v období 

simulácie, vzťahujúce sa k trom staniciam nachádzajúcich sa v povodí a jeho okolí. Ide 

o stanice Bilý Kříž, Bumbálka a Šance. Pre potreby výpočtu topenia snehu bolo potrebné 

zadať aj údaje týkajúce sa teploty vzduchu počas obdobia simulácie. Model vyžaduje údaje 

o minimálnej a maximálnej teplote vzduchu vyskytujúcej sa počas dňa. Tieto údaje boli 

k dispozícii z rovnakých staníc ako údaje o úhrne zrážok. Časové rady teplôt vzduchu 

a zrážok vstupovali do modelu vo forme *.dbf súborov.  

Taktiež do modelu vstupovali aj dlhodobé údaje vo forme dlhodobých mesačných 

priemerov rôznych charakteristík, ako sú: teplota vzduchu, zrážky, rýchlosť vetra, slnečná 

radiácia atď. Tieto údaje vzťahujúce sa k jednotlivým klimatickým staniciam v povodí 
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a jeho okolí (v tomto prípade to boli stanice: Bílá, Lysá hora, Horní Bečva) je potrebné 

zadať do databázy klimatických staníc nachádzajúcej sa v samotnom modeli. Pomocou tzv. 

automatického generátoru počasia, ktorým disponuje model SWAT a vyššie spomenutých 

dlhodobých údajov, umožňuje model generovať klimatické údaje alebo vyplniť chýbajúce 

údaje v dátach získaných prostredníctvom meraní. 

Po zadaní vstupných klimatických údajov je potrebné vložiť do modelu údaje týkajúce sa 

snehovej pokrývky. Model vyžaduje informáciu o vodnej hodnote snehu vyskytujúcej sa 

v povodí na začiatku simulácie. Je možné ju zadať konštantne pre celé povodie, pre 

jednotlivé subpovodia alebo pre jednotlivé výškové pásma vyskytujúce sa v subpovodí. 

V prípade tejto dizertačnej práce vstupovali do modelu informácie o vodnej hodnote snehu 

vzťahujúce sa k jednotlivým výškovým pásmam subpovodí. Zastúpenie výškových zón 

v jednotlivých subpovodiach je uvedené v prílohe D. 

Následne je možné po vykonaní vyššie spomenutých krokov, pristúpiť k samotnej 

simulácii. Pred jej spustením je potrebné nastaviť parametre simulácie modelu, kde sa 

stanoví dátum začiatku a konca simulácie, časový krok generovania výstupov 

a požadované výstupy modelu. 

Ako je zrejmé z predchádzajúceho postupu, výstavba modelu SWAT je časovo značne 

náročná. Schematické znázornenie jej jednotlivých krokov zobrazuje nasledujúci obrázok. 

 

Obrázok 40 Schematické znázornenie výstavby modelu SWAT 
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9.2 Použité metódy 

Ako bolo uvedené vyššie, model SWAT je pomerne univerzálnym modelom. Preto bude 

v tejto kapitole kladený hlavný dôraz predovšetkým na popis metód vzťahujúcich sa k 

modelovaniu odtokových pomerov, vrátane snehového modelu ktorým SWAT disponuje.  

Pre stanovenie infiltrácie a straty na povodí umožňuje model využiť buď metódu CN 

kriviek (ktorá nie je doporučovaná k využitiu počas udalostí odtoku vody zo snehu), alebo 

metódu Green-Ampt. K tomuto účelu bola využitá metóda Green-Ampt, bližšie popísaná 

v kapitole 7.2. K výpočtu príspevku základného odtoku k celkovému odtoku model 

využíva upravenú podobu recesnej metódy, ktorej základný tvar je uvedený v kapitole 7.2.  

Rýchlosť odtoku na povodí je určená prostredníctvom Manningovho vzťahu (27) 

a empirickým vzťahom (28) pre vyjadrenie doby koncentrácie.  

 

   
   

          

    
                                                                  (27) 

 

kde 

vh – rýchlosť odtoku [m
3
.s

-1
] 

Qov – priemerná hodnota povrchového odtoku [m
3
.s

-1
]  

slp – priemerný sklon na povodí  

n – Manningov koeficient drsnosti pre dané subpovodie 

 

   
  

       
                                                               (28) 

 

kde 

Tc – doba koncentrácie [h] 

Ls – dĺžka svahu [m] 

 

Pre pohyb vody v korytách umožňuje model využiť metódy Muskingum a Variable 

storage. Pre účely tejto práce bola využitá metóda Muskingum. Ide o značne rozšírenú 
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metódu, ktorá vychádza z podobných princípov ako Saint Venantove rovnice 

v diferenciálnom tvare. Metóda Muskingum vychádza zo základného vzťahu:  

 

                                                                                        (29) 

 

kde 

S - objem [m
3
] 

K - postupová doba vlny [s] 

X - váhový koeficient (nadobúda hodnoty v rozmedzí 0 až 0.5) 

Qin - prítok [m
3
.s

-1
] 

Qout - odtok [m
3
.s

-1
] 

 

K výpočtu evapotranspirácie umožňuje model využiť metódy Pennan-Monteith, Priesley-

Taylor a Hargreaves. K tomuto účelu bola v dôsledku nízkej náročností na vstupné dáta 

využitá v metóda Hargreaves, ktorá vyžaduje k výpočtu len údaje o teplote vzduchu (viac 

v Neitsch et al., 2005). 

Pri akumulácii snehovej pokrývky model klasifikuje zrážky ako dážď alebo mrznúci dážď/ 

sneh na základe priemerných denných teplôt. Využíva pri tom hraničnú teplotu pre 

odlíšenie formy zrážok. Snehové zrážky sa ukladajú na povrchu terénu vo forme snehovej 

pokrývky. Ďalším snežením môže pokrývka narastať alebo klesať prostredníctvom topenia 

snehu, alebo sublimácie. Celková bilancia snehovej pokrývky je určená na základe 

nasledovného vzťahu (viď Neitsch et al., 2005). 

  

                     (30) 

 

kde 

    - vodná hodnota snehovej pokrývky v danom dni [mm] 

SWEp - vodná hodnota snehovej pokrývky v predchádzajúcom dni [mm] 

     - množstvo zrážok v danom dni [mm] 

     - sublimácia v danom dni [mm] 

M - množstvo roztopeného snehu v danom dni [mm] 
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Snehová pokrývka je v povodí, v dôsledku rôznych faktorov (vietor, tienenie reliéfu, 

vegetácia atď.), len zriedka rovnomerne distribuovaná. Výsledkom toho je fakt, že na 

určitej časti povodia sa sneh vyskytovať nemusí. Faktory podieľajúce sa na variabilite 

snehu sú zvyčajne z roka na rok rovnaké. To umožňuje v modeli SWAT hodnotiť 

vzájomný vzťah medzi pokrytím oblasti snehom a množstvom snehu v povodí v danom 

čase. Táto závislosť je vyjadrená prostredníctvom krivky poklesu snehovej pokrývky 

(areal depletion curve). Používa sa pre popis nárastu alebo poklesu snehu počas zimnej 

sezóny ako funkcia množstva snehu vyskytujúceho sa v povodí. Jej určenie v modeli 

SWAT vyžaduje stanovenie hraničnej hodnoty vodnej hodnoty snehu nad ktorou bude 

vždy 100% pokrytie povodia snehom (Neitsch et al., 2005). Táto hodnota bola určená na 

základe dostupných údajov o vodnej hodnote snehu poskytnutých prostredníctvom ÚHUL. 

Porovnaním údajov o vodnej hodnote snehu z rôznych nadmorských výšok a z rôznych 

rokov, bola stanovená približná hodnota tohto parametru viď tabuľka 12.    

V modeli SWAT sa predpokladá rovnomerné rozloženie množstva vody uvoľnenej zo 

snehu v priebehu dňa. Samotné topenie snehovej pokrývky je určené ako lineárna funkcia 

rozdielu medzi súčtom priemernej teploty snehovej pokrývky (ktorá je funkciou 

priemerných denných teplôt v predchádzajúcich dňoch) a maximálnej teploty vzduchu 

a hraničnou teplotou pre topenie snehu na základe vzťahu (31). Voda v tekutom 

skupenstve z roztopeného snehu je spracovávaná podobne ako zrážky k určeniu odtoku 

a infiltrácie.  

 

                    
          

 
     (31) 

 

kde 

M - je množstvo snehu roztopeného v danom dni [mm] 

DDF - je teplotný faktor v danom dni [mm.°C
-1

.d
-1

] 

       - je časť územia HRU pokrytá snehovou pokrývkou 

      - teplota snehovej pokrývky v danom dni [˚C]  

    - maximálna teplota vzduchu v danom dni [˚C] 

   - je základná teplota, pri ktorej dochádza k topeniu sa snehovej pokrývky [˚C] 
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Model umožňuje využitie metódy teplotného indexu troma spôsobmi: jej aplikáciou na 

celé povodie, na jednotlivé subpovodia alebo rozdelením subpovodia na viacero 

výškových pásiem (maximálne 10 výškových pásiem). Využite posledne uvedenej 

možnosti umožňuje zahrnúť do výpočtu vplyv orografického efektu na zrážky a teploty 

vzduchu využitím hodnoty teplotného a zrážkového gradientu. Snehová pokrývka 

a topenie snehu je počítané osobitne pre každé výškové pásmo.  

Snehový model implementovaný v modeli SWAT vyžaduje niekoľko základných 

vstupných parametrov. Ich prehľad je vidieť v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 11 Prehľad základných vstupných parametrov snehového modelu implementovaného v modeli 

SWAT 

Parameter Popis 

SFTMP Hraničná teplota pre odlíšenie formy zrážok [°C] 

SNOEB Počiatočná vodná hodnota snehu pre výškové pásmo subpovodia [mm] 

SMTMP Hraničná teplota, pri ktorej dochádza k topeniu snehovej pokrývky [°C] 

TIMP Faktor oneskorenia (lag factor) pre výpočet teploty snehovej pokrývky  

SMFMN Minimálna hodnota teplotného faktoru [mm.°C
-1

.d
-1

] 

SMFMX Maximálna hodnota teplotného faktoru [mm.°C
-1

.d
-1

] 

SNOCOVMX 
Hraničná vodná hodnota snehu, nad ktorou je 100% pokrytie povodia snehovou 

pokrývkou [mm] 

SNO50COV Časť z SNOCOVMX, ktorá odpovedá 50% pokrytiu povodia snehovou pokrývkou 

9.3 Simulácia vybranej epizódy 

K simuláciu s pomocou modelu SWAT bola vybraná epizóda trvajúca od 24.02.2009 do 

24.03.2009. Časový krok výpočtu bol v dôsledku možností modelu stanovený na 1 deň. Za 

účelom dosiahnutia čo najlepšej zhody medzi meraným a simulovaným prietokom bolo 

potrebné pristúpiť ku kalibrácii modelu. K tomuto účelu poskytuje model SWAT nástroj 

pre manuálnu úpravu parametrov tzv. Manual Calibration Helper. Okrem manuálnej 

kalibrácie je možné pristúpiť aj k automatickej kalibrácii, ktorá je však náročnejšia na čas. 

Z tohto dôvodu bola využitá predovšetkým manuálna úprava parametrov modelu. 

Model disponuje veľkým množstvom parametrov, preto je jeho kalibrácia značne náročná. 

K stanoveniu vstupných premenných, ktorých hodnoty sa najviac odrazia na zmene 

výstupu, je možné v tomto modeli využiť citlivostnú analýzu.  
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Kalibrované boli hlavne parametre snehového modelu. Prehľad ich hodnôt stanovených 

kalibráciou je uvedený v nasledujúcej tabuľke:  

Tabuľka 12 Parametre snehového modelu stanovené kalibráciou 

Parameter Jednotka Hodnota 

SFTMP °C 1.67 

SMTMP °C 0 

TIMP - 1 

SMFMN mm.°C
-1

.d
-1

 3.5 

SMFMX mm.°C
-1

.d
-1

 2.5 

SNOCOVMX mm 100 

SNO50COV - 0.5 

Okrem parametrov snehového modelu boli kalibrované aj ďalšia parametre modelu 

SWAT. Týka sa to hlavne premenných vzťahujúcich sa k pôdnym pomerom, podzemnému 

odtoku a odtoku vody v korytách. Výsledok simulácie pre vybranú epizódu je vidieť na 

nasledujúcom obrázku. 

 

Obrázok 41 Výsledný hydrogram simulácie pre epizódu 24.02.2009 – 24.03.2009 v modeli SWAT 
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Obrázok 42 Priemerný denný úhrn zrážok v skúmanom povodí počas epizódy 24.02.2009 – 24.03.2009 

Hydrogram uvedený na obrázku 41 potvrdzuje fakt, že model SWAT je určený hlavne na 

dlhodobú simuláciu prietokov vo väčších časových krokoch. Model pomerne značne 

podhodnotil merané hodnoty prietoku v povodí. Tvar pozorovaného hydrogramu zachytil 

len čiastočne počas kulminácie. Lokálnu kulmináciu vyskytujúcu sa v ďalšej časti epizódy 

už model zachytil len veľmi slabo. Hodnota Nash-Sutcliffovho kritéria dosahuje 0.26, čo 

nemožno považovať za dobrý výsledok. Rovnako nepresne je simulovaný aj celkový 

objem odtoku. Relatívna objemová chyba dosahuje hodnotu 0.55. Výšku kulminácie model 

taktiež podhodnotil. Percentuálna chyba v kulminácii dosahuje hodnotu 25.22 %. 

9.4 Čiastkové závery 

Pre porovnanie prístupu k simulácii odtoku vody zo snehu bol na ukážku využitý aj model 

SWAT. Ten disponuje mierne odlišným prístupom k riešeniu danej problematiky (v 

porovnaní s HEC-HMS a HYDROG) predovšetkým tým, že umožňuje nejednotné pokrytie 

územia snehom a tým, že samotný výpočet prebieha nad jednotkami hydrologickej odozvy. 

K modelovaniu bola vybraná epizóda trvajúca od 24.02.2009 do 24.03.2009. Simulácia 

prebehla v dôsledku možností modelu v dennom časovom kroku.  

Činnosť modelu SWAT sa pri modelovaní odtoku vody zo snehu na sledovanom území pri 

dostupných vstupných dátach neosvedčila. Hovoria o tom výsledky uvedené na obrázku 

41, kde došlo k značnému podhodnoteniu pozorovaného prietoku. Hodnota Nash-

Sutcliffovho koeficientu dosiahla len 0.26. Rovnako nevhodne bol simulovaný aj celkový 

objem odtoku a výška kulminácie.     

Nepresnosť výsledkov modelovania môže byť ovplyvnená tým, že tento model je určený 

predovšetkým k dlhodobým simuláciám a v kratších časových úsekoch nemusí poskytnúť 

uspokojivé výsledky. Model je taktiež značne náročný na vstupné údaje, ktoré sú často 
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limitujúcim faktorom jeho reálneho využitia. Aby mohli byť prostredníctvom modelu 

SWAT získané vierohodné informácie, je potrebné mať k dispozícii aj kvalitné vstupné 

dáta. Ide najmä o údaje týkajúce sa pôdnych a klimatických pomerov skúmaného územia, 

na ktoré je model SWAT veľmi náročný. 

Aj keď sa činnosť tohto modelu v dennom časovom kroku na sledovanom území 

neosvedčila, model je často používaný k dlhodobým predpovediam prietokov (hlavne v 

mesačnom a ročnom časovom kroku), ale aj k iným účelom. Hovoria o tom aj mnohé 

publikácie, ako napríklad (Šír et al., 2010a; Fontaine et al., 2002; Jones et al., 2008 

a podobne). Výhoda tohto modelu spočíva v tom, že okrem výsledných hodnôt prietokov 

poskytuje aj množstvo ďalších výstupov, ktoré môžu prispieť k hodnoteniu topenia 

snehovej pokrývky a jeho dôsledkov. Pomocou tohto modelu je možné hodnotiť napríklad 

ohrozenosť povodia eróznymi procesmi, transport organických látok v povodí a pod. (viď. 

napr. Bobáľ et al., 2010a; Bobáľ et al., 2009).  

Model SWAT prechádza neustálym vývojom, a preto je možné v budúcnosti očakávať aj 

vývoj a rozšírenie možností snehového modelu, ktorým SWAT disponuje, čo by mohlo 

viesť k zvýšeniu presnosti v modelovaní odtoku vody zo snehovej pokrývky. Taktiež 

možno očakávať aj vylepšenia týkajúce sa modelovania epizódnych udalostí v kratších 

časových krokoch (denných, hodinových). 
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10 Záver 

Hlavným cieľom tejto dizertačnej práce bolo overiť vhodnosť modelov a metód, ktorými 

tieto modely disponujú k modelovaniu odtoku vody zo snehovej pokrývky pre potreby 

operatívnej hydrológie. K tomuto účelu bol vybraný model HEC-HMS a model HYDROG, 

ktorý je v súčasnosti využívaný v operatíve na území ČR. Pre porovnanie prístupu 

k riešeniu danej problematiky bol využitý aj model SWAT. Ako záujmová oblasť bola 

zvolená horná časť povodia rieky Ostravice po záverový profil Staré Hamry. 

Na základe výsledkov modelovania pomocou HEC-HMS a HYDROG bolo zistené, že 

obidva tieto modely dokážu poskytnúť vhodné výsledky simulácie prietoku k záverovému 

profilu sledovaného územia. Vypovedajú o tom aj hodnoty jednotlivých kritérií využitých 

k hodnoteniu presnosti modelovania a taktiež vizuálne porovnanie meraného 

a simulovaného prietoku. Hodnota Nash-Sutcliffovho koeficientu, ktorý sa používa 

k hodnoteniu úspešnosti modelovania, dosiahla takmer vo všetkých prípadoch hodnotu 

vyššiu ako je 0.5, čo označuje uspokojivé chovanie modelov pri simulácii prietoku na 

danom povodí. V niektorých prípadoch bola táto hodnota dokonca vyššia ako 0.7, čo 

hovorí o výbornom chovaní daného modelu. Podobne dobré výsledky boli zaznamenané aj 

u ostatných kritérií použitých k hodnoteniu presnosti modelovania (relatívna objemová 

chyba, percentuálna chyba v kulminácii). Výnimkou je len jedna epizóda trvajúca od 

26.03.2006 do 05.04.2006, kedy ani jeden z vyššie spomenutých modelov nedokázal 

vhodne simulovať priebeh prietoku vo vodnom toku. Táto skutočnosť môže byť 

ovplyvnená tým, že pri topení snehu nezohrala vplyv len zmena teploty vzduchu, ale aj iný 

faktor, ktorý tieto modely pri výpočte neuvažujú, ako je napr. vplyv vetra a pod. Príčinou 

môžu byť taktiež aj chyby spôsobené nepresnosťou vstupných údajov. 

Aj keď sú tieto modely založené na metóde teplotného indexu, ktorá nie je doporučovaná 

pre výpočet topenia snehu v kratšom časovom kroku ako je jeden deň, pri kvalitných 

vstupných údajoch a vhodnej parametrizácii modelu bolo zistené, že je možné dosiahnuť 

výsledky na dostatočne presnej úrovni aj v hodinovom časovom kroku. Umožňuje to 

hodnotiť priebeh odtoku vody zo snehu aj počas dňa a zachytiť tak rozdiely v topení medzi 

dňom a nocou. Pri porovnaní celkového tvaru simulovaného a meraného hydrogramu pri 

jednotlivých epizódach je vidieť, že modelom HEC-HMS sa podarilo zachytiť pri 
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dostupných vstupných údajoch na záujmovom území priebeh prietoku počas dňa lepšie ako 

pomocou modelu HYDROG.  

Ďalej bolo zistené, že sofistikovanejšie prevedenie metódy teplotného indexu v modeli 

HEC-HMS sa prejavilo aj na celkových výsledkoch. Z nich je zrejmé, že tento model, 

v porovnaní s modelom HYDROG, poskytol vo väčšine prípadov lepšiu zhodu medzi 

simulovanými a meranými hodnotami prietokov. Je teda zjavné, že doplnenie metódy 

teplotného indexu o ďalšie parametre umožňuje v tomto modeli lepšie napodobiť 

podmienky akumulácie a topenia snehu v skúmanom povodí.  

Simulácia pomocou modelu SWAT bola vykonaná na základe možností modelu v dennom 

časovom kroku. Na vybranej epizóde sa nepodarilo dosiahnuť dostatočne presnú zhodu 

simulovaného a meraného prietoku, čo potvrdilo fakt, že tento model je vhodný skôr 

k simulácii dlhodobých scenárov. Je to model ktorý je vysoko náročný na množstvo 

a kvalitu vstupných údajov, čo je často limitujúcim faktorom jeho využitia. Avšak  model 

umožňuje okrem simulácie prietoku poskytnúť aj mnoho ďalších výstupov, ktoré môžu byť 

použité k hodnoteniu odtoku vody zo snehu a jeho dôsledkov. 

Dizertačná práca prináša komplexné riešenie problematiky modelovaniu odtoku vody zo 

snehovej pokrývky pre potreby operatívnej prevádzky. Súčasne prináša nové poznatky 

o možnostiach využitia daných modelov k modelovaniu odtoku vody zo snehu v skúmanej 

oblasti (hlavne čo sa týka získavania a spracovania vstupných údajov, výberu a aplikácie 

metód hydrologickej a hydraulickej transformácie zrážkoodtokového procesu, kalibrácie 

a validácie vybraných modelov a pod.). Výsledky dizertačnej práce budú využité 

predovšetkým pri zavádzaní snehového modelu v rámci projektu FLOREON+ (Floods 

recognition on the net). Cieľom tohto projektu je monitorovanie, modelovanie, predikcia 

a podpora riešenia krízových situácií so zameraním sa predovšetkým na oblasť 

Moravskosliezskeho kraja (podrobnejšie informácie o tomto projekte je možné nájsť na 

stránkach http://www.floreon.cz). Prístupy k riešeniu danej problematiky uvedené v 

tejto dizertačnej práci môžu byť využité aj pre zefektívnenie procesu modelovania odtoku 

vody zo snehovej pokrývky v operatívnej prevádzke Českej republiky (ČHMÚ, Podniky 

Povodí). Poznatky uvedené v dizertačnej práci je možné aplikovať aj pri riešení odtoku 

vody zo snehovej pokrývky na povodiach podobného charakteru.  
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Pri modelovaní odtoku vody zo snehu je potrebné brať do úvahy fakt, že pri operatívnych 

predpovediach modely nepracujú s meranými hodnotami teplôt vzduchu a zrážok, ale 

z hodnotami predpovedanými prostredníctvom modelov. Ďalšie nepresnosti môžu zároveň 

vznikať aj pri meraní vodnej hodnoty a výšky snehovej pokrývky a následnom spracovaní 

týchto údajov. Chyby vzniknuté v dôsledku nepresnosti vstupných údajov samotné 

zrážkoodtokové modely nemôžu ovplyvniť. Kvôli tomu je aj celková predpoveď prietokov 

značne závislá na presnosti týchto vstupných údajov.  

Dizertačná práca otvára aj ďalšie možnosti jej smerovania, ako napríklad aplikovanie 

vybraných modelov aj na iných povodiach s odlišnými podmienkami ovplyvňujúcimi 

odtok vody zo snehu. Ide napríklad aj o povodia s výskytom vodných nádrží, ktoré 

zohrávajú významný vplyv, čo sa týka odtokových pomerov daného územia. Tiež by bolo 

vhodné overenie daných modelov využitím predpovedaných údajov o teplote vzduchu 

a úhrne zrážok. Problematická je však dostupnosť dát tohto charakteru. 

Na záver je ešte potrebné poznamenať, že aj keď sú matematické modely v hydrológii stále 

častejšie používaným nástrojom pre štúdium hydrologických procesov v povodí, model je 

len určitým zjednodušením reality a nie je schopný ju dokonale postihnúť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peter Bobáľ: Matematické modelovanie dynamiky snehovej pokrývky v horskom povodí 

 

2011  117 

 

11 Použitá literatúra 

ANDERSON, M. G.; BATES, P. D. (2002) Model Validation: Perspectives in 

Hydrological Science. Chichester : John Wiley & Sons, 512 s. ISBN 0-471-98572-4. 

BAUMGARTNER, M. F.; SPREAFICO, M.; WEISS, H. W. (2001) Operational snowmelt 

runoff forecasting in the Central Asian mountains. In Remote Sensing and Hydrology 20 

[online]. Wallingford : IAHS Press, Dostupné z WWW: 

<http://iahs.info/redbooks/a267/iahs_267_0066.pdf>. 

BEDIENT, P. B.; HUBER, W. C.; VIEUX, B. E. (2008) Hydrology and floodplain 

analysis. 4th edition. London : Prentice Hall, 795 s. ISBN 9780131745896. 

BERCHA, Š.; ŘIČICOVÁ, P. (2009) Vyhodnocování sněhových zásob v ČHMÚ. In XIV. 

Medzinárodné stretnutie snehárov - sborník příspěvků ze semináře [online]. Praha : 

ČZU, Dostupné z WWW: <http://snehari.kvhem.cz/sbornik/Snehari_2009.pdf> 

BROOKS, K. et al. (2003) Hydrology and the management of watersheds. Iowa : State 

University Press, 572 s. ISBN 0-8138-2985-2. 

BROSCH, O. (2005) Povodí Odry. Ostrava : Anagram, 323 s. ISBN 80-7342-048-1. 

BUZEK, L. (1997) Beskydy - krajinná dominanta ostravsko-karvinské aglomerace. 

Ostrava : Ostravská univerzita,  84 s. ISBN 80-7042-753-1. 

CANHAM, CH. D.; COLE, J. J.; LAUENROTH, W. K. (2003). Models in ecosystem 

science. New Jersey : Princeton University Press,  479 s. ISBN 0-691-09288-5. 

ČHMÚ (2006). Meteorologické a hydrologické vyhodnocení jarní povodne 2006 na území 

ČR [online]. Praha : ČHMÚ. Dostupné z WWW: 

<http://voda.chmi.cz/pov06/obsah.html>. 

ČHMÚ (2007) Hydrologická ročenka České republiky 2006 [online]. Praha : ČHMÚ. 

Dostupné z WWW: <http://voda.chmi.cz/hr06/obsah.html>. 

ČHMÚ (2010) Hydrologická ročenka České republiky 2010 [online]. Praha : ČHMÚ. 

Dostupné z WWW: < http://voda.chmi.cz/hr09/obsah.html>. 

DAWSON, CH. W. (2010) Hydrotest : Statistical Assessment Of Hydrological Forecasts 

[online]. Dostupné z WWW: <https://co-public.lboro.ac.uk/cocwd/HydroTest/>. 

DEBEER, CH. M.; POMEROY, J. W. (2009) Modelling snow melt and snowcover 

depletion in a small alpine cirque, Canadian Rocky Mountains. Hydrological Processes 

[online]. vol. 23, n. 18. Dostupný z WWW: 

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hyp.7346/pdf>. 



Peter Bobáľ: Matematické modelovanie dynamiky snehovej pokrývky v horskom povodí 

 

2011  118 

 

DEBELE, B.; SRINIVASAN, R.; GOSAIN, A. K. (2010) Comparison of Process-Based 

and Temperature-Index Snowmelt Modeling in SWAT. Water Resour Management 

[online]. vol. 24, n. 6. Dostupný z WWW: 

<http://www.springerlink.com/content/rj4277487h761943/fulltext.pdf>. 

DEWALLE, D. R.; RANGO, A. (2008) Principles of snow hydrology. New York : 

Cambridge University Press. 410 s. ISBN 978-0-521-82362-3. 

DVOŘÁK, I. J.; TESAŘ, M.; HARČARIK, J. (2006) Vliv navátého sněhu na vodní bilanci 

malého horského povodí. In 11. stretnutie snehárov - sborník ze semináře [online]. 

Jablonec nad Nisou : ČHMÚ. Dostupné z WWW: 

<http://147.213.145.2/uh/sneh/Snehari2006.pdf>. 

FEDERER, C.A; PIERCE, R.S.; HORNBECK, J.W. (2008) Snow management seems 

unlikely in the Northeast. In Principles of snow hydrology. New York : Cambridge 

University Press.  

FONTAINE, T.A. et al. (2002) Development of a snowfall-snowmelt routine for 

mountainous terrain for the soil water assessment tool (SWAT). Journal of Hydrology 

[online]. no. 262. Dostupný z WWW: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002216940200029X>. 

GAREN, D. C.; MARKS, D. (2005) Spatially distributed energy balance snowmelt 

modelling in a mountainous river basin: estimation of meteorological inputs and 

verification of model results. Journal of Hydrology [online]. vol. 315, n. 1-4. Dostupný 

z WWW: <http://ddr.nal.usda.gov/bitstream/10113/20430/1/IND43770391.pdf>. 

GÓMEZ-LANDESA, E.; RANGO, A. (2002) Operational snowmelt runoff forecasting in 

the Spanish Pyrenees using the snowmelt runoff model. Hydrological Processes 

[online]. vol. 16, n. 8. Dostupný z WWW: <http://usda-ars.nmsu.edu/biblio/pdf/02-

002.pdf>. 

GREGOR, J. et al. (2010) Lesy Slovenska a voda. Zvolen : Technická univerzita vo 

Zolene, 129 s. ISBN 978-80-228-2216-9. 

HANČAROVÁ, E. (2006) Využití výsledků měření sněhové pokrývky pro modelování 

předpovědí průtoků. In 11. stretnutie snehárov - sborník ze semináře [online]. Jablonec 

nad Nisou: ČHMU. Dostupné z WWW: 

<http://147.213.145.2/uh/sneh/Snehari2006.pdf>. 



Peter Bobáľ: Matematické modelovanie dynamiky snehovej pokrývky v horskom povodí 

 

2011  119 

 

HERRERO, J. et al. (2009) An energy balance snowmelt model in a Mediterranean site. 

Journal of Hydrology [online]. vol. 371, n. 1-4. Dostupný z WWW: 

<http://www.sciencedirect.com >. 

HOCK, R. (2003) Temperature index melt modelling in mountain areas. Journal of 

Hydrology [online]. vol, 282, n. 1-4. Dostupný z WWW: 

<http://www.gi.alaska.edu/~regine/Hock2003_JHydrol.pdf>. 

HOLKO, L.; KOSTKA, Z.; PARAJKA, J. (2001) Snehová pokrývka. Životné prostredie.  

roč. 35, č. 3, s. 138-141. 

HOLKO, L.; PARAJKA, J.; KOSTKA, Z. (2003) Modelovanie vodnej hodnoty snehu v 

horskom povodí distribuovaným modelom akumulácie a topenia snehu. Journal of 

Hydrology and Hydromechanics. roč. 51, č. 1, s. 39-51. 

HOLKO, L.; KOSTKA, Z. (2009) Hydrológia snehu na Ústave Hydrológie SAV od 

posledného snehárskeho stretnutia. In XIV. Medzinárodné stretnutie snehárov - sborník 

příspěvků ze semináře [online]. Praha : ČZU, Dostupné z 

WWW:<http://snehari.kvhem.cz/sbornik/Snehari_2009.pdf>. 

HRÁDEK, F.; KUŘÍK, P. (2004) Hydrologie. Praha : ČZU. 271 s. ISBN 80-213-0950-4. 

HRÍBIK, M.; ŠKVARENINA, J. (2006) Vplyv nadmorskej výšky, expozície, porastu a 

druhu porastu na hydrofyzikálne vlastnosti snehovej pokrývky v biosférickej rezervácii 

Poľana, v zimách 2003/04, 2004/05 . In 11. stretnutie snehárov - sborník ze semináře 

[online]. Jablonec nad Nisou : ČHMÚ. Dostupné z WWW: 

<http://147.213.145.2/uh/sneh/Snehari2006.pdf>. 

HRÍBIK, M.; ŠKVARENINA, J. (2007) Vplyv bukového a smrekového lesa v rastovej 

fáze žrďoviny na vytváranie snehových zásob. In Klima lesa [online]. Křtiny : ČBKS. 

Dostupné z WWW: <http://www.cbks.cz/konfer07/prispevky/Hribik_Skvarenina..pdf>. 

HRÍBIK, M.; MAJLINGOVÁ, A.; ŠKVARENINA, J. (2008) Zimné zásoby snehu v 

malom horskom povodí Studeného potoka v orografickom celku Západné Tatry. In 

Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině [online]. Dostupné z WWW: 

<http://www.cbks.cz/sbornik08b/HribikMatus.pdf>. ISBN 978-80-86690-55-1. 

HRÍBIK, M.; ŠKVARENINA, J.; BARTÍK, M. (2011) Vplyv porastovej mikroklímy 

klimaxovej smrečiny na ukladanie a dynamiku snehovej pokrývky na výskumnej ploche 

Červenec - TANAP v sezónach 2008/09 a 2009/10. In Mikroklima a mezoklima 

krajinných struktur a antropogenních prostředí [online]. Skalní mlýn : ČBKS. 



Peter Bobáľ: Matematické modelovanie dynamiky snehovej pokrývky v horskom povodí 

 

2011  120 

 

Dostupné z WWW: <http://www.cbks.cz/CD11/prispevky/Hribik.pdf>. ISBN 978-80-

86690-87-2. 

HRUŠKOVÁ, K. (2006) Modelování odtoku z tájícího sněhu v povodí horního Hronu. 

Brno. 106 s. Dizertační práce. Masarykova univerzita. 

HRUŠKOVÁ, K.; KYSELOVÁ, D. (2007) Scenáře jarního odtoku ze sněhu v povodí 

horního Hronu. Vodohospodársky spravodajca. roč. 50, č. 5-6, s. 10-11. 

JENÍČEK, M. (2009) Modelování průběhu extrémních povodní v kontextu krajinných změn 

a integrované protipovodňové ochrany [online]. Praha : Karlova univerzita. 141 s. 

Dizertační práce. Karlova univerzita v Prahe. Dostupné z WWW: 

<floodserv.natur.cuni.cz/jenicek>. 

JENÍČEK, M.; TAUFMANNOVÁ, A.. (2010) Vliv vegetace na akumulaci a tání sněhu – 

výběr z výsledků výzkumu Katedry fyzické geografie a geoekologie Přf UK v letech 

2009 a 2010. In XV. Medzinárodné stretnutie snehárov [online]. Jablonec nad Nisou : 

ČHMÚ. Dostupné z WWW: 

<http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/hydro/ohv/sbornik_Stretnutie_sneharov_2010.pdf>. 

JIRÁK, J.; BERCHA, Š. (2010) Automatické sněhoměrné stanice v ČR. In Hydrologické 

dny 2010. Praha : ČHMÚ,  s. 507-512. ISBN 978-80-86690-84-1. 

JONES, C. et al. (2008) Hydrologic impact of engineering projects on the Tigris-Euphrates 

system and its marshlands. Journal of Hydrology [online], 353, Dostupný z WWW: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169408000504>. 

JONOV, M.; MADĚŘIČOVÁ, Š.; STŘÍŽ, M. (2010) Výpočet zásob vody ve sněhové 

pokrývce s využitím v hydrologické praxi na pobočce ČHMÚ Ostrava. In Hydrologické 

dny 2010. Preha : ČHMÚ, s. 501-505. ISBN 978-80-86690-84-1. 

JUROŠ, J. (2008) Model rozložení sněhové pokrývky v povodí vodárenské nádrže Šance. 

Ostrava. 103 s. Diplomová práce. VŠB-TUO. 

KANTOR, P.; KARL, Z.; ŠACH, F. (2007) Ukládání a intenzita tání sněhu v mladém 

smrkovém a bukovém porostu v zimním období 2005/2006. In Klima lesa [online]. 

Křtiny : ČBKS. Dostupné z WWW: <http://www.cbks.cz/konfer07/prispevky/Kantor-

klima lesa-2007.pdf>. 

KLEMEŠ, V. (1986) Operational testing of hydrological simulation models. Hydrological 

Sciences Journal [online] , no. 31, Dostupný z WWW: 

<http://iahs.info/hsj/310/hysj_31_01_0013.pdf>. 



Peter Bobáľ: Matematické modelovanie dynamiky snehovej pokrývky v horskom povodí 

 

2011  121 

 

KOIVUSALO, H.; KOKKONEN, T. (2002) Snow processes in a forest clearing and in a 

coniferous forest. Journal of Hydrology [online], no. 262. Dostupný z WWW: 

<http://lib.tkk.fi/Diss/2003/isbn9512262371/article3.pdf>. 

KUUSISTO, E. (1980) On the Values and Variability of Degree-Day Melting Factor in 

Finland. Nordic Hydrology [online]. 11. Dostupný z WWW: 

<http://www.iwaponline.com/nh/011/0235/0110235.pdf>. 

KYSELOVÁ, D. et al. (2006) Operatívne údaje a hydroprognózna služba verejnosti. In 11. 

stretnutie snehárov - sborník ze semináře [online]. Jablonec nad Nisou : ČHMU. 

Dostupné z WWW: <http://147.213.145.2/uh/sneh/Snehari2006.pdf>. 

MAZURKIEWICZ, A. B.; CALLERY, D. G.; MCDONNELL, J. J. (2008) Assessing the 

controls of the snow energy balance and water available for runoff in a rain-on-snow 

environment. Journal of Hydrology [online]. vol. 354, n. 1-4. Dostupný z WWW: 

<http://www.sciencedirect.com >. 

MARTINEC, J. (1960) The degree-day factor for snowmelt runoff forecasting. IAHS 

Publication [online]. n. 51. Dostupný z WWW: 

<http://iahs.info/redbooks/a051/051058.pdf>. 

NEITSCH, S.L. et al. (2005) Soil and water assessment tool theoretical documentation. 

[online]. Dostupný z WWW: 

<http://swatmodel.tamu.edu/media/1292/SWAT2005theory.pdf>. 

NEITSCH, S.L. et al. (2009) Soil and water assessment tool : Imput/Output file 

documentation [online]. Texas : Water Resources Institute. Dostupné z WWW: 

<ftp://ftp.brc.tamus.edu/pub/swat/doc/swat2009/SWAT-IO-2009.pdf>. 

NETOPIL, R. et al. (1984) Fyzická geografie 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 

272 s. 

PARAJKA, J. (2001) Simulation of the Snowmelt Runoff for the Upper Hron Basin . 

Vodohospodársky časopis. roč. 49, č. 1, s. 1-13. 

PECUŠOVÁ, Z.; HOLKO, L. (2002) Vplyv vegetácie na gradient vodnej hodnoty 

snehovej pokrývky a urcovanie priemernej hustoty snehu na snehomernom profile. Acta 

Hydrologica Slovaca, vol. 3, no. 1, s. 3-9. 

PECUŠOVÁ, Z.; PARAJKA, J.; HRUŠKOVÁ, K. (2002) Spatial estimation of snow 

water equivalent in the mountain basin Bystra. In ERB and Northern European 



Peter Bobáľ: Matematické modelovanie dynamiky snehovej pokrývky v horskom povodí 

 

2011  122 

 

FRIEND Project 5 Conference - zborník [online]. Demänovská dolina : UH SAV. 

Dostupné z WWW: <http://147.213.145.2/svh/ERB-abstracts/Pecusova_upraveny.pdf>. 

PRŮŠOVÁ, M. (2010) Vývoj sněhové pokrývky v povodí vodárenské nádrže Šance. 

Ostrava. 150 s. Diplomová práce. VŠB-TUO. 

POBEDINSKIJ, A. V.; KREČMER, V. (2010) Funkce lesu v ochraně vod a pudy. In Lesy 

Slovenska a voda. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene. 

QUITT, E. (1971) Klimatické oblasti ČSR. Brno : GÚ ČSAV. 

REES, G. (2006) Remote Sensing of Snow and Ice. Boca Raton : Cambridge University. 

324 s. ISBN 0-415-29831-8. 

RYKIEL, E. J. (1995) Testing ecological models: the meaning of validation. Ecological 

Modellig [online], no. 90. Dostupný z WWW: 

<http://www.asu.edu/clas/csdc/events/pdf/validation_ecology.pdf>. 

SATTERLUND, D.R.; HAUPT, H.F.(1970) The disposition of snow caught by conifer 

crowns. In Principles of snow hydrology. New York : Cambridge University Press, 

2008. ISBN 978-0-521-82362-3. 

SEIDEL, K.; MARTINEC, J. (2004) Remote Sensing in Snow Hydrology. Chichester : 

Springer. 150 s. ISBN 3-540-40880-0. 

SINGH, P.; KUMAR, N.; ARORA, M. (2000) Degree–day factors for snow and ice for 

Dokriani Glacier, Garhwal Himalayas. Journal of Hydrology [online]. vol. 235, n. 1-2. 

Dostupný z WWW: <http://www.sciencedirect.com >. 

SINGH, P.; SINGH, V. P. (2001) Snow and glacier hydrology. Dordrecht : Kluwer 

Academic Publishers. 742 s. ISBN 0-7923-6767-7. 

STARÝ, M. (1998) HYDROG - Popis programu. Brno, Hysoft. Nepublikované.  112 s. 

STŘÍŽ, M. (2008) Popis metod CLIDATA-GIS. Ostrava : ČHMÚ, 8 s. 

ŠTĚPÁN, K. et al. (2006) Geoprostorové modelování potenciálního ohrožení lesních 

porostu. Frýdek-Místek : ÚHUL, 105 s. 

TEKELI, A. E. (2005) Operational hydrological forecasting of snowmelt runoff by remote 

sensing and geographic information systems integration [online]. Ankara : Middle East 

Technical University. 254 s. Dizertační práce. Middle East Technical University. 

Dostupné z WWW: <http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12606081/index.pdf>. 

TOLASZ, R. et al. (2007) Atlas podnebí Česka. Praha: ČHMÚ, Olomouc: UPOL 



Peter Bobáľ: Matematické modelovanie dynamiky snehovej pokrývky v horskom povodí 

 

2011  123 

 

UNUCKA, J. (2010) Možnosti propojení GIS a environmentálních modelů pro potřeby 

krizového řízení a ochrany přírody [online]. Ostrava : VŠB-TUO, 241 s. Habilitační 

práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.  

U.S. Army Corps of Engineers (2005) Runoff from Snowmelt. Honolulu : University Press 

of the Pacific. 164 s. ISBN 1-4102-2185-7. 

U.S. Army Corps of Engineers (2010a) HEC-HMS Users manual. [online]. Dostupný z 

WWW: <http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/documentation/HEC-

HMS_Users_Manual_3.5.pdf>. 

U.S. Army Corps of Engineers (2010b) Snowmelt Modeling in HEC-HMS. 

[online].Dostupný z WWW: 

<https://swwrp.usace.army.mil/_swwrp/swwrp/FRM/pdfs/SnowmeltHEC-HMS.pdf>. 

VAN MULLEM, J. A.; GAREN, D. (2004) Hydrology : National Engineering Handbook 

[online]. Portland : USDA. Snowmelt. Dostupné z WWW: 

<http://policy.nrcs.usda.gov/OpenNonWebContent.aspx?content=17753.wba>. 

WAGENER, T.; WHEATER, H. S.; GUPTA, H. V. (2004). Rainfall-Runoff Modelling in 

Gauged and Ungauged Catchments. London : Imperial College Press, 332 s. ISBN 1-

86094-466-3. 

WAINWRIGHT, J.; MULLIGAN, M. (2004). Environmental Modelling : Finding 

Simplicity in Complexity. Chichester : John Wiley & Sons, 432 s. ISBN 0-471-49617-0 

WALTER, T. (2011).  Green and Ampt Infiltration. In Physical hydrology for ecosystems 

[online]. New York : Cornej University. Dostupné z WWW: 

<http://www.hydrology.bee.cornell.edu/BEE3710Handouts/GreenAmpt.pdf>. 

ZEINIVAND, H. ; DE SMEDT, F. (2010) Prediction of snowmelt floods with a distributed 

hydrological model using a physical snow mass and energy balance approach. Natural 

Hazards [online]. vol. 54, n. 2. Dostupný z WWW: 

<http://www.springerlink.com/content/v01720720724t197/fulltext.pdf>. 

ŽIDEK, D.; LIPINA, P. (2003) Návod pro pozorovatele meteorologických stanic : 

Metodický předpis č. 13. Ostrava : ČHMÚ,  90 s. 



Peter Bobáľ: Matematické modelovanie dynamiky snehovej pokrývky v horskom povodí 

 

2011  124 

 

12 Publikácie autora 

12.1 Príspevky v periodikách 

BOBÁĽ, P. et al. Mathematical Modelling of the Dynamics of Mountain Basin Snow 

Cover in Moravian-Silesian Beskydy for Operational Purposes. Journal of Hydrology 

and Hydromechanics. (status: v recenznom konaní) 

BOBÁĽ, P. et al. Analysis of the impact of land cover spatial structure change on the 

erosion processes in the catchment. Acta Montanistica Slovaca. (status: prijaté k 

publikovaniu)  

PODHORÁNYI, M. et al. Effects of Lidar DEM Resolution in Hydrodynamic Modelling: 

Model Sensitivity for Cross-Sections. International Journal of Digital Earth. (status: 

prijaté k publikovaniu) 

PODHORÁNYI, M. et al. Možnosti modelovania inundačných území v programe HEC-

RAS. Vodohospodársky spravodajca. (status: prijaté k publikovaniu) 

RICHNAVSKÝ, J. et al. (2010a) Simulation of Sediment Transport in Catchment Using 

ArcSWAT 2005 Dynamic Erosion Model Exemplified by the Catchment of the 

Ostravice River. [online] Geoscience Engineering, Volume LVI, Issue No.1. Dostupné 

z WWW: http://gse.vsb.cz/2010/LVI-2010-1-27-35.pdf. ISSN 1802-5420. 

ŠÍR, B. et al. Modelling of erosion-sedimentation processes caused by extreme hydro-

meteorological situations using GIS. Acta Montanistica Slovaca. (status: v recenznom 

konaní) 

UNUCKA, J. et al. (2010a) Possibilities of the Semi-distributed and Distributed Models in 

Forest Hydrology on Example of the Ostravice Basin. Beskydy [online], vol. 3, no. 2. 

Dostupný z WWW: 

<http://www.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=38828;download=71630>.  

UNUCKA, J. et al. (2011) Srovnání možností využití semidistribuovaných a 

distribuovaných srážkoodtokových modelů v lesnické hydrologii na příkladu povodí 

Ostravice. Zprávy lesnického vyskumu [online]. Vol. 56, No. 1. Dostupný z WWW: 

<http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/zpravy_lesnickeho_vyzkumu/ZL

V_1_2011.pdf>. ISNN 0322-9688 

UNUCKA, J. et al. Aplikácia pre HEC-HMS a jej využitie pri zrážko-odtokovom 

modelovaní. Journal of Hydrology and Hydromechanics. (status: v recenznom konaní) 



Peter Bobáľ: Matematické modelovanie dynamiky snehovej pokrývky v horskom povodí 

 

2011  125 

 

12.2 Príspevky v zborníkoch 

BOBÁĽ, P. et al. (2010a) Modelování transportu sedimentů a vybraných nutrientů v 

povodí pomocí dynamického erozního modelu ArcSWAT 2005 na příkladu povodí 

Ostravice. In Vodárenská biologie 2010. Praha : Ekomonitor, VŠCHT. ISBN 978-80-

86832-48-7. 

BOBÁĽ, P. et al. (2010b). Possibilities of Snowmelt Runoff Modelling in Beskydy Mts. 

Catchments. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu 

České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna 

- 3. září 2010 [online]. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Dostupný z WWW: 

http://konference.osu.cz/cgsostrava2010/dok/Sbornik_CGS/Meteorologie_Klimatologie

_Hydrologie/Possibilities_of_snowmelt_runoff.pdf. ISBN 978-80-7368-903-2 

BOBÁĽ, P. et al. (2009) Modelovanie transportu sedimentov v povodí pomocou 

dynamického erózneho modelu SWAT. In Sedimenty vodných tokov a nádrží. 

Bratislava: VÚVH, Bratislava. ISBN 978-80-89062-61-4. 

PODHORÁNYI, M., et al. (2011) Digitálne výškové dáta pre modelovanie povodní: 

hodnotenie presnosti DMR. In: zborník GIS Ostrava 24.1-26.1,2011. Dostupný z 

WWW: http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2011/sbornik/papers/Podhoranyi.pdf 

RICHNAVSKÝ, J. et al. (2010b) Modelovanie lavín vo vybraných lokalitách 

Moravskosliezskych Beskýd. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků 

z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou 

v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010 [online]. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 

Dostupný z WWW: 

http://konference.osu.cz/cgsostrava2010/dok/Sbornik_CGS/Geomorfologie/Modelovani

e_lavin_vo_vybranych_lokalitach.pdf. ISBN 978-80-7368-903-2   

ŠÍR, B. et al. (2010a) Modelování transportu sedimentů v malých beskydských povodích. 

In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České 

geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 

3. září 2010 [online]. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Dostupný z WWW: 

http://konference.osu.cz/cgsostrava2010/dok/Sbornik_CGS/Meteorologie_Klimatologie

_Hydrologie/Modelovani_transportu_sedimentu.pdf. ISBN 978-80-7368-903-2   

ŠÍR, B. et al. (2009) GIS v hydrologii a hydrologickém modelování. In Konference Fórum 

mladých geoinformatikov. Zvolen : TU Zvolen, ISBN 978-80-228-2073-8. 



Peter Bobáľ: Matematické modelovanie dynamiky snehovej pokrývky v horskom povodí 

 

2011  126 

 

ŠÍR, B. et al. GIS Evaluation of Erosion-Sedimentation Risk Caused by Extreme 

Convective Rainstorms. In Forum Carpaticum 2010. Krakow (status: prijaté k 

publikovaniu) 

UNUCKA, J. et al. (2010b) Bleskové povodně - návrh metodiky stanovení ohrození území 

a varovného systému. In Sborník - Sympozium GIS Ostrava 2010 [online]. Ostrava : 

VŠB - Technická univerzita Ostrava. Dostupné z 

WWW:<http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2010/sbornik/index.htm>. ISBN 978-

80-248-2171-9.  

UNUCKA, J. et al. (2010c) Possibilities of Numerical Models and GIS Used in Forest 

Hydrlogy. In Sborník - Sympozium GIS Ostrava 2010 [online]. Ostrava : VŠB - 

Technická univerzita Ostrava. Dostupné z WWW: 

<http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2010/sbornik/index.htm>. ISBN 978-80-248-

2171-9.  

UNUCKA, J. et al. (2009) Srovnání výsledku hydrologického a erozního modelování s 

terénním výzkumem karpatských flyšových povodí. In 16. ročník mezinárodního 

sympozia GIS Ostrava 2009 – Sborník [online]. Ostrava : V TANGER spol. s r.o. 

Dostupné z WWW: http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2009/sbornik/index.htm. 

ISBN 978-80-87294-00-0 

12.3 Posterové príspevky 

BOBÁĽ, P. et al. (2010c) Modelovanie transportu sedimentov v povodí pomocou 

dynamického erózneho modelu SWAT. In: Sympozium GIS Ostrava 2010. Ostrava. 

ĎURICHA, M. et al. (2010) Využitie modelu USPED pri riešení erózno-sedimentačných 

procesov v povodí. In: Konference GIS ESRI 2010. Praha. 

MUDROŇ, I. et al. (2010) Optimalizácia využitia krajiny pre ornú pôdu v hornom povodí 

Čebovského Potoka. In: Konference GIS ESRI 2010. Praha. 

RICHNAVSKÝ, J. et al. (2010c) Stanovenie ohrozenosti územia erózno-sedimentačnými 

procesmi za extrémnych hydrometeorologických situácií. In: Enviro-i-Forum 2010. 

Zvolen 

ŠÍR, B., et al. (2010b) Modelling of Erosion-sedimentation Processes Caused by Extreme 

Hydro-meteorological Situations Using GIS. In: Forum Carpaticum 2010. Krakow. 



Peter Bobáľ: Matematické modelovanie dynamiky snehovej pokrývky v horskom povodí 

 

2011  127 

 

ŠÍR, B. et al. (2010c) Modelling of Erosion-sedimentation Processes Caused by Extreme 

Hydro-meteorological Situations Using GIS. In: Sympozium GIS Ostrava 2010. 

Ostrava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


